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منطق حذف دالر از تجارت خارجی ایران چیست؟

نقش کلیدی دالردرجنگ 
اقتصادی علیه ایران
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پیش بینی قیمت دالر در سال ۹۷

دالر5200
تومانمیشود

ســیدکمال سیدعلی کارشــناس بانکی می گوید:»بازار ارز و کشش 
افزایش شدید قیمت در سال آینده را نخواهد داشت و پیش بینی این 
است که سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان برسد که قیمت دالر در حدود 

۵۲۰۰ تومان یا کمی بیش و کم از این رقم باشد.«
مدیرعامل صنــدوق ضمانت صادرات و معاون اســبق ارزی بانک 
مرکزی با اشاره به اینکه قیمت ارز قیمت ارز در سال آینده جهش 
چشــمگیری خواهد داشت،اظهارداشت: میزان صادرات نفت ایران 
نسبت به گذشته کاهش خاصی را تجربه نکرده است،از سوی دیگر 
میزان صادرات غیرنفتی نیز در ســه ماه گذشــته افزایش داشته 
و پیش بینی ها نشــان می دهد این رقم در ســال آینده نیز بیشتر 
خواهد شــد. معاون اســبق ارزی بانک مرکزی اضافه کرد: به این 
ترتیب اگر دولت مســئله قاچاق را جدی بگیرد و اقدامات نظارتی 
برای کنترل و کاهش حجم قاچاق در کشــور را در دستور کار قرار 
دهــد بازار با تقاضای چندانی در حــوزه ارز روبرو نخواهد بود و با 
توجــه به مواردی که گفتند عرضه ارز نیز در ســال آینده کاهش 

نخواهد داشت...
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چشم انداز بازار سرمایه در سال 1397 چگونه است؟

سال سخت تصمیم گیری

 تصمیم های دقیق
 برای صنعت

مدل اقتصادی که در کشــور داریم این است 
که تصمیماتی که در دولت گرفته می شود بر 
سرنوشت اقتصاد و تولید بسیار اثر گذار است.

 صنعــت، معــدن و تولید مســائلی زنده و 
پویا هســتند که اگر در ایــن خصوص یک 
برنامه ریزی ممتد در بخش های خدمات، ایده 

و صنایع داشته باشیم...

همه می خواهند دیجی کاال و اســنپ دوم را راه 
بیندازند درحالیکــه در این فضا باید خالق بود. 
استارت آپ لزوما اپ نیست می تواند سخت افزار 
و خیلی چیزهای دیگر هم باشد. به دلیل حواشی 
که ترامــپ ایجاد کرده عالقه ســرمایه گذاران 
خارجی به بــازار داغ اســتارت آپ های ایرانی 

فروکش کرده است...

بعد از انتخاب ترامــپ یک جهش قابل توجه 
کرد و ســپس مدت زیادی اســت که در حال 
کاهش می باشــد. عده ای ایــن کاهش را به 
سقوط دالر نســبت می دهند، در نتیجه این 
کاهش را ادامه دار می بینند و عده ای آن را به 
توطئه ترامپ برای بهتر کردن وضع اقتصادی 

امریکا نسبت می دهند...

با راه اندازی سامانه ارزی، بخشی از داللی ها در 
بازار ارز کنار رفته است؛ اما بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند که نقش برخی صرافی های مجاز 
در کنار دالالن و سفته بازان، در تشدید نوسانات 
و بحران ارزی اخیر کشور غیرقابل اغماض است. 
به عنوان مثال، در روزهای اخیر مشــاهده شده 

که برخی صرافی های مجاز...

آفت بزرگ مزرعه 
استارت آپی 

  سقوط دالر 
یا اصالح قیمتی؟

 وقتی صرافان 
دالل می شوند 

به بهانه عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز

پول مردم درموسسات 
غیرمجازکجارفت ؟

در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی بررسی شد 

فرصت ها و چالش های  اشتغال  
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ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر
برترینش کن این گاه و این زمین 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 52 - نیمه  دوم اسفند 1396

ایـــراناقتصــاد2

نمیتوانگفتسال97،سالمعجزهاقتصادیاست

موانع جدی رشد اقتصادی در ایران  
ترقی اقتصادی:  محمدقلی یوســفی ، استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی می گوید: محیط 
نامساعد کسب و کار، مشکل ارتباط بانکی با نظام بین المللی، اقتصاد رانتی و دولتی و ضعف بخش 
خصوصی از موانع جدی رشد اقتصادی در ایران  است. سال ۱۳۹۷ باید سال اصالح اقتصادی باشد؛ 

باید این اصالح را از داخل شروع کرد و منتظر تحوالت بین المللی نماند.
آنچه بر اقتصاد ایران گذشت و آنچه به انتظار نشسته ایم؛ پرسشی است که محمدقلی یوسفی، استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی به آن پاسخ می دهد.او می گوید: »سال گذشته سال برجام بود، سال 
تأیید شدن و تأیید نشدن آن توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و هنوز هم این مسئله ادامه 
دارد. اگــر دونالد ترامپ، همانطور که خود اعالم کرده، برجام را لغو کند و کنگره هم تحریم ها را به 
حالت قبل برگرداند، در این صورت آنچه مهم است تصمیم و رفتار کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی 
است که آیا می خواهند مناسبات اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند یا نه؟« به گفته یوسفی، این 
بالتکلیفی اقتصاد ایران را در شرایط مبهمی نگه داشته است. او معتقد است: »اقتصاد عرصه هزینه و 
فایده است. اگر این ادامه روابط اروپا با ایران، فایده بیشتری از روابط اروپا و آمریکا داشته باشد حتماً 
آن روابط ادامه خواهد داشــت؛ وگرنه ممکن است آنها رفتار دیگری در پیش گیرند. آنچه مشخص 
است این که فعاًل کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، چین و روسیه حامیان اصلی برجام هستند. آن ها 
می خواهند ترامپ پایبندی ایران به برجام را تأیید کند. این به معنای این است که آنها نفع خود را 
در ادامه حیات برجام و ادامه همکاری با ایران می بینند. اما این باید به همه تعهدات بین المللی خود 
پایبند بماند.«  یوســفی از اثرات برجام و برداشتن شدن تحریم ها بر اقتصاد ایران می گوید و تاکید 
می کند اگر برجام به راه خود می رفت، حتماً اقتصاد ایران روزهای بهتری را شاهد بود. او این شکوفایی 
را در ســرمایه گذاری خارجی در ایران، رشــد و اشتغال جست وجو می کند. یوسفی معتقد است که 
رشــد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران ضرورت دارد؟ او در پاسخ این گفته خود، تصریح می کند: 
»دست یابی به رشد اقتصادی باال و پایدار در حوزه های مختلف برای اقتصاد ایران ضرورت دارد. اقتصاد 
ایران برای ایجاد اشتغال، افزایش رفاه خانوار و همچنین حفظ جایگاه خود در منطقه و جهان به رشد 
اقتصادی باال نیاز دارد. اما عوامل متعدد داخلی و خارجی مانع این رشــد پایدار هستند.«یوسفی از 
توم مزمن و رکود در بنگاه های کوچک و متوسط می گوید. او معتقد است: »بازارهای مالی در ایران 
ناکارآمد است. وجود مشکالت ساختاری در نظام بانکی کشور منجر به فریز شدن دارایی بانک ها و 

کاهش توان تسهیالت دهی سیستم بانکی شده است.«
به گفته یوسفی ضعف زیرساخت ها، سیاست های ارزی ناکارآمد، در مقاطع مختلف موجب تاثیرگذاری 
منفی بر رشــد اقتصادی بوده است. در برخی مقاطع با سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی توسط 
سیاست گذار، عمالً قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی کاهش یافته است که نتیجه آن، کاهش صادرات 
و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است.او عوامل داخلی دیگری چون محیط نامساعد کسب و کار 
مشکل ارتباط بانکی با نظام بین المللی، اقتصاد رانتی و دولتی و ضعف بخش خصوصی را از موانع جدی 
این رشد اقتصادی در ایران می داند.یوسفی تاکید می کند: »در این شرایط است که اقتصاد ایران غیرقابل 
پیش بینی می شــود. ما هنوز چشم انداز روشنی از آینده اقتصاد کشور نداریم و نمی توانیم بگوییم سال 

۱۳۹۷ سال معجزه اقتصادی است.«
او درباره شاخص رشد اقتصادی که در سال گذشته باالی 4 درصد بود می گوید: »اگر شرایط به همین 
صورت ادامه پیدا کند و بازار ارز به ثبات نرسد و برجام در معرض خطر باشد، امکان اینکه این شاخص 
پایین تر بیاید وجود دارد؛ اما آنچه درباره اقتصاد ایران باید گفت این است که باید اصالحات را از داخل 
شروع کرد.«به گفته استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، اولین گام در این اصالح، اجرای قانون چه 
در حوزه بانکی و چه در حوزه محیط کسب و کار است. باید گام بعدی را از اصاًل بازار ارز آغاز کرد. باید 
این مشکل تکراری راه حلی داشته باشد و البته برای این مشکل راه حل هست، به شرط اینکه گوش 
شــنوایی باشد.او تاکید می کند: »باید پذیرفت که برخی تصمیمات اقتصادی نه تنها به بهبود قطعی 
شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی نشده، بلکه خود به ایجاد و تشدید مشکالت منجر 
شده است. ما باید در چارچوبی وسیع تر و متفاوت از گذشته به تصمیمات روزانه اقتصادی بنگریم. باید 
بتوان اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرد و این جز با اصالح ساختارها در داخل راه حل دیگری ندارد.

ترقی اقتصادی : براساس گزارش های رسمی از کل نیازهای تأمین 
مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط ۲۵ درصد آن 
از طریق بازار رســمی پول تأمین می شود و ۷۵ درصد دیگر از بازار 

غیررسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول خواری تأمین می شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
از کارکرد افتادگی سیســتمی محصول رشد سرطانی فعالیت های 
سودگرانه و غیرمولد است.دکتر فرشاد مؤمنی در پنجمین همایش 
ملی »توســعه پایــدار با رویکرد بهبود محیط کســب و کار«اظهار 
کرد: این جنس مســائل زاییده بستر نهادی بی ثبات و قربانی بازی 
با قیمت های کلیدی اســت. چنان کــه از یک طرف مفت خورها به 
طرز غیر متعارفی رشــد کرده اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در 
بدترین وضعیت تاریخی خودشــان قرار دارند.وی با اشاره به اینکه 
امروز در اقتصاد سیاسی رانتی ایران از تولید هم به مثابه محلی برای 
کسب رانت استفاده می شود، خاطرنشان کرد: یک رشته فعالیت ها 
وجود دارند که محمل کسب رانت هستند، ولی ما اسم آن را فعالیت 

صنعتی گذاشته ایم.
وی تصریح کرد: وجود نهادهای کــج کارکرد و منافع گروه های پر 
نفوذ، موانع پیش روی فصل الخطاب شــدن علــم، در فرآیندهای 
تصمیم گیری و تخصیص منابع اســت. در واقــع منافع این گروه با 
منافع ملی هم راستا نیست. لذا برای تغییر اوضاع از منظر اندیشه ای 
باید مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کالن و مسائل سطح 

کالن را نسبت به سطح خرد تقدم ببخشیم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی که در 
اتاق  مشــهد اظهار داشت: بخش بزرگی از فاجعه ها و گرفتاری های 
پدیدار شده از منظر اندیشه ای به این مسئله بر می گردد که کسانی 

ولو با حســن نیت خواستند تا با ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح 
توسعه یا سطح کالن را حل کنند که این اقدام امکان پذیر نیست.

مؤمنی عنوان کرد: برخی در سطح نظری تصوراتی داشتند که نسبتی 
با شرایط موجود ایران نداشت، از این رو کشور با بحران روبه رو شد. به 
طور مثال برخی تصور می کردند چون به طور نسبی انحصار عرضه ارز 
در اختیار دولت است، می توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش های 

متناسب در درآمدهای ریالی دولت به وجود بیاورند.
وی افزود: گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۵ که سازمان برنامه و بودجه 
منتشر کرده و داده های دوره های مختلف زمانی اقتصاد ایران حاکی 
از آن اســت که این شیوه پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده 
که سال ۱۳۷۵  )پس از یک دوره 8 ساله دستکاری مستمر نرخ ارز( 
نسبت به ســال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی ۹ برابر 
شود، همچنین بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی در همین 

دوره به ۲۳ برابر افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با طرح این سؤال 
که چرا با وجود مشــخص بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا 
امروز که در آستانه فروپاشی مالی دولت هستیم، تداوم یافته است؟  
یادآور شد: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با 

مسائل توسعه ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد.
مؤمنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه ها بیش از هر چیزی تابعی 
از وضعیت حقوق مالکیت است، یادآور شد: وضعیت بخش غیررسمی 
و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهم ترین مسائلی 

هستند که نشانگر نامطلوب بودن شرایط تولید به شمار می آیند.
وی با اشــاره به اینکه در تاریخ بانــک مرکزی تا امروز فقط یک بار 
گزارشــی راجع به وضعیت نرخ بهره در بازار غیررســمی پول داده 

شده است، افزود: براساس گزارش های رسمی از کل نیازهای تأمین 
مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط ۲۵ درصد آن 
از طریق بازار رســمی پول تأمین می شود و ۷۵ درصد دیگر از بازار 

غیررسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول خواری تأمین می شود.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد: این نســبت برای بخش کشاورزی ۵ 
درصد است، یعنی کشاورزان ما  ۹۵ درصد سرمایه در گردش مورد 

نیازشان را از خارج از شبکه رسمی پول تأمین می کنند.
مؤمنی تصریح کرد: طی ۱۵ ســال گذشته نرخ بهره در بازار رسمی 
پــول ایران بین ۳ تا ۵ برابر میانگیــن نرخ بهره در بازارهای جهانی 
بوده است، در واقع این مسائل حاکی از بحران امنیت حقوق مالکیت 
در کشــور ماســت.وی تاکید کرد: ما به شــدت نیازمند مطالعات 
جدی درباره وضعیت کســب و کار از منظر ســطح توسعه هستیم. 
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با 
اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که بر چالش 
امنیت حقوق مالکیت صحه می گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز 
انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می تواند به موجب قانون 
اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیاندازد 
به مراتب بیشــتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین 
مسئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین کننده برای وضعیت 

امنیت حقوق مالکیت است.
مؤمنی افزود: روند تصدی گری دولت متغیر مهم دیگری است که 
بایــد در مبحث امنیت حقوق مالکیت مورد لحــاظ قرار گیرد، در 
سطح نظری گفته می شود که وقتی تصدی گری های دولت افزایش 
پیدا می کند، ریسک گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تصدی گری دولت در مقایســه با 
انــدازه تصدی های دولت در دوره جنگ بیش از ۵۰ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت، ادامــه داد: یکی از تلخ ترین طنزهــا در اقتصاد 
سیاســی-رانتی ایران این است که هربار ما به سمت شوک درمانی 
آزادســازی، خصوصی سازی، حذف سوبســیدها حرکت کردیم با 

جهش های بزرگ در تصدی گری دولت رو به رو شدیم.
وی اظهار کرد: با شــیوه ای که طی ربع قرن گذشــته پیش رفتیم 
به بن بســت کامل نزدیک و دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد 
افتادگی سیســتمی شــده ایم. درواقع پدیده از کارکــرد افتادگی 

سیستمی نیازمند یک پژوهش بسیار جدی و بنیادی است.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی با 
تأکید بر اینکه باید به پدیده از کارکرد افتادگی سیســتمی به عنوان 
یک مســئله ملی نه یک مســئله جناحی نگریســت، یادآور شد: 
چقدر غم انگیز است که سرنوشت ســازترین مسائل ملی ما بازیچه 

جناح بازی ها شده است.
وی بــا تأکیــد بر اینکه اگر این روند ادامه داشــته باشــد، همه ما 
ضــرر خواهیم کرد، تصریح کرد: ابزار این مســئله در اختیار جامعه 
دانشــگاهی و جامعه رسانه ای است، چنان که می بایست این مسائل 
صورت بندی مفهومی و نظری پیدا کنند و با شاخص های قابل قبول 

ارائه شوند که تحقق این امر در توان نیروی کارشناسی ایران است

گزارش

تامینمالیتولیدکنندگانازبازارنزولخواری
دچار پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم

ترقی اقتصادی: سیدکمال سیدعلی کارشناس بانکی می گوید:»بازار 
ارز و کشــش افزایش شدید قیمت در ســال آینده را نخواهد داشت و 
پیش بینی این اســت که سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان برسد که قیمت 

دالر در حدود ۵۲۰۰ تومان یا کمی بیش و کم از این رقم باشد.«
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون اســبق ارزی بانک مرکزی 
با اشاره به اینکه قیمت ارز قیمت ارز در سال آینده جهش چشمگیری 
خواهد داشت،اظهارداشت: میزان صادرات نفت ایران نسبت به گذشته 
کاهش خاصی را تجربه نکرده اســت،از ســوی دیگــر میزان صادرات 
غیرنفتی نیز در ســه ماه گذشته افزایش داشــته و پیش بینی ها نشان 

می دهد این رقم در سال آینده نیز بیشتر خواهد شد.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی اضافه کــرد: به این ترتیب اگر دولت 
مســئله قاچاق را جدی بگیرد و اقدامات نظارتی برای کنترل و کاهش 
حجم قاچاق در کشور را در دستور کار قرار دهد بازار با تقاضای چندانی 
در حوزه ارز روبرو نخواهد بود و با توجه به مواردی که گفتند عرضه ارز 

نیز در سال آینده کاهش نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه یکســان ســازی نرخ ارز در شرایط فعلی اولویت 
دولت محسوب نمی شود، گفت: بازگشت ثبات به بازار ارز از مهم ترین 
برنامه های اســت که دولت باید پیگیری کند.   وی توصیه کرد: تنش 
زدایی در عرصه بین الملل الزم اســت همچنان در دســتور کار باشد تا 

شرایط در سطح جهانی نیز به نفع ایران تغییر کند.  
ســید علی با اشــاره بــه اینکه 
ورود ســرمایه های جدید از 

نیازهای اصلی و واقعی اقتصاد ایران اســت گفت: ایجاد ثبات پیش نیاز 
اولیه ورود ســرمایه چه داخلی و چه خارجی به عرصه اقتصاد اســت از 
این رو ثبات کردن شــرایط از مهم ترین برنامه های است که دولت باید 

پیگیری کند.
این کارشــناس بانکی در پاســخ به این ســوال که با توجه به اتفاقات 
رخ داده آیا برنامه یکسان ســازی نرخ ارز در سال آینده باید از دستور 
کار خارج شــود یا خیر؟ گفت: در دهه 8۰ مــا تجربه ی اجرای موفق 
برنامه یکسان سازی نرخ ارز را شاهد بودیم اما الزم است به ویژگی های 

اقتصادی و تصمیمات اتخاذ شده در این دوران دقت کنیم.
 وی با اشــاره به اینکه یکسان ســازی نرخ ارز در دهه 8۰ در شرایطی 
صورت گرفت که درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت تقریباً ۲۲ 
میلیارد دالر بود ،گفت: اجرای این برنامه در آن ســالها به حدی موفق 

بود که ما با ورود ارز به کشور روبرو بودیم.
سیدعلی با اشاره به اینکه در این دوره نرخ سود بانکی بین ۱۶ تا حدود 
۱8 درصــد بود،ادامه داد: در عین حال ثباتی ملموس در بازار ارز ایجاد 

شده بود و در نتیجه ورود سرمایه به کشور سرعت گرفته بود.
 وی تمرکز بر پروژه های صادرات محور در اقتصاد ایران را از مهمترین 
اولویت ها برشــمرد و ادامه داد: چنین اقدامــی می تواند زمینه را برای 
افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش 

نفت فراهم نماید.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص شــرایط بازار ارز 
در ســال آینده گفت: نوسانات به تدریج از بازار ارز خداحافظی خواهند 
کرد و شــرایط به سمت عادی شــدن پیش خواهد رفت،در عین حال 
الزم اســت بانک مرکزی نســبت به اتخاذ تدابیری برای تسریع روند و 

بازگرداندن ثبات به بازار اقدام نماید.
 وی در توضیــح این مطلب اضافه کرد: داده های اقتصادی ما نشــان 
دهنده آن اســت کــه قیمت ارز در پایان ســال ۹۷ از محدوده ۵۲۰۰ 
تومان فراتر نمی رود و به نظر من کسانی که تصور شوک شدید در بازار 

را دارند، در اشتباه هستند.
 سید علی در پاسخ به این سوال که آیا بازار ارز در شرایط کنونی حباب 
دارد یا خیر،به وضعیت نرخ ارز در ســال های اخیر اشــاره کرد و گفت: 
اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای فعالیت دولت یازدهم قیمت ارز به 
حدود ســه هزار و ۲۰۰ کاهش یافت،این در حالی بود که اتفاق خاصی 
در این بازار رخ نداده بود و انتظارات تورمی مردم با چشم انداز ثبات در 

بازار جایگزین شده بود.
ســید علی ادامه داد: منظور این است که عرضه ارز افزایشی نداشت.او 
اضافه کرد : بــه این ترتیب می بینیم که انتظارات تورمی از یک 
سو و میزان اعتماد به سیاســت های اعالمی توسط بانک 
مرکزی از ســوی دیگر در تعیین نرخ ارز در بازار موثر 

است.
او با تاکید بر اینکه نمی تــوان نرخ واحدی برای ارز 
اعالم کرد،گفت: بی تردید نرخ ارز باید در بازار تعیین 
شــود و همانطور که توضیح دادم عوامل سیاسی و 
اجتماعــی نیز در تعیین این نرخ دخیل هســتند در 
نتیجه با تغییــرات طراح داده در فضای سیاســی و 

اجتماعی این نرخ نیز تغییر می کند.
 وی گفت: اگر قیمت ارز واقعی شــود در ایران در این 
بازار جایی برای مانور ندارد و عملیات واردات و صادرات 
نیز به درســتی انجام خواهــد گرفت در نتیجه من فکر 
مــی کنم باید نرخ بهینه ارز را با مشــخصاتی که گفتم 

شناسایی کنیم.
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بازارسرمایه 3

رئیس سازمان خصوصی سازی : ارزش سهام عدالت 2/5میلیون تومان شد

ترقی اقتصادی : مراســم نکوداشــت ساماندهی ســهام عدالت در مرکز 
همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور، مســعود کرباســیان وزیر امور اقتصادی و دارایی 
میرعلی اشــرف عبداله پوری حسینی رییس ســازمان خصوصی سازی و 

نمایندگانی از تعاونی های سهام عدالت ۳۱ استان کشور برگزار شد
معاون اول رییس جمهور خطاب به مشموالن سهام عدالت گفت: هیچ کسی 
منتی ندارد که سود سهام عدالت را به شما بدهد، این سود مال شما است و 
اختیاردار آن هستید، اما توصیه می کنم که سهام خود را نفروشید.  اسحاق 
جهانگیری آیین نکوداشت سهام عدالت که در سالن اجالس سران برگزار شد 
با بیان اینکه ما از اول انقالب دنبال این بودیم که مردم در سهام کارخانه ها 
مشارکت داشته باشند و احساس مالکیت کنند، اظهارداشت: در دولت آقای 
خاتمی مصوبه توسعه سهام را نوشتیم و در دولت نهم و دهم رهبر انقالب 
با واگذاری ســهام عدالت موافقت کردند و 4۰ درصد از سهام کارخانه ها به 

مردم واگذار شد.
وی در ادامه افزود: البته این طرح به گونه ای مطرح شــد که مردم احساس 
مالکیت کنند. هیچ کس منتی به مشموالن سهام عدالت ندارد که ۷۵ یا ۱۵۰ 
هزار تومان سود سهام داده است، زیرا این سود مال مشموالن است. معاون 
اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: وقتی می خواستیم سود سهام عدالت را 
توزیع کنیم، گفتند این کار را نکنید و بگذارید سود سهام در کارخانه ها بماند، 
ولی ما معتقد بودیم این سود مال مردم است، چرا آن پولدار میلیاردی سود 
سهامش را بگیرد اما این مردم سود سهامشان را نگیرند؟ جهانگیری افزود: 
مشــموالن سهام عدالت قیمت سهم خود را پرداخت کردند و مالک سهام 
هستند و تا وقتی که سهام دارند باید سود خود را بگیرند و وقتی این الیحه 
در مجلس تصویب شد شما مشموالن ســهام عدالت اختیاردار این سهام 
هستید و می توانید این سهام را بفروشید یا نگه دارید. دیگران نباید درباره 
ارزش سهام شما حرفی بزنند و شما قبول کنید. وی اضافه کرد: ممکن است 
سود سهام عدالت در سال آینده بیشتر شود ممکن هم است که کمتر شود 
و این به عملکرد شــرکت ها بستگی دارد ولی انشاهلل به سمت بیشتر شدن 
شود و ارزش سهام می رود. امروز قیمت هر سهم افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی ۲.۵ میلیون تومان است. البته ممکن است قیمت سهام بیشتر شود 
و سال ۹۶ قیمت سهام بهتر از سال ۹۵ بود؛ بنابراین توصیه می کنم سهام 
عدالت خود را نفروشید. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: تمام تالش ما 
این بود که افراد احساس کنند که سهامدار بوده و اختیار سهام خود را دارند.

 ساماندهی درست و مطلوب سهام عدالت 
در دولت یازدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ســهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل از 
دولت یازدهم در شرایط بالتکلیفی به سر می برد و راهبردی برای آن وجود 
نداشــت. در این راستا ایجاد سامانه الکترونیکی سهام عدالت برای بیش از 
4۹ میلیون نفر مشــمول سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت.  مسعود 
کرباسیان با بیان اینکه پس از ابالغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از 
سوی رهبر انقالب اســالمی که در راستای پویایی و رقابتی شدن اقتصاد 
کشــور بود، کاهش تصدی گری  دولتی در دستور کار قرار گرفت و بخشی 
از آن در ســهام عدالت تجلی پیدا کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
سهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل از دولت یازدهم در شرایط بالتکلیفی 

به سر می برد و راهبردی برای آن وجود نداشت. در این راستا ایجاد سامانه 
الکترونیکی سهام عدالت برای بیش از 4۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه نباید تنها با احتساب سود سهام 
عدالت جایگاه این دارایــی را کاهش داد، عنوان کرد: معادل یک میلیون 
تومان سهام در قالب سهام عدالت بدون اینکه رقمی از مشموالن دریافت 
شود، واگذار شد و در این فرآیند سهام واحدها و بنگاه هایی تخصیص پیدا 
کرد که همواره از سودآوری برخوردار هستند. به گفته کرباسیان، در حال 
حاضر سود این بنگاه ها حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و امکان نقل و 
انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصویب الیحه آزادسازی سهام عدالت 
ایجاد خواهد شد. همچنین وضعیت سهام برای مالک آن مشخص شده و 
مالکیت صاحب سهام بر روی دارایی خود ثبت شده است. تنها موضوع حل 
نشده در این زمینه مدیریت این دارایی ها به دارندگان آنهاست که پس از 

بررسی الیحه دولت در مجلس تکلیف آنها مشخص خواهد شد. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ســود ســهام دهک های پایین 
درآمدی و بیشتر گروهها به طور کامل پرداخت شده و انتظار می رود سود 
افراد باقیمانده نیز به زودی پرداخت شــود، به واگذاری  شرکتهای دولتی 
اشــاره کرد و افزود: در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی بیش 
از یــک یا دو بنگاه به عنوان رد دیــون در چارچوب تکلیف قانونی واگذار 
نشده اســت و این در حالی است که سهم واگذاری ها به بخش خصوصی 
واقعی بیش از ۷۰ درصد بوده و یکی از مزایده ها و واگذاری های ســازمان 
خصوصی ســازی در چند روز آینده انجام خواهد شــد که می تواند نقطه 
عطفی از بابت واگذاری های دولتی باشد. وی با بیان اینکه عالوه بر کاهش 

تصدی گری به عنوان وظیفه دولت تــداوم فرایند واگذاری های 
شرکت های دولتی به بخش های خصوصی همچنان در دستور 

کار است، عنوان کرد: از جمله اقدام های دیگر در این راستا 
واگذاری اموال مازاد بانک ها و دارایی های غیرمرتبط آنها 
بــرای فاصله گرفتن از بنگاه  داری اســت که تاکنون در 
فرایندی قانونی معادل ۱۰ هــزار میلیارد تومان از این 
اموال واگذار شده تا دولت بتواند در راستای جایگاه خود 

از تصدی گری دست بردارد.
 ارزش سهام عدالت مشموالن 2.5 برابر شد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که ارزش 
سهام عدالت یک خانوار ۵ نفره اکنون ۱۲.۵ میلیون تومان 

اســت، گفت: به خانوارهایی که مشمول تخفیف در دریافت 
ســهام بودند، نفری ۱۵۰ هزار تومان ســود دادیم. پوری 

حسینی گفت: ما در سهام عدالت مظلوم 
واقع شدیم، برای سهام عدالت 

یازدهم  وقتی که دولــت 
ســر کار آمــد، یکی از 
نکات این بود که ما ۵۰ 
میلیون نفر فرد داریم 
آن  دست  کاغذی  که 
داده شــده است که 
هیچ عقبــه ای ندارد، 

توقع ایجاد شده بود ولی ساماندهی صورت نگرفته بود. رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی با بیان اینکه اولین آیین نامه سهام عدالت را ما در دولت 
هشتم نوشته ایم، گفت: از ابتدای دولت یازدهم، 4۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و 
۱۹۳ نفر مشمول صورتحساب خود را دریافت کرده اند. این در حالی است 
که امروز ارزش ســهام در بازار ۲.۵ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه 
ارزش ســهام عدالت یک خانوار ۵ نفره اکنون ۱۲.۵ میلیون تومان اســت 
گفت: همچنین به خانوارهایی که مشمول تخفیف در دریافت سهام بودند 
نفری ۱۵۰ هزار تومان ســود داده شــد. پوری حسینی گفت: در ایستگاه 
آخر سهام عدالت هستیم و یک مرحله دیگر باقی می ماند که ورقه سهم 
را بدهیم. در این راستا الیحه ای نیز از سوی دولت به مجلس داده است و 
مجلس هم قول داده که در اســرع وقت رسیدگی کنند؛ پس اگر مجلس 
دستور تاسیس صندوق قابل معامله در بورس را صادر کند و اجرای آن را 
به سازمان خصوصی ســازی بگذارند، ما تالش می کنیم که یونیت ها یا 
برگه های ســهم این مشــموالن را در اختیارشان قرار دهیم تا مالکیت را 
به عهده بگیرند. وی ادامه داد: با ارایه برگه ها، طرح ســهام عدالت به انتها 
خواهد رســید و امیدواریم سال آینده اگر مراسمی برگزار شد، شاهد این 
باشیم که یونیت ها پخش شده و مالکیت به مردم منتقل شده باشد. پوری 
حســینی گفت: کار بزرگی انجام شد، ولی چون عادت به تبلیغات نداریم، 
احســاس داریم که ســهام عدالت مظلوم واقع شد. پس جشن گرفتیم تا 
بگوییم که 4۹ میلیون نفر با دریافت ســهام عدالت شاد شدند. وی افزود: 
تمام روند دریافت سود سهام عدالت، بدون مراجعه به بانک و تعاونی های 
سهام عدالت، صورتحساب، دریافت فیش و ارایه سود سهام عدالت به 
صورت الکترونیکی صورت گرفته و این افتخاری بزرگ برای 

کشور است. 
به گفته پوری حسینی، سامانه سهام عدالت در طول 
یکســال ۱4۰ میلیون خدمت به مشــموالن سهام 
عدالت ارایه شده اســت؛ ضمن اینکه این سامانه در 
ســازمان خصوصی سازی طراحی شــده و برای 4۹ 
میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت، صورتحساب 
الکترونیکی و فیش بانکی طراحی شــده است. وی 
در پاســخ به انتقادات مطرح شده از سوی حاضران 
در جلسه در خصوص عدم دریافت حقوق تعاونی های 
سهام عدالت، توضیح داد: این در حالی است که علیرغم 
این که دولت تکلیف قانونی در ارتباط با تامین حقوق این 
دســته از افراد نداشته، ولی در طی سه سال گذشته 
سازمان خصوصی ســازی تالش های 
بسیاری کرده تا این مشکالت 
را به نحوی مرتفع نماید. 
بنابرایــن ما پیگیری 
می کنیــم کــه در 
ازای خدماتــی که 
عدالت  سهام  برای 
داشته اند، مبالغی را 

دریافت کنند.

گزارش

ترقی اقتصادی : مهدی طحانی، کارشــناس بازار ســرمایه بر این عقیده است که 
عدم قطعیت در مورد شــاخص  های اقتصــادی و  وقوع نوســانات در بازارهای موازی 
پیش بینی پذیری و امکان برنامه ریزی را برای بازیگران بازار سرمایه دشوار کرده است.
 او با بیان اینکه شــرکت  های بورســی در حدود 4۰ صنعت قابل طبقه بندی  هستند
 گفت: سال به سال به صنایع زیان ده افزوده شده و از حاشیه سود شرکت  های سودده 
نیز کاسته شده است. به عبارت دیگر، هرچه شرکت  های بورسی به چاه نفت نزدیک تر 
باشند مانند پاالیشــی  ها و پتروشیمی  ها یا  هر چه به معادن بیشتر  متصل باشند، به 
منزله آن اســت که به مواد اولیه دسترسی بیشــتری دارند و به همین دلیل تاکنون 
توانسته اند  در بازار سرپا بمانند. اگرچه، در همین یک سال اخیر۲۰ الی۳۰ شرکت نیز 

رشد قیمت داشته و منجر به رشد  شاخص نیز شده اند.
 او با بیان اینکه در ســال  های گذشته شرکت  های سیمانی، کاشی، سرامیک و خودرو 
یا  با حاشــیه سود منفی مواجه شده یا مشمول ماده ۱4۱ قانون تجارت شدند، افزود: 
سال ۱۳۹۵ سال زیان صنعت بانک در بازار سرمایه بود و در سال  ۱۳۹۶ نیز دارویی  ها 

متحمل زیان شدند.
طحانی با اشــاره به آثار التهاب بازار ارز بر  بازار ســرمایه گفت: پس از  شکل گیری  
برجام تالش  های بســیاری  برای برقراری ارتباطــات مالی و بانکی صورت گرفت اما 
 نــه تنها در جذب ســرمایه گذاران خارجی توفیق چندانی حاصل نشــد که اکنون 
 ســرمایه گذاران داخلی نیز در صف خرید دالر  می ایســتد که یا این ارز را  به عنوان 
ســرمایه در خانه  های خود نگاه دارند یا برای مصارف خود به خارج از کشور انتقال 
دهند. در عین حال با نوسانات رخ داده در بازار ارز، سرمایه گذارانی که سرمایه خود 
را وارد ایــران کرده بودند احتماال بر مبنای دالر حدودا 4 هزار تومانی، آن را تبدیل 
به ریال کرده اند و اکنون باید برای هر دالر، 48۰۰ تومان بپردازند. این یعنی حدود 
۲۰ درصد افزایش قیمت که حتی در مقایســه با بازدهی اوراق بدون ریســک نیز 

دچار زیان شده اند.
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه ادامــه داد: افزایش نرخ دالر صرفا به نفع شــرکت  های 
صادرات محوری شــد که دسترسی شان به مواد اولیه باالست و این منابع را با شرایط 
خاصی دریافت  می کنند. سایر شرکت  ها اما بسیار تحت فشار قرار گرفته اند. حال آنکه 
با وجود این شــرایط و افزایش نرخ سود سپرده  ها، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 

مجدد تمایل نخواهند داشت و سرمایه خود را در بانک  ها اندوخته خواهند کرد.
او افزایش نرخ ارز را از این جهت خطرناک توصیف کرد که دولت برای مهار نوسانانت 
این بازار، نرخ سود  سپرده  های بانکی را افزایش داد  و  سرمایه ای که  می توانست به تولید 
و سرمایه گذاری  های مولد تزریق شود، دوباره به سوی بانک  ها روانه شد. طحانی گفت: 
این عوامل  در کنار  نوســاناتی که در بازارهای جهانی رخ داد، دست به دست هم داد 
تا شــرکت  ها در بازار سرمایه به شــدت تحت فشار قرار گیرند و در پایان سال ۱۳۹۶ 

شرایط مطلوبی نداشته باشد.
او سپس چشم انداز خود را از  بازار در سال آینده ترسیم کرد و گفت: این پیش بینی 
وجود دارد که ســه عامل برابری نرخ ریال به دالر، نرخ تورم و ســود سپرده  ها در 
سال ۱۳۹۷ افزایشی باشد. اثر دو عامل نخست روی بازار سرمایه مثبت است؛ یعنی 
با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، بازار در مســیر  رشــد قرار  می گیرد اما افزایش  نرخ 
سود ســپرده  ها، اثر منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. ضمن آنکه، اثر نوسانات 
بازارهای جهانی را بر بازار ســرمایه باید در نظر بگیریم، برآیند این عوامل، احتماال 
ســال سختی را برای بازار ســرمایه رقم خواهد زد که تصمیم گیری را در این بازار 

دشوار خواهد کرد.

چشم انداز بازار سرمایه در سال 1397 چگونه است؟جهانگیری:سهامعدالتخودرانفروشید

سال سخت تصمیم گیری

ترقی اقتصادی : بورس های کاالیی در جهان به عنوان نهادهایی ســازمان 
یافته به منظور داد و ســتد قانونمند و توسعه بازار سرمایه و سایر بخش های 
مختلف اقتصادی به شــمار می روند، لذا نتایج عملکرد آنها می تواند تاثیرات 
بسیار مثبتی در تولید، توزیع، مصرف و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی جوامع 
به دنبال داشته باشد. بورس کاال تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان بوده و فضایی تعاملی و در عین حال رقابتی و شفاف جهت عرضه و 

فروش را فراهم می آورد.
از اینروســت که می توان گفت بورس کاال با اهد اف بزرگ و مهمی د ر اقتصاد  
ایران شــامل ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد 
کاالها، ســامان دهی بازار کاالها از طریق مکانیــزم اجرایی ناظر بر تعهدات و 
تضمین منافع طرفین معامله، کشــف شفاف قیمت کاالها بر اساس تعامل و 
تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار 
امکان انجام معامالت نقد، نســیه، سلف، آتی و اختیار  با استفاده از ابزار های 
نوین مالی، توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیالت مالی برای خرید و 
فروش و اطالع رســانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کاالهای پذیرش 
شــده به منظور افزایش سطح دانش فعاالن بازار، راه اند ازی شد ه است که یکی 
از اهد اف اصلی، حذف معضل ســهمیه بند ی ها، قیمت گذاری های دستوری و 
معامالت حواله  ای و غیرشفاف د ر بخش فلزات و پتروشیمی بود. البته به مرور 
زمان بورس کاال نیز ابزارهای مالی خود را توسعه داد و توانست مکان مناسبی 

برای تامین مالی شرکت ها باشد . 
برخی روند معامالت در بورس کاال را سیگنالی برای بورس اوراق بهاد ار می دانند 
و معتقدند برای تحلیل بهتر وضعیت شرکت ها، یکی از راهکارها زیر نظر گرفتن 
تحرکات معامالت د ر بورس کاال را زیر نظر د اشــته باشــند .  برای مثال روند  
قیمت ها و حجم معامالت د ر بورس کاال بر روی سهام شرکت های عرضه کنند ه 
به ویژه حوزه فلزی و پتروشــیمی ها د ر بورس اثرگذار است و همین موضوع 
توسعه و افزایش عمق معامالت بورس کاال برای تحلیل پذیری واقعی تر سهام 
را بیش از پیش می کند. حتی تجربه کشــورهای دیگر نیز نشان می دهد این 
تاثیر پذیری فراتر و لحظه ای است. برای مثال برخی تحلیلگران و کارشناسان 
می گویند چنانچه توسعه بورس کاالی ایران د ر تمام صنایع ظهور و بروز پیدا 

کند  نه تنها اقتصاد  کشور بیشتر به سمت رقابتی تر شد ن حرکت می کند بلکه 
بازار کاالیی ســیگنال سریع تر و اثرگذارتری به بازار سهام ارائه کرده و وضعیت 

تحلیل و پیش بینی ها بهبود  می یابد .
عملکرد بورس کاالی ایران در ســال جاری که بــه روزهای پایانی آن نزدیک 
می شویم هم گویای این موضوع است که حجم قابل توجهی از دادوستدها از 
طریق این نهاد مالی رسمی صورت گرفته است. حتی براساس گزارش عملکرد 
۱۱ ماهــه ای که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و همینطور مدیر عامل 
بورس کاالی ایران ارائه نمود بورس کاالی ایران ســهم قابل توجهی از ارزش 
کل معامالت بازار ســرمایه را به خود اختصاص داده و این سهم به ۵۰ درصد 
نزدیک شــده اســت. به طوریکه بورس کاالی ایران در ۱۱ماه ابتدایی سال ۹۶ 
سهم4۹ درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص داده 
و به ارزش بیش از ۱۰۳۵هزار میلیارد ریال، دست یافته است که از این لحاظ 
رتبه اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده است. عالوه بر این جایگاه، رشد 
44 درصدي ارزش معامالت اوراق بهادار مبتني بر کاال در ۱۱ ماه ابتدایي سال 
و رسیدن به ۵8۹ هزار میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم 
ترین دســتاوردهای بورس کاال در سال ۹۶ بوده است. همچنین همانگونه که 
گزارش های آماری نشان می دهد رشــد ۳۳ درصدي ارزش معامالت کاالي 
فیزیکي و رســیدن به رقم 44۶ هزار میلیارد ریال، افزایش 4۵ درصدي ارزش 
معامالت گواهي سپرده کاالیي و رشد ۶۱ درصدي ارزش معامالت بازار مشتقه 
و در نهایت رشــد ۳۹ درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالي و رسیدن آن 
به رقم یک میلیون و ۳۵ هزار میلیارد ریال که یک رکورد تاریخی محســوب 
می شود، در کنار ۹4 انبار پذیرش شده و داراي نماد فعال در حوزه هاي مختلف 
کاالیي از دیگر دستاوردهای مثبت این نهاد مالی در ۱۱ ماهه امسال بوده است. 
آمارهای معامالتی هم حاکی از آن است حجم کل محصوالت مورد معامله در 
بازار فیزیکی بورس کاال ۲4 میلیــون و ۱۳۱ هزار تن محصول به ارزش 44۶ 
هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال بود این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش 4 درصدي در حجم و ۳۳ درصدي در ارزش معامالت را نشان مي دهد. 
همچنین جمع معامالت بازار مشتقه بورس کاال با افزایش ۲۷ درصدي حجم 
و ۶۱ درصدي ارزش معامالت نســبت به مدت مشــابه سال گذشته بیش از 

۳میلیون و 8۱۷ هزار قرارداد بــه ارزش ۵۷۹ هزار و ۱4۳ میلیارد ریال که به 
نوعی یک تحول عظیم در بازار بورس کاال بوده که به وقوع پیوسته است.

در همین راستا ، محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه 
ومحاســبات مجلس یکی از این افرادی است که نسبت به عملکرد بورس کاال 
نگاه مثبتی دارد. وی معتقد اســت برای رسیدن به یک اقتصاد سالم و به دور 
از رانت باید تمامی محصوالت کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی در بورس کاال 
مورد معامله قرار گیرد و در این بین کاهش نقش دولت از قیمت گذاری کاالها 
و واگذاری کشــف قیمت محصوالت به مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کاال 
اقتصاد را به سمت رقابتی تر شدن و تنظیم بازارها سوق می دهد. وی می گوید، 
بورس کاال جایگاه مهمی در اقتصاد کشور پیدا کرده و مسئوالن نیز این امکان 
را پیدا می کنند که برای تنظیم بازار از طرق مختلف از جمله واردات و عرضه 

آن در بورس اقدام کنند.
یکی از مزیت های بورس کاال امکان عرضه محصوالت مختلف صنعتی، معدنی 
پتروشــیمی و کشاورزی اســت به گونه ای که هم تولیدکننده و هم مصرف 
کننده راضی باشند برای نمونه بسیاری از تحلیلگران و فعاالن حوزه کشاورزی 
بورس کاال را بســتر مناسبی برای تولیدکنندگان دانسته و می گویند عرضه 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال باعث می شود عالوه بر پوشش بازار داخلی 
امکان حضور تولیدکننده در بازارهای جهانی نیز فراهم شود و همین شفافیت 
قیمتی و امکان نظارت بر روند عرضه و تقاضا سبب شد عرضه و خرید پسته 
و زعفران به ســمت بورس کاال هدایت شــده و عرضــه و خرید گندم نیز به 
این ســمت هدایت شود. چندی پیش جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع 
معدنــی وزارن صنعت، معدن و تجارت از مزیــت های بورس کاالی ایران در 
خاتمه دادن به قیمت گذاری دســتوری و شفاف شدن نرخ های محصوالت 
معــدن و صنایع معدنی گفته بود. وی گفته بــورس کاال در فاصله گرفتن از 
اقتصاد دســتوری اثرات مثبتی برای اقتصاد داشته و با هم اندیشی در بخش 
خصوصی و دولتی و استفاده از ظرفیت های بورس کاال، دیگر نیاز به مداخله 
دولت در بازار محصوالت نخواهیم داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
معتقد است، در راستای حرکت به ســمت مبادالت شفاف در حوزه کاالیی، 
بورس کاال یک اتفاق مبارک در اقتصاد ایران اســت و اگر دوران گذشــته و 

حواله ای را به یاد بیاوریم بیشــتر قدر این بورس را خواهیم دانست. از این رو 
باید طی ســال های آینده شاهد ارتقا جایگاه و فعالیت های بورس کاال البته 
با حمایت نهادهای دولتی و خصوصی باشــیم. از این رو تهیه ســازوکار بازار 
معامالت تهاتری، راه اندازی معامــالت حق امتیاز، راه اندازی معامالت اوراق 
خرید دین، راه اندازی حراج به روش مناقصه، ایجاد امکان تسویه چند مرحله 
ای، راه اندازی معامالت قرارداد آتی خاص، راه اندازی معامالت کشف پریمیوم 
، امکان ســنجی راه اندازی معامالت مبتنی بر رویت بر اساس حراج حضوری 
راه اندازی سیستم تسویه و مدیریت ریسک لحظه ای مشتریان، توسعه دارایی 
های پایه قراردادهای آتی، اختیارمعامله، گواهی سپرده کاالیی و صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی از مهم ترین برنامه های آتی بورس کاالی ایران در سال 
۹۷ است که حامد سلطانی نژاد ،مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران  تاکید 

ویژه ای بر اجرای آنها داشته است . 
همچنین ایجاد بستر معامالت به پشــتوانه قبض انبار همراه با بازبینی کلیه 
فرآیندهای پذیرش انبار و دستورالعمل آن،  اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره 
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای محصوالت گندم، جو، ذرت، برنج و 
دانه های روغنی در قالب عرضه فیزیکی و گواهی سپرده کاالیی، اجرای سیاست 
حمایتی خرید توافقی برخی محصوالت کشاورزی با اولویت زعفران، خرما، پسته 
و کشمش، اجرایی سازی بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه در راستای 
توسعه بازار محصوالت کشاورزی و تدوین راهبرد بورس کاالی ایران در حوزه 

کشاورزی از دیگر برنامه های آتی شرکت است.
بهبود نظام مالی شرکت در راستای بهبود کیفیت گزارشگری مالی، راه اندازی 
سامانه تحویل در راستای کاهش ریسک معامالت و تسهیل فرایندهای داخلی 
ایجاد اطمینان برای مشتریان نسبت به وجود بستر امن معامالتی، راه اندازی 
سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در راستای افزایش رضایت مشتریان، بهبود 
و یکپارچه سازی سامانه های پذیرش مشتریان، کاال و انبار در راستای بهبود و 
تسهیل فرایند پذیرش و افزایش رضایت مشتریان، طراحی و استقرار سامانه ثبت 

سفارش مشتریان از دیگر برنامه های آینده شرکت است.
پس ضرورت دارد برای تداوم موفقیت های بورس کاال در نظام اقتصادی کشور 

مواردی به آنها اشاره شد در سال های آتی به فاز اجرایی و عملیاتی در آید .

بورسکاالیکاتفاقمبارکدراقتصادایراناست
در راستای حرکت به سمت مبادالت شفاف در حوزه کاالیی
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اگر فرایند تاریخی تحریم ها علیه ایران و شدت یافتن آن ها در اوایل 
دهه ۹۰ شمســی و فرایند شکل گیری توافق برجام و اجرای آن در 
سال های بعد را مرور کنیم به نقش کلیدی دالر در جنگ اقتصادی 

علیه جمهوری اسالمی ایران پی می بریم.
اگر تحریــم را مهم ترین ابزار دشــمن در جنــگ اقتصادی علیه 

کشورمان بدانیم، دالر مهم ترین ابزار این جنگ اقتصادی بود.
سهم غالب دالر در مبادالت تجاری جهان و همچنین سهم غالب 

آن در مبادالت تجاری کشــورمان با طرف های تجاری 
)حتی کشورهای آســیایی( و از سوی دیگر 

قدرت رصد و نظــارت خزانه داری 
آمریکا بر تجارت با دالر، امکان 
تحریــم در این زمینه را برای 
آمریکایی ها فراهم کرده است.

برجام نیز با وجود برخی منافع 
اقتصادی برای ایران که بیشتر 
در حوزه فــروش نفت، جذب 

فاینانس و برخــی تحریم های 
بیمه و کشتیرانی خود را نشان 

داد، نتوانســت تغییری در تحریم 
دالری ایجاد کند.

البته در این نوشــته مجالی برای بحــث درباره رابطه 
تحریم دالر و برجام نیســت، اما در هر صــورت تحریم دالر از این 
جهت که نقــل و انتقال پول برای هر مبادله اقتصادی را هدف قرار 
می دهد، مهم ترین تحریم پیش روی اقتصاد ایران است که همچنان 
پابرجاست. در هر صورت با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن 
برجــام، این واقعیت که حتی این توافق با همه منافعی که داشــته 
اســت، نمی تواند کلید اصلی گشایش اقتصاد ایران باشد، برای همه 
کامال قابل پذیرش شده است.نگاهی به نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به وزیر صنعت درباره لزوم توقف ثبت سفارش واردات کاال با ارز دالر 
و اشــاره به این نکته که »سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل 
دالر را در نظر دارد«، به این معنی است که در دولت نیز دیگر امیدی 
به لغو تحریم دالر و حتی کمرنگ شدن آن وجود ندارد و سعی شده 

است دور زدن این تحریم در دستور کار قرار گیرد.
بــا این حال نگاهی به امکان پذیری این اقدام و اقدامات مکملی که 

باید برای حذف دالر در دستور کار قرار گیرد ضروری است:
۱- دالر در اقتصاد ایران دو کاربرد مشخص دارد.

کاربرد اصلی آن به عنوان ابزار مبادله در تجارت خارجی است. از این 
منظر با توجه به این که براســاس گفته مسئوالن اقتصادی، بخش 

عمده تجارت خارجی ایران براســاس مبادله با ارزهایی غیر از دالر 
صورت می گیرد در این میان عمده شرکای اصلی تجاری ایران نظیر 
چین، کره جنوبــی و ترکیه )که ۳8 درصد صادرات غیرنفتی و ۳۷ 
درصد واردات از این ۳ کشور صورت می گیرد( در تجارت با بسیاری 
از کشــورها از ارزهــای ملی خــود به جای 

ارزهایی نظیر دالر و یورو اســتفاده می کنند.برخی کشورها 
نظیر چیــن و ترکیه در مذاکرات با ایران اســتفاده از ارزهای ملی 
خود را پیگیری کرده اند و ایران نیز براســاس سیاست های کالن به 
دنبال جایگزینی ارزهای ملی به جای ارزهایی نظیر دالر اســت. بر 
این اساس دالر هم در عمل از بخش عمده تجارت ایران حذف شده 
اســت و هم در عمل می تواند سهم کمتری نسبت به شرایط فعلی 
هم داشته باشد، اما نکته قابل تامل کاربرد دوم دالر در اقتصاد ایران 
است. دالر در عمل طی سال ها، یک جنبه نمادین در اقتصاد ایران 
پیدا کرده است. بســیاری حتی برای سفر به کشورهای اطراف، در 
شرایطی که می توانند ارز همان کشورها را به راحتی در داخل تهیه 

کنند، سراغ خرید دالر می روند.
به عبارت دیگر واقعیت متکثر ارزی در داخل، همچنان در ذهنیت 
مردم، به گزینه دالر محصور شــده است. گزینه ای که باید از طریق 

تبلیغات و اطالع رسانی تغییر کند. 

۲- حذف دالر چنان که گفته شــد هم در عمل به تدریج در حال 
به وقوع پیوستن است و هم می تواند در سطحی بیشتر محقق شود. 
کلید اصلی در این میان، تغییر مناسبات تجاری در جهان است.طی 
سالهای اخیر، پیمان های پولی دوجانبه به سرعت در بین کشورهای 
مختلف در حال افزایش اســت. به ویژه شرکای تجاری اصلی ایران 
شامل چین، هند، روسیه، ترکیه و عراق کامال آمادگی پیمان پولی 

دوجانبه با ایران را دارند.
آن چه در این میان می تواند به فرایند کار سرعت بخشد، عزم دولت 
و بانک مرکزی و اعتقاد راســخ به این واقعیت است که تحریم دالری 
باقی مانده و خواهد ماند و راه شکســتن 
ایــن تحریــم مهم نــه از میز 
مذاکــرات کــه از دروازه های 
طرف  کشــورهای  تجــاری 
تجارت با ایــران می گذرد.این 
واقعیت بســیار مهم اســت که 
چه به لحاظ سیاسی، موافق برجام 
باشــیم و چه مخالف آن، حذف دالر 
از فرایندی غیر از مذاکرات سیاســی 
به وقــوع می پیوندد و نباید در حذف 
دالر درگیر کلیشه های ذهنی در باب 

مذاکرات سیاسی بود.
۳- نظام صرافی در همه کشورها کارکرد 
خاصــی دارد که محدود به تبدیل ارز در 
سطوح خرد و نیازهای اندک برای متقاضیانی 
نظیر گردشگران است. تحریم ها و بسته شدن 
مســیر ارتباطات بانکی، موجب شــد که عالوه بر 
گردشگران، فعاالن اقتصادی نیز برای حواله پول واردات کاال 
یا دریافت پول کاالهای صادر شده، به سراغ صرافی ها بروند.حذف 
نصفه و نیمه تحریم ها موجب شد تا بخشی از فعاالن اقتصادی، استفاده 
از صرافی ها را با وجود هزینه ها و محدودیت ها به بانک هایی که همچنان 

درگیر تحریم های باقی مانده هستند، ترجیح دهند.
این در حالی است که تالش ها برای نظارت بر صرافی ها همواره با مشکل 
مواجه بوده اســت. چرا که صرافی ها به دلیل این که واحد اقتصادی 
خرد محسوب می شوند، هیچ گاه نمی توانند قواعد استاندارد مبادالت 
پولی نظیر، جلوگیری از پول شویی، امکان نقل و انتقال مبالغ کالن و 
اطمینان بخشی به شرکای خارجی مبادالت با تجار کشورمان را رعایت 
کنند، بنابراین عالوه بر کارکردی که دستور توقف ثبت سفارش با دالر 
برای روان سازی روابط تجاری و دور زدن تحریم ها دارد، شفاف سازی 
نظام تجاری به عنوان یکی از اجزای اقتصاد غیرشفاف نیز اقتضا می کند 
که نظام بانکی با توان نظارت پذیری و قاعده مندی بیشتر، جایگزین 

نظام صرافی شود که کمتر قاعده پذیر و شفاف است. 

نقشکلیدیدالردرجنگاقتصادیعلیهایران
منطق حذف دالر از تجارت خارجی ایران چیست؟

بهره برداری از سامانه همراه پالس ملت
ترقی اقتصادی : با هدف ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه به دارندگان کارت های بانکی عضو 
شتـاب، سامانه"همراه پالس ملت" از روز ۷ اسفندماه سال جاری، مورد بهره برداری قرار گرفت.سامانه 
مذکــور ایــن امکان را به کاربران می دهد تا به تعدادی از خدمات پرکاربرد بانکی بدون نیاز به ورود به 
نرم افزار همراه بانک و با سهولت و سادگی بیشتر دسترسی پیدا کنند.بر اساس این گزارش، استفاده از 
سامانه همراه پالس ملت منحصر به دارندگان حساب متمرکز نزد بانک ملت نیست و تمامی مشتریان 
دارای کارت شتابی می توانند از طریق تلفن همراه از خدمات این سامانه بهره مند شوند.برای استفاده از 
خدمات همراه پالس کافی است که مشتریان، آخرین نسخه نرم افزار همراه بانک را از سایت اینترنتی 
همراه بانک ملت دانلود و نصب کنند.عملیات فعالسازی سرویس همراه پالس ملت  صرفاً در نخستین 
مراجعه مشتری به این سامانه و از طریق درج شماره تلفن همراه از سوی مشتری و ارسال کد فعالسازی 

پیامکی به وی، انجام می شود.

همراه بام بانک ملی ایران به روز شد
ترقی اقتصادی : نرم افزار موبایلی همراه بام بانک ملی ایران تحت سیستم عامل اندروید و ios با هدف 
تســریع و تسهیل در امور بانکی مشــتریان، به روزرسانی شد.نسخه  ۲.۱ همراه  بام ملی تحت سیستم 
عامل اندروید برای گوشــی های ورژن ۱،۳،4 به باال و همچنین نســخه ۲،۳،۱ تحت سیســتم ios به 
روزرســانی شده است.نسخه  به روزرسانی شده همراه بام ملی در اندروید دارای ویژگی هایی است که از 
جمله آنها می توان به اضافه شــدن گزینه نیکوکاری، اقســاط سایر بانک ها با استفاده از شبای حساب 
دانلود صورتحساب و صورتحساب اقساط تسهیالت با فرمت PDF و مشاهده و اشتراک گذاری، امکان 
بارگذاری مجدد ویجت )آیکون REFRESH در )TOOLBAR و امکان نمایش رســید با اشتراک 
گذاری در ویجت های کارت به کارت، انتقال پول، پرداخت قبض و نیکوکاری به صورت خودکار اشاره 
کرد.نمایــش صفحه کلید عددی برای فیلدهای عددی )ماننــد CVV۲ و PIN۲ در کارت به کارت( 
نمایش مدت زمان خروج خودکار و امکان COPY و PASTE در ویجت ها از دیگر ویژگی های همراه 

بام ملی است.
باهمکاریمشترکتاپوپتروآیریک

طرح سوخت رسانی سیار به طور رسمی رونمایی شد
ترقی اقتصادی : مراســم رونمایی از اپلیکیشــن درخواست ســوخت پیدو)Pido(با حضور معاون 
مدیرعامل شــرکت ملــی پخش فرآورده های نفتی ایران و شــهردار منطقه۲و مدیران شــرکت گروه 
داده پردازی بانک پارسیان و تاپ برگزار شد.معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، در 
آیین گشایش رسمی طرح خودروهای سوخت رسان سیار گفت: با کمک شرکت خصوصی پتروآیریک 
تجربه تازه ای در زمینه سوخت رسانی ایجاد شده است.وی با بیان این که این پروژه با موفقیت به پایان 
رسیده است، افزود: هرچه یک پروژه ذینفعان بیشتری را راضی کند موفق تر است، بنابراین با توجه به 
این که طرح سوخت رســان ســیار می تواند جمع زیادی از ذی نفعان را راضی کند، طرح موفقی خواهد 
بود.وی افزود : وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســازمان ملی استاندارد، مالکان جایگاه های 
عرضه ســوخت و به ویژه مردم از جمله ذی نفعان پروژه سوخت رسان سیار هستند.در بخش دیگری از 
این مراســم مهندس پورنجبر مدیرعامل گروه داده پردازی پارسیان ضمن معرفی توانمندی های این 
شرکت در حوزه های مختلف پرداخت، از آمادگی کامل خود برای ارائه سرویس های پرداخت نوین و 
امن به نهاد ها و سازمان های مختلف از جمله شهرداری ها خبر داد که می تواند منجر به افزایش رفاه 

و آسایش برای هموطنان گردد. 

رونمایی نسخه جدید اینترنت بانک گردشگری
ترقی اقتصادی :نسخه جدید اینترنت بانک گردشگری از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به منظور بهره برداری 
در اختیار مشتریان قرار گرفت.گفتنی است بانک گردشگری در راستای بهبود در عملکرد سامانه های 
بانکداری مجازی منطبق بر نیاز مشــتریان و همچنین با استفاده از آخرین فناوری های مرتبط با این 

حوزه نسخه جدید اینترنت بانک خود را در اختیار مشتریان قرار داده است.

سرویس های نوین خودپردازهای ایران زمین
ترق اقتصادی :به منظور تســهیل در ارائه خدمات به مشــتریان، قابلیت»خدمات بدون کارت« در 
خودپردازهای بانک ایران زمین ایجاد شــد.از این پس مشــتریان گرامی می توانند نسبت به دریافت 
خدمات خودپردازهای بانک بدون داشــتن کارت اقدام کنند.براساس تغییرات و بروزرسانی های صورت 
گرفته سرویس های جدیدی با عناوین ذیل بر روی تمامی دستگاه های خودپرداز )ATM( بانک ایران 

زمین فعال شده که از این پس برای عموم مراجعه کنندگان قابل بهره برداری است:

شاپرک 123 درگاه اینترنتی متخلف را مسدود کرد
ترقــی اقتصــادی : رصــد، شناســایی و 
پذیرنــدگان متخلــف  مسدودســازی درگاه 
یکی از اقدامات همیشــگی شــاپرک است که 
در این زمینه طی ســال جــاری بیش از ۱۲۳ 
درگاه پرداخــت اینترنتی متخلفان مســدود 
شــد.نظارت بر عملکرد شرکت های پی اس پی 
همواره از جمله اولویت های شــاپرک به عنوان 
بازوی نظارتی بانک  مرکزی در حوزه پرداخت 
الکترونیک بوده  که کمترین مماشاتی در آن راه 
نداشــته و ندارد. یکی از مواردی که از ســوی شاپرک در نظارت بر عملکرد شرکت های پرداخت مورد 
توجه ویژه قرار دارد، شفافیت در نوع فعالیت پذیرندگان اعم از پذیرندگان کارتخوان و پرداخت اینترنتی 
است.بنا بر مستندات نظارتی شاپرک، شرکت های پی اس پی موظفند نوع فعالیت متقاضی هر نوع درگاه 
پرداخت را به صورت شفاف و قطعی اطالع یایند و عالوه بر این به صورت دوره ای بر تطابق فعالیت اعالم 
شده از سوی متقاضی درگاه با فعالیتی که پس از دریافت درگاه به آن مشغول است، نظارت داشته باشند 
و با هرگونه عدم تطابق در رسته فعالیت برخورد کنند.عالوه بر این شرکت شاپرک در صورت اهمال یا 
غفلت شرکت های پی اس پی در برخورد با تخلف پذیرندگان از رسته و فعالیت اعالمی، می تواند نسبت به 

مسدود کردن درگاه پذیرنده متخلف اقدام کند.

پلیس فتا به دنبال تعیین تکلیف پول های دیجیتالی است
ترقی اقتصادی :جانشــین معاون فنی پلیس فتا از پیگیــری پلیس فتا برای تعیین تکلیف پول های 
دیجیتال خبر داد.ســرهنگ علی محمد رجبی، دربــاره رویکرد پلیس فتا در مقابل پول های دیجیتالی 
رمزنگاری شده گفت: در ۵ سال اخیر فناوری های جدید رشد بسیار زیادی داشته اند، پلیس فتا در مقابل 
پول های دیجیتالی رمزینه از جمله بیت کوین دو نقش اساســی و مهم دارد؛ اولین مسئله این است که 
پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی باید از وقوع جرم در مسئله پول های رمزی جلوگیری کند. همچنین 
مسئله دیگر این است که پلیس فتا باید چالش هایی که این دسته از پول ها در حوزه امنیت عمومی ایجاد 
می کند را مورد بررسی قرار دهد چرا که از نظر امنیت عمومی، پول های مجازی رمزینه می توانند ابزاری 
برای جرم و انگیزه ای برای جرم های جدید باشند.جانشین معاون فنی پلیس فتا با بیان این که باید از مردم 
در مقابل تهدیدات حفاظت شود، اظهار داشت: حفاظت از مردم از جمله ارکان ساختار حاکمیتی کشور 
است و پول های دیجیتالی رمزینه در فضایی متقلبانه استخراج می شوند و می توانند زمینه وقوع جرایم 

کالهبرداری ها و پولشویی باشند بنابراین ضروری است تا مردم در مقابل این تهدیدات حفاظت شوند

بانکداریسبز

نامه ای  تصویر  پیــش  چندی  اقتصادی:  ترقی 
روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که از سوی 
ولی اله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی، خطاب به 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نوشــته شده بود که طی آن سیف خواستار حذف 

دالر از ثبت سفارش کاالها شده است.
در نامه رییس کل بانک مرکزی آمده اســت: »در 
حالی کــه به علت تداوم تحریم هــای اولیه ایاالت 
متحده آمریکا دسترســی شــبکه بانکی کشور به 
سیستم های دالری به طور کامل قطع است، ثبت 
ســفارش کاال با دالر آمریکا به مفهوم استفاده از 
شبکه صرافی به منظور تأمین مالی واردات است. 
این شرایط از یک سو سبب افزایش تقاضای دالر 
آمریکا در صرافی ها شده و از سوی دیگر در تناقض 
فاحش با تأکیدات مقام ریاست جمهوری مبنی بر 
انتقــال گردش مالی تجارت کشــور از صرافی به 

شبکه بانکی کشور است.«
 او در ادامــه ایــن نامــه آورده اســت: »توجه به 
توضیحات یادشــده و نظر به اینکه سیاست ارزی 
 کشــور رویکرد حذف کامــل دالر را در نظر دارد

لذا خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت 

از صــدور ثبت ســفارش بر اســاس دالر آمریکا 
ممانعت به عمل آورند.«این تصمیم بانک مرکزی، 
واکنش های متفاوتی را در میان فعاالن اقتصادی 
در پی داشته و آنها نسبت به عواقب حذف دالر از 

ثبت سفارش کاالها ابراز نگرانی  می کنند.
اما تحلیل رضا بوســتانی، اقتصاددان از اقدام اخیر 
بانک مرکزی این اســت که بانــک مرکزی با این 
تصمیم، قالبی که از گذشته در آن فعالیت  می کرده 

و امروز دیگر کارایی ندارد را کنار گذاشته است.
بوستانی گفت: دالر در دوره ای نسبتا طوالنی، ارز 
مســلط در بازار ارز ایران بوده اســت. در بازارهای 
جهانی هــم ۹۰ درصد مبادالت، با این ارز صورت 
 می گیرد و دالر نسبت به ســایر ارزها نیز ریسک 

کمتری دارد.
او با بیان اینکه اکنون استفاده از دالر به دلیل تشدید 
محدودیت های بین المللی به سادگی میسر نیست 
افــزود: با وجود این محدودیت ها، اســتفاده از دالر 
هزینه مبادله را افزایش  می دهد. اساسا وقتی قرار بود 
تسویه دالری صورت گیرد، به صرف اینکه دولت در 
آن دخیل است یا اینکه چه بانکی این نقل و انتقال 
نقش دارد، روی امکان پذیری یا عدم امکان پذیری 

این مبادله تاثیر  می گذاشت.
بوستانی با بیان اینکه امکان استفاده 
از دالر برای ایران دشوار شده است 
تک محصولی  کشوری  ایران  افزود: 
بوده که نفت را به فروش  می رسانده 

و دالر حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی 
قرار  می گرفته و بانک مرکزی این ارز را به واردات 
تخصیص  می داده اســت. اما این رویه، دیگر قابل 
تداوم نیســت؛ چرا که نفت با سایر ارزها عمدتا با 
یورو، وون کره یا ین ژاپن مبادله  می شود و بر این 

اساس نباید روش های گذشته ادامه پیدا کند.
 بوســتانی گفت: زمانی که ثبت سفارش کاالها به 
دالر انجام  می شود، بانک مرکزی ملزم به تهیه دالر 
و تخصیــص آن به واردات  می شــود. اکنون بانک 
مرکزی دالر را از ثبت سفارش کاالها حذف کرده و 
این تصمیم بازار ارز ایران را به سمت یورویی شدن 

سوق خواهد داد.
او با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی توضیح 
داد: مشــکلی که در بازار ارز ایران وجود دارد این 
اســت که این بازار به شــدت کوچک بوده و دالر 
و درهم ارز مســلط آن اســت؛ حال آنکه این بازار 

کوچک  می تواند روی ســایر بازارها اثر بگذارد. اما 
اگر ارز دیگری مانند یورو در این بازار مسلط شود، 
با توجه به دسترســی بانک مرکزی به یورو چه به 
صورتحساب های یورویی و چه به صورت اسکناس 
یورو، این نهاد با سهولت بیشتری  می تواند به نیاز 
اقتصاد کشور پاسخ دهد. البته باید تاکید کنم که 

ریسک هیچ ارزی کمتر از دالر نیست.
این اقتصاددان بر این باور اســت که حذف دالر از 
ثبت سفارش کاالها، تغییری در روند قیمتی بازار 
ارز ایجاد نخواهد کرد با توجه به اینکه بانک مرکزی 
در گذشته نیز با محدودیت هایی برای تامین دالر 
مواجــه بوده اســت، اثری روی بــازار ارز نخواهد 
گذاشت. بانک مرکزی نیز همچنان  می تواند، مانند 
گذشــته، گزارش دهی خود را اســاس دالر انجام 
دهد، اما هیچ الزامی وجود ندارد که سیاست های 

بازار ارز را نیز بر مبنای دالر اعمال کند.

ترقی اقتصادی : نســخه جدید اپلیکیشن پات با قابلیت 
پشــتیبانی از زبان های انگلیسی، آذری و عربی در حضور 
اصحاب رسانه و مدیران ارشد شرکت کارت اعتباری ایرا ن 

کیش در محل هتل فردوسی رونمایی شد .
صادق فرامــرزی مدیر عامل این شــرکت گفت: پات تنها 
اپلیکیشــن چندزبانه بین المللی اســت. و از امروز در تمام 
شــهرهای کشــور با توجه به قومیت هر منطقه تبلیغات را 

برای پات انجام می دهیم.

صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
به عنوان ایده پرداز و مبدع نرم افزار پات برای روشــندالن 
گفت: چند ســالی اســت که به دالیلی افتخار آشــنایی با 
انجمن روشــندالن اســتان اصفهان راداشتم .ازطریق یکی 
از دوســتانم دراین مدت  متوجه توانایی حیرت انگیز این 
عزیزان شــده بودم، برای اولین بار اقداماتی را برای دستگاه 
هــای ای تی ام ویژه نابینایان انجام دادیم که چندان موفق 
نبود اما در شــرکت ایران کیش و بعد از تهیه نســخه نرم 
افزاری اپلیکشــینی پرداخت پات ، به نظرم  رسید که جای 
خالی ســرویس مختص نرم افزار پرداخت برای روشندالن  

را باید پرکرد.

وی ادامه داد :خوشــبختانه در نســخه نرم افزاری پات به 
خواســتمان رسیدیم وموفق شدیم اولین نرم افزار پرداخت 

ویژه نابینایان را به کشور ارائه دهیم .  
فرامرزی گفت: ما دراین اپلیکیشــن از کمک ســه نفر 
از کاشناســان که جزوروشندالن هســتند برای پیش 
بردن امور این امکان در پات اســتفاده کردیم ، مرحله 
به  مرحله امورفنی و نرم افزاری  این کار درداخل ایران 

کیش  تهیه شد .
وی در ادامه به آمار کاربران اپلیکیشــن پات اشــاره کرد و 
افــزود: در حال حاضر  منوی پذیرندگان پات فعال شــده 
اســت و ۲۳4۰۰۰ هزار پذیرنده پایانه های فروشگاهی این 

شــرکت کاربر این اپلیکیشن هســتند و از طریق پات می 
توانند درخواست هایشان را به شرکت منتقل کنند و حتی 

گزارش ریز تراکنش دریافت کنند.
شــهره آقابابایی مدیــر پروژه پات در ادامه این مراســم به 
ارائه آماری از اپلیکیشــن پــات پرداخت و گفت:  پات تنها 
اپلیکیشــنی اســت که این امکان را برای افراد ناببنا فراهم 
کــرده  تا آن ها هــم بتوانند از امکانات پات مانند ســایر 

کاربران استفاده کنند.
مدیر پروژه پات اضافه کرد:اپلیکیشن پات را دو سال پیش 
رونمایی کردیم ولی در سال ۹۶ تمرکز جدی تری بر روی 
آن صورت گرفت. از تیرماه ســالجاری هر ماه یک سرویس 
جدید به اپ پات اضافه شده است که می توان به رونمایی 
از نسخه IOS پات،  انتقال وجه کارت به کارت، درخواست 
موجودی و پات سالمت اشاره کرد .در حال حاضر ۲۰ بانک 

به عنوان مبدا در اپ پات حضور دارند.
 آقابابایی افزود: در روزهای نخســت بهمــن ماه جز اولین 

pspهایی بودیم که توانســتیم درخواست موجودی  را در 
اختیار کاربران پات بگذاریــم. او در خصوص تاثیر کمپین 
تبلیغاتی این شرکت در رشد اپلیکیشن پات گفت: کمپین 
تبلیغاتــی در ســال ۱۳۹۶ حول پات شــکل گرفت و این 
کمپین منجر به دســتیابی به نتایج خوبی شــد. در دو سه 
ماه اخیــر در تعداد کاربران و در تعداد تراکنش ها رشــد 
۱۳۰ درصد رو تجریه کردیم.پیش بینی می کنیم در اواسط 

سال۹۷ جز سه برند برتر  اپ موبایل باشیم.

درچهارمین همایش گردهمایی تبادل نظر رهبران ایران کیش

اپلیکیشن پات ۴ زبانه شد

بازار ارز ایران به سوی یورویی شدن سوق پیدا می کند

اثرات حذف دالر از ثبت سفارش کاالها

مدیرعاملبانکایرانزمین:

تمام افراد جامعه در برابر محیط زیست مسئولند
ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک ایران زمین ضمن تبریک روز درختکاری و با 
اشاره به مسئولیت افراد جامعه نسبت به محیط زیست گفت: یکی از راهکارهای 
بهبود شــرایط زیست محیطی کشور آگاه سازی و ارتقا فرهنگ توجه مردم به 

محیط است.
عبدالمجیــد پورســعید در گفتگویی که به مناســبت روز درخت کاری انجام 
پذیرفت، اظهارداشــت: اگر نگاهی به اخبار رسانه ها داشته باشیم، می بینیم که 
حال و روز محیط زیست کشــور که نقش موثری در توسعه، تولید و پیشرفت 
کشور دارد، خوب نیست.وی افزود: در سالهای اخیر با رشد و گسترش تکنولوژی 
و فضای آنالین حساسیت مردم نسبت به این موضوع افزایش یافته است. مدیر 

عامل بانک ایران زمین، با اشــاره  به نقش موثر رسانه ها در آگاه سازی جامعه اظهار داشت: رسانه ها 

ضمن برجسته سازی مسائل محیط زیستی و آگاهی بخشی درباره خطراتی که متوجه محیط زیست 
است، با اعالم سیاست ها، در افزایش پاسخگویی تصمیم گیران به مسائل زیست محیطی موثر است.

پورســعید با اشاره به کمپین های محیط زیستی که توسط مردم در فضای شبکه های اجتماعی ایجاد 
می شوند گفت: شبکه های اجتماعی به عنوان یک عامل موثر در افزایش حساسیت و انجام کار جمعی و 

همه گیر می تواند یکی از راههای افزایش مشارکت و آگهی مردم باشد.
وی با اشــاره به روز درختکاری گفت: با تبریک به مناسبت این روز به نظر من 
هرکس می تواند با کاشــت یک نهال در مقابل منزل و یــا خانه خود همراه با 

کودکان ضمن بزرگداشت این روز، به استقبال بهار برود.
پورسعید با اشاره به اینکه بانک ایران زمین در راستای حفاظت از محیط زیست 
نوروز چاپ سررسید نخواهد داشت، از دوستداران محیط زیست دعوت کرد در 
بهار سال ۱۳۹۷ همچون سالهای گذشته در کمپین محیط زیستی #همین_یک 
زمین بانک ایران زمین مشارکت کنند. کمپین محیط زیستی بانک ایران زمین 
همه ســاله با آغاز بهار با هدف پاکسازی محیط زیست بصورت مسابقه عکس و 

نقاشی برگزار و هدایایی از طرف بانک ایران زمین به برگزیدگان اهدا می شود.

کارشناس اقتصادی
مهدی حسن زاده
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بخشش ۶ درصد وجه التزام معوقات 
بانکی موسسه ملل

ترقی اقتصادی :موسسه ملل با اجرای طرح ویژه »عیدانه ای از ملل« 
یک فرصت ویژه در پایان امسال برای مشتریانی که بابت بدهی معوق 
به این بانک مشمول وجه التزام شده اند، فراهم کرده است.بر اساس 

این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیر 
جاری در طبقه مشــکوک  الوصول و معــوق، طرح ویژه »عیدانه ای از 
ملل« از تاریخ ۱۹ اســفند ماه ســال جاری تا پایان فروردین ۹۷ اجرا 
شــود. در قالب این طرح مشوق های ویژه ای به منظور تسریع در روند 
وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته 

شده است.

ترقی اقتصادی: چند موسسه اعتباری غیرمجاز 
طی ســال های اخیر توانسته اند ۲۵ هزار میلیارد 
تومان از مــردم جذب کنند. اعالم رســمی این 
اســت که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل 
۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران 
خسارت ســپرده گذاران این موسسات اختصاص 
داده است. جدای از هر حاشیه ای سوال اینجاست 
که ایــن ۲۵ هزار میلیــارد تومان کجــا رفته و 
ســهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام 
هنگفت چــه کرده اند که اکنون باید از پول بانک 
مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف 

سپرده گذاران خرج شود؟
همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم 
کرد »دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم«. این 
اعــالم با توجه به عملکرد غیرشــفاف و تخریبی 
موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال های اخیر و 
تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری 
خوشایند بود. به هر حال فعالیت موسسات بزرگ 
تمام شــد و هزاران میلیارد تومان پول از آنها به 
چرخه بانک ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آنها 

نظارت وجود دارد، وارد شد.
اما ایــن پایان ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت 
غیرمجازها رقم خورد. پرونده هایی که باز شــد و 
نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام 
عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی 
به آنها وجود داشــت اما جای مشخصی نداشت. 
در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده گذاران این 
موسسات و بحرانی شــدن شرایط آنها در نهایت 
بانک مرکزی را بر آن داشــت تا بــرای واگذاری 

تعهدات این موسســات به بانک های مجاز وارد 
شــده و از کانال آنها بــا اختصاص خط اعتباری 

یعنی پول های بانک مرکزی اقدام کند.
ثامن الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان 
و آرمان از جمله این پنج موسســه بزرگی بودند 
که در حدود دو ســال گذشــته منحل شــده و 
فعالیت آنها به پایان رسیده بود. آمارهای رسمی 
بانک مرکزی نشان می دهد که در نتیجه فعالیت 

این چند موسســه حدود ۲۵ هــزار میلیارد 
تومان از حــدود دو میلیون و ۲8۰ هزار 

سپرده گذار جذب شده و در هنگام 
انحــالل در صورت هــای مالی 

آنها وجود داشــته اســت. 
اینجاســت  موضوع  اما 
کــه بــا وجــود جذب 
ایــن ارقــام هنگفت در 
نهایت برای پاســخگویی 

بــه ســپرده گذاران آنها بانک 
مرکــزی ۲۰ هــزار میلیارد 

تومان هزینه کرده است.
در ابــن ماجرای پیچیده 
مطرح  زیــادی  ابهامات 

اینکه  جمله  از  می شــود؛ 
رقــم ۲۵ هزار میلیــارد تومان 

جذب شده در کجا هزینه شده است و 
چرا هیچ گاه به طور شفاف در مورد اینکه این 

مبلغ در چه بخشی سرمایه گذاری یا هزینه شده 
پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعالم مقامات از این 
حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید 

ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و 
بخشــی در قالب تسهیالت بوده است، اما باز هم 

جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد.
در عیــن حال که قرار بر این بــوده در ازای خط 
اعتبــاری که بانــک مرکزی پرداخــت می کند، 
ملک و دارایی به وثیقه گذاشــته شود؛ اما آیا ریز 
خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسســات 
پرداخــت کرد، در قبال  دریافــت ملک و وثیقه 
بوده اســت؟ این هم موضوعی است که هیچ گاه 
پاسخ آن مشخص نشــد. مورد دیگر در رابطه با 
سرنوشت مدیران و سهامداران این موسسه است. 
چرا به طور واضح اعالم نشده کسانی که مسئولیت 
این موسســات را در اختیار داشتند، چه کسانی 
بودند و اکنون سرنوشت آنها چه شده است و کجا 
هستند؟ چرا نباید اکنون عموم در جریان باشند 
کسانی که نتوانسته اند این موسسات را مدیریت 
کرده و از ســوی دیگر مبالغ کالنــی را دریافت 
کرده اند و موجب سرگردانی میلیون ها سپرده گذار 
شده اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی 

زیان های وارده هستند؟
در ســوی دیگر گرچه بارها عنوان شده که مردم 
نبایــد در موسســات غیرمجاز ســرمایه گذاری 
می کردند و اگر این کار را انجام داده اند، باید پای 
آن می ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که 
وجود داشــته و با سودهای باالیی که خود عامل 

تشویقی برای حرکت به سمت این موسسات بوده 
اســت، مردم جذب آنها شــده اند و هر آنقدر هم 
که قرار باشــد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت 
یک موضوع وجــود دارد و آن هم اینکه گروهی 
پول خــود را در اختیار گروه دیگری قرار داده اند 
و به طور طبیعی باید از آنها پس بگیرند؛ آن هم 
کســانی که در داخل کشور هســتند و شاید به 
راحتی به روال زندگی خود را ادامه می دهند. پس 
باید دســتگاه های مربوطه راهی برای پس گیری 
اموال مردم داشــته باشــند، اما گزارش روشنی 

دراین مورد اعالم نشده است.
موضــوع  دیگری کــه این روزها ســوال برانگیز 
اســت، این اســت که با وجود اینکه هر سه قوه 
برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد شده اند 
و هر یک منتقدانه ســپرده گذاران و حتی بانک 
مرکــزی را زیر ســوال می برند کــه نباید اجازه 
رسیدن به شــرایط فعلی را می داد، چرا در دهه 
۱۳8۰  که عنوان می شــود این موسسات شکل 
گرفته انــد، اجازه فعالیت پیدا کردند و چرا در آن 
هنگام دستگاهی برای ممانعت از فعالیت چنین 
موسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و 

البته ابهاماتی دیگر.
در مجموع ماجرای موسســات غیرمجاز بســیار 
پیچیده تــر از آن به نظر می رســد کــه هاله ای 
از آن مطــرح می شــود. پرونده هــای ســنگین 
تخلفــات مدیران و ســهامداران آنها و همچنین 
پشت پرده هایی که درباره حمایت های انجام شده 
بــرای فعالیت پرقدرت این موسســات وجود 
داشت، مسائلی هستند که شاید 
هیچ گاه بانک مرکزی هم نتواند 
به وضوح در مورد آن توضیحاتی 
دهد و در این میان مشــخص آن 
است که هزاران میلیارد تومان از 
امــوال بانک مرکزی و به عبارتی 
اموال مردم برای پاســخگویی به 
کســانی که پول های آنها توســط 
گروه دیگری پایمال شــده هزینه شد. 
پول های پرقدرتی کــه باید در انتظار 
آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند 
که بــه اذعان مدیــران بانک مرکزی 
جریان نوســان اخیر بازار ارز تا حدی 
تحــت تاثیــر همین پول هایــی که به 
سپرده گذاران موسسات غیر مجاز در سال 

اخیر پرداخت شد، بوده است.

اخبارکوتاه
شاخص های بانک سپه در وضعیت مطلوبی قرار دارد

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد: همه شاخص های بانک سپه طبق اعالم بانک 
مرکزی در وضعیت مناسبی قرار دارد به طوری که از نظر انضباط پولی، نقدینگی و شفافیت رتبه 
بانک مناسب است.محمد کاظم چقازردی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت این بانک اظهارداشت: 
پس از برجام بانک سپه توانست در کوتاه ترین زمان ممکن به جایگاه قبلی خود بازگردد به طوری 
که این بانک دوباره، رتبه اول نظام بانکی از نظر فعالیت های ارزی را در بین همه بانک های کشور 
به دست آورد.وی در ادامه گفت: بر اساس آمارهای موجود بانک سپه به میزان ۷ هزار میلیارد دالر 

تامین مالی ارزی پروژهای کشور را انجام داده که رقم قابل توجهی را شامل می شود. 

سیاست مالی بانک ملی، افزایش سودآوری است
ترقی اقتصادی: عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید به به کارگیری نهایت تالش کارکنان 
بر افزایش میزان سودآوری بانک گفت: کاهش میزان مطالبات معوق و افزایش نرخ مؤثر تسهیالت 
در این زمینه بسیار موثر است.برات کریمی با تاکید بر لزوم افزایش انضباط مالی در واحدهای بانک 
اظهار کرد: افزایش سودآوری مهم ترین سیاست مالی بانک است و مدیریت هزینه و انضباط مالی 
در افزایش یا کاهش منابع بانکی تاثیر بســزایی دارد.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران خواستار 
جذب حداکثری منابع ارزان قیمت شد و عنوان کرد: اعطای تسهیالت خرد می تواند ابزاری برای 

تعامل و جذب مشتریان باشد که به عنوان یک فرصت جهت سودآوری بیشتر باید مد نظر باشد.

بانک انصار در میان 500 شرکت برتر شانزدهم شد
ترقی اقتصادی: بانک انصار رتبه شــانزدهم »میزان فروش« در میان ۵۰۰ شــرکت برتر ایران 
را براســاس اعالم ســازمان مدیریت صنعتی به دســت آورد تا در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ به 
موفقیت های حرفه ای خود طی ســال های اخیر تداوم بخشد و با امید به فردای بهتر به استقبال 
ســال ۱۳۹۷ برود.۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق ترین بنگاه های تجاری 
و صنعتی یاد می شود، طی مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفی 
شدند.این موفقیت که مطابق اعالم سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال رتبه بندی شرکت ها 
)۱۰۰IMI-(، براســاس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ حاصل شده است، نشان می دهد که اجرای 
طرحهای تحول ۱و۲ در این بانک دارای دستاوردهای ارزشمندی بوده و سبب شده است که بانک 

انصار در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران در یک شاخص کلیدی و محوری صاحب رتبه شود.

قدردانی وزیر بهداشت از بانک صنعت و معدن
ترقی اقتصادی: وزیر بهداشــت از حمایت های بانک صنعت و معدن در راستای ارتقای سالمت 
همگانی، اجتماعی شدن سالمت و پذیرش مسئولیت اجتماعی خویش در ساخت پنج پایگاه مجهز 
انتقال خون در تهران بزرگ قدردانی کرد.وی در نامه ای خطاب به علی اشرف افخمی مدیرعامل و 
رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن آورده است: سازمان انتقال خون ایران، نقشی مهم و ارزنده 
در احیای نفوس مردم بزرگوار ایران و بعضا جهان دارد. بی شک فرهنگ سازی، ترویج و گسترش 
اهدای خون و تامین ملزومات سخت افزاری و کالبدی آن به ویژه در شهرهای بزرگ، از اهم دغدغه 

های این وزارت به شمار می رود که نیازمند پشتیبانی، یاری و مشارکت بخش های دیگر است.

ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در بانک انصار
ترقی اقتصادی :معاون نظارتی بانک مرکزی از توافق با ســتاد کل نیروهای نیروهای مسلح برای 
ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در بانک انصار خبر داد.فرشــاد حیدری در نشست 
خبری که امروز در بانک مرکزی برگزاری شد، اظهار داشت: هدف از این ادغام تاسیس یک بانک 
باثبات تر و ســالمتر است.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا این توافق نهایی است 
اظهار داشت: توافق تقریبا انجام شده است، روزانه انجام کار را پیگیری می کنیم و امیدواریم تا بهار 
سال آینده نهایی شود.حیدری در این رابطه به سپرده گذاران دو بانک و تعاونی اعتبار اطمینان داد 

که نگران سپرده های خود نزد آنها نباشند.

پولمردمدرموسساتغیرمجازکجارفت؟
به بهانه عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز

مصطفی بهشتی روی تشریح کرد؛ 

 حضور گسترده  بانک پاسارگاد 
در عرصه های بین المللی

ترقی اقتصادی : عضو هیات مدیره 
بانک پاســارگاد از افتتاح نخستین 
شــعبه خارجی این بانک در آینده 
نزدیک در هند خبر داد و گفت: این 
شعبه کارگزار تمام بانک های کشور 

است.
بهشــتی روی در نشستی  مصطفی 
خبری با بیان اینکه بانک پاسارگاد 
از سال 84 که وارد عرصه بانکی شد 
چشم انداز بلندی را مدنظر قرار داده 
است، اظهارداشــت: با کار عملیات 
داخلی نمی توان به اهداف رســید و 
باید عملیات بین المللی را هم انجام 
داد  و ابعاد کیفی و اســتانداردهای 
بین المللی را مد نظر قرار داد و ضمن 
توجه به مسئولیت های اجتماعی، با 

بزرگترین بانک ها رقابت کرد.
وی ادامــه داد: اگرچه مــا هنوز در 
فورچون جهانی۵۰۰ قرار نگرفته ایم 
اما اقدامات بین المللی گســترده ای 
را صــورت داده ایم کــه راهکارهای 
مختلفــی را در نظــر دارد؛ یکی از 
آنها باز شدن بافت سهامداری برای 
بانک ها و یا قرار گرفتن در بازارهای 
بزرگ جهان است. با وجود تحریم ها 
اقدامات بین المللی امکان پذیر نبود؛ 
بنابراین تصمیــم گرفتیم که موارد 

داخلی را ارتقا دهیم.
وی با اشــاره به رتبه نخست بانک 
پاســارگاد در بین بانک های کشور 
در ۶ سال متوالی به انتخاب موسسه 
معتبر بنکر، انتخاب به عنوان بانک 
متعالی برای ســه ســال از ســوی 
موسســه یورومانی و کســب رتبه 
۱۶۶ در بیــن بانک های برتر جهان 
با وجود نداشــتن شعبه در خارج از 
کشور، گفت: بر این اساس، این بانک 
به عنوان تنها بانــک برتر ایرانی در 

خاورمیانه شناخته شده است.
بهشتی روی با تاکید بر این نکته که 
با وجود ســخت تر شــدن تحریم ها 

همیشه  پاســارگاد،  بانک  سوئیفت 
و در بدتریــن شــرایط نیــز برقرار 
بوده اســت، ادامه داد: این درحالی 
اســت که روابط کارگــزاری ما به 
دلیل تحریم ها محدود شــده و کل 
فعالیت های بین المللی سیستم بانکی 
کند شده بود. این عضو هیات مدیره 
بانک پاســارگاد تصریح کرد: بانک 
پاسارگاد برای جهانی شدن اقداماتی 
را انجام داده و در کشورهایی حضور 
می یابد که شریک تجاری ما هستند 
و با کشــورهایی همراه می شود که 
بانک هــای دیگر ایرانی به آنجا ورود 

نکرده باشند.
وی گفــت: بر همین اســاس طرح 
پاسارگاد  بانک  توسعه شــعبه های 
در کشــور هندوســتان در دستور 
کار است. مجوز های الزم از مراجع 
ذی ربــط اخذ شــده و بــا رعایت 
ضوابط و قوانین این کشور، افتتاح 
این شــعبه بانک به زودی صورت 
خواهــد گرفــت. وی تصریح کرد: 
ایران با هند نیم قرن رابطه تجاری 
دارنــد، ضمن این که این کشــور 

دومین خریدار نفت ایران اســت و 
کشوری بزرگ محسوب می شود که 
ســومین اقتصاد بزرگ دنیا است و 
اکنون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد 
و دارایــی و وزارت خارجــه ایــن 
کشــور، صالحیت فنی و حرفه ای 
بانک پاســارگاد را برای تأســیس 
شعبه تایید کرده اند و وزارت کشور 
هنــد نیــز در حال انجــام مراحل 
تایید نهایی اســت. وی پیش بینی 
کرد که شــعبه هند بانک پاسارگاد 
بتواند تا ۶۰ درصــد تجارت ایران 
با هندوســتان را در بحث واردات 

پوشش دهد.
وی با اشــاره به اینکــه افتتاح این 
شــعبه، نقل و انتقاالت پول نفت را 
بسیار تسهیل می کند، گفت: عالوه 
بر بمبئی، بنا به ضرورت، شعبه های 
بانــک در دهلی نــو و اســالم آباد 
نیز گشــایش خواهد یافت. شــعبه 
این بانک در هندوســتان با تمامی 
بانک هــای ایرانی فعــال در عرصه 
فاینانس و امور ارزی، مراوده خواهد 
داشــت و فعالیت هــای آن به بانک 

پاسارگاد محدود نخواهد بود.
وی ادامــه داد: پس از صدور مجوز، 
فرآیندی باید طی شــود که شامل 
تدوین و تعریف سیاست ها و مقررات 
الزم برای شــعبه، تشکیل ساختار 
سازمانی شــعبه و انجام گزینش ها 
اســت. ضمن این که برای تکمیل 
کادر نیروی انسانی شعبه نیاز نیست 
که همه آنها از داخل کشــور تأمین 
شــود ولی برای ریاست و مدیریت 
شــعبه، نیروهایی را از داخل کشور، 
به هندوســتان اعزام خواهیم کرد. 
همچنین به محض صــدور مجوز، 
بحــث عقد قرارداد با یک شــرکت 
حسابرســی و ... برای تدوین ساز و 
کارها و ســاختار و سیستم آی تی 

انجام خواهد شد.
بــه گفته عضو هیــأت مدیره بانک 
بررسی هایی  بانک  این  پاســارگاد، 
را برای افتتاح شــعبه در کشور های 
اســپانیا، روســیه، آفریقای جنوبی 
ایتالیا و سوسیس انجام داده است. 
وی همچنیــن از انجام اقدامات در 
نظام بانکی کشور برای قابل استفاده 
شدن کارت های شتابی در سیستم 
بانکی روســیه و حتی ترکیه خبر 
داد و گفــت: ایــن کار از نظر فنی 
امکان پذیر است و همه پروتکل های 

رسمی استاندارد آن وجود دارد.
بهشــتی روی درباره عملکرد ارزی 
بانــک نیــز گفــت: ایــن بانک از 
ابتدای ســال جاری تــا بهمن ماه 
ســه میلیارد دالر بروات اســنادی 
حواله های  و  اســنادی  اعتبــارات 
صادره داشــته که البتــه این رقم 
نســبت به سال قبل تغییر چندانی 
نداشــته اما نسبت به سال های ۹۰ 
و ۹۱ کاهش داشته که با تمهیدات 
اندیشیده شده، پیش بینی می شود 
این میزان در ســال آتــی افزایش 

خوبی داشته باشد.

بازارپول5
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ترقی اقتصادی :  دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در جمع 
مدیران عامل شــرکت های بیمه بر اخــذ تصمیمات مبتنی بر رعایت حقوق 

مشترک شرکت های بیمه در سندیکا تاکید کرد.
 دکتر همتی در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در 
جمع مدیران عامل شرکت های بیمه گفت: طبق آخرین گزارش ها رشد ۲۲ 
درصدی حق بیمه در۱۱ماهه امســال نسبت به سال گذشته نشان از توسعه 
خوب صنعت بیمه کشــور می باشد و رشد واقعی بیمه نامه ها نیز بیانگر رشد 

حقیقی مناسب بازارصنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشســت افزود: وصول مطالبات شرکت های 
بیمه باید از اولویت های اول مدیران شــرکت های بیمه  باشــد و در سندیکا 
برای نحوه رفتار با بیمه گذاران بد حســاب توافقات الزم انجام شــود و برای 
 دریافــت مطالبات که بخش زیــادی از منابع ســرمایه گذاری را در بردارد

 تدبیری اندیشیده شود.
مشــترک  منافــع  و  حقــوق  رعایــت  کــرد:  تاکیــد  همتــی  دکتــر 
شــرکت های بیمــه از وظایــف اصلــی ســندیکای بیمه گــران ایــران 

 اســت که مســتلزم تعامل مســتمر مدیــران عامــل شــرکت های بیمه 
در سندیکاست.

رئیس شــورای عالی بیمه گفت: شرکت های بیمه در پروژه هایی که بازدهی 
ندارند، نباید ســرمایه گذاری کنند. ســودآوری شرکتهای بیمه به دو عامل 
عملکرد مدیران عامل شرکتهای بیمه و عملکرد سندیکا مرتبط است. وظیفه 
مدیریت، حفظ و افزایش پرتفوی بــا رعایت نرخ های فنی، دریافت به موقع 
حق بیمه ها و سودآوری برای شرکت و تالش برای ترغیب سهامداران جهت 

افزایش سرمایه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خود بر افزایش سطح 
توانگری مالی شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت های خصوصی بیمه 
که تمایل به تداوم صدور بیمه شخص ثالث درسال آینده دارند باید توانگری 

خود را حداقل درحد سطح ۲ برسانند.
دکتر همتی در پایان از تالش مدیران شــرکت های بیمه درســال ۹۶بابت 
خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم خصوصا در جریان خسارت های متعدد 

وسنگین سال قدردانی کرد.

درپروژههاییکهبازدهیندارند،سرمایهگذارینکنید
توصیه همتی به مدیران عامل شرکت های بیمه 

 شعب فعال بیمه پارسیان 
درتعطیالت نوروزی

ترقی اقتصادی : شعب بیمه پارســیان در ایام تعطیالت نوروزی هم آماده 
ارائه خدمت بــه هموطنان هستند.براســاس برنامه ریزی های به عمل آمده 
و در راســتای تسریع و تســهیل در ارائه خدمات مورد نیاز به بیمه گذاران 
گرامی خاصه مســافران نوروزی که در ایام تعطیــالت نوروز نیاز به خدمات 
بیمه ای در بخش صدور و خســارت اتومبیل و درمان پیدا می کنند شــعب 
بیمه پارســیان آماده خدمت رســانی به این عزیزان می باشــند.هموطنان 
محترم می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و آگاهی دقیق از ساعت 
 کار و آدرس شــعب کشــیک به پایگاه اینترنتی بیمه پارســیان به آدرس

www.parsianinsurance.ir مراجعه نمایند.

بیمه البرز حامی نمایشگاه »موزه لوور در تهران« 
ترقی اقتصادی: شرکت بیمه البرز به عنوان تنها شرکت بیمه کشور، حامی 
نمایشــگاه »موزه لوور در تهران« شد. این شــرکت از نمایشگاه »موزه لوور در 
تهران« که از ۱4 اســفند ۱۳۹۶ و به مدت چهار ماه در ایران برگزار می شــود 
حمایت کرد.این نمایشگاه که نتیجه همکاری بین موزه لوور و موزه ملی ایران و 
با حمایت مالی شرکت بیمه البرز است، گامی دیگر در چارچوب قراردادی است 
که بین موزه لوور و سازمان میراث فرهنگی ایران در سفر ژانویه ۲۰۱۶ رییس 

جمهوری ایران به پاریس به امضا رسید.

طرح »نوروزگان آرمانی« بیمۀ آرمان
ترقی اقتصادی: بــا خرید »نوروزگان آرمانی« بیمــۀ آرمان، در تعطیالت 
نوروز آســوده خاطر سفر کنید. بیمه آرمان در آستانه سال نو طرح 4۵ روزۀ 
»نــوروزگان آرمانی« را ارائه می کند. این طرح شــامل بیمه عمر و حوادث 
گروهی )خانواده( و بیمه آتش ســوزی منازل با پوشش سرقت است.در این 
طرح که با هدف کاهش دغدغه مسافران نوروزی و حوادث احتمالی در غیاب 
بیمه گذاران ارائه شــده، مشتریان می توانند با پرداخت فقط ۵۵۰ هزار ریال 
حق بیمه با احتساب مالیات، از پوشش ها و مزایای این طرح بهره مند شوند.

بیمه گذاران همچنین با خرید »نوروزگان آرمانی« از تخفیف ویژۀ بیمه نامۀ 
بدنه خودرو تا سقف ۷۰ درصد برخوردار خواهند شد.

سررسید هوشمند اختصاصی سال 1397 بیمه آسیا
ترقی اقتصادی: با توجه به اختصاص هزینه های سررسیدهای چاپی سال 
۱۳۹۷ به تهیه نوشت افزارهای اختصاصی و توزیع در مدارس مناطق محروم 
کشــور، سررسید هوشمند اختصاصی ســال ۱۳۹۷ بیمه آسیا)ویژه سیستم 
اندروید(با امکانات جدید طراحی شده است.سررسید هوشمند اختصاصی سال 
۱۳۹۷ بیمه آســیابا امکانات جانبی معرفی خدمات بیمه ای، تلفن  مدیریت 
ها و شــعب بیمه آسیا در سراسر کشــور،گالری تصاویرو نماهنگ، مدیریت 
پیامک ها ،جلســات ،داروها،اقســاط،چک ها ،قطب نما و ... تهیه شده است.
 بنابراین گزارش،هموطنان گرامی می توانند با مراجعه به وب سایت بیمه آسیا
)www.bimehasia.com(بخــش خدمات الکترونیک و کانال اختصاصی 
بیمه آســیا در فضــای مجازی بــه نشــانی asiabimeh@ آن را بر روی 

گوشی های همراه خود نصب و استفاده کنند.

اخبارکوتاه

WWW.ALBORZINSURANCE.IR

ترقــی اقتصــادی: رییــس ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ضمن انتقاد از 
بانک ها و بیمه ها گفت: نمی دانم چرا گوش شنوایی 
نیســت؟ چرا مردم برای تمدید کارت  پول شان باید 
مــدام به بانک مراجعه و وقت خــود را تلف کنند؟ 
جای سئوال اســت که چرا حق بیمه ماه های حرام 
که چهار ماه اســت از مصرف کنندگان بابت ۱۲ ماه 
حق بیمه می گیرند؟ چرا حــق بیمه ماه های حرام 
دوازده دوازدهم دریافت می شــود حــال آنکه باید 

چهار دوازدهم باشد؟!
 ســید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ، در هفتمین جشــنواره  قدردانی از حامیان 
حقوق مصرف کنندگان فارس، با بیان اینکه تهدید 
داخلی و کاغذبــازی اداری بیشــتر از تحریم ها به 

تولید فشــار آورده اســت، تاکید کرد که 
دســتگاه های فعال در حوزه  هم فرسایی 

باید به مردم معرفی شوند.
وی بــا بیــان اینکــه بانــک، محیــط 
 زیســت، مالیات، تأمیــن اجتماعی و ... 

هرکــدام به  نوعی مانعی ســر راه تولید شــده  
اســت، گفت: امروز حال تولید در کشــور خوب 

 نیســت و هر روز بــه تولیدکننده فشــار جدیدی 
وارد می شود.

نوابی با بیان اینکه ما ســرمایه گذار را با سرمایه دار 
اشــتباه گرفته ایم، یادآور شــد: قانون و مصوبه در 
کشور زیاد است اما به آن عمل نمی کنیم، آخر چرا 
باید بانک و بیمه آن طور که استاندار و مدیر صنعت 

به فکر تولید هستند، به فکر نباشند؟
نوابــی با بیان اینکــه همه بایــد تولیدکنندگان را 
حمایــت کنند، گفت: مردم پول خــود را در بانک 
می گذارند یا به حوزه  ارز و طال سوق می دهند حال 

آنکه تولیدکننده باید دچار مشکالت فراوان باشد.

ترقی اقتصادی: رییس کل بیمه مرکزی گفت:طبق 
آیین نامه ماده ۱8 قانون بیمه شــخص ثالث، از این 
پس با وقوع تصادف و پرداخت خســارت، تنها بخشی 
از سابقه تخفیفات بیمه ای بیمه گذار از بین می رود و 

بقیه سابقه برای وی لحاظ خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اعالم این مطلب افزود: پیش از این 
با یک تصادف، حتی اگر فردی ۷۰ درصد تخفیف بیمه 
ای داشــت، تمام سوابق تخفیفات بیمه ای وی از بین 
می رفت اما بر اساس آیین نامه جدید ماده ۱8 قانون 
بیمه شخص ثالث که به تازگی به تصویب شورای عالی 
بیمه و هیات وزیران رسید، از این پس در تصادف اول 
۱۰ درصد و در تصادف دوم ۲۰ و در تصادف سوم ۳۰ 

درصد تخفیفات بیمه ای فرد از بین می رود.
وی افــزود: برای مثال اگر فردی با ۷۰ درصد تخفیف 
بیمه ای، در طول یک ســال ۳ بــار تصادف کند هم 

4۰ درصد تخفیف برای وی محفوظ خواهد ماند. 
همتی با اشــاره به اینکه این موضوع به عدالت 

نزدیک تر اســت، گفت: البته این مورد برای 
بیمــه ها بار مالی خواهد داشــت و برای 

جبران آن، از این پس بجای ۱۰ درصد 
افزایش تخفیف، ســاالنه ۵ درصد به 

تخفیفات بیمه ای فرد اضافه می شود.
 همتی تصریح کرد: سوابق بیمه ای افراد که پیش از 
این جمع شده به طور کامل لحاظ می شود و موضوع 
کاهش تخفیف ساالنه از ۱۰ به ۵ درصد از این تاریخ 
به بعد لحاظ خواهد شــد. رییس کل بیمه مرکزی در 
مورد اتصال شــرکت های بیمه ای به بانک اطالعاتی 
نیــروی انتظامــی در خصوص ســوابق و نمره منفی 
رانندگان گفت: قرار بود شرکت های بیمه با استفاده از 
بانک اطالعاتی نیروی انتظامی، نمره منفی رانندگان 
را مالحظــه و به ازای هر نمــره منفی یک درصد به 
حق بیمه وی اضافه کنند و ظرف ســه ماه از تصویب 
آیین نامه ماده ۱8 قانون بیمه شــخص ثالث، امکان 
دسترسی بیمه ها به بانک اطالعاتی ناجا فراهم شود 
امــا تاکنون این اتفاق نیافتاده و به تازگی مســئوالن 
نیــروی انتظامی اعــالم کرده اند کــه در آینده این 

دسترسی فراهم خواهد شد.

حقبیمهماههایعادیراهماندازهماههایحراممیگیرند!

گالیه رییس سازمان حمایت از بیمه ها
رییسکلبیمهمرکزی:

تمام تخفیف بیمه با یک تصادف از بین نمی رود
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خانه صنعت و معدن استان تهران
محمدرضا مرتضوی

اعالن جنگ تجاری آمریکا علیه دیگر کشورها

خودزنیاقتصادیترامپ
ترقی اقتصادی : نوح اســمیت، تحلیل گر بلومبرگ و 
استادیار سابق دانشگاه استونی بروک آمریکا، معتقد است 
تصمیم رئیس جمهور کشورش بیش از آن که نوعی اعالن 
جنگ تجاری علیه دیگر کشورها باشد، به زیر آتش گرفتن 

نیروهای خودی شباهت دارد.
دونالد ترامپ در بخشی از توییت جنجال برانگیزی که در 
دفاع از تصمیمش برای وضع تعرفه بر فوالد و آلومینیوم 
منتشر نمود، مدعی شد با توجه به شرایط کنونی آمریکا، 
ورود این کشــور به جنگ تجاری ایده مناسبی است زیرا 

پیروزی در این جنگ برای آمریکا کار آسانی است.
مطرح شدن این اظهارات تهدیدآمیز از سوی رئیس جمهور 
آمریکا، مقامات دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا و چین را 
به واکنش مجبور کرد و اکنون نگرانی ها از وقوع یک جنگ 
تجاری در مقیاس جهانی به اوج رسیده است. در این میان 
برخی تحلیل گران معتقدند حتی فارغ از احتمال مقابله 
به مثل دیگر کشــورها، تصمیم ترامپ برای وضع تعرفه 
بر محصوالتی همچون فوالد و آلومینیوم نه تنها کمی به 
اقتصاد آمریکا نخواهد کرد بلکه درنهایت به زیان آن تمام 
خواهد شــد؛ چنان که نوح اسمیت، تحلیل گر بلومبرگ و 
استادیار سابق دانشگاه استونی بروک آمریکا، معتقد است 
تصمیم رئیس جمهور کشورش بیش از آن که نوعی اعالن 
جنگ تجاری علیه دیگر کشورها باشد، به زیر آتش گرفتن 
نیروهای خودی شباهت دارد. وی در مقاله ای که به تازگی 

در بلومبرگ منتشر شده است، می نویسد:
به طورکلی وضع تعرفه راهکار مناسبی برای ارتقای صنایع 
داخلی نیســت. این کار باعث می شود که تولیدکنندگان 
آمریکایی پشــت دیوارهای حمایتی دولت سنگر بگیرند 
و به جای اینکه در پــی یافتن راهی برای برتری تجاری 
در برابر رقبای سرســخت جهانی باشند، تنها به بازارهای 
محلی اکتفا کنند. از طرفی مجبور نمودن مصرف کنندگان 
آمریکایی به اســتفاده از فــوالد و آلومینیوم تولید داخل 
می تواند درنهایت به کاهش بهــره وری و کیفیت در این 

صنایع منجر شود.
عالوه بر این، گران شــدن فوالد و آلومینیوم تولید داخل 
بر اثر اعمال تعرفه های تجــاری احتماالً بیش از آنکه به 
بخش تولید آمریکا کمک کند، به آن زیان خواهد رساند 
و بیشــترین بار این زیان بر دوش بخش ساخت وساز قرار 
خواهد گرفت؛ بخشــی که همین حاال نیز هزینه هایش 
سرســام آور اســت و اگر تورم ناشــی از وضع تعرفه های 
وارداتی بر فوالد نیز به این هزینه ها اضافه شود، در وضعیت 

دشواری قرار خواهد گرفت.
حتــی صادرکننــدگان آمریکایی نیــز از تصمیم جدید 

رئیس جمهور کشورشان زیان خواهند دید زیرا بسیاری از 
آنها، به ویژه صنایع هواپیماسازی، خودروسازی، تولید لوازم 
خانگی، ماشین آالت صنعتی و ...، وابستگی زیادی به فوالد 
و آلومینیوم دارند و افزایش قیمت ناشــی از گران شدن 
این نهاده های تولیدی، از تــوان رقابتی آنها در بازارهای 

بین المللی خواهد کاست. 
البته در خصوص فوالد باید به این نکته اشاره کرد که ۷۰ 
درصد فوالد مصرفی آمریکا، در داخل این کشــور تولید 
می شــود اما پرواضح اســت که در صورت وضع تعرفه بر 
فــوالد وارداتی، تولیدکننــدگان داخلی این محصول نیز 
فرصت را برای باال بردن قیمت ها مغتنم خواهند شــمرد. 
به عبارتی افزایش تولید و سود فوالدسازان آمریکایی، به 
قیمت افزایش فشــار بر صنایع مصرف کننده فوالد تمام 
خواهد شــد و جایگاه این صنایــع را در بازارهای جهانی 
تضعیف خواهد کرد. افت فاحش قیمت سهام شرکت هایی 
مانند بوئینگ، فورد، جنــرال موتورز، ویرلپول، کاترپیالر 
و...  که کاهش چشــمگیر شــاخص بورس نیویورک در 
روزهای پایانی هفته گذشته را رقم زد، واکنشی کاماًل قابل 

پیش بینی به تصمیم نسنجیده رئیس جمهور آمریکا بود.
مدافعــان طرح اعمال تعرفه وارداتی بر فوالد و آلومینیوم 
چنین استدالل می کنند که حمایت از تولید داخلی این 
محصوالت استراتژیک، برای امنیت ملی کشور الزم است 

و این حمایت باید به هر طریقی –حتی به قیمت آسیب 
دیدن ســایر صنایع- انجام شود. اما آنها باید به این سؤال 
پاســخ دهند که آیا صنایع فعال در تولید کشتی جنگی، 
تانک، هواپیمای جنگنده، ســالح های انفرادی، مهمات و 
ســایر ادوات نظامی، از افزایش قیمت فوالد و آلومینیوم 

متضرر نخواهند شد؟
از طرفی اعمال تعرفه های تجــاری بر فوالد و آلومینیوم 
وارداتی نمی تواند شغل های از دست رفته در کارخانه های 
داخلی تولید این محصوالت را بازگرداند. از ســال ۱۹۹۰ 
تاکنون تولید فلزات اساسی در آمریکا نوسان چشمگیری 
را تجربه نکرده و تقریباً ثابت مانده است، اما آمار کارکنان 
شاغل در این بخش، روندی نزولی را طی نموده و از ۶88 
هزار نفر در آغاز دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۳۷۷ هزار نفر در 
پایان ســال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. دلیل این کاهش 
اشــتغال به رغم ثبات نســبی تولید را باید در پیشرفت 
فناوری جســتجو کرد و نه در واردات فلزات اساسی. در 
دهه های اخیر پیشــرفت فناوری موجب بهبود بهره وری 
شــده است و این بدان معناست که می توان با نیروی کار 

کمتر، سطح تولید قبلی را حفظ کرد. 
وضع تعرفه، این معادله را تغییر نمی دهد و اگر قرار باشد 
از این طریق اشــتغال بیشتری در صنایع مرتبط با تولید 
فلزات اساســی ایجاد شود، این افزایش اشتغال به قیمت 

از دست رفتن شغل های بیشتر در سایر صنایع به دست 
خواهد آمد که گزینه ای مطلوب و عاقالنه نیست.

حتی اگر فرض کنیم که تعرفه های تجاری مدنظر ترامپ 
حس انتقام جویی سایر کشــورها را برنخواهد انگیخت و 
پیمان های تجاری مهمی که آمریکا در آنها عضویت دارد را 
تضعیف نخواهد کرد، باز هم بنا بر آنچه گفته شد، اقتصاد 

آمریکا از این تصمیم رئیس جمهور آسیب خواهد دید.
اگر ترامپ قصــد دارد از صنایع فوالد و آلومینیوم آمریکا 
حمایت کنــد، راهکارهای بهتری نیز برای این کار وجود 
دارد؛ راهکارهایی بسیار عاقالنه تر از تحمیل بار این صنایع 
بر دوش ســایر صنایع مهم. اینکه صنایع فلزات اساسی 
آمریکا در چند دهه اخیر رشــد چندانی را تجربه نکرده 

است، ارتباط چندانی به مقوله واردات ندارد. 
این صنایع از آن جهت رشــد نکرده اند که بازارشان رشد 
نکرده اســت؛ بــازار آنها به آمریکا محدود بوده اســت و 
نتوانســته اند حضور فعالی در بازارهای بین المللی داشته 
باشــند. برای حمایت واقعی از این صنایع، دولت باید به 
آنها کمک کند تا بتواننــد ظرفیت های صادراتی خود را 

تقویت نمایند.
اقتصاد آمریکا یک اقتصاد بالغ اســت که ســاختمان ها 
تأسیسات زیربنایی و وســایل نقلیه به وفور در آن یافت 
می شود و به همین دلیل نرخ رشد مصرف فلزات اساسی 
در آن معموالً اندک اســت. در مقابل، کشورهای آسیایی 
و آفریقایی برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی 
خود نیاز بیشتری به مصرف فلزات اساسی دارند و آمریکا 
با توجه به کیفیت باالی محصوالت خود می تواند سهمی 

از بازار این کشورها را در اختیار بگیرد.
در حال حاضر ســهم فوالدســازان آمریکایی از صادرات 
جهانی فوالد تنها ۲ درصد است که در قیاس با سهم ۲4 
درصدی چین، رقم بسیار ناچیزی محسوب می شود. برای 
تغییر این وضعیت، دولت ترامپ می تواند سیاســت هایی 
نظیر تشویق صادرکنندگان به شیوه های مختلف، اعطای 
وام به صادرکنندگان جهت توسعه ظرفیت تولید، حمایت 
از بنگاه های کوچکی که به دنبال ورود به بازارهای جهانی 

هستند و ... را در پیش بگیرد.
اما نکته اینجاست که ترامپ بیش از آن که واقعاً به دنبال 
حمایت از شــرکت های آمریکایی باشــد، در فکر ایجاد 
جنگ تجاری با سایر کشورها است تا شاید از این طریق 
محبوبیتی در بین عوام برای خود دست و پا کند. اعمال 
تعرفه های تجاری شاید احساس خوبی به ترامپ و پیروان 
سرسختش بدهد اما زیانش برای مردم آمریکا حداقل در 

بلندمدت بیش از منافع آن است.

دیدگاه

مدل اقتصادی که در کشــور داریم این است که تصمیماتی که در دولت 
گرفته می شود بر سرنوشت اقتصاد و تولید بسیار اثر گذار است.

 صنعــت، معدن و تولید مســائلی زنده و پویا هســتند کــه اگر در این 
خصوص یــک برنامه ریزی ممتد در بخش های خدمــات، ایده و صنایع 
داشــته باشیم می توانیم در توسعه کشور نقش پررنگی را ایفا کنیم.البته 
انجمن ها و سازمان هایی که تشکیل شده تا حدودی می توانند به عنوان 
مغز متفکر توســعه صنایع و معادن کشور باشــند و کمک حال بخش 

تجارت شوند،اما با این حال کار بزرگی پیش روی ماست.
 طبق اسناد باالدســتی در بخش توسعه و تولید کشور با چالشی روبرو 
هســتیم که نقش بخش خصوصی را کم رنگ کرده اســت. باید برخی از 
این موانع از سر راه تولید برداشته شوند تا آسیب پذیری اقتصاد در کشور 
به حداقل برسد. باید بتوانیم نقش دولت را تا جایی که وظیفه حاکمیتی 
ندارد کم رنگ تر کنیم. البته باید در نظر داشت که هرگز بخش خصوصی 
نمی تواند رو در روی دولت قرار گیرد، بلکه باید با ایده جدید حاکمیت را 
متقاعد به پیشبرد کار کند.ما با دولت در تعامل و گفتگو و همچنین در 
حال مبارزه هستیم . مبارزه میان بخش خصوصی و دولت همیشه وجود 
خواهد داشت و بخش خصوصی همیشه می خواهد نقش خود را پررنگ 

تر و نقش دولت را کم رنگ تر کند.
 قطعــا ما به عنوان بخــش خصوصی می خواهیم که تــورم پایین نگه 
داشـــته شود و شاخص های اصلی از طرف دیگر کنترل شود. ولی باید 
در نظر داشــت که در حال حاضر رکود حاکم اســت و باید برای رونق 
اقتصادی تالش کرد و تورم را همچنان تک رقمی نگه داشــت. در حال 
حاضر قدرت خرید مردم به شــدت پایین است به همین ترتیب اقتصاد 
بایــد بهبود پیدا کند و تورم هم ایجاد شــود، این تورم ناشــی از بهبود 

وضعیت اقتصادی خواهد بود.
دولــت در دوره اول تعهداتی داشــت که بخشــی از آن را انجام داد، اما 
باید در نظر داشــت که فاکتورهای دیگر غیر از برنامه ریزی دولت برای 
رشــد و توسعه در کشــور وجود دارد. به طور مثال وجود امید در کشور 
تأثیرگذار اســت. اگر خوشحال باشید بیرون می روید و خرید می کنید. 
برخی عامدانه ناامیدی در کشــور ایجاد می کنند که اختالف در کشور 
ایجاد شود. دولت آقای روحانی در دوره اول توانست تورم را کاهش دهد 

و تعامل خود را با کشورهای خارجی نگه دارد.
 از ســوی دیگر نــرخ ارز را در چارچــوب قرار داد.امــا در دوره جدید 
تحوالت بیــن المللی رخ داده که مهمتریــن آن روی کار آمدن ترامپ  
و محدودیت هایــی که برای ارتباط با ایران ایجاد کرده اســت.در چنین 
شرایطی همراهی دولت با بخش خصوصی می تواند بخشی از مشکالت 
تولید را در کشــور حل کند.تصمیمات ما باید بر اساس عقالنیت باشد تا 
بتوانیم با کمک هم آینده بهتری را برای صنعت و کشاورزی رقم بزنیم.

تصمیم های دقیق
 برای صنعت

ترقی اقتصادی : در ماه های گذشــته و در بازارهای داخلی 
قیمت انواع خودرو وارداتی می توان گفت بیش از هر چیزی 
پرواز کرد و با رشــد عجیب رو به رو شــد، حتی بیشــتر از 
مسکن، ارز، ســکه و... افزایش یافت به گونه ای که برخی از 
خودروهای وارداتی تا ۳۰ درصد و حتی بیشــتر هم افزایش 
قیمت را شاهد بود؛ اما سوال اصلی این است که چرا این اتفاق 
رخ داد و شاهد ســونامی رشد قیمت های بودیم؟ به اعقتاد 
کارشناسان ۵ شــوک اصلی شامل توقف ثبت سفارش برای 
نمایندگس های غیررســمی در تاریخ ۱۲/ ۱۳۹۵/۱۰، توقف 
ثبت سفارش خودرو در اوایل تیرماه ۱۳۹۶، ابالغ دستورالعمل 
جدید واردات خــودرو در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، ابالغ اصالحیه 
اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه سال ۱۳۹۶ و نوسان 
نرخ ارز طی ســال جاری موجب سونامی قیمتی خودروهای 

وارداتی شدند.
تعداد خودروهای وارداتی از سال 1390 تا 9 ماهه اول 

سال 1396

براســاس گزارش های رسمی در ۹ ماهه اول سال جاری ۵۶ 
هزار و ۷۶ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که نسبت به 
۹ ماهه اول سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین 

ارزش دالری آن هــا در این مــدت ۱4۹۰ میلیون دالر بوده 
است و میانگین قیمت هر خودرو سواری به دالر هم ۲۶ هزار 
و ۵۷۰ دالر بوده است. عالوه بر این نگاهی به آمارها نشان می 
دهد که در مجموع طی سال های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه اول سال 
۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دالر صرف واردات خودروسواری به 
کشور شده است. موضوع افزایش قیمت ناگهانی خودورهای 
وارداتی بحثی اســت که مرکــز پژوهش های مجلس هم به 
بررســی آن پرداخت و در گزارشی نوشت:» به نظر می رسد 
هدف اصلی دولت از افزایش تعرفه خودرو عالوه بر جلوگیری 
از خروج منابع ارزی، افزایش سهم ۶/۵درصدی از بازار داخل 
خودروهای ساخت داخل با دامنه قیمتی باالتر از ۷۵ میلیون 
به نفع صنعت خودرسازی کشور است تا بتواند جذابیت الزم 
را برای ورود شرکت های طرف قراردادهای جدید خودرویی 
منعقد شده و در حال انعقاد فراهم ســازد.« اما در ادامه این 
بررســی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است:» به 
دلیــل مغایرت بخش هایی از مصوبه جدیــد واردات خودرو 
هیات وزیران مــورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ با قوانین موجود از جمله 
ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اهداف 

قانون هوای پاک از یک طرف و تبعات افزایش تعرفه در میان 
مدت و بلند مدت به صــورت کاهش رقابت پذیری صنعت 
خودروســازی، کاهش کیفیت آالیندگی، مصرف ســوخت 
بــاال و... از طرف دیگر، طرح ضوابــط واردات خودرو و تعرفه 
گذاری تدوین شــود و تعیین میزان حقوق ورودی باتوجه به 
شاخص هایی از قبیل رعایت متقاضیات منابع ارزی،حمایت از 
صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای ســاخت داخل، 
کاهش آالیندگی، کاهش مصرف سوخت و غیره به خود دولت 

واگذار شود.«

آیاصنعتخودروباانحصارقطعهسازانروبروست

ابهام در خصوصی سازی خودرو سازان 
ترقی اقتصادی : خصوصی سازی شرکت های خودروساز در حالی این 
روزها به موضوعی برای اظهارنظر مدیران این صنعت تبدیل شــده که 
واگذاری سهام خودروسازان به برخی شرکت های قطعه ساز عاملی برای 
تشدید انحصار در این صنعت خواهد بود و همین مسئله، نظارت بر روند 

خصوصی سازی خودروسازان را ضروری می سازد.
 خصوصی ســازی شــرکت های خودروساز موضوعی اســت که هر از 
چندگاهی در بین فعاالن صنعت خودروســازی و قطعه ســازی مطرح 
می شــود و تالش هایی از سوی برخی شرکت ها در این خصوص صورت 
می گیرد. اخیراً نیز برخی مدیران خودرویی کشور به اظهار نظر در این 
زمینه پرداخته اند و واگذاری شــرکت های خودروساز را امری ضروری 
عنوان می کنند.هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو از جمله 
مدیرانی اســت که یک ماه پیش با بیان اینکه خصوصی سازی، صنعت 
خودرو را نجات خواهد داد، گفته بود: اگر ۳ صندلی هیات مدیره ایران 
خودرو و ۳ صندلی سایپا به سرمایه گذاران خصوصی واگذار شود و عصر 

امروز نیز مدیران عامل این دو شرکت تغییر کنند به نفع کشور است.
اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت نیز با انتقاد از خصوصی 
ســازی خودروســازی ها در دولت های قبل، به برنامــه دولت دوازدهم 
برای خصوصی ســازی این دو شرکت اشاره کرده و می گوید: در صنعت 
خودروســازی باید خصوصی سازی واقعی برای توسعه و نوسازی صنعت 
خودرو صورت گیرد.به گفته وی، یکی از سیاســت هایی که باید دنبال 
شــود، خصوصی سازی شرکت های خودروســازی است که باعث ایجاد 
رقابــت و مدیریت حرفه ای در صنعت خودرو خواهد شد.خسروشــاهی 
با اشــاره به اینکه ظاهرا سهم دولت در شرکت های خودروساز حدود ۲۰ 
درصد است، می گوید: واقعیت امر این است که شرکت های خودروسازی 

همچنان دولتی هستند.
هرچند دولتی بودن یکی از آفت های صنعت کشور محسوب می شود اما 
نحوه واگذاری و خصوصی ســازی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و 
در ادامه فعالیت شرکت ها و همچنین مدیریت بازار نقش بسیار مهمی 
دارد. به این ترتیب که خصوصی سازی خودروسازان باید طوری صورت 

گیرد که وجود انحصار را در این صنعت تشدید نکند. این در حالی است 
که هم اکنون بحث هایی مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به شرکت 
کروز به عنوان یکی از فعاالن صنعت قطعه ســازی که سهم بزرگی در 
تأمین قطعات خودروها دارد، مطرح است. کروز شرکتی است که هرچند 
نام آن در بین شرکت های قطعه ساز قرار دارد اما طی سال های گذشته 
اســنادی مبنی بر واردات قطعات نیز توســط این شرکت منتشر شده 
اســت. این شرکت هم اکنون از نقش بزرگی در مدیریت تأمین قطعات 
خودروسازان برخوردار است و با احتساب شرکت های وابسته، حدود ۲۰ 

تا ۳۰ درصد در شرکت های خودروساز سهم دارد.
کارشناســان صنعت خودرو معتقدند در صورتی که سهام خودروسازان 
به کروز واگذار شــود انحصار بزرگی در تأمین قطعات، تولید خودرو و 
مدیریت بازار خودرو ایجاد خواهد شــد و همین مسئله باعث تضعیف 
بسیاری از قطعه ســازان دیگر خواهد شــد. در عین حال اگر به گفته 
یکه زارع، ۳ صندلی از هیأت مدیره شــرکت های خودروســاز به بخش 
خصوصی واگذار شود، در واقع ۳ صندلی از ۵ صندلی مدیریتی به یک 
شرکت خصوصی واگذار می شود و همین موضوع مدیریت این شرکت ها 

را به صورت دائم العمر به آن شرکت واگذار می کند.
هرچند مقاومت هایی از ســوی مدیران دولتی برای بروز چنین اتفاقی 
صورت گرفتــه اما باید دید در ادامه، چه سرنوشــتی بــرای واگذاری 
شــرکت های خودروســاز رقم خواهد خورد.در جریان خصوصی سازی 
خودروســازی ها، خرید ضربدری ســهام ســایپا در بین شــرکت های 
زیرمجموعه این گروه خودروسازی نیز اتفاق تلخی بود که طی سال های 
گذشته تجربه شد و حاال برای جلوگیری از تکرار این دست اتفاقات باید 

دقت بیشتری در واگذاری سهام خودروسازان صورت گیرد.
خصوصی سازی واقعی خودروسازان قطعاً اتفاقی مثبت در جهت افزایش 
بهره وری آنها و ارتقاء تولیداتشان خواهد بود، اما اگر این خصوصی سازی 
باعث انحصار در صنعت خودرو شود، به طور قطع وضعیت این صنعت 
بهتر از شــرایط فعلی نخواهد بود و در آن زمــان، دولت نیز نمی تواند 
دخالت موثری در تغییر رویه این صنعت داشــته باشــد. از همین رو، 
واگذاری شرکت های خودروساز به بخش خصوصی کارآمد و جلوگیری 
از واگــذاری بخــش اعظم ســهام به یک شــرکت خــاص از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که مســئوالن دولتی و به ویژه مدیران سازمان 

خصوصی سازی باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. 

دالیل سونامی قیمتی خودروهای وارداتی

ترقی اقتصادی : به احتمال قوی با بسته شدن 
بازار امریکا به روی چین و مشــکل دسترسی به 
بازار این کشور، صادرات چین حتی اگر به سمت 
ایران نیاید به سمت بازارهایی خواهد رفت که در 
حال حاضر بازار ایران هستند. به این ترتیب رقابت 

را برای کاالی ایران سخت تر می کنند.
 یک پای جنگ تجاری دنیا، فوالد اســت. ترامپ 
برای حفظ صنایع امریکا، تعرفه های ۲۵ درصدی 
برای فــوالد و ۱۰ درصدی برای آلومینیوم اعمال 
کرد. اما جنگ تجاری، چه تاثیری بر صادرات فوالد 
ایران دارد؟ به هرحال، امریکا بزرگترین واردکننده 
فوالد جهان اســت و اگر وارداتش را محدود کند 
ظرفیت فوالدی که قبال به این کشور وارد می شد 
حاال به باقی کشورها خواهد رفت. کشورهایی که 
شاید بازار هدف ایران باشند. بهادر احرامیان، عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیر عامل فوالد یزد 
طی جنگ تجاری و تاثیر آن بر ایران را تحلیل کرد.
جنگ تجاری و تعرفه های فوالد امریکا چه 

تاثیری بر ایران دارد؟
ایران، فوالدی به امریکا صادر نمی کند. اما ممکن 
است این جنگ تجاری گریبان گیر ایران هم شود، 

بــه این دلیل که بازار بهم مــی خورد. مخصوصا 
در بعضی ردیف کاالها این مســاله ممکن است 
رخ دهــد. به هرحال امریکا بزرگترین وارد کننده 
فوالد جهان اســت ورق گرم و برخی لوله پروفیل 
و بعضی از فوالدهایی کــه در صنعت نفت و گاز 
هم استفاده می شوند به این کشور وارد می شده 
است. از طرفی امریکا از کشورهایی واردات انجام 
می دهد که با ایران مراواده تجاری راحتی دارند. 
به طور مثال چین یکی از طرف های تجاری فوالد 
با امریکا بود. حاال به احتمال قوی با بســته شدن 
بازار امریکا به روی چین و مشــکل دسترسی به 
بازار این کشور، صادرات چین -حتی اگر به سمت 
ایران نیاید- به سمت بازارهایی خواهد رفت که در 
حال حاضر بازار ایران هستند. به این ترتیب رقابت 

را برای کاالی ایران سخت تر می کنند.
بیشترین تاثیر در کدام بخش رخ خواهد داد؟

انتظار این اســت که در قسمت ورق و محصوالت 
فوالدی عریض، ورق های تخت و ورق های کالف 
شده، این مشکل بیشتر دیده شود تا محصوالتی 
مانند میله گــرد و تیرآهن. اما به طور کلی راجع 
به این اقــدام ترامپ باید گفت کــه وضع تعرفه 

روی واردات آلومینیــوم و فوالد اولین حرکت در 
این جنگ تجاری اســت که ترامپ قصد انجامش 
را داشــته اســت. این موضوع هم بیشتر به دلیل 
سمبولیک بودن فوالد و آلومینیوم برای سنجیدن 
عکس العمل طرف های مقابلش اســت. این یک 
روندی است که تازه شروع شده و باید دید افت و 

خیزهای آینده چطور خواهد بود.
خیلی کشورها به تعرفه های ترامپ واکنش 
اند. طرف های مستقیم تجاری  نشان داده 
تهدید به مقابله به مثل کرده اند. اما درباره 
کشــوری مانند ایران، برای مشکالتی که 
برنامه  آمد،  آینده پیش خواهد  احتماال در 

ریزی شده است؟
ایران جز سازمان تجارت جهانی نیست. ترامپ هم 
می خواهند جنگ تجاری انجام دهد و بیشتر هدفش 
بهبود تراز تجاری اش با کشــورهایی مانند چین و 
اتحادیه اروپا است. بنابراین ابتدا باید ببینیم ایران در 
کجای این مخاصمه و مقابله به مثل ها قرار می گیرد 
تا نسبت به آن برنامه ریزی هم انجام شود. با این حال 
به نظر می رســد جنگ تجاری منهای فوالد، روی 
دیگر محصوالت صادراتی ایران تاثیری نداشته باشد.

 ترقی اقتصادی : دالر گران شــده و می تواند 
چشم انداز بازارها را در سال آینده با تغییر مواجه 

کند. یکی از این بازارها، واردات دارو است. 
البته کــه دارو ارز مبادله ای دریافت می کند، اما 
ارز مبادله ای هم طی این مدت رشد داشته است. 
ناصر ریاحی، عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران 
درباره چشم انداز سال آینده دارو و مشکالت این 

بازار مسایلی را بیان کردکه در ادامه می خوانید.
سال آینده با افزایش قیمت دالر چه اتفاقی 

برای واردات دارو رخ می دهد؟
اصوال به دارو، ارز مبادله ای تعلق می گیرد. اما به 
هرحال  ارز مبادله ای هم طی این دوره به نسبت 
افزایش قیمت ارز آزاد، رشــد داشته است. نکته 
مهم این اســت که چون بودجه وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو ثابت بسته شده است، با افزایش 
نرخ ارز، آنها اجازه افزایش قیمت نمی دهند. دولت 
مــی خواهد قیمت را ثابت نگه دارد که این ماجرا 
قطعا منجر بــه کمبود خواهد شــد، چرا که در 
مواردی قیمت تمام شــده برای واردکننده، بیش 
از قیمت فروش می شود. بنابراین در حال مذاکره 

هستیم، ولی تا االن نتیجه ای نگرفته ایم.

ســال آینده ارز مبادله ای برای دارو حذف 
می شود؟

امیدواریم که حذف شود. پیشنهاد ما این است که 
دولت برای واردکنندگان دارو، نرخ ارز آزاد بدهد و 
ما به  التفاوتش را روی بودجه وزارت بهداشت اضافه 
کند. به این ترتیب قیمت ها هم تعدیل می شود. از 
طرفی هم یک مشکل اصلی واردکنندگان دارو نوع 
تخصیص ارز مبادله ای اســت. واردکنندگان حق 
انتخاب ارز ندارند. مثــال دولت می گوید با لیر یا 
ارز چیــن دارو وارد کنید. این در حالی اســت که 
فروشــنده هــای دارو به ایران هیچ کــدام از این 
کشورها نیستند. در حال حاضر داروهایی که خاص 
و جدید هستند وارد می شود که ترکیه و چین و 
هنــد امکان تولید آن را ندارند. این داروها تنها در 
اروپا و امریکا تولید می شود. بنابراین واردکنندگان 
برای وارد کردن داروی مورد نظر باید ارز را تبدیل 
کنند. اما اگر ارز، آزاد و در اختیار واردکننده باشد، 
از منبعی خرید می کند که دیگر هزینه تبدیل و 

جابه جایی در میان نباشد.
چشم انداز ســال آینده برای بازار دارو را 

چطور ارزیابی می کنید؟

نکته مهم این اســت که طی دوسال گذشته، بازار 
دارو بزرگ نشــده است. شــرکت های واردکننده 
دارو، حــدود ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر نیرو دارند. قطعا در 
سال آینده دستمزد این افراد افزایش پیدا می کند 
و مســایل دیگری هم روی هزینه شرکت ها اضافه 
می شــود. اما اگر بازار بزرگ نشود، با توجه به اینکه 
از لحاظ اقتصادی هم در فشــار هستند، این نیروها 
تعدیل خواهند شد. به هرحال این موضوع، مشکل زا 
است، این نیروها آموزش دیده و سال ها در این بازار 
کار کرده اند، از نظر اخالقی هم این موضوع با مشکل 
مواجه اســت. اما اگر ارز آزاد شود، به دلیل اختالف 
مبادله ای و آزاد، حجم بازار ممکن اســت ۲۰ تا ۳۰ 
درصد افزایش پیدا کند که کمکی به این بخش است. 
در این میــان، هم واردکننده، هم توزیع کننده و تا 

حدودی هم تولید کننده شرایطشان بهتر می شود.

سالآیندهباکمبوددارومواجهمیشویم

بازی دالر با بازاردارو 
تاثیرجنگتجاریبرصادراتفوالدایرانچیست؟

رقابت را برای کاالی ایران سخت تر می شود
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ترقی اقتصادی : »فرصت ها و چالش های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم 
ناموزون جمعیتی« موضوع گزارشی است که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و 

کسب وکارهای نوین و دانش بنیان به تازگی آن را منتشر کرده است. 
در این گزارش آمده اســت: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل با توجه  
به انبوه جمعیت جوان و فارغ التحصیل، یکی از موضوع اساســی کشور است. 
بیکاری به عنوان یک پدیدی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است 
و رفع آن همواره ازجمله دغدغه های برنامه ریزان بوده اســت. ایران در فاصله 
دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ با رشد بی سابقه جمعیت مواجه شد، به طوری که معدل 
رشد جمعیت سالیانه حدود ۳ درصد را پشت سر گذاشت. این امر منجر شد، 
جمعیت ایران در سال ۱۳۶۵ به حدود ۵۰ میلیون نفر برسد. جمعیت ایران هر 
۲۰ سال، تقریباً دو برابر شد. شرایط اجتماعی و سیاست های کاهش جمعیت 
دولت در دهه ۷۰ و 8۰ باعث شــد نرخ رشد جمعیت از ۳.۹ در دهه ۱۳۵۵ تا 
۱۳۶۵ به حدود ۱.۲ در دهه ۱۳8۵-۱۳۹۵ برســد، با این روند در حال حاضر 
شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به صورت بسیار مالیم هستیم. جمعیت کشور بر 
اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۱۳۹۵ به عدد حدود 8۰ میلیون 

نفر رسید، از این تعداد ۵۱ درصد مرد و 4۹ درصد زن هستند.
طی تحوالت ده سال گذشته جمعیت غیرفعال پیوسته در حال افزایش است. 
تراکم جمعیت غیرفعال در افراد متولد دهه ۶۰، توسعه آموزش عالی و گرایش 
جمعیت جوان به ســمت افزایش تحصیالت عالی سبب شده اقتصاد ایران با 
یک تحول مهم در ســمت عرضه نیروی کار مواجه باشد و جمعیت جوان و 
دارای تحصیالت عالی به خصوص زنان تصمیم ورود به بازار کار بگیرند. موج 
ورود به بازار کار اتفاقی اســت که نرخ بیکاری و نرخ مشــارکت را در آستانه 
تغییرات قابل توجه قرار داده اســت. ازاین رو بحث ایجاد اشــتغال با توجه به 
فرصت های شغلی با ویژگی های جمعیت جوان و دارای تحصیالت عالی، بیش 

از گذشته نیاز به توجه و سیاست گذاری مناسب دارد.
در حال حاضر هرم ســنی جمعیت سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، ۱۵-۶۵ سال 
جامعــه، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشــکیل می دهد. در این 
شرایط در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور ما فازی از تحوالت جمعیتی 
آغازشده است که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد، 
به این شــرایط پنجره جمعیتی گفته می شود. پنجره جمعیتی یک وضعیت 
موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در سال ۱۳8۵ بازشده و برای حدود 
چهار دهه طول می کشد. در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه ریزی دقیق 
و حرکت کشــور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه 
نکردن به فرصت طالیی پیش رو می تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و 
مشکالت و معضالتی به مراتب پیچیده تر ایجاد کند که می تواند هر کشوری را 

تا مدت ها به مشکالت و عقب افتادگی های سنگینی دچار کند.
بررسی هرم جمعیتی ایران

در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال ۱۳۹۵ پی به این نکته می بریم 
که بیشــترین برآمدگی جمعیت کشور، مربوط به فاصله سنی ۳۰-۳4 سال 
است. درواقع افراد متولدین دهه ۶۰، جمعیت قابل توجه ای از هرم جمعیتی 
کشور را تشکیل می دهند. میانگین سنی جمعیت کشور در سال ۹۵ برابر با 
۳۱.۱ سال است. با مشاهده نمودار هرم جمعیتی سال ۹۵ به نکته دیگری پی 
می بریم اینکه جمعیت ۰-4 ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابل توجه است. 
درواقع این جمعیت حاصل فرزندآوری دهه ۶۰ اســت. با این شــرایط ما در 
حدود ۱۰ سال آینده نیز موج دوم افزایش جمعیت نیروی کار مواجه هستیم 
و شــمار جمعیت جوان و آماده به کار افزایش چشمگیری می یابد. با مشاهده 
نمودار شــماره )۲( به نظر می رســد، افراد متولدین دهه ۶۰ در سال ۱4۳۰ 
شروع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم 
سنی جمعیت به شکل استوانه می شود در این شرایط افزایش جمعیت سالمند 

کشور، به نوبه خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.

وضعیت بازار کار و اشتغال کشور
بررسی ها نشــان می دهد تعداد بیکاران ده سال گذشته در کشور، ساالنه در 
بازده ۲.4-۳.۲ میلیون نفر و همچنین نرخ بیکاری بین ۱۰-۱4 درصد متغیر 
بوده است. با مقایسه نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به این نتیجه می رسیم که 
تعداد بیکاران تقریباً همگام با نرخ بیکاری ســاالنه است. در شرایط حاضر در 
ســال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در کشور برابر با ۱۲.4 درصد و همچنین جمعیت 

بیکار کشور نیز به حدود ۳.۲ میلیون نفر رسیده است.

است. البته باید توجه داشت در یک فصل نرخ بیکاری کاهش می یابد، اما این 
کاهش را نمی توان به عنوان سیگنال از بهبود شرایط کسب وکار در نظر داشت 
زیرا ممکن است افراد به دلیل کیفیت پایین کار یا نیافتن کار مناسب تصمیم 
به خروج بازار کنند، بدین معنی که با نیافتن شغل جز جمعیت غیرفعال کشور 

شوند و مجدداً در فصول آتی به بازار برگردند.
نرخ مشارکت اقتصادی

 آخرین آمار کار کشــور در ســال ۱۳۹۵ حکایت از نرخ مشارکت اقتصادی 
۳۹.4 درصدی دارد. درواقع حدود ۳۹.4 درصد از جمعیت در سن کار کشور 
حاضر به عرضه کار خود در بازار کشــور هستند که این شرایط خود معضلی 
برای کشور محسوب می شود; زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار کشور حاضر 
نیســتند کار خود را عرضه کنند و شــرایط حضور برای فعالیت در بازار کار 
عمدتاً به دلیل ادامه تحصیالت و عدم وجود شغل باکیفیت ندارند و جمعیت 
غیرفعال محسوب می شوند. هر چه نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت کل 
بیشــتر باشد، عاملی برای بروز نابسامانی های اجتماعی است. همچنین نکته 
مهمی باید توجه داشته باشیم این است که چنانچه نرخ مشارکت افزایش یابد 
و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال اندیشیده نشود، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری 
افزایش می یابد. در نمودار شــماره )۵( نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد 
طی ۵ سال گذشــته این نرخ در حال افزایش اســت. عالوه بر اشتغال زایی 
پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، نسبت کل 
جمعیت به تعداد شاغالن، به ۳.۶ نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با 
میانگین جهانی بســیار باال اســت. افزایش این نسبت طی سال های اخیر به 

معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.

 جمعیت شاغلین کشور
در نمودار شماره )۶( تعداد شاغلین کشور طی سال های ۱۳۹۵-۱۳84 ۱۳84 
نشــان داده شده است. شواهد این موضوع را آشکار می کند که طی دهه جاری 
جمعیت شــاغلین از ۲۰.۶ میلیون در ســال ۱۳84 به ۲۲.۶ میلیون در سال 
۱۳۹۵ رســیده است. نکته قابل ذکر این اســت که تفاوت تعداد شاغلین سال 
۱۳84 با ســال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون نفر اســت، یعنی در ۱۰ سال گذشته 
ازنظر اشتغال زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است یعنی در ۱۰ 
سال گذشته ازنظر اشتغال زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است. با 
بررسی هرم جمعیتی، حدود 4۰ درصد گروه های سنی در کشور در سال ۱۳۹۵ 
افراد جوان بین ۱۵ تا ۳4 سال تشکیل داده اند که نسبت به سهم گروه های سنی 
گذشته بی سابقه است. افزایش کم تعداد شاغالن طی ده سال گذشته و هم زمانی 
آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیل کرده کشور، به خودی خود بیانگر نیاز 

اقتصاد ایران برای اشتغال زایی قابل توجه طی سال های آتی است.
ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار کشــور و سطح تحصیالت شاغالن 

کشور
شرایط در کشــور به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیالت 
عالی مناسب نیست و مشــاغل موجود عمدتاً با نیروی کار غیر تحصیل کرده 
ســازگار است. درحالی که یکی از ویژگی های جمعیت جوان در سال های اخیر 
دارا بودن تحصیالت دانشــگاهی است. لذا در سال های پیش رو عالوه بر اینکه 
الزم است کمیت شغل های ایجادشده زیاد باشد، الزم است به کیفیت یا نوع این 
شغل ها نیز، توجه شود بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال های آتی نیازمند 
فرصت های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیالت عالی است.

 همان طور که در نمودار شــماره )۷( مشاهده می شود، در حال حاضر تقریباً 
نیمی از بیکاران کشور را افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند و روند بیکاران 
تحصیل کــرده در حــال افزایش اســت. درواقع آموزش عالــی بجای اینکه 
سرمایه های انسانی ایجاد کند و به سمت بهره وری کار حرکت کند، بیکاران 
تحصیل کرده تولید کرده اســت. توجه به این نکات در سیاست گذاری برای 
اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تمرکز و مسیر سیاست گذاری 

را تغییر دهد.
نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه های سنی مختلف

 طبق شواهد نرخ بیکاری زنان شهری ۲۰-۲4 سال، بیش از ۵۰ درصد است. 
درواقع از ۲ نفر زن در جامعه شهری که به دنبال کار هستند، یک نفر موفق به 
اشتغال می شود. همچنین نرخ بیکاری برای مردان شهری ۲۰-۲4 سال، بیش 
از ۲۰ درصد است که مبین شرایط سخت برای پیدا کردن شغل برای جوانان 
است. همچنین نرخ بیکاری زنان روستایی ۲۰-۲4 سال، کمتر از ۳۰ درصد و 
برای مردان روستایی ۲۰-۲4 سال، کمتر از ۱۳ درصد است، که نشان می دهد 
مردان و زنان روستایی راه هموارتری نسبت به جمعیت شهری برای دستیابی 
به اشتغال دارند. البته باید توجه داشت شهرها کیفیت اشتغال باالتری نسبت 
به روستاها دارند. در نمودار ۹ و ۱۰ نرخ بیکاری در گروه های سنی مختلف و 
به تفکیک شهری-روستایی و جنسیت نشان داده است، با نمودارها می توان 

به موارد زیر اشاره کرد.
الف. نرخ بیکاری در شهر بیشتر از روستا است.

ب. باوجود نرخ مشارکت پایین زنان نرخ بیکاری زنان با اختالف زیادی بیشتر 
از مردان است.

ج. نرخ بیکاری در گروه جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه های سنی است.

 راهکار و پیشنهادهای برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال زایی
سیاســت های اقتصاد کالن، تورم پاییــن و باثبات، نرخ بهره بلندمدت پایین 
سیاســت ارزی مناسب، کسری بودجه پایین، نســبت پایین بدهی ملی به 
تولید ناخالص داخلی، ثبات ارزش پول، توســعه بنگاه های کوچک و متوسط 
بهبود زیرساخت ها و فضای کسب وکار، سیاست ها، نهادها و مقررات بازار کار 
نهادسازی و اصالح قوانین و مقررات، تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی 
دولت.مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرای 
بدون کم وکاست قانون بهبود مســتمر فضای کسب وکار که نوعی مشارکت 
کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را تعیین می کند و الزام دولت به 
انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصی می تواند بر تقویت جایگاه بخش 
خصوصی و روند خصوصی سازی نقش بسزایی داشته باشد و درنتیجه کاهش 
تصدی گری دولت در اقتصاد و در ادامه ایجاد فضای رقابتی و رونق اقتصادی 

و اشتغال به همراه دارد.

در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی بررسی شد 

فرصتهاوچالشهایاشتغالدرایران

    

 سقوط دالر یا اصالح قیمتی؟
 

بعد از انتخاب ترامپ یک جهش قابل توجه کرد و ســپس مدت زیادی 
اســت که در حال کاهش می باشد. عده ای این کاهش را به سقوط دالر 
نســبت می دهند، در نتیجه این کاهش را ادامه دار می بینند و عده ای 
آن را بــه توطئه ترامپ برای بهتر کردن وضع اقتصادی امریکا نســبت 

می دهند.
این دو تئوری به نظر درســت نیســتند. اولی درست نیست چون اقتصاد 
امریکا در شرایط بسیار خوبی است و احتمال سقوط دالر نزدیک به صفر 
است و نظریه دوم هم درست نیست ، به دلیل اینکه جنگ ارزی در حوزه 
اختیارات رییس جمهور نیست و این فدرال رزرو و بانک های مرکزی است 

که قدرت ورود به جنگ های ارزی را دارند.
سناریوی به شــدت محتمل در مورد شاخص دالر این است که به دالیل 
متعددی دالر در حال اصالح قیمتی اســت و به نظر می رســد که اصالح 
قیمتی کار خودش را کرده اســت. در این صورت امکان کاهش بیشــتر 
شاخص دالر کم است. دقیقا به دلیل همین کاهش است که قیمت نفت و 
سایر کاالها باال رفته است و قیمت ارزهایی مانند یورو و سایر ارزهای مقابل 

دالر افزایش یافته است.
این پیش بینی بر پایه افزایش رشد اقتصادی در برخی از نقاط جهان است. 
نرخ های رشد راضی کننده در منطقه اروپا، انگلستان، ژاپن و استمرار نرخ 
رشــد اقتصادی باالی شــش درصد در چین و هندوستان مانع از قدرت 
گیری بیشتر دالر می شوند. بنابراین در سال ۲۰۱8 ما شاهد دالر ضعیف 
تر از ســالهای ۲۰۱4 تا ۲۰۱۷ خواهیم بود، ولی دالر همچنان یک پول 
قوی بین المللی باقی خواهد ماند.به همین دلیل اســت که انتظار داریم 
قیمــت نفت هم در محدوده ۵۰ تا شــصت دالر باقی بماند و طال هم در 
بیشتر مواقع در محدوده ۱۳۰۰ تا ۱4۰۰ دالر برای هر اونس و در بخشی 

از سال در محدوده ۱4۰۰ تا ۱۵۰۰ نوسان کند.
طبیعی است که یورو هم همچنان با قدرت باالی قلمرو ۲۰/۱ بسر خواهد 
برد.پیش بینی شــاخص دالر بســیار مهم و ضروری است، چرا که سایر 
متغیرها خود را با این شــاخص تعریف و سنجش می کنند. شاخص دالر 

درست همانند فانوس دریایی اقتصاد جهان عمل می کند.«

دیدگاه

با راه اندازی ســامانه ارزی، بخشی از داللی ها در بازار ارز 
کنار رفته اســت؛ اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
که نقش برخی صرافی های مجاز در کنار دالالن و سفته 
بازان، در تشــدید نوســانات و بحران ارزی اخیر کشور 

غیرقابل اغماض است. 
به عنوان مثال، در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی 
صرافی های مجاز اقداماتــی را انجام می دهند که باعث 
تشدید جو نگرانی در بازار شده و حتی می تواند به بحران 
ارزی دیگــری دامن بزند. تعطیلــی فعالیت صرافی )به 
دالیل مختلف(  و یا تعطیلی خرید و فروش ارز و محدود 
کردن فعالیت های خود به خرید و فروش ســکه مواردی 
از اقدامات صرافی ها طی روزهای اخیر اســت که نتیجه 
آن گسترش، تشــدید و تعمیق جو نا اطمینانی در بازار 
خواهد بود. در این راستا، سیاست های تکمیلی زیر عالوه 
بــر اقداماتی مانند تداوم تزریــق ارز به بازار، ثبت دقیق 
مشــخصات متقاضیان، خریداران، صرافان و نوع تقاضا 

رصد مالیاتی و مانند آن، پیشنهاد می شود.
الف- جداکردن فعالیت خرید و فروش ســکه از 

صرافی ها
براســاس مفاد مندرج در ماده یک دستور العمل اجرایی 
نظارت بر صرافی ها )مصوب ۱۳۹۳(، صرافی به بنگاهی 
اطالق می شــود کــه عملیات خرید و فــروش ارز را در 
چارچوب مقررات و نظام مالی کشور و تحت نظارت بانک 
مرکزی به انجام می رساند. براساس همین دستورالعمل 
صرافی هــا مجاز به ارائه خدمات خرید و فروش ارز و نیز 
سکه و ســایر فلزات گرانبها هستند. این در حالی است 
که انجام خرید و فروش ارز و ســکه در واقع انجام داد و 
ستد دو نوع دارایی متفاوت است که بازار، عرضه، تقاضا 

نوسانات و حتی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور از یکدیگر 
متفاوت است. تقریبا در هیچ کجای دنیا نیز انجام این دو 

فعالیت در یکدیگر مشاهده نشده است.
اعطای مجوز به شــخص واحد بــرای انجام دو عملیات 
مختلف که حساســیت های متفاوتی داشته و اثرگذاری 
متفاوتی را بر سیاست های اقتصادی کشور دارند، ضمن 
از بین بردن تخصص در انجام امور مربوطه، باعث تسهیل 
طفره رفتن دارنده مجوز از اجرای سیاســت های دولت 
می شــود. نمونه آن حرکت برخی صرافــان در روزها و 
ماه های اخیر اســت که اقدام به بســتن صرافی و حتی 
محــدود کردن فعالیــت خود به خرید و فروش ســکه 
نموده اند. البته آشکار است که این یک اقدام ظاهری بوده 
و اصل موضوع این است که فعالیت هایی در سایه در حال 
انجام اســت. در این راستا مناسب است بانک مرکزی دو 

اقدام نماید.
اول، مجوز صرافی هایی که تمایلی به خرید و فروش ارز 
ندارند را باطل نماید.دوم، با اصالح دستورالعمل مصوب 
ســال ۱۳۹۳، مجوز انجام خرید و فروش مشترک طال و 
ارز را ممنوع نموده و این دو را از یکدیگر تفکیک نماید. 
براساس این اصالحیه باید خدمات خرید و فروش سکه 
به بازار طال و خرید و فروش ارز به صرافی ها واگذار شود.

ب- تعریف دقیق عملیات صرافی و تفکیک آن از 
عملیات سفته بازی و سرمایه گذاری

باید عملیات صرافی به صورت دقیق تری تعریف شود. در 
این راســتا باید توجه داشت که انجام امور صرافی با انجام 
امور سفته بازی و حتی سرمایه گذاری مغایرت دارد. صرافان 
تنها باید در محدوده نرخ های مشخص شده بانک مرکزی 

مبادرت به خرید و فروش ارز نمایند و برای انجام این کار 
حق الزحمه دریافت نمایند. بانک مرکزی هم مکلف شود 
در پایان روز حساب خرید و فروش صرافان را )در صورت 
تمایل آنها( صفر نماید. یعنــی ارز مازاد آنها را در صورت 
تمایل به نرخ مشــخص خرید و یــا در صورت نیاز با نرخ 
مشــخص به آنها به فروش رســاند. در این صورت، دامنه 
عملیات سفته بازی صرافان محدود شده تا حدودی کنترل 
می شــود. این فرآیند در پایان روز باعث می شود که تراز 
حساب صرافان پس از مدتی با ارز کمتری امکانپذیر گردد.

ج- تغییر ساختار و چینش بازار
به نظر می رسد انجام امور صرافی با سرمایه گذاری عظیم 

مالی در آن منافات دارد چراکه صرافانی که هزینه های 
زیادی صرف ســرمایه گذاری می کنند و محل کســب 
و کارهــای آنها میلیاردی اســت نمی توانند تنها با حق 
العملــکاری هزینه های خود را تأمیــن نمایند. به عنوان 
مثال، صرافی که ارزش دفتر کار وی در میدان فردوسی 
۱۰ میلیارد تومان اســت دست کم باید ماهانه به اندازه 
۲۰۰ میلیون تومان هزینه فرصت )خواب( سرمایه خود 
را محاســبه نماید این هزینه عالوه بر سایر هزینه های 
صرافی مانند دستمزد کارمندان، هزینه فرصت پولی در 
جریان، هزینه ســربار و مانند آن است. چنانکه از محل 
خریــد و فروش هر دالر ۲۰ تومــان عاید وی گردد تنها 
برای تأمین هزینه فرصت دفتر خود باید ماهانه دســت 
کم ۱۰ میلیون دالر )متوسط روزانه 4۰۰ هزار دالر( ارز 

خرید و فروش نماید.
 این نشــان می دهــد عمل صرافی براســاس کارمزد با 
استفاده از دفاتر گران قیمت به سختی امکان پذیر است 
و چنین صرافانی مجبور هســتند بــرای جبران مافات 
اقدامات دیگری مانند ســرمایه گذاری شخصی در ارز و 
یا حتی فعالیت های ســفته بازی انجام دهند. برای حل 
این معضل پیشنهاد می شود بانک مرکزی، ضوابط صدور 
مجوز صرافی را به نفع ایجــاد صرافی هایی با اندازه های 
مختلف )بر حسب ســرمایه، تعهد، نقش مثبت آنها در 
کاهش نوسانات بازار( و پراکنده حتی در محل های ارزانتر 
تغییر دهد. با این کار ساماندهی بازار آسان تر شده و کار 

صرافی نیز تخصصی تر خواهد شد. 
با این کار تمرکز از بازار ارز کشور برچیده شده و صرافان 
بصورت پراکنده در ســطح کشور اقدام به مبادالت ارزی 
می نمایند. بدیهی است با انجام سیاست های فوق، بخشی 
از صرافان از بازار خارج شده و در مقابل اشخاص جدیدی 
به بازار وارد خواهند شــد که نقطه عطفی در ساماندهی 

بازار ارز کشور خواهد بود.

اصالحاتی برای 
افزایش امنیت نظام های پرداخت

 

بانک مرکزی در ماه  های پایانی سال انجام برخی اقدامات اص الحی مهم 
را در دستور کار خود قرار داده است.

 این اقدامات سه هدف افزایش امنیت مشتریان، اصالح نظام کارمزد و بهبود 
ســاختار درآمدی بانک ها و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را دنبال 
می  کنند.اکنون عمده کارشناســان و مدیران بانکی و صنعت پرداخت بر 
این باور هســتند که نظام بانکی کشور نیازمند اصالحات گسترده و عمیق 
اســت. بطوریکه اگر این اصالحات انجام نشود، چالش هایی در انتظار نظام 
بانکی کشــور خواهد بود. بانک مرکزی در دولت یازدهم هدف اصلی خود 
را ساماندهی بازار غیرمتشــکل پولی و کنترل تورم قرار داده بود و فرصت 
کافی برای اصالح نظام بانکی بخصوص نظام کارمزدها پیدا نکرد.اما اکنون 
با گذشت کمتر از شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، بانک مرکزی سه 
اقدام اصالحی یعنی حذف تراکنش بانکی از کدهای دســتوری، تاخیر در 
پرداخت تراکنش های کارتخوان ها و تغییر روش تقسیم کارمزد مانده گیری 
و اختصاص سهمی از این کارمزد به بانک  ها را در دستور کار قرار داده است.
این اقدامات بانک مرکزی مــی  تواند نویدبخش حرکت بانک مرکزی به 
سمت اصالحات گسترده در حوزه نظام های پرداخت باشد. در واقع می  توان 
تصمیات اخیر بانک مرکزی را قطعه  ای از پازل اصالحات بانکی دانست و 
منتظر اســتمرار این اصالحات در سال  های آتی بود. از همین جهت است 
که عملکرد بانک مرکزی در ماه  های اخیر بســیار با اهمیت اســت و سه 
تصمیم فوق الذکر بســیار مهم و امیدبخش هستند.اما علی رغم ضرورت 
اصالح نظام بانکی و اهمیت اقدامات اخیر بانک مرکزی، شــاهد مخالفت  
ها و مانع  تراشــی  هایی بر سر راه این اصالحات هستیم. قطعا در صورت 
ادامــه اصالحات، مخالفت  ها نیز ادامه خواهد یافت و حتی ممکن اســت 
شاهد ایجاد موانع بزرگتری نیز بر سر راه اصالحات بانکی باشیم. از همین 
رو پیشــنهاد می  شــود بانک مرکزی در ادامه مسیر خود در اصالح نظام 
بانکی به نکاتی توجه داشــته باشد.شاید اولین و مهم ترین نکته در مسیر 
موفقیت اصالحات ساختاری، همراهی جامعه و درک آنها از ضرورت انجام 
این اصالحات باشد؛ امری که تاکنون آنچنان که شایسته بوده بدان توجه 
نشده است. بانک مرکزی باید در اولین فرصت با عموم مردم صحبت کند و 
آنها را متوجه ضرورت اصالح ساختارها و رویکردهای فعلی نظام بانکی کند.
دومین نکته آن است که باید از شتاب و تعجیل در اصالحات نه تنها باید 
خودداری بلکه باید مراحل اصالح را یک به یک طی کرد و از هیچ کدام از 
الزامات آن صرف نظر نکرد. به  عنوان مثال ابتدا باید اطالع  رسانی  های 
الزم به صورت دقیق و شفاف انجام شود  صورت گیرد و سپس زمان انجام 
اصالح اعالم شــود. همچنین باید فرصت الزم را به ذینفعان و کسانی که 

منافع آنها در خطر می افتد داد تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.
به نظر می رســد برخی از اصالحات نیز باید بصورت مرحله به مرحله انجام 
شــود و از تغییرات شــدید در کوتاه  مدت اجتناب کرد. از آنجا که چنین 
تصمیماتی می  تواند بر درآمد و ســرمایه افراد تاثیر بگذارد الزم است که 
بصورت چند مرحله  ای انجام شود. به  عنوان مثال، برای دریافت کارمزد از 
تراکنش  های کارتخوان  ها بهتر است یک باره برای این تراکنش  ها کارمزد 
وضع نشود؛ بلکه در چند مرحله و با فاصله زمانی کارمزدها از صفر به کارمزد 
مورد نظر برسد.در پایان باید گفت شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی 
در دولت دوازدهم در مســیر صحیح قرار گرفته و قصد اصالح واقعی نظام 
بانکــی را دارد. اما این اصالحات با موانع و مخالفت  هایی روبرو خواهد بود 
که می تواند در این مسیر ایجاد خلل کند. لذا ضروری است بانک مرکزی به 
شناسایی موانع و الزامات اصالحات مورد نظر بپردازد و با توجه به آنها نقشه 
راه دقیقی را تدوین کند. اصالحات بانک مرکزی با توجه به گســتردگی و 
وجود ذینفعان مختلف باید به صورت هدفمند، برنامه  ریزی شده و مرحله به 
مرحله در یک افق زمانی میان  مدت انجام شــود. تنها در این صورت است 

که می  توان به بهبود شرایط نظام بانکی و موفقیت اصالحات امید داشت.

وقتی صرافان دالل می شوند  کارشناس بازار ارز
رضا غالمی 

 اقتصاددان
مرتضی ایمانی راد

 کارشناس اقتصادی
سعید مسگری
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی9
سال چهارم-شماره 52 - نیمه  دوم اسفند 1396

گزارش

زناندردنیایاقتصادچقدرفعالیتمیکنند

چند شرکت در دنیا 
توسط زنان اداره می شود؟

ترقی اقتصادی :  چند شرکت مدیر زن دارند؟ دستمزد زنان چقدر 
پایین تر از دســتمزد مردان در همان پست و مقام است؟ چند پست 
مهم به زنان تعلق دارد؟ ســوال های اینچنینی همیشــه و همه جا 
منتشــر می شــود. حاال بانک جهانی گزارشی درباره حضور زنان در 

پست های مدیریتی منتشر کرده است.
این گزارش این ســوال را مطرح می کند: »چه تعداد از شرکت ها، 

مدیرزن یا زنی در رتبه های باالی مدیریتی دارند؟«
تنها یک شــرکت از ۵ شــرکت در سراســر جهان، مدیرعامل زن یا 
مدیرارشد زن دارند.  البته این موضوع در شرکت های کوچکتر رایج 
تر اســت. در حالی که این موضوع در سراســر جهان متفاوت است، 
تایلند و کامبوج تنها دو کشوری هستند که در آنها زنان شرکت های 

بیشتری را نسبت به مردان مدیریت می کنند.
براســاس آمار و اطالعات این گزارش، زن ها تنها مدیران ارشد ۲۰ 

درصد از شرکت ها در جهان هستند. 
بیشترین حضور زنان در پســت های مدیریتی با سهم ۳۳ درصدی 
متعلق به کشورهای آسیای شرقی و پاسیفیک بوده است. بعد از آن، 
امریکای التین و حوزه کارائیب بیشــترین حضور زنان در پست های 

مدیریتی را دارند. 
کمتریــن میزان حضور زنان با ســهم ۵ درصدی هم به خاورمیانه و 
شــمال آفریقا رسیده است. حتی در صحرای جنوب آفریقا هم سهم 

زنان از پست های مدیریتی ۱۶ درصد است.

  وجود زنان در کســب و کار مهم است. وجود آنها تضمین می کند 
که دیدگاه ها و ایده های مختلفی ارائه شود. زمانی که مدیر شرکتی 
زن است، احتماال سهم بیشتری از کارگران زن به طور تمام وقت در 

آنجا مشغول به کار می شوند.
نموداری دیگر نشــان می دهد که در شرکت هایی که زنان در رتبه 
های ارشــد مدیریتی آن قرار دارند، بیش از ۵۰ درصد از کارمندان 
زن در شرکت استفاده شــده است. در حالی که این رقم در شرکت 
هایی مردان مدیر آن هســتند، کمتر از ۲۰ درصد اســت. البته که 
در کشــورهایی هم این موضوع به طور برابر وجود دارد. یعنی تعداد 

کارمندان زن و مرد تمام وقت آن مساوی است.

 ترقــی اقتصادی : ریســک کردن، به ویــژه برای 
کارآفرینان نوپا، ذاتاً یک امر ترسناک محسوب می شود، 
چراکه ریسک معموالً چیزی پیچیده تر از »انجام کاری 

که خطرناک به نظر می رسد« است.
ریسک کردن، خواه در چهارچوب یک مسابقه ورزشی 
باشــد و یا به صــورت ترک کردن یک شــغل دائمی 
به منظور صرف وقت برای راه اندازی کسب وکار جدید 
همواره با ترس و تردید همراه است و بسیاری از افراد تا 

حد امکان از ریسک اجتناب می کند.
منفعــل و قانع بودن معمــوالً در قیاس با تالش برای 
پیشــرفت کردن، ریســک کمتری به افــراد تحمیل 
می کند اما وقتی سرگذشــت افــراد موفق در عرصه 
کســب وکار را مــرور می کنیم، درمی یابیــم که آنها 
ریســک هایی را پذیرفته اند که شــاید هیچ کس مایل 
به پذیرش آنها نبوده است؛ مثاًل محصوالتی را توسعه 
داده اند که کسی امیدوار به موفقیت آنها در بازار نبوده 
اســت و یا سرمایه گذاری هایی انجام داده اند که از نظر 

دیگران مصداق دیوانگی بوده است.
بااین وجود، باید اذعان کنیم که ریسک کردن، به ویژه 
برای کارآفرینان نوپا، ذاتاً یک امر ترســناک محسوب 
می شود، چراکه ریســک معموالً چیزی پیچیده تر از 
»انجام کاری که خطرناک به نظر می رســد« اســت. 
برای اینکه راحت تر بتوانیم دســت به ریسک بزنیم و 
تصمیمات همراه با ریسک را آگاهانه تر اتخاذ کنیم، باید 
چند نکته کلی را در مورد ریســک و ریسک پذیری در 

ذهن داشته باشیم:
1. ریسک کردن جزو ذات کارآفرینی است

اگر برای پذیرفتن ریسک های گوناگون آمادگی ندارید 
بهتر است رؤیای کارآفرین شــدن را از سرتان بیرون 
کنید زیرا کارآفرینی با ریسک عجین شده است. برای 
کارآفرین شــدن باید بپذیرید که بخشــی از سرمایه 
شــخصی خود را در مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار 
هزینه کنید و اعتبارتــان را برای ایده ای خرج نمایید 
که سرنوشتش معلوم نیست. حتی در بسیاری از موارد 
ممکن است مجبور شوید شــغل دائمی خود را ترک 
کنید، از درآمد ثابت چشم بپوشید و برای چندین ماه، 

از پس اندازتان برای امرار معاش استفاده کنید.
پــس از گذراندن مراحل اولیه نیز کار شــما همچنان 
مملو از ریسک های کوچک و بزرگ خواهد بود. ممکن 
است تعدادی از کارکنان شرکت نوپای شما ظرف مدت 
کوتاهی تصمیم به خروج از شرکت بگیرند یا استراتژی 
کسب وکار شما شکســت بخورد و یا رویکرد تازه شما 
در یک حوزه خاص به نارضایتی مشتریان منجر شود 

و ... . پــس قبل از تصمیم گرفتن برای ورود به عرصه 
کسب وکار به عنوان یک کارآفرین نوپا باید خود را برای 

پذیرفتن ریسک های گوناگون آماده کنید.
2. ریسک ها انواع مختلفی دارند

اگرچه می توانیم به سادگی ریســک ها را به دو دسته 
»ریســک های بــزرگ و تأثیرگذار« و »ریســک های 
کوچــک و کم اثر« تقســیم کنیم اما بهتر اســت با 
یک دســته بندی دیگر نیز در این زمینه آشنا شویم. 
ریســک ها از لحاظ پیش بینی پذیری به ســه دسته 
تقسیم می شوند: ریسک های قابل برآورد، ریسک های 

مبهم و ریسک های کاماًل ناشناخته.
اگر ریسک قابل برآورد باشــد معنایش این است که 
شما اطالعات کافی در مورد تصمیمی که می خواهید 
اتخاذ کنید، دارید و قادرید با استفاده از این اطالعات  
احتمال موفقیــت خود را تخمین بزنید. مثاًل شــما 
می توانید با در اختیار داشتن اطالعات تاریخی به این 
نتیجه برسید که ۳۰ درصد احتمال دارد حضور شما در 

نمایشگاه های تجاری موجب بهبود کسب وکارتان 
شود.

ریســک های مبهم اما عالوه بر اطالعات قابل دسترس 
عوامل ناشــناخته را نیز در برمی گیرند و این مسئله 
به پیچیده تر شــدن فرآیند تصمیم گیری می انجامد. 
ریســک های مرتبط با بنگاه های اقتصــادی اغلب در 
این دســته جای می گیرند؛ مثاًل برخــی ابعاد رفتار 
مصرف کننده یا تحوالت اقتصادی را می توان شناسایی 
کرد اما برخی ابعاد آنها نیز ناشناخته هستند و ریسک 
بیشتری را به بنگاه تحمیل می کنند.ریسک های کاماًل 
ناشناخته وقتی رخ می دهند که پای نوآوری به معنای 
واقعی کلمه در میان باشــد؛ وقتی شما یک محصول 
منحصربه فرد و کاماًل ناشــناخته را وارد بازار می کنید 

عماًل نمی توانید هیچ بــرآوردی از میزان موفقیت آن 
داشته باشید.

دانستن تفاوت بین انواع ریسک به شما کمک می کند 
که بدانید هریک از تصمیماتی که در زمان های مختلف 
اتخاذ می کنید، تا چه حد توأم با ریسک واقعی هستند. 
بدین ترتیب شما می توانید با توجه به ریسک نهفته در 
هر تصمیم، خود را برای مواجهه با اثرات آن آماده کنید.
3. برخی ریسک ها بازدهی قابل قبولی ایجاد نمی کنند

افراد ریســک پذیر، به ریســک های ۵۰-۵۰ با دیده 
خوش بینــی نگاه می کنند و ریســک هایی با احتمال 
موفقیــت ۷۵ درصــد را در حد موفقیــت قطعی به 
حســاب می آورند. این تفکر در بین عموم وجود دارد 
که ریسک همیشه با پاداش همراه است، اما باید بدانید 
که لزوماً چنین نیست! برخی ریسک ها حتی در صورت 
موفقیت، بازدهی متناسبی را نصیب فرد ریسک پذیر 

نمی کنند.
برای ریسک کردن همیشه باید اصل هزینه-فایده را در 

نظر بگیرید یعنی باید برآورد کنید که اگر شکست 
بخوریــد، چه چیزی را از دســت خواهید داد و اگر 

موفق شــوید، چه چیزی را به 
دســت خواهید آورد. فراموش نکنید 

که تصمیمات ریسکی- حتی آنهایی که با 
حداکثر دقت اتخاذ شده باشند- بعضاً به شکست 

منجر می شوند و این واقعیتی است که نباید به آسانی 
از آن عبور کنید. در عین حال شکست با وجود تلخی 
ذاتی آن می تواند یک تجربه مفید باشد و به شما کمک 

کند که در آینده تصمیم بهتری بگیرید.
4. انســان ها ذاتــاً در پیش بینی های خود به 

بدبینی تمایل دارند
انسان ها به طور ذاتی ریســک را باالتر از میزان واقعی 
آن بــرآورد می کنند و حتی افراد ریســک پذیر نیز از 
این قاعده مستثنی نیســتند. چنین رویکردی حتی 
در برآوردهــای اولیه –که با داده های عددی محدودی 
انجام می شود- نیز مشهود است و این مسئله ارتباطی 
بــا میزان ریســک پذیری افــراد ندارد؛ تفــاوت افراد 
ریسک پذیر با افراد عادی در این است که آنها حاضرند 
همان ریسکی را که باالتر از حد واقعی برآورد نموده اند 
بپذیرند. از طرفی ما اغلب در زمینه پیامدهای احتمالی 
شکست اغراق نموده و بدترین سناریوی ممکن را تصور 
می کنیم. بنابراین در هنگام محاسبه ریسک و بازده باید 
این نکته را در نظر بگیرید که ریسک برآورد شده 
احتماالً باالتر از ریسک واقعی است.

5. ریســک، تفاوت را رقم 
می زند

برخی ریســک ها به سودها یا 
زیان های هنگفت منجر می شوند 
و برخی ریســک ها پیامدهای بالقوه 
نســبتاً کم اهمیتی دارند. برخی ریسک ها 
کســب وکار شــما را به اوج می رسانند و 
برخی ممکن است شما را کامالً ورشکسته 
کنند. در هر صورت همه ریســک ها یک 
وجه مشــترک دارند: آنها تفاوت ها را رقم 
می زننــد. از آنجا که اغلب مردم تمایلی به 
پذیرفتن ریســک ندارند، افراد ریسک پذیر 
طبیعتاً افرادی متمایــز از دیگران خواهند 
بود و همه ما می دانیم که کارآفرینان ممتاز 
آنهایی هســتند که در ریسک های متعدد 
خود به موفقیت های بیشتری دست یافته اند. 
کارآفرینان برای رســیدن به یک شناخت 
صحیح از ماهیت ریســک و پیچیدگی های 
آن باید زمان زیادی صرف کنند و تجربیات 
گوناگونــی بیاموزند. راحت کنــار آمدن با 
ریسک و تبدیل شــدن آن به جزئی از ذات 
کارآفرینان نیازمند گذر زمان اســت و البته 
در ایــن میان کارآفرینان نوپا باید بدانند که 

شکست هرگز به معنی پایان نیست.
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ترقی اقتصادی : در دنیای امروز اگر تولید کننده کاالیی هســتید و یا 
خدمات ارائه می کنیــد بدون توجه به فضای مجازی حتما بخش مهمی 
از مشــتریان و مخاطبان خود را از دســت خواهید داد، در این روزگاران 
خیلــی از تولیدکنندگان بزرگ جهانی بخش مهمی از تبلیغات خود را در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی متمرکز کرده اند و تالش می کنند 
تا با کمک گرفتن از شرکت های تخصصی در این زمینه گوی سبقت را از 

رقبای خود به ربایند.
 اتفاقی که هم اکنون هم در کشــور خودمان هم تاحدودی شــاهد 

آن هســتیم و می بینیم که شــرکت ها و استارت آپ هایی در 
این حوزه فعال شده اند که کار اصلیشان تبلیغات در 

فضای مجازی و البته »کمپین ســازی« است. 

اســتارت آپ هایی مانند »بی دینگ« که چند هفته پیش در جشــنواره 
استارت آپی کارزار هم برنده ۱۰۰ میلیون تومان شد. استارت آپی که که 
تعدادی از جوانان خوشــفکر آن را راه اندازی کرده اند و کار اصلی اش به 
نوشته سایتشان این اســت:» بی دینگ، به عنوان اولین سرویس تبلیغات 
مبتنی بر موقعیت مکانی، به شما این امکان را می دهد که کمپین تبلیغاتی 
خود را بر اساس رفتار، سن، جنسیت، منطقه جغرافیایی و یا اپراتور تلفن 
همراه، هدفمند کنید. بی دینگ با دسترســی به 
بیش از ۲۰ میلیون کاربر ایرانی، قادر به اجرای 

انواع کمپین های تبلیغاتی دیجیتال است.«
همچنین در بخش درباره ما این سایت نوشته 
شده که بی دینگ قادر خواهد بود داستان اشیا 
) در واقــع کاالهــا و... ( را تعریف کند:» همه 
اشــیا و مکان ها حرفی  برای گفتن دارند. هر 
شــی  ای که از کنار آن عبــور می کنید و یا به 
هر مکانی که مراجعه می کنید اطالعاتی دارد که 
ممکن است به آن نیاز داشته باشید یا برای شما 
مفید باشد. این اطالعات می  تواند شامل قیمت 
و یا تخفیف های یک فروشگاه، اطالعات ساعت 
ورود مترو و اتوبوس شــهری، مسیر به گیت ای 
در فــرودگاه که باید بــه آن مراجعه کنید و ... 
باشد. در کنار همه این ها نیاز به برقراری ارتباط 
آنالین کسب و کار ها با مشتری های خود نیازی 
انکار نشدنی  اســت. هر کسب و کار و یا مکان 
عمومی  نیاز به یک اپلیکیشن دارد، اما، آیا نصب 

هزاران اپلیکیشــن در تلفن همراه کاری منطقی  و یا اصال شــدنی  ست؟ 
دنیایی را فرض کنید که به محض ورود شما به هر مکان اطالعات آنجا به 
صورت یک اپلیکیشن بر روی تلفن همراه شما به نمایش در آید... دنیایی 
که در آن، اپلیکیشن ها بر روی مکان ها و اشیا نصب می  شوند... دنیای اشیا و 
مکان های آنالین...دنیایی که در آن هر شی  داستانی دارد، بی دینگ داستان 

اشیا را برای شما تعریف می کند...«
عالوه براین ها اگر شــما به دنبال کمپین سازی و تبلیغات هم نباشید می 
توانید از خدمات دیگر این اســتارت آپ و راهنمایــی های آن برای انواع 
اطالعات شهری اســتفاده کنید و حتی امتیاز هم بگیرید و با آن تخفیف 
بگیرید. در واقع شما محلی که در آن قرار گرفته اید را مشخص می کنید 
و ســپس انواع کمپین های تبلغاتی که در اطراف شــما قرار دارند به شما 
معرفی می شوند و اگر در این محل ها حاضر شوید امتیاز می گیرید که در 
این ســایت »دینگ« نام گرفته است. » شما هم می توانید یکی از کاربران 
بی دینگ باشــید. ما معتقدیم که دنیا پر از تجربه های هیجان انگیز است 
و ما گلچینی از این تجربه ها را در اپلیکیشــن بیدینگ با کاربران خود به 
اشتراک می گذاریم تنها کافیست اپلیکیشن بیدینگ را دانلود کنید و با پر 
کردن فیلدهای اختیاری هنگام ثبت نام و یا دعوت از دوستان خود دینِگ 
)امتیاز( هدیه دریافت کنید. بیدینگ به شما کمک می کند تا مکان های 
جدید را در شهر پیدا کنید و با مراجعه به آنها دینگ )امتیاز( کسب کنید، 

سپس با امتیازهای خود خرید کنید و یا تخفیف بگیرید.«
البته بی دینگ تنها یکی از استارت آپ هایی هست که این روزها در فضای 
وب و مجازی فارسی در این حوزه فعال شده است و شما با یک سرچ ساده 
می توانید تعداد زیادی نمونه دیگر هم پیدا کنید و تبلیغات و کمپین های 

تبلیغاتی خود را به آن ها بسپارید.

تبلیغاتدرفضایمجازیرافراموشنکنید

استارت آپ هایی که برای شما کمپین تبلیغاتی می سازند

خالقباشید،کپینکنید

آفت بزرگ مزرعه استارت آپی ایران 
همه می خواهند دیجی کاال و اسنپ دوم را راه بیندازند درحالیکه 
در این فضا باید خالق بود. استارت آپ لزوما اپ نیست می تواند 

سخت افزار و خیلی چیزهای دیگر هم باشد.
به دلیل حواشــی که ترامپ ایجاد کرده عالقه سرمایه گذاران خارجی به بازار داغ استارت آپ های 
ایرانی فروکش کرده است. البته در کنار این تمایل سرمایه گذاران داخلی به کار در این حوزه بیشتر 
شده اما باید مراقب باشیم تا این فضا به بیراهه کشیده نشود. شاهد برخی سودجویی ها و اقدامات 
نامتعارف در فضای استارت آپی هستیم. افرادی با نقشه  و برنامه کار سراغ سرمایه گذار می روند با این 
عنوان که می خواهند استارت آپ راه بیندازند یک میلیارد سرمایه می گیرند تا سال آینده و بعد می 
روند سراغ سرمایه گذار دیگر. این نشان می دهد که بعضی به این فضا مثل دکانی برای سوداگری 
نگاه می کنند. چنین رفتارهای خطرناکی فعاالن خالص و خوش فکر این حوزه را دچار چالش می 
کند و به فضای بدبینی دامن می زند. فضایی که کار در آن کار به راحتی ممکن نیست و امکان جذب 

سرمایه واقعی به حداقل می رسد. 
رشــد اســتارت آپ های ایرانی روندی است که در سال آینده با وجود تمام محدودیت ها در جذب 
ســرمایه گذار خارجی ادامه پیدا می کند. خوبی بزرگ اســتارت آپ ها جذب جوانان نخبه است. 
اگر فضای رشــد استارت آپ ها در ایران نبود، ســرمایه های انسانی از بین می رفت. از سوی دیگر 
وجود استارت آپ ها باعث شده مردم خدمات را با کیفیت بهتر و باالتری دریافت کنند. به نظر من 
شرکت های پرچم دار مثل دیجی کاال، اسنپ، کافه بازار و دیوار  به رشد خودشان ادامه می دهند. 
خوشبختانه طرح ادغام در حوزه مســافرت آنالین نشان داد که تغییر فرهنگ کسب وکار رخ داده 
اســت.در ادامه اما باید دید چه ایده جدیدی در فضای استارت آپی ایران مطرح می شود. متاسفانه 
یک آفت بزرگ اکوسیستم استارت آپی ایران حرکت های گله ای و کپی کاری است. همه میخواهند 
دیجی کاال و اســنپ دوم را راه بیندازند درحالیکه در این فضا باید خالق بود. استارت آپ لزوما اپ 
نیست می تواند سخت افزار و خیلی چیزهای دیگر هم باشد. این عارضه سال ها پیش به صنعت هم 
وارد شده است و شاهد تعدد بی مورد شرکت ها به دلیل روحیه هجوم  گله ای به حوزه های مختلف 

و کپی برداری های بدون مطالعه است.

استارت آپ ها چطور کارخانه های قدیمی را نجات می دهند 
ترقی اقتصادی : اگر قرار است کارخانه ها و شرکت های قدیمی در بازار زنده بمانند، مجبورند خود را به روز کنند. در این 

به روز شدن هم چه مسیری بهتر از سرمایه گذاری در استارت آپ ها.
 اگر کســی به موتور سیکلت عالقه داشته باشد، حتما نام هارلی دیویدسون را شنیده است. کارخانه ای که از سال ۱۹۰۳ 
موتورهای جذاب و پرسرعت تولید می کند. اما حاال این کارخانه می خواهد تغییر وضعیت دهد و تولیدات جدیدی به بازار 
عرضه کند. دنیایی که از استارت آپ ها پر شده است، همه کارخانه های صنعتی سنتی را هم در خود درگیر می کند. اگر 
قرار است کارخانه ها و شرکت های قدیمی در بازار زنده بمانند، مجبورند خود را به روز کنند. در این به روز شدن هم چه 
مسیری بهتر از سرمایه گذاری در استارت آپ ها.سی ان بی سی گزارشی منتشر کرده است که هارلی دیویدسون می خواهد 
در استارت آپ موتورسیکلت الکتریکی در دره سیلیکون سرمایه گذاری کند. طبق این گزارش، قرار است هارلی دیویدسون 
در یک استارت آپ سرمایه گذاری کند تا موتورسیکلت های الکتریکی سبک وزن تولید شود. این اقدام او به دنبال فشار های 

جهانی به سوی استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین تغییر ذائقه نسل جوان عنوان شده است.
طبق گزارش های منتشر شده، هارلی با همکاری شرکت آلتا موتورز، شرکت مستقر در کالیفرنیا برای توسعه وسایل نقلیه 

الکتریکی جدید سرمایه گذاری می کند. البته این شرکت ها جزییات مالی مربوط به سرمایه گذاری را افشا نکرده اند.
این قرارداد با استراتژی هارلی هماهنگ است که می خواهد برای نسل بعدی موتورهای جدید تولید کند. همچنین هم نسل 

های دهه ۵۰ و ۶۰ )گروه کودکان بومر( هم دیگر برای سوار شدن روی موتورهای هارلی خیلی پیر هستند.
هارلی و آلتا موتور امیدوارند که رانندگان به راحتی جذب موتور سیکلت های الکتریکی جدید آنها که دنده و کالچ ندارد 
جذب شوند.روند نزولی در فروش های اخیر هارلی احتماال باعث شده که آنها به فکر تغییرات در تولیدات خود باشند. حتی 
وال استریت پیش بینی کرده است که دیگر شرکت ها به دنبال خرید کارخانه هارلی هستند. البته که مدیران هارلی چنین 

ماجرایی را رد کرده و گفته اند هیچ معامله ای در کار نیست.
هارلی قصد دارد ۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون دالر برای توسعه فناوری موتورسیکلت های الکتریکی در سال های آینده سرمایه 

گذاری کند. این شرکت موتورسیکلت های الکتریکی خود را سال آینده راه اندازی می کند.
هارلی اهدافی را برای ســال ۲۰۲۷ در نظر گرفته است. از جمله اینکه می خواهد ۲ میلیون موتور جدید در امریکا بسازد. 
تجارت بین المللی این شرکت ساالنه قرار است ۵۰ درصد افزایش یابد. طبق نوشته های سایت این شرکت، کشورهای توسعه 

یافته و اقتصادهای نوظهور فرصت فوق العاده ای برای توسعه آنها به شمار می روند.
این شرکت مدعی است که رشد و توسعه آن بدون افزایش اثرات زیست محیطی است. این شرکت در سال ۲۰۱۱، ۵.۳۱ 

میلیارد دالر درآمد داشته است. همچنین در آن سال مجموع دارایی او ۹.4 میلیارد دالر بوده است.

کارشناس اقتصادی
علیرضا کالهی صمدی

در سراسر جهان، زنان تنها 
مدیران ارشد 20درصد از 

شرکت ها هستند
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راهکارهایمجمعجهانیاقتصادبراینجاتزمین
دو دهه ای که سرنوشت جهان را رقم خواهد زد 

ترقی اقتصادی : شــهرهای مهم چین ازجمله پکن، شانگهای، شنژن و چنگدو در سال های اخیر 
تالش چشمگیری برای جذب کارآفرینان خارجی از خود نشان داده اند؛ آنها می خواهند مانند نیویورک 

و لندن به شهرهایی جهانی تبدیل شوند.
وقتی ماریا ویخمن ، مؤسس استارت آپ روسی SCORISTA که در حوزه مدیریت ریسک اعتباری 
فعالیت می کند به فکر گسترش کسب وکار خود به خارج از مرزهای روسیه افتاد، اولین جایی که برای 

شروع به ذهنش رسید کشور چین بود.
خانم ویخمن معتقد است فرصت های متعددی در حوزه خدمات مالی و اعتباری در چین وجود دارد 
زیرا به رغم پیشرفت های اقتصادی شــگرف این کشور، هنوز هم 4۰ درصد از چینی ها فاقد هرگونه 
سابقه اعتباری هستند. وی شرکت خود را در پارک نرم افزاری تیانفو که یک مرکز رشد فناوری واقع 
در شهر چنگدو )مرکز استان سیچوان چین( است، مستقر نموده و تقریباً از همه امکانات این مرکز 
رشد به طور رایگان استفاده می کند؛ امکاناتی که از دفتر کار، مبلمان اداری اولیه و خدمات لجستیک 

گرفته تا آموزش های مفصل در زمینه روش های کارآفرینی را شامل می شود.
شــهر چنگدو تالش می کند تا خود را در زمینه جذب کارآفرینان برتر به شــهرهای پکن، شانگهای 
و شــنژن که در ســطح باالتری فعالیــت می کنند و مجموعاً بیش از یک صد شــرکت تک شــاخ 
)اســتارت آپ هایی که بیش از ۱ میلیارد دالر ارزش دارند( را در خود جای داده اند، برساند. در همین 
راســتا مقامات این شــهر در ســال ۲۰۱۶ اقدام به راه اندازی یک صندوق »نوآوری و استارت آپ« با 
ســرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون یوان )۳۰ میلیــون دالر( با هدف حمایت از کارآفرینان خارجی نمودند. 
این صندوق برای جذب اســتارت آپ های خارجی و جوینت ونچرهایی که از ساختار سرمایه مناسبی 
برخوردار باشند، تا ۱ میلیون یوان )۱۵۰ هزار دالر( کمک نقدی در اختیار مؤسسان آنها قرار می دهد. 
اگر مؤسسان این شرکت ها جزو اســتعدادهای برتر بین المللی باشند )ازجمله برندگان جایزه نوبل( 

ارزش کمک های نقدی تا سقف ۱۰۰ میلیون یوان )۱۵ میلیون دالر( افزایش می یابد.
بااین وجود، هنوز هم موانع بزرگی بر سر راه کارآفرینان خارجی مایل به فعالیت در چین وجود دارد. 
به رغم تالش های انجام شــده از سوی مقامات شهری و اســتانی در راستای تسهیل روند مهاجرت 
مؤسســان اســتارت آپ ها به چین، هنوز هم به دلیل برخی موانع اداری در سطح ملی، صدور روادید 
برای بســیاری از کارآفرینان به کندی انجام می شود. از طرفی کنترل های سختگیرانه دولت چین بر 
فضای مجازی نیز کارآمدی استارت آپ ها به ویژه آنهایی که حوزه فعالیتشان مستقیماً به فضای مجازی 
وابسته است را کاهش داده است. کارآفرینان خارجی اگر می خواهند در چین موفقیتی کسب کنند، 
باید بتوانند خود را با محیط داخل دیوار آتشین چین –که در آن دسترسی به سایت ها و سرویس های 

اینترنتی مهمی مانند گوگل، توییتر و ... محدود شده است- وفق دهند.
عــالوه بر این، اســتارت آپ های خارجی فعال در چیــن هنوز از لحاظ تأمین مالــی با کمبودهای 
جدی مواجهند و حمایت های مالی شــهرهای چین کفاف نیازهای آنها را نمی دهد. پیچیدگی های 
مقررات مالی در چین باعث شده است سرمایه گذاران خطرپذیری که می خواهند با استفاده یوان در 
استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کنند، با دشواری های زیادی مواجه باشند. در چنین شرایطی 
اســتارت آپ های خارجی معموالً به سمت ایجاد جوینت ونچر با شرکت های چینی کشیده می شوند؛ 

هرچند باز هم سرمایه گذاران محلی ترجیح می دهند از شرکت های کاماًل چینی حمایت کنند.
اما چه عاملی باعث شــده اســت که کارآفرینان خارجی تا این حد مورد استقبال گرم چینی ها قرار 
بگیرند؟ لین تائو، از مقامات ارشد منطقه ویژه فناوری های پیشرفته چنگدو، پاسخ بسیار ساده ای برای 
این سؤال دارد: »چنگدو می خواهد در افق ۲۰۲۵ به یک شهر جهانی مانند نیویورک و لندن تبدیل 

شود و پیش شرط آن گرد هم آوردن استعدادهای جهانی در اینجاست«.
 استیون تانگ که مدیرعامل یک شرکت مشاوره کارآفرینی است نیز تمایل شدید دولت چین برای 
دستیابی این کشور به فناوری های برتر را جزو مهم ترین دالیل استقبال چینی ها از کارآفرینان خارجی 
می داند. وی همچنین به این نکته اشاره می کند که چین می خواهد تصویری مطلوب از خود در جهان 
به نمایش بگذارد و برای نیل به این هدف، جذب استارت آپ ها در قیاس با جذب شرکت های بزرگ 

چندملیتی، گزینه بسیار ساده تری محسوب می شود.

گزارش

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی

88853371
INFO@ISTANEWS.IR

WWW.ISTANEWS.IR

ترقی اقتصادی : در حــال حاضر مهمترین 
شرکای تجاری امریکا هم از تعرفه های سنگین 
آلومینیوم و فوالد عصبانی هستند و می خواهند 
در صورت لزوم تالفی کنند. تمام رســانه های 
خارجی پر شــده از جنگ تجــاری و ماجرای 
تعرفه هــای آلومینیوم و فــوالدی که امریکا 
می خواهد اعمال کند. سی ان ان مانی هم دراین 

باره گزارشی منتشر کرده است.
برنامه اتحادیه اروپا 

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا در بیانیه 
ای گفت: ما بیکار نمی نشــینیم در حالی که 
صنعت با این اقدامــات ناعادالنه ضربه خواهد 
خورد و هزاران شــغل اروپایی به خطر خواهد 
افتاد.به گفته یوکر، اتحادیه اروپا واکنش نشان 
خواهد و طــی چند روز آینــده، طبق قوانین 
ســازمان تجارت جهانی برنامه ای برای مقابله 
خواهد داشت. همزمان هم گروه صنعتی فوالد 

در اروپا از این صحبت ها حمایت کرد.
در عیــن حــال، کانادا هــم مــی گوید هر 
محدودیت تجاری در مورد فوالد و آلومینیوم 
کانادا کامال غیرقابل قبول خواهد بود. کریستیا 
فریلند، وزیر امور خارجــه کانادا در بیانیه ای 
گفت: کانــادا اقدامات واضحی بــرای دفاع از 
منافع تجاری و کارگران خود انجام خواهد داد.
شرکای تجاری امریکا نگرانند که این تعرفه ها 
چگونه بر تقاضا برای صادرات فوالد آلومینیوم 
آنها اثر خواهد گذاشــت. استیون کیوبو، وزیر 
تجارت استرالیا هم در این باره گفته است که 
اعمال تعرفه های اینچنینی، چیز جز تحریف 
تجارت نیســت و در نهایت منجر به از دست 

دادن شغل ها خواهد شد.
به گفته کیوبو، ســهم اســترالیا از بازار فوالد و 
آلومینیوم ایاالت متحده حــدود ۵۵۰ میلیون 

دالر اســت. استرالیا سعی می کند تا با فشار بر 
دولت ترامپ، خود را از تعرفه های جدید معاف 
کند.کره جنوبی، دیگر شــریک تجاری کلیدی 
امریکا، ســال ۲۰۱۷، ۳.۶ میلیون تن فوالد به 

امریکا صادر کرده است. 
کره جنوبی امیدوار است بتواند با دولت ترامپ 
صحبت کند تا آسیب به اقتصادش را به حداقل 
برسد.اقتصاددانان امریکایی هم معتقدند که این 
اقدام شــروع یک جنگ تجاری اســت. چرا که 
کشــورهایی که در این بازی قرار بگیرند، بیکار 
نمی نشــینند و اقداماتی تالفــی جویانه انجام 
خواهد داد.ترامپ، این تعرفه ها را براساس ماده 
۲۳۲ قانون توســعه تجارت اعمال خواهد کرد. 
بــرای انجام این کار، ترامــپ باید ادعا کند که 
واردات فوالد و آلومینیوم به امنیت ملی کشورش 

آسیب می رساند.
 امضایی که جهان را رو در روی 

هم قرار می دهد 
به گزارش رویترز، کاخ سفید اعالم کرد که رییس 
جمهور دونالــد ترامپ فرمان تعرفه های جدید 
گمرکی بر روی فوالد و آلومنیوم را امضاء کرد. در 
همین حال به موجب این فرمان تعرفه گمرکی 
برای فوالد وارداتــی ۲۵ درصد و این رقم برای 
آلومنیوم ۱۰ درصد اعالم شده است. این در حالی 
است که برخی از کشورها مانند کانادا، مکزیک از 

این تعرفه معاف هستند. 
این دســتورالعمل ظــرف ۱۵ روز الزم االجرا 
خواهــد بود.البته دونالد ترامــپ قبل از امضاء 
این سند وعده انعطاف پذیری و همکاری باال را 
نسبت به دوستان واقعی ایاالت متحده داده بود 
و اعــالم کرد که در رویکرد تجاری و نظامی با 
آنها منصفانه بر خوارد می کند. ترامپ تصریح 
کرد که هر کشوری که با آمریکا رابطه امنیتی 

دارد، برای مذاکره راهای جایگزین که تهدیدی 
برای برهم زدن امنیت ملــی به دلیل واردات 

است، استقبال می کنیم.
رییس جمهور آمریکا خاطر نشــان کرد که اگر 
ایاالت متحده و کشــوری به یک شیوه رضایت 
بخش در راســتای کاهش تهدید امنیت ملی 
برسند، ممکن است که محدودیت واردات فوالد 
از آن کشــور را در صورت نیاز بردارم یا اصالح 
کنــم و آن را با تعرفه تطبیــق دهم.بر همین 
اســاس، تعرفه های جدید برای شــرکت های 
خارجی که در ایاالت متحده تجهیزات تولید به 
راه انداخته اند، اجرا نخواهد شد. همچنین دولت 
آمریکا چندین بار اعالم کرده که  عدم وابستگی 
به تولید کنندگان خارجی فوالد و آلومنیوم یک 
ضرورت است باید از تولید داخلی حمایت کرد.

جنگ بدون برنده 
کریستین الگارد رییس صندوق بین المللی پول 
گفت: هیچ کســی پیروز جنگ تجاری نخواهد 
بود و هشــدار داد که اگر ســایر کشــورها به 
سیاست حمایتی آمریکا با وضع تعرفه سنگین 
بر روی کاالهای وارداتی واکنش نشــان دهند 
تاثیر اقتصــادی تعرفــه واردات آمریکا جدی 
خواهد بود.در همین حال، دونالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا دیروز یکبار دیگر در مورد برنامه 
خود به منظور وضع تعرفه های سنگین بر روی 
واردات فوالد و آلومنیوم تاکید کرد و به اتحادیه 
اروپا هشــدار داد که اگر به خوبی با آمریکا در 

عرصه تجاری رفتار نکند، آسیب می بیند.
جنگ لفظی برلین و واشنگتن 

وزیر امور اقتصادی و انرژی آلمان گفت: آمریکا با 
وضع تعرفه های جدید بر روی فوالد و آلومنیوم 
وارداتــی در حال نقض قوانین ســازمان تجارت 
جهانی است.به گزارش اســپوتنیک، »بریجیت 
زایاپریــس« وزیر امور اقتصــادی و انرژی آلمان 
گفت: ایاالت متحده با معرفی تعرفه های سنگین 
بر روی فوالد و آلومنیــوم در حال تقض قوانین 
سازمان تجارت جهانی است.همچنین وزیر اقتصاد 
آلمان در نامه ای به همتای آمریکایی خود نوشت: 
از نقطه نظر اتحادیــه اروپا دولت ایاالت متحده 
قوانین موجود در ســازمان تجــارت جهانی را با 
وضع این تعرفه های نقض می کند.»زایاپریس« 
تاکید کرد که اقدام آمریکا می تواند عواقب منفی 
بر روی تجارت جهانی داشته باشد و ممکن است 
اتحادیه اروپا به این تصمیم واشنگتن پاسخ دهد. 
بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا دستور تعرفه ۲۵ درصدی بر روی فوالد و 
نیز تعرفه ۱۰ درصدی بر روی آلومنیوم وارداتی 

را امضاء کرده است.

رو در رویی شرق و غرب در برابر ترامپ 

طبل جنگ تعرفه ای به صدا درآمد 

ترقی اقتصادی : دو دهه آینده سرنوشت جهان 
ما را رقم خواهد زد اگر تصمیم بگیریم که بر روی 
مسائل اصلی کره زمین مانند تغییرات آب وهوایی 
آلودگــی اقیانوس ها و کاهش تنوعات زیســتی و 
گونه  ها کار کنیم جهان خود را نجات خواهیم داد و 

گرنه این جهان از بین خواهد رفت.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با توجه به ارزش 
تنوعی زیســتی و گونه ای در جهان تأکید کرد که 
با پیشــرفت های صنعتی که در جهــان امروز رخ 
داده بیــش از پیش نیاز به حفــظ و افزایش تنوع 
زیستی در جهان است.این نهاد بین المللی تأکید 
کرده اســت که دو دهه آینده سرنوشت جهان را 
رقم خواهد زد. در حقیقت این دو دهه نقطه عطفی 
اســت برای تالش ما بر روی حفظ تنوع گونه ای 
و زیســتی در جهان.پیش از این دانشمندی گفته 
بود کــه اگر بال یک پروانه ای در یک طرف جهان 
شکسته شود اثرات آن در طرف دیگر بر این جهان  

هستی تأثیر خواهد گذاشت.
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش آورده است: 
عواقبی که مــا بر این کره خاکی خســارت وارد 
کرده ایــم در جــای  جای این گیتــی وجود دارد 
جنگل هــای لخت و عریان و خالــی از حیوانات و 
پالســتیک هایی که اقیانوس های جهــان را آلوده 
ساخته اند و همچنین زنبوران عسلی که روز به روز 
کمتر می شود و گرده افشانی میوه ها و محصوالت 
کشــاورزی که به شدت کم شده است. همه اینها 
نشــان می دهد که تالش ما بــرای ارائه مدلی در 
تولید، مصرف و ساخت جامعه و طبیعتی متعادل با 

شکست مواجه شده است.
ما باید روند از بین رفتن تنوع گونه ای و زیســتی 
در جهان را متوقف کنیــم پیش از آنکه این روند 
غیرقابل کنترل شــود. تمام جهــان با این مقوله 
موافقت کرده اند که باید روند از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری در جهان متوقف شود از این رو 
در سال ۲۰۱۰ دولت ها موافقت کردند که »طرح 

بایودایورسیتی« از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ اجرا شود.
ایــن طــرح و اهداف بیســت گانه آن موســوم به 
»آی شی« نقشــه  راهی را برای آینده پایدار ترسیم 
می  کرد و دقیقاً همراستا با اهداف توسعه پایدار بود. 
هشت سال است که بسیاری از کشورها این اهداف را 
به اقدامی که می تواند تفاوتی در طبیعت و گونه های 
جهان در سطح ملی ایجاد کند تفسیر کرده اند اما ما 
می دانیم که اگر اقدامات دیگری انجام نشود همچنان 

این گونه طرح ها اطمینان بخش نخواهد بود جهان 
نیاز دارد که کشــورها به تعهداتشان بیش از پیش  
عمل کنند.ما در حال حاضر شــکافی بین تعهدات 
خــود و آنچه انجام می دهیم داریم. گام هایی که ما 
برای حفظ گونه های گیاهی و جانواری برداشته ایم 
نسبت به فشار روزافزونی که وجود دارد کافی نیست 
و این فشارها در سال های آتی هم روز به روز بیشتر 
خواهد شد. به عالوه اینکه پاسخ به این بحران تنوع 
زیســتی هنوز به جنبه های اصلی آن در ارتباط با 

اقتصاد ملی مرتبط نشده است.
اقداماتی که از سوی دولت ها انجام می شود فشارهایی 
که از بخش های مختلف بر این گونه ها وارد می شود 
را کم نکرده است. و هنوز بخش های مهمی هستند 
که  پیشران کاهش تنوع زیست محیطی در جهان 
محســوب می شــوند.مجمع جهانی اقتصاد تأکید 
می کند که نیاز هســت تا کارهای بزرگ تری با این 
بخش ها به کار گرفته شود تا آگاهی آنها نسبت به 
اهمیت تنوع گونه ای و زیســتی بیشتر شود و آنها 
را برای انجام نقش شــان در ساختن آینده ای پایدار 
عملی تر کنند. حفظ و ایجاد جامعه ای با توسعه پایدار 
نیازمند اقدامات بیشتری است. بخش های اقتصادی 
باید اهمیت اکوسیســتم سالم را به معرض نمایش 
بگذارند و تالش کنند که طبیعت دست نخورده ای 
را در کنار مشاغل خودشان تعریف کنند چرا که این 

خود سبب سود  و بازدهی بیشتر خواهد شد.
از بین رفتن تنوع زیســتی و گونه ای و اکوسیستم 
می تواند زنجیره تولیــد را به هم بریزد. در همین 

زمان حفظ تنوع زیســتی به همان اندازه می تواند 
پیشران انجام فعالیت های اقتصادی بهتر باشد. در 
حالیکه تقاضا برای زنجیره تولید پایدار روبه افزایش 
اســت و مصرف کنندگان محصوالت پایدارتری را 
انتخاب می کنند خطرات از بین رفتن تنوع زیستی 

می تواند آن را به چالش بکشد.
در حالیکه بســیاری از رهبــران اقتصادی جهان 
از ارتبــاط حفظ تنوع زیســتی بــا فعالیت های 
اقتصادی شان آگاه هســتند ما باید این مسئله را 
به صــورت ملموس تری و در یــک مقیاس باالتر 
توســعه دهیم. حتی در حالی که جهان به سمت 
انقالب صنعتی چهارم پیــش می رود و تمرکزش 
روی تکنولوژی هــای مخرب اســت فرصت هایی 
برای ســرمایه گذاری روی راه حل هــا، ابتکارات و 
ابداعات طبیعت محور باید بیشــتر شــود. چنین 
زیرساخت هایی طبیعی برای شــهرهای در حال 
رشد و نیز بخش  های مالی و بیمه ای برای حمایت 
از اکوسیستم سالم مفید خواهد بود و هزینه بالیای 

طبیعی را کاهش خواهد داد.
همچنانان که مارکو المبرتی از مؤسسه بین المللی 
WWWF گفته است: هیچ تکنولوژی در جهان که 
بتواند به طور کامل جایگزین تکنولوژی طبیعت شود 
وجود ندارد. تکنولوژی طبیعت طی صدها و میلیون ها 
سال خدمات بسیار حیاتی را برای ایجاد زندگی پایدار 

در کره زمین ایجاد کرده است.
مسیرهای روشــنی وجود دارد که می تواند ما را به 
آینده ای پایدار رهنمون سازد. با این وجود این مسئله 

نیازمند تغییرات بنیادی و اساســی است از جمله 
اینکه باید تغییر در رفتارها و سطح تولید و مصرف 
دولت ها و مشاغل ایجاد شود. توسعه  تکنولوژی های 
مخرب که در حال حاضر ما شاهدیم بخشی از انقالب 
صنعتی چهارم است که می تواند پایداری را در معرض 
خطر جدی قرار دهد یا اینکه ما را از این ورطه نجات 
دهد.ما همه نیازمند این هستیم برای فهم مشوق ها و 
تغییر در رفتارهایی که ما را به سمت پایداری هدایت 
می کند کار کنیم.به هر روی دسترســی به چنین 
اهداف مشترکی نیازمند تغییر در جامعه، مؤسسه  
سازمان ها و افراد اســت که از زمین ها، آب ، انرژی 
و مواد معدنی به درســتی اســتفاده کنیم و درباره 
رفتارهای مصرفی خود بازنگری کنیم، سیستم تبدیل 

غذا می تواند گام نخست در این بازنگری باشد.
در این میان ۷۰ درصد گونه هایی که از بین می روند 
مرتبط به بخش کشاورزی است. راه حل هایی برای به 
دست آوردن سیستم غذایی و کشاورزی پایدار ارائه 
می شود اما نیازمند این است که به درستی اجرا شوند. 
ما باید خدمات اکوسیســتمی در بخش کشاورزی 
داشته باشیم تا مانع از بین رفتن غذای تولیدی ما در 
چرخه توزیع شود و تالش کنیم الگوی های مصرف را 
برای خوردن گوشت کمتر سوق دهیم.این راه  حل ها 
در بخش کشاورزی تنها یک مثال هست از نیاز ما به 
ارتباط پیوسته بودن برنامه هایی که بخشی از سیاست 
و نرم های فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. ما 

همچنین باید منعطف باشیم.
راه حل های تکنولوژیکی نیازمند این است که به دقت 
انتخاب شود. تکنولوژی های مخرب که ما در انقالب 
صنعتی چهارم می بینیم از جمله محصوالت تراریخته 
تکنولوژی بالک چین و دیگر موارد می تواند تغییرات 
اساسی ایجاد کند اما تکیه صرف بر این راه حل های 
تکنولوژیکی می تواند خطراتی داشــته باشد.به یاد 
داشــته باشید که تنوع زیســتی و گونه ای خودش 
راه حل اســت. زیرساخت های سبز برای عرضه آب 
کنترل بیولوژیکی آفت و بیماری، حفظ اکولوژیکی 
و راه حل هــای دیگر نه تنهــا موجب کاهش هزینه 
می شود بلکه سود و درآمد هم ایجاد می کند.عالوه بر 
موارد باال نیاز هست که درگیری خودمان را با موضوع 
بیشتر کنیم و این مسئله را همه بخش های جامعه از 
بخش های عمومی گرفته تا خصوصی حمایت کنند 
و به همین علت است که مجمع جهانی اقتصادی در 
حال حاضر سیستم محیطی دارد که از این نظر تنوع 

گونه ای بخش کلیدی این سیستم است.

شهرهای چین در راه جهانی شدن
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و

ایــن روزها در آســتانه ســال نو  
دل  بســیاری از هموطنان داغدار 
حــوادث ناگوار اخیر   لبریز از غم 
و رنج اســت.  هموطنان زلزله زده 
کرمانشــاه نیز با  احساس ناامنی 
تــرس، نداشــتن ســرپناه امن و 
بهداشتی  ناســالم  وضعیت  تمیز، 
پرستاری  چادر،  در  زندگی  تجربه 
و مراقبت از همســر و فرزندان و 

والدیــن مصدوم، از دســت دادن 
دارایی یــا پس انداز و بســیاری 
تجــارب دیگر به پیشــواز ســال 
نو مــی روند. کتایــون آقایی ۲4 
ســاله  دارای ۲ فرزنــد اســت و 
اکنون آرایشگری را داخل کانکس 
بــا خدمات نصــف قیمــت ارائه 
 می دهــد این یعنــی زنان مظهر 

امیدند.

 نوشته  کالریسا پینکوالاِستس 
ترجمه سیمین موحد 

کار ما این است، که به جاي نابود کردن زیبایي طبیعي زنان، براي 
همه ي این موجودات، محیط وحشي بسازیم که در آن هنرمندان 

خلق کنند، عشاق عشق بورزند و شفاگر التیام ببخشند.«

در آغاز زندگي، نقطه نظرهاي زنانه ي ما بسیار ساده لوحانه است.
یعني فهم عاطفي و حســي ما از چیزهاي نا آشکار و نهان بسیار 
ضعیف است و این جایي است که همه زنان از آن آغاز مي کنیم. ما 
خام هستیم و از این رو خود را در وضعیت هاي بسیار گیج کننده اي 
گرفتار مي کنیم.« زنان خام به طور ضمني موافقت مي کنند که »ناد 

ان«بمانند. زناني که ســاده لوح اند، یا آن هایي که غرایزشان به 
شدت آسیب دیده است، مثل گل ها در جهت آفتاب مي چرخند«

زن شجاع، زن خردمند بایرترین زمین هاي روح اش را آباد مي کند، 
زیرا اگر فقط روي بهترین زمین هاي روح شان کار کند، منظره اي 
که در برابر خویش خواهد داشت.کمترین بخش از وجود اوست«ني 
که آنیموِس ضعیفي دارد هرچند ممکن است عقاید و افکار زیادي 
در سر داشته باشــد، قادر نیست آن ها را در جهان بیرون نمایش 
بگذارد.او همواره با کمبود ســازماندهي یا عملي ساختن رویاهاي 

شگفت انگیز  خود مواجه است«

ترقی اقتصادی : در جلســه ستاد ملی زن و 
خانواده با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور 
شاخص های اصلی تدوین شده عدالت جنسیتی 
به عنوان مالکی برای ســنجش اقدامات انجام 
شده در راســتای بهبود وضعیت زنان و خانواده 
بررسی و تصویب شد. براساس ماده ۱۰۱ برنامه 
ششــم، »کلیه دســتگاه های اجرائی موظفند 

به منظور تحقق اهداف منــدرج در اصول دهم، 
بیســتم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله 
و سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست های 
کلی خانــواده مبنی بر تقویت نهــاد خانواده و 
جایگاه زن در آن و اســتیفای حقوق شــرعی و 
قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش 

سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از 
سرمایه انســانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و 
متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی 
امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال 
رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی 
در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی 
آثار و تصمیمات براســاس شاخص های ابالغی 

ســتاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب 
فرهنگی اقدام نمایند.«

واژه عدالت جنســیتی نخســتین بار در الیحه 
چهارم توســعه در ایران مطرح شد، اما شورای 
نگهبان به دلیل آنچه ابهام در این عبارت خواند 
آن را بــه مجلس بازگرداند. ایــن عبارت بعد از 
بازگشــت به مجلس حذف شد. در برنامه پنجم 
بحثی از عدالت جنســیتی نشــد. اما مجدد در 
برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی مطرح شد 

و امروز این شاخص ها تصویب شد..

امســال برای اولیــن بار برگزاری نخســتین 
جشنواره نوروزخوانی اقوام با همکاری  معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳  
تهران  از ۵ تا ۲8 اســفندماه در ســه بخش 
خیابانی، صحنــه ای و کارناوالــی برگزار می 
شــود درباره آیین نوروزخوانــی محمد جواد 
حق شــناس می گوید:برخی می پرسند چرا 
حاجی فیــروز گدایی می کنــد، در حالی که 
بابانوئل آن ها برایشان در شب کریسمس هدیه 
می آورد؟این نتیجه عدم شناخت شخصیت و 
فرهنگ حاجی فیروز است. حاجی فیروز گدا 
نیســت؛ بلکه پیام آور نوروز، بهار و شــادی 
اســت. حاجی فیروز از این بابت قابل مقایسه 
با بابانوئل نیست چون  حاجی فیروز با لباس 
قرمز و شــادی آفرین پیام نوروز است ،صورت 
خود را ســیاه می کند که شــما را خوشحال 
کند در واقع رنــگ زرد و رنج خود را با ذغال 
ســیاه می کند که شــما متوجه رنگ زردش 
نشــوید اوشادی را با تغییر صدایش به جامعه 
و شــهروندان هدیه می کند.نوروز مظهر بهار  
اعتدال و تمام شــدن زمســتان و آغاز رویش 
اســت . اگر از این منظر نگاه کنیم بزرگترین 
فلسفه را پشت ســر نوروز و حاجی فیروزمان 
داریم و آیا باید او را با بابانوئل که می خواهد از 
سوراخ دودکش وارد خانه شود و به شما هدیه 

دهد مقایسه کرد.
در این  جشــنواره فرهنگــی ۵۰ نوروز خوان 

معــروف در قالب چند گــروه و تک خوان از 
بهترین خواننده های ســنتی اقوام ایرانی در 
گروه های نــوروز خوانی و بهار خوانی از اقوام 
مازندرانی، خراســان شمالی، لرستان، گیالن 
آذری، کرد و کاشــمر در این جشنواره دعوت 

شــده اند.افتتاح رسمی جشنواره از ۱۶ 
اســفندماه در فلکه دوم نیروی هوایی 
آغاز شــد. نمایش لباس هــای محلی 
ســوغات اســتان ها، صنایع دستی و... 
همراه بــا اجرای ده هــا برنامه متنوع 
فرهنگــی و هنری مربوط بــه اقوام از 
بخش های این نمایشــگاه اســت. در 
بخش اجرای خیابانی که عصر هر روز 
در ســطح خیابان ها و محالت منطقه 
۱۳ انجــام می شــود، مــژده بهار از 
حنجــره نوروزخوانان طنین انداز می 
شود و گلدان هایی به عنوان عیدانه و 
شادباش بهار با امضای شهردار تهران 
به شهروندان اهدا می شود.در میدان 
فلکــه دوم نیروی هوایی  نیز برنامه 
های شــاد اعم از موســیقی های 
محلی ، ضرب المثل هاو حکایات 
آموزنده توســط پــرده خوانان- 
نقــاالن و عمــو نــوروز  خیمه 
شــب بازی ویژه کودکان و.. از 
این  برنامه های صحنه ای  جمله 
جشنواره است که هر روز پس از 

نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.در صورت 
هماهنگی و موافقــت معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری تهران ایــن بخش با 
مشــارکت سایر مناطق شــهر تهران اجرایی 

خواهد شــد؛ که در این 

صــورت 4۰ جوان همراه بــا دف و تنبک به 
صورت گروهــی به همراه ارابه گل در خیابان 
های اصلی تهران اجرای برنامه خواهند داشت.

به روایت جعفر شهری - حاجی فیروز از بقایای سیاهان دوره ارباب ، نوکری و خواجه سرا  
اســت که به سبب خصی یا اخته بودن و بی مویی صورت و سیاهی چهره این غالمان و 
نداشــتن برخی مخرج های صدا، مردم آنها را مسخره می کردند. بعدها لوطی های تنبک 
زن و دوره گرد و مطرب های رو حوضی این غالمان ســیاه را برای سرگرم کردن مردم و 
سودجویی در دســته های خود و نمایش های رو حوضی به کار گرفتند. با از میان رفتن 
غالمان سیاه، بازیگران و مسخرگان با سیاه کردن سر و صورت و پوشیدن لباس سرخ و 
برگرداندن زبان و لهجه، با نام سیاه در نمایش های رو حوضی و حاجی فیروز در دسته های 
نوروزی آتش افروز و حاجی فیروز آشکار گردیدند. حاجی فیروز از پیام آوران نوروز است 
که در آخرین روزهای سال با آرایش عجیب به کوچه و خیابان می زند و با ترانه خواندن، 
رقصیدن، تنبک زدن و بازی در آوردن موجب شــادی مردمان می شود.این قاصد بهار بر 
خالف عروســان چمن سیاه است و اگر نباشــد روی خود را سیاه می کند و جامه سرخ 
می پوشد و زنگوله به خود می آویزد تا خبر دهد که بهار در راه است.ظاهرا این سیاهی باید 

نماد سرما و سیاهی زمستان باشد .
حکایت رشته پلو شب سال نو

شب سال نو یعنی شب بعد از تحویل سال شب خوردن رشته پلو بود که با آن سررشته 
کارها بدســت می آمد . مخصوصا اگر خرمای مفصلی هم الی آن گذارده کشمش پلوی 
سرخ کرده ای زینت بخش روی آن بکنند که ضعف سستی برنج را از تنشان برای تا آخر 
ســال دور کرده قوتشان بدهند و همین رشته پلو بود که خوردن آن در این شب رشته 
کار و بخت و زندگی به دستشــان می داد . اگر مرد و سرپرســت خانواده رشته کسب و 
کار از دســتش بدر رفته بود اولین بشقاب پلو برای او بکشند . اگر دختری بختش بسته 
در خانه مانده بود زیر دیگ اجاق آنرا او روشــن بکند و موقع کشــیدن در دیگش را او 
بردارد.اگر کسی بی پول بود رشته آنرا خشک کرده در کیسه پولش اندازد. اگر برای مهر 
و محبت و عقد دوستی و مودت به خورد کسی دهند محبت و پیوستگیشان همیشگی 

خواهد گشت .
حکایت بخت گشایی رشته پلو

 این دستور برای بخت گشایی برو برگرد نمی نمود. به این صورت که موقع کشیدن پلو 
از خانه بیرون رفته در بزند و مادر یا مادر بزرگ او بشقابی از آن کشیده پشت در برده با 
پرسیدن کی هستی و جواب او که بگوید باز کن در را به رویش باز کرده بشقاب پلو را به 
دستش بدهد و سوره»انا اعطینا« را خوانده به صورتش فوت بکند و بگوید تا از پلو بخورد 
و بخت بسته دو لقمه خورده وارد خانه شود و کاملتر و مجرب ترش این که تمام بشقاب 
پلو را پشت در بخورد. اما آنچه این عمل را خاطر جمع می نمود که پزنده آن از ابتدا تا 

آخر نه از آن چشیده نه چیزی از آن به دهان ببر.
آداب و رسوم رایج چهارشنبه سوری 

آتش افروختن : زیباترین و شــاید قدیمترین آداب چهارشــنبه سوری آتش افروختن 
و جســتن از آن و شــادی کردن در کنارآتش است.تقریباً در تمام ایران شب چهارشنبه 
سوری توده هایی از بوته خودروی بیابانی فراهم می آورند و نزدیک یکدیگر قرارمیدهند 
زن و مرد و پیر و جوان در صحن خانه یا در میدانهای عمومی و بر ســر چهارســوها و 
چهارراههای شهر و ده از روی این اخگرهای افروخته یکی پس از دیگری جستن میکنند 
و در هر جســتنی می گویند: »زردی من از تو سرخی تو از من « یعنی زردی بیماری و 
ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را که در خود داری بمن ببخش « 
پس از سوخته شدن خاکستری را که از آتش میماند باید در خاک اندازی جمع کنند و 
از خانه بیرون برند و در کنار دیوار بریزند و آنکس که بیرون ریخته است در بازگشت در 
میزند باید از درون خانه از او بپرسند: »کیست ؟« و او هم جواب دهد؛ »منم « گویند: »از 
کجاآمده ای؟« جواب دهد که : »از عروسی « بپرسند: »چه آورده ای ؟« گوید: »تندرستی

توپ مروارید: در میدان ارک طهران توپ کهن ســالی بود که مدت صد ســال بر فراز 
صفه ای جاگرفته بود و چون پیران زمین گیر از جای خود نمی جنبید - شبهای چهارشنبه 
سوری زنان و دخترانی که حاجتی داشتند مخصوصاً آن زنانی که در آرزوی شوی بودند 
ازآن توپ باال میرفتند و بر فراز آن دمی می نشستند و اززیر آن میگذشتند و در برآورده 
شدن آرزوی خود شک نداشتند و بچه های شیرخوار را که به اصطالح »نحسی « میکردند 
یا ریســه می رفتند از زیر توپ مروارید و سر در نقاره خانه میگذراندند. این توپ را توپ 

مروارید می نامیدند و افسانه های گوناگون در حق آن میگفتند
دفع چشم زخم و بخت گشایی: برای بخت گشایی در شب چهارشنبه سوری تدابیری 
معمول است و از همه شگفت تر آن است که به دبّاغ خانه میروند و از آب دباغ خانه اندکی 

برمیدارند و با خود بخانه می آورند و برای گشوده شدن بخت بر سر میریزند
کندر و خوشــبو: یکی از آداب چهارشنبه سوری آن است که زنان بر در دکان عطاری 
می روند و از او »کندر وشــا برای کارگشا« میخواهند و تا عطار برود بیاورد فرار میکنند 
این دکان باید رو بقبله باشد سپس بدکان دیگری که رو بقبله باشد میروند و »خوشبو« 
می خواهند که مراد اســفند است و چون عطار پی آن برود باز میگریزند و سپس بدکان 
سومی که رو بقبله باشد میروند و مقداری کندرو اسفند میخرند و در خانه برای دفع چشم 

زخم و حل مشکل خود دود میکنند.
قلیا ســودن : یکی از وسایل دفع جادو در شــب چهارشنبه سوری قلیا سودن است 

اندکی قلیای خشــک در هاون برنجین کوچکی میریزند و هفت دختر نابالغ دسته 
میزنند و با آب میســایند و بر آن بول میکنند و آن آب را در چهارگوشه صحن 

خانه ای که آن را جادو کرده اند میریزند و یقین دارند که به همین تدبیر 
جادو باطل می شود.
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ترقی اقتصاد  ی د  ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد  د  ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید  .

زن ســرد و بی تاثیر نگاه در نگاهم می دوزد و پرســگرانه در بزرگ خانه قدیمی مصدق در احمدآباد را 
می گشــاید:» نمی بینید ســرظهره؟!« حتی آوردن اسم رمز دکتر محمود نوه سالخورده مصدق گره از 
ابروان تاخورده او وا نمی کند. هیچ تعارفی به رســم دیرینه ایرانی ها در کار نیســت. دستم را حواله در 
بزرگ آهنی پسته ای رنگ می کنم و در گشوده می شود. زن کارزار را بدجوری باخته است:  »آمدید 
تو ، درو پشــت سر پیش کنید.« و ما وارد تاریخ می شویم. تاریخی که درخت های نارونش حال و روز 
خوشی ندارد و درختچه های اقاقیا زیر سایه آن قد کشیده اند . پاییز زودرس خروارها برگ خشک و زرد 
را کنار باغچه های بزرگ حیاط هشت هزار متری آوار کرده است . عمارت اما با شیروانی های بزرگ و 
مسی رنگ همچنان پابرجاست . عمارتی با معماری سبک اواخر قاجار با پنجره های رو به آفتاب.دکتر 
محمود نوه مصدق رسم نگهداری از میراث پدربزرگ را به جا آورده است. پنجره ها و نرده ها سبز پسته 
ای شده اند و دیوارهای دورتا دور حیاط  ناشیانه کاهگلی. قفل های بزرگ به دست زن سریدار با تاخیر 
بسیارباز می شوند. اتاق نشیمن یا همان مقبره مصدق در انوار خورشید که از پنجره ها تاب می خورند 
در سکوت محض عمارت نشسته است . فرش های ماشینی کنار گلیم های پر رنگ و لعاب قدیمی این 
اتاق کوچک پهن شده اند . اتاقی که بوی نا می دهد و قدمت. دیوارها رنگ خورده اند . قاب عکس ها 
بی ادعا و اطواری روی آن ها نشسته اند ،ساده  و بی تکلف . سنگ قبر قدیمی گوشه ای از اتاق ایستاده 
و تاریخ فوت را نشــان می دهد با تصویری قدیمی از مصدق و تابلو نوشته ای که دهمین سالگرد فوت 
مصدق را یادآوری می کند . قبر وسط اتاق پوشیده با ترمه ای قدیمی نشیمن شمعدان و الله و قرآن 
اســت. چند صندلی و میز هست که طرز ساختشان نشان می دهد که روزگاری بسیار دور مهمان این 
خانه بوده اند. اثری  از نم و ترک روی سقف و دیوارها نیست . خانه انگار نفس کشیده است و جز این ها 
دیگر هیچ. از عصا و قبا و کفش و وسایل مصدق هم خبری نیست . مثل خانه همه بزرگانی که موزه شده 
است تنها می ماند سکوت معنا دار سریداری که مهربان نیست. عمارت کناری کتابخانه ای است به نام 
فیروزه مصدق که روزگاری نه چندان دور پاتوق انبوه کتاب هایی بوده که پیرمرد در روزهای تنهایی اش 
آن ها را باز و بسته می کرده است. گوشه حیاط تابلوی میراث فرهنگی تاریخ ثبت ملی عمارت را نشان 
می دهد. به قول سرآشپز پیر :  » این جا خودش برای خودش دولتی روبراه کرده بود و از نخست وزیری 
چیزی کم نداشت« زن سریدار تند تند درها را باز می کند . با چشم هایی که در آرامش تمام می جنگند. 
لیسانس مدیریت دارم . جهارده سال است که سریدار این خانه ام. پدرم از آشپزهای این خانه مصدق بود. 
قباًل ۱۵ هزار تومان می گرفتیم با همین خانه ای که تویش زندگی می کنیم. حاال ماهی صدهزارتومان 
می گیریم. زن می گوید و یک چرای بزرگ ذهنم را قلقلک می دهد . معنی نگاه های بی خاصیت زن 
سریدار را درک نمی کنم تا این که خودش لب می گشاید و از راز سر به مهری خبر می دخد. از مصدق 
می گوید که گفته بود : » بگذارید  در این قلعه بمیرم تا راحت و آزاد شــوم.« و حاال آرزویش برآورده 
نشده و او همچنان  در تردید و دودلی سرایدارش گرفتار است : »بعضی ها برای جاه و مقام دنیا کار می 
کنند خدا خودش عالمه من نمی دونم ولی مصدق دین و مذهب درست و حسابی نداشت.« حاال معنی 
آن نگاه ها را درک می کنم . مصدق همچنان در زندان است ، زندان تردید سریدار قبرش. تابلوها اللند 
هیچ نشــانی از احمدآباد روی آن ها نیســت . تابلوهای اتوبان کرج - قزوین را می گویم. محلی ها هم 
حواله مان می دهند به احمد آبادی که دلشان می خواهد یا می شناسند نه احمدآباد  مصدق. انگار تاریخ 
ذهم مردم پاک کن دارد. حاشــیه نسینی هم از آن دردهاست که دوا ندارد ،شهرهای بزرگ و کوچک 
بی هویت. رد کارخانه سیمان آبیک را که گرفتی احمدآباد نزدیک است. گرچه همچنان پرسان پرسان 
باید تا عمارت اصلی بروی . خانه روستا با آشفتگی چیده شده اند درهم و پراکنده ،اما مرکزیت عمارت 
قدیمی مصدق نادیده گرفته نشــده است. این روستا همراه با آبادی قالپوزآباد ،حسن آۀباد بکلول جزو 
امالک شخصی مصدق بود که حاال دیگر نیست. فاتح افغانی است و روز جمعه ای لنگ به دست ،گل و 

الی از وانت قراضه اش می گیرد: »خانه مصدق ،ها، همین جاست،کوچه پشتی ...«
سرآشپز خانه مصدق :باقالی پلو با چرچیل

آقای سرآشپز با چشم های عسلی که در انبوه ابروان گم شده گاه گاه دستش را به سمت عمارت دراز می 
کند و ایوان قلعه را نشان می دهد. مش حسن صالحی سال ها برای خانه پر رفت و آمد محمد مصدق در 
روستای احمدآباد آشپزی کرده  و به قول خودش رازدار مصدق بوده است .مش حسن به سختی فارسی 
صحبت می کند با لهجه ترکی خاطرات عمارت قدیمی را مرور می کند : »روز جمعه ای بود یادم هست 

آقا مهمان داشت گفتم چی بپزم ؟ گفت: باقالی پلو و چند سیخ کباب بپز. همیشه خودش دستور غذا 
را می داد . تعداد مهمان ها را هم گفت . من هم به تعداد غذا درست کردم . شب شد و مهمان ها که 
آمدند خبر رسید که مثاًل چند نفر از اهالی غذا ندارند .« آقا با عصبانیت صدایم کرد و گفت: »چرا غذا 
کم آمده ؟« گفتم : »مگه من تو خونه مردمم که ببینم کی غذا نداره؟«  آقا غذا نخورد و گفت :» این 
غذا االن به من زهر ماره . غذای من را بدهید به آن ها.« با دستش نشان داد که من یه کمی نون و پنیر 
می خورم . در خانه چهل تا نوکر و خدم داشت که هشت تایشان زن بودند . غذا که می پخت هر روز 

دم غروب به خونه آن هایی که بی چیز بودند می فرستادند . به فکر مردم بود. 
در مورد ماجراهای نفت بعداً در خانه و عمارت قدیمی هیچ خاطره ای را تعریف  نمی کرد؟

چرا وقتی می رفتند مذاکره برای مسئله نفت به پسرش غالمحسین گفت صبح زودبرویم . بعد که رفتند 
آقا رفته بودند روی صندلی چرچیل نشسته بودند . بعد چرچیل گفته بود :»این صندلی من است .اسمم 
رویش نوشته.« مصدق گفته بود: »نه صندلی خودم است.« خالصه کار دعوا باال گرفته و بعد رو به حضار 
گفته بود : »حاال شما بگویید که نفت مال کیه ؟« همه گفتند: »مال ایران« بعد با این جواب مصدق از 

صندلی بلند شده بود و گفته بود : »حاال درست شد. بیا سرجایت بنشین«
حرف تاریخی مصدق

مطب دکتر محمود مصدق سادگی عمیقی بودند  . با لباس آبی آسمانی مخصوص پزشکان بخش سی 
سی یو پشت میزی شلوغ طبابت می کند . عکسی از مصدق در حال خون دادن است در کنار شمایلی 
از حضرت علی )ع( روی تاقچه گذاشته شده انگار روبروی  مصدق نشسته ام البته مصدق با چشم های 
آبی آسمانی: » مگه نمی دونی که ایشان یک حرف تاریخی زدند؟گفتند  که خدا لعنت کند کسی که 
اسم من را بر خیابانی بگذارد یا مجسمه ام را بسازد و پیگیر این مسائل هم نیستم.« خانه پدربزرگم در 
تهران از ســر چهار راه حشمت الدوله تا خیابانی که حاال بهش می گویند ولی عصر باغ بزرگی بود که 
درخت های کهنه قدیمی داشت . این ساختمان را پدر بزرگم قبل از جنگ جهانی دوم به سفیر ژاپن 
اجاره داده بود . آن ساختمان آجر سه سانتی نبش خیابان کاخ را که خانه اصلی ایشان بود حاال کوبیده 
اند و کرده اند آپارتمان. آن عمارت یک اندرونی داشت و یک بیرونی که به هم متصل بود . اتاق ایشان 
بین این دو ساختمان بود که یادم هست بالکن با صفایی هم داشت که روز ۲8 مرداد ریختند و آن جا 
را آتش زدند و غارت کردند . بعد هم پدربزرگ رفت دادگاه نظامی و سه سال زندان  و بعد هم تبعید در 
احمدآباد.نوه خاطرات را یکی یکی مرور می کند:» پدر بزرگم ماهی پلو خیلی دوست داشت. به خاطر 
همین به شیالت دستور داده بود تا ماهی را در اختیار همه قرار دهند و یکی از افتخاراتش این بود که 

ماهی شمال را کرده دانه ای دو تومان . پدر بزرگ کتابهایش را بخشید به کتابخانه حقوق.«

آمدیمخانهنبودید
دکتر محمد مصدق 

نسرین ظهیری

گلی ترقی

 

عنوان کتاب : نوکیسه ها تازه به دوران رسیده ها
نویسنده: ادموند گوبلو
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نشر: سرایی
قطع:  رقعي

سال انتشار:  ۱۳۹۶
قیمت : ۱۱۰.۰۰۰ ریال

 معرفی کتاب 
کتاب نوکیسه ها نوشــته ادموند گوبلو با ترجمه 
دکتر اصغر کریمی یکی از محققان و نویسندگان 
برجســته در رشته مردم شناســی و برنده جایزه 
بهترین مترجم متون علمی فرانســه به فارســی 
با طراحی هنرمندانه رضا دولــت زاده برای جلد 
کتاب منتشر شد. در پیشگفتار دکتر اصغر کریمی 
مترجم ارجمند توضیحاتی امده که معرف خوبی 

برای کتاب است. مترجم می نویسد:
در ۱۹۷۱، که بحث درباره طبقه اجتماعي و مبارزه طبقات و جهان بیني مارکسیستي  و غیره 
و غیره تقریبا درتمام دنیا مد روز بود،  درسهاي مربوط به واحدهاي درسي  اقتصاد سیاسي نیز 
غالبا بر گرد همین محورها دور مي زد. در دانشکده ادبیات دانشگاه اکس-مارسي،  در سال اول 
جامعه شناسي ، یکي از کتابهایي مطالب آن مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت همین کتاب 
»مانع و ســطح – La barrier et le niveau نوشــته گوبلو بود. گوبلو جامعۀ فرانسۀ بعد از 
انقالب مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را با نگاهي ریزبین مورد مطالعه قرار داده 
بود و در این کتاب ضمن تعریف و تحلیل طبقه اجتماعي و مقایسه آن با کاست، رابطه طبقه با 
ثروت، با ُمد، با آموزش اخالقیات، با آموزش اندیشیدن و با آموزش زیبایي شناختي مورد مطالعه 
قرار داده بود و موانع بر ســر راه بورژواي جدید فرانســه پس از انقالب را و همچنین سطحي را 
که این بورژوازي براي خود  تعیین  و تعریف کرده بود، توضیح و تحلیل مي کرد.اســتاد جامعه 
شناس ما نیز با شور و التهاب ویژه اي که همیشه با تحسین و تعجب همراه بود مطالب این کتاب 
را درس مي داد  و نمونه هایي واقعي از آن را برایمان از همان جامعه فرانسه اواخر قرن بیستم 
مثل مي آورد. همیشه مي گفت گوبلو دراین کتاب مسایل فرهنگي بورژوازي نوین فرانسه را با 
تمام جزئیات آن مطرح کرده است. مي گفت با این که این کتاب در ۱۹۲۵ نوشته و چاپ شده 
است ولي مطالب آن هنوز هم و شاید هم براي همیشه ، تا موقعي که طبقه اجتماعي وجود دارد  
کامال تازگي دارد و خواهد داشت و جزو کتابهاي کالسیک به شمار مي آیدکه مسایل و مطالب 
مربوط به بورژوازي جدید پس از انقالب فرانسه مشابهت و انطباق غیرقابل تصوري با نوکیسه ها 

و تازه به دوران رسیده هاي امروزی ایران دارد.

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

کافه کتاب 

کافهداستان

خانه مادربزرگ

می روم توی حیاط  دور تا دور باغچه ها گل بنفشــه کاشته اند. نوزده روز به عید مانده است. 
فواره حوض باز اســت و آبش به اطراف می پاشــد . بوی گل یاس و خاک خیس می آید. بوی 

شب عید و تعطیلی مدرسه و تابستانی که پشت آن ها ست. 
مهمترین برنامه تهیه لباس و کفش و کیف اســت . لباس مادر را »مادام آنا« می دوزد . مادر 
می گویــد که او خیاط ملکه ثریا ســت و خیاطی را در پاریس یاد گرفته اســت . پدر به این 
حرف هــا می خندد و می گوید که همه ارمنــی گداها از این مزخرفها می گویند . خیاط خانه 
»مادام آنا« ته خیابان قوام الســلطنه اســت . طبقه سوم یک ساختمان قراضه دو تا اتاق تو در 
تو ســت و بوی مستراح می دهد . چهارتا گربه دارد ، گربه های ریقوی تراخمی ، زشت ترین 
گربه های دنیا. یکیشان می لنگد . یکیشان کچلی گرفته و کله و دمش مو ندارد و سومی انگار 
کور است. لباس مرا قرار است از مغازه ای در خیابان  الله زار بخرند . با مادر و خاله آذر و زن 
دایی کوچیکه دســت جمعی می رویم .خیابان اســالمبول پر از آدم است . پرتقال فروش های 
ترک  داد می کشند و دستفروش های دور گرد و گداهای کور و کچل  جلوی آنها را می گیرند. 
با وجود داد و فریاد و فحش و اعتراض مادر ول کن نیســتند . من عاشــق خیابان اسالمبول 
هستم، بوی ماهی و قهوه و تخمه داغ و عطر و پودر فرنگی که به دماغم می خورد گرم و شل 
و خواب آلود می شــوم و تنم از خوشــی کش و قوس می آید . حس می کنم بزرگ شده ام و 
تمام مردهای خیابان اســالمبول عاشقم هستند . جیبم پر از پول است و می توانم هر قدر که 
دلم بخواهد لواشک و نان خامه ای بخرم و صد بار به دیدن فیلم »مه رویان شناگر« بروم. سر 
کوچه مهران یک مغازه دکمه فروشــی است . همه چیز دارد از تور عروس گرفته تا جورابهای 
نایلون و زیرپوش خارجی ، سرم گیج می رود انگشتم را یواشکی به حاشیه وسوسه انگیز لغزان 
زیرپوشــی اطلسی می کشــم و از خجالت می میرم. قلب من می زند از فکر آینده و خوشی 
بزرگ شــدن شکمم به قارو قور می افتد.بر می گردیم به خیابان اسالمبول لباس مرا از مغازه 
نونهاالن می خرند . دوســتش ندارم . دامنش بلند اســت  و یک شنل مخملی از سرشانه اش 
آویزان است . کفاشی »باتا« هم تازه باز شده است و مردم پشت پنجره برای دیدن کفش های 

کتانی جمع شده اند. 
خانه مادر بزرگ شــلوغ پلوغ است . می شویند و می سابند و می پزند و همه با هم مهربان و 
آشــتی هستند . از در و دیوار بوی خوراکی های خوشمزه می آید ، بوی بعدازظهر پنجشنبه ، 
بوی آدم های ســالم و خوشــبخت و حرف های خوب و کارهای ساده. توی اتاق نشیمن برای 
همه تشــک انداخته اند . پیرزن های فامیل همه آمده اند . خاله خانم شــبیه اسب است . با 
پشــت لب بلند و گــردن دراز . موها و ابروهایش را رنگ می کند. ســیاه مثل زغال . تمیز و 
وسواســی است و به هیچ چیز دست نمی زند. خانم پارسا قد یک بچه است . روی صندلی که 
می نشــیند پایش به زمین نمی رسد . عرض و طولش یک اندازه است . یک خروار هم توالت 
کرده و لپهایش دو تا دایره ســرخ است . یک ریز سیگار می کشد و رونامه یا کتاب می خواند. 
تنها پیرزن با سواد فامیل است و با پدر حرف های مهم درباره شاه و انگلیس ها می زند. گوهر 
تاج خانم عاشق بچه هاست و خودش یک دوجین بچه دارد . هربار که از کنارش رد می شوم 
موهایم را نوازش می کند و حرفی خوب به من  می زند. شب میان او و مادر می خوابم . دور 
تا دورم پر از مادر و مادر بزرگ و خاله خانم های پیر مهربان اســت . چه کیفی دارد آن قدر 
خوشحالم که خوابم نمی برد . گوش هایم بیدار است و همه صداها را می شنوم . عاشق نفس 

کشیدن مالیم مادرم هستم و پیف و پف شیرین پیرزن ها...

سعدی افشار، بازمانده بازیگران نسل سیاه باز 
در نمایش های روحوضی در ایران بود و برای 
نخستین بار در ســال ۱۳۳۰ به روی صحنه 
رفته بود. در ایران بیشتر مردم آقای افشار را 
با بازی در نقش ســیاه در نمایش های سیاه 
بازی می شناســند.او  متولد ۱۳۱۳ بود و و تا 
ششــم ابتدایی درس خوانده بود. او با گرفتن 
نقشی کوچک در تئاتری از اسماعیل مهرتاش 
وارد تئاتر حرفه ای شــد و با چندین سیاه باز 
معــروف تئاترهای اللــه زار از جمله مهدی 
مصری، حسین یوســفی، ذبیح اهلل ماهری و 
رضا عربزاده همکاری داشــت. سعدی افشار 
بــا پایه گذاری یک گروه تئاتــری، مدتها در 
ســالن تئاتر نصر به هنرنمایی پرداخت. این 
سالن چند ســال پیش تعطیل شد.نخستین 
نمایشــي که در آن به صورت جدي در نقش 
ســیاه حضور پیدا کرد، »نادر« نام داشــت و 
در واقع به دلیل حضور پیدا نکردن »حســن 
شریفي« در این نقش از افشار خواستند تا آن 
شب در آن نقش »سیاه« شود و براي بازي در 
آن نقــش پنج تومان انعام گرفت هر چند که 
دستمزد بهترین سیاه در آن ایام بیست تومان 
بود ولي سعدي با گرفتن آن انعام از همان روز 

تا نیم قرن بعد در نقش سیاه ماندني شد.
اوج در صحنه تئاتر

اولین حضور حرفه اي »سعدي افشار« در نقش 
سیاه در سن شانزده ســالگي بود و به همین 
دلیل درآن ایام لقب »گرجي« فروش را گرفت. 
بعدها مدتي هم در کنار حســین جگرکي که 
سیاه باز اراکي بود کار کرد و بعد از سه ماه به 
»حافظ نو« آمــد. »حافظ نو« باغي بود که به 
شکل کافه آن رادرست کرده بودند و »سعدي 
افشــار« در کنار حســین تهراني و ابوالقاسم 
علمــدار در آنجا نمایش اجــرا مي کردند، بعد 
از مدتي هم سیدحســین یوسفي نمایشنامه 
»دســت باالي دست بسیار اســت« را به آنها 
داد و کار کردند ودر همان جا تا مدتها ماندگار 
شدند.البته قبل از آن آنجا »حافظ« نام داشت 
و با شراکت »مهدي صناعي« و »اصغر باقري« 
و دوباره ســازي آنجا بعد از یکسال ونیم کار به 
آن نام »حافظ نو« رادادند.صناعي چهار تا سیاه 
را به آنجا آورد. سیدحســین یوسفي، ابراهیم 
خندان،محمود یکتا و ســعدي افشار افرادي 
بودند که هرکدام در یک روز به نوبت در آنجا 
سیاه مي شدند. البته همان زمان هم این افراد 
با این رویه چندان موافق نبودند و معتقد بودند 
که هر ســیاهي باید در یــک جایي به صورت 
ثابت مستقر شود و با این مدل کار چهار سیاه 

فقط اسیر مي شوند. و به همین دلیل »مهدي 
صناعــي« براي راضي کردن ایــن افراد چهار 
ســانس نمایش ترتیب داد و هــر کدام از آنها 
در یک ســانس سیاه شدند و قرار شد و بعد از 
دیدن واکنش استقبال مردم تنها یکي از آنها 
ماندگار شود.به گفته افشار در میان این چهار 
نفر سیدحسین یوسفي  آدم پرکار و یکه اي بود 
محمود یکتا هم پیشکسوت محسوب مي شد و 
ابراهیم خندان هم کارش بد نبود و خود افشار 
را هــم مردم تا حدي مي شــناختند و با بازي 
هر چهار نفر آنها باالخره قرعه به نام »سعدي 
افشار« افتاد تا یازده سال بعد هم او را در آنجا 
ماندگار کرد و بعد از آن عازم الله زار شد.او در 
ســال های گذشته اجراهایی در خارج از ایران 
از جمله در تئاتر ســولی در پاریس داشــت و 
سبک منحصر به فردش در سیاه بازی او را به 
جایگاه شناخته شده ای در میان اهالی تئاتر در 
خارج از ایران رسانده بود.بلورک و چشمه نوش 
)۱۳4۵(، بیژن و منیژه )۱۳۵۰(، مســافرخانه 
) ۱۳۶۵(، مبارک در ژاپن) ۱۳۷۷(  ســعدی 
هملــت می شــود )۱۳8۳( و پینه دوز شــهر 
ما )۱۳8۳( از جمله ســیاه بازی های سعدی 
افشــار در سال های گذشته بوده است.آخرین 
تئاتری که او در آن بازی کرد، »فیس پوک« در 

سینماتئاتر فردوسی در تهران بود.
نام نیک می ماند

سعدی افشار که از بیماری پوکی استخوان 
و همچنین عفونت ریه رنج می برد 

و بارها در بیمارســتان 

بســتری شــده بود و شرایط ســختی را  در 
روزهای آخر عمر با بیماری و تنگدستی سپری 
می کرد و سرانجام روز جمعه ۳۰ فروردین ماه 
۱۳۹۲در منزل خود چشم از جهان فروبست. 

مراسم تشــییع پیکر با حضور برخی از 
هنرمندان و چهره هــای تئاتر از 

تاالر وحدت به ســوی بهشت 
زهرا  برگزار شد.

داوود فتحعلــی بیگی  کارگردان 
تئاتر و یکــی از هنرمندان تئاتر 

آئینی-ســنتی درباره اش  گفــت: »یکی از 
برجسته ترین هنرمندان تخت حوضی را از 

دست دادیم. در سوگ مردی نشسته ایم که نام و 
یادش همیشه یادآور جشن شادی و مراسم های 
شادی آور است. میراث به یادگار مانده از او که 
به ما رسیده میراثی گرانقدر است. اگر شرایط 
مناســب بود امروز نه تنها آثــار باقی مانده از 
سعدی  افشار چراغ راه نمایش ایرانی بود  بلکه 
تعداد هنرمندان این رشته بیش از انگشتان یک 
دست بود.او حاضر جواب بود و حرف را به موقع 
می گفت ، کالم را گران می فروخت اما به موقع. 
هرگز دیر نمی آمد ، بسیار متواضع بود و اگر از 
هنرمندی انتقادی داشت به روی او نمی آورد. 
سعدی جزو معدود هنرمندانی بود که در تمام 
نقاط ایران برای مردم نمایش اجرا کرد و در نوع 
کار خود حرفه ای بود.»ســعدی« خود را سیاه 
نمی کرد که سیاه پوستان را دست بی اندازد بلکه 
رنگ سیاه او رنگ دانایی بود. او تنها سیاه بازی 

نمی کرد هرچند این ویژگی به مرور در 
زندگی شخصی او هم اثر گذاشت.«
محمــود دولــت آبــادی چنین 

می گوید: »ســعدی افشــار را 
بســیار دوســت می داشتم و 
متاســفم که با رفتن او یکی 
از نوابغ تئاتــر روحوضی از 
دست رفت، بی آنکه توانسته 

باشــد هنرمند دیگری را جانشین خود کند. 
سعدی افشار بازیگری دوست داشتنی ، مردی 
شیرین و البته انسانی بسیار خوب بود آشنایی 
من با سعدی افشــار به زمانی برمی گردد که 
به عنوان مسئول ســندیکای تئاتر از ایشان 
دعوت کــردم تا در برنامه افتتاح فســتیوال 
تئاتر حضور داشته باشــد تا این فستیوال با 
حضور ایشان افتتاح شــود. حضور درخشان 
سعدی افشار در مراسم افتتاحیه فستیوال به 
عنوان شــب درخشانی بود هم برای دوستان 
تئاتری و هم تماشاگران فستیوال و هم برای 
خود سعدی افشار که آن شب مانند یک گل 
رز می درخشید و برای همه ما شبی فراموش 
نشــدنی بود ، نه من آن شب را از یاد بردم ،نه 
تماشــاگران تئاتر و نه خود ســعدی افشار.« 
مجید جعفــری دیگر هنرمنــد تئاتر نیز به 
نمایندگی از انجمن تئاتر آزاد قطعه 
شــعری خواند: سعدی نغمه خود  
برفت. روحش  خوش خوانــد و 

شاد و یادش گرامی.
کتاب عالیجناب سیاه

کتاب عالیجناب سیاه که به بیان 
زندگی و خاطرات ســعدی افشار 
می پردازد، در ۱۳۶ صفحه توســط 
خانم الله عالم به نگارش درآمده و نشر 
پوینده آن را چاپ کرده است، این کتاب 
با مقدمه ای از دکتر قطب الدین صادقی 
بوده که در اختیــار عالقه  مندان 
قــرار گرفته اســت.الله عالم با 
اشاره به این که کتاب عالیجناب 
سیاه بیوگرافی سعدی افشار از 
اوســت، گفت: من  زبان خود 
در ایــن کتــاب با خــود عهد 
کردم امانت دار خوبی باشــم و 
گفته های سعدی افشار را صادقانه 

امانت داری کنم.
در کتاب بخش هــای توصیفی نیز 
وجود دارد که خودم با مطالعه روی 
نوشته ام  را  نمایش های سنتی آن 
دکتــر قطب  الدیــن صادقی در 
مورد سعدی افشار نوشته است: 
تاریخچه  در  افشــار  ســعدی 
نمایش روحوضی معاصر ایران 
چهره ای  او  استثناســت.  یک 
جذاب، خالق هوشمند و بسیار 
مردمی است که خالقیت های 
پنجــاه ســال اخیــر نمایش 
روحوضی بدون حضور و کار و 

نام او معنا ندارد.

نوروز و یادی از عالیجناب سیاه


