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 بورس تنها بستر 
رفع اتهام ربوی بودن 

فعالیت بانک ها

 رییس کل بانک مرکزی 
تحلیل کرد

ریشه های سیاسی 
التهاب بازار ارز

صفحه3

بازی شاخص های کالن با بازار سرمایه

چشم انداز بورس 
درسال97

در  تغییرات   ،97 سال  در  باورند  این  بر  سرمایه  بازار  تحلیلگران 
شاخص های کالن اقتصادی به نفع بازار سرمایه خواهد بود و وضعیت 

این بازار را نسبت به دو سال اخیر مساعدتر خواهد کرد. 
در همین خصوص احسان رضا پور ،تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه 
بازار سرمایه در سال آینده به مراتب وضعیت مساعدتری نسبت به دو 
سال گذشته خواهد داشت، گفت: افزایش نرخ ها و تقاضا در بازارهای 
در  بهبود شاخص های کالن  به واسطه  آن  جهانی، که بخش عمده 
بود، شرایطی مهیا  اروپا، آمریکا و چین  به ویژه  اثرگذار  اقتصادهای 
کرد که در نیمه دوم سال 96 وضعیت بهتری در بازار سرمایه تجربه 
اثرات آن نیز در گزارش های شرکت ها مشاهده  از  شود که بخشی 
و  پیش بینی ها  ازآنجاکه  دیگر  سوی  از  رضاپورافزود:  احسان  شد. 
گزارش های کارشناسی مختلف، غالباً افت قابل توجه نرخ ارز به کمتر 
دورنمای  همچنین  و  نیستند  متصور  را  تومان   ۴۳۰۰ نرخ های  از 
اقتصاد ۲۰۱۸ از ریزش قابل توجه قیمت و تقاضا در بازار بین المللی 
کاالیی نیز مشاهده نمی شود، می توان گفت در سال آینده، عوامل 
شرکت های  سودآوری  وضعیت  صنایع،  عملکرد  بر  اثرگذار  بنیادی 

بورسی را نسبت به سال های گذشته در وضعیت بهتری قرار دهد...

د    وهفته نامه اقتصاد    ی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 51 - نیمه   اول اسفند 1396
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راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در صنعت بیمه

سایه سنگین دولت بر بازار بیمه 

دردهای اقتصاد ایران 

 افزایش نرخ ســود ســپرده های بانکی در 
چندســال اخیر بــه تمرکز حجــم پول در 
بانک ها انجامید. در عمل بخش مولد اقتصاد 
کمتــر از این پول ها بهره بــرد و علی رغم 
هشــدار پارلمان بخش خصوصی بانک ها با 
اعطای ســود باال به ســپرده گذار، از سوی 
دیگر نرخ باالی بهره را برای تسهیالت تعیین 

می کردند...

در مورد میزان گســتردگی و شدت فساد در 
بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است.

 از منظر اقتصاد، فســاد بازدارنده رشد اقتصادی 
اســت و آثار منفی کمی و کیفی گسترده ای بر 
تخصیص بهینه  منابع و در نهایت بر رفاه عمومی 
دارد، اما از طرف دیگرپدیده ای اســت که اندازه 
گیری و مقایسه آن به سبب تنوع و پنهان کاری 

بسیار دشوار است...

اخیراً با توجه به تغییرات ســریع دالر در بازار 
آزاد، مسئولین دولتی به دو نکته اشاره کردند.

اول اینکه قیمت واقعی دالر زیر ۴۰۰۰ تومان 
اســت و نکته دوم که مهمتر از نکته اول است 
ایــن بود که تغییرات قیمت دالر در بازار ایران 
فاصله تغییرات نرخ تورم در ایران پس از کسر 
نرخ تورم در آمریکا یا بازار جهانی است. اگر به 

مسئله دوم بپردازیم مشخص می شود...

بازار ارز در ماه های گذشته با تنش جدی مواجه 
شــد تا ثبات و پیش بینی پذیری به عنوان یک 
اصل مهم برای فعاالن بخش خصوصی از اقتصاد 
ســلب شده باشــد.  این رویه هرچند در مسیر 
اصالح قرار گرفته و بــازار ارز رو به آرامی پیش 
می رود اما باید پرســید به چه قیمتی این اتفاق 
رخ داده اســت؟ اگر از برخورد پلیســی در بازار 

ارز عبور کنیم...

رتبه ایران در فساد چالش های درون زای تولیدقیمت واقعی دالر چند؟ نقشی که دولت ها در بازار ارز بازی می کنند 

زیان صادرکنندگان از نوسان 
نرخ ارز

 سایه بودجه ۹۷ بر سر اقتصاد ایران

نقطه عطف بودجه ۹۷ کجاست ؟
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صفحه 8

مشروحاینگزارشرادرصفحهسهبخوانید

aمحمود ختاییaحسین پیرموذنaمرتضی ایمانی رادaعباس   آرگون 

بانک های مرکزی دنیا در دام خود ساخته گرفتار شدند

4احتمال ظهور بحران مالی جدید



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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ایـــراناقتصــاد2

مجموعه نگری اقتصاد را نجات می دهد

دردهای اقتصاد ایران 
افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در  

چندسال اخیر به تمرکز حجم پول در 
بانک ها انجامیــد. در عمل بخش مولد 
اقتصاد کمتر از این پــول ها بهره برد 
و علــی رغم هشــدار پارلمــان بخش 
خصوصی بانک ها با اعطای ســود باال 
به ســپرده گذار، از ســوی دیگر نرخ 
باالی بهره را برای تسهیالت تعیین می 
کردند، نرخی که در فعالیت های مولد 

اقتصاد توجیه و صرفه ای نداشت.
کاهش نرخ ســود بانکی برای حرکت 
نقدینگی و سرمایه های خرد و کالن به سمت تولید در دستور کار قرار گرفت 
اما متاسفانه بیش از تولید این بازارهای موازی بود که با تشدید داللی و سفته 
بازی از این اقدام بهره برد. کاهش نرخ سود بانکی البته تنها دلیل افزایش نرخ 
ها به ویژه نرخ ارز در چند ماه اخیر نبود. نرخ ارز در چندســال اخیر متناسب 
با نرخ تورم افزایش نیافته بود و این مســئله به حفظ ظرفیت نوســان پذیری 
ناگهانی ارز منجر شــد. تحرک ســودجویان در بازار ارز دست به دست دیگر 
عوامل داد و ثبات و آرامش آن را برهم زد. حال سوال این است که چرا کاهش 

نرخ سود بانکی به انتفاع بخش تولید نینجامید؟
ســرمایه گذاری منفی، لزوم اســتفاده از ظرفیت های خارجی و وضعیت فعلی 
نقدینگی در کشور شعار نیست. این ها مسائل مهم اقتصاد است که باید در نظر 
گرفتن دیگر بخش ها به آن پرداخت. متاســفانه فقدان نگاه مجموعه نگر باعث 
شده که هیچ یک از اقدامات مثبت به نتیجه مورد نظر در اقتصاد نرسد. نگاهی 
که اکنون در جامعه اقتصادی ایران حکومت می کند، سودآوری کوتاه مدت است 
و به دلیل سودآوری بلند مدت تولید و مشکالت ریز و درشت فضای کسب وکار، 
سرمایه دار ترجیح می دهد خودش را به دردسر نیندازد. بانک ها حکم حلقه ای 
را دارند که باید زنجیر تولید و سرمایه های خرد را بهم پیوند بزنند اما چالش های 
چند سال اخیر سیستم بانکی مثل عملکردها، بهره وری، تطابق با استانداردهای 

جهانی و ... فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است.
اقتصاد ایران دچار دردهای متنوع اســت که نمی توان با نگاه بخشــی آن را 
اصــالح کرد. در این زمینه به نگاهی مجموعه نگر و سیســتمی نیاز داریم که 
بــا در نظر گرفتن وضعیت دیگر بخش ها، تیغ جراحی اش را به یکی از ارگان 
های اندام اقتصادی بکشــد. ســال آینده، برای اقتصاد ایران در شرایطی سال 
خوبی ست که اصالحات اقتصادی با تکامل دیدگاه جامعه اقتصادی از بخشی 
به فرابخشــی دنبال شود. زمان شناسی، یعنی اجتناب از تاخیر و جلوگیری از 
تعجیل در فرآیند اصالحات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. اینکه 
تا چه اندازه اصالح اقتصاد و درمان بیماری هایش در ســال آینده خورشیدی 

ممکن است، منوط به همین دو نکته خواهد بود. 

 عضو اتاق تهران
عباس آرگون

و  یازدهم  دولــت 
حجم  با  دوازدهم 
باالیی از پروژه های 
نیمه تمــام مواجه 
شــد. این پروژه ها 
از ۱۲ ســال پیش 
به وجــود آمده و 
در سیستم دولتی 
رسوب کرده است. 
نیمه تمام  علــت 
ماندن آنها نیز نبود 
و کمبود بودجه دولت های وقت بــوده و با وجود فروش 
باالی نفت و قیمت مناسب ارز، همیشه در اجرای پروژه ها 
تاخیر داشته ایم و با کمبود بودجه مواجه بوده ایم. همچنین 
مطرح شدن پروژه هایی بیش از توان دولت ها یکی دیگر 
از آسیب هایی است که منجر به رسوب کردن طرح های 
عمرانی در سال های گذشته شده است. اما در این شرایط 
در ســال های اخیر بودجه ای نیز برای طرح های عمرانی 
تخصیص داده نشــده که پروژه های جدید تعریف شود. 
بخش های عمرانی نیز طرح جدیــدی ارائه نمي دهند و 
پروژه های عمرانی را محدود کرده اند.اما آنچه نباید فراموش 
شود این است که آنچه در این سال ها در بخش پروژه های 
عمرانی رسوب کرده، کم نیست و بعضی از آنها حدود ۱۲ 
سال سابقه اجرا دارد. ولی عدم دقت در برنامه ها و ناتوانی 
به لحاظ مدیریت و تامین مالی منجر به این شرایط شده 
و طرح ها بیش از ظرفیت ملی تعریف شده است.پروژه های 
عمرانی اسیر کمبود بودجه برای طرح تملک دارایی ها است. 

در سال های اخیر نیز بودجه ای برای این کار نداشتند. 
در خصوص این پروژه ها صحبت از ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که بســیار کمتر از نیاز کشــور برای اجرای 
طرح های عمرانی اســت. به همین دلیل مطابق قانونی 
که در شــورای اقتصاد تصویب شد، قرار بر این شد که 
برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام، از منابع بخش 
خصوصی استفاده شود. حال آنکه تمهیداتی در قانون و 
دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد اندیشیده شده است 
که بخشی نیز در قانون بودجه 96 آمد ولی از ظرفیت آن 
استفاده نشد. این موضوع در قانون بودجه 97 هم مطرح 
شــده که امیدوارم مجلس آن را تصویب کند تا بتوانند 
برای تکمیل طرح های عمرانی از منابع بخش خصوصی 
اســتفاده کنند و طرح های نیمه تمام به سرانجام برسد. 
بنابراین تصمیم واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش 
خصوصی گرفته شده اما هنوز ساز و کارهای تامین مالی 

آن فراهم نشده و تاکنون پروژه های عمرانی بسیار کمی 
به بخش خصوصی واگذار شده است. این در حالی است 
که ســاز و کار تامین مالی این تصمیم نیز مهم است و 
طرح هایی هم برای ارائه تامین مالی آن ارائه شده است. 

بخشی از مصوبه شــورای اقتصاد که در مردادماه سال 
جاری تصویب شد، به این موضوع اختصاص یافت. بخشی 
از طرح های تامین مالی نیز در قانون بودجه 97 آمده است 
که امیدواریم بتوانند این کار را در سال آینده انجام دهند. 
طرح های عمرانی که بر زمین مانده و به عنوان طرح های 
نیمه تمام مطرح شده، ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومانــي دارد. این ارزش حجم بزرگی اســت که حدود 
۳ میلیون اشــتغال در کشور تامین مي کند. ولی حدود 
یک چهارم آن قابلیت اجرا دارد و به شرطی که این طرح ها 

عملی شود، حدود 7۰۰ هزار نفر را مي تواند شاغل کند.
البته بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال های گذشته 
کاهش چشمگیری داشته است. اما قرار نیست که طرح های 
عمرانی با بودجه دولتی محقق شود. تصمیم بر این است که 
از منابع نقدینگِی در اختیار بخش خصوصی، این طرح ها 
انجام شود. انتقال پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی 
یک انتقال تاریخی اســت. با این روش بخش خصوصی 
مالکیت و اجرای طرح های عمرانی را به عهده مي گیرد. این 
پروژه ها ممکن است سودآور باشد؛ ولی مانع اساسی پیش 
روی واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد که بیشتر  
ذهنی است . بخش خصوصی سال های زیادی عادت کرده 

که دولت از فروش نفت پول به دست آورد و کارفرما شود تا 
مردم به عنوان پیمانکار، پول بگیرند و کار کنند. دولت نیز به 
کارفرما بودن عادت کرده است. این عادت، یک مانع است. 
برای رفع این اشکال، تشکیل گروه های واگذاری را تصویب 
کرده اند که وظیفه شناسایی طرح ها  با کمک دستگاه های 

اجرایی و انجام آنها را به عهده دارند.
امید مي رود که پروژه های نیمه تمام در باقی مانده سال های 
دولت دوازدهم به اتمام برسد . البته این در شرایطی محقق 
مي شود که در این باره خوب عمل شود .در طرح هایی که 
قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه 
دولت برای طرح های عمرانی هزینه کند، آنها را به توان 
بخش خصوصی یعنی مردم منتقل مي کند تا از نقدینگی 
باالی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار مردم است 
استفاده کند. اما در بهترین حالت بخش کوچکی را که 
حدود ۱۰ درصد آن مي شود مي تواند به سمت طرح های 
عمرانی هدایت کند. ما باید قبول کنیم که بخش خصوصی 
وارد این عرصه شــود و این اتفاق بیفتد، زیرا دولت ناچار 
به انجام این کار است و بودجه ای برای اجرای طرح های 
عمرانی ندارد. در دولت کسانی هستند که مي خواهند این 
اتفاق بیفتد. اما آیا بدنه دولت آمادگی این تغییر را دارد یا 

خیر. این سواِل مهم و تاثیرگذاری است.
بخش خصوصی طبیعتا از این موضوع سود چندجانبه ای 
مي برد. هم اشتغال فعالی ایجاد مي شود که به نظر نگارنده 
در دور اول، ظرف یک ســال، حدود 7۰۰ هزار اشتعال 

جدید ایجاد مي کند. از طرفی درآمد زیادی برای بخش 
خصوصی به همراه خواهد داشت. اما این تحولی است که 
بخش خصوصی به آن عادت ندارد. برای اینکه این تحول 
اتفاق بیفتد باید تمهیداتی اندیشید که جذابیت ابتدایی 
ایجاد شود. اگر بخش خصوصی را برای تامین مالی کمک 
کنیم، جذابیت طرح های عمرانی بیشتر مي شود و ریسک 
و خطر انجــام آن را مي پذیرد. بخش خصوصی پروژه را 
اجرا مي کند و این روش انجام طرح های عمرانی پذیرفته 
مي شود. از طرفی نیازی نیست دولت از نقدینگی جامعه 

استفاده کند و این طرح ها را اجرا کند.
در حــال حاضر بیشــترین پروژه هــای نیمه تمام در 
بخش های راه و شهرسازی، نفت، ورزش و بهداشت است 
اما تقریبا همه وزارت خانه ها طرح های نیمه تمام زیادی 
دارند. که جمع آنها رقم بزرگی اســت و چیزی حدود 
نیمی از نقدینگی کل کشور، ارزش طرح های نیمه تماِم بر 
زمین مانده است.البته وزارت خانه ها تمایلی به واگذاری 
طرح های نیمه تمام خود به بخش خصوصی ندارند. به 
همین دلیل طرح واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با 
دشواری هایی روبه رو است. حتی وزارت خانه ها طرح های 
نیمه تمام خود را اعالم نمي کنند. اما قرار بر این است که 
سازمان برنامه و بودجه و گروه های واگذاری، اطالعات 
طرح های نیمه تمام را جمع آوری کنند و تقریبا اجباری 
ایجاد کنند که این انتقال صورت گیرد و بخش خصوصی 

این پروژه ها را دریافت کند.

دیدگاه

مقاومت در برابر واگذاری پروژه های نیمه تمام
پروژه های عمرانی اسیر کمبود بودجه هستند 

اخیراً با توجه به تغییرات سریع دالر 
در بازار آزاد، مسئولین دولتی به دو 
نکته اشــاره کردند.اول اینکه قیمت 
واقعی دالر زیر ۴۰۰۰ تومان اســت 
و نکته دوم که مهمتــر از نکته اول 
است این بود که تغییرات قیمت دالر 
در بازار ایران فاصله تغییرات نرخ تورم در ایران پس از کســر نرخ تورم در 
آمریکا یا بازار جهانی است. اگر به مسئله دوم بپردازیم مشخص می شود 

که آیا قیمت واقعی دالر زیر ۴ هزار تومان است یا نه.
اساساً این نظریه که  قیمت ارز در بازار ایران فاصله تفاوت تورم تجمیعی 

ایران و آمریکا است جای تردید جدی دارد. این نظریه زمانی درست 
اســت که تمامی اتفاقاتی که در بازار آمریکا می افتد و نرخ دالر را 
تحت تاثیر قرار میدهــد در مکانیزم بازار آزاد آمریکا همین عوامل 
بتوانند در قیمــت ها تبلور پیدا کنند، در حالی که چنین ارتباطی 

بین متغیرهای اقتصــادی در آمریکا وجود ندارد. به 
عنــوان مثال در حالی که نرخ تورم در امریکا در یک 
ســال گذشته با شیب بســیار مالیم در حال افزایش 
بوده اســت ولی قیمت دالر کاهش جدی را در یک 
سال گذشته تجربه کرده است. از این گذاشته اگر این 
تئوری را نه بین ایران و آمریکا بلکه بین کشــورهای 
صنعتی شــده بــا یکدیگر هم مــورد آزمون تجربی 
و آماری قــرار دهیم متوجه خواهیم شــد که نحوه 

محاســبه ارزهای موجود در بازار جهانــی از این قانون تبعیت نمی کنند. 
دلیلش هم این اســت که عوامل متعددی در اقتصاد آمریکا وجود دارد که 
بر روی نرخ ارز تاثیرات بسیار مهمی دارند ولی این تاثیرات در قیمت دالر 

تبلور  پیدا نمی کنند.

 

ایــن عوامل متعددنــد و در اینجا فرصت پرداختن به همه آنها نیســت. 
اینجاست که نحوه محاســبه دالر در ایران توسط بانک مرکزی یا حداقل 
آن گونه که توســط مســئولین دولتی بیان شده است روش درستی برای 
محاسبه نرخ دالر نیست و چون اصرار وجود دارد که از این روش استفاده 
شــود نرخ ارز با تمهیدات دولت به طور مستمر سرکوب می شود و همین 
سرکوب نرخ دالر انرژی نهفته در آن به وجود می آورد که در چند ماه آینده 
خودش را به صورت انفجاری در افزایش قیمت نشان می دهد.  گذشته از 
اینکه محاسبه دالر و مرتبط کردن آن با نرخ تورم آمریکا جای تردید جدی 
وجود دارد، به نکته دیگری نیز باید اشــاره کرد و آن هم این است که نرخ 
تورم در اقتصاد ایران تا چه اندازه واقعیت اقتصادی را نشان میدهد. به خوبی 
میدانیم که دولت تمامی نیرو و امکانات و سیاست های خود را متمرکز کرده 
اســت که نرخ تورم را پایین نگه دارد. بنابراین ما با پدیده ای به نام  نرخ 
تورم سرکوب شده نیز مواجه هستیم .) البته می توان به آن تورم مدیریت 
شده هم نام نهاد(. به عبارت دیگر می توان گفت که نرخ تورم محاسبه شده 
در بانک مرکزی بدون اینکه بخواهیم به روش محاسبه و سبد محاسباتی 
بانک مرکزی اشکالی وارد کنیم ،  به دلیل اینکه هدف اصلی دولت یازدهم 
و دوازدهم بوده اســت بنابراین نمی تواند نشان دهنده واقعیات اقتصادی 
باشد. اینجاست که استفاده از نرخ تورم موجود و نرخ تورم در آمریکا برای 
محاسبه ارزش دالر در بازار ایران و تغییر آن توسط بانک مرکزی بر همین 
مبنا موجب شــکل گیری انحراف ارزش واقعی ارز با مقدار محاسبه شده و 

تعیین شده توسط بانک مرکزی خواهد شد
 بر اســاس محاســباتی که ما انجام دادیم قیمت برآوردی دالر زیر چهار 
هزار تومان غیر کارشناسی و به دور از واقعیت است . ولی اصرار بر این 
قیمت، مانع از این می شود که دولت و بانک مرکزی اجازه بدهند که 
فاکتورهای واقعی اقتصاد خود را در قیمت ارز نشان دهند.  بنابراین اگر 
این بار هم بانک مرکزی اجازه ندهد که قیمت ارز همپای متغیرهای بازار 
حرکت کند، بزودی شاهد یک  جهش دیگر در بازار ارز کشور خواهیم بود.

در محاسبه قیمت دالرابهام وجود دارد 

قیمت واقعی دالر چند؟

ضرورتی به نام دادگاه ویژه ورشکستگی
ورشکســتگی جرم نیســت امــا اعالم 
ورشکســتگی و تایید آن به نظر دادگاه  
نیاز دارد. اینطور نیست که بعد از افزایش 
زیان به ســود و دارایی بنگاه ها، صاحب بنگاه برود و اعالم کند که ورشکســت 

شده است. 
یک مرجع قانونی باید در همکاری با اداره ورشکستگی درباره وضعیت بنگاه نظر 
بدهد. این فرایند متاسفانه در ایران بیش از ۴ سال طول می کشد. این مدت زمان 
باعث شده رتبه و امتیاز ایران از نظر بانک جهانی در مساعد بودن فضای کسب 
و کار به میزان زیادی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر در زمان اعالم ورشکستگی 
بانک ها به دنبال این هستند که وضعیت بنگاه ها را ناشی از تقلب و تفسیر معرفی 
کنند و این مسئله هم به طوالنی شدن زمان اعالم ورشکستگی منجر شده است.
برای کوتاه کردن این زمان نیاز به مرجعی داریم که رسیدگی را در سریع ترین 
زمان ممکن انجام دهد. یکی از روش های موثر در این زمینه راه اندازی دادگاهی 
ویژه برای رســیدگی به پرونده های ورشکســتگی است و این ضرورت به معنی 
مجرم بودن ورشکســته نیست. از ســوی دیگر می توانیم با الگوبرداری از دیگر 
کشــورها از راه حل های مکمل در کوتاه کردن زمان اعالم ورشکستگی استفاده 
کنیم چراکه رتبه فعلی ایران زیبنده و شایســته نست. با وجود کسب امتیاز ۵7 

هنوز ۲۴ رتبه از جایگاه واقعی مان فاصله داریم.
در بین سازمان های دولتی شاید بتوان از گمرک به عنوان نمونه ترین ارگانی که 
به کمک تسهیل فضای کسب وکار آمده و بهبود رتبه جهانی ایران آمده یاد کرد. 
با وجود نگارش برنامه های متنوع و آغاز حرکت های کوچک اما در این زمینه به 
نتیجه مشــخصی نرسیده ایم. از سوی دیگر مثل هر تغییر دیگری در این باره با 
مقاومت هایی رو به رو هستیم که برای شکستن آن باید بیش از گذشته اطالع 
رسانی و موضوع را تشریح کنیم. به نظر من کاهش رتبه ایران از نظر رتبه کسب 
وکار بهیچ عنوان دور از دســترس نیست. در سال های گذشته گرجستان امتیاز 
و رتبه نامطلوبی داشت اما در گزارش اخیر بین ده کشور برتر در این زمینه قرار 
گرفته است. این نتیجه نشان می دهد که اگر بخواهیم، بهبود رتبه  شدنی است

دستاورد تورم تک رقمی از بین می رود؟
 ترقی اقتصادی : در ۴۰ سال بعد از انقالب 
تنها در سه سال 6۴، 69 و 9۵ نرخ تورم تک 
رقمی بوده اســت. در حالی که دوهفته پیش 
مرکز آمار، نرخ تــورم منتهی به بهمن ماه را 
۸.۳ درصد عنوان کرد، هفته گذشــته بانک 
مرکــزی نرخ تورم در بهمن مــاه 9.9 درصد 

محاسبه کرده است. 
طبق گزارش بانک مرکزی، خالصه نتایج به دســت آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شــهری ایران براساس ســال پایه ۱۰۰=۱۳9۵ بوده است.براساس این 
گزارش، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه ۱۳96 
به عدد ۱۱۳.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.9 درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل 9.۴ درصد افزایش داشته است.در گزارش بانک مرکزی، بیشترین نرخ تورم 
نسبت به ماه مشابه سال قبل، در گروه تحصیل با نرخ ۱۴.۱ درصد رخ داده است. رتبه های 
بعدی بیشــترین گرانی هم به گروه کاالها و خدمات متفرقه با ۱۲.7 درصد، خوراکی ها و 
آشامیدنی ها با ۱۱.۵ درصد، رستوران و هتل ۱۱.۵ درصد بوده است. کمترین میزان تورم 

بهمن ماه هم مربوط به ارتباطات با ۱.7 درصد و دخانیات با ۱.۸ درصد بوده است.
نرخ تورم ماه قبل هم نشان می دهد که نسبت به ماه گذشته، بیشترین نرخ تورم مربوط به گروه 
کاالها و خدمات متفرقه و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۱.۱ درصد بوده است. بهمن 
نسبت به دی ماه، نرخ تورم پوشاک و کفش با رشد منفی ۰.۱ درصد مواجه شده است و تحصیل 
هم صفر درصد تورم داشته است.در گروه اختصاصی، خدمت در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته 9.7 درصد رشد را تجربه کرده است.اگر تورم دو رقمی شود، دستاورد دولت در نرخ تورم تک 
رقمی از بین می رود. نرخی که از سال 69 تا سال 9۵ حاصل نشده بود. در ۴۰ سال بعد از انقالب، 
تنها در ســه سال 6۴، 69 و 9۵ نرخ تورم تک رقمی بوده است. اگر نرخ تورم سال 97 همراستا با 
دستاوردهای دولت نباشد، نرخ تک رقمی تورم بعد از انقالب همان سه سال خواهد بود تا مشخص 
شود سال 97،دولت چه تدابیری برای تورم و نرخ ارز می گیرد. به گفته کارشناسان، افزایش نرخ 
دالر در چندماه گذشته، باعث رشد تورم در کاالهای وارداتی می شود که در نهایت به رشد تورم 

سالیانه ختم خواهد شد. نرخی که در یک ماه مانده با پایان سال در مرز دو رقمی شدن قرار دارد.

اثرات مثبت افزایش دستمزدها بر اقتصاد 
: یک کارشــناس اقتصادی  ترقی اقتصادی 
معتقد است اگر وضع حقوق و دستمزدها بهبود 
یابد، هم قدرت معیشــت مردم افزایش می یابد 

و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.
 حمید نجــف ، درباره لــزوم افزایش حقوق و 
دســتمزدها، اظهار کرد: اگــر حقوق ها را پنج 
درصد هم افزایش بدهیم، بــاز هم تورم ایجاد 

می شــود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، افزایش تورم را داریم منتها باید 
ببینیم که اگر دســتمزد را افزایش می دهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و 

اقتصاد می گذارد.
وی ادامه داد: در شرایط رکود به سر می بریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید 
هرچه سریع تر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد هم قدرت خرید 

و معیشت مردم بهتر می شود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی آید.
نجف تصریح کرد:حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد و خوراک مصرف می شــود و در 

نهایت به بیستم برج نرسیده تمام می شود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، شاید برخی اقالم مثل خرید مبلمان یا سفر تفریحی در 
سبد هزینه بسیاری از خانوارها جایی نداشته باشد ولی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، 
مبلمان منزل عوض نکنند یا لباس نخرند، صنعت پوشــاک و مبلمان و در یک کالم تولید 
از بین مــی رود و نمی توان محصوالت داخلی را به مردم فروخت یا از آن حمایت کرد تا به 

کشورهای دیگر صادر شود.
وی با بیان اینکه باید از تجربیات کشورهای دیگر برای حل مشکالت اقتصادی استفاده کنیم 
افزود: امروز بیش از هر زمان به بهره گیری از مشاوره نیاز داریم و مدیران کارخانه ها، مسئوالن 

و حتی وزیران باید از مشاوران استفاده و از تجربیات آن ها استفاده کنند.
نجف در پایــان با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانیــن صادراتی، گفت: در برخی محصوالت 
داخلی مثل فرش و پســته و زعفران برند بودیم و کماکان هستیم ولی نیاز به کسب اعتبار 
جهانی داریم که در ســایه حمایتهای دولتی ایجاد می شود و باید موانع صادرات را از میان 

برداریم و اجازه ندهیم که طرح ها و نقش های ایرانی را کشورهای دیگر بزنند و بفروشند.

پیشنهادی برای اصالح قیمت حامل های انرژی 
اشتباهات تاریخی شبیه اشتباه مجلس هفتم در مورد تثبیت قیمت حامل های  

انرژی نتایج غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران به یادگار گذاشت،اشتباهاتی 
که مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد. حال آنکه واقعی سازی قیمت حامل های 

انرژی از افراط و شیب تند و افزایش قیمتها جلوگیری می کرد.
اغلب کارشناسان بر این باورند که بهترین راه حل برای شرایط کنونی کشور این است که در یک فاصله ۳ تا ۱۰ 
ساله قیمت حامل های انرژی قابل قاچاق سریعتر و با شیب تندتر واقعی شود و قیمت حامل های انرژی شبیه گاز 
آب و برق را نیز که می تواند با شیب مالیم تر و ده ساله واقعی شود، به همین شکل به وضعیت مطلوب می رسد 
مشروط به اینکه قیمت ارز را هم مطابق برنامه ششم توسعه هر ساله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی واقعی 
شود.از سویی ایجاد امنیت اقتصادی و روابط بین الملل مطلوب و اعتماد داشتن به برنامه های نهایتا بیست ساله و 
پنج ساله و اجرای آنها و ثبات تصمیم گیری و رویه عدم دخالت سیاست در اقتصاد و اقتصاد در سیاست و محیط 
رقابتی در کسب و کار و خصوصی سازی واقعی و اعالم شیب افزایش قیمت حامل های انرژی و مفید بودن آن می 

تواند سرمایه های کوچک و بزرگ داخلی و خارجی را به تدریج در بخش انرژی جذب کند.
اقتصاد ایران نیاز دارد که خصوصی سازی واقعی را تجربه کند، انحصارات از بین بروند و درآمدهای نفتی با شیب 
باالتر از ســالی ســه درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود، تا در سال ۱۴۰۴ یعنی موعد پیش بینی شده برای 
تحقق چشــم انداز، دولت بدون وابستگی به درآمد نفت از محل درآمدهای مالیاتی هزینه اش را تامین نماید.اگر 
مجلس برای ســال آینده به دولت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی را اصالح کند،درآمد بسیار بزرگی از 
محل اصالح قیمت حامل های انرژی حاصل می شد که می توانست صرف کمک به تولید و اصالح  و بهینه سازی 
مصرف انرژی بشود و سهم مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده هم از این محل به درآمدهای دولت اضافه شود 
.البته این درآمد می توانســت برای بیمه سالمت و بیمه حقوق بیکاری و کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی و 

کمیته امداد و افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق نرخ تورم شود.
حتما برخورد علمی و با برنامه ریزی همه جانبه با افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجبات شــکوفایی 
اقتصادی کشورمان شود. توجه داشته باشیم یکی از اهداف مهم برنامه های بیست ساله و پنج ساله کوچک نمودن 
دولت است، دولت باید هزینه هایش کاهش یابد، از طریق وصول مالیات شریک تمام بنگاههای تولیدی و خدماتی 
کشــور شــود و درآمدش را از محل ۲۵ درصد ســود بنگاهها و مالیات بر ارزش افزوده تأمین کند. هر چه تعداد 
بنگاههای کشور بیشتر شود و هر چه سود بنگاهها افزایش یابد، دولت هم درآمدش بیشتر می شود. در واقع دولت 
یک شریک ۲۵درصدی برای تمامی فعالیت های اقتصادی کشور می شود و باید سعی کند هم تعداد شرکایش را 

باالتر ببرد و هم بنگاه های موجود را بزرگتر و سودده تر کند.

کارشناس اقتصادی 
محمدرضا نجفی منش

کارشناس اقتصادی 
عوض محمد پارسا

کارشناس اقتصادی 
محمدرضا  انصاری

 اقتصاددان
مرتضی ایمانی راد
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بازارسرمایه 3

ترقی اقتصادی : تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند 
در سال 97، تغییرات در شاخص های کالن اقتصادی 
به نفع بازار ســرمایه خواهد بود و وضعیت این بازار را 

نسبت به دو سال اخیر مساعدتر خواهد کرد. 
در همین خصوص احســان رضا پــور ،تحلیلگر بازار 
ســرمایه با بیان اینکه بازار ســرمایه در ســال آینده 
به مراتب وضعیت مســاعدتری نســبت به دو ســال 
گذشته خواهد داشــت، گفت: افزایش نرخ ها و تقاضا 
در بازارهای جهانی، که بخش عمده آن به واسطه بهبود 
شاخص های کالن در اقتصادهای اثرگذار به ویژه اروپا، 
آمریکا و چین بود، شرایطی مهیا کرد که در نیمه دوم 
ســال 96 وضعیت بهتری در بازار سرمایه تجربه شود 
که بخشــی از اثرات آن نیز در گزارش های شرکت ها 

مشاهده شد.
احسان رضاپورافزود: از سوی دیگر ازآنجاکه پیش بینی ها 
و گزارش های کارشناسی مختلف، غالباً افت قابل توجه 
نــرخ ارز به کمتر از نرخ هــای ۴۳۰۰ تومان را متصور 
نیستند و همچنین دورنمای اقتصاد ۲۰۱۸ از ریزش 
قابل توجه قیمت و تقاضا در بازار بین المللی کاالیی نیز 
مشاهده نمی شود، می توان گفت در سال آینده، عوامل 
بنیادی اثرگذار بر عملکرد صنایع، وضعیت سودآوری 
شــرکت های بورسی را نسبت به سال های گذشته در 
وضعیت بهتری قرار دهد.مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی، 
وضعیــت نقدینگی در جامعه را نیــز از جمله عوامل 
اثرگذار بر سرنوشــت کلیه بازارها در سال 97 دانست 
و تصریح کرد: در شرایط فعلی حجم کل نقدینگی در 
ایران به رقمــی بالغ بر هزار و ۴۰۲هزار میلیارد تومان 
رســیده که با تداوم روال فعلی در سال آینده، حداقل 

از هزار و 7۰۰هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.
رضاپــور ادامه داد: گردش بخشــی از ایــن میزان از 
نقدینگی، به راحتی می تواند شرایط بازارها را پرنشاط تر 
و البته ملتهب تر کند؛ یعنی حساسیت بازارها نسبت 
بــه محرک ها بیشــتر شــود؛ چراکه پــول پرقدرت 
ســرمایه گذاران و مردم ممکن است با امواج ناشی از 
اخبار اقتصادی و سیاســی به سمت بازارهای مختلف 

جهت گیری کند و منجر به تالطم آنها شود.
او همچنین با اشــاره افزایش نرخ ارز و باال رفتن تورم 
تولیدکننده، اظهار کرد: این دو عامل به تدریج در سال 
آینده به مصرف کنندگان نیز منتقل می شود و نرخ تورم 
را به رقم هایی باالتر از دو سال اخیر خواهد رساند، در 
این شــرایط اگر نرخ سود بانکی از محدوده های فعلی 
یعنی ۱۵ درصد فراتر نرود، نقدینگی مازاد مسر خود را 
برای کسب بازدهی بیشتر، به سمت بازارهای مختلف 
تغییــر خواهد داد که برای اســتفاده مناســب از این 

پتانسیل و هدایت آن به بخش مولد برنامه ریزی شود.

مدیرعامل هلدینگ تتا انــرژی، اظهار کرد: البته در 
این میان، برخــی از اقدامات اخیــر بانک مرکزی و 
ســازمان امور مالیاتی، برای رصد معامالت بازار ارز و 
طال و همچنین اخذ مالیات از فعاالن عمده این بازارها  
اندکــی ورود نقدینگــی به این بازارهــا را محتاط تر 
می کنــد و این مســاله شــانس بازار ســرمایه برای 
جذب نقدینگــی را افزایش می دهد. به گفته رضاپور  
این مســاله می تواند در صــورت برنامه ریزی صحیح 
شرکت ها برای افزایش ســرمایه و پذیرش شرکت ها 
در بازار بورس و فرابورس، نقدینگی را از مســیر بازار 
سرمایه به حوزه تولید بکشاند و بخشی از تأمین مالی 

صنایع کشور را نیز برطرف کند.
 پیش بینی رشد باثبات برای بازار سرمایه 

تا پایان سال
همچنین از ســوی دیگر ، مجید محمد علی زاده آرانی 
تحلیلگر و کارشــناس بازار ســرمایه درخصوص تاثیر 
نوسانات ارزی بر شاخص های بورس عنوان کرد: آنچه 
که به صورت واضح و مشخص وجود دارد این است که 
نوســانات و تغییراتی که در بازار ارز به وجود می آید به 
طور مستقیم بر روی سودآوری و عملکرد شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس تاثیر می گذارد. اما اینکه این 
تاثیر در روند ســود آوری شرکت ها تا چه اندازه دخیل 
باشد و اثرات کوتاه مدت یا بلند مدت آن به چه میزان 

باشد، بستگی به دوام و ثبات قیمت ها در بازار ارز دارد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیــان اینکه برخی 
از شــرکت ها از این نوســانات به سودآوری بهتری 
می رســند اما در مقابل برخی شــرکت ها که مواد 
اولیه تولیدشــان وابســته به ارز است با ضرر و زیان 
مواجه می شــوند گفت: تالطم ارزی موجب افزایش 
بهای تمام شــده کاالهای ساخته شده شرکت هایی 
می شــود که مواد اولیه تولیدات آنها با جهش های 
ارزی، دچار مشــکل می شــود.وی در تحلیل تاثیر 
این افزایش قیمت در بلند مدت برای شــرکت های 
بورسی یادآورشــد اینکه این افزایش در بلند مدت 
چه تاثیری دارد باید در پاســخ گفت که به شــرط 
اینکه این افزایش قیمت دالر روند افزایشــی داشته 
و تا پایان ســال مالی این شــرکت ها پایدار باشد، 
حداقل آن این اســت که روی سودآوری آن شرکت 
ها برای همان سال اثر می گذارد. چون این شرکت 
ها  بودجه خود را بر اســاس یک رقم دیگری پیش 
بینی کرده بودند ولــی در حال حاضر با یک رقم و 

عدد دیگری مواجه می شوند.
محمد علی زاده آرانی افزود: بنابراین باید برای رسیدن 
به جواب قابل استناد و قابل اتکاء ضمن بررسی اثرات 
شــاخص بورس که آنی و لحظه ای اســت، در مورد 
اثراتی کــه در مورد ســودآوری دارد به صورت های 

مالی حسابرسی شده آنان مراجعه کرد و از این طریق 
متوجه آثار و تغییرات شــد اما در مجموع اثرگذاری 
بر شــاخص ها امری اجتناب ناپذیر است.وی با تاکید 
براینکه این نگاه درســتی نیســت که با جهش ارزی 
باید توقع ســودآوری تمامی شــرکت های بورسی را 
داشت گفت: در این زمینه باید شرکت هایی را هم که 
مواد اولیه تولیداتشان با ارز محاسبه می شود در نظر 
گرفت. از سوی دیگر خیلی از محصوالتی که در بازار 
سرمایه توسط شرکت های مورد نظر تولید می شوند 
قیمت های جهانی آنها هم با نوساناتی همراه است که 

این مسئله، شاخص را تحت تاثیر قرار می دهد.
محمد علی زاده آرانی در خصوص وضعیت ثبات و یا 
رکوردشکنی مجدد شاخص های بورس تا پایان سال 
جاری عنوان کرد: آن چیزی که مســلم اســت افت 
محسوس شاخص را شاهد نخواهیم بود و در صورت 
روند نزولی حداکثر یک تــا دو درصد خواهد بود. از 
ســوی دیگر با توجه به روزهای پایانی سال خیلی از 
کارگزاری ها با توجه به اینکه مشتری اعتباری دارند 
و اعتباراتی را به مشتریان خود واگذار کرده اند، ملزم 
هستند که در پایان سال میزان اعتبار آنها را کاهش 
دهند که بر این اســاس الجرم خیلی از مشتری ها 
تحت تاثیر فشار فروش قرار می گیرند و ناچار از این 

اقدام مجبور به واگذاری سهام شان می شوند.

دیدگاه

 

همسنجی قانون بانکداری بدون ربا با دستاوردهای آن در بیش از دو دهه اخیر نشان 
می دهد که اگر چه نام ربا حذف شده اما ماهیت بخش عمده ای از فعالیت بانک ها 
به وژه بانک های خصوصی ماهیت ربوی دارد و رقابت برای افزایش نرخ سود بانکی و 

قطعی اما به نام علی الحساب.
امروزه همه کارشناســان بانکی بــر ضرورت اصالح قانون بانکــداری بدون ربا تاکید 
می کنند اما هنوز به جایی نرســیده و تاکنون حتی یک مورد مشــارکت بانک ها در 
زیان بخش تولید مشاهده یا گزارش نشده است.هر طور که تفسیر و تحلیل کنیم اگر 
فعالیت های بانکی از بستر بورس عبور نکند، هرگز از اتهام شبه ربوی نجات نخواهد 
یافت و خلق اعتباری و غیراعتباری پول با پول هم به رفتاری عادی تبدیل خواهد شد.
به همین خاطر توســعه بورس باید در اولویت نخست سیاست های اقتصادی باشد و 
عوامل تضعیف این بازار که در بیشتر موارد هم غیراقتصادی و مبتنی بر موارد شایعه و 

تخریب رسانه ای و غیررسانه ای است ، حذف شود.
اگر رشد مستمر می خواهیم باید همه منابع پولی از بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار 
ســرمایه باشد تا با کمک به تولید واقعی و تولید ثروت عینی ؛ اقتصاد خرد و میانی و 

کالن را از شر پدیده های ضد اقتصادی به ویژه داللی تورم ساز نجات دهد.
در آن صورت ســود اقتصادی هم نتیجه سود آوری بخش های واقعی و تولید خواهد 
بود. تراز رشد اقتصادی و سود اقتصادی هم از اصلی ترین دستاوردهای توسعه بورس 
خواهد بود.بورس ایران در ســال های اخیر از همه تهدیدهای تحریم ها و پیامدهای 
احتمالی هدفمندی یارانه ها و تحریم ها ســربلند بیرون آمده و در زمینه سود اوری 

منطقی برای سهامداران هم کارنامه موفقی ثبت کرده است.
این بازار که خود را برای جشن شش رقمی شاخص )۱۰۰۰۰۰ واحد( آماده می کند 
متکی بر بازار اقتصادی شفاف و نظارت پذیر است.هیچ بازاری از جمله بازار کاال ، پول 
و کار نمی تواند این اندازه رفتار اقتصادی هوشمند داشته باشد. بسته شدن نمادهای 
بانکی هم در چارچوب همان هوشــمندی قابل ارزیابی است تا از تحمیل برخی زیان 
ها به سهامداران پرهیز شود.خوشــبختانه با ورود ابزار جدید مانند آپشن ها، اختیار 
فروش تبعی ســهام و دیگر ابزارهای اسالمی و فقهی ، زمینه های اثربخشی شایعات 
در این بازار کاهش یافته است.بورس ایران که شامل بورس اوراق بهادار تهران ، بورس 
کاال و فرابورس و بورس انرژی می شود برای همه سلیقه ها با هر نوع ریسک ) بدون 
ریسک یا با درامد ثابت تا ریسک باال یا همراه با سوداوری بیشتر اما احتمالی ( خدمات 
رســانی می کند.بورس ایران در سطح بین المللی هم در حالی که شاهد مرگ یا تب 
شــدید برخی همتایان مغرور خود بود نه تنها تب نکرد بلکه از توفان بحران بازارهای 
ارز و ســکه داخلی و بحران های مالی و اقتصادی خارجی هم به ســالمت و با اقتدار 

عبور کرده است.

اما بورس ایران از لحاظ هویتی و کمیت و کیفیت تا اندازه ای رشد کند که همه سلیقه 
ها را پوشش دهد.افزایش تنوع ابزار، اسالمی کردن فعالیت ها یا بورس داری اسالمی، 
گسترش جغرافیایی، توسعه نظارت ها، گسترش بورس های مجازی، افزایش قابلیت 
های بین المللی شدن نهادهای مالی در بازار سرمایه  ایران، تبدیل جمهوری اسالمی 
ایران به مرجع بین المللی نظام مالی اســالمی، افزایش شــفافیت معامالتی با کشف 
رقابتی قیمت ها، افزایش نقد شــوندگی و ... بخشی از دستاوردهای بورس کشور در 
سال های اخیر است. همچنین تسهیالت خوبی برای حضور ایرانی های خارج از کشور 

و خارجی ها در بورس ایران فراهم است.
البته کسانی که منشاء اقتصاد شویی در ایران هستند و اصحاب ثروت های بادآورده و 
فساد اقتصادی محسوب می شوند؛ از این روند تحوالت بورس کشور خشنود نیستند 
چون دامنه رانت خواری آنها به شدت محدود شده است و بخش زیادی از مردم وارد 
محدوده های ممنوعه ایجاد ثروت شــده اند. در بورس ؛ پدیده خویشاوندی نسبی و 
ســببی در کسب ثروت حذف شده است. نقد شوندگی باالی بازار سرمایه جزء مزیت 

های این بازار است که در بازار مسکن و سایر بازارهای موازی دیده نمی شود.
هر فردی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنالین عرضه می کند و می فروشد اما 
درباره دیگر کاالها این طور نیســت. افزایش حجم معامالت روزانه بورس این موضوع 

را نشان می دهد.
افرادی که وارد بازار ســرمایه می شــوند به این امر توجه دارند که در بورس با حدود 
۳7۰ شرکت و بیش از ۴۰ صنعت مختلف سروکار دارند و می توانند برای خود فرصتی 
مناسب و تنوع خوبی از سرمایه گذاری ایجاد کنند اما در بازار موازی با توجه به نبود 
تنوع در انتخاب دارایی، مردم می توانند تنها در یک دارایی سرمایه گذاری کنند و در 
صورت بروز مشکل صدمات وارد شده هم به همان نسبت سخت تر خواهد بود، مانند 
بازر ارز و سکه.بورس تهران از لحاظ تنوع صنایع، قیمت سهام و توانمندی شرکت های 
حاضر در تاالر شیشه ای از همه کشورهای منطقه ، برتر و برای سرمایه گذاری جذاب 
تر اســت.این نســبت چون در بورس های خارجی چند برابر و فاصله قیمت واقعی و 

اعتباری سهام خیلی بیشتر و متکی بر پیش بینی های مثبت از آینده است.
هنگامی که پیش بینی های آینده تاریک تر و منفی تر می شود، حباب های اعتباری 
می شــکند و سهامداران به شــدت ضرر می کنند که در بورســهای خارجی کامال 

محسوس است و برغم ترزیق پول های کالن همچنان مردم زیان می بینند.
اما بورس ایران از این وضعیت بی ثبات کامال دور اســت، چون مبتنی برم تغیرهای 
واقعی و در بستری شفاف و سهامداری اسالمی )نه ربوی( فعالیت می کند و از بیماری 
های اقتصادی رنج نمی برد.اگر می خواهیم همه آرمان های اقتصادی و تولیدی ایران 
را احیاء کنیم حتما باید از توسعه سرمایه گذاری در بورس حمایت کنیم و ارزش بورس 
حداقل برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت های دیگر کشورهای منطقه 
و جهانی هم استفاده کنیم و اگر روزی بورس ایران چند برابر اقتصاد ملی ارزش داشته 

باشد تعجب نکنیم چون استعداد دارد و مزیت.

چشم انداز  بورس درسال97
بازی شاخص های کالن با بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه
سیدرضا پاورسی

بورس تنها بستر رفع اتهام 
ربوی بودن فعالیت بانک ها 

ترقی اقتصادی : مدیر عامل بورس  کاالی  ایران برای آخرین بار در ســال 
جاری در میان خبرنگاران حاضر شد و جدیدترین اخبار از اتفاقات ۱۰ ماهه 
این بازار ارایه کرد . بر این اســاس بورس کاال در ۱۰ ماه ابتدایی سال 96، 
ســهم ۴۸درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص 
داده و با ارزش معامالت ۸79 هزار میلیارد ریالی، رتبه اول را در بین سایر 

بورس ها کسب کرده است. 
حامد سلطانی نژاد به آمار معامالت بورس کاالی ایران در ۱۱ماهه سال 96 
نیز اشــاره کرد و افزود: ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران در ۱۱ ماهه 
امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۳9درصد افزایش پیدا کرده و 
به بیش از یک میلیون و ۳۵ هزار میلیارد ریال بالغ شــده که در ۱۱ماهه 
سال جاری باالترین رکورد تاریخی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران 
رقــم خورده اســت. وی ادامه داد: در این مــدت ۲۴ میلیون و ۱۳۱ هزار 
تن محصول بــه ارزش ۴۴6 هزار و ۳۵۳ میلیارد ریــال  در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته اســت که این میزان نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته افزایش ۴درصدی در حجم و ۳۳ درصدی در 
ارزش معامالت را نشــان می دهد. ســلطانی نژاد ادامه داد: همچنین جمع 
معامالت بازار مشــتقه بورس کاالی ایران با افزایش ۲7 درصدی حجم و 
6۱ درصدی ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده 
است؛ به طوری که بیش از ۳میلیون و ۸۱7 هزار قرارداد به ارزش ۵79 هزار 

و ۱۴۳ میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شده است.
وی به تفکیک سهم گروه های کاالیی از ارزش معامالت بازار فیزیکی در یازده 

ماهه ســال 96 پرداخت و گفت: محصوالت صنعتی 
و معدنی با ارزشــی حدود ۱۸۳ هــزار میلیارد ریال 
معادل ۴۱درصد بیشــترین سهم از ارزش معامالت 
بازار فیزیکی را به خود اختصاص داده اســت. در این 
میان محصوالت پتروشیمی با ارزشی معامالت ۱۳9 
هزار میلیارد ریال  و سهم ۳۱ درصدی در رتبه دوم 
قرار گرفته است. فرآورده های نفتی با ارزش معامالت 
9۰ هزار میلیارد ریالی معادل ۲۰ درصد، محصوالت 
کشــاورزی با ارزش معامالت ۳۱ هزار میلیارد ریالی 
معادل 7 درصد و بازار فرعی با ارزش معامالت ۴ هزار 
میلیارد ریال  و ســهم یک درصدی رتبه های بعدی 
را به خود اختصاص داده اند. مدیرعامل بورس کاالی 
ایران در ادامه به ســهم انواع قراردادها از ارزش کل 
معامالت بازار فیزیکی در یازده ماهه سال 96 پرداخت 
و گفت: معامالت نقدی با ســهم 6۱ درصدی معادل 
۲7۳ هزار میلیارد ریال بیشــترین ســهم را از انواع 
قراردادها به خود اختصاص داده است. این در حالی است که معامالت سلف 
نیز ۳9 درصد از ارزش کل معامالت بازار فیزیکی معادل ۱7۳هزار میلیارد 
ریال را از آن خود کرده اســت. سلطانی نژاد همچنین به میزان تامین مالی 
انجام شــده از طریق معامالت سلف و نسیه در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران اشــاره کرد و گفت: محصوالت صنعتی و معدنی با ارزش تامین مالی 
۱۳6 هزار و 7۳۳ میلیارد ریال معادل 79 درصد بیشــترین ســهم را خود 
اختصاص داده اســت. در این میان محصوالت پتروشیمی با ارزش تامین 
مالی ۳۴ هزار و ۴6۵ میلیارد ریال معادل ۲۰درصد در رتبه دوم قرار گرفته 
است. مدیرعامل بورس کاالی ایران به میزان معامالت گواهی سپرده کاالیی 
در یازده ماه امســال اشاره کرد و افزود: در ۱۱ماهه امسال معامالت گواهی 
سپرده کاالیی ذرت با ارزش ۴ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال سهم ۸6 درصدی 
از ارزش این بازار را کسب کرده است. در این میان گواهی سپرده جو نیز با 
ارزش ۲۸۲ میلیارد ریال سهم 6 درصدی و گواهی سپرده سکه طال، پسته و 
زعفران نیز سهم ۸ درصدی از معامالت این بازار را به خود اختصاص دادند.

 مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به روند معامالت محصوالت کشاورزی 
در سال 96 اشاره کرد و گفت: در ۱۱ ماه سال امسال ۲ میلیون و 79۱ هزار 
تن محصول کشاورزی به ارزش ۳۱ هزار و ۲۲9 میلیارد ریال در بورس کاالی 
ایران دادوستد شــد که باالترین رکورد و بیشترین میزان معامالت صورت 
گرفته در این بازار از سال ۸6 تاکنون بوده است. همچنین در ۱۱ ماه امسال 
۳ میلیون و 67۳ هــزار تن محصول به ارزش ۱۳۸ هزار و 6۸۵میلیاردریال 
در بازار پتروشــیمی داد و ستد شده که ارزش و حجم معامالت این بازار نیز 

بیشترین ارزش و حجم معامالت از سال ۸6 تاکنون بوده است. سلطانی نژاد 
ادامه داد: بررسی روند حجم معامالت قراردادهای آتی نیز نشان می دهد که 
این قراردادها نیز با معامله ۳ میلیون و 776 هزار قرارداد به ارزش ۵79 هزار 

میلیارد ریال در ۱۱ ماه سال 96 مواجه شده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه این نشســت به اقدامات مهم بورس 
کاال در سال 96 اشاره کرد و افزود: سهم ۴۸ درصدی شرکت بورس کاالی 
ایران از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳96 
رشــد ۳9درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران در ۱۱ماهه سال 
96 نســبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۴درصدی ارزش معامالت 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال در ۱۱ماهه ابتدایی سال و رسیدن به ۵۸9هزار 
میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم ترین اقدامات بورس 
کاال در سال 96 بوده است. وی در ادامه گفت: همچنین از رشد ۳۳درصدی 
ارزش معامالت کاالی فیزیکی در ۱۱ماهه امســال و رسیدن به ۴۴6 هزار 
میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۵ درصدی ارزش 
معامالت گواهی ســپرده کاالیی و رشــد 6۱درصدی ارزش معامالت بازار 
مشتقه در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کنار 9۴ 
انبار پذیرش شده و دارای نماد فعال در حوزه های مختلف کاالیی می توان به 

عنوان دیگر اقدامات مهم امسال در بورس کاال اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در ادامه این نشست برنامه های آتی بورس 
کاالی ایران را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تهیه ســازوکار بازار معامالت 
تهاتری، راه اندازی معامالت حق امتیاز، راه اندازی معامالت اوراق خرید دین، 
راه اندازی حراج به روش مناقصه، ایجاد امکان تسویه چند مرحله یی، راه اندازی 
معامالت قرارداد آتی خاص، راه اندازی معامالت کشف پریمیوم، امکان سنجی 
راه اندازی معامالت مبتنی بر رویت بر اساس حراج حضوری، راه اندازی سیستم 
تسویه و مدیریت ریسک لحظه یی 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 ســال 97 است.وی اضافه 
کرد: همچنین ایجاد بستر معامالت به پشتوانه 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 کشــاورزی 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.
ســلطانی نژاد گفت: بهبود نظام مالی شــرکت در راســتای بهبود کیفیت 
گزارشــگری مالی، راه اندازی ســامانه تحویل در راســتای 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 راســتای 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.

ترقی اقتصادی :پیش از هر تحلیل اقتصادی در حوزه بیمه سه موضوع باید 
مورد بررســی قرار بگیرد. شرایط اقتصاد کالن کشور و جایگاه آن در عرصه 
بین المللی، ارتباط صنعت بیمه، بانک و بازار سرمایه و همچنین ضریب نفوذ 

بیمه سه کلید تحلیل اقتصادی صنعت بیمه است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی در سلسله نشست های تخصصی 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران با بیــان مطلب فوق  گفت: امروز این 

جمع بندی حاصل شــده که صنعت بیمه باید به ســمت توسعه و افزایش 
ضریب نفوذ بیمه عمر حرکــت کند و منابع حاصل از آن در بخش تولیدی 
کشور سرمایه کذاری شود.وی با بیان اینکه معموال درآمدهای صنعت بیمه 
کوتاه مدت اســت، گفت: منابع حاصل از بیمه های عمر به دلیل ماهیت آن 
بلند مدت و پایدار اســت و لذا باید به آن توجه ویژه داشت.رییس کل بیمه 
مرکزی ادامه داد: سرمایه گذاری منابع گسترده بیمه عمر در بنگاه های بزرگ 

تولیدی حاضر در بازار سرمایه به سودآوری آنها 
منجر می شــود و در نتیجه رشد و توسعه بازار 
سرمایه را به همراه دارد.همتی افزود: متاسفانه 
رهایی از حاکمیت تامین مالی به وسیله بانک 
ها محقق نمی شود و این روند به بازار سرمایه و 
بیمه آسیب می زند و مانع رشد بخش حقیقی 

اقتصاد ملی است.
وی روند افزایش نقدینگی در کشــور را عامل 
مشــکالت اقتصادی دانست و گفت: اگر حجم 
نقدینگی کنترل نشــود قطعــا بخش حقیقی 
اقتصــاد با مشــکل روبرو می شــود.همتی با 

اشــاره به اینکه بازار سرمایه و صنعت بیمه 
می توانند به عنــوان ابزارهایی برای کنترل 
حجم نقدینگی مطرح باشند، تصریح کرد:در 
این صورت می توانند به بخش تولید کشور 
کمک شایانی کنند.رییس کل بیمه مرکزی 
تاکید کرد: بیمه مرکزی برای توسعه، کنترل 
و نظارت بیمه های عمر برنامه های گسترده 
ای پیش بینی کرده و قطعا منابع حاصل از 
آن مســتقیم، غیر مســتقیم و هم از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری،قابلیت هدایت 

به سمت بازار سرمایه را خواهد داشت.

سهم 48درصدی بورس کاال از بازار سرمایه سال ۹6 

برنامه های بورس کاال در سال ۹۷

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:

افزایش سودآوری بازارسرمایه از مسیر صنعت بیمه 
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ترقــی اقتصــادی : ویلیــام وایت، 
اقتصاددان کهنــه کار کانادایی و رئیس 
کمیته بررســی های اقتصادی ســازمان 
توســعه  و  اقتصــادی  همکاری هــای 
)OECD( طــی مقالــه ای در نشــریه 

فایننشال تایمز، بر ضرورت آمادگی کشورها 
و سازمان های بین المللی برای 

با بحران مالی آینده  مقابله 
تأکید کرده است.

در ســال  هــای اخیـــــر 
سیاست های پولی بانک های 

انبساطی  بیش ازحد  مرکزی 
بوده اســت و اکنون اقتصاد جهانی در دامی خودساخته از بدهی ها 
گرفتار شده است.ادامه دادن این مسیر پولی نه تنها دیگر بیهوده است 
بلکه حتی می تواند خطــرات فزاینده ای برای اقتصاد جهانی در پی 
داشته باشد. از سوی دیگر رویگردانی از این مسیر نیز ریسک بسیار 
بزرگی خواهد بود. با این شرایط به نظر می رسد نشانه های یک بحران 

مالی دیگر در حال آشکار شدن است.
در راســتای مدیریت صحیح این شــرایط حســاس، الزم اســت 
سیاســت گذاران اقتصادی از همین حاال خود را آماده مهار بحران 
نموده و تمهیدات الزم را در این خصوص اتخاذ کنند. اینکه دست بر 
روی دست بگذاریم بگوییم هرگز چنین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد 
در بهترین حالت آن مصداق بارز بی احتیاطی است.اگر سیاست های 
پولــی به همین روال ادامه پیدا کنند، خطر بروز تورم وجود خواهد 
داشــت و با توجه به اینکه حتــی اقتصاددانان نیز گاهی نمی توانند 
ســطح بالقوه تورم و حتی فرآیندهای مربوطه را تحلیل کنند، این 
امکان وجود دارد که مهار تورم به کلی از دســت سیاســت گذاران 
اقتصادی خارج شود و شرایط بغرنجی در اقتصاد جهانی به وجود آید.

البته تورم تنها خطری نیســت که اقتصاد جهانی را تهدید می کند 

بدهی ها  نســبت 
رو  که  سال هاست 
به افزایش اســت و 
حتی پــس از وقوع 
 ۲۰۰۸ سال  بحران 
نیز روند صعودی آن 
متوقف نشــده است. 
بحــران  گذشــته  در 
بدهی تنها به کشورهای 
می شد  محدود  پیشرفته 
اما امروز ســایر کشورهای 
جهــان نیز نســبت بدهی 
باالیی دارنــد و از بحران بدهی 
در امان نیســتند. از طرفی ریسک پذیری 
بیش ازحد ســرمایه گذاران و کاهش حاشیه سود 
بســیاری از مؤسسات مالی ســنتی نیز ثبات مالی جهان را تهدید 
می کند. عالوه بر این، فضای پولی کنونی موجب تخصیص نادرست 
و ناکارآمد منابع واقعی از سوی بانک ها و مؤسسات مالی شده است. 
وقتی بازارها قادر به تخصیص درســت منابع نباشــند، آنگاه خطر 

ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر مـــتأسفانه شــرایط به گونه ای اســت که عادی سازی 
سیاست های پولی نیز ریسک زیادی به همراه دارد. پرواضح است که 
معموالً رونق بر رکود ترجیح داده می شود اما رونق کنونی می تواند به 
تورم بیانجامد و متعاقباً تالش برای مهار تورم از طریق سیاســت های 

انقباضی نیز احتماالً به بروز اثرات بی ثبات کننده منجر خواهد شد.
کاهش نقدشــوندگی در بازارهای مالی یکی از پیامدهای ناخواســته 
سیاســت های اصالحی پولی اســت. بازارهای مالی حتی در شرایط 
غیرتورمی نیز ممکن است واکنش های نامنظمی به نشانه های بهبود 
رشد اقتصادی داشته باشند و در صورت بروز تورم –و تالش بانک های 

مرکزی برای مهار آن- بی ثباتی در بازارهای مالی شدت بیشتری خواهد 
یافت. از طرفی نرخ بازدهــی اوراق قرضه دولتی به کف تاریخی خود 
رسیده است و شــرایط کامالً برای برعکس شدن روند مهیاست. اگر 
حرکت صعودی نرخ بهره اوراق قرضه آغاز شود، سایر دارایی هایی که 
ارزش آنها به صورت حبابی افزایش یافته است، دچار سقوط خواهند شد.
اکنون سیاســت گذاران اقتصادی محتاط باید چــه اقداماتی را برای 
آماده سازی خود جهت مواجهه با بحران احتمالی انجام دهند؟ دولت ها و 
بانک های مرکزی سراسر جهان باید با همکاری سازمان های بین المللی 
از هم اکنون برای مقابله با بحران احتمالی، تقسیم وظایف نموده و نقش 
خود را بشناســند. فراهم نمودن نقدینگی کافی برای ایجاد ثبات در 
بازارها و نظام مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید در دستور کار 
قرار گیرد.در این میان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها و سازمان های 
بین المللی تجدیدنظر در مقررات و تشریفات اداری ورشکستگی است. 
بنــگاه یا دولتی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشــد، طبیعتاً 
این بدهی ها را تســویه نخواهد کرد. کشورهای پیشرفته نتوانسته اند 
ظرفیت های قانونی خود را به گونه ای بهبود بدهند که بتوانند مسئله 
ورشکستگی بانک هایی که حفظ آنها به لحاظ مالی توجیه ندارد اما به 
اندازه ای بزرگ هستند که نمی توان آنها را به راحتی ورشکسته اعالم کرد 
را در چهارچوب قانون حل وفصل کنند. در زمینه مقررات مربوط تجدید 
ساختار بدهی های دولت ها نیز هنوز اصالحات الزم صورت نگرفته است.
در هر صورت شاید وقوع بحران مالی در جهان نزدیک باشد اما مهم این 
است که ما ضرورت آمادگی برای مواجهه با آن را درک نموده و هرچه 
سریع تر اقدامات الزم برای کاهش احتمال بروز بی نظمی در بازارهای 
جهانی را آغاز کنیم. اقدام زودهنگام برای حل مشــکل بدهی ها حتی 
می تواند در شرایط خوش بینانه اساساً از وقوع بحران پیشگیری کند.البته 
باید توجه داشته باشیم که سیاست های پولی ضربتی به منظور مهار تورم 
می توانند ما را به بحرانی که از آن فرار می کنیم، نزدیک تر کند. پس بهتر 
اســت خود را برای بحران آماده کنیم و درعین حال امیدوار باشیم که 

اتفاقاتی بهتر از تصورات ما در اقتصاد جهانی رخ دهند. 

احتمال ظهور بحران مالی جدید
بانک های مرکزی دنیا در دام خود ساخته گرفتار شدند سبز بانکداری

علی رغم دستیابی به موفقیت های قابل توجه در 
زمینه متغیرهــای کالن اقتصاد نظیر نرخ تورم و 
نرخ رشــد اقتصــادی در دوره دولتهای یازدهم و 
دوازدهم، اما به دلیل مباحث سیاســی در حوزه 
بین المللی و همچنین حضور ســوداگران و سفته 
بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این 
بازار گسترده  شــد و این امر نگرانی هایی را برای 

آحاد مردم و فعاالن اقتصادی به وجود آورد.
متعاقب این تحوالت، بانــک مرکزی با همراهی 
شــبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک 
بســته سیاستی اتخاذ کرد. انتشــار اوراق گواهی 
ســپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصــد و ریالی مبتنی 
بر ارز یک و دو ســاله با نرخ ســود به ترتیب ۴ و 
۴.۵درصــد و در نهایت طرح پیش فروش ســکه 
بهار آزادی از طریق شــعب منتخــب بانک ملی 
به صورت شــش ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله 

۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی 
بودنــد که در بهمن ماه ۱۳96 ارائه شــد.با وجود 
موفقیت قابل توجه بسته سیاستی جدید، متاسفانه 
برخی از رســانه ها و فعاالن اقتصادی بدون توجه 
به محدودیت های سیاســت گذار و همچنین عدم 
عنایت به تمام مولفه های موثر بر بازار ارز، ابهاماتی 
را در خصوص سیاست های گذشته و عقب نشینی 
بانــک مرکزی از آنهامطرح می کننــد که در این 
خصوص بیان چند نکته به شرح زیر ضروری است:

۱-ابالغ بخشــنامه هشــت بندی، صرفاً نرخ های 
مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده 
 و اقدام سیاســتی جدیدی محســوب نمی شود.

۲- بخشنامه هشت بندی، ســّیالّیت سپرده های 
بانکــی را به طور قابل توجهــی کاهش داده و اگر 
مقرر بود که از محل گســیل نقدینگی به سمت 
ســایر بازارها، بــازار ارز با التهاب روبه رو شــود، 
باال بودن ســهم ســپرده های کوتاه مــدت از کل 
ســپرده های بخش غیردولتــی در فضای قبل از 
اجرای بخشــنامه فضای بســیار مناسب تری را 
نســبت به دوره بعد از بخشنامه  یاد شده فراهم 
می کــرد. بنابراین باید اذعان داشــت که نه تنها 
سیاست های چند ماه گذشــته بانک مرکزی در 
خصوص نرخ ســود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز 

نشده، بلکه سیاست های مذکور در عمل توانسته 
از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.

۳- با توجه به ســرعت بــاالی تاثیرپذیری میان 
بــازار پول و بــازار ارز، وجود فاصلــه زمانی قابل 
توجــه بین زمــان اجــرای بخشــنامه فوق الذکر 
و افزایش نوســانات بــازار ارز نشــان دهنده عدم 
 تاثیرپذیری بازار ارز از بخشنامه هشت بندی است.

۴- بررسی عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی 
در قالب بســته سیاستی اخیر، حاکی  از آن است 
که در هفته اول اجرا، میزان استقبال آحاد جامعه 
از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش 
ســکه چندان زیاد نبوده و برعکــس فروش اوراق 
گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه رو 
بوده اســت. این بدان معنی است که در صورتی که 
فعاالن اقتصادی بازار، انتظار ناترازِی قابل توجهی 
را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده 
از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طال می رفتند، 
این در حالی  است که اســتقبال سرمایه گذاران و 
سپرده گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی 
به عنــوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده اســت. 
لذا این امر شــاهدی بر عدم وجود ناترازی باال در 
بــازار ارز و همچنین جذاب بــودن بازار پول برای 
سپرده گذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت 

ارز و طال در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.
۵- اصــوالً اتخاذ سیاســت های پولــی ماهیتی 
کوتاه مــدت  دارد و اقدام اخیر در راســتای رفع 
التهاب بازار ارز صورت پذیرفته اســت و عملکرد 
روزهای گذشــته نیــز حاکی از موفقیت بســته  
جدید سیاستی بانک مرکزی است. بنابراین اتخاذ 
سیاســت های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳96، 
عمدتاً  با هــدف زدودن التهابات کوتاه مدت اخیر 
در بــازار ارز صورت گرفته و بدیهی اســت که با 
اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست گذاری 
پولی و ارزی کشــور به وضعیت عادی خویش باز 

خواهد گشت.
6- از هموطنان نیز درخواست می شود تحت تاثیر 
این گونه فضاســازی های انتظاراتی قرار نگرفته 
و با ســرمایه گذاری در بازار رســمی کشور که از 
نرخ بازدهی مطلوب و جذاِب به مراتب بیشــتری 
برخوردار اســت، عالوه بر سرمایه گذاری  مطمئن 
و بدون ریســک، گام  مهمــی در جهت کمک به 
افزایش تولید و اشــتغال بردارند و با خودداری از 
ورود به فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی ضمن 
بهره مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های 
مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور 

فراهم کنند.

 رییس کل بانک مرکزی 
ولی اهلل سیف

ترقی اقتصادی : تعلیق ایران از لیســت سیاه FATF تمدید شده 
است. در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده است این گروه تصمیم 

گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کند.
 اواسط سال ۲۰۱6 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( مهم ترین 
 FATF نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیانیه ای گفت
از تطبیق ایران برای ســطح باالی تعهد سیاســی و طرح عملی برای 
رسیدگی به کاستی های استراتژیک )ضدپولشویی و تامین مالی ضد 
تروریســتی( استقبال می کند و برخی اقدامات متقابل متوقف خواهد 
شد.به این ترتیب آن زمان این کارگروه اعالم کرد که به منظور نظارت 
بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای برای ۱۲ ماه 
لغو می شود. در این بیانیه همچنین آمده است: اگر ایران نتواند وضعیت 
خود نسبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به 
تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود. اما اگر 

بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.
در جدیدترین گزارش منتشــر شــده که تعلیق ایران از لیست سیاه 
FATF تمدید شــده اســت. در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده 
اســت این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ 
تمدیــد کند.این بیانیه ای که نتیجه اجالس این گروه که از ۲۱ تا ۲۳ 
فوریه ۲۰۱۸ در شــهر پاریس بوده اســت می گوید: »در ژوئن ۲۰۱6 
FATF از تعهدات مقامات بلندپایه سیاســی ایران برای رسیدگی به 
نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم و 
پذیرش کمک های فنی در اجرای طرح عملیاتی خود، استقبال کرد و 
با توجه به پای بندی ایران به تعهدات خود، این گروه در نوامبر ۲۰۱7 

تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تمدید کند. از ماه 
نوامبر ۲۰۱7 ایران یک رژیم اعالم اطالعات جریانات نقدی را معرفی و 
پیش نویس قانون مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده 
کرده اســت، با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور به 
طور کامل برآورده نشده است. با توجه به این که ایران پیش نویس قانون 
مبارزه با جرائم فوق را در مجلس تهیه کرده اســت، FATF تصمیم 
گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان 
این کشــور در تکمیل اقدامات الزم، در اجالس بعدی در ماه ژوئن این 
اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد. FATF از ایران انتظار دارد اقدامات 
اصالحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصالحات ضروری 
اطمینان حاصل شــود. ایران تا زمانی که اقدامات الزم را تکمیل نکند 

در بیانیه عمومی باقی خواهد مانــد و FATF از اعضاء و قضات خود 
می خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت های الزم داده شود.«

به هرحال، ایران برای رســیدن به مهم، اقدامــات زیادی انجام داده 
بود. از جمله اینکه الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۸9 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد و در سال ۱۳9۰ پس از تایید و ابراز 
نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رســید.قانونگذار در 
بخش اول این قانون روش های تامین مالی تروریسم شامل سپرده گیری 
و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم 
تلقی می شود را مورد تاکید و مجازات های آنها را تعیین کرده است. در 
بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیت های تروریستی اشاره 
شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین 
در بخش های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان 
در نظر گرفته شــده اســت. البته قانون گذاران برای رفع شبهه درباره 
گروه ها و ســازمان های آزادی بخش در یکی از تبصره های آن آورده اند: 
»اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با 
سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق 
اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه ها و 
سازمان های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.«

 ســال گذشته که ماجراهای FATF سرزبان ها افتاده بود، مخالفان 
همیشــه در صحنه به مقابله بــا آن پرداختند. حتی گروهی معتقد 
بودنــد پذیرفتن اصول این گروه، به معنای کوتاه آمدن دولت یازدهم 
در برابر زیاده خواهی غرب اســت. البته که مسئوالن مختلف تقریبا 
در تمــام تریبون ها اعالم کرده اند که پذیرش توصیه های FATF به 
معنی افشای اطالعات حساب ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم نیست. حتی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت 
یازدهم هم در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما اعالم کرد: 
ایران هیچ اطالعاتی به FATF نمی دهد و مسائلی که برخی در این 

زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطالعات است.

ایران چه زمانی کامال از لیست سیاه FATF خارج می شود؟

مبارزه با فساد و پولشویی ادامه دارد

ریشه های سیاسی التهاب بازار ارز

تاثیراوراقگواهیباسود۲۰درصد،بربازارمسکن

رودررویی بازار پول و مسکن 
ترقی اقتصادی: یک کارشــناس بازار مســکن با اشاره به این که افزایش 
چشمگیر قیمت مسکن در ماههای گذشته رکود سنگینی را در سال آینده 
تحمیل خواهد کرد، گفت:بخشی از نقدینگی از بازار مسکن به سمت بانک ها 

حرکت خواهد کرد.
مجید معصومی با اشاره به رشد چشمگیر قیمت مسکن در چند ماه گذشته 
اظهار داشت: بازار مسکن در حال حاضر تحت تاثیر عوامل روانی قیمت های 
باالیــی را تجربه می کند و بروز رفتار هیجانی توســط برخی افراد موجب 
افزایش قیمت ها به صورت کاذب شــده اســت.این کارشناس بازار مسکن 
افزود: افزایش قیمتی که در بازار مســکن در ماه های اخیر رخ داده، بیشتر 
در واحدهایی با متراژ 6۰ تا ۸۰ متر که متناسب با قدرت خرید مردم بوده 
و تقاضای بیشتری دارند، صورت گرفته است.وی در خصوص وضعیت بازار 
مســکن در هفته های پیش رو و نیز در ســال آینده، اظهار داشت: بدون 
شک افزایش چشمگیر قیمت مسکن در ماه های گذشته رکود سنگینی را 

در ســال آینده به این بازار تحمل خواهد کرد. بنابراین افرادی که قصد 
خرید مسکن دارند با اندک صبوری می توانند در ماه های پیش رو با قیمت 

مناسب تری مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیر انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی 
بر بازار مســکن، اذعان داشت: اوراقی که توســط بانک مرکزی در روزهای 
گذشــته منتشر شد موجب شده تا بازار پول از پتانسیل بیشتری نسبت به 
سایر بازارها از جمله بازار مسکن برخوردار شود و بخشی از نقدینگی از سایر 
بازارها از جمله ارز، بورس، مسکن و سکه و طال روانه بانک ها شود.وی گفت: از 
طرف دیگر با توجه به رشد قیمتی که بازار مسکن در چند ماه گذشته تجربه 
کرد، دیگر پتانســیل رشد بیشتر در این بازار وجود ندارد، بنابراین بخشی از 
نقدینگی از ســمت بازار مسکن به سوی بازارهای موازی همچون ارز، پول و 
بورس خواهد رفت که این موضوع نیز به رکود بیشتر بازار مسکن دامن خواهد 
زد.معصومی در پایان افزود: عالوه بر این موارد، رفته رفته به افتتاح بافت های 
فرسوده و جایگزینی ساختمان های نو به جای ساختمان های قدیمی نزدیک 
می شویم که این موضوع نیز می تواند به افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا 
در بازار مسکن دامن بزند. به همین دلیل در سال آینده شاهد بازاری متعادل 

در زمینه خرید و روش و قیمت مسکن خواهیم بود.

ترقی اقتصادی : شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش باردیگر به عنوان 
شرکت برتر کشوری ازنظر رشد سریع درهمایش شرکت های 

برتر IMI ۱۰۰انتخاب شد تا این جایگاه رابرای دو سال 
متوالی از آن خود کند.

احمد هادی پور معاون طرح و برنامه شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش با بیان اینکه برگزیده شدن 
به عنوان برترین شرکت کشور از نظر رشد سریع 
به نوبه خود افتخار بزرگی است، با اشاره به کسب 

این مقام در دو ســال پیاپی گفت: این جایزه، درهفت رده توســط سازمان 
مدیریت صنعتی تقســیم بندی ودراولین رده، اندازه و رشــد یک شرکت 
سنجیده می شــود. وی افزود : ایران کیش براساس شاخص های مختلفی 
مانند فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی ها، رشد دارایی 
ها، تعداد کارکنان و رشد اشتغالزایی دراین زمینه ارزیابی شده است وتوانسته 
 IMI ۱۰۰:برای دوسال متداول رتبه اول را کسب کند.هادی پور تاکید کرد
معتبرترین جایزه های صنعتی در ســطح کشور را در حوزه های مختلف 

تولید و خدمات به شرکت های دولتی و خصوصی اهدا می کند.
وی درپاســخ به این سوال که کسب این رتبه به صورت پیاپی 
ظرف دوسال چه مزیتی برای ایران کیش دارد اظهارداشت: این 
موضوع بیانگر آن اســت که براساس سیاستگذاری های هیئت 
مدیره ،مدیرعامل و صاحبان ســهام و مدیران ارشد شرکت ایران 
کیش ، برنامه های عملیاتی براساس استراتژی هایی که تدوین شده 
بود پیش رفته است این شرکت، هم اکنون به سهمی از بازار در حوزه 
های عملیاتی ، در آمدی و دارایی رسیده که شایسته این رتبه دانسته شده 
است.هادی پور گفت: کسب دوباره این جایزه نشان داد حرکت مثبت سال 

گذشته در سال جاری نیز به صورت مستمر تداوم داشته است.
معــاون طــرح و برنامه ایران کیــش ، ثبات مدیریت، برنامــه ریزی های 
اســتراتژیک و تعهد سرمایه های انسانی به این برنامه ریزی را عامل کسب 
این موفقیت دانســت و خاطرنشــان ســاخت: ایران کیش باید همواره در 
خدمات تمایز ایجادکرده وهمیشه جزو اولین ها باشد.وی تاکید کرد : هدف 

این شرکت سرآمدی در صنعت پرداخت است. 

برتری دوباره ایران کیش درIMI۱۰۰ افتخاربزرگی بود

رونمایی از سرویس های جدید همراه شهر بانک شهر
ترقی اقتصادی : مدیر امور فن آوری اطالعات بانک شهر از رونمایی سرویس های جدید "همراه شهر" 
این بانک خبر داد و گفت:نسخه جدید دارای قابلیت های منحصر به فرد در حوزه پرداخت الکترونیک است.
میثم نمازی با بیان اینکه شعار" نوآوری در خدمت" همواره سرلوحه خدمات ارایه شده از سوی بانک شهر 
بوده است،افزود:خوشبختانه در هشتمین سالگرد تاسیس بانک شهر و در راستای خدمات رسانی هرچه 
بهتر و بیشــتر به مشتریان، سرویس های جدیدی به "همراه شهر" این بانک افزوده شد.وی با اشاره به 
استقبال مشتریان از نسخه اولیه همراه شهر که در سال گذشته رونمایی شد، تصریح کرد: در نسخه قدیم 
6۳ سرویس در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک ارایه شده بود که در نسخه جدید ۲۸ سرویس جدید 
نیز به آن اضافه شده است.نمازی با اشاره به اینکه سرویس های جدید با توجه به نیازسنجی هایی انجام 
شده از مشتریان طراحی شده است ، خاطرنشان کرد: تمامی سرویس های جدید "همراه شهر" با رعایت 

قوانین و مقررات حوزه پرداخت الکترونیک به نسخه قدیمی افزوده شده است.

 مبادله حوالجات الکترونیکی بین المللی ُخرد
 بین پست بانک  و پست قطر

همکاری  قــرارداد  طبق   : اقتصادی  ترقی 
منعقده بین پســت بانک و پست قطر، امکان 
مبادله حوالجات الکترونیکی بین المللی خرد از 
طریق سیستم مالی بین المللی اتحادیه جهانی 

پست بین این دو کشور فراهم شد.
خســرو فرحی ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
اولین قرارداد بین المللی این بانک درراســتای 
ارائه خدمات حوالجات ارزی از طریق سیستم 
مالی بین المللی اتحادیه جهانی پست با کشور 
قطر منعقد شده و مبادله روزانه حوالجات ارزی 
برای هرفرد تا ســقف ۲ هزار دالر است.فرحی 
تصریح کرد: هموطنان می توانند از طریق این بســتر حوالجات ارزی خــود را به راحتی و با کارمزدی 
مناسبی انجام دهند. وی درپایان عنوان کرد: پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه 
فناوری اطالعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور با ایجاد زیرساختهای فنی و عملیاتی و نصب سیستم نقل 
و انتقاالت مالی بین المللی )IFS( اتحادیه جهانی پست)UPU( آماده برقراری مبادله خدمات حوالجات 

الکترونیکی دوجانبه با طرف های خارجی در چارچوب احکام اتحادیه مذکور است.

تسهیل واریز وجوه »بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان« 
با همبانک صادرات

ترقی اقتصادی :سامانه همبانک صادرات ایران با داشتن 6 منوی اصلی و ۲۳ زیرمنو از جمله کامل ترین 
و پُرسرعت ترین سامانه های انتقال و پردازش اطالعات حساب بانکی بر بستر USSD است

 ســامانه همبانک صادرات ایران با داشــتن 6 منوی اصلی و ۲۳ زیرمنو از جمله کامل ترین و پر سرعت 
ترین سامانه های انتقال و پردازش اطالعات حساب بانکی بر بستر USSD است که استقبال از آن در 
کنار ســامانه همراه بانک صادرات ایران، ظرفیت پر قدرت و امنی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 
برای مشتریان فراهم کرده است.استقبال مشتریان بانک صادرات ایران از سامانه همبانک در آذر ماه سال 
96 به ۱۱ میلیون و ۵۲7 هزار تراکنش رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل ۱۰ درصد افزایش داشت.

نظام بانکی باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کند
ســمینار  اولیــن   : اقتصــادی  ترقــی 
بانکــداری دیجیتال با حضــور اعضاء هیئت 
عامل،کارشناســان موسســه اعتباری کوثر و 

کارشناسان بانکداری دیجیتال برگزار شد.
مصطفی امجدیــان مدیر مرکــز مطالعات و 
نوآوری موسســه در این سمینار ضمن خیر 
مقدم به مدیران و کارشناسان گفت: هدف از 
برگزاری این سمینار، آشنایی کارکنان موسسه 
با مفاهیم بانکداری دیجیتــال، تاثیر فناوری 
های نوین و ایجاد تحــوالت بنیادین صنعت 
بانکداری است.مدیر مرکز مطالعات و نوآوری 
موسسه اعتباری کوثر افزود: از جمله فاکتورهای مهم و عامل محوری موفقیت بانک ها در حوزه تحول 
دیجیتال، فراگیر نمودن فرهنگ دیجیتالی است که در سطوح مختلف سازمان ، مشتریان و آحاد جامعه 
باید برنامه ریزی و نهادینه شــود.امجدیان تصریح نمود: ما در موسسه اعتباری کوثر برآنیم تا در جهت 
توسعه فرهنگ دیجیتالی از ابزارها و امکانات خود نهایت بهره برداری را نموده و همزمان در سایر فاکتورها 
مانند: تمرکز بر تجربیات مشــتریان، فضای رشد، نوآوری و اخذ ایده های جدید از سطح شعب حرکت 

برنامه ریزی شده ای را دنبال کنیم.

خدمت جدید بانک کشاورزی در سامانه همراه بانک
ترقی اقتصادی :بانک کشــاورزی در ســامانه همراه بانک خود، خدمت منحصر به فرد و جدیدی را با 

عنوان »فعال سازی و مدیریت همراه بانک بدون مراجعه به شعب« ارائه کرده است.
 مشتریان با استفاده از این خدمت قادر خواهند بود بدون مراجعه به شعب بانک، برای اتصال حساب یا 
کارت خود به همراه بانک، قطع ارتباط آن ها و همچنین تخصیص یا تغییر رمز حســاب اقدام کنند.بر 
اساس این گزارش، مشتریان پس از ورود اطالعات الزم برای احراز هویت، پیامک پنج رقمی »کد معتبر 
ســازی شماره موبایل در اینترنت بانک کشاورزی«را دریافت می کنند و در مرحله دوم، تصدیق هویت 
با ورود اطالعات کارت  و کد دریافتی انجام می شود.این گزارش می افزاید پس از تصدیق اطالعات در 
مرحله قبل، لیســت شماره حساب ها و کارت های متصل به شماره تلفن همراه )برای مشتریان فعلی 
همراه بانک( نمایش داده می شود و مشتری می تواند تغییرات مورد نظر را در حساب ها و کارت های 
متصل به همراه بانک خود اعمال کند. همچنین مشتریان جدید متقاضی بهره برداری از همراه بانک قادر 

به معرفی حساب ها و کارت های خود برای فعالسازی همراه بانک هستند.

جشنواره کارتخوان های سامان در فروشگاه های جانبو
ترقی اقتصادی :جشــنواره نوروزی خرید از کارتخوان های سامان در فروشگاه های زنجیره ای جانبو تا 

۲9 اسفند ماه ادامه دارد.
در پایان این جشــنواره سه دستگاه پژو پارس به قید قرعه به افرادی که از کارتخوان های این فروشگاه 
خرید کنند، اهدا خواهد شد.براساس این گزارش، هر ۵۰ هزار تومان خرید با هریک از کارت های شتابی 
یــک امتیاز و هر ۵۰ هزار تومان خرید با هریک از انواع کارت های ســامان دو امتیاز برای شــرکت در 
قرعه کشی خواهد داشت.این گزارش حاکی است، فروشگاه های زنجیره ای جانبو بیش از 6۰۰ شعبه در 
سراسر کشور دارد که تمام شعب آن به کارتخوان های پرداخت الکترونیک سامان متصل است. همچنین 

بیش از 7۰ شعبه آن به دستگاه های خودپرداز بانک سامان مجهز است.
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ترقی اقتصادی : در حالی از یک سو بانک ها از 
انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصد به دلیل هزینه های 
تحمیلــی اعــالم نگرانی و گلــه کرده اند فعاالن 
اقتصادی هم انتشار گواهی سپرده ۲۰درصدی را 
سدی در برابر ورود نقدینگی جدید به بازار تولید 
قلمداد می کنند درحالــی  که رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید دارد هزینه های ناشی از اجرای این 
بخشــنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی برای 
بانک هــا جبران خواهد کرد ولــی در این میان 
مغبــون اصلی بخش تولیدی و صنعتی کشــور 
می باشد که با افزایش قیمت تمام شده تسهیالت 

مواجه خواهد شد . 
از ۲۸ بهمن ماه بسته سیاستی بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز در قالب ســه طرح به اجرا در آمد 
که در مهم ترین آن انتشــار اوراق گواهی سپرده 
با ســود ۲۰ درصد قــرار دارد. این اوراق در عمل 

تفاوتی با حســاب سپرده ۱۵ درصد 
نداشته و حتی سود آن پنج درصد 
هم باالتر اســت. بانک مرکزی این 

نــرخ را برای ایجــاد جذابیت و 
کشــاندن نقدینگی به سمت 
شبکه بانکی تعیین کرده بود 
تا بتوان تا حــدی بازار ارز را 

با  اما  کــرد.  کنترل 
این که  بــه  توجه 
ســود ۲۰ درصــد 

بــرای ســپرده دو درصد 
باالتر از نرخ ســود تسهیالت ۱۸ 

درصدی اســت که اکنون بانک ها دریافت 
می کننــد خود بــه طور طبیعی موجــب ایجاد 
زیــان برای آنها می شــود، به هــر صورت طبق 
روال طبیعی باید سود تسهیالت به عنوان منبع 
درآمــدی بانک ها و همچنیــن تامین مالی برای 
پرداخت سودهای سپرده حداقل سه درصد باالتر 
از سود ســپرده رایج قرار داشته باشد، اما با این 
دســتورالعمل بانک مرکزی تعادل بهم خورده و 
در اقدامی عجیب ســود سپرده است که باالتر از 
تسهیالت قرار گرفته است. براین اساس بانک ها 
در این مدت اعالم نگرانی کرده و تاکید داشــتند 
که این جریــان می تواند موجب ایجاد ضررهایی 
برای آنها شده و قدرت تامین هزینه ها را نخواهند 

داشت.
این در حالی است که ولی اهلل سیف ، رئیس کل 
بانک مرکزی در واکنشــی نسبت به این موضوع 
اعالم کــرده که ما به بانک ها اعــالم کردیم اگر 
اجرای این بخشنامه هزینه ای به آنها تحمیل کرده 
است بانک مرکزی آن را جبران می کند و اگر آثار 
منفی برای بانک ها ایجاد شــود بانک مرکزی آن 
را رفع می کند. ضمــن این که برخی از آنها بابت 
اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که 
اجرای این طرح می تواند اضافه برداشــت آنها را 

کاهش دهد.
گالیه فعاالن اقتصادی از انتشــار گواهی سپرده 

۲۰درصدی 
در همین راستا ، نایب رئیس کمیسیون تسهیل 
کســب و کار اتاق تهران می گوید بازگشت سود 
بانکی به ۲۰ درصد در روزهای گذشته اگرچه تا 
حدودی آرامش را به بازار ارز کشــور باز گردانده 
است ولی تنها یک مسکن کوتاه مدت است و چاره 
اساسی نیست زیرا با اتمام این شرایط باردیگر می 
توانیم شاهد بی ثباتی بازار باشیم. احمد کیمیایی 
اسدی می گوید: دولت بعد از چندین ماه برنامه 
ریزی و در نهایت حمایت تولید مولد در کشور و 
هدایت منابع کشور به سمت تولید از شهریور ماه 
امسال تصمیم گرفت تا سود بانکی را اول تا ۱۸ و 

بعد تا حدود ۱۵ درصد کاهش دهد و حتی اعالم 
کرد که با بانک هایی کــه تخلف کنند، برخورد 
می کند اما حاال شاهدیم که دوباره از هفته گذشته 
دولت مجوز افزایش ســود آن هم تا ۲۰ درصد را 
داده است و این یعنی عقبگرد از برنامه ها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته که در نهایت به ســود 

اقتصاد کشور نخواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: 
»کاهش ســود بانکی و حتی رسیدن آن تا مرز 
تورم کشور یک استراتژی مهم در کشور ما بود که 
از کارشناسان تا فعاالن اقتصادی و حتی مسئوالن 

کشور هم برآن تاکید داشتند و همه معتقد بودند 
که اگر اقتصاد ایران قرار اســت به سمت تولید و 
اقتصادی صنعتی و مولد برود باید سودهای بانکی 
و ســودهای تســهیالتی که به فعاالن اقتصادی 
پرداخت می شود، کاهش چشم گیری پیدا کند 
اما حاال می بینیم که همه چیز به قبل برگشــته 
است و این مجوز دولت برای افزایش نرخ سود به 
بانک به مردم این پالس را داد که به جای اقتصاد 
مولد بهترین کار این اســت که پول هایتان را در 
بانک ها بگذارید و ســود ۲۰ درصد را که االن در 

هیچ بنگاه تولیدی وجود ندارد دریافت کنید.«
کیمیایی با بیان اینکــه این اقدام دولت برخالف 
اهداف اصلی دولت برای جذب ســرمایه گذاری 

می گوید:  است، 
ما در حال حاضر شاهد 

رشــد بســیار زیــاد نقدینگی در 
کشور هستیم به شــکلی که میزان نقدینگی در 
کشــورمان به عدد عجیــب ۱۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده اســت. توجه داشته باشید که اگر 
دولت به دنبال جذب ســرمایه گذاران و هدایت 
آن ها به سمت تولید اســت نباید سود بانکی را 
به ۲۰ درصد افزایش دهــد، ما االن در هیچ کار 
تولیدی این میزان سود را اصال نداریم، وقتی فعال 
اقتصادی برای واحد تولیدی خود وام و تسهیالت 
دریافت می کند و باید با ســود باالی ۲۳ درصد 

بازپرداخت داشته باشد، چگونه می تواند از تولید 
خود سود باال به دست بیاورد؟ در این شرایط هیچ 
سرمایه گذاری به سمت تولید و ایجاد اشتغال که 
حل آن یکی از چالش های اصلی کشــور اســت 
نخواهد رفت. شــما در نظر بگیرید که یک تولید 
کننده با هزاران مشکل از مالیات گرفته تا تامین 
اجتماعی و.. رو به رو هست، در شرایطی که کسی 
کــه پول خود را در بانک ســپرده می کند بدون 
هیچ مشــکلی ۲۰ درصد سود دریافت می کند و 
نه مالیاتی می دهد و نه خبری از مشکالت تامین 
اجتماعی و... دارد؛ خب با این شرایط طبیعی است 

که سرمایه گذاران جذب بانک ها شوند.«
بــه گفته او در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی 
چالش اصلیشــان درگیری با تحریم های داخلی 

است که کمر 
آن هــا را خم کرده 
است.» مشــکالت اقتصادی از جمله مالیات، 
تامین اجتماعی و... کمر فعاالن اقتصادی را 

خم کرده است.«
او در پاســخ به اینکه چرا در زمان کاهش 
سودهای بانکی سرمایه هایی که از بانک 
ها خارج شد سمت بازارهایی همچون 
ارز رفت و باعث افزایش قیمت ارز شد 
و جذب تولید نشد، می گوید:» نبود 
مدیریت صحیح بازار باعث شــد 
که قیمت ارز تــا ۵ هزار تومان 
افزایش پیدا کند؛ البته در ابتدا 
برنامه دولت عدم مداخله در بازار 
بود ولی بعد که قیمت دالر به ۵ هزار تومان رسید 
و این موضوع به اعتقادم خط قرمز دولت محسوب 
می شــد، دولت در بازار حاضر شد و تالش کرد 
تا با افزایش نرخ ســود به ۲۰ درصد، دستگیری 
افــرادی که گردش های پولی زیادی داشــتند و 
اقدامات دیگر پلیسی ثبات را به بازار بازگرداند اما 
نکته مهم این است که دولت به دنبال برنامه های 
اساسی باشد و نه اقدامات مقطعی این چنینی که 

هر لحظه ممکن است بازگردد.

اخبارکوتاه
بانک ملت برترین شرکت کشور شناخته شد

ترقی اقتصادی : با اعالم ســازمان مدیریت صنعتی ایران، بانک ملت به عنوان برترین شــرکت 
کشور معرفی شد.بر اساس رتبه بندی شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش/ درآمد، هلدینگ 
بانک ملت با ثبت فروش ۲۸۴هزار و ۱۳۰میلیارد و ۵۰۰میلیون رالر، عنوان برترین شرکت ایران 
را از آن خود کرد.بر اســاس این گزارش، میزان فروش بانک ملت در ســال 9۴معادل ۲۴۰هزار و 
96۴میلیارد و ۵۰۰میلیون رالک بوده است.در عین حال، سازمان مدیریت صنعتی، نام بانک ملت 
را در بین ۱۰شرکت پیشرو کشور در رتبه بندی سال ۱۳96بر اساس عملکرد سال ۱۳9۵ثبت کرد.

بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران گرفت

ترقی اقتصادی : بانک پاسارگاد برای هشتمین سال پیاپی، موفق به کسب تندیس زرین جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران شــد.طبق ارزیابی  به عمل آمده توسط کمیته داوری، در هشتمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳96، در ســالن اجالس ســران کشورهای 
اســالمی و با حضور مرتضی بانک مشــاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی، مهدی راســخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و جمعی از مسئوالن کشوری، مدیران شــرکت ها و استادان دانشگاه 
در ســالن اجالس سران برگزار شد.بانک پاســارگاد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در 
حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ...، موفق به کسب باالترین سطح جایزه، یعنی 

تندیس زرین شد. این جایزه در چهار سطح زرین، سیمین، بلورین و گواهینامه اعطاء می شود.

بانک گردشگری هشتمین بانک محبوب کشور شد
ترقی اقتصادی :بانک گردشــگری در سال 96 به عنوان هشتمین بانک محبوب کشور شناخته 
شد.این جشنواره که توسط سایت خبری بانکی برگزار شده به ارزیابی بانکهای کشور از نظر محبوبیت 
بین مشتریان و مردم می پردازد.  در این جشنواره خدمات دهی بانک ها توسط مشتریان شان به بوته 
نقد کشیده می شود. در نظر سنجی این سایت بیش از صد هزار نفر شرکت کرده و بانک محبوب 
خودرا انتخاب کرده اند.بر اساس این گزارش  نزدیک به 96 درصد از مشتریان بانک گردشگری که 
در این جشــنواره شرکت کرده اند رای به محبوبیت این بانک داده و همچنین آنرا به دیگران هم 

توصیه کرده اند.

امکان سنجی تاسیس موسسات تسهیالت منطقه ای مسکن
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک مســکن از درخواست تاسیس موسسات پس انداز و تسهیالت 
منطقه ای مسکن خبر داد و گفت: امکان سنجی تأسیس این مؤسسات در حال انجام است و پس 
از تایید این درخواســت به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.ابوالقاسم رحیمی انارکی  در پاسخ به 
این ســؤال که علی رغم تصویب دستورالعمل تأسیس و راه اندازی مؤسسات پس انداز و تسهیالت 
منطقه ای مسکن چرا تاکنون این مؤسسات راه اندازی نشده اند، گفت: این مؤسسات در یک منطقه 
محدود فعالیت خواهند داشــت و تسهیالت خود را باید در آن منطقه که ایجاد می شوند با شعاع 
۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ارائه کنند، اما منابع خود را می توانند از سراسر کشور جمع آوری کنند.وی افزود: 
برای تأسیس این مؤسسه دو درخواســت ارائه شده است و این درخواست در حال امکان سنجی 

است. بنابراین اگر تأیید شد به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

بانک انصارتندیس زرین مدیریت مالی گرفت
ترقی اقتصادی : با همت و تالش مدیران و کارکنان بانک انصار در راستای بهبودعملکردمالی 
این بانک ضمن حضور هرساله در ارزیابی های تخصصی دردبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران، 
تندیس زرین هشــتمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران را به دســت آورد شــرکت در فرآیند 
هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی، با اهتمام ویژه مدیران، کارشناسان و همکاران معاونت 
مالی بانک انصار و درراستای اجرای استانداردهای مالی،رعایت مقررات و قوانین بانکی و بورسی 
موجب شــد تا باردیگر به نتیجه ای شگرف بیانجامد و این معاونت در هشتمین سال متوالی و با 
حداکثر رشــد به نتیجه چشمگیری نسبت به دوره های گذشته دست یابد.در این گزارش آمده 
است ، این جایزه همه ساله در ۳ سطح تندیس،تقدیرنامه و گواهینامه اعطاء می شود که سطح 
تندیس آن شــامل تندیس زرین،سیمین و بلورین می باشد که بانک انصار در این دوره باالترین 

سطح جایزه)تندیس زرین( را کسب کرد .

اولویت های مهم بانک مهر اقتصاد
ترقی اقتصادی : مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در مجمع ســالیانه بانک مهر اقتصاد اســتان 
اصفهان بر جذب منابع و وصول مطالبات در روز های پایانی سال تاکید کرد.سید ضیاء ایمانی 
– مدیر عامل بانک– در مجمع ســالیانه استان، اظهار داشت: بررسی عملکرد کارکنان استان 
در ســال گذشته و شاخص ها نشان دهنده تالش بی وقفه آنان و استفاده مناسب از ظرفیت 
های موجود است.مدیر عامل بانک تالش جهادی را یکی از مولفه های مهم در دست یابی به 
اهداف از پیش تعیین شده دانست و عنوان کرد: جذب منابع و وصول مطالبات از اولویت های 
بانک در ایام پایانی سال است بنا بر این باید تالش خود را برای تحقق این مهم معطوف کنیم.

ارائه تسهیالت با نرخ 4.۵ درصد توسط بانک آینده
ترقی اقتصادی : بانک آینده اقدام به ارائه تســهیالت ارزان و ســریع در قالب محصول کاریز به 
مشتریان خود نموده است.بانک آینده اقدام به ارائه تسهیالت ارزان و سریع در قالب محصول کاریز 
به مشــتریان خود نموده است. مشــتریانی که از تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳96 اقدام به افتتاح یکی از انواع 
ســپرده های بلند مدت نموده اند، می توانند تا حداکثر ۴۰ درصد از مبلغ سپرده خود را، تسهیالت 
ارزان قیمت دریافت کنند.دارندگان سپرده بلندمدت می توانند تا ۲۰ درصد از سپرده خود را با نرخ 
۴.۵ درصد، تا ۳۰ درصد از سپرده خود را با نرخ 7 درصد و تا ۴۰ درصد از سپرده خود را با نرخ ۱۰ 

درصد، تسهیالت دریافت نمایند.

بانک رفاه یک بانک تجاری و تمام خدمت است
ترقی اقتصادی : عضو هیات مدیره بانک رفاه گفت: بانک رفاه با ســابقه ای نزدیک به 6۰ 
سال مفتخر است که با سرمایه های کارگران معزز کشور تاسیس شده و به تمامی آحاد جامعه 
خدمت ارائه می کند.فرشــید فرخ نژاد، عضو هیات مدیره بانک رفاه در این مراسم با تاکید بر 
ارج نهادن به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی توسط بانک رفاه، خاطر نشان ساخت: براین 
اســاس بانک رفاه توجه ویژه ای به رفاه اجتماعی دارد و تاکنون اقدامات ارزشمندی از جمله 
احداث مدرســه، خانه بهداشت، کتابخانه و اهدای چندین دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان 
ها و درمانگاه های متعلق به علوم پزشــکی موارد بسیار دیگری را در کارنامه خود دارد.وی با 
اشــاره به اینکه این بانک عالوه بر خدمت رســانی به عنوان یک بانک اجتماعی، همانند یک 

ســازمان پیشرو، در حوزه بانکداری تجاری نیز برای تمامی ذی نفعان ارزش آفرینی می کند.

عملکرد خوب بانک سپه در استان مرکزی 
ترقی اقتصادی : مدیر شعب منطقه مرکزی گفت: بانک سپه رتبه نخست استان مرکزی را در 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط طی سال جاری به خود اختصاص داد.امراله زند 
ضمن اعالم خبر فوق، افزود:همکاری بانک سپه با کارگروه طرح ایجاد رونق در واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط و متقاضیان سرمایه  گذاری صنعتی و تولیدی در استان مرکزی مطلوب بوده و 
این بانک با پرداخت ۱۱۱۲ فقره تســهیالت به مبلغ هزار و ۵۱ میلیارد رالب در حوزه طرح رونق 

تولید واحدهای کوچک و متوسط رتبه نخست را در استان کسب کرد.  

اعطای ۲ نشان عالی به بانک سینا در اجالس آیتک
ترقی اقتصادی : در هشــتمین اجالس آیتک که با حضــور معاونین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، نمایندگان مجلس و مدیران و روســای صنایع برتر همراه بود، بانک ســینا موفق به 
دریافت دو نشان عالی در صنعت بانکداری شد.در این همایش که با هدف حمایت از تولید و 
خدمات ملی، جذب سرمایه گذاران خارجی در مسیر تولید ملی و توسعه کارآفرینی در سالن 
همایش های صدا و ســیما برگزار شد، این بانک ۲ نشان عالی نبوغ و مدیریت ایرانی صنعت 
بانکداری و نشان زرین شهرت و اعتبار در ارائه خدمات نوین بانکی دریافت کرد.این نشان در 
راســتای اقدامات تاثیرگذار بانک سینا در زمینه حمایت از طرح های تولید داخلی به ویژه در 
مناطق کمتر برخوردار کشــور که به رونق اشتغال در این مناطق انجامیده و همچنین ایجاد 
بســترها و تدوین سیاست های مناســب راهبردی در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک که 
زمینه تســهیل و تســهیل خدمات بانکی را برای مشتریان به همراه داشته، به این بانک اعطا 

شده است.

گواهی سپرده20درصدی رمق تولید را می گیرد
سری که بی کاله ماند

ترقی اقتصادی : مدیرعامل موسسه ملل در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایســتانیوزدر باره اینکه آیا شرطی برای بانک شدن موسسه با بانک 
مرکزی قرار داده شــده تا این ماموریت توســط موسسه ملل انجام 
شود، گفت: هیچ پیش شرطی در این قرارداد نبوده است و طبق روال 
موسســات مالی در صورتی که ســرمایه الزم را تامین کنند پس از 
یکسال و نیم مجوز بانک دریافت می کنند که سرمایه تاسیس بانک 
۴ هزار میلیارد تومان اســت و اکنون موسسه بیش از 6 هزار میلیارد 

راال سرمایه ثبتی دارد.
مدیرعامل موسســه اعتبــاری ملل با بیان اینکه بــا تفویض اختیار 
رهبر معظم انقالب گام بزرگی برای ســاماندهی موسسات غیر مجاز 
برداشته شــد، گفت: تنها ۸۳۰۰ سپرده گذار تعاونی وحدت تعیین 
تکلیف نشدند. سید امین جوادی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله 
وحدت اظهار داشــت: با تفویض اختیار رهبری به سران قوا در مورد 

تعیین تکلیف بازار غیرمتشکل پولی 
گام بزرگی در این راه برداشته شد.

وی افــزود: بازار غیرمتشــکل پولی 
تبدیل بــه معضل بزرگی شــده بود 
و مانــع برنامه ریــزی، رصد و نظارت 
بر نظام بانکی می شــد که با کوشش 
شــبانه روزی ایــن معضل بــزرگ تا 
9۸ درصد ســاماندهی شــد و عزم 
جــزم برای تعیین تکلیــف ۲ درصد 
باقیمانده وجــود دارد.جوادی با بیان 
اینکه تعیین تکلیــف تعاونی وحدت 
با تصمیم بانک مرکزی به موسســه 
ملل واگذار شــد، گفت: توافقنامه ای 
در این زمینه در مردادماه امضا شــد 
و با تشکیل کمیته های سه گانه تعداد 

سپرده گذاران، مبلغ سپرده ها و میزان تسهیالت اعطایی رصد شد.
وی ادامه داد: تعاونی وحدت برنامه نرم افزاری مناسبی هم نداشت و 
حدود ۲۰۰ نفر شبانه روز فعالیت کردند و توانستیم به جایی برسیم 
که حقوق مردم دقیق شناسایی شود.مدیرعامل موسسه ملل افزود: 
حدود ۴7۰۰ میلیارد تومان در موسســه وحدت جمع آوری شده و 
۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت داده شده بود اما مابقی ۴۲۰۰ میلیارد 
تومان در دسترس نبود و زمان زیادی برای شناسایی اموال صرف شد.

وی تصریح کرد: ۳7۴ هزار و ۲۴6 ســپرده گذار مبلغ ۴7۰۰ میلیارد 
تومان را در موسسه ســپرده گذاری کرده بودند که در مرحله اول با 
پرداخت تا سقف سه میلیون تومان 7۰ درصد سپرده گذاران تعیین 
تکلیف شــدند و در این مرحله تعدیل سود انجام نشد.جوادی افزود: 
در مرحله دوم با پرداخت سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با 
تعدیل سود به نرخ ۱۵ درصد از تاریخ افتتاح حساب حدود ۸۰ هزار 

نفر تعیین تکلیف شدند.

وی با بیان اینکه باقیمانده حساب های باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تعیین تکلیف شد، گفت: برای تعیین تکلیف 
ســپرده گذاران ۲7۵۰ میلیارد تومان خط اعتبــاری بانک مرکری 
اختصاص یافته است.جوادی ادامه داد: 97۳۳ سپرده گذار باقی مانده 
انــد که با حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبــار تعداد این افراد به حدود 
۸۳۰۰ نفر می رســد که برای تعیین تکلیف آنها نیز منتظر تصمیم 
مسئوالن و نمایندگان قوای سه گانه هستیم.مدیرعامل موسسه ملل 
اظهار داشت: 6۰۰ میلیارد تومان اموال تعاونی وحدت شناسایی شده 

و با قیمت گذاری سه کارشناس به مزایده گذاشته شد.
وی افزود: از بانک مرکزی مجوز گرفتیم که برای شفاف سازی بیشتر 
اموال شناسایی شــده به مزایده گذاشته شود که در مزایده اول کاًل 
دو پاکت برای دو ملک کوچک به دســت ما رسید که با قیمت پایه 
قیمت گذاری شده بود و نتوانستیم اموال را در این مزایده بفروشیم 

که امیدواریم در مزایده های بعدی به فروش رود.
وی با بیان اینکه، یک هزار و 7۰۰ میلیارد تومان برای تســویه باقی 
مانده ۲ درصد سپرده گذاران نیاز است که با تعدیل سود به یک هزار 
و ۴۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رســد، گفت: اگر امالک 
فروشی تعاونی وحدت بیشتر از میزان بدهی شود احتمال دارد مابقی 

را در قالب سود به سپرده گذاران پرداخت کنیم.
جوادی در پاسخ به سوال ایستانیوزدرباره اینکه آیا شرطی برای بانک 
شــدن موسسه با بانک مرکزی قرار داده شده تا این ماموریت توسط 
موسسه ملل انجام شود، گفت: هیچ پیش شرطی در این قرارداد نبوده 
است و طبق روال موسسات مالی در صورتی که سرمایه الزم را تامین 
کنند پس از یکســال و نیم مجوز بانک دریافت می کنند که سرمایه 
تاســیس بانک ۴ هزار میلیارد تومان است و اکنون موسسه بیش از 
6 هزار میلیارد رالن ســرمایه ثبتی دارد.وی در مورد بازگشایی نماد 
موسسه ملل نیز گفت: صورت های مالی به سازمان بورس ارائه شده 
و منتظر تایید هســتیم تا مجمع را برگزار کنیــم و بعد از آن نماد 

موسسه باز شود

تنها۸۳۰۰سپردهگذارتعاونیوحدتتاکنونتعیینتکلیفنشدند

تامین پیش شرط های تبدیل موسسه ملل به بانک

مدیرعامل بانک ملی ایران:

برای توسعه کشور باید نگاه به بانک های بزرگ تغییر کند
با تاکید  ایران  بانک ملی  :مدیرعامل  ترقی اقتصادی 
بر اینکه امروز با وجود تســهیالت تکلیفی و یا تعهدات 
ســنگین بانک های بزرگ و دولتی ، قوانین نظارتی بر 
همه بانک ها یکســان اســت، گفت: برای اصالح نظام 
بانکداری کشور باید نگاهمان را به این نظام تغییر داده 

و اصالح کنیم.
دکتر محمدرضا حســین زاده با تاکید بر اینکه پس از 
انقالب اســالمی بانک ها علی رغم مشــکالت بســیار 
خدمات ارزشــمندی را  به کشــور ارایه کردند، گفت: در هر بخشــی که کارخانه و یا واحد تولیدی 
افتتاح شده است، بانک ها  حضور داشتند و حتی در زمینه ارتقای وضعیت معاش مردم در قالب ارایه 

تســهیالت خرد نیز فعال بودند.وی با بیان اینکه بانک ها درآمد مشخصی دارند و این درآمد شامل 
سود تسهیالت و کارمزد خدمات بانکی می شود، اظهار کرد: در کشور ما نرخ سود تسهیالت بانک ها 
۱۸ درصد، نرخ اوراق گواهی ســپرده های بانکی ۲۰ درصد و نرخ کارمزد خدمات بانکی صفر است. 

خروجی این نظام مشخص است و قطعا بانک ها با مشکل مواجه خواهند بود.
حسین زاده ادامه داد: امروز برخی بانک ها شروع به دریافت کارمزد ۲۵ تومانی در ازای ارایه خدمات 
خود به مشتری کرده اند اما با مخالفت هایی مواجهند در حالی که هزینه واقعی خدمات بانکی ۴۰۰ 
تومان است بنابراین باید نگاهمان به بانکداری اصالح شود.وی با بیان اینکه امروز بانک های دولتی 
باید عالوه بر ارایه تســهیالت با قیمت ارزان و خدمات دهی با کارمزد صفر درصد بیش از همه نیز 
ســود ســپرده پرداخت کنند، تاکید کرد: بانک های دولتی تکالیف و وظایف سنگینی در ارتباط با 
تولید و اشــتغالزائی دارند در حالی که قوانین نظارتی  بر همه بانک ها نگاه یکسانی دارد.مدیرعامل 
بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه برای توســعه کشور باید نگاهمان را به بانک های بزرگ نیز تغییر 
دهیم، عنوان کرد: بســیاری از شــعب بانک های دولتی زیان ده هســتند  چرا که در مناطق کم 
برخوردار تاسیس شده اند؛ مناطقی که بانک های کوچکتر و یا خصوصی به هیچ عنوان به خدمات 

دهی این گونه مناطق رضایت نمی دهند.
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ترقی اقتصادی : بیشــتر بیمــه گرانی که در یک مطالعه توســط نرم افزار 
»اپتیتود« بررســی شدند، اعالم کردند که برای اجرای تغییرات در حسابداری 

بیمه براساس استاندارد IFRS ۱7 آمادگی ندارند.
بــه گزارش ری اینشــورنس، این مطلب را متخصص نرم افــزار »اپتیتود« در 
گزارش دو ســاالنه ارزیابی آمادگی جهانی بــرای )IFRS ۱7 )GIRA اعالم 
کرد و افزود: 9۲ درصد از ۲۴۰ بیمه گر مورد بررسی، همچنان راهکارهای الزم 
برای IFRS ۱7 را کامل به انجام نرســانده اند و ۸۸ درصد نیز نیاز به سرمایه 
گذاری در روندهای جدید برای حمایت از الزامات »افشا« را شناسایی کرده اند.

IFRS۱7، یک استاندارد جدید گزارشگری حسابداری جهانی برای قراردادهای 
بیمه ای اســت که با هدف یکسان سازی و هماهنگی بین گزارشگری در تمام 
جهان توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی )IASB( تهیه و ارائه 
شــده است.این استاندارد قرار اســت از ژانویه ۲۰۲۱ اجرا شود. استانداردهای 
IFRS ۱7 شــامل مجموعه ای از استانداردهای شناخته شده و جهانی برای 

تهیه صورت های مالی توسط نهادهای تجاری است.
مارتین ردینگتون، مدیر ارشد فناوری نرم افزار »اپتیتود« در این زمینه می گوید: 
IFRS ۱7 عمده ترین تحول در حســابداری بیمه است که تاکنون حال شده 
و یکی از آخرین چالش هایی اســت که مدیران مالی بیمه را درگیر خود کرده 
است. سودهای شــرکت بیمه تحت فشار شدیدی است زیرا بسیاری از بخش 
ها، کاالیی شــده اند و بسیاری از شــرکت ها نیاز به نوآوری در محصوالت و 
عملیات خود را دریافته اند. وی افزود: در دنیای پس از IFRS ۱7، رســیدگی 

به بســیاری از الزامات مالی و تنظیم مقرراتی بدون رویکردی که بتواند کنترل 
گزارشگری و داده های مالی را متکرکز کند، دشوارتر خواهد بود. IFRS ۱7 از 
پیش ثابت کرده که آخرین قطره ای است که کاسه صبر بیمه گران را پر کرده 
اســت و مدیران ارشد مالی بیمه را تحریک کرده تا سیستم های مالی خود را 
مدرن سازی کنند.هیات استاندارد حسابداری بین المللی )IASB( اعالم کرده 
است که ۴۵۰ بیمه گر ثبت شده از استانداردهای IFRS استفاده می کنند که 
این به معنای آن است که تقریبا ۱۳ تریلیون دالر از کل دارایی ها تحت تاثیر 

استانداردهای جدید قرار خواهند گرفت.
یافته های کلیدی گزارش GIRA نشان می دهد که اکثر بیمه گران، آستین 
هــا را باال زده اند اما آنان همچنان در مراحل اولیه روند طرح ریزی و اجرا قرار 
دارند و این در حالی اســت که انتظار می رود برنامه های ایجاد تحول بین ۱۲ 
تا ۳۰ ماه زمان ببرد. 7۸ درصد از شرکت ها تقریبا در مرحله اولیه پژوهشی و 
تحلیل اثر قرار دارند.شرکت ارنست اندیانگ تخمین می زند که حتی بیمه گران 
زندگی کوچک تر)با حق بیمه ناخالص صادره )GWP( زیر ۱۰ میلیارد دالر( به 
بودجه ای معادل ۲۵ میلیون دالر برای پروژه های IFRS ۱7 نیاز دارند و برای 
آن دسته از بیمه گران بزرگ با ) GWP بیش از ۲۵ میلیارد دالر(، باید ۱۵۰ 

میلیون دالر برای دستیابی به تطابق، هزینه کنند.
براســاس گزارش GIRA، ۸۴ درصد از پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که یک 
فضای اکچوئرال غیرمتجانش دارند که سبب محدودیت در ارائه محاسبات یکپارچه 
ایجاد می کند و در عین حال، ۸۸ درصد از شرکت های بیمه نیز تاکید کرده اند 

که نیاز به روندهای جدید برای حمایت از الزامات شفاف سازی  IFRS۱7دارند. 
ردینگتون می گوید: زمان گوهر است و بیمه گران باید کارشناسان خود را از هم 
اکنون انتخاب کنند و کار برای اجرای راهکارهای حسابداری مالی IFRS ۱7 به 
منظور پیشگیری از کمبود مهارت های الزم، ضروری است و آنها باید به موقع، 
از تطابق اطمینان حاصل کنند. IFRS ۱7، پروژه ای عظیم با ریسک های عمده 
است. هیچ راهکار تک سایز وجود ندارد و راهکارهای سفارشی الزم است. بدون 
یک طرح و سیستم های مناسب اجرایی، ما شاهد آن خواهیم بود که بیمه گران 
بیشتری درخواست تاخیر به IASB ارسال کنند و دیگران نیز باید متحمل فشار 

بیشتری برای رسیدن به ضرب االجل شوند.

ترقی اقتصادی :  کمیســیون رقابت، خصوصی سازی و 
ســالمت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در نشســت اخیر با حضور رئیــس پارلمان بخش 
خصوصی پیشــنهاداتی در مورد اصالح وضعیت صنعت 

بیمه ارائه داد.
 به باور اعضای کمیسیون، همچنان این صنعت به صورت 
انحصاری در اختیار دولت قــرار دارد.اصالح قانون، افزایش 
نقش رگوالتوری در صنعــت بیمه، حضور فعاالن خارجی 
در این صنعت، تغییر نگرش نســبت به بیمه، اســتفاده از 
استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت های مالی 
صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم گیری های کالن این 
حوزه و در نهایت فعالیت شرکت های تخصصی در صنعت 
بیمه مهم ترین پیشنهاداتی بودند که مطرح شدند.به اعتقاد 
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 
و سالمت اداری اتاق ایران صنعت بیمه کشور، آن گونه که 
باید در سالم سازی و تقویت کسب وکار، نقش ایفا نمی کند و 

از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.
این فعال اقتصادی معتقد اســت، اگر شــرکت های بیمه 
بتوانند به صورت حرفــه ای، وظایف و نقش خود را بازی 
کنند، بخش قابل توجهی از مجوزها، خاصیتشــان را از 

دست می دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب وکار 
کشور بهبود پیدا می کند.

وی گفت: ازآنجاکه اتاق ایران باید به دنبال بهبود 
شاخص های محیط کسب وکار است، این موضوع 

را در اولویت کاری کمیسیون قرار دادیم. طی 
گزارش تهیه شــده، پیشــنهاداتی هم ارائه 
کردیم که امیدواریم به بهبود شرایط کمک 
کند.بر اســاس اطالعات موجود از ســال 
9۱ تا 9۵ گروه بیمه کشــور در وضعیت 
غیررقابتی به ســر بــرده و حدود 7۰ 
درصد ســهم بازار در اختیار ۴ شرکت 

بزرگ دولتی و شــبه دولتی قرار داشته 
است. هرچند میزان انحصار در حال کاهش است 

اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم.
در این گزارش آمده، باالترین میــزان انحصار در اختیار 
صنعت خودروســازی قرار دارد و پس از آن صنعت بیمه 
کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص می دهد.

فروزانفرد گفت: متأســفانه وضعیت بهره وری نیز در این 
حوزه مناسب نیست. طبق مطالعات انجام شده بهره وری 

نیروی کار و سرمایه، روند نزولی پیدا کرده و همچنان ادامه 
دارد. نکته دیگر اینجاست که بهره وری در شرکت هایی که 
به بخش های خصولتی واگذار شده اند، نسبت به پیش از 

واگذاری هیچ تغییری نکرده است.
در گزارش کمیسیون رقابت آمده است: بر اساس داده های 
بیمه مرکزی، مهم ترین چالش ها در این حوزه پایین بودن 
ســطح رقابت، نبود تعامالت بین المللــی و دولتی بودن 
صنعت در کشور اســت. این در حالی است که بر اساس 

سند چشــم انداز، ایران باید به جایگاه اول این صنعت در 
منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند.

این گزارش پیشــنهاداتی هم برای بهبــود وضعیت این 
صنعت ارائه می دهد که شامل اصالح قانون، افزایش نقش 
رگالتوری در صنعت بیمه، حضور فعاالن خارجی در این 
صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد 
IFRS برای ایجاد شــفافیت در صورت های مالی صنعت 
افزایــش نقش ســندیکا در تصمیم گیری های کالن این 

حوزه و در نهایت فعالیت شرکت های تخصصی در صنعت 
بیمه، می شود.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از وضعیت نامساعد 
رقابت پذیری و خصوصی سازی کشور سخن گفت و تصریح 
کرد: قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار به تصویب 
رســیده و بر اساس آن هر کدام از وزارتخانه ها مسئولیتی 
پیدا کره اند، اما همچنان اقدام ملموسی در راستای اجرای 
قانون صورت نگرفته چراکه هم زمان با اصالح و لغو مجوزها 
ماشین تولید قانون به فعالیت خود ادامه می دهد و بدین 

ترتیب عملکرد یکدیگر را خنثی می کنند.
وی ادامــه داد: چنــدی پیش، اتاق ایــران مطالعه ای در 
خصوص کشــورهای ترکیه، گرجستان، امارات، عربستان 
و کره جنوبی انجام داد و مشــخص شــد که در همه این 
کشــورها یک اتفاق مشــابه رخ داده و آن هم تشــکیل 
کمیتــه ای متشــکل از حاکمیــت، بخــش خصوصی و 
دانشگاهیان به منظور مقابله با قوانین و مجوزهای زائد 
است. با نظر این کمیته هر آنچه مخل محیط کسب و 

کار بود و در گذشته به تصویب رسیده بود، لغو شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از ضرورت ایجاد تعامل 
با دولت برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار 
ســخن گفت و افزود: اگر مجلس همکاری کند و از 
تصویب هر آنچه مخل فعالیت های اقتصادی می شود 
ممانعت کرده و همچنین برای لغو مجوزهایی که مانع 
بهبود محیط کسب و کار هســتند قدم بر دارد قطعا 

می توان به بهبود اوضاع اقتصاد کشور امیدوار شد.
شــافعی در ادامه ضمن اعالم آمادگی اتاق ایران برای 
ثبت سندیکای بیمه و قرار گرفتن آن زیر پوشش اتاق 
گفت: مهم ترین مسئله ای که امنیت اقتصادی کشور را 
تهدید می کند، غیرقابل  پیش بینی بودن آن است. اینکه 
فعال اقتصادی نمی تواند فردای خود را پیش بینی کند 
به معنای باال رفتن نرخ ریسک اقتصادی است.رئیس 
اتاق ایران همچنین به موضوع خصوصی ســازی اشاره 
کرد و با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور، تأکید 
کــرد: ازآنجاکه باید رئیس اتاق ایران در جلســات 
متعددی حضور داشته باشد، باید اذعان کنم که 
بی اعتنایی و بی توجهی نسبت به خصوصی سازی 
را به عینه می بینم و شاهد هستم که دستگاه ها تنها به 

دنبال توجیه برای مقابله با این مسئله هستند.
شــافعی گفت: اگر شــرکتی به نهادهای نیمه دولتی 
عمومی، امنیتی و غیره واگذار شــود، آب از آب تکان 
نمی خورد اما اگر شــرکتی به بخش خصوصی واقعی 
برســد، همه با هم بسیج می شوند تا علت را بررسی 
کنند تا مبادا رانتی ایجاد شــده باشد. ضمن اینکه در 
بســیاری مواقع این واگذاری ها کــه در اختیار بخش 
خصوصی قرار می گیرد، تنها شرکت های ورشکسته ای 
هستند که دولت می خواهد از دردسر آ ن ها رها شود.

سایه سنگین دولت بر بازار بیمه 
راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در صنعت بیمه

برای چهارمین سال متوالی

بیمه آسیا رتبه اول گروه موسسات 
بیمه ای را کسب کرد

ترقی اقتصادی : بیمه آســیا برای چهارمین سال متوالی ، رتبه اول گروه 
موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران را کسب کرد.بنابر اعالم مرکز رتبه 
بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی، بیمه آسیا دربیستمین سال 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران و در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور با در 
نظر گرفتن ۳۳ شاخص و۱۱پله صعود ، برای چهارمین سال متوالی، رتبه اول 
گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران را کسب کرد.بنابراین گزارش 
در مراســمی که با حضوروزیر صنعت، معدن و تجارت، مســئوالن سازمان 
مدیریت صنعتی و مرکز رتبه بندی شرکت های برتر ، مدیران عامل شرکت 
های برترایران و فعاالن اقتصادی  کشور در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار شد، بیمه آسیا برای چهارمین سال متوالی به عنوان رتبه 
اول گروه موسســات بیمه ای شرکت های برتر ایران معرفی شد.بنابر اعالم 
ســازمان مدیریت صنعتی ، این رتبه بندی با فراهم نمودن آمار و اطالعات 
شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب 
و کار اقتصادی کشــور ارایـــــه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی 
سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک دقیق تری 
از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور 
بیابند.هم چنین هدف از رتبه بندی شــرکت های برتر ایران شفاف سازی 
فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های ایران و رتبه بندی آن ها 
از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای 

کسب و کار بنگاه های اقتصادی بیان شده است .

بیمه البرز پنجاه و ششمین شرکت برتر 
کشور شناخته شد

 ترقی اقتصادی: براســاس اعالم سازمان مدیریت صنعتي ایران،  شرکت 
بیمه البرز امسال نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با هفت 
پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۵6 قرار گرفت.این شرکت پیش از 
این نیز طي چند سال گذشته در میان ۱۰۰شرکت برتر کشور قرار داشت 
و بر اســاس اعالم سازمان مدیریت صنعتي ایران، سال جاري نیز عالوه بر 
قرار گرفتن در لیست یکصد شرکت برتر،  توانست رتبه سوم میزان فروش 
را در بین شــرکت هاي بیمه خصوصي کسب کند.این گزارش حاکي است 
شــرکت بیمه البرز با فروش ۲۱ هزار و ۸۲9 میلیارد ریالي، پرشــي هفت 
پله اي داشــت و رتبه خود را از 6۳ به ۵6 رساند.شــرکت بیمه البرز سال 
گذشــته نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با ۱6 پله صعود 
نسبت به سال ماقبل آن در رتبه 6۳ قرار گرفت.بنا بر این گزارش، شرکت 
بیمه البرز طي سال هاي ۱۳9۳تا ۱۳9۵ در مجموع توانسته است در میان 
یکصد شــرکت برتر ۴۲ پله صعود کند و رتبه خود را از 9۸به ۵6 برساند.
این گزارش حاکي اســت ، سازمان مدیریت صنعتي براي نوزدهمین سال 
متوالي، فهرست شرکت هاي برتر کشور را براساس سال مالي ۱۳9۵ اعالم 
کرد. در ارزیابي شرکت هاي بیمه، درآمد بیمه اي و درآمد حاصل از سرمایه 
گذاري ها به عنوان شــاخص هاي مورد استفاده در نظر گرفته شده است 
که بر این اساس بیمه البرز براي چندمین سال ، در لیست صد شرکت برتر 

کشور قرار گرفت.

با ۷پله صعود اتفاق افتاد

بیمه پارسیان در لیست صد شرکت 
برتر کشور

ترقی اقتصادی :در بیستمین سال رتبه بندی IMI-۱۰۰ بیمه پارسیان 
به عنــوان یک شــرکت صد در صد خصوصی با 7 پله صعود در لیســت 
صد شــرکت برتر کشور قرار گرفت.براساس استانداردهای در نظر گرفته 
شــده از سوی سازمان مدیریت صنعتی از جمله رشد فروش و اعتبار در 
صنعت و سایر شاخص های مربوطه بیمه پارسیان مجددا در لیست یکصد 
شرکت برتر ایران جای گرفت. همایش معرفی شرکت های برتر کشور در 
روز ۲9 بهمن ماه با حضور وزیــر صنعت، معدن و تجارت، جمع کثیری 
از مسووالن کشوری و مدیران ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی 
کشور در سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران برگزار شد.

بیمه  کوثر در بین ۱۰۰شرکت برتر کشور
ترقی اقتصادی :در بیستمین ســال رتبه  بندی شرکت  های برتر ایران، 
شــرکت بیمه  کوثر با ۱۳پله ارتقا نســبت  به سال گذشــته، در بین ۱۰۰ 
شرکت برتر کشــور قرار گرفت.همایش شرکت های برتر کشور همزمان با 
بیستمین سال رتبه بندی )IMI۱۰۰(، دیروز برگزار و شرکت های برتر در 
پنج گروه ۱۰۰ شــرکتی معرفی شدند که بیمه کوثر در بین ۱۰۰ شرکت 
اول کشور قرار گرفت.ابوالفضل آقادادی گفت: ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران که 
از آن ها به عنوان غول های اقتصادی کشــور نام می برند طی سنت هر سال،  
براساس اطالعات سال مالی گذشــته و با احتساب میزان فروش )درآمد( 
طبقه بندی شده و پس از آن براساس ۳۲ شاخص دیگر شامل شاخص های 
اصلی ســوداوری، بهــره وری، نقدینگی، بدهــی و بازار با هم مقایســه و 
رتبه بندی می شــوند.معاون برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی بیمه کوثر 
خاطرنشان کرد: با توجه به رتبه بندی امســال که از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی منتشــر شده، شرکت بیمه کوثر در رتبه 9۱ شرکت های برتر ایران 
قرار گرفته اســت.وی با اشاره به اینکه در ســال جاری گام های موثری در 
راستای اصالح ترکیب پرتفو، شــفافیت مالی و تقویت توانگری با تکیه بر 
منابع ارزشمند انسانی برداشته شده است، بیان کرد: در سال جاری مبلغ کل 
فروش شــرکت بالغ بر هزار میلیارد تومان که رشد مناسبی نسبت به سال 
گذشــته دارد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر افزود: امید 
است، با فعالیت های هوشمندانه و کسب پرتفوی اقتصادی، بسترهای الزم 
برای دستیابی به حاشیه سود مناسب برای سهام داران شرکت فراهم و سال 

آینده شاهد رتبه های باالتر برای بیمه کوثر باشیم.

توسط بیمه نوین صورت گرفت

پرداخت خسارت ۱۵ میلیارد ریالی در 
یک پرونده خسارت ثالث بدنی

ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه نوین در راستای انجام وظایف و تعهدات 
خود مبلغ ۱۵میلیارد رالر خسارت ثالث بدنی یک مصدوم حادثه تصادف در 
تهران را پرداخت کرد.این شرکت چک ۱۵.۰۵۳.۴۳۰.۰۰۰ریالی خسارت 
بیمه بدنی یک مصدوم حادثه تصادف را به خانواده زیان دیده تقدیم کرد.
بر اساس گزارش های موجود، در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری 
در اتوبان امام علی)ع( تهران با راننده خودروی وانت که در حاشیه اتوبان 
توقف کرده بود، برخورد کرده که براثر شدت حادثه و تنوع صدمات بدنی 
تعدد دیات برای فرد مصدوم رخ داد و منجر به تشــکیل پرونده، بررسی و 
پرداخت خســارت از سوی بیمه نوین شد.خاطرنشان می کند، بیمه نوین 
ضمن اظهار تاســف بابت پیش آمد چنین حــوادث و آرزوی کاهش آن، 
پرداخت خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان را به عنوان وظیفه ذاتی 
در همراهی و ایفای تعهدات خود نسبت به جامعه دانسته و تالش دارد با 
پرداخت به هنگام و مناســب خسارات، هزینه های روانی و مالی ناشی از 

چنین وقایعی را کاهش دهد.

اخبارکوتاه

بیمه گران هنوز آماده اجرای IFRS ۱۷ نیستند

بیمه گران آماده پرداخت خسارت نفتکش سانچی
ترقی اقتصادی : بیمه گران آماده پرداخت خســارت نفتکش سانچی 
شــده اند؛ نفتکشــی که چند هفته قبل پس از ۸ روز آتش ســوزی، در 

آب های دریای چین غرق شد.
غرق شــدن نفتکش سانچی این نکته را یادآور شــد که امنیت دریایی 
ضعیفی در آب های منطقه آسیا وجود دارد. نفتکش سانچی حدود یک 
میلیون بشــکه میعانات گازی را به مقصد کره جنوبی حمل می کرد که 
با یک کشــتی دیگر در دریای شــرق چین و در ۳۰۰ کیلومتری شرق 
شــانگهای تصادف کرد. در جریان این تصادف ۳۲ خدمه کشتی ایرانی 

سانچی جان خود را از دست دادند.وزیر حمل و نقل چین در بیانیه ای در این رابطه اعالم کرد: سانچی دوباره در حدود 
ساعت ۱۲ شب ۱۴ ژانویه منفجر شد که این موضوع باعث شد تا کل کشتی، آتش گرفته و شعله های آتش تا ۸۰۰ الی 
هزار متر پرتاب شوند.پاول جانستون مسئول واحد علوم گرین پیس اینترنشنال در دانشگاه اگزتر در این رابطه گفت: 
رصد و ارزیابی مسئوالن به منظور درک میزان اثرات پزیست محیطی بالقوه و نیز تصمیم گیری درباره گام های بعدی 

از منظر نجات کشتی و امکان نشت بیشتر، بسیار حیاتی است.
در حال حاضر که نفتکش سانچی غرق شده است، میعانات بی رنگ باقی مانده را به سختی می توان پیگیری کرد و اثرات 
آن بر شیالت محلی می تواند بلندمدت باشد. گرین پیس می گوید این منطقه محل رشد بسیاری از انواع موجودات تجاری 
مانند ماهی کت چرمی و ماهی های مرکب قلمی و نیز محل اقامت زمستانه برخی از انواع موجودات خوراکی مانند ماهی 
های بال اسبی ژاپنی، قباد ژاپنی و خرچنگ آبی است.شرکت اسکالد نروژ بیمه گر بدنه کشتی تانکر نفتکش سانچی و بیمه 
گر P&I کشتی باربری سی اف کریستال هنگ کنگی بوده است. برآورد ارزش بدنه کشتی بیش از ۳۰ میلیون دالر است. 
بیمه گر نروژی در اظهار نظری اعالم کرد که ۳۰ درصد از ارزش بدنه کشتی سانچی از طریق بازار ایران انجام می پذیرد 
در حالی که 7۰ درصد مابقی آن از طریق بازار بیمه بین المللی )۱۱ بیمه گر مختلف( پوشــش داده می شود که از این 
میان، سهم شرکت اسکالد تنها ۱۵ درصد است.این حادثه نمره منفی دیگری برای امنیت دریایی در منطقه آسیا محسوب 
می شود. بیش از یک چهارم خسارت های کشتیرانی در سال ۲۰۱6، در منطقه دریانوردی آسیا رخ داده که براساس ارزیابی 
گزارش آلیانزف پُرهزینه ترین خسارت ها را در دهه گذشته برجای گذاشته است.به گزارش مهر ، خسارت ها در آسیا اغلب 
نسبت به مناطق دیگر حادثه خیز یعنی شرق مدیترانه و دریای سیاه دو برابر بوده است. هنوز بزرگی خسارت سانچی کامال 

مشخص نشده اما انتظار می رود که به عنوان یکی از بزرگترین خسارت های منطقه آبی آسیایی به ثبت برسد.

ضوابط بازاریابی آنالین محصوالت بیمه اعالم شد
ترقی اقتصادی : فعالیت استارت آپ های بیمه تنها در چارچوب ضوابط انعقاد قرارداد همکاری عرضه کنندگان 

محصوالت بیمه ای با بازاریابان برخط )آنالین( طبق ضوابط بیمه مرکزی مجاز است.
 اداره کل نظــارت بر صالحیت های حرفه ای، ضوابط انعقــاد همکاری عرضه کنندگان محصوالت بیمه ای با 
بازاریابــان آنالین را اعالم کرد.بنابر این اطالعیه، بازاریابان برخط )آنالین( محصوالت بیمه باید مجوزهای الزم 
را از نهادهــای ذی صالح در حوزه تجــارت الکترونیک نظیر ای-نماد )از وزارت صنعت، معدن و تجارت( و نماد 
سامان دهی )از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( اخذ کرده باشند.همچنین بازاریابان برخط )آنالین( محصوالت 
بیمه باید ابزارهای الزم را به نحوی فراهم نمایند که متقاضی خدمات بیمه ای بتواند مواردی نظیر قیمت نهایی 
محصول بیمه ای و مقایســه قیمت بین بیمه گران و میزان تعهدات بیمه گر و ... را به درســتی ارزیابی نموده و 
تصمیم گیری درســتی انجام دهد. پس از پایان فرآیند ثبت سفارش برخط )آنالین( محصول بیمه ای و قبل از 

صدور بیمه نامه، در مدت زمان متعارف امکان انصراف  برای متقاضی خدمات بیمه فراهم باشد.
مفاد فرم پیشنهاد بیمه، شرایط عمومی، به ویژه استثنائات و محدودیتهای محصول بیمه باید به صورتی مناسب 
و در طی فرآیند فروش و قبل از ثبت تقاضای بیمه برای متقاضی خدمات بیمه قابل مشاهده باشد و اطالعات به 

صورت موضوعی طبقه بندی شده و امکان مطالعه مجدد برای متقاضی خدمات بیمه فراهم شود.
بازاریابان بر خط موظفند، میزان حق بیمه و خالصه اطالعات ضروری در مورد محصول بیمه ای از شرکت بیمه 
منتخب، قبل از ثبت سفارش صدور بیمه نامه را به متقاضی خدمات بیمه ارائه کنند و مستندات فرم پیشنهاد و 
بیمه نامه را پس از ثبت سفارش، پرداخت مبلغ حق بیمه و صدور بیمه نامه به صورت فیزیکی به آدرس بیمه گذار 
ارســال و تحویل دهند.همچنین در این اطالعیه اطمینان از دسترسی، شفافیت و سادگی اطالعات قبل و طی 

فرآیند عرضه برخط )آنالین( محصول بیمه ای را جزو ملزمات این کار دانسته است.
در بخش دیگری از این بخشــنامه برحفظ اطالعات شــخصی متقاضی خدمات بیمه ای و بیمه گذاران در تمام 
مراحل و به صورت امن و قابل اطمینان تاکید شــده اســت و محتوا و مطالب مندرج در صفحات وب بازاریابان 
برخط )آنالین( محصوالت بیمه، باید با قوانین و مقررات بیمه و سایر مقررات مربوط منطبق باشد و نمایندگان 
بیمه و کارگزاران رسمی بیمه موظفند، نسخه ای از قرارداد همکاری با بازاریابان برخط )آنالین( محصوالت بیمه 
را حسب مورد برای شرکت بیمه ذیربط خود و بیمه مرکزی ارسال نمایند.بنا بر این گزارش، مسئولیت رعایت این 
بخشنامه حسب مورد برعهده مدیریت ذیربط در شرکت بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه دارای 

قرارداد همکاری با بازاریابان برخط )آنالین( محصوالت بیمه است.

 مجوز آزادی زندانیان حوادث رانندگی صادر شد
ترقی اقتصادی : با تصویب مجلس، صندوق تأمین خسارت های بدنی 
مکلف به پرداخت دیه زندانیــان حوادث غیرعمد رانندگی که به دلیل 
محدودیت ســقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان 

به سر می برند، شد.
در جریان بررســی جزئیات بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 97، بند 

)د( تبصره )۱۱( ماده واحده این الیحه را به تصویب رساندند.به موجب 
این مصوبه صندوق تأمین خســارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان 
حــوادث رانندگی غیرعمــد را که به دلیل محدودیت ســقف تعهدات 
شــرکتهای بیمه و صندوق مذکــور در زندان به ســر می برند و قبل از 
الزم االجراء شدن قانون بیمه اجباری  خسارات واردشده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳9۵.۲.۲۰ زندانی شده اند، 
تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بالعوض نسبت 

به آزادی آنها اقدام کند.بر اساس این گزارش، همچنین نمایندگان مجلس 
بند )و( تبصره )۱۱( الیحه بودجه را مصوب کردند. 

به موجب این مصوبه، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های 
رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳97، جریمه دیرکرد ناشی 
از عدم پرداخت تا پایان ســال ۱۳96 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این 
محل به حســاب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره )۵( 

این قانون واریز می شود و در ردیف های ذی ربط به مصرف می رسد.



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 51 - نیمه  اول اسفند 1396

ایستانیوز:سید کمال ســید علی در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر 
اســتان البرز بیان کرد: نرخ سود تسهیالت ارزی صادرکنندگان ۳.۵درصد 

تقلیل پیدا کرده است.
ســیدکمال ســیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت 
صادرات ایران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان البرز با اشاره 
به تراز مثبت صادراتی کشور و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: 
سال ۸۰ حدود ۳.۵ میلیارد دالر صادرات داشتیم  و امسال آمار صادرات ما 
باالتر از ۴۵ میلیارد دالر و از سال گذشته هم بیشتر خواهد شد و باید بیشتر 
روی صادرات غیرنفتی کار کرد. وی افزود باید به ابزار صادرات، زیرساخت 
ها و امکاناتی که در کشــور وجود دارد توجه شود چرا که صادرات؛ موتور 
محرکه اقتصاد کالن اســت و بدون آن نمی توان اشــتغال ایجاد کرد و از 

رکود خارج شد. سیدعلی اظهار داشت : در خصوص صادرات باید دید دنیا 
چکار کرده است. بعد از جنگ جهانی شاهد شکل گیری موسسه های بیمه 
اعتباری دنیا بوده ایم بنحوی که تا امروز ۱۰۳ کشور در دنیا موسسه بیمه 
اعتباری ایجاد کرده اند .وی افزود : دولت امروز زیرساخت های صادرات را 
در کشور ایجاد کرده و عالوه بر افزایش سرمایه صندوق؛ کاهش نرخ کارمزد 

تا 7۰ درصد صورت گرفته تا جایی که بیمه نامه ها 9 برابر شده است.
وی با اشــاره به کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان افزود: 
در دولت نرخ سود تسهیالت صادرکنندگان به ۳.۵ درصد ارزی تقلیل پیدا 

کرده است و این خود حمایت از صادرکنندگان بشمار می رود.
ســیدعلی گفت: فرهنگ بیمه ای باید بنحوی گســترش پیدا کند که 
صادرکننــده با بیمه صادراتی کار کنــد . این صندوق  هم اکنون  99 

درصــد ارزش کاالی صادراتی را 
تضمین می کند.

وی  با اشاره به دیگر خدماتی که  
صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه 
می دهد عنوان کرد: امروز براساس 
اســم و مشــخصات خریــداران 
اطالعــات کامل مشــتری ترنول 
مالی و.. در اختیار صادرکننده قرار 

می گیرد و ســقف اعتباری را نیز مشــخص می کنیم تا اگر بدون اسناد  
وصولی صادرات صورت می گیرد این اقدام درچهار چوب ســقف اعتباری 

خریداران خارجی و پوشش بیمه ای صندوق صادرات صورت گیرد..

صنعت
تجارت
و 7

عضو هیات رییسه اتاق ایران
حسین پیرمؤذن

نقشی که دولت ها در بازار ارز بازی می کنند 

زیان صادرکنندگان از نوسان نرخ ارز  
ترقی اقتصادی : بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای 
امســال تاکنون نرخ دالر با افزایش حدود 7۰۰ تومانی 
مواجه شده اســت. در حالی که در ابتدای امسال دالر 
۳7۴۸ تومان قیمت داشــت که هم اکنون به حدود ۴ 

هزار و ۴7۰ تومان افزایش یافته است .
در این شــرایط، در فضای عمومی رســانه ای و بعضا 
کارشناســی کشــور دائما این گزاره بــه افکارعمومی 
پمپاژ می شــود که برای رشــد صادرات غیرنفتی الزم 
است همواره نرخ رسمی ارز به میزان مابه التفاوت تورم 
داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم 
در اقتصــاد ایران به مراتب باالتــر از نرخ تورم جهانی 
بوده، پس الزم است نرخ ارز دائما به میزان مابه التفاوت 
یادشــده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق 
بگیرد. با این وجود، مطالعات گســترده میدانی نشان 
داده که تعدیل نرخ ارز با هدف رشــد تجارت خارجی 
هیچ گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود 

نرسانده است.
در این خصوص، بهرام شــکوری، رییس کمیســیون 
معادن اتــاق بازرگانی ایران می گوید: افزایش »نرخ ارز 
می تواند به توســعه صادرات کمک کند، اما اتفاقی که 
اخیرا در ایــران رخ داد، بی ثباتی بازار ارز اســت.« به 
اعتقاد وی، »نوسان نرخ ارز به صادرات کمک نمی کند 
چون امکان پیش بینی درست از وضعیت آینده را سلب 
می کند؛ ضمن این که بخشی از صادرات کشور در گرو 
واردات اســت و نوسان شــدید نرخ ارز، این موضوع را 

تحت تاثیر قرار می دهد.«
شکوری متذکر می شــود: »در دنیا قیمت ها به حدی 
رقابتی اســت که به طور معمول همه ساله قیمت ها را 
نه تنها افزایش نمی دهند، بلکه کاهش هم می دهند.« به 
گفته وی، »همزمان با افزایش نرخ تورم باید قیمت ارز 
به تناسب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان داخلی متضرر 
نشوند.«آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی با 
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 

ایران است.
افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی چه 

تاثیری بر تجارت کشورها دارد؟
کاهش ارزش پول ملی یک کشــور، یکی از ابزارهایی 
اســت که موجب توســعه صــادرات و در عین حال 
کاهش واردات می شود؛ چراکه بهای کاالی خارجی را 
در کشــور افزایش می دهد. برخی از کشورهای دنیا از 
این ابزار استفاده می کنند تا تراز تجاری خود را بهبود 
ببخشــند. در مقاطعی، ژاپن ارزش ین را کاهش داد تا 
میزان صادرات به اروپا و ســایر کشورها افزایش یابد و 
تراز تجاری اش مثبت شــود. در چین نیز شاهدیم که 
ارزش یوان را پایین آوردند. دعوایی که امروز بین آمریکا 
و چین وجود دارد، ســر این موضوع است؛ آمریکایی ها 
به طرف چینی می گویند شــما حق ندارید ارزش پول 
خود را کاهش دهید، چون منجر به کسری تراز تجاری 

آمریکا می شود.
یعنی شــما در شــرایط کنونی موافق افزایش 

ارزش دالر در ایران هستید؟

افزایش نرخ ارز می تواند به توسعه صادرات کمک کند، 
اما اتفاقی کــه اخیرا در ایران رخ داد، بی ثباتی بازار ارز 
است. نوسان نرخ ارز به صادرات کمک نمی کند، چون 
امکان پیش بینی درســت از وضعیت آینده را ســلب 
می کند. ضمن اینکه فراموش نکنیم بخشی از صادرات 
کشور در گرو واردات است و نوسانات شدید نرخ ارز این 

موضوع را تحت تاثیر قرار می دهد.
در دنیا قیمت ها به حدی رقابتی اســت که به 
طور معمول همه ساله قیمت ها را نه تنها افزایش 
نمی دهند، بلکه کاهش هم می دهند. در نتیجه 
چه اتفاقی می افتد؟ اگر عددهای صادراتی ثابت و 
بعضا نزولی باشــد، قیمت ارز نیز ثابت باشد، در نتیجه 
همیشه هزینه های ریالی باال می رود و قیمت تمام شده 
افزایش و سود صادرکننده کاهش می یابد. اگر این روند 

استمرار پیدا کند، در نهایت به زیان خواهد رسید.
بر این اساس، همزمان با افزایش نرخ تورم باید قیمت 
ارز به تناســب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان داخلی 
متضرر نشوند. امروز نرخ بهره های بانکی هیچ تناسبی 
با نرخ تورم نــدارد. نرخ تورم را پایین آورده اند، اما نرخ 
ســود سپرده ها کاهش نیافته است. افزایش این هزینه 
نیز موجب می شود نرخ دسترسی به منابع مالی برای 
فعاالن اقتصادی افزایش یابــد. هر جا که نظام بانکی 
درست عمل کند، کشور پیشرفت می کند، چون نظام 
بانکی موتور متحرکه اقتصاد کشور است. در دنیا همه 
پول های خود را در بانک می گذارند. بانک ها نیز وظیفه 
دارند با منابع مردم تســهیالتی را بــه مردم و فعاالن 

اقتصــادی پرداخت کنند؛ یعنی هم طرف تقاضا و هم 
طرف عرضه را فعال کنند. این اقدامات اقتصاد را حرکت 
می دهد. در آمریکا نرخ بهره ۰.۲۵ درصد است. از سوی 
دیگر، بانک ها بنگاه داری نمی کنند؛ این در حالی است 
کــه بانک های ایران نه طرف عرضه و نه طرف تقاضا را 
مورد توجه قــرار نمی دهند، بلکه خود تاجر و بنگاه دار 
شــده اند. بانک ها با خود گفته اند چــرا وام را به فعال 
اقتصادی بدهیم. خودشان به ســرمایه گذاری در بازار 

ملک وارد شده اند تا سود ببرند.
نکته این جاســت که حاکمیت اجــازه داد که بانک ها 
وارد عرصه بنگاه داری شــوند، اما در کشــورهای دیگر 
این اجازه داده نمی شــود. این اول بدبختی ماست که 
بانک ها بنگاه دار شــده اند. در حــال حاضر ملک های 
خریداری شــده روی دست بانک ها مانده و نمی توانند 
بفروشند. پول بانک ها در زمین ها و ساختمان ها حبس 
شده و در حال ورشکســتگی هستند. وام هایی هم به 
افراد داده اند و آنها نیز روی ملک سرمایه گذاری کرده اند 
و نمی توانند پول خود را بگیرند. این یکی از چالش ها و 

ابرچالش هایی است که در کشور وجود دارد.
برخی می گویند که دولت برای جبران کســری 
بودجــه، از افزایش نــرخ دالر در این مقطع 
اســتقبال کرده یا به آن دامن زده است. این 

موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
طی ۱9 ســال گذشــته، براســاس مطالعــات مرکز 
پژوهش های مجلس، همیشــه نزدیــک به 76 درصد 
درآمدهایی که در بودجه پیش بینی شده، محقق شده 

است. ولی هزینه هایی که در بودجه نوشته شده، به طور 
معمول تا 96 درصد محقق شده است. یعنی نتوانستیم 
بیشتر از ۴ درصد از هزینه ها کم کنیم. دولت حقوق و 
یارانه ها را نمی تواند کم کند. فاصله 76 و 96 درصد را 
چگونه باید پر کرد؟ این کسری بودجه چگونه جبران 
می  شود؟ مردم وقتی این شرایط را می بینند، می توانند 
فکر کنند که دولت آخر ســال برای جبران کســری 

بودجه، نرخ ارز را تکان می دهد.
همچنین به طور معمول در پایان ســال زمان تسویه 
حســاب های ارزی می رســد و بعضا به بازار فشار وارد 
می کند. وقتی این مســاله قابل پیش بینی است، چرا 
برای آن تدبیر نمی َشود؟ اگر منابع ارزی زیاد است، چرا 
بخشی از آن تزریق نمی شود؟ از سوی دیگر، به تازگی 
فضای نااطمینانی از آینده ایجاد شد. ناآرامی ها همه را 
دل نگران کرد. در نتیجه تعدادی از افراد نیز عالقه مند 
شدند بخشی از پول خود را به ارز تبدیل کنند. از سوی 
دیگر، نرخ سپرده های بانکی کاهش پیدا کرد و بورس 
نیز دچار مشکل شد. در نتیجه مردم به بورس اعتماد 
نکردند. افرادی که سرمایه های کوچک داشتند، در حد 
۱۰، ۲۰ و ۳۰ هــزار دالر خریدند. این موضوع هم در 
بازار تاثیر گذاشت. اما همه این ها نمی تواند ارزش یورو 
را به 6 هزار و ۳۰۰ تومان برســاند یا نمی تواند ارزش 
دالر را به ۵ هزار تومان برساند. عوامل دیگری در میان 
است. اگر دولت ها و مردم شفاف عمل کنند، بسیاری از 

مسایل حل می شود.
افزایش قیمت ارز چه تاثیری بر سرمایه گذاری ها 
و استفاده کنندگان از تسهیالت خارجی خواهد 

داشت؟
در حال حاضــر در افزایش قیمــت ارز، ارزش دارایی 
افــراد ۴۰ درصد کاهش یافته اســت. افرادی هم که از 
فاینانس های استفاده کردند و امروز می خواهند این پول 
را پس بدهند، با مشــکل مواجه می شوند. ما می گوییم 
پول های خارجی ارزان اســت، اما فردی که از فاینانس 
اســتفاده می کند، اگر اطمینان داشته باشد که در یک 
روند مناسب هم پای قیمت ارز، سود محصول نیز افزایش 
می یابد، مشکل پیدا نمی کند. تولیدکننده ای که محصول 
خود را به صورت ریالی می فروشد و دالری پول خود را 
پس می دهد، چه باید کند؟ این باعث می شود که کسی 
عالقه مند به ســرمایه گذاری نباشد. با این نابسامانی ها 

فضای اطمینان در اقتصاد از بین می رود.
بنابراین باید برای آســیب ندیدن ســرمایه گذاری از 
نوســانات نرخ ارز، ریسک این مســاله از سوی دولت 
پوشش داده شود. به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی 
برای سرمایه گذاری در بخش راه آهن بسته حمایتی در 
نظر گرفته که ۳۰ درصد یارانه می دهد و نوسانات بیش 
از ۱۰ درصد نرخ ارز را پوشش می دهد. این موضوع به 
سرمایه گذاری کمک می کند.بهره بانکی در دنیا  حدود 
6 درصد اســت. این نرخ مناسبی است. اگر تسهیالت 
خارجــی را با دالر ۳ هــزار و ۵۰۰ تومان بگیریم باید 
آن را بــا دالر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان پس بدهیم. در این 
شرایط تولیدکننده چطور می تواند به حیات ادامه دهد؟

دیدگاه

بازار ارز در ماه های گذشــته با تنش جدی مواجه شــد تا ثبات و پیش بینی پذیری به 
عنوان یک اصل مهم برای فعاالن بخش خصوصی از اقتصاد سلب شده باشد. 

این رویه هرچند در مسیر اصالح قرار گرفته و بازار ارز رو به آرامی پیش می رود اما باید 
پرسید به چه قیمتی این اتفاق رخ داده است؟ اگر از برخورد پلیسی در بازار ارز عبور 
کنیم، باید به سیاست گذاری جدید بانک مرکزی برای کاهش تقاضای ارزی بپردازیم. 
نهاد سیاســت گذار پولی و بانکی کشور به مدت دو هفته نرخ سود سپرده بانکی را به 
۲۰ درصد افزایش داد. این رویکرد عمال عقب نشــینی از نرخ سود ۱۵ درصدی است 
که با دشواری فراوان در سال جاری عملیاتی شد. افزایش نرخ سود بانکی نه برای دو 
هفته که با تبدیل سپرده های ۱۵ درصدی به ۲۰ درصدی عمال به مدت یک سال تداوم 
خواهد یافت. سیاســت گذاران اقتصاد ایران طی دو سال گذشته موفق به کنترل نرخ 
تورم شــده اند و در همین راســتا انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی با تاخیر در حال 

عملی شدن بود. 
نرخ سود ۱۵ درصدی در همین راستا عملیاتی شد تا نرخ دسترسی بخش خصوصی 
به منابع مالی کاهش یابد اما به یکباره بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، بازار پول 
را با تنش نرخ ســود مواجه کرد تا عمال با افزایش نرخ تمام شده پول طی یک سال 
آینده مواجه شویم. این موضوع دسترسی بخش خصوصی به منابع را سخت و گران 
خواهد کرد. از آن مهمتر، راهی که به ســختی در حال طی شدن بود، به یکباره در 
جهت معکوس طی شــد.افزایش قیمت تمام شــده پول برای فعاالن اقتصادی عمال 
قیمت تمام شــده محصول نهایی را باال می برد کــه در بازار داخل به افزایش قیمت 
خواهد انجامید. در این شرایط کاالهای ایرانی در بازارهای بین المللی نیز با دشواری 
بیشتری باید به رقابت با سایر کشورها بپردازند. قیمت تمام شده باال در بخش تولید، 

اشتغال را نیز تهدید می کند.
در این شــرایط که تنش ارزی موجب تغییر در سیاست پولی شده است، دولت باید 
مســوولیت کنترل دامنه این تصمیم در بخش تولیــد را بر عهده بگیرد. این تغییر 
سیاســت بدون مشــورت با بخش خصوصی اتفاق افتاده و باید تبعات آن از سوی 
سیاســت گذاران، مدیریت شــود تا بخش تولید و اشتغال بیش از این با چالش های 

درون زا مواجه نباشد. 

چالش های درون زا برای تولید

ترقی اقتصادی : وضعیت کشــور در بخش های مختلف مناسب نیست 
در این شــرایط باید پرسید به راســتی چرا اهداف توسعه در ایران محقق 
نمی شــود؟ چرا سیاســت های پولی و مالی نمی توانند بستر مناسب برای 
رشــد و توسعه فراهم کنند؟ به نظر می رسد در قدم اول باید بپذیریم که 
حرکت های انجام شده طی سال های اخیر اجماع و اقناع مناسبی در بدنه 

کارشناسان مستقل و کارآفرینان واقعی کشور نداشته است.
غالمحســین شــافعی،رئیس اتاق ایران طی سخنانی در هفتمین همایش 
سیاســت های پولــی و چالش های بانکداری و تولیــد و پنجمین همایش 
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳97، با بیان مطلب فوق تأکید کرد: نگاه 
تک بعدی به مشکالت و تجویز نســخه های جداگانه برای چالش هایی که 
اقتصاد کشور را فراگرفته اند، نمی تواند به حل آنها کمک کند. زمان آن رسیده 
نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکالت کالن کشور داشته باشیم.
غالمحسین شافعی با بیان این نکته که رهایی از مشکالت امروز در گرو درک 

صحیح از روند مشــکالت به وجود آمده، تقــدم و تأخر آنها و فهم دقیق از 
ارتباط مؤثر بین آنها است، تصریح کرد: قبل از هرگونه طرح راهکار نیازمند 
شناخت صحیح از مشکالت و بحران های موجود در کشور، ارتباط متقابل آنها 
با یکدیگر و روند شکل گیری این مشکالت هستیم. اگر نتوانیم این ارتباط 
و روند مشــکالت را به درستی درک کنیم، قادر نخواهیم بود بحران های به 
وجود آمده را حل کرده و برای آنها راهکار صحیح ارائه دهیم. ممکن است با 

راهکارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران ها شویم.
وی ادامــه داد: پس از اینکه ســال ها برای هر یــک از حوزه ها به صورت 
جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی حل معضالت هر یک از این بخش ها به 
صورت انفرادی و غیر ریشه ای برآمدیم، امروز زمان آن رسیده نگاهی جامع 
و علت و معلولی به مســائل و مشکالت کالن کشور داشته باشیم و روند 
توأمان و سلسله مراتب ایجاد این معضالت را ریشه ای حل کنیم تا راه حل 

مؤثر برای خروج از آنها ارائه دهیم.
رئیــس پارلمان بخش خصوصی وضعیت بیکاری، رکود، فســاد و عدالت 
اقتصادی را نیز موردتوجه قرار دارد و افزود: وضعیت کشور در بخش های 
مختلف مناسب نیســت، در این شرایط باید پرسید به راستی چرا اهداف 
توسعه در ایران محقق نمی شود؟ چرا سیاست های پولی و مالی 
نمی توانند بستر مناسب برای رشد و توسعه فراهم کنند؟ 
به نظر می رسد در قدم اول باید بپذیریم که حرکت های 
انجام شده طی سال های اخیر اجماع و اقناع مناسبی در 
بدنه کارشناسان مستقل و کارآفرینان واقعی کشور نداشته 
است. هرچند در زمینه سیاست های خارجی و ثبات بخشی 
پارامترهای کالن اقتصادی به توفیقات خوبی دست یافته ایم ولی این 
توفیقات نتوانسته ساختار مناســب برای جهش اقتصادی را فراهم و 

بسیاری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را عملیاتی کنند.
شــافعی نتیجه این رونــد را کاهش ســرمایه گذاری و بهره وری 

فعالیت های اقتصادی و افزایش پارامترهای بحران ســاز از قبیل بیکاری، 
تغییرات در هم گســیخته نرخ ارز، افزایــش هزینه های تولید و چرخش 
فعالیت های اقتصادی به ســمت بخش های داللی و واسطه گری می داند 
و از ســوی دیگر از رشــد نگرانی های اجتماعی، ضعــف روزافزون عدالت 
اجتماعی، کاهش اعتماد به سرمایه گذاری بلندمدت و نبود امنیت شغلی 

انتقاد می کند.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران هیچ گاه یک عامل به تنهایی نمی تواند مانع توسعه 
شــود. از طرفی هیچ استراتژی و سیاست واحدی هم نمی تواند به تنهایی 
عامل توسعه شود. غلبه بر مشــکالت فعلی مستلزم برنامه ریزی و تدوین 
سیاست هایی است که مانند زنجیره های تولید درهم تنیده و منسجم کننده 

یکدیگر باشند، نه اینکه هر بخشی به دنبال سیاست های تک بعدی باشد.
شافعی در مورد وضعیت نظام بانکی کشور نیز گفت: تحلیل های بسیاری بر 
این داللت دارد که استقالل بانک مرکزی به ثبات اقتصادی و کنترل حجم 
پول، نقدینگی و تورم منتهی شده و در نهایت بستر توسعه پایدار اقتصادی 

را فراهم کرده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشــور با نگاهی به نظام بانکی، مشکالت 
این حوزه را چنین برشمرد: افزایش مطالبات غیرجاری، استهالک سرمایه 
بانک هــا، افزایش بدهی دولت و شــرکت های دولتی به سیســتم بانکی 
بنگاه داری بی ضابطه بانک ها، افزایش مؤسسات غیر متشکل پولی، اعطای 
وام به بخش های غیرتولیدی با بازدهی باال، عدم شفافیت در سیستم بانکی 
و اختــالل در عملکرد بانک ها.وی تصریح کــرد: این موارد عملکرد بانک 
مرکزی را زیر ســؤال برده است، یکی از دالیل آشفتگی را شاید بتوان به 
عدم اســتقالل بانک مرکزی نسبت داد. بر اساس ماده ۱۰ بند الف قانون 
شــورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مســئول تنظیم سیاست های پولی و 
اعتباری طبق سیاست های کلی اقتصاد کشور است. هرچند به نظر می رسد 
بانک مرکزی نقش و اختیار کافی برای اجرای مستقیم سیاست های پولی 
ندارد. در واقع یکی از دالیل معضالت بانکی، ســلطه بیش از حد دولت بر 

نهاد پولی و سیاست های مالی کشور است.
رئیس اتاق ایران بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تشریح کرد: 
تســلط سیاســت های مالی در اقتصاد ایران حدود 77 درصد است.به باور 
شافعی عدم انضباط مالی دولت و کسری های باالی بودجه سالیانه یکی از 

دالیل تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی است.

فرصت هایی که در بازار گاز از دست می دهیم 

خط لوله  انتقال گاز تاپی)ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند( که زمانی به دلیل 
داشتن دو مشکل عمده امنیت مسیر عبور خط لوله و عدم رقبت سرمایه  گذاران برای 
مشارکت، اجرای آن در هاله  ای از ابهام قرار داشت، هفته  گذشته با کلنگ زنی فاز 

دوم آن در افغانستان توسط روسای جمهور ۴ کشور، وارد فاز جدیدی از اجرا شد.
این خط لوله قرار اســت ساالنه  تقریبا ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز کشور ترکمنستان 
را  از طریق افغانستان به بازار میلیاردی پاکستان و هند برساند. ترکمنستان به عنوان 
چهارمین دارنده ذخایر گازی دنیا همواره به دلیل وابستگی درآمد صادرات گاز خود 
به یک کشور خاص که سهم قابل توجهی در درآمد کشورش دارد، دچار مشکل بوده 
بنابراین متنوع ســازی سبد صادراتی یکی از اولویت های این کشور دراین حوزه بوده 
است.در این میان اولویت اول این کشور همواره به دلیل وجود امنیت در ایران و صرفه 
اقتصادی بیشتر بازار ایران بوده است. پس از ایران بازار هند و پاکستان بازارهای جذابی 
برای این کشور بوده اند اما به دلیل مشکالت امنیتی مسیر عبور این خط لوله و حجم 
باالی سرمایه گذاری مورد نیاز برای این خط لوله اجرای آن همواره با هاله ای از ابهام 

روبه رو بوده است.
از طرفی یک مانع اصلی اجرای این خط لوله، کمبود گاز ترکمنستان در طی سال های 
گذشته بوده است؛ ترکمنستان در طی سال های گذشته تمام ظرفیت صادراتی خود 
را به ایران و چین صادر کرده است به طوری که موجب شده این کشور پروژه تاپی را 

تا زمان افزایش ظرفیت تولید گاز خود به تعویق بیاندازد.
در طرف دیگر نزاع های مسئولین ایران با این کشور در زمینه واردات گاز در طی چند 
ســال گذشته و همچنین قطع واردات یکســاله ایران از این کشور موجب شد تا این 
کشور نتواند به ایران به عنوان متحدی مطمئن و قابل اطمینان در زمینه تجارت گاز 

اتکا کند و عمال به فکر راه جایگزینی در این زمینه باشد.
تاپی به عنوان گزینه بعدی این کشــور روی میز مســئولین ترکمنستان قرار گرفت. 
رییس جمهور این کشــور مذاکره با عربستان و چین را به منظور جلب حمایت این 
کشورها و رفع مشکالت امنیتی و مالی اجرای این خط لوله آغاز کرد. مذاکراتی که در 
مدت کوتاهی نتیجه داد و عمال عربستان حمایت و سرمایه گذاری خود در این خط 
لوله را اعالم کرد. با حمایت عربستان بخش مهمی از مشکل این خط لوله که تهدید 
امنیت آن از ســوی طالبان بود رفع شــد بنابراین چین نیز با کاهش ریسک سرمایه 

گذاری در این خط لوله به سرمایه گذاری در این خط لوله و اجرای آن رضایت داد.
طالبان  نیز در افغانســتان با وجود اختالفات زیاد با دولت مرکزی قول تامین امنیت 
این خط لوله را داد تا آنکه جمعه  گذشته اجرای این خط لوله در افغانستان با حضور 

روسای جمهور چهار کشور کلنگ زنی شد.
همانطور که گفته شــد همواره یکــی از موانع اصلی اجرای خــط لوله تاپی کمبود 
گاز ترکمنســتان در تامین گاز مورد نیاز این خط لوله بوده است که موجب شده تا 
ترکمنســتان تمایل باالیی برای اجرای این خط لوله در کوتاه مدت نداشته باشد. در 
یک سال گذشته با قطع واردات ایران از این کشور این مشکل نیز برطرف شده و عمال 

این موضوع راه را برای اجرای خط لوله رقیب خط لوله صلح ایران باز کرده است.
در حالی که گاز ترکمنستان به عنوان یک فرصت برای ایران به منظور نقش افرینی 
بیشــتر در بازار گاز بود تا ایران به هاب گازی منطقه تبدیل شــود اما با خوشخیالی 
مســئولین این فرصت به یک تهدید برای ایران تبدیل شــده اســت. با واردات گاز 
ترکمنستان ایران می توانست عالوه بر کاهش هزینه ی انتقال گاز به شمال شرق برای 
تامین گاز مورد نیاز اســتان های سمنان و خراسان و گلستان با صادرات گاز خود در 

جنوب نیز برای کشور درآمدزایی کند.
حال اما با تعلل مســئولین نه تنها این فرصت از دست رفته بلکه گاز ترکمنستان با 
صادرات به پاکســتان و هند عمال به رقیبی برای خط لوله صلح و مانعی جدی برای 

صادرات گاز کشور به این بازارهای با تقاضای باال تبدیل شده است.
عربستان با درک جنگ گازی در جریان در منطقه و با نقش آفرینی فعال در این جنگ 
در زمین آمریکا عمال راه را برای صادرات گاز ایران مســدود کرده است. این درحالی 
اســت که مسئولین وزارت نفت با خوشخیالی چندســالی است که بر طبل استهزاء 

می کوبند و اجرای تاپی را غیر ممکن می دانند.

چرا اهداف توسعه در ایران محقق نمی شود

 ناکارآمدی سیاست های پولی در حوزه تولید 

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد

کاهش نرخ سود تسهیالت ارزی صادرکنندگان به ۳/۵ درصد

کارشناس اقتصادی 
محمد امین راد



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 51 - نیمه اول اسفند 1396

به دنبال نوســانات ارزی اخیر، بانک 
مرکزی برای ایجاد آرامــش در بازار 
ارز، یک بســته سیاســتی با سه ابزار 
ارائه کرد که شامل: الف( انتشار گواهی 
ســپرده ریالی ۲۰ درصدی به مدت 
دوهفته، ب( انتشــار گواهی ســپرده 
ریالی ارز بنیان و ج( پیش فروش سکه 
بهار آزادی می شود. همزمان و به طور 
موازی اقدامــات نظارتی و امنیتی در 
بازار ارز تشدید و افزایش تزریق ارز به 

بازار صورت گرفت.
به واســطه مجموعه ایــن اقدامات، 
خوشــبختانه در حال حاضر،   آرامش در بازار ارز حاکم شــده اســت. اکنون 
سوال این است که راه آتی بسته ارزی چیست؟ پیشنهاد نویسنده این مقاله، 
سر راست است: توقف انتشار گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی پس از مهلت 
دو هفته ای و در مقابل ادامه انتشــار گواهی ســپرده ریالی ارزبنیان و پیش 
فروش سکه بهار آزادی البته به صورت کامال انعطاف پذیر. در ادامه نکاتی در 

پشتیبانی تحلیلی این پیشنهاد طرح می شود:
۱- چالش برانگیزترین بخش بســته مدیریت بازار ارز، انتشار گواهی سپرده 
ریالی ۲۰ درصدی اســت که عمال به معنای افزایش نرخ سود سپرده بانکی 
از ۱۵ به ۲۰ درصد البته به صورت موقتی )دوهفته( است. خوشبختانه بانک 
مرکــزی با اعالم مهلت دو هفته  ای برای انتشــار گواهی ســپرده ریالی ۲۰ 
درصدی نشــان داد هم از انعطاف پذیری کافی در کوتاه  مدت برای واکنش به 
تحوالت بازارهای مالی برخوردار اســت و هم به هدف اعالمی خود برای مهار 
نرخ ســود بانکی در میان  مدت پایبند است. در عین حال یک نگرانی وجود 
دارد و آن وسوسه باقی ماندن در نرخ سود ۲۰ درصدی است.  ۲- در خصوص 
اثرات تغییر نرخ ســود، بر خالف تصور برخی کارشناســان، هیچ اقتصاددان 
قابلی تردید نخواهد داشت که یکی از پیامدهای کاهش نرخ سود )همان نرخ 
بهره در اقتصاد متعارف( تحریک بازارهای دارایی از جمله بازار ارز است و در 
مقابل یکی از پیامدهای افزایش نرخ ســود، انقباض بازارهای دارایی از جمله 
بازار ارز اســت. بنابراین تجربه اخیر انقباض کوتاه  مدت بازار ارز )و البته سایر 
بازارهای مالی و دارایی ( در واکنش به افزایش نرخ سود، بر خالف تصور برخی 
کارشناســان، نه کشفی تاریخی اســت و نه اثبات آن نیاز به آزمون تجربی 

دوباره دارد!
البته در این خصوص باید به این موضوع توجه داشــت که اگر منشــأ 

نوسانات صعودی در بازار ارز نه ناشی از انبساط متغیرهای پولی بلکه 
عمدتاً ناشی از ریسک  های سیاسی و تحوالت خارجی باشد افزایش 
نرخ سود اگرچه باز هم به کاهش کوتاه  مدت نرخ ارز خواهد انجامید، 
اما بدون رفع منشأ اصلی نوسانات، قادر نخواهد بود ثبات میان  مدت 

را به بازار ارز برگرداند.
۳- مشــکل دقیقا این است که در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ 
سود به ۲۰ درصد که به منزله افزایش نرخ حقیقی سود به حدود ۱۰ درصد 
)با احتســاب تورم جاری یا انتظاری( است، اثرات سریع و آشکاری به شکل 
انقبــاض بازارهای مالی از جمله بــازار ارز به عنوان یک پیامد مثبت بر جای 
می گذارد، در حالی که پیامدهای منفی آن به آرامی آهنگ رشــد اقتصادی و 
اشتغال را کُند می کند و بدتر از آن به مانند موریانه  ای ستون  های متزلزل 

نظام بانکی را می  خورد و بر تزلزل آن می  افزاید.
۴- اکنون در موضوع تعیین نرخ ســود، نــه مدیریت چرخه  های تجاری در 
اولویت اســت، نه انتخاب میان رشــد و تورم. اکنون سوال اصلی این نیست 
که آیا افزایش نرخ ســود به ثبات نرخ ارز می انجامد یا نه )که البته این نیز 
جای بحث فراوان دارد(، بلکه ســوال اصلی پیش روی سیاستگذار این است 
که به فرض ایجاد ثبات کوتاه  مدت در بازار ارز به واسطه افزایش نرخ سود آیا 
ثبات کوتاه  مدت ارزی مرجح است، یا ثبات بانکی؟ سوال مقدر ما این است 
کــه آیا باید برای ایجاد یک ثبات کوتاه  مــدت در بازار ارز، ثبات نظام بانکی 

را فدا کنیم؟
۵- واقعیت این اســت که بزرگترین دستاورد کاهش نرخ سود به ویژه کاهش 
نرخ سود سپرده  های بانکی از شهریورماه سال جاری که با تالش  های فروان 
برای مهار جنگ قیمتی در بازار پول به دســت آمد را باید در بازکردن دریچه  
ای برای تنفس نظام بانکی جســت. در واقع افزایش نرخ سود به ارقامی باالتر 
از نرخ ســود طبیعی - چه کسی نرخ سود حقیقی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را، نرخ 
طبیعی می    داند!؟  - از مســیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی  های 
موهوم،  تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی،   
تشــدید کرده بود و این خود از مســیر افزایش هزینه تمام شــده پول، یکی 
از عوامــل زیاندهی نظام بانکی بود. پر واضح اســت که تداوم حرکت در این 
مسیر،   ناترازی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت تر 

و پیچیده تر می کرد.  
البته روشــن است که اگرچه بخشــی از راه حل برون رفت نظام بانکی از این 
تنگنا، از مســیر اصالح ســاختار نظام بانکی و اصالح ساختار نظارت بانکی 
می گذرد، اما بدون تردید بخشــی از راه حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست 
پولی و مالی برای کاهش نرخ ســود بانکی به هر نحو ممکن، می گذشت که 
 به مدد تالش  های فراوان برای مهار جنگ قیمتی در بازار پول حاصل شــد.

6- در بســته مدیریت بازار ارز، ادامه انتشار گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به 
عنوان یک ابزار دائمی در بازار ارز و اســتفاده از ابزار پیش فروش ســکه بهار 

آزادی در هر زمان که ضرورت یافت به عنوان یک ابزار انعطاف پذیر، مفید است. 
در عین حال این دو ابزار از جهاتی بر ابزار انتشار گواهی سپرده ریالی )افزایش 

نرخ سود( برای مدیریت بازار ارز مقدم و کارآمدتر هستند.
گواهی ســپرده ریالی ارزبنیان و پیش فروش سکه،   عماًل هر دو ابزار انقباض 
پولی هســتند که اجرای آن بخشــی از حجم پول در گــردش اقتصاد را تا 
سررسید از چرخه خارج خواهد نمود و موجب کاهش حجم پایه پولی خواهد 
شد. روشن اســت که انقباض پولی از هر مسیری و با هر ابزاری، اثر کاهنده 
غیرمستقیم بر نرخ همه بازارهای دارایی خواهد داشت که طبیعتاً بازار ارز را 
نیز به همان نســبت تحت تأثیر قرار خواهد داد. عالوه بر این از آنجا که نرخ 
بهای ســکه در سررسید تحت تأثیر نرخ ارز و نرخ طالی جهانی است، تأثیر 
مضاعف مستقیمی بر نرخ  ها در بازار ارز نسبت به بازار سایر دارایی  ها خواهد 
داشــت، چرا که این ابزار عمال جایگزینی برای خرید ارز در بازار نقدی برای 

فعاالنی است که می  خواهند ارز را به عنوان یک دارایی نگه دارند.
همچنین از آنجا که نرخ گواهی سپرده ریالی ارزبنیان در سررسید تحت تأثیر 
مستقیم نرخ ارز است، این ابزار نیز تأثیر مضاعف مستقیمی بر نرخ  ها در بازار 
ارز نســبت به بازار سایر دارایی  ها خواهد داشــت، چراکه این ابزار نیز عمال 
جایگزینی برای خرید ارز در بازار نقدی برای فعاالنی اســت که می  خواهند 
ارز را به عنوان یک دارایی نگه دارند. این دو ابزار همچنین از انعطاف  پذیری 
کافی برای ایجــاد جذابیت  های مورد نیاز برای جلب متقاضیان خرید ارز از 

مسیر تغییر در بازده مورد انتظار برخوردار هستند.
این در حالی اســت که گواهی سپرده ریالی اگرچه می  تواند از طریق تبدیل 
ســپرده  های جاری و کوتاه  مدت به ســپرده  های یک ساله و کاهش سرعت 
گردش نقدینگی، اثر کاهنده غیرمســتقیمی بر نرخ همه بازارهای دارایی از 
جمله بازار ارز داشــته باشــد، اما در عین حال انتظار نمی  رود این ابزار اثر 
مضاعف مستقیمی بر بازار ارز نسبت به سایر بازارهای دارایی داشته باشد. به 
عبارت دیگر سود باالتر سپرده  های بانکی فقط رقیب ارز نیست، بلکه رقیب 
همه بازارهای مالی و دارایی است و انرژی آن صرفا معطوف به بازار ارز نیست 
بلکه این انرژی میان همه بازارهای مالی و دارایی توزیع می شود در حالی که 

عمده هزینه های آن بر دوش نظام بانکی است.
7- در مجموع از نظر نگارنده جای تردید نیست که حفظ ثبات نظام بانکی 
بر ثبات کوتاه  مدت ارزی ارجح است. اساسا هزینه  های افزایش نرخ 
ارز )در حالی که دستاوردهایی نیز برای اقتصاد در بر دارد( با 
هزینه  های بی  ثباتی بانکی که تنها شمه کوچکی از آن 
را در موضوع بحران برخی موسســات مالی و اعتباری 

دیدیم، قابل قیاس نیست.
بنابراین پیشنهاد این مقال این است که در بسته 
مدیریت بازار ارز به رغم تداوم اســتفاده از دو 
ابزار گواهی ســپرده ریالــی ارزبنیان و پیش 
فروش ســکه )البته به صــورت کامال انعطاف 
 پذیــر(، بر مهلــت ۲ هفته  ای انتشــار گواهی 
ســپرده ریالی ۲۰ درصدی تأکیــد کنیم و با 
توقف آن، مجدداً نرخ ســود را بــه محدوده ۱۵ 
درصــد برگردانیم و اگر ایــن تصمیم هزینه  های 
کوتاه  مدتی به ویژه در بازار ارز در بر دارد، آن را برای منافع بلندمدت آن 
به ویژه در راستای حفظ ثبات بانکی تحمل کنیم و در وسوسه باقی ماندن 

در نرخ سود ۲۰ درصدی، گرفتار نشویم.

تحلیل8

ترقی اقتصادی : بودجه 97 را شاید بتوان 
یکی دیگر از برش های کیک  برنامه ششم 
توسعه به عنوان یکی از پلن های اصلی سند 
چشم انداز بیست ســاله جمهوری اسالمی 

ایران نامید. 
برنامه ای کــه امیدواری های زیــادی به آن 
برای تحقق بخشی از اهداف استراتژی کالن 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران دانست. 
اکنون بودجه ســال 97 در مجلس در حال 
چانه زنی است و بخش هایی از آن به تصویب 
رســیده اســت؛ اما به طور قطع، مهمترین 
ذی نفعانــش را می توان فعــاالن اقتصادی 
دانست که از سیاست های دولتی در بودجه 
سال 97 کل کشور متاثر می شوند. آنها بر این 
باورند که بودجه، برخی نقاط قوت و قدرتی 
دارد که اگر نقاط مثبت آن اجرایی شــود، به 
طور قطع کمک بزرگی به رونق تولید در ایران 
خواهد کرد؛ آن هم اینکه قرار اســت بخشی 
از بدهی هــای دولت بــه بخش خصوصی با 
برخی بدهی های بخش خصوصی به بانکها و 
دستگاههای دولتی مثل سازمان امور مالیاتی 
تهاتر شــود و این نقطه عطفــی در تعامل 
بخش دولتی و خصوصی خواهد بود. ابراهیم 
بهادرانی، مشــاور عالی رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در گفتگوی مشــروح  از تاثیر بودجه 

سال آینده بر بخش خصوصی می گوید:
بودجه ســال 9۷ کل کشور در مجلس 
با توجه به  تصویب شد. به نظر شــما 
مجموع شرایط، چه انتظاری می توان از 
سیاهه دخل و خرج دولت در سال آینده 

و تاثیر آن بر بخش  غیردولتی داشت؟
انتظاری که همواره بخش خصوصی نسبت 
به بودجه ســال 97 کل کشــور از دولت و 
مجلس داشت این بود که با توجه به کمبود 
نقدینگی برای تولیــد و پایین آمدن قدرت 
نقدینگی واحدهای تولیدی، به نظر می رسد 
که باید دولت فکری برای مطالبات خود به 
پیمانکاران بخش خصوصی کند تا این بخش 
هم بتوانــد متقابال، بدهی هایی که به دولت 
و دســتگاههای دولتــی دارد را بپردازد. به 
همین دلیل، قرار بر این شد که در جلسات 
مشترک دولت، مجلس و فعاالن اقتصادی، 
این موضوع به صورت جدی پیگیری شود. به 
همین دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی 
در بودجه دیده شــود که خوشبختانه دیده 
شده است و امیدواریم که دولت چون مجوز 
داده انــد به دولت دولت این را اجرایی کند. 
تکلیف نیســت ولی مجوز داده شده که با 
بدهی بخش بانکی پا به پا شود. این یک قدم 
مثبت اســت که اگر ما بدهی بخش دولتی 
را بدهیــم و بانکها بدهی را به بانک مرکزی 
پرداخت کنند تسویه خوبی انجام می شد که 

سیستم بانکی راه می افتاد و بخش خصوصی 
هم از تحرک و رونق برخوردار می شد. مطلب 
دوم این است که برای مشوق های صادراتی 
در بودجه تصمیم گرفته شــده که ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به 
هر حال ما انتظارمان این بود که با توجه به 
اینکه نرخ ارز نیز به شــکل فعلی درآمده و 
افزایش یافته است، دولت تشویق بیشتری 
برای صادرات غیرنفتــی در نظر بگیرد که 
این عــدم تعادل اقتصــادی از نظر ارزی از 
بین برود. مطلب سوم، کوچک شدن حجم 
دولت اســت که ما توقع داشتیم که حداقل 
تکالیفی را که برای دولت در نظر گرفته شده 
به کوچک شدن آن منجر شود؛ این در حالی 
است که سهم دولت در اقتصاد حداقل باید 
۱۵ درصد در پایان ســال های برنامه ششم 
توسعه، کم شود، این به تدریج خود را باید 
در بودجه نشان دهد که تا به امروز اثر زیادی 
در این زمینه مشاهده نشده است که امیدوار 
هســتیم دولت و مجلس بتوانند برای این 

موضوع، فکری کنند.
بدهی های  تســویه  برای  هرحال  به 
این  بانکها نگــران  دولت، همــواره 
هســتند که بار مالی بر دوش آنها به 
دلیل تهاتر، گذاشته شود. آیا برای این 

نگرانی تدبیری اندشیده شده است؟
 تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی، به 
هیچ عنوان بار مالی به دوش دولت نخواهد 

گذاشت؛ چراکه پیشنهاد این است که بدهی 
دولت به بخــش خصوصی و بانکها، تبدیل 
به بدهی بانک مرکزی شــود که پایه پولی 

نیز تغییر نکند.
با این شــرایط، بخش خصوصــی چطور از 
بودجه متاثر می شود و چشــم انداز اجرای 
طرح های عمرانی در این رابطه چطور است؟

بودجه عمرانی، یک بخشی از پولی است که 
دولت در بودجه لحاظ می کند که البته هر 
سال هم، کمتر می شود؛ چراکه هزینه جاری 
رشــد می یابد و کیک اقتصاد با نسبت این 
هزینه ها، افزایش نمی یابد و بنابراین نسبت 
مبالغی که بــرای طرح های عمرانی در نظر 
گرفته می شود، نسبت به کل بودجه پایین 
می آید؛ ولی در مقابل، تمهیداتی را نیز دولت 
اندیشــیده که البته پیاده سازی آنها سخت 
اســت؛ ولی اگر انجام شــود، نسبتا جلوی 
ایــن زیان را می گیرد. فرآیند به این صورت 
اســت که دولت بنا را بر این گذاشته که با 
پول بخش خصوصی و با اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی و بانکها، منابع را ترکیب 
کرده و به صــورت اهرمی، در اختیار تولید 
و بخش خصوصی قرار گیــرد که البته کار 
سختی اســت؛ چراکه اوال مجوز برداشت از 
صندوق توسعه ملی باید از مقام رهبری اخذ 
شود یا اینکه مجلس تصمیم بگیرد؛ ضمن 
اینکه بخش خصوصی باید حاضر شود که با 
دولت شراکت کند که این هم خود مشکلی 

است تا بتوان منابع بانکی را به صورت اهرمی 
درآورند کــه در مجموع اگر این کار صورت 

گیرد، قدم مثبتی به شمار می رود.
با توجه به تصویب نهایی، آثار بودجه 
9۷ بــر عملکــرد بخش خصوصی به 

صورت مشخص چه خواهد بود؟
آثار بودجــه 97 بر عملکرد بخش خصوصی 
می تواند مثبت باشــد و بر اســاس مفاد آن 
بدهــی بخش خصوصی پرداخت شــود؛ به 
نحوی که بخش خصوصی بتواند با پولی که 
دریافت می کند، بدهی های خود را تســویه 
نماید، در مقابــل هم البته جریمه ای که به 
دلیــل دیرکرد پرداخت، بایــد می پرداخت 
متوقف می شود و سود اضافی هم نمی دهد 
بنابراین بانکها به شکلی عمل می کنند که 
اعتبار بیشــتری به مردم و تولیدکنندگان 
می دهند؛ ولی تبعــات منفی هم قطعا این 
بودجه دارد، به نحوی که هزینه جاری دولت 
که اضافه می شــود؛ ســبب خواهد شد که 
دولت کوچک نشود و چون این کار صورت 
نمی گیرد؛ هزینه عمرانی پایین می آید. رشد 
اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر، استفاده 
گســترده از ظرفیت های بخش خصوصی و 
تعاونی، کمک به اشــتغال جوانان و زنان با 
تاکیــد بر فارغ التحصیالن آمــوزش عالی و 
انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها را هم 
می توان به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت 
در تنظیم بودجه سال ۱۳97برشمرد. در این 
رابطه، پیش بینی دولــت در مورد برخی از 
اهداف کمی در این بودجه آن است که برای 
مثال رشــد تولید ناخالص داخلی ۸درصد 
رشــد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸درصد 
رشد تشــکیل ســرمایه ثابت ۲۱.۴درصد 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد 
دالر، رشــد صادرات غیرنفتی ۲۱.7 درصد 
و رشــد واردات کل ۱6.9 درصد باشد. نرخ 
تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری نیز ۸.6 درصد 

هدف گذاری شده است.
عملکرد بودجه سال 96 چقدر منطقی 

است؟
دخــل و خرج بودجه با هــم تطابق ندارد و 
۱6.7 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک 
مرکزی به عنــوان تنخــواه خزانه، صورت 
گرفته اســت. همچنین تراز عملیاتی شش 
ماهه معادل ۵۰.7 هزار میلیارد تومان منفی 
اســت. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش بینی 
شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به 
پیش بینی، حدود 6۳.6 درصد محقق شده 
است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه 
مصوب، محقق نشــده است و درصد تحقق 
آن 67.9 درصد اســت. هم چنین اعتبارات 
جــاری، معــادل ۸۸.۴ درصــد و اعتبارات 

عمرانی معادل ۲۱.۴ درصد تخصیص داده 
شده است. پس انتظار از بودجه 97 این است 
که کاهش مشکالت بازار پول به عنوان یکی 
از مطالبات مطرح اســت. چرا که مشکالت 
بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه ها عدم 
رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی 
شــده اســت. در عین حال، گفته  می شود 
میانگین کفایت ســرمایه بانک های کشور 
کمتر از ۴ درصد است. در حالی که مطابق 
مقررات بازل ۲ بایســتی ۸ درصد و مطابق 
مقررات بازل ۳ معادل ۱۲ درصد باشد. این 
مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم 
اســتفاده از بازار پولی خارج شده است. این 
مشــکالت به صورت فراگیر سیستم بانکی 
را با چالش تامین وجوه، روبرو کرده اســت. 
افزایش تقاضای مهار گســیخته برای وجود 
نقــد، منجر به باال رفتن نرخ ســود در بازار 
ســپرده و عدم صرفه در ســرمایه گذاری و 

تولید بخش خصوصی شده است.
 از این رو انتظار  می رود که در ســال آینده 
فکر اساسی برای حل مشکالت بانکی به عمل 
آید. همچنین عدم پرداخت بدهی عالوه بر 
افزایش کســری بودجه، موجب مشــکالت 
بی شماری برای بخش خصوصی خواهد شد 
و باید در تدوین بودجه ســال آینده فکری 
اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده 
شــود. ایفای تعهدات دولت به صندوق های 
بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت 
یارانه ها، افزایش نرخ ســوخت حداقل برابر 
قانون هدفمندی یارانه ها و تک نرخی شدن 
ارز از دیگر مطالبات مورد اشــاره اســت؛ به 
نحــوی که از نیمــه دوم ســال ۱۳9۲ که 
ریسک های بین المللی کاهش یافته، نرخ ارز 
در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. 
سابقه تاریخی نشــان  می دهد که همواره 
سیاستگذاران تمایل دارند که به رغم وجود 
تورم، حتی االمــکان نرخ ارز ثابت بماند. اما 
صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم 
خارجی از سال ۸۲ نشان  می دهد که نرخ ارز 
باید اصالح شود، چرا که دولت با تزریق های 
زیاد و تخصیص ارز مبادله ای باعث شــده 
کــه قیمت دالر در بازار پایین نگه داشــته 
شــود. تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز 
مبادله ای )تزریقی دولت (، در شــهریور ماه 
بــه ازای هر دالر حــدود  6۰۰ تومان بوده 
است که با توجه به واردات حدود ۵۰- ۴۰ 
میلیارد دالر در سال، اگر حدود۲۰ میلیارد 
دالر با ارز مبادلــه ای تخصیص یابد، رانتی 
معادل ۱۲هزار میلیارد تومان ایجاد  می کند 
که کارکرد بازارهــا را دچار اختالل خواهد 
کرد به همین جهت باید در بودجه سال 97 

در مورد تک نرخی کردن ارز، اقدام شود.

 سایه بودجه ۹۷ بر سر اقتصاد ایران

نقطه عطف بودجه 97 کجاست ؟ رتبه ایران در فساد چند است؟
در مورد میزان گستردگی و شدت فساد 
در بخش دولتی کشــور حرف و ســخن 

بسیار است.
 از منظــر اقتصاد، فســاد بازدارنده رشــد 
اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی 
گســترده ای بر تخصیص بهینه  منابع و 
در نهایــت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف 
دیگرپدیده ای اســت که انــدازه گیری و 
مقایسه آن به ســبب تنوع و پنهان کاری 
بســیار دشوار اســت. گزارش سال ۲۰۱7 
سازمان بین المللی شــفافیت که اخیرا" 
منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای 
چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور ها باشد.
نگاهی کوتاه به این گزارش با تاکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد 
در چند کشــور دیگر و هم چنین راه بنیانی مقابله با آن، موضوع این نامه 
است. مالحظه می شود جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش 
دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می شود.بر اساس 
نظر کارشناسان سازمان شفافیت بین المللی، مقابله با فساد مستلزم آزادی 

رسانه ها، شفافیت اطالعات و حضور سازمان های مردمی است.
گزارش ساالنه ســازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که بر اساس 
شاخص ارزیابی فساد CPIســال ۲۰۱7  - میزان فساد در اکثر کشورها 
کاهش نیافته اســت و یا کاهش بسیار کمی را نشان می دهد و در همین 
راستا روزنامه نگاران و فعاالن مدنی نیز برای ابراز عمومی  دیدگاه هایشان 

در مورد فساد دولتی درمعرض تهدید جانی قرار داشته اند.
شــاخص ارزیابی فســاد برای رده بندی  ۱۸۰ کشور ومنطقه خود مختار 
براساس برآورد کارشناسان و فعاالن اقتصادی در مورد شدت فساد بخش 
دولتی تهیه می شود.بر اساس این شاخص عدد صفر نماد باالترین سطح 
فســاد و عدد ۱۰۰ نماد باالترین ســطح پاکی بخش دولتی است. درسال 
۲۰۱7 عدد بیش  از دو سوم کشورها کمتر از ۵۰ - بامیانگین ۴۳ - است. 
متاسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد ودر عملکرد چند سال 
گذشته شاخص هم حاکمبوده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهائی 
که امنیت مطبوعات  و فعاالن مدنی پائین اســت، باالترین ســطح فساد 
دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهائی که گستردگی فساد خیلی باال 
است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می رسد. در

سال ۲۰۱7 ، 9۰ درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهائی است که 
امتیاز آن ها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از۴۵ بوده است.

درســال ۲۰۱7  شــاخص ارزیابی فســاد ایران عدد ۳۰ است که در کنار 
کشورهای گامبیا، برمه، سیالن، و اکراین دررتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور 
قرار دارد.این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود درهمین سال روسیه و 

مکزیک نیز با فساد باالتر در رتبه ۱۳۵ قرار دارند.
نیوزیلند در رتبه ۱ ، انگلســتان در رتبه ۸، دانمارک در رتبه ۲ وامریکا در 
رتبه ۱6قــرار دارد. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی ۲۱ و قطر 
۲9است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.شاخص مورد محاسبه 
فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی تواند 
همه ابعاد متغیر  فســاد را در بر بگیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر باال 
است. اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارای تامین مالی 
توســط بخش عمومی باشد. یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی 
بهتر مردم به خدمات عمومی وزیر بنائی باشــد. علیرغم  رتبه باال، در این 
کشــور ها برای آزادی های مدنی و عمومی محدودیت های زیادی حاکم 
است. هم چنین هر شــکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان 
حکومتی به شدت سرکوب می شود.اگر هردو کشور فضای مدنی آزاد و باز 
تری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی های متعدد نشان داده است که 
کاهش بلند مدت فســاد در گروی مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی 

و رسانه ها است.
برای ایران در ســال ۲۰۱۳ حدود سال ۱۳9۲  شاخص ارزیابی  در سطح 
۲۵ بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای  بعدی به ترتیب به ارقام ۲7، 
۲7، ۲9، و باالخره ۳۰  در سال ۲۰۱7 رسیده است.است. رقم مشابه برای 
ایران درسال ۱۳۸۴ پایان دولت اصالحات نیز ۲9 بوده است. در این سال 
رتبه ایران در میان ۱۴6 کشور ۸۸ است.آخرین تجربیات و بررسی ها نشان 
می دهد که برای  مبارزه با فساد، آزادی رسانه ها و فعاالن سیاسی و مدنی  
یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین المللی اقداماتی را به 

جامعه  جهانی توصیه می کند. بعضی از این توصیه ها عبارتند از:
- دولت ها و فعاالن اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزدی بیان، رسانه 
های مســتقل،امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش 

بیشتری یابد.
- مقررات حاکم بر رسانه ها اعم رسانه های سنتی یا جدید به حداقل برسد. 

روزنامه نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.
- کمک ها و دسترسی به سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن آزادی 

مطبوعات در کشور ها باشد.
- جامعــه مدنی و دولت ها باید مقررات امکان دسترســی به اطالعات را 
تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگوئی می شود و در 
عین حال فرصت های فساد را کمتر می کند. تالش باید نه فقط در جهت 

وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.
- فعاالن و دولت ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل متحد برای دفاع و پیشبرد اصالحات و مبارزه با فساد در سطح 
ملی و جهانی اســتفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به اطالعات 
و حمایت از آزادی های اساســی را که در راستای موافقتنامه های اهداف  

توسعه پایدار است تضمین نمایند.
-دولت ها و فعاالن اقتصادی باید فعاالنه اطالعات مربوط به منافع عمومی 
مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطالعات بودجه دولت ها، مالکیت 
شرکت ها، تدارکات بخش عمومی و تامین مالی احزاب سیاسی را شامل می 
شود. بر این اساس روزنامه نگاران، جامعه مدنی و گروه های مرتبط  می توانند 

به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است
متاسفانه بر اساس گزارش ۲۰۱7 سازمان عفو بین المللی در این سال ایران 
از جهات آزادی های سیاســی، فعالیت هــای احزاب ،فعالیت های مدنی، 
حقوق بشــر،محکومیت خبرنگاران وسانسور مطبوعات ،رسانه ها و معیار 
های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد.طبیعتا" بخش بزرگی  
از توصیه های سازمان شفافیت بین المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد 

نیز نمی تواند محمل اجرائی داشته باشد

دیدگاه

پیشنهاداتی برای مدیریت بازار ارز 

 دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد
 دانشگاه عالمه طباطبائی 

محمود ختائی

 کارشناس پولی و بانکی
دکتر حمید زمان زاده
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گزارش

راه موفقیت طوالنی مدت
 استارت آپ ها

ترقی اقتصادی : شــرکت های موفقی وجود دارند که با 
سبک استارت آپی تأسیس شــده و اکنون به رشد و بلوغ 

کافی رسیده اند.
 اغلب این شرک ها هنوز فضای پرنشاط خود را حفظ کرده 
اند و فرهنگشــان به گونه ای شکل گرفته است که گویی 
هنوز روزهای ابتدایی تأسیس را می گذرانند. مؤسسان این 
استارت آپ ها هنوز از فضای شلوغ و پرجنب و جوش، بحث 
های جذاب برای پیشرفت محصول، اختالف نظرها و ارائه 
ایده ها استقبال می کنند. آن ها می دانند که تنها با حفظ 
این روحیه می توانند به رشد خود ادامه بدهند و بازار را به 

استارت آپ های تازه وارد واگذار نکنند.
در روزهای ابتدایی تأســیس اســتارت آپ، خودمان را در 
حالتــی از مبارزه و تالش برای پیــروزی می بینیم. در آن 
دوران تمــام تالش خود را به کار مــی گیریم تا از رقبای 
احتمالی پیشی بگیریم یا هرچه زودتر و بهتر، محصول خود 
را به بازار عرضه کنیم. به عنوان یک مؤسس استارتاپ، هر 
روز تــالش می کنیم تا کاری با قابلیت افتخار کردن انجام 
دهیم. در تعریف کلی، در یک استارت آپ تازه تأسیس همه 
تالش می کنند که امروز از روز گذشته بهتر باشد. این طرز 
تفکر باید در شرکتی با سال ها سابقه نیز حفظ شود تا روند 

پیشرفت، دائمی باشد.
جیم کالینز، مشاور کسب و کار، ایده ای در مورد راه اندازی 
استارت آپ دارد. او شروع هر کسب و کاری را به راه اندازی 
یک چرخ و فلک تشبیه می کند. اکثر مؤسسان استارت آپ 
نظریــه ی او را به خوبی لمس کرده اند. وقتی تالش دارید 
اســتارتاپی را راه اندازی کنید، این کار شبیه به حرکت در 
آوردن چرخ و فلک اســت. حرکت اولیــه نیروی زیاد دارد. 
البته پس از شروع حرکت، نیروی مورد نیاز به مرور کاهش 
پیدا می کند تا اینکه چرخ و فلک با استفاده از تکانه ی خود 

به حرکت ادامه می دهد.
در مورد شرکت نیز پس از شروع به کار و معرفی محصول 
نیروی مورد نیاز به مرور کاهــش می یابد؛ اما باید مراقب 
باشــید که جریان نیرو هیچ گاه قطع نشود وگرنه چرخ و 

فلک کسب و کار شما متوقف خواهد شد.
نکته مهم در مورد حفظ این نیروها و ادامه دادن به مسیر تالش 
داشتن چشم انداز مشخص، انگیزه و اشتیاق است. کارآفرینانی 
که پس از مدتی از استارت آپ خود خسته شوند، نمی توانند 
جریان همیشگی اشتیاق را حفظ کنند و استارتاپ را به سکون 
و سپس سقوط می برند. انگیزه خود را همیشه حفظ کنید و با 

رسیدن به اهداف کوتاه مدت، از حرکت نایستید.

همــکاری بین شــرکت ها را می توان  اقتصادی:  ترقی 
به مبادله پایاپای تشــبیه کرد؛ مبادلــه ای که در قالب آن 
شرکت ها خدمات و تخصص های خود را آگاهانه به اشتراک 

گذاشته و یکدیگر را تقویت می کنند.
در دنیای امروز شــبکه های اجتماعی و تداعی برندها نقش 
بســیاری مهمی در تجارت و کســب وکار ایفا می کنند و 
صاحبــان بنگاه های کوچک باید به قــدرت بزرگی که در 
اعداد نهفته است، واقف باشند؛ آنها باید با دیگر کارآفرینان 
همکاری کنند تا بتوانند برندسازی نموده و درنهایت با هم 

به موفقیت برسند.
مزیت رقابتی ناشی از همکاری با سایر کارآفرینان

هر کســب وکاری هزینه های خاص خود را دارد اما اگر شما 
به عنوان مالک یک کســب وکار جدید، با شرکتی که کاالها 
و خدماتی متفــاوت اما مرتبط با محصوالت شــما تولید 
می کند وارد همکاری شــوید، آنگاه می توانید هم در وقت و 
هم در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. در اینجا می توان 
همــکاری را به یک مبادله پایاپای تشــبیه کرد؛ مبادله ای 
که در قالب آن شرکت شــما و شرکت های دیگر، خدمات 
و تخصص های خود را به اشــتراک می گذارید و یکدیگر را 

تقویت می کنید.
هرچه تعداد بنگاه های شــریک شما بیشــتر شود، تعداد 
مشتریان بالقوه شــما نیز افزایش خواهد یافت و متعاقباً با 
تقاضای بیشتری برای محصوالت خود مواجه خواهید شد. 
فارغ از اینکه کســب وکارتان الکترونیکی باشد یا فیزیکی، 
شــما می توانید از طریق تبادل تخصص و خدمات با سایر 
شــرکت ها، در قیاس با شرکت هایی که از چنین رویکردی 

پیروی نمی کنند، مزیت رقابتی کسب نمایید.

پیدا کردن یک شریک مناسب
برای اینکه شریک مناسبی را برای مبادله پایاپای و برد-برد 
انتخاب کنید و خود را از تله های شراکت در امان نگاه دارید، 
باید پیش از ورود به مذاکرات همکاری، این ســؤاالت را از 

خودتان بپرسید:
•آیا صنعت یا بخشی که آنها در آن مشغول فعالیت هستند 

می تواند برخی از نیازهای شرکت ما را برآورده کند؟
•آیا این شراکت بر اثر انگیزه های حرفه ای شکل گرفته 

است و یا انگیزه های شــخصی بیشتر در آن دخیل 
بوده اند؟

•تعهدات ما در این شراکت چیست؟
•من چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی را در این 

شراکت دنبال می کنم؟
•این شراکت دقیقاً )با حداکثر جزئیات( در چه 

زمینه هایی خواهد بود؟
•در طــول دوره همکاری، کــدام بخش از 
داده هــا، حقوق مالکیت معنــوی، حق ثبت 

ابداعات و اختراعات، اطالعات طبقه بندی شــده و ... را 
می توانیم به اشتراک بگذاریم؟

•بازدهی سرمایه هایی که وارد این شراکت کرده ایم چقدر 
خواهد بود؟

•شرکت ما در کدام خدمات یا تخصص ها دچار ضعف 
و کاســتی اســت که طرف مقابــل در آنها وضعیت 
قابل قبولی دارد؟باید توجه داشته باشید که علی رغم 
جذابیت های همکاری حرفه ای با سایر شرکت ها، 
اگر آمارها از عدم موفقیت شما در همکاری با یک 
شرکت خاص حکایت می کند، بهتر است در اسرع 

وقت راه خود را از آن شــرکت جدا نموده و به دنبال یافتن 
شرکای دیگر باشید.

 شرکای خود را از بین شرکت های محلی 
انتخاب کنید

بسیاری از کســب وکارهای کوچک اهداف بلندپروازانه ای 
دارند و بــه حضور در بازارهای جهانی فکر می کنند اما در 
مراحل اولیه کار بهتر است تمرکز آنها روی بازارهای 
محلی باشد. کسب وکار کوچکی که محصوالتی 
مطابق با نیازهای محلی ارائه می کند –

که درواقع علــت راه اندازی آن نیز 
پاسخگویی به نیازهای محلی 

بوده است- باید بکوشد تا در حد امکان مواد اولیه خود را نیز 
از بازار محلی تهیه نماید و حتی با همراهی تأمین کنندگان 
محلی، یک گروه کارآفرینی کوچک تشکیل دهد؛ گروهی 
که جلســات آن می تواند به طور منظم برگزار شود. چنین 
گروههایی می توانند منشأ نوآوری، بهبود استراتژی بازاریابی 
و استقبال بیشــتر مردم منطقه از کسب وکارهای کوچک 

باشند و درنهایت به رشد سودآوری کمک کنند.
احتیاط کنید و اسرار خود را فاش نسازید

هرگز بی پروا رازهای کســب وکار خود را با دیگران در میان 
نگذارید. این کســب وکار شماســت و قرار است از آن امرار 
معاش کنید، پس با تمــام وجود از آن مراقبت نمایید. اگر 
در مورد همکاری با برخی شرکت ها تردید دارید، می توانید 
از یک مشــاور امین و حرفه ای کمک بگیرید و اگر چنین 
مشاوری در دسترستان نیســت، بهتر است قید مشاوره و 
شراکت را ولو به صورت موقت بزنید. برخی مواقع الزم است 
جانب احتیاط را رعایت نموده و از پذیرش ریسک ورود به 

یک شراکت نامطمئن خودداری کنید.

وکارکسب9

همکاری با سایر شرکت ها؛

 ساده ترین مسیر برای رشدکسب وکارهای کوچک

ترقی اقتصادی : برخالف باور عمومی، تنها راه تأســیس 
استارت آپ و تبدیل شــدن به کارآفرین موفق، توسعه ی 

اپلیکیشن و وب سایت نیست.
 افــرادی که تخصص و تجربــه ی کافی دارند می توانند با 
استفاده از آن در بازار، کسب و کار پرسودی راه اندازی کنند. 
اصطالحی که برای این ســبک از کسب و کار استفاده می 
شــود، اجاره دادن تخصص و تجربه است. این نوع از کار با 
فروختن زمان متفاوت است. فروختن زمان به این معنا است 
که شما تنها به خاطر زمانی که برای فرد یا شرکتی صرف 
می کنید، حقوق دریافت خواهید کرد. این سبک از درآمد 

مورد تأیید هیچ کارشناس کسب و کاری نیست.
برای شروع چنین کسب و کاری، باید به این نتیجه برسید 
که برای موفقیت الزاما نیاز به تولید محصول نیست. باید به 
این باور برسید که دنیا به دانش شما نیاز دارد. دارایی معنوی 
شما می تواند محصول و ســرویس اصلی کسب و کارتان 
باشــد. شــما با اجاره دادن ذهن و مغزتان به افراد مشهور 
مدیران بزرگ و شــرکت های موفق، درآمد اولیه برای هر 

کاری را جذب می کنید.
پــس از مدتی می توانید با اســتفاده از همیــن دارایی و 
همچنین شــبکه ی ایجادشده از افراد فعال در کسب و کار 
اســتارت آپ بعدی خود را راه اندازی کنید. فراموش نکنید 
بازار کنونی به متخصصان باتجربه در همه ی علوم از هنر تا 
آشــپزی و مدیریت نیاز دارد. با اجاره دادن مغز، تخصص و 

زمان، به راحتی می توانید کســب و کاری باارزش 
تأسیس کنید. در ادامه ی این مقاله چند استراتژی 
را برای پیاده ســازی این ســبک از کسب و کار 

معرفی می کنیم.
1- از بازاریابی شخصی شروع کنید

در مرحله ی اول شــما باید به مشتریان بالقوه 
نشــان دهیــد که تخصــص و تجربه 

کافی دارید. از شرکت در رویدادها 
اسپانسر شدن در آن ها، فعالیت 
جدی در شــبکه های اجتماعی 
تا تبلیغــات و تولید محتوا، می 
توانند این وظیفه را برای شــما 

انجــام دهند. با ایــن کار جوی از 
ایجاد  اهمیت کار و تخصصتــان 
می کنید و پس از مدتی، مشتریان 

بالقوه به الزامی بودن تخصص شما 
پی می برند.

۲- مشتریان را گزینش کنید
از همان ابتدا در میان مشتریان بالقوه، افرادی را کشف 

کنید که پتانسیل همکاری طوالنی مدت داشته باشند. به 
دنبال مشتریان نروید و به گونه ای فعالیت کنید که آن ها 
به شما مراجعه کنند. پس از مراجعه، سلسله مراتبی ترتیب 
دهید که مشــتریان غربال شده و فقط آن هایی که به طور 

جدی به دنبال تخصص شما هستند، تأیید شوند.
3- مرزهای خود را مشخص کنید

عموم افرادی که به دنبال استفاد از تجارب دیگران هستند 
درک درســتی از نیازها و محدودیت های این سبک کاری 
ندارنــد. در مذاکره با افراد در مــورد تخصص، ارزش کار و 

تجربه ی خود شفاف باشــید. از همان ابتدا محدودیت ها 
روش های پرداخت و ســبک کاری را به روشــنی توضیح 

دهید.
۴- زمانتان را با دقت قیمت گذاری کنید

به خاطــر ترس از رقبا، قیمــت را کاهش ندهید. تجربه 
تخصص و زمان شــما همگی ارزش و قیمت دارند. برخی 
افراد متخصص و مشاور عالوه بر کاری که به عنوان مشاوره 
انجــام می دهند، حداقل زمانی را به عنوان قرارداد اضافه 
می کنند تا درآمدی تضمین شده داشته باشند.
5- بــا دیگر متخصصــان همکاری 

داشته باشید
مراقب باشــید که به عنوان متخصص 
تنهــا در صنعت شــناخته نشــوید. با 
همکاری دیگر متخصصان و افراد باتجربه 
می توانید به اهداف مهم تری برســید. به 
عنوان کارشناســی همیشه آماده با دیگر 
متخصصان همــکاری کنید و البته از هر 
فرصتی برای دریافت توصیه نامه از طرف 
آن ها و گســترش شــبکه ی کســب و کار 

استفاده کنید.
6- حرفه ای و قانونی باشید

هرچه زودتر مراحل قانونی ثبت و معرفی شــرکت را انجام 
دهید. کسب و کارتان را قانونی کنید تا دیگران هم به راحتی 
به شــما اعتماد کنند. بعالوه برای پیشرفت این کار نیاز به 
جذب هیئت مدیره، مشاور، بازاریاب و دیگر نیروها دارید که 

تنها با ثبت قانونی امکان پذیر خواهد بود.

 »اجاره دادن تخصص« سبک جدید کسب وکار پر سود 

ترقی اقتصادی : براساس پیش بینی Statista هزینه های خرج شده در شبکه های 
اجتماعی فقط در ایاالت متحده تا سال ۲۰۱9 به ۱7.۳۴ میلیارد دالر خواهد رسید.

 با این حساب تا همین االن نیز این بازار تحوالت عمده ای را به خود دیده است. 
با این حال هنوز هم فرصت برای ورود و کسب موفقیت در چنین کارزاری وجود 
دارد. اگر به دنبال راه اندازی اکانت رســمی تان در شبکه هایی نظیر فیس بوک و 
پینترست یا تأسیس فروشگاه آنالین هســتید، توصیه های این مقاله شما را در 

دستیابی به هدف تان یاری خواهد کرد. در شبکه 
هــای مجازی تنها با تبدیل اکانت تان به حالت 

کسب وکار بدون صرف هرگونه هزینه، 
امکان بهره برداری از امکانات بیشتری 
نسبت به اکانت های معمولی را خواهید 

داشت.
اگر تخصص یا زمان کافی برای مدیریت 
اکانت تــان را ندارید، در دنیای وب نرم 
افزارهای بسیاری کار را برای تان ساده 

خواهند کــرد. خیل عظیمــی از این نرم 
افزارهای جانبی امکان مدیریت امور بســیار مهم و 
واگذاری جزییات به هوش مصنوعی را فراهم کرده 
اند. به این ترتیب بدون مدیریت مداوم و پیوســته 

صفحه تان نتیجه دلخواه را کسب خواهید کرد.
بدون شــک هزینه شما در شــبکه های مجازی 
بســتگی نزدیکی با شیوه انتخابی تان در مدیریت 
اکانت شرکت دارد. بســیاری از نرم افزارها قیمت 

اشتراک شان را بر روی سایت ها بارگذاری نمی کنند. با این 
حال امکان استفاده از فرصت چند روزه و سپس درخواست خرید همچنان در این 
نوع ابزارهای کمکی وجود دارد. به عنوان یک کارشناس و فعال حوزه فروش پیش 
از هرچیز شما را به اطمینان از هماهنگی کسب وکارتان با شبکه ای که در آن عضو 
شده اید، دعوت می کنم.در واقع بعضی اوقات برندها در شبکه هایی فعالیت دارند که 
به هیچ وجه با ماهیت کسب وکارشان هماهنگ نیست. در چنین شرایطی تنها هزینه 
اضافی روی دست شرکت باقی می ماند. پس از این مرحله می توانید با خیال راحت 

ادامه مقاله را مطالعه و ابزارهای زیر را برای مدیریت بهینه اکانت تان امتحان کنید.
Shopial -1

Shopial نرم افزاری در جهت هماهنگ سازی فروشگاه آنالین شرکت ها با صفحه 
فیس بوک شان است. این ابزار محصوالت فروشگاه تان را به صورت کامل به صورت 
پست فیس بوکی در می آورد. به این ترتیب امکان خرید مستقیم از فیس بوک برای 
کاربران مهیا خواهد شد. شما امکان نصب افزونه این نرم افزار بر روی صفحه مرورگر 
و اکانت فیس بوک تان را دارید. به این ترتیب تمام محصوالت تان بدون تغییر شکل 

ظاهری برای کاربران قابل دسترسی خواهد بود.
این نرم افزار عالوه بر هماهنگ سازی، امکان مدیریت تبلیغات در فیس بوک را نیز 
دارد. اگر روی گزینه ارتقا در این نرم افزار کلیک کنید، Shopial تبلیغاتی جذاب را 
برای شما طراحی و سازماندهی خواهد کرد. همچنین اگر Shopial را با پینترست 
همگام سازی کنید، خدماتی مشابه در این شبکه اجتماعی عکس محور را نیز دریافت 

خواهید کرد. بر اساس گزارش های رسمی، نسخه های جدید این نرم افزار با بسیاری 
از شبکه های اجتماعی دیگر نیز هماهنگ خواهد شد.

Soldside -۲
Soldside صفحه اینستاگرام شــما را تبدیل به فروشگاهی مجهز خواهد کرد. 
به این ترتیب کاربران امکان خرید مستقیم از اکانت شما را خواهند داشت. البته 

 Solidside این نرم افزار تغییری در آرایش صفحه شما ایجاد نمی کند. در واقع
لینکی به شما می دهد که می توانید آن را در بخش بیوگرافی تان بارگذاری کنید. 
این لینک کاربران را به صفحه ای مشــابه اکانت تان منتقل می کند. تنها تفاوت 
در این میان امکان کلیک روی محصوالت و سفارش آنهاست. تنها مشکل این نرم 
افزار لزوم مراجعه کاربران به صفحه اصلی تان و کلیک روی لینک بیوگرافی است. 
این امر از آنجایی دشوار است که بیشتر کاربران به جز بخش اول صفحه شان که 
مطالب جدید را نمایش می دهد، حرکت خاصی را انجام نمی دهند. استفاده از این 
نرم افزار برای ۳۰ روز رایگان است و پس از آن بسته به میزان کلیک های دریافتی 

از سوی کاربران هزینه متفاوتی پرداخت خواهید کرد.
Olapic -3

Olapic پلتفرمــی تخصصــی در زمینه تبدیل محتوای اکانــت های تجاری به 
فروشگاهی اینترنتی است. این پلتفرم از طریق جست وجوی پست های موجود در 
شبکه های اجتماعی پیرامون محصول شما نظرات کاربران را جمع آوری می کند. 
به این ترتیب امکان مشــاهده پســت هایی که در نقد یا ستایش شما ایجاد شده 
فراهم می شود. بازنشر مطالب مثبت کاربران در مورد محصول شما خدمت نهایی 
Olapic محسوب می شود. بدین ترتیب از طریق کاربران نوعی بازاریابی تأثیرگذار 
را مدیریت خواهید کرد. Olapic برخی خدمات ویژه نظیر محاسبات دقیق را نیز به 
کاربران ارائه می دهد. با این حال برای دریافت این خدمات باید محصول را از شرکت 

سازنده خریداری کنید.
Beetailer-۴

مانند Shopial این نرم افزار نیز به شما در زمینه مدیریت صفحه فیس بوک تان و 
فروش از طریق آن کمک خواهد کرد. Beetailer میان فروشگاه اینترنتی و اکانت 
تان در فیس بوک هماهنگی برقرار و فروش محصوالت تان را سازماندهی می کند. 
نقطه مزیت Beetailer نســبت به Shopial امکان بارگذاری مطالب فیس بوک 
روی فروشگاه تان است. به این ترتیب داالنی متقابل میان فروشگاه و اکانت فیس 
بوک تان ایجاد می شود.برخالف نمونه مشــابه، این نرم افزار از همان ابتدا قیمت 
مشــخصی برای کاربران در نظر گرفته است. با این حال همه افراد شانس آزمایش 
خدمات این نرم افزار بــرای ۱۴ روز را دارند. این مدت 
برای آگاهی نسبت به کارآمدی Beetailer زمان 

قابل قبولی محسوب می شود.
Inselly -5

Inselly تمام پســت های شــما را به 
صــورت اتوماتیک روی فروشــگاه تان 
بارگذاری می کند. این کار نیاز چندانی به 
تســلط بر دنیای برنامه نویسی یا آگاهی 
پایه اینترنتی ندارد. تنها با ذکر هشــتگ 
Inselly این نرم افزار پست موردنظر را به 
صورت محتوایی مناســب برای سایت تان در 
می آورد. بهترین نکته در مورد این نرم افزار ارائه اش به 
صورت کامال رایگان است. بدین ترتیب شما قادر به ایجاد 
بی نهایت گزینه فروش تازه برای فروشگاه تان هستید. با 
این حال این نرم افزار تنها روی اینستاگرام کار می کند.

Chirpify -6
Chirpify نســبت به مجموعه نرم افزارهایی که تا 
به حال بررســی کردیم تفاوت فاحشی دارد. در واقع این 
پلتفرم در زمینه آگاهی شما از وضعیت کسب وکارتان خدمت 
رسانی می کند. به این ترتیب این نرم افزار فضایی برای گفت وگوی کاربران شبکه 
های مجازی فراهم می کند تا در آن نسبت به محصوالت تان به گفت وگو بنشینند. 
این امر موجب آگاهی شما از نقاط قوت و ضعف تان می شود. همچنین دیگران را نیز 
نسبت به وضعیت برندتان و عدم نگرانی شما نسبت به ارائه نظرهای مخالف کاربران 
نشان می دهد.عالوه بر این Chirpify با بررسی اکانت های مشتریان شما فهرستی 
از عالقه مندی های شان براساس صفحات موردعالقه و پست های پسندیده آنها تهیه 
می کند. این نرم افزار حق عضویت ماهانه از کاربران دریافت می کند. به منظور استفاده 

از نسخه آزمایشی نیز باید درخواست رسمی به شرکت بفرستید.
Heyo -۷

صاحبان کســب و کار های کوچک می توانند از ایــن نرم افزار برای ایجاد کمپین 
 Drag با افزودن امکان Heyo .های بازاریابی و فروش در فیس بوک استفاده کنند
and Drop بــه بخش طراحی خود کار افراد در زمینه طراحی تصاویر و متن های 
مناسب برای کمپین شان را راحت کرده است. این اپ برای صاحبان کسب وکاری که 
تخصص چندانی در طراحی کمپین ندارند بهترین گزینه محسوب می شود.  استفاده 
از Heyo هم روی گوشی های هوشمند و هم کامپیوتر امکان پذیر است. سیستم 
پرداخت هزینه عضویت برای این نرم افزار اندکی پیچیده است. در واقع براساس میزان 
امکانات مدنظر قیمت متفاوتی را پرداخت خواهید کرد. سطح نخست این سلسله 

۲۵دالر در ماه است.

تبدیل شبکه های اجتماعی به فروشگاه اینترنتی

     شرکت های دانش بنیان چقدر 
تسهیالت بانکی دریافت کردند؟

سهم ۵8 درصدی استارت آپ ها 
از شرکت های دانش بنیان

ترقی اقتصادی : بانک مرکزی گزارش پرداخت تســهیالت 
بانکی به شــرکت های دانش بنیان را منتشــر کرده اســت. 
براســاس این گزارش ۱۲۸ شــرکت دانش بنیان نزدیک به 
۳۸۰ میلیارد تومان تســهیالت از شبکه بانکی دریافت کرده 

اند. خروجی شرکت های دانش بنیان چیست؟
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که تنها در آذرماه سال 
جاری ۱۲۸ شــرکت دانش بنیان از تسهیالت بانکی به مبلغ 
۳7۰9.7 میلیارد رالن استفاده کردند. آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد که هر شــرکت به طور متوسط ۲9 میلیارد رال9 از 
شبکه بانک تســهیالت دریافت کرده است و مانده کل مانده 
کل تســهیالت اعطایی به 9۵۳ شرکت دانش بنیان در پایان 
آذر رقمی  معادل ۸۱۴ ۳6 میلیارد راال  است. بیشترین مانده 
هم متعلق به بانک های صادرات، ملت و صنعت و معدن است 
که به ترتیب ۲۰، ۱۸.7 و ۱7.۴ درصد از مانده تســهیالت به 

شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارند.
در بین بانک های خصوصی شــده، دولتی و موسسات مالی و 
اعتباری،  بانک های خصوصی شده بیشترین تسهیالت را در 
اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار دادند. در این بین بانک 
ملت و صادرات با پرداخت ۲۵ و ۲۳ درصد از کل تســهیالت 
پرداختی به این شــرکت ها در صــدر جدول قرار می گیرند. 
شرکت های دانش بنیان و فناوری محور با وجود رکود صنعت 
در یک سال اخیر به رشــد خوبی رسیدند. اکنون سه هزار و 
۳۰۰ شرکت دانش بنیان در ایران به ثبت رسیده است. زمینه 
اشتغال بیش از ۸6 هزار نفر براساس آمار سال 9۵ در شرکت 
های دانش بنیان فراهم شــده اســت و درآمد این شرکت ها 

رقمی بیش از ۱7۵ هزار میلیارد رالک برآورد شده است.
به گفته مســئوالن مرتبط با حوزه شــرکت های دانش بنیان 
بازارسازی اصلی ترین چالش این شرکت ها در سال های اخیر 
اســت. ۲9 درصداز شــرکت های دانش بنیان در حوزه تولید 
کاال و خدمات فعالیت می کنند درحالیکه ســهم شرکت های 
دانش بنیان صنعتی ۱۳ و سهم نوپاها یا همان استارت آپ ها 
۵۸ درصد اســت. استارت آپ ها درحالی بیشترین سهم را در 
گروه دانش بنیان به خود اختصاص داده اند که از دیگر شرکت 
های این گروه آسیب پذیر تر به نظر می رسند. مقاومت کسب 
وکارهای ســنتی، تامین مالی و چالش های اجتماعی از مهم 
ترین مشکالتی است که حیات استارت آپ ها را تهدید می کند.
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ترجمه: نسیم بنایی
دغدغه های رشد اقتصادی ایران 

واحد اطالعات اکونومیست تشریح کرد 

 ترقی اقتصادی:  به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی 
رشد گفته می شود. رشد، افزایش بلند مدت ظرفیت تولید به منظور 
افزایش عرضه کل جهت تامین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد 

اقتصادی هر کشور بیانگر رشد مداوم تولید است.
به عبارت دیگر رشد اقتصادی به معنی افزایش مادی کل درآمد ملی یا 
تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در مفهوم 
کلی افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه 

را رشد اقتصادی می گویند.
 اقتصاد جهانی در ســال های اخیر توانسته است با نرخ رشدی مالیم 
اما پایدار، دوران نقاهت پس از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ را پشت سر 
گذاشــته و کاماًل بهبود یابد. به نظر می رســد که این روند آهسته و 
پیوسته در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد؛ بر اساس پیش بینی های 
واحد اطالعات هفته نامه معروف اکونومیســت، اقتصاد جهان در سال 
جاری میالدی رشدی ۲.7 درصدی را تجربه خواهد کرد که تنها ۰.۲ 

نقطه درصد کمتر از نرخ رشد ۲.9 درصدی سال ۲۰۱7 است.
بر این اســاس واحد اطالعات اکونومیست نرخ رشدی در حدود ۵.6 
درصد را برای اقتصاد ایران در ســال جاری میالدی پیش بینی کرده 

اســت که بخش خدمات بیشترین نقش را در دستیابی به این نرخ 
رشد ایفا خواهد کرد. انتظار می رود نرخ رشد 
بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی ایران 

به ترتیب 7.۵، ۲.۱ و ۱.7 درصد باشد.
همچنین بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱7 
پیــش بینی کرده بود اقتصاد ایران در ســال 

۲۰۱7 بالغ بر ۴ درصد رشد کند.
نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص های اقتصادی 
مهم است که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد است. 

اما آنچه تعیین کننده اســت تداوم رشــد 
اقتصادی اســت به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی برای حداقــل برای یک دهه 

باید نرخ رشد اقتصادی در یک کشور بین 
چهار تا هشــت درصد باشد تا بتواند در 

رفاه عمومــی و افزایش تولید و 
صادرات تاثیر گذار باشد.  
طی سال های گذشته هم 
اقتصادی  رشــد  وضعیت 
زیادی  نســبتا  نوســان 

داشت.
 در دولــت یازدهم و 
در سال 9۳ نرخ شد 
مثبت  به  اقتصادی 
ســه درصد رسید، 
در ســال 9۴ نرخ 
در  اقتصادی  رشد 

سالی که اقتصاد با رکود عمیق مواجه بود نزدیک به صفر بود و یکی از 
سخت ترین سال ها به لحاظ اقتصادی برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
رقم خورد.اما در ســال 9۵ شرایط کامال تغییر کرد و با اجرای برجام 
و افزایش تولید و صادرات نفت رشــد اقتصادی هم رشد قابل توجهی 
داشــت و بر اساس اعالم مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی حدود ۱۱ 

درصدی را تجربه کرد.
طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت های ثابت سال 
۱۳9۰ به حدود 669 هزار میلیارد تومان رســیده است. این رقم در 
مقایســه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳9۴ که ۵9۴ هزار 
میلیارد تومان گزارش شــده بود، تا ۱۲.۵ درصد افزایش دارد و بیانگر 

رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳9۵ است. 
پیش تر بانک مرکزی اعالم کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 
اول سال گذشته به ۱۱.6 درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص 

داخلی را ۴99 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
بر اساس این گزارش، بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی 
در افزایــش تولید ناخالص داخلی نشــان می دهد که در ســال 
گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود 

9.۸ درصد، صنعت ۰.۸، 

بازرگانی ۰.7، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.7 درصد از 
رشــد اقتصادی بوده و نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص 

داخلی داشته اند.
در بین بخش های اقتصادی ســاختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش 
کاهنده ای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در 
این بین این نفت است که با 9.۸ درصد باالترین سهم رشد اقتصادی 
۱۲.6 درصدی را ایفا می کند. این در حالی اســت که در 9 ماهه اول 
ســال ۱۳9۵ نیز از رشد ۱۱.6 درصدی حدود ۱۰  درصد سهم نفت 
بود.همچنین آمار نشان می دهد که در حوزه کشاورزی مقادیر تولید 
محصوالت زراعی از رشــدی معادل ۸.۲ درصد، محصوالت باغی 6.۱ 
و دامی ۴.6 درصد نســبت به دوره های قبل برخوردار بوده اســت. 
بنابراین در سال ۱۳9۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲ درصد 

گزارش شد.
در بخش صنعت نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص 
داخلــی آن با رقم 7۸ هزار میلیــاردی به 6.9 
درصد رسیده است. این در حالی است که 
رشد صنعت در پایان سال ۱۳9۴، حدود 
منفی ۴.6 درصد گزارش شده بود.شاخص 
تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که حدود 7۰ 
درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش 
می دهد نیز در سال ۱۳9۵ نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است.
در حــال حاضر یکی از دغدغه هــای اقتصاد ایران 
تداوم و پایداری رشــد اقتصادی است. با توجه به 
اینکه همچنان بخشــی مهمی از رشــد اقتصادی 
ایران وابسته به درآمده دیگر ای نفتی و مشتقات آن 
است این اطمینان از تداوم رشد اقتصادی وجود ندارد 
و از طرف عدم برقراری روابط بانکی با بانک های 
معتبر بین المللی یکی از موانع بر ســر 
اقتصادی است. راه تداوم رشد 
با این حال شــاید اصلی ترین 
دغدغه برای رسیدن به رشد 
فضای  مطلــوب  اقتصــادی 
کســب و کاری باشــد کــه 

چندان رونق ندارد.
 طبیعتا با بهبود محیط کسب 
بهبود شــاخص های  و  و کار 
تقویــت  و  آن  بــا  مرتبــط 
رفع  و  تولیــدی  فعالیت های 
مشکالت بنگاه های اقتصادی 
شــرایط برای رشد اقتصادی 
مطلوب هم تســهیل خواهد 

شد

چرا کشورها ورشکسته نمی شوند
 

ترقی اقتصادی : کشورها از یکدیگر وام می گیرند تا بتوانند اقتصاد خود را به گردش دربیاورند. اما گاهی 
نمی توانند این قرض ها را پرداخت کنند. این روزها به نظر می رسد همه کشورها می توانند قرض های خود را 
پرداخت کنند؛ چه چیزی توجیه کننده این مسئله است؟ ونزوئال یک کشور عجیب وغریب است. کشوری که 
بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را در خاک خود جای داده است باالترین نرخ تورم را دارد. ملکه های زیبایی 
این کشــور بیشترین تعداد را در جهان دارند اما بیشــترین تعداد قاتل های ترسناک جهان نیز در همین 
خاک زندگی می کنند. بزرگ ترین دشمن آن امریکا، بزرگ ترین مشترِی آن نیز هست. یک سوم محصوالِت 
صادراتِی این کشور را امریکا خریداری می کند.یک ماه مانده به پایان سال ۲۰۱7 این کشور نتوانست سود 
اوراق قرضه اش را بپردازد و به همین خاطر بیش از گذشــته عجیب وغریب به نظر رسید. بر اساس گزارش 
بانک کانادا، تعداد کشورهایی که نمی توانند قرض خود را پرداخت کنند در سال گذشته به پایین ترین سطح 
خود از سال ۱977 تاکنون رسیده است. از میان ۱۳۱ کشوری که قرض کرده اند، تنها موزامبیک است که 
نتوانسته قرض خود را به اروپایی ها بازگرداند. در واقع این کشور نتوانسته تعهدات مالی خود را به درستی 
اجرایی کند. زمانی نه چندان دور والتر ریستون به عنوان یک بانک دار گفته بود »کشورها دیگر ورشکسته 
نمی شوند«؛ آن زمان همه او را بابت این اظهارنظر دست انداخته بودند اما حاال می بینیم که حرِف او درست از 
آب درآمده است. اقتصادهای نوظهور در سال های گذشته آشوب های بسیاری را متحمل شده اند و اینکه موفق 
شده اند قرض های خود را نیز پرداخت کنند کمی عجیب وغریب به نظر می رسد. در واقع کمبود آشوب در این 
آشفته بازار به نظر طبیعی نمی آید. اقتصادهای نوظهور به خاطر کاهش قیمت کاالها آسیب های جدی دیدند 
و از سال ۲۰۱۱ نیز اقبال سرمایه گذاران به این کشورها کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد در ۲۰۰ سال 
گذشته تنها ۱۴ ورشکستگِی بزرگ رخ داده است. ورشکستگِی اخیر نیز دومین ورشکستگِی بزرگ تاریخ بود 
اما آشوب و بی نظمی ای که ایجاد کرد از همه ورشکستگی های تاریخی کمتر بود. اگر چنین ورشکستگی ای 
در گذشته رخ داده بود حتما باعث می شد دست کم ۱۵ تا ۲۰ قرِض درشِت کشورها پرداخت نشود.چه چیزی 
می تواند توجیه کننده کمبوِد عدِم پرداخِت قرض ها باشــد؟ در واقع چرا آنها توانسته اند قرض های خود را 
بپردازند؟ بخش زیادی از این قرض ها مخفی است. برای مثال چین جزو کشورهایی است که وام های خود را 
به اقتصادهای نوظهور به صورت مخفیانه پیش می برد و آنها را در رسانه های جهانی مطرح نمی کند. به عالوه 
این روزها آشــوب نیز به شکل دیگری خودش را نشان می دهد. بررسی های محققان در دانشگاه آکسفورد 
این طور نشان می دهد که دولت ها در اقتصادهای نوظهور به ارزِ خودشان قرض )وام( می گیرند. اینها دیگر 
ربطی به دالر ندارد در حالی که در دهه های ۸۰ و 9۰ میالدی و همچنین در قرن نوزدهم همه چیز به دالر 
یا طال بستگی داشت. بررسی ها نشان می دهد از میان ۵۴ بازار نوظهور، تنها ۱۱کشور اوراقی با ارزِش بیش 
از ۲۰درصِد تولید ناخالص داخلِی خود دارند. به این ترتیب عدم توانایی در پرداخت قرض ها دیگر نمی تواند 
خودش را نشان بدهد.میزاِن مبلِغ قرض ها نیز به رقِم ثابت و مشخصی رسیده است. گاهی وقتی میزاِن آن 
از ۱۰درصِد تولیِد ناخالص داخلِی یک کشور بیشتر می شود به اعتبار و حیثیت آن کشور در سطح جهانی 
آسیب وارد می کند. در واقع این رقم نشان می دهد که آن کشور توانایِی پرداخت هزینه های خود را ندارد و 
به کمک های مالی نیازمند شده است. در این شرایط آن کشور باید با کشوری که به او وام داده است، رایزنی 
کند. در واقع کمیته ای با کشور اعتباردهنده تشکیل می شود تا به این مسئله رسیدگی کند. این روزها این 
کمیته ها نیز به صورت مخفیانه تشکیل می شود و کارها بدون اطالع عمومی انجام می شود. در واقع وقتی 
که قرض ها سر به فلک گذاشته کسی از آن خبردار نمی شود.اما امنیت ارزهای محلی نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار شده است که این نیز جای تأمل دارد. دولت ها این توانایی را دارند که هروقت بخواهند پول چاپ 
کنند. به این ترتیب قرض ها به آن شکل که باید خودش را نشان نمی دهد چون هر وقت الزم شد می توانند 
پول چاپ کنند و قرض را بدهند. به این ترتیب قرض در ارزِ محلی نیز آن طور که باید خودش را نشــان 
نمی دهد. ونزوئال یکی از نمونه های خوب در این زمینه است که آخر و عاقبت این ماجرا را نیز نشان می دهد. 
این کشور تاکنون موفق شده با ارزهای محلی کار خودش را پیش ببرد. اما این کشور در حال ویرانی است. 
جمعیت آن نمی تواند مایحتاِج روزانه اش را تأمین کند، مردم به غذا و دارو دسترســی ندارند و ارزِ کشــور 
6۰درصِد ارزِش خود را تنها در یک ماه از دست داده است. شاید این کشور قرِض زیادی نداشته باشد اما کاری 

که در این سال ها انجام داده باعث شده کمر مردمش زیر بار قرض  بشکند./ منبع:اکونومیست
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ترقی اقتصادی : سازمان مردم نهاد 
»شفافیت بین الملل« تازه ترین گزارش 
خود در مورد شاخص ادراک فساد در 
کشورهای  مختلف جهان را بر مبنای 

داده های سال ۲۰۱7 منتشر کرد.
 گزارشــی که نشــان می دهد اغلب 
کشورهای جهان پیشرفتی در زمینه 
کاهش فســاد نداشــته اند و یا اینکه 
پیشرفتی بسیار اندکی را تجربه کرده اند.

سازمان شفافیت بین الملل که هر سال 
بر اساس نظرسنجی های انجام شده از 
کارشناسان و فعاالن عرصه کسب وکار هر 
کشور در مورد میزان فساد بخش دولتی 
آن کشور، اقدام به رتبه بندی کشورها 
در قالب شاخصی به نام شاخص ادراک 
 Corruption Perceptions( فساد
Index( می کند، در گزارش اخیر خود 
۱۸۰ کشور را از این لحاظ مورد بررسی 
قرار داده است. رقم شاخص ادراک فساد 
بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد، به این صورت که 
فاسدترین دولت ها )از نگاه کارشناسان و 
صاحبان کسب وکار در کشور مربوطه( 

امتیازشان به عدد صفر نزدیکتر است و 
پاک ترین دولت ها نیز امتیازی نزدیکتر 
به ۱۰۰ کسب می کنند که طبیعتاً در 

رتبه ای بهتر نیز جای می گیرند.
در رتبه بندی جدید سازمان شفافیت 
بین الملل، بخش دولتی ایران به مانند 
سال های گذشته امتیازی پایین تر از 

حد متوسط کسب نموده و در جایگاهی 
بســیار نازل در سطح منطقه و جهان 
قرار گرفته اســت؛ وضعیتی که حتی 
اگر نخواهیم آن را با شیوع چشمگیر 
فساد در بخش دولتی مترادف بدانیم، 
حداقل می توانیم به بی اعتمادی شدید 
کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی به 

عملکرد نهادهای دولتی تعبیرش نموده 
و آن را هشــداری جدی برای اقتصاد 

کشور تلقی کنیم.
ایران در گزارش اخیر سازمان شفافیت 
بین الملل در مورد شاخص ادراک فساد، 
با کسب ۳۰ امتیاز یعنی ۱ امتیاز باالتر 
از سال گذشــته، در رتبه ۱۳۰ جهان 
–مشترک با کشــورهای سیرالئون، 
گامبیا، میانمار، اوکراین- قرار گرفته که 
نشان دهنده تنها یک پله بهبود نسبت 
به ســال قبل است. ایران در سال های 
اخیر هرگز نتوانسته است امتیازی باالتر 
از ۳۰ و رتبه ای بهتر از ۱۲۰ در شاخص 

ادراک فساد کسب کند
از لحاظ جایــگاه منطقه ای در زمینه 
شاخص ادراک فساد نیز امتیاز و رتبه 

ایران به هیچ وجه قابل قبول نیســت، 
به طوری که در بین کشورهای منطقه 
خاورمیانه تنها کشورهای لبنان، عراق، 
یمن و ســوریه در رتبه بندی سازمان 
شــفافیت بین الملل رتبه ای نازل تر از 

ایران کسب نموده اند.
 کشورهای امارات، قطر و قبرس بهترین 
جایگاه منطقه را در زمینه شــاخص 
ادراک فســاد دارند.چنان که در اغلب 
شــاخص های مهم اقتصادی و رفاهی 
دیگر نیز مشاهده می شود، در رتبه بندی 
شاخص ادراک فساد نیز هر چهار کشور 
منطقه اسکاندیناوی )دانمارک، فنالند، 
نروژ، ســوئد( در بین ۱۰ کشور برتر 
جهان قرار گرفته اند؛ هرچند کشــور 
نیوزیلند توانســته است باالتر از همه 
این کشورها بر جایگاه نخست جهان 
تکیه بزند. عالوه بر کشورهای یادشده، 
نام کشورهای دیگری مانند سوئیس، 
سنگاپور، کانادا، لوکزامبورگ، هلند و 
انگلیس نیز در جمع کشورهای برتر 

دیده می شود

جدیدترین رتبه بندی شاخص ادراک فساد کشورهای جهان اعالم شد

رتبه ۱۳۰ ایران در شاخص ادراک فساد
امتیاز و رتبه جهانی ایران در شاخص ادراک فساد )۲010 - ۲01۷(

امتیاز و رتبه کشورهای منطقه در شاخص ادراک فساد )۲01۷(

برترین کشورهای جهان در شاخص ادراک فساد )۲01۷(

رتبه

رتبه

رتبه

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امارات قطر
قبرس

عربستان اردن عمان ترکیه کویت بحرین مصر ایران لبنان عراق یمن
سوریه

۲۲ ۲۷ ۲8 ۲5 ۲۷ ۲۷ ۲9 30

۲01۷

1301301361۴۴
133

1۲0

1۴6
131

۲016۲015۲01۴۲013۲01۲۲011۲010

۷1

۲1

63

۲9

5۷ 5۷ 59 68

89 88 85 85 85 8۴ 8۴ 8۲ 8۲ 8۲ 8۲

888866
333۲1

81 85

39 36 3۲ 30 ۲8
18 16 1۴

103
11۷

130
1۴3

169 1۷5 1۷8

۴0۴۴۴۲ ۴9 ۴8

یوزیلند
ن

دانمارک فنالند نروژ سوئیس گاپور
سن سوئد کانادا

زامبورگ
لوک هلند انگلیس



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 51 - نیمه  اول اسفند 1396

دختر گلفروش میدان تجریش، این همه چیزی 
بود که از پدیده این روزهای شبکه های اجتماعی 
و رسانه ها می دانستیم و البته چند عکس که از 

او منتشر شده بود. 
دختری که بــا ظاهری خاص توجهات را به خود 
جلب کرده بود. همین باعث شــد پیدایش کنیم 
و با زندگی و اهدافش آشــنا شویم. در روز برفی 
تهران به میدان تجریــش رفتیم تا پای صحبت 
هایش بنشــینیم. او با شغلش زندگی می کند و 
خوشحال کردن مردم را دوست دارد. خودش می 
گوید: »  این روزها فکر می کنم ستاره ام«.خیلی 
ها می گفتند این عکس ها ساختگی است و برای 
نمایش گرفته شــده است. بین میدان تجریش و 
میدان قدس اما تقریبا همه او را می شناســند. از 
چند نفر پرس و جو می کنم تا به مردی میانسال 
می رســم که یک بغل گل در دست دارد. او می 
گوید دختر گلفروش هنوز نیامده و شاید در این 
روز برفی اصال نیاید. با اینحال تماس می گیرد و 
متوجه می شــویم که او در راه است. بعد از چند 
دقیقه انتظار باالخره از راه می رســد. با چهره ای 
بشاش، با همه کسبه احوالپرسی می کند و ژست 

عکاسی می گیرد.
خوش برخوردی، رمز موفقیت

»گل های رز هلندی دارم«، »تل های سوییسی 
دارم«... این جمــالت را می گوید و با بغلی  گل 
به دست، پیاده رو را طی می کند. کم کم نظرها 
جلب می شود و مشتری ها به سمتش می آیند. 

بیشــتر خانم ها هستنتد که برای خرید و گاهی 
صحبت کردن بــا گلفروش معــروف این روزها 
پیشقدم می شوند.نوروز نزدیک و بازار فروش گل 
ها و تل هایش خوب است. تقریبا به تعداد همان 
افراد که گل می خرند، مردم برای عکس گرفتن 
عالقه نشــان می دهند. همانطور که خودش می 
گوید نقطه قوتش خوش برخوردی با مردم است 
و در عوض رهگذران هم با تعریف هایشان تشویق 
اش می کنند. این روزها دختر گلفروش شغلش را 

بیشتر از همیشه دوست دارد.
فراز و نشیب های زندگی نکیسا

بعدازظهر که ســرش کمی خلوت می شود برای 
مصاحبه می رویم. دوست ندارد زندگی شخصی 
اش جایی درز کند. نکیسا )نام هنری که برای خود 
انتخاب کرده اســت( دختری ُکرد که در چالوس 
متولد شــد و ادامه تحصیــل داد، حاصل ازدواج 
یک مهندس عمران و یک مادر هنرمند اســت.

روی پای خود ایســتادن را از مادرش یاد گرفت 
و خالقیــت را یکی از نزدیکانش بــه او آموخت. 
مادرش یک تعاونی هنرهای دســتی را اداره می 
کرد و در نمایشگاه های بین المللی هم به عنوان 
کارآفرین نمونه معرفی شد.کار کردن را از بچگی 
و زمانی که  هنوز در رفاه بودند دوســت داشت و 
در کنار مادرش کارهای هنری و دستی می کرد 
و می فروخت. فرزند وسط یک خانواده پنج نفره 
که در دوره راهنمایی به مدرسه نمونه دولتی می 
رفت. به دلیل دوری راه نتوانست تحصیلش را در 
این مدرسه ادامه دهد. رشته ریاضی فیزیک را در 
دبیرســتان و ریاضی محض را در دانشگاه ادامه 
داد.در این روزها بیشــترین فعالیت را می کرد، از 
تدریس به ســایر دانشجویان تا فعالیت هنری در 

تئاتر و مدلینگ. 
نکیســا گاهی گیتار می زند و سابقه بازی در سه 
فیلم سینمایی را دارد. یکی از نقاط عطف زندگی 
اش فرا می رســد، پدر فوت مــی کند و اعضای 
خانواده که سرپرست اصلی شان را از دست داده 
اند، دخل و خرج شان جور درنمی آید و نکیسا از 
روی اجبار دانشــگاه را رها می کند و برای کمک 
به معاش خانــواده اش به تهران می آید.دختری 
تنها در شــهری غریب که از صفحه آگهی های 
روزنامه کار پیدا می کند و در اتاقی ســاکن می 
شود. زندگی اش به سختی می گذرد. گلفروشی را 
به پیشنهاد یکی از دوستانش شروع می کند. در 

این حال دوستش هم به او پشت می کند تا نکیسا 
مجبور شــود اجناسی که روی دستش مانده را با 
دستفروشی به پول تبدیل کند. کم کم کارش می 
گیرد تا جایی که این کار را به عنوان شــغل خود 

انتخاب می کند.
بعداز مدتی با چرخ دستی گل ها را می فروشد تا 
اینکه مغازه دارها از رونق کارش ناراحت می شوند 
و شهرداری را به جانش می اندازند. بعد از چندین 
بار دعوا و مقاومت در مقابل ماموران شــهرداری 
حــاال خودش را طــوری اثبات کــرده که حتی 
کارکنان شهرداری و خانواده هایشان به مشتری 

ثابتش تبدیل شده اند.
در آرزوی فتح دنیا

عالقه دارد که ســبک خاص خود را داشته باشد 
و شــایدتا به حال هم تا حدی موفق شده است. 
داســتان از روزی شروع شــد که اتفاقی یک تل 
می خرد و آن را روی سرش می گذارد. استقبال 
مشــتریان از آن تل چنان زیــاد بود که تصمیم 
گرفت خودش یاد بگیرد تل درست کند. از آن روز 
با این ســبک و سیاق کارش را ادامه داده و مورد 
توجه قرار گرفته است.شغلش را با همه سختی ها 
و نگاه های متفاوت دوست دارد. می گوید: »معجزه 

خدا بوده که اینطور خبرم در همه جا پخش شده 
و همه به من افتخار می کنند. آشنایانی دارم که 
با برخوردشــان به من می فهماندنــد با کار من 
مشــکل دارند اما بعد از این اتفاق محبت شــان 
را به من نشــان می دهند.« از وابستگی به مردها 
خوشــش نمی آید. فکر می کند باید خودش به 
آرزوهایش برســد. برای کشیدن گلیم خودش از 
آب به تنهایی، جنگیده و حتی مجبور شده خیلی 

از حقایق را پنهان کند.
می گوید: » خانم هــا باید کار کنند و در جامعه 
حضور داشته باشند. استقالل مالی داشته باشند 
و کارآفرینــی کنند« .با وجــود همه اذیت هایی 
که شــده، در حال حاضر از وضعش راضی است 
و می خواهد از مردم، کســبه و ماموران سد معبر 
شــهرداری که دیگر او را پذیرفته اند، تشکر کند. 
شاید دختر گلفروش میدان تجریش، نکیسا، روزی 
هنرمند جهانی شود. روزی در کشورهای مطرح 
جهان آثار خود را بــه نمایش بگذارد و به عنوان 
یک هنرمند مشــهور شود. آنطور که خودش می 
گوید: » می خوام دنیا رو فتح کنم؛ من انرژی این 
کار رو دارم.«  این گزارش زیبا را پدرام پاشــاییان 

در هفت صبح نوشت.

فرهنگ
ادب 11

و

ازدواج و مقدمات پردامنه آن به نظر می رســد بخشی از تفریح ها و سرگرمی های زندگی 
دختران ایرانی، دست کم در تاریخ معاصر به شمار می آمده است. 

کالرا کولیوررایس انگلیســی که در اواخر دوره قاجار به ایران ســفر کرده بود، در کتاب 
»زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان« دراین باره روایتی جذاب دارد »هرچه دختر بزرگتر 
می شود به شایعه ها و ســخن چینی های اندرونی بیشتر عالقه مند می شود و بیشتر آنها 
را درک می کند. گاه نام خود و اشــاره هایی را که به نامزدیش می شــود می شــنود. اگر 
سوالی بکند به احتمال در جواب دروغ هایی تحویلش می دهند. گاه مادری سعی می کند 
جنبه هایی از مسائل را برای کودک روشن کند و در باب شادی حاصل از داشتن لباس نو 

جواهر و شیرینی ها، دامادی خوش سیما و خانه آینده برای او صحبت می کند. 
دختــران با چادر نمــاز گل گلی و دســت های حنابســته در کالس درس مالباجی ها 
می نشســتند تا از مادران شان بیشــتر بدانند، اما همین که به مرحله نوشتن و آموختن 
واقعی می رسیدند، به خانه و ســبک زندگی مادران شان بازمی گشتند؛ هرچند دختران 
خانواده های ثروتمند، گاه از این قاعده کرختی زندگی برکنار بودند و می توانستند جهان را 
بزرگتر و واقعی تر ببینند و بیشتر بیاموزند. لیدی مری شل، همسر وزیرمختار انگلستان در 
دوره ناصرالدین شاه قاجار، در کتاب »سفرنامه لیدی شیل« بر همین پدیده تصریح داشته 
می نویسد »زنان طبقه مرفه معموال باسواد و با شعر و ادب مملکت خویش آشنایی دارند 

و اغلب آنان قرائت قرآن نه معنی آن را می دانند. 
در میان زن های ایل قاجار و به خصوص خانواده ســلطنتی تعداد افراد باسواد خیلی زیاد 
است. اکثر آنها مکاتبات خود را شخصا بدون کمک میرزاها می نویسند. چنان که در این 
روایت پیداست دخترانی نیز در دوره قاجار حتی در شهرهایی دور از مرکز می زیستند که 

ناچار نبودند تنها به سوزن دوزی و کارهای خانه مشغول باشند. 
 قهرمان میرزا ســالور )عین السلطنه( شــاهزاده قاجاری نیز در کتاب »روزنامه خاطرات 
عین السلطنه« به فهرستی بلند باال از این هنرها اشاره کرده است که هر دختر در شهرهای 
کوچک و روستاها باید زمانش را با انجام آنها پر می کرد تا شوهرش تجدید فراش نکند. 
:گلیم بافی، جاجیم بافی، کرباس، چادرشــب، جوال، خورجین، انبان، چوخابافی، جوراب 
دستکش، خیاطی، نانوایی، آشپزی، گیاه شناسی، پشم ریسی. به نظر می رسد آموختن هر 
یک از این فن ها روزها وقت دختران را پیش از ازدواج می گرفته، دیگر زمانی برای آموختن 
و مدرســه رفتن نمی مانده است. بخش زیادی از زمان های فراغت دختران مجرد، بر پایه 
یک سنت و رسم دیرینه، به بافتن یک قالی نمادین اختصاص می یافته که قرار بوده است 

همراه خود به خانه بخت ببرند.  
 دختران اغلب از هفت تا سیزده سالگی ازدواج می کردند و عمال به عنوان رکن مستقلی 
وارد معرکه زندگی خانوادگی می شدند. این ازدواج های زودرس البته تنها موضوع بغرنج 
دختران نبود؛ نشــریه »شــکوفه« در پنجم ربیع االول ۱۳۳۳ قمری، در نوشتاری درباره 
باورهــای خرافی و عامیانه پاره ای از ایرانیان درباره اهمیت ازدواج دختران چنی نوشــت 
»مادران فقط چیزی را که می دانستند این بود که دختران را در طفولیت خواهی نخواهی 
به یک مرد بی تناسبی شوهر بدهند اگر دخترش به سن چهارده سالگی فرضا برسد غمگین 
باشد که چرا روز بدبختی او دیرتر رسیده پول در جیب رمال و جادوگران بکنند که چرا 
چند صباحی دیر به مقصود باطل نایل شدم«. لیدی شیل در سفرنامه اش اشاره کرده است 
که این روی آوری به جادو، در روزگار پس از ازدواج نیز ادامه داشــته است »گاهی اوقات 
یکی از زنان حرم که شوهرش به علتی ازجمله زایل شدن جاذبه زنانه از او غفلت نموده و 
توجهی به وی ندارد به انواع و اقسام سحر و افسون و ورد و دعا رو می آورد تا شوهرش را 

جادو کند و به سوی خود بکشد.
از حنا  بستن تا سینما رفتن

عین السلطنه در »روزنامه خاطرات عین الســلطنه« بارها به گردهمایی زنان در روزهای 
مشــخصی از تقویم در امامزاده زید تهران اشــاره می کند »همه ساله روز بیست وهفتم 
در امامزاده زید معرکه می شد. تمام زن های طهران، نجیب و نانجیب، پیر و جوان جمع 
می شــدند و رسوماتی داشــتند. مثال آن قدر حنا در آن روز می بستند که حوض بزرگ 
امامزاده آبش قرمز می شــد. کارهــا دارند، پیرهنها می دوزنــد، گداییها می کنند. کارها 
می کنند که به نوشــتن درســت نمی آید . مثال یکی حنای زیارت درست می کند، یکی 
حنای بخت درســت می کند، یکی حنای مکه معظمه می دهد، یکی حنای سفیدبختی 
می دهد، یکی حنای مراد می دهــد. زمانه ای بعدتر اما دختران گاه تفریح هایی مترقی تر 
داشــته اند؛ مثال پدران خود را به زحمت راضی می کردند به سینما بروند، اما چه سینما 

رفتنی، که خود گونه ای پیک نیک گروهی بوده است.
هرچند روایت شده است دغدغه تحصیل دختران، پس از مشروطه همواره مطرح و هدف 
اصلی زنان ترقی خواه »تاسیس مدارس دخترانه و علم آموزی دختران و زنان ایرانی« بوده 
اســت؛ هدفی که پیش از انقالب مشــروطیت نیز روزنامه ها و دگرگونی خواهان بارها بر 
بایستگی آن تاکید کرده، تنی چند از مردان و زنان ترقی خواه گام هایی برای برآوردن آن 

برداشته بودند؛ هرچند به علت ها ی گوناگون به بار ننشسته بود.
 پاره ای نهادهای نوپای مدنی در تاریخ معاصر نیز گویا با این دگرگونی در سبک زندگی 

دختران همراهی داشــته اند. کانون بانوان شــعبه هایی در چند استان تشکیل داد و 
افزون بر برپایی مجلس های ســخنرانی، پایه گذاری روزنامه و مجله برای باالبردن 

سطح آگاهی زنان و گشــایش پیشاهنگی دختران در مدارس، کالس هایی 
برای دختران در زمینه های ورزش، موسیقی و تعلیم زبان های 

خارجی تشکیل داد. 

از دخترخانگی تا ازدواج

يک فنجان 
چاي د  ر 

خوب رویی که ژن خوب  نیستطهران قد  يم
نگاهی به معضل بیکاری زنان 

زنان در رســانه چگونه بازنمایی می شوند - هادی 
دانشــگاه عالمه  ارتباطات  گــروه  مدیر  خانیکی، 
طباطبایی: در حوزه سیاست و آکادمیک کارهای روزنامه نگاران 
کار سطحی و توصیفی اســت، در حالی که کار ژورنالیستی نقطه 
قوت کار آکادمیک است، چون می تواند پلی باشد بین کار پژوهشی 
و کنشــگری در جامعه.کتاب زنان و دولت پس از انقالب، نوشــته 
پرستو سرمدی اگر به زبان روزنامه نگاری نبود، به درد قفسه کتابخانه 
می خورد، اما قدرت یک محقق این است که به زبان قابل فهم برای 

جامعه یعنی زبان روزنامه نگارانه مطلب خود را منتشر کند.
در  ایــن کتاب در توصیف عملکردها، نویســنده بــه دنبال بیان 
نابرابری ها اســت و الگوی وی این است که مهم ترین الگوی تغییر 
دولت است. این کتاب کار خوب و ماندگاری است البته مدعی هم 
نیست که همه جوانب را مطرح کرده است.می توان به نویسنده حق 
داد که برای اینکه به دنبال رفع نابرابری است رسانه و مطبوعات را 
فرصت دیده و هر جا شبکه و سایتی به امور زنان پرداخته به آن 

توجه کرده است. واقعیت تحرک زنان در جامعه از وضعیت بازنمایی 
شــده آنان در رسانه باالتر است. و تطابق وضعیت زنان در جامعه با 
بازنمایی آن در رسانه ضعیف است. بازنمایی وضعیت زنان در رسانه 
ضعیف تر از قدرت زنان در جامعه اســت، به ویژه براساس تغییرات 
مثبتی که در حوزه زنان رخ داده اســت. این مسئله را منتقدان از 
منظــر زنانه در حوزه ارتباطات با عنوان امحای نمادین زنان مطرح 
می کنند. اینکه زن در رسانه انعکاس پیدا می کند، کافی نیست، بلکه 
باید دید زنان در رسانه چگونه بازنمایی می شوند. شناخت گفتمان 
پدرســاالرانه در عرصه معرفتی فرهنگی جزء مقوالتی است که در 
حوزه مطالعات زنان و کنشــگری زنان باید به آن پرداخته شــود.
در حوزه های مختلف، زنان پیشــرفت کرده اند، مثل رمان نویسی و 
ســینما، البته روشنفکری هنوز یک حوزه مردانه است و زنان صرفا 
مصرف کننده این حوزه هستند.اگر پژوهشگران به شناخت ساختار 
رســانه ای در ایران اعم از رادیو، تلویزیون، شبکه های اجتماعی و ... 
بپردازند و بررسی کنند ترکیب جنســیتی نیروی کار در رسانه ها 
چگونه است. معموال این ترکیب در جوامع مردانه است و به مدیریت 

در فرایندهــای ارتباطی منجر می شــود. البته فقط اکتفا کردن به 
رسانه ها بدون توجه به نقش نهادهای مدنی محافظه کارانه ترین نگاه 
در فضای رسانه ای را ایجاد می کند. فضای رسانه ای ما نسبت به زنان 
عمدتــا تقویت کننده وضع موجود بوده نه تغییر دهنده آن و اینها 

پژوهش هایی است که باید سایرین انجام دهند.

            بررسی کتاب زنان و دولت ،پس از انقالب 
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آمد  یم خانه نبود  ید  
بانوی پرنده ها

نسرین ظهیری
روایت خانه  بانوی شاعره طاهره صفارزاده- در کوچه باغ های تجریش دنبال پنجره می گردم . در 

انتهای خانه باغی در الهیه که صاحبش با پرنده ها سر و سری داشت. 
 از پشت پنجره ای که حاال خواب آلوده است، جز تصاویر مبهم موج دار چیزی نمی توان دید. پنجره 
اتاق خواب طاهره صفارزاده که گویا هر نیمه شب پرنده ای مامور بود تا با نوکش به شیشه ای بکوبد و 
بانوی آب و آیینه را بیدار کند. حاال درخت های در هم پیچیده توت و آلبالو و انگار زردآلو مهمان دارند. 
همان مهمان هایی که عزیز این خانه بوده اند و صاحبخانه آن ها را با سوتکی که بر گلو داشت به مهمانی 
لحظه ها یش دعوت می کرد. ماجرای سوت را راضیه تجار هم تعریف می کند:وقتی با ایشان صحبت 
می کردم چند بار سوتی  به که بر گردن داشت دمید و به صدای پرنده ای گوش داد که در حیاط بزرگ 
خانه اش می خواند. او مرا به یاد ملکه سبا انداخت. حتماً گوشه ای از زبان پرندگان را سلیمان به بانوی 
محبوبش یاد داده بود.حاال درون صندوق پستی خانه طاهره صفارزاده ،خانم پزشکی ،متخصص الغری 
تبلیغ کرده و نشانی داده است. پیش پای من نوجوان کوله پشتی به دوشی بی خیال و سر به هوا تراکتی 
داخل خانه بانوی باران انداخت و رفت. درخت پر برگ جلوی خانه جلوی دید را می گیرد شاید پسرک 

می دانست که درمان الغری به درد موسسان  بنیاد بیداری نمی خورد.
خانه طاهره صفارزاده در خیابان دربندی تجریش است که می خورد به منطقه الهیه. این همان خانه ای 
است که قباًل میان وارثان و کسانی که ادعا می کنند نماینده طاهره صفارزاده اند بر سر تملک آن دعوای 
رســانه ای شــده و کار به محاکم قضایی هم کشیده است . ملکی که برایش با یک حساب سرانگشتی 
قیمتی باالتر از سه چهار میلیارد تومان تخمین زده می شود . بحث دعواها را می گذاریم برای بعد چرا 
که این جا جل.ی حیاط همه چیز در آرامش  قرار دارد. خانه بانویی که همراهانش می گفتند که: در رگ 

هایش نور جاری بود . طعم و مزه نور را حس کردم...صدای بسماهلل را در ضربان نبضش. 
باغ بزرگی که در انبوه درخت های پیر و جوان غوطه خورده و آســمانش دیگر پیدا نیست و ساختمان 
سفید رنگ که به نسبت ساختمان های خیابان کوچه باغی دربندی که همه نونوار و مدرنیزه شده اند 
کهنه است. این ها همه آن چیزی است که می توان از الی درزهای میله های استخوانی رنگ خانه دید. 
هیچ کس به صدای ضعیف زنگ خانه پاسخ نمی دهد. عجیب این که نرده ها دق البابی دارد که بوی 
قدیم ها را می دهد انگار که از کوچه باغی بگذری و در خانه را بزنی در باز بشود و میانه حیاط محرابی 
ببینی ،محرابی که راضیه تجار در مورد آن می گوید: در آن اتاقک کوچک وســط حیاط خانه محرابی 
ســاخته بود برای شــنیدن پرواز بال مالئک. انگار امروز هم روز پرنده است . گنجشک ها جای بانوی 
گنجشک ها را خالی کرده اند و با توت های تازه رسیده معاشرت می کنند. اگر گوش تیز کنی و پشت 
درهای بسته اندکی تحمل ، از حیاط خانه طاهره صفارزاده صدای بلبل پر می کشد و عابران را به تجربه 
لجظه ای خوش در شهر دودآلود دعوت می کند. پیچک ها روی شیروانی زنگ زده سر می خورند. در 

حیاط بسته است و پونه های نورسته از درزهای حاشیه خانه بیرون زده اند و میان هوای پونه آگین :
 ایوان خانه ام / به وسعت قبری است / از آفتاب و خاک / نشسته ام به وسعت قبر/ و منتظرم/ 
که دست رهگذری ادامه دستانم باشد/ و قفل خانه را بگشاید /صدای خسته کفشی می آید/
صدای تیزی زنگ/از قعر پلکان /مهمانی آمده ست بگوید/امروز هم هوا دوباره گرفته ست /

امروز هم هوا دوباره خراب است.
کوچه های خیابان دربندی سراشــیبند. بعد از چهارراه حسابی از هر که نشانی خانه طاهره را بپرسی 
می گوید پالک ۳۲ جدید و ۸ قدیم. نرده های سفید خانه از پشت با حصاری طلق گونه پوشیده شده  تا 
داخل حیاط محفوظ باشد . انگار ماه هاست کسی به این خانه سر نزده و درش به روی پاشنه نچرخیده 
است. باالی  نرده های آهنی پالکاردی نصب شده که روی آن نام خانم صفارزاده خادم قرآن آمده و اعالم 
کرده که اینجا متعلق به موسسه فرهنگی بیداری ؛تاریخ تاسیس شهریور ۸۸ . سر و وضع پارچه نوشته 
نشان می دهد که فقط چند روز از نصب آن گذشته و انگار کسی به دالیلی می خواسته وضعیت ملک 
مشخص باشد و آن را یک جورهایی نشان کرده است. از پله های جلوی ساختمان روبرو آنتن ماهواره 
هم روی یکی از ساختمان ها معلوم است . به عالمت کسی که انگار در این خانه ساکن بوده و هست. در 
همین خانه بود که وقتی متوجه شد همسایه اش سیمین دانشور سخت بیمار است او را به بیمارستان 
رساند . آن گونه که خود خانم صفارزاده می گفت به عیادتش رفته بود:  برایش دعا کردم. سیمین خوب 

شد و بارها گفت که : تو مرا نجات دادی و هر بار به او می گفتم :خدای طاهره تو را شفا داد.
صفــارزاده ارادت خاصی به امامزاده صالح)ع( در تجریش داشــت . صندوقی هم برای نذورات امامزاده 
داشت که آن را ماهانه به دفتر نذورات تحویل می داد. جالل صفارزاده هم که از این ارادت آگاهی داشت 
پس از رحلت غیر منتظره  خواهر تصمیم گرفت او را در جوار این امامزاده به خاک سپارد: به دلیل عالقه 

و ارادت خودش گفتیم که به امام زاده صالح )ع( ببریمش اما در آنجا برای خاکسپاری او که زندگی اش 
را وقف کارهای قرآنی کرده بود پول زیادی خواستند . ما هم نه این که نداشته باشیم به هر جهت گفتیم 
چنین پولی نمی دهیم. صحبت های ما با مسئول آنجا هم به نتیجه نرسید تا این که آقای مسجد جامعی 
گفتند طاهره را به ابن بابویه ببریم. من هم برادرزاده ام را فرستادم تا قبر آماده کند . نزدیک ظهر بود که 
آقای دکتر الهام که آن زمان سخنگوی دولت بود مرا خواستند و گفتند که می توانیم خانم صفارزاده را 

در جوار امامزاده صالح )ع( به خاک بسپاریم . خالصه در دقیقه آخر اینگونه شد. 
می خواست خانه اش دارالقرآن باشد

اختالف ها میان برادر طاهره صفارزاده وکیل ایشان و فاطمه میرسعید قاضی که ادعا می کند نماینده 
طاهــره صفارزاده اســت در مورد همین خانه خیابان تجریش همچنان ادامــه دارد. بنا به گفته جالل 
صفارزاده ،خانم صفارزاده در سال ۸7 خانه اش را به قیمت حدود دو میلیارد تومان فروخته بود منتهی 
خودش از این فروش راضی نبود . او می گوید: بعد از مدتی به من گفت : اخوی یک جایی برای من پیدا 
کن چون خریدار تا آخر آذر من را بیرون می کند. نا گفته نماند که آن مرحوم می خواست خانه اش را 
به یک مرکز علمی دینی که به نحو احسن از آن استفاده شود تبدیل کند و به همین علت قرار بود چهارم 
آبان ۸7 با خریدار در این باره مذاکره کند  که به مریضی مبتال  شد و متاسفانه بعد از آن هم فوت کرد.
بعد از فوت خواهرم چند بار با رسانه ها مصاحبه کردم و گفتم که طبق وصیت او خانه اش باید دارالقرآن 
شود که خریدار مخالفت می کرد و می گفت :خانه متعلق به من است . به همین علت بحث را به دادگاه 
سپردیم . از سوی دیگر دکتر وصال همسر طاهره صفارزاده که سال 7۳ فوت کرده بود دو وارث داشت 
. برادرهای دکتر وصال به عنوان وارثان مادری او اعالم کردند که دودانگ خانه متعلق به ماست . مالک 
بعد از مدتی که متوجه شد کار خانه دارد به دست وارث می افتد گفت : من خانه را نمی خواهم و پولم 
را بدهید. بعد از مدتی به وارثان پیشنهاد ارائه سند به دادگاه را دادم که ظاهراً این کار در دست بررسی 

است و دادگاه هنوز حکمی نداده است.
پس از پیگیری های برادر صفارزاده برای رد واگذاری خانه به اوقاف فاطمه میرسعید قاضی از دوستان و 
شاگردان طاهره صفارزاده که نماینده او برای وقف خانه اش بود اعالم کرد که این گفته ها را رد می کند 
و در نامه ای می نویسد : ما شاگردان ایشان و وارثان معنوی آن استاد بزرگوار مطمئن هستیم صاحب 
اصلی جهان مادی و آن مکان مقدس که به نام پژوهشــکده بین المللی علوم قرآنی توسط آن مرحوم 
تاسیس شدو تخصیص یافته محافظت می نمایید.از سوی دیگر غالمعلی فروغی موسس بنیاد بیداری 
هم با نظرات برادر ایشــان چندان موافق نیست : خانه خانم صفارزاده جز اموال ایشان است که قبل از 

مرگ به بنیاد بیداری واگذار کرده اند و در واقع این خانه وقف بنیاد بیداری است ....

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال چهارم- شماره 51 - نیمه اول اسفند 1396 

ترقی اقتصاد  ی د  ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد  د  ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید  .

کافهداستان
خط یک مترو تهران )ایستگاه شوش(

روی صندلی ایستگاه نشسته بود. موبایلش را برداشت و تند تند شماره گرفت. الو...مریم! اونجا 
اوضــاع خوبه؟ من از صبح فقط ۱6 هزار تومان فروختم... بــه نظرت منم بیام اونور؟ الو...الو... 

مریم... اَه... لعنت به این شانس.
ـ خانم این دستبند قیمتش چنده؟

ـ اینو می گی عزیزم؟ ۱۲ تومن. )با اســتیصال عجیبی که در صورتش نمایان است، دستبند را 
در کیسه می گذارد و می دهد، به من.( قابلتو نداره عشقم.

ـ دستت درد نکنه. ببین وقت داری یه گپ با بزنیم. قول می دم کوتاه باشه.
ـ تا اومدن قطار بعدی فقط.

ـ باشه؛ حتما. تو چند سالته؟
ـ مگه خبرنگاری؟

ـ آره.
ـ ۲6.ـ یه ساله که میام. از اولم بدلیجات می فروختم.

ـ چی شد که اومدی مترو؟ یعنی جریان زندگی چطوری تو رو کشوند اینجا؟
ـ لطفا از نگاه باال به پایین با من حرف نزن. من بچه ی شهرستانم اما یه روز مثل تو بودم. من 
لیسانس کامپیوتر دارم و از خانواده سطح پایینی هم نیستم. به خوابم نمی دیدم این روز رو... تو 
شهرمون دانشجو بودم که عاشق یکی از همکالسیام شدم. بچه تهران بود. نه که فکر کنی بچه 
پولدار بودا، بچه ی پایین شهر بود، خواستیم با هم ازدواج کنیم که خانواده پسره خیلی موافق 
نبودن. خالصه بعد کلی داستان عقد کردیم و من اومدم تهران. هم شوهرم بیکار بود، هم من. 
مادرشــوهرم می خواست چیکار دو تا آدم بیکارو؟ خیلی باهام بدرفتاری کرد. کار مناسبی هم 
که شــوهرم راضی باشه پیدا نکردم، همش می گفت اونجا محیطش مردونه است، اونجا فالنه... 
کار درســت نشد، برام. یه روز سوار مترو بودم مثل تو نشستم کنار چندتا فروشنده که داشتن 
با هم حرف می زدن. از البالی حرفاشون فهمیدم که درآمد خوبی دارن... رفتم پیش یکی شون 

راه و چاه کارو پرسیدم. منم زدم به کار.
ـ شوهرت و مادرشوهرت می دونن که تو مترو کار می کنی؟

ـ مادرشوهرم که نه اما به شوهرم راستش رو گفتم.
ـ شوهرت االن چیکار می کنه؟

ـ دوماهه تو بانک کار پیدا کرده. آبدارچیه. باید بتونیم، دوتایی پول پیش یه خونه جور کنیم. 
بعدشم باید واسه خونه ای که اجاره می کنیم، وسیله بگیریم، تا اون موقع باید کار کنم.ـ روزی 

۵۰، 6۰ تومان. البته روزهایی هم هست که کمتر در بیارم.
ـ پدر و مادرت خبر دارن که تو اینجا چه اوضاعی داری؟

ـ وای. نــه؛ فکر کن بدونن. اگر اونا بفهمن که دیگه هیچی. راســتش من االن خیلی ناراضی 
نیستم. تنها وحشتم اینه که یه روز تو همین ایستگاه ها مادرشوهرم و یا یه آشنا ببینم. خیلی 

از اون روز می ترسم. برای همین ماسک دارم.

یکحکایت

نبش قبر شاعره طاهره صفارزاده  
چندی  پیش فاطمه راکعی  مشاور شهردار در امور بانوان در نشست بررسی شعر و شخصیت شاعره  
طاهره صفارزاده   در واکنش به نبش قبر  این شاعره گرانقدر  او  را چنین معرفی کرد: ماجرای نبش 
قبر  بانو صفارزاده در ســال 9۴ اتفاق افتاد، به دلیل ارادت خاصی که طاهره صفارزاده به امامزاده 
صالح )ع( داشت، تصمیم گرفته شد که او در این آستان مقدس دفن شود و باالخره قبری از سوی 
مقام معظم رهبری برای دفن وی اهدا شد اما پس از آن در دهم شهریور ماه سال 9۴ متوجه شدیم 

که نبش قبر صورت گرفته و کس دیگری در قبر دفن شده است. 
گویا مســئوالن امام زاده خواستار ۸۰ میلیون پول شده بودند که این موضوع بسیار ناراحت کننده 
است.چنین برخوردی اصال شایسته نیســت و به نظرم نبش قبر او توهین به شاعران انقالبی بود. 
امیدوارم به سرعت نهادهای مسئول بابت این اقدام زشت عذرخواهی کنند.عاشق مردم و کشورش 
بــود و تمام ظرفیت های علمی و هنری اش را صرف انقالب اســالمی کرد.طاهره صفارزاده یکی از 
شــخصیت های برجسته شعر و ادبیات انقالب، در پاییز چشم به جهان گشود و در پاییز راهی دیار 
باقی شــد. وی 7۲ سال عاشقانه زیست و 7۲ ســال برای رسیدن به اهدافش عاشقانه تالش کرد. 
صداقت، عدم پوشــیده گویی و عدم دورویی از ویژگی هایی بود که او را به یک شــخصیت محبوب 
و دوســت  داشتنی در میان اهالی شعر تبدیل کرده بود. صفارزاده به شکل ساده ای زندگی می کرد، 
حس رهایی داشــت و به این دنیا دل نبســته بود.صفارزاده در یک خانواده فرهنگی - مذهبی در 
سیرجان متولد شد. ۱۳ ساله بود که نخستین شعرش را سرود و در سال چهارم دبیرستان نخستین 
جایزه شــعری خودش را دریافت کرد. صفارزاده بعد از مرگ تنها فرزندش به انگلستان و سپس به 

آمریکا رفت و در سال ۴۱ نخستین کتاب شعرش با عنوان »رهگذر مهتاب«  را منتشر کرد.
 او با گســترش فعالیت های ادبی به شخصیتی شناخته شــده در آمریکا تبدیل شد و به عضویت 
نهادهای مختلف ادبی و فرهنگی درآمد.او در راستای گسترش فعالیت های ادبی در خارج از کشور، 
کتاب »چتر سرخ« را در سال ۴7 به زبان انگلیسی منتشر کرد که این کتاب با استقبال بسیار خوب 
اهل ادب مواجه شــد و این کتاب هم اکنون نیز در بسیاری از دانشگاه های معتبر تدریس می شود. 
صفارزاده بعد از انقالب و بعد از شروع فعالیتش در دانشگاه شهید بهشتی به شکلی جدی به موضوع 
ترجمه پرداخت و به نوعی به اهمیت این حوزه اشــاره کرد.ترجمه قرآن کریم به دو زبان فارسی و 
انگلیســی حاصل ۲7 سال تالش مســتمر در حوزه دین و از ارشمندترین آثار اوست. صفارزاده در 
حــوزه آموزش و پژوهش نظریه های زیادی دارد که نظریه »ترجمه تخصصی« یکی از آن هاســت. 
همچنین پیشــنهاد تاسیس مرکز ترجمه قرآن به زبان های خارجی و تاسیس انجمن قلم از جمله 
اقدامات او در سال های نخست انقالب است.در ابتدای تشکیل انقالب، خالء های فرهنگی به شدت 
احساس می شــد بنابراین او با همراهی هنرمندان، »کانون فرهنگی نهضت اسالمی« را تاسیس و 
در ســال های فعالیتش هنرمندان متعهد زیادی را به جامعه تقدیم کرد.تمام عمر پربرکت طاهره 
صفارزاده افتخار است اما او هیچ وقت جایزه های مادی را نمی پذیرفت و در عزلت شاعرانه ای به شعر 
و تفکرات خود می پرداخت.  در ســال ۱۳67 او در فستیوال بین المللی شعر »داکا« به عنوان یکی 
از پنج عضو بنیان گذار کمیته ترجمه آســیا و در سال ۲۰۰۵ میالدی به عنوان برترین زن مسلمان 
از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر برگزیده شد.انتخاب به عنوان استاد نمونه از 
ســوی وزارت علوم، انتخاب به عنوان خادم قرآنی و برگزیده شدن در نخستین جشنواره شعر فجر 
برخی دیگر از افتخارات اوست.سنت شــکنی در فرم و محتوا از ویژگی های شعری اوست. صفارزاده 
در ســبک و زبان صاحب سبک بود و از طنز و وارونگی زیادی در شعرش استفاده می کرد. او بعد از 
مجموعه اولش وزن نیمایی را هم کنار گذاشت چراکه معتقد بود، وزن ذهن خوانند را تنبل می کند 

و جلوی فعالیت های شاعر را می گیرد.

 

در دوران پارینه ســنگی تقسیم کار باعث تحت 
ســتم قرار گرفتــن زنان نگردید و زنــان اگر نه 
موقعیتی برتر بلکه الاقل برابر با مردان داشــتند 

و تقسیم کار براساس تعاون استوار بوده است. 
حتی اگر نخواهیم به کار زنان اولویت دهیم قدر 
مسلم این خواهد بود که زن در این دوران تحت 
ستم نبوده است، چرا که بدون مالکیت خصوصی 
و انباشت، صرف تقسیم کار نمی تواند پایه ای برای 
بهره کشی از یک جنس باشد. جوامع اولیه در این 
دوران نیز جوامعی مادر تبار بوده که کودکان اصوالً 

توسط نسب مادری خویش شناخته می شدند.
زنان در دوران پارینه ســنگی بیشتر به گردآوری 
خوراک مشغولند اما در شکار مشارکت می نمایند 
عــالوه بر این کنترل منابع تأمین غذا به  کارهای 
تولیدی مختلف از جمله: چرم ســازی، سفالگری 
صنایع دستی مختلف، داروسازی و ... را نیز به پیش 
می بردند.در اثر پیشرفت تکنولوژی، در این دوران 
تکثر جمعیت امکان یکجانشینی را فراهم نمود و 
شــهرها کم کم، پدید آمدند، در شهرها طبقه ای 
به وجود آمد که از طبقه ی دیگر تغذیه می کرد و 
انباشت سرمایه را تحت نظر داشت و پیشه وران و 
روحانیون و نظامیان را در خدمت خود داشتند در 
این دوران سیستم برون همسری )ازدواج با فردی 
خارج از قبیله و طایفه ی خــود( جای خود را به 
درون همسری داد .در این دوران سلطه ی زنان در 
مذاهب نیز ناپدید می گردد مجسمه ها مادرـ  خدا 

کمرنگ تر می شوند و خدایان مرد رخ می نمایند.
با پیشرفت صنایع و علومی که زنان خود بنیان گذار 
آن بوده اند و حرفه ای شدن کشاورزی و نتیجتاً به 
وجود آمــدن مازاد محصول که امکان انباشــت 
ســرمایه را فراهم می نمود ، جنسی پدید آمد که 
جنس دیگر را تحت ســلطه ی خویش قرار داده 
بود و با سود حاصل کارخانگی آنان به ثروت خود، 
می افزود و یا محبوس ساختن آنان احساس قدرت 
می نمود، محدودیت هــای فیزیولوژیک زنان که 
صدها هزار سال هیچ مانعی برای فعالیت آزادانه ی 
آن ها در حیطه ی اجتماع بــه وجود نیاورده بود، 
اکنون به زنجیرهایی بدل گشته بود که نقش زنان 
را بــه ابزار تولید مثل برای مردان تقلیل داده بود.

با آغاز قرن بیستم به دنبال پیشرفت های صنعتی 
جهان مدرن و بعدها وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی 

زمینه برای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی 
زنان فراهم شد.افزایش مشارکت اجتماعی زنان با 
کار در کارخانه هــا و ادارات و بعدها در جبهه نبرد 
به عنوان امدادگر اولین گام ها برای احقاق مطالبات 
اجتماعی آنها بود. در آن روزها شرایط کاری سخت 
با دســتمزد کم برای زنان باعث شد آنها دست به 

اعتراض علیه آنچه نابرابری می دانستند، بزنند.
تاریخچه جنبش زنان در  8 مارس 

در هشتم مارس ۱۸۵7، زنان کارگر کارگاه های 
پارچه بافــی و لبــاس دوزی در نیویورک آمریکا 
به خیابان ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد 
کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب 
کار شــدند. این تظاهــرات با حملــه پلیس و 

کتک زدن زنان برهم خورد..
به روایت تاریخ، نیوزیلند نخستین کشور مستقلی 
بود که در ســال ۱۸9۳ حــق رأی زنان در آن به 
رسمیت شناخته شــد.چندی پیش از این تاریخ 
یعنــی به ســال ۱۸66 جنبش حقــوق زنان در 
انگلســتان مبارزه برای رسیدن به حق مشارکت 
سیاســی را آغاز کرده بود..شناخته شده ترین نماد 
مبارزه اجتماعــی زنان در تاریخ معاصر مربوط به 
هشتم مارس ۱9۰۸ میالدی و اعتراض به همین 
شرایط سخت کاری بود. در این روز گروهی از زنان 
کارگر در یک کارخانه نساجی در نیویورک دست 
به اعتراض زدند. رئیس کارخانه برای جلوگیری از 
گسترش اعتراض آنها را در کارخانه محبوس کرد 
اما یک آتش سوزی مشکوک باعث شد و  نزدیک 

بــه ۱۲9 تن از زنان کارگر جان خود را از دســت 
بدهند . ایده انتخاب روزی از سال به عنوان روز زن 
نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار 
حق رای برای زنان مطرح شد. دو هزار زن تظاهر 
کننده در ۲۳ فوریه ۱9۰9 پیشنهاد کردند که هر 
سال در روز یکشــنبه آخر فوریه ، یک تظاهرات 

سراسری در آمریکا بمناسبت روز زن برگزار شود.
در ســال ۱9۱۰، دومیــن کنفرانــس زنــان 
سوسیالیســت که کالرا زتکین از رهبران آن بود 
به مســئله تعیین روز بین المللی زن پرداخت. 
زنان سوسیالیست اتریشــی قبال روز اول ماه مه 
را پیشنهاد کرده بودند. زنان سوسیالیست آلمان 
روز ۱9 مارس را پیشــنهاد کردند. مناسبت این 
روز، مبارزات انقالبی در ســال ۱۸۴۸ علیه رژیم 
پادشــاهی پروس بود که به عقب نشینی لفظی 
حکومت در نوزدهم مارس همان سال، منجمله 
در مورد مطالبات زنان، انجامید. ۱9 مارس ۱9۱۱ 
خیابانهای آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک با 
مــارش زنان به لرزه در آمد. شــمار زنان تظاهر 
کننــده در اتریش بــه ۳۰ هزار نفر می  رســید. 
نیروهای پلیس به تظاهرات حمله بردند و به زدن 

زنان پرداختند و گروهی را دستگیر کردند.
ســال ۱9۱۳ دبیرخانه بین المللی زنان  هشتم 
مارس را بــا خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا 
به عنوان روز جهانــی زن انتخاب کرد. در همان 
سال، زنان زحمتکش و زنان روشنفکر انقالبی در 
روسیه تزاری و در سراسر اروپا، مراسم ۸ مارس را 

بشکل تظاهرات و میتینگ برگزار کردند.
در ســال ۱9۱۴ جنگ جهانی اول درگرفت. در 
اروپــا که مرکز جنگ بود، زنــان انقالبی تالش 
کردند تظاهــرات ۸ مــارس ۱9۱۵ و ۱9۱6 را 
تحت شــعار مرکزی علیه جنگ امپریالیســتی 
برگزار کنند. در سال ۱9۱7 تظاهرات زنان کارگر 
در پتروگراد علیه گرســنگی و جنگ و تزاریسم 
بانگ آغازین انقالب روسیه بود. کارگران شهر در 
پشتیبانی از این تظاهرات، اعالم اعتصاب عمومی 
کردند و  ۸ مــارس ۱9۱7 به یک روز فراموش 

نشدنی در تاریخ انقالب روسیه تبدیل شد.
ســال ۱9۲۱، کنفرانــس زنان انترناســیونال 
سوم کمونیستی در مســکو برگزار شد. در آن 
کنفرانس روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن 
بتصویب رســید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را 
به گســترش مبارزه علیه نظــم موجود و برای 
تحقق خواســته هایشــان فرا خواند.از اواسط 
دهــه ۱9۳۰، دنیا یک بار دیگر بســوی جنگ 
جهانی جدید روان شــد. برگــزاری تظاهرات 
روز جهانی زن در کشــورهایی که تحت سلطه 
فاشیســم بودند، غیر قانونی اعالم شد. علیرغم 
این ممنوعیت، در هشــتم مارس ۱9۳6، زنان 
در برلیــن تظاهــرات کردند. در همــان روز، 
اســپانیای فاشیست شــاهد تظاهرات هشتم 
مارس در مادرید بود. ۳۰ هزار زن کمونیســت 

و جمهوریخواه، شعار آزادی و صلح سر دادند.
در دهــه ۱96۰، در کشــورهای آســیا و افریقا 
و آمریــکای التین جنبشــهای رهایی بخش بپا 
خاسته بود. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته 
نیز جنبشــها و مبارزات انقالبی و ترقی خواهانه 
بــاال گرفته بــود و جنبش رهایــی زن نیز اوج 
و گسترشــی چشــمگیر یافت. در سال ۱97۵ 
سازمان ملل هشتم مارس را به عنوان روز جهانی 
زن برسمیت شناخت.بعد از خاتمه جنگ جهانی 
دوم و باالخــص از اواخر دهه ۱97۰، با توســعه 
سرمایه داری به کشورهای عقب مانده، بخش های 
بزرگ تری از زنان درگیر کار و تحصیل گشتند. 
در عین حال، زنان همچنان در جامعه موقعیتی 
درجه دوم داشــته و اسیر نظام مردساالر بودند. 
این تناقض تا به امروز ادامه دارد و  مسئله زن را 
حادتر و انفجاری تر کرده است به عبارتی دیگر 
زنان جامعه قــرن ۲۱ هنوز به   مطالبات دوران  

پارینه سنگی خود گرفتار هستند .

۸مارسروزجهانیزن

تالش برای بازگشت به آرمان های پارینه سنگی 
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