
ترقی اقتصادی : بعــد از چند روز گمانه زنی درباره 
راه اندازی بــازار ثانویه ارز و نامعلوم بودن تبادل ارزی 
بین صادر کننــدگان و واردکنندگان، در نهایت امروز 
مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات را صادر 
کرد. دستورالعملی که  به موضوع تبادل ارز صادراتی با 
نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات 
کاالهای گروه )3( می پردازد. در این دستورالعمل آمده 
است:» کلیه صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی به غیر از 
محصوالت پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصوالت 
فوالدی و فلزات رنگین که از تاریخ 97/1/22 اقدام به 
صادرات کرده اند، می توانند نسبت به فروش ارز حاصل 
از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان با 
شرایط خاص اقدام کننده.« در ادامه این دستورالعمل 

به 14 شرط اشاره شده است: 
» 1- صادرکننــده می تواند اطالعات پروانه صادراتی 
خود را به ســایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت 
سفارشهایشان منتقل کند، سازمان توسعه تجارت و 
اتاق ها می توانند در جهت این شناســایی و ارتباط 
اقدام کند. تبصره : واگــذاری پروانه صادراتی و یا ارز 
معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین 
صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله 
و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل 

واگذاری خود را اعالم کند.
2- واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از 
صادرات صادرکنندگان را دارند الزم است با مراجعه 
به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام 
کند. تبصره : واردکنندگان در کلید) TAB ( مالی و 

بانکی موضوع )FIELD( نوع عملیات ارزی را بانکی 
و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند.

3- وارد کننــده جهت تامین ارز ثبت ســفارش خود  
به بانک عامل مراجعه نمــوده و با ارائه اطالعات پروانه 
صادراتی  صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست 
تامین ارز می کنند. تبصره : صرفا واردات کاالهایی که 
تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کاالیی قرار دارند 

می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.
4- بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی  

از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
5- در صورت تایید گواهی ثبت آماری توســط بانک 
مرکزی ، بانکهای عامــل موظفند تضامین الزم را از 
بازرگان، مطابق بند ) ی( بخش اول مجموعه مقررات 
ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در ســامانه تامین ارز 

اعالم نماید.
6- بانک های عامل با مراجعه به ســامانه تامین ارز  
اطالعات پروانه های صادراتی را ثبت می کنند. تبصره 
: با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به 
شخص دیگری ) صادرکننده ( است الزم است بانک 
عامل از رضایت صادرکننده جهــت واگذاری پروانه 
صادراتی اش به مشتری ) واردکننده ( اطمینان یابد. 
لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر 
تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. 
این درخواســت به صورت سیستمی جهت مشاهده 

صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می شود.
7- صادرکننده الزم است با مراجعه به سامانه جامع 
تجــارت ، درخواســت بانک عامل ، مبنــی بر جواز 
واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید 

نماید. تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به 
پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن 
ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله  برابر میزان ارزش 

آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.
8- بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات 
ارزی ) سمتاک( نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب 

برات بدون تعهد اقدام نماید.
9- وارد کننده الزم اســت اسناد حمل ثبت سفارش 

خود را به بانک عامل تحویل نماید.
10-  بانک عامل باید با مراجعه به ســامانه سمتاک  

اسناد حمل را ثبت کند.
11-  واردکننده موظف اســت با مراجعه به سامانه 
جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی  

اطالعات منشاء ارز خود را ثبت کند.
 12-  بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور 

اعالمیه تامین ارز می نماید.
13- واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شــماره 
رهگیری اعالمیه تامین ارز ) شــاتا( اقدام به ترخیص 

کاالی خود می نماید.
14- واردکننده پس از ترخیص کاال ، جهت رفع تعهد 
و دریافت تضامین خــود باید به بانک عامل مراجعه 

نماید.«
همچنین در تبصره این قانون آمده است:» فهرست 
محصــوالت پتروشــیمی و فــرآورده هــای نفتی  
محصوالت فــوالدی و فلزات رنگین  که موظفند ارز 
خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند 
طی بخشنامه شماره 60/70934 مورخ 97/3/13 وزیر 

محترم صنعت ، معدن و تجارت ابالغ شده است.«

با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در 
نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا 
بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای 
اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاســت ها مشاهده  نمی شود و همچنان 
بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود. نتیجه این مدل سیاست 
گذار ی را هم پس از انتشــار لیســت دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد 
کردیم که چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی 
نداشــت. ابالغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی 
و الزام صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تأمین ارز خود بر مبنای 
قیمت توافقی سؤال های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر 
اســاس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن با 

نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.
یک از سؤال ها این است در فشارهای حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی 
تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشــان می دهد 

نمی توان در این موضوع چندان خوش بین بود.
یکی از مواردی که دولت مردان باید تمرکز ویژه بر کنترل آن کنند هدایت 
جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کشــور است چراکه نتایج هر 
سیاستی در بخش ارز از این بازار کاذب تأثیر می پذیرد و می تواند نتایج هر 
تصمیم مثبتی را با مخاطره مواجه ســازد.این در حالی اســت که با شروع 
تحریم ها در ماه نوامبراحتماال این تقاضاها قدری افزایش یابد ازاین رو مدیریت 

منابع ارزی باید بر اساس تأمین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعاالن 
بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی های پیچیده و زمان بر 
ارز حاصــل از صادرات را از طریــق صرافی های مجاز نیز به چرخه اقتصاد 
کشــور بازگردانند. در این مقطع دستگاه های نظارتی صرفاً بر کنترل بازار 
نظارت و با متخلفین و دالالن برخورد کند نه در فرایند قیمت گذاری.چراکه 
 هرگونه تصمیم غیراصولی موجب التهاب بیشــتر و افزایش قیمت کاذب 

خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست گذاری های تخصیص 
ارز موردتوجه قرار دهند تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه 
تولیدکنندگان خصوصاً کاالی صادراتی است تکمیل زنجیره ارزش افزوده 
را با اخالل مواجه کرده اســت. به طور مثال در شــرایط فعلی صنعت برق 
خاصه تولیدکنندگان سیم و کابل در تأمین برخی اقالم وارداتی خود مانند 
عایق های پلیمری که در تولید کابل های فشارقوی است با مشکل مواجه اند 

و نخواستند ارز موردنظر را برای تأمین نیازهای خود دریافت کند.
کالم آخر آنکه سیاســت گذاران ارزی با معافیــت صادرکنندگان واقعی از 
بخش نامه ها و تأمین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقالم خود روند تولید 
در کشور را سرعت  بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون ابالغی خود 
مشــورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی تردید کمیته ارزی اتاق 
ایران منطبق با نظر فعــاالن اقتصادی  و با تکیه بر انتقال تجربیات بخش 

خصوصی می تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت را یاری دهد.

هدر رفت منابع ارزی

مشکالت نقل و انتقال ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان حل می شود؟

14 فرمان برای فروش ارز حاصل از صادرات
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تولید ملی
»ترامپ« بازنده نهایی 

جنگ تجاری
صفحه2

اقدامات ترامپ نظریه های اقتصادی  »تولید تزریقی« یا »تولید رانتی« به تولید ملی لطمه زده است
را رد می کند

اثرات منفی بازارثانویه ارز برصنایع بورسی
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صفحه 5

4

 راه حل ایجاد تحول درصنعت بیمه 
شکل گیری استارت آپ ها است 

ارزهای مجازی می تواند به امیدی برای خروج از سیطره دالر تبدیل شود؟

سایه اقتصاد دولتی برآینده ارزهای دیجیتال

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
اشخاص حقوقی  و صاحبان درآمد امالک اجاری

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد. 

م/الف/350191185-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست            روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور        1526 مرکز ارتباط مردمی

سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی کشور

کارشناس اقتصادی
علیرضا کالهی

به نظر می رســد دولت برای اعمال سیاست های جدید ارزی چند نکته را باید مد نظر قرار 
دهد . به نظر می رسد برنامه ای برای وادار کردن صادر کنندگان کاالهای غیر نفتی به عرضه 
ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان مد نظر است در حالی که  صنایع پتروشیمی و 
صنایع فوالد و صنایع معدنی در صورت عرضه ارز صادراتی به قیمت 4200 تومان با مشکالت 
فراوانی روبرو می شــوند . بیراه نیست اگر از این سیاست تحت عنوان »فاجعه« یاد کنم چرا 
که تمرکز بر وضعیت این صنایع نشان می دهد مضرات اتخاذ این تصمیم چیست. واحدهای 

بزرگ فوالد سازی ایران طرح های توسعه ای مهمی را در دست دارند. در گروه فوالد مبارکه 
بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون یورو پروژه در دست اجراست و  در این راستا فاینانس از 
کشورهای خارجی با ارز ناشی از صادرات فوالد مبارکه بایستی تامین بشود . فوالد خوزستان 
نیز با چنین وضعیتی دارد . پس از سال ها با تالش فراوان ، طرح های توسعه ای این دومین 
تولید کننده فوالد ایران و صادر کننده نمونه کشــور  از بایگانی خارج شــده و  با آمدن تیم 

مشروحاینیادداشترادرصفحهسهبخوانیدمدیریتی جدید در فوالد خوزستان...



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 57 - نیمه اول تیر 1397

مدتی اســت که هجمه هــا به »تامین 
اجتماعــی« افزایش یافته اســت و عده 
ای تالش می کنند به بهانه تولید ملی، 
قانون تامین اجتماعی را تضعیف کنند. 
در حالی که مشکل اصلی ساختار تولید 
و مدیریت صنعتی کشور است که شاید 
بتــوان آن را »تولید تزریقی« یا »تولید 
رانتی« نامید و اساساً بسیاری از عواملی 
که به تولید ملی لطمه زده است، ارتباطی 
به تامین اجتماعــی و کارگران بنگاه ها 
)بیمه شدگان( ندارد. متاسفانه یک مرجع 
علمی، تخصصی و فرابخشی غیر ذینفع وجود ندارد که یک مطالعه جامع االبعاد 
درخصوص دالیل عدم توفیق تولید ملی در کشــور را به درستی احصاء کرده و 
اثرات واقعی هر یک از عوامل را بر مقوله تولید ملی بسنجد و متاسفانه در ادوار 
مختلف، اولین و دم دست ترین موضوعی که برای به اصطالح تقویت تولید ملی 
مورد توجه قرار مــی گیرد ترقیق و تقلیل قانون تامین اجتماعی )در ظاهر به 
اسم کارگر ولی در واقع به نفع برخی کارفرمایان است( و متاسفانه ذهن سترون 
متولیان امر هیچ راه حل اساسی و بنیادی دیگری را برای تقویت تولید ملی طی 
چند دهه اخیر غیر تضعیف تامین اجتماعی مطرح نکرده است. وجه مشترک 
تمامی طرح های تقویت تولید ملی طی ادوار مختلف، استفاده مستقیم یا غیر 
مســتقیم از ســازمان تامین اجتماعی و در واقع از جیب کارگران بوده است و 
فقط اسامی و مستمسک ها عوض شده اند وگرنه ماهیت واقعی طرح ها همین 

بوده است .
کیســت که نداند بی ثباتی اقتصادی، حجم باالی مدیریت دولتی و نهادی بر 
اقتصاد، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی رویه، نظام تعرفه ای و گمرکی غلط، 
اثــرات تحریم ها و بحران های منطقه ای و بین المللی، فســاد مالی و اداری 
گســترده و سیستمی و چند الیه و ... اصلی ترین عوامل عدم رشد تولید ملی 
است، ولی متاسفانه همواره دیوار تامین اجتماعی کوتاه است. بویژه آنکه هزینه 
های بیمه تامین اجتماعی ســهم قابل توجهی در هزینه هایی که برای تولید 
صورت پذیرد، ندارد مضافاً به اینکه هزینه هایی که بابت بیمه تامین اجتماعی از 
سوی بنگاه ها صورت می پذیرد عمالً از مصرف کننده اخذ می شود ولی با توجه 
به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و حاکمیت با 
آن مثل بچه ناتنی برخورد می کند عمالً فشاری که برای تقلیل و حذف هزینه 
های بیمه تامین اجتماعی اعمال می شود. برای سایر هزینه های بنگاه ها که به 
دولت و اجرای حاکمیت پرداخت می شود، اعمال نمی شود و اولین و دم دست 
ترین هزینه ای که به فکر نظامات تقنینی، قضایی و اجرایی کشور برای حذف به 
اصطالح در جهت تقویت تولید ملی می رسد و به چشم آنان می آید، هزینه بیمه 
تامین اجتماعی است جالبتر آنکه هزینه های تامین اجتماعی دارای ما به ازای 
مستقیم برای کارفرما است و او را از مسائل و تبعات مربوط به بیماری، بیکاری، 
حادثه، بازنشســتگی، از کار افتادگی، فوت و ... کارگرانش رها می سازد ولیکن 
بسیاری از هزینه هایی که بنگاه ها می پردازند، دارای مابه ازای مستقیم برای 
خود آنها یا بنگاه آنها نیست. بطور مثال آیا مالیات بر سود، مالیات بر عملکرد و 
مالیات بر ارزش افزوده که توســط بنگاه ها پرداخت می شود، خدمات منبعث 
از این منابع مالیاتی لزوماً در همان محله یا شــهر یا استانی که بنگاه پرداخت 
کننده مالیات مستقر است، ارائه می شود؟ اساساً مشخص نیست که آیا منابع 
حاصل از مالیات پرداختی در همان شهر و استان بنگاه پرداخت کننده مالیات 
هزینه می شود یا خیر؟ و آیا کارگران و کارکنان همان بنگاه از این منابع مالیاتی 

پرداختی کارفرماسود می برند یا خیر؟ ولی چرا فقط زور کارفرمایان و بنگاه ها و 
تشکل هایشان به سازمان تامین اجتماعی می رسد و چرا حرف های کارفرمایان 
و تشکل های مربوطه بر علیه حق بیمه تامین اجتماعی بهتر و بیشتر از سوی 
حاکمیت و اجزای آن شنیده می شود؟ این در حالی است که حق بیمه پرداختی 
کارفرما دارای مابه ازای مســتقیم و بالواسطه برای خود او و بنگاه او و کارگران 
و کارمندان اوســت ولی سایر هزینه های پرداختی کارفرما )مالیات، تعرفه ها و 
عوارض و ...( دارای مابه ازای مستقیم برای خود او نیست و او مالیات می پردازد تا 
در یک روستا، محله، شهر و استان دیگر کاری یا خدمتی انجام پذیرد. بویژه آنکه 
مالیات بخاطر اینکه از سود کسر می شود، عمالً از جیب کارفرما است ولی حق 
بیمه تامین اجتماعی چون قبل از محاسبه و کسر مالیات صورت می پذیرد  و 
جزو هزینه های عملیاتی محسوب می شود عمالً توسط کارفرما از مصرف کننده 
دریافت می شود. اگر لیستی از قوانین و مقرراتی که طی چند دهه اخیر به اسم 
حمایت از تولید و کارگران تصویب و اجرا شده ولی در واقع سود اصلی آنرا برخی 
از کارفرمایان برده اند تهیه کنیم و اثرسنجی آنرا بطور واقعی انجام دهیم بایستی 
بگوئیم مدیریت های اقتصادی و صنعتی کشور طی این مدت فقط »تولید نقمت 
از جیب ملت« کرده اند و از جیب خود کارگران برای اخراج محترمانه کارگران 
استفاده کرده اند. بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و 
زیان آور )بدون ســالم سازی و استاندارد سازی محیط کاری به اسم حمایت از 
اشتغال ولی در اصل دارای اثر ضد اشتغال(، نوسازی و بازسازی صنایع )به اسم 
روزآمدسازی تکنولوژی ولی در واقع برای تبدیل کارگران به مقرری بگیر بیمه 
بیکاری و بازنشسته( طرح های ضربتی اشتغال، بنگاه های زودبازده و ... )به اسم 
تشویق برای ایجاد شغل و در واقع عدم ایجاد شغل پایدار و تبدیل بیکار به بیکار 
بدهکار(، طرح خروج کارخانجات از محدوده های شهری )مشابه طرح نوسازی 
صنایع برای اخراج کارگران( و ... اینها مشــتی نمونه خروار از طرح هایی است 
که به اسم حمایت از تولید و اشتغال ملی تصویب و اجرایی شده است، ولی اثر 
واقعی آنها خالی کردن جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی بوده است و در 

واقع به تولید و اشتغال پایدار منجر نشده است.
اساساً تولیدی که تزریقی و القایی بوده و مبنایش بر ایجاد رانت از طرق مختلف 
باشــد، نمی تواند به توسعه و اشتغال پایدار منجر شود. مگر در گذشته که در 
ایران تولید وجود داشــت و یا االن که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و 
حتی  در حال توســعه، تولید انجام می شــود تولید کنندگان از پرداخت حق 
بیمه کارگران خود معافند؟! از یاد نبریم که تدوین و تصویب قانون فعلی تامین 
اجتماعی در دهه 50 صورت گرفته است و در آن به حقوق کارگران توجه وافی 
و کافی شده است و شایسته نیست که در این شرایط و علیرغم اینکه در قانون 
اساسی بارها بر »نفی استثمار، برده داری و بهره کشی« تصریح شده و در حالی 
که اصول و سیاســت های کلی نظام )اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی( بر 
»بهره مندی عادالنه عوامل تولید« تاکید و تصریح کرده است، عده ای صحبت 
از حذف حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه 
ها و پیمان ها کنند و قانونی را که مجلس زمان شاه با آن همه سناتور متمول 
و سرمایه دار و بورژوا، خان و ... )علی مانقل( تصویب کرده است، توسط مجلس 

شورای اسالمی لغو شود؟!
بطور کلی اساس قانون تامین اجتماعی بر ایجاد عدالت است و برای پیشگیری از 
استثمار، برده داری، بهره کشی و ... از نیروی کار تعبه شده است و این قانون با 
هدف صیانت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و پیمانکاران نوشته شده و 
اجرا گردیده است و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما 
و پیمانکار حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی را براساس »اصول کار شایسته« 
در قبال مزد بگیران خود رعایت می کند یا خیر؟ صرفنظر از اینکه بخشــی از 

کارکرد تامین اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی)بازتوزیعی، توازن اجتماعی، 
عدالت اجتماعی و ... ( است.

البته طرح این مطالب به منزله تائید عملکرد همه اجزاء و عناصر سازمان و دفاع 
تام و تمام از عملکرد همه متولیان امور نیست بدیهی است اگر من در سازمان 
تامین اجتماعی و در آستانه یک انتخابات صنفی، قراردادهای پیمانکاری صنف 
خود را از شــمول حق بیمه پیمان معاف کنم و یا اگر سازمان تامین اجتماعی 

قوانین و مقررات و دستورالعمل های خود را به
روز رسانی نکند و تغییرات تکنولوژیکی و ... را در نظر نگیرد و یا همان روش های 
50 سال پیش اقدام کند و یا برخورد جدی با فسادهای موردی نکند اگر برخی 
از تصمیم گیران در حیطه قانون گذاری، قضاوت و مقررات نویســی خودشان 
کارفرما و پیمانکار باشند و متناسب با شرایط شخصی خود تصمیم گیری کنند 
علی القاعده نظم و قاعده ای که قانون تامین اجتماعی بر آن استوار شده است، 
محقق نخواهد شــد و نمی توان از این مکانیسم های سه گانه، بویژه حق بیمه 
پیمان ها دفاع کرد ولیکن بایســتی عقالی قوم و متولیان فرابخشی حاکمیت 
مراقبت کنند که در این میانه حقــوق کارگران و کارکنان به بهانه های واهی 
و تمسک ظاهری به شعارها و مفاهیم خوب پایمال نشود.بطور مثال در بند 5 

اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
»ســهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه.«
ولی متاسفانه در بخش هایی از بدنه کشور، به اسم پیاده سازی اصول و سیاست 
های اقتصاد مقاومتی تالش می کنند که حق کارگران و کارکنان را پایمال کنند 
و همین پوشش بیمه ای حداقلی را نیز از کارگران و سازمان  تامین اجتماعی 
ســلب و آن را در جیب کارفرمایان و پیمانــکاران بریزند و این نظام نا عادالنه 

موجود و بهره مندی نا عادالنه عوامل تولید را نا عادالنه تر سازند .
نتیجه آنکه مواد 10 و 11 گزارش یک شورای کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی و نظارت براصل 44 قانون اساســی مغایر  با اصول قانون اساســی )مبنی 
بر نفی اســتثمار و بهره کشی و ...( و بند 5 اصول و سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی است.

ایـــراناقتصــاد2

دالر را هم کاال بدانیم 
عجیب تریــن  از  یکــی 
دیدگاه هــا در ایــران، کــه 
گروهــی حتــی در ســطح 
جامعه شــناس  وکیل  وزیر، 
و روشــنفکر بــه آن معتقد 
بوده و آن را به سادگی رواج 
دالر  که  است  این  می دهند 
به مثابه یک ارز معتبر جهانی 
را کاال نمی دانند.این شــبهه 
از آنجایــی به وجود آمد که 
نهــاد دولــت و حکومت در 
ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک انحصاری 

خویش درآورده است.
از آنجایی که صادرات فرآورده های پتروشــیمی در ایران بسیار 
نزدیک به نفت خام بوده و فوالد صادراتی نیز تقریباً همان فروش 
گاز به حســاب می آید و با لحاظ کردن اینکــه درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام و فراورده ای پتروشیمی و فوالد تقریباً بیش از 
95 درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می دهند 
و عرضه این منابع نیز دولتی اســت بنابراین برخی به اینکه دالر 

یک کاال باشد اعتقادی ندارند.
از آنجایی که این نگاه به ارز و دالر را منطقی دانسته اند، بنابراین 
با عنایت به سیاســت میخکوب ارزی کــه دولت اعمال می کند 
می توان گفت که دالر هرگز به معنای واقعی بازار آزاد نداشــته 

است.

اما اکنــون و در دهه های اخیــر به دلیل برخــی از پیامدهای 
خصوصی ســازی و شــرایط اقتصــادی، تقاضاهای شــهروندان 
روندی فزاینده داشــته اســت ،بازار ارز معموالً دو بخش یکی با 
نرخ ســرکوب شده و دیگری با نرخ آزاد داشته است. درحالی که 
جامعه ایرانی، دولت و سایر نهادهای قدرت، بنگاه ها و شهروندان 
بــا این دو بازار  خو گرفته و آن را پذیرفته بودند ، از زمســتان 
پارسال نرخ تبدیل دالر به رال  ناگهان روند افزایشی داشته و به 
نقطه اوج رسید.در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل 
احتمال کاهش درآمدهای ارزی در وضعیت دشوار قرار گرفت و 
از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد دولت با 

شرایط خاص مواجه شد.
در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به نظر اقتصاددانان 
و کارشناســان یک تصمیم عجوالنه بود به جای اینکه بازار ارز را 
به گونه ای مدیریت کند که تقاضا و عرضه در شرایط طبیعی به هم 
 نزدیک شوند سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را با التهاب 

مواجه کرد.
 این روش اجرایی و تعیین قیمت دستوری که از همان روزهای 
نخســت از ســوی فعاالن اقتصادی با انتقاد مواجه شد و اکنون 
پیامدهایی چون رانت و فســاد را در این بازار گســترده تر کرده 

است.
هرچند حاال شاید دیر شده باشــد اما برای اجتناب از گسترش 
بیشــتر رانت جویی و فساد ،کارشناسان به این نتیجه رسیده اند 
کــه باید دولت را متقاعــد کنند تا بازار یا همــان بورس ارز را 

راه اندازی کند.
به اعتقاد طرفداران بورس ارز، در صورت وجود این نهاد که باید 
همانند بــورس کاال  آزادی دادوســتد در آن حرف اول را بزند 
مسیر برای تعیین قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا هموار 

و شرایط برای شفاف سازی فراهم می شود.
در این صــورت و با تعادل قیمت در نقطــه طبیعی، نیاز به ارز 
برای اســتفاده های غیرضروری روندی کاهنده را تجربه خواهد 
کــرد.در ایــن صورت و بــا آزاد گذاشــتن بازار بــر روی ارز با 
منشــأ خارجــی و به ویژه ارز مربوط به ایرانیان خارج از کشــور 
 بدون تردید شــاهد کاهــش تنش وجهش غیرعــادی در بازار 

خواهیم بود.
اگر چشــم انداز بورس ارز این باشد که هرکس می تواند هر زمان  
ارز موردنیاز را از بورس تهیه کند و با این تصور که کسی دنبال 
خریداران و فروشندگان ارز نمی گردد تا آن ها را افشا کند ،تقاضا 
از تعــادل و توازن برخوردار خواهد شــد و ترس و بیم جایش را 

به اطمینان می دهد.
از مزیت هــای دیگر وجود بورس ارز این اســت که دولت نیز از 
زیر فشــار خارج و در شــرایط اضطرار قرار نمی گیرد که ناچار 
باشد دالر در تملک خود را به بهانه تنظیم بازار به حراج بگذارد.
دولت می توانــد در این وضعیت با توجه به شــرایط بازار اقدام 
 بــه عرضه ارز کرده و نقش متعادل کننــده بازار بااهمیت ارز را 

ایفا کند.
بورس ارز از ســوی دیگر به این توهم که ارز را یک کاال نیست 
پایان می دهــد و خریدوفروش آن ماننــد خریدوفروش کبریت 

عادی خواهد شد.
واقعیت این اســت که اجتناب از تأســیس بورس ارز راه را برای 
انهدام ذخایر ارزی کشور مهیا می کند و از آن بدتر اینکه روحیه 
کار ســالم را نیز نابود و همه راه ها را به سوی استفاده از رانت و 

فساد هدایت خواهد کرد.
البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیســت که نظارت های 

قانونی را ناگهان دور بریزیم.
نهایتاً اگر قرار باشد بازار ثانویه برای ارز با مکانیسم قیمت گذاری 
از ســوی دولت راه اندازی شــود، اساســاً معنا و مفهوم خود را 

ازدست داده و کارکرد مؤثری نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی
حسین سالح ورزی

 عضو و نائب رئیس هیات مدیره
علی حیدری

دیدگاه

عوامل عدم رشد تولید ملی 
 »تولید تزریقی« یا »تولید رانتی« به تولید ملی لطمه زده است

ترقی اقتصادی : مفهوم »توســعه« در ابعاد اقتصادی 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محور تغییرات 
در تمامی کشــورهای در حال توســعه از جمله ایران 
است. در طول سال های گذشته با تاکید بر این مفهوم، 
نظریه های مختلفی از سوی پژوهشگران و اندیشمندان 
ایرانی مطرح شــده اســت. محمود ســریع القلم استاد 
دانشــکده علوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشتی و 

پژوهشــگر حوزه توســعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر 
ایران از جمله صاحب نظرانی اســت که دغدغه توسعه و 

پیشرفت ایران در آرا و نظراتش مشهود است.
او در حاشــیه تازه ترین نشســت از سلسله نشست های 
»گفت وگو و توسعه« تحت عنوان »چالش ها و موانع توسعه 
حکمرانــی خوب در ایران«، در گفت وگو با »پایگاه خبری 
اتاق ایران« در پاســخ به این سوال که عامل اصلی ضعف 
توسعه در ایران چیســت بیان کرد: کشور ما، کشور افراد 
است و نه سیســتم  ها. الفاظی مانند رویه، قاعده، قانون، 
آیین نامه و چارچوب در توســعه یافتگی کشورها مقدس 
هستند. اصوالً، سیستم ها هســتند که توسعه را هدایت 
می کنند نه افراد. اما در پیشبرد بسیاری از امور در جامعه 
ما، در نهایت باید رضایت افراد را جلب کنیم تا آنکه طبق 

مقررات و آیین نامه ها عمل کنیم. 
سریع القلم در تشریح شــرایط حاکم بر فضای توسعه در 
کشــور، ضمن تاکید بر ضرورت تعیین اولویت های توسعه 
می گوید: باید قبل از هر چیز مشخص کنیم که تهدید ما 

کیست یا چیست و چه عواملی باعث شده تا در این شرایط 
احساس تهدید کنیم. تهدید امروز ما تهدید اقتصادی است 

و کشورها با اقتصاد به ما فشار می آورند.
او در عین حال به ضرورت نگاه جامع به توســعه اشــاره 
می کند و می گوید: فرض بگیریم شما یک شخص حرفه ای 
و مشغول تحصیل در رشته دکتری هستید؛ آیا شما در این 
مقطع مادرتان را فراموش می کنید؟ یا در کنار حرفه اصلی 
به خانواده هم توجه می کنید؟ منظور این است که اقتصاد و 
توسعه اقتصادی اهمیت دارد، اما نه به این معنا که ما سایر 
ابعاد توسعه را فراموش کنیم. بنابراین ایران امروز نیازمند 

توجه همه جانبه به توسعه است.
سریع القلم معتقد است وضعیت فعلی که گرفتار آن هستیم 
نه مربوط به امروز و دیروز، بلکه نتیجه یک دوره ای طوالنی 
است. در حال حاضر، حل این وضعیت بیش از هر چیز به 
یک خانه تکانی فکری نیــاز دارد تا بتوانیم آن را مدیریت 
کنیم. او با ذکر یک مثال می گوید: در آلمان، ســاعت پنج 
بعدازظهــر همه محل کار خود را ترک می  کنند تا بروند و 

زندگی کنند. لزومی ندارد مانند ایران تا 12 شــب جلسه 
بگذارند. جلســات فراوان به معنــای ناهماهنگی و معرف 
فقدان رویه و قاعده است. طی چندین سال تحول در کشور 
متاسفانه نتوانسته  ایم سیستم سازی را در کشور پیاده کنیم.

سریع القلم در پاسخ به سوالی درباره جایگاه دولت در میان 
عوامل پیش برنده توســعه در ایران، به ضعف تاثیرگذاری 
نهاد دولت اشــاره می کند و می گوید: در شــرایط کنونی 
تاثیرگذاری دولت در موفقیت کشــور، آنقدری نیست؛ اگر 
خیلی باشد، بین 5 تا 10 درصد است نه بیشتر. متاسفانه 
دولت در کشــور ما در دو مساله اقتصاد و سیاست خارجی 
تقریبا کاره ای نیســت. چون نه از نظر حقوقی و نه قانونی 

کاری از دست دولت برنمی آید.
سریع القلم معتقد اســت برای اینکه بتوانیم مسیر توسعه 
را با موفقیت بپیماییم، باید ابتدا نقاط ضعف را به درستی 
شناسایی کرده و ریشه بیماری را درک کنیم. نمی توان مدام 
مشکالت را در کشــور تکرار کرد و بدون تمرکز بر نواقص 

اصلی، انتظار داشت در رفع چالش ها موفق عمل کنیم.

از ابتدای ســال جدید، اقتصاد کشور 
شــاهد التهاب و ناپایــداری بازار ارز 
شــد و بانک مرکزی در مواجهه با آن 
»بدون  »ناشیانه«،  »خوش خیاالنه«، 
توجه بــه تجربیــات پرهزینه ای که 
ایران حاصل شــده  اقتصاد  قباًل برای 
بود« و »فــارغ از اعتنا بــه تذکرات 
و هشــدارهای کنشــگران رسمی و 
شناســنامه دار بازار«، اقدام به صدور 
بــرای تعادل  بخشــنامه های متعدد 
بخشــیدن به بــازار بــا دالر 4200 
تومانی کرد، این در حالی بود که هر بخشنامه جدید، این کالف سردرگم 
را آشفته تر ساخته، یافتن راه حل مؤثر و کم هزینه را دشوارتر کرد تا اینکه 
کار به جایی رســید که شــائبه ســهوی نبودن برخی از این تصمیم ها در 
جامعه شــکل گرفت، چراکه فرض بر این است که این بدنه فربه دولتی و 
آن ســاختمان سر به فلک کشــیده بانک مرکزی، پر است از کارشناسان 
ارشــد و ارشدتر که می توانند آگاهانه مســیر پولی، مالی و ارزی کشور را 
به هر جهتی که صالح می دانند، ســوق دهند. درباره تحوالت اخیر ارزی 

کشور، توجه به چهار نکته حائز اهمیت است:
اول: الزم اســت درایت بخش خصوصی درزمینه پیشنهاد مشخص برای 
ضرورت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را که در جلسه 
عمومی کمسیون واردات مطرح و بالفاصله با درخواست کمیته ارزی اتاق 
بازرگانی، به عنوان مطالبه توســط رئیس اتــاق بازرگانی از رئیس جمهور 
مطرح شد و مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت، تحسین کرده و آن را نشانه 
دیگری بر لزوم اعتماد دولت به بلوغ، ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی 
بدانیم و بر ضرورت توسعه و انسجام تشکل های صنفی و تخصصی بخش 

خصوصی پافشاری کنیم.

دوم: بی تردیــد همــه ذی نفعــان داخلــی اقتصــاد ایــران، یعنی هم 
مصرف کننــدگان، هم فعاالن اقتصادی و هــم بیت المال عمومی، از ابعاد 
مختلف در 75 روز گذشــته، به واسطه بخشنامه های اخیر متحمل ضرر و 
زیان های گســترده ای شــده اند که بی تردید اثرات و عوارض وخیم آن، تا 
مدت ها باقی خواهد ماند و به موازات آن و شــاید مهم تر و رنج آورتر، رنگ 
باختن اعتماد عمومی به تصمیمات بزرگ ترهای جامعه و شــیوع وباگونه 
ناامیدی و بالتکلیفی در میان مردم و فعاالن اقتصادی است که جبران آن 

قطعاً دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.
حال ســؤالی که مطرح اســت، آنکه واقعاً چه کســی باید تــاوان تبعات 
ناگوار اقتصــادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی ناشــی از عدم آگاهی 
و یا خدای ناکرده فریب جامعه توســط مدیران میانــی و گاها بزرگ ترها 
را پرداخت کند؟ خســارت های ناشــی از تصمیم های غلط که در 75 روز 
گذشته گرفته شــده )فرض می کنیم تا آن روز همه چیز بی نقص بوده( را 
چه کســی باید بر عهده بگیرد؟ چه کســی باید شجاعت به خرج داده، پا 
در میــان میدان حمایت واقعی از حقوق مردم و فعاالن اقتصادی گذارد و 

علیه این اجحاف، دادنامه صادر کند؟
سوم: اقــدام وزیر ارتباطات و به دنبال آن بانک مرکزی در انتشار 

لیســت دریافت کننــدگان ارز 4200 تومانــی را باید یک گام 
روبه جلو درزمینه شفاف ســازی فضای اقتصادی کشور قلمداد 

کرده و بر ضرورت تکمیل این لیســت و انتشار خطوط فیلتر 
شــده آن تاکید کرده و زمینه را برای اســتمرار این مســیر 
فراهم سازیم. نباید اجازه داد با ارائه آدرس های کوتاه، موضوع 
به هیجان های لحظه ای و فراموش شــدنی سپرده شده و مسیر 

سرراست افشای فساد در البالی غوغاساالری های بی مورد، گم 
شــود. این مسیر باید تا انتها دنبال شود و همه دریافت کنندگان 

ارز 4200 تومانی مشخص شوند تا سره از ناسره تشخیص داده شود 
و بخش خصوصی مسئولیت پذیر و شناسنامه دار از ارزخواران پر ادعا و 

سوءاستفاده گر متمایز شوند.
چهــارم: از آنجایی که مــرور جزئیات این لیســت ها توســط اغلب 

صاحب نظران و رســانه ها، نشــان دهنده پیش بینی کاماًل هوشــمندانه و 
مســبوق به ســابقه بخش خصوصی مبنی بر احتمال ظهور فســاد، رانت 
امضاهــای طالیی، مصرف ارز در محل های دیگر، عدم واردات در قبال ارز 
دریافتی، زد و بندهای گسترده و زیرزمینی برای دریافت و فروش ارز بود 
باید در نظر داشــته باشیم که اگر پرونده کامل چند میلیارد ارز تخصیص 
داده شــده در چند ماه اخیر برای واردات جمیع کاالها بدون کم و کاستی 
افشا شود، احتماالً شاهد اشکاالت عمده ای در تخصیص ها خواهیم بود که 
ذهن ها را شدیداً مشــوش خواهد ساخت ولی در این میان آنچه ضرورت 
دارد آن اســت که نباید از این شفاف شدن ها ترســی به خود راه دهیم. 
آشکار شــدن روزنه های نشت ارزی و رانت جویی، شاید دردناک و رنج آور 
باشد ولی باید بدانیم راهی جز این برای اصالح اقتصاد کشور و خشکاندن 

ریشه های فساد وجود ندارد.

توسعه در ایران نیازمند سیستم است، نه افراد

تاوان خطاهای ارزی را بدهید

کارشناس اقتصادی 
سیامک پیربابایی
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نظــر  بــه 
دولت  می رسد 
اعمال  بــرای 
سیاســت های 
ارزی  جدیــد 
را  نکته  چنــد 
نظر  مــد  باید 
قــرار دهد . به 
نظر می رســد 
برنامه ای برای 
کــردن  وادار 
صادر کنندگان کاالهــای غیر نفتی به عرضه ارز 
حاصل از صــادرات به قیمــت 4200 تومان مد 
نظر اســت در حالــی که  صنایع پتروشــیمی و 
صنایع فوالد و صنایع معدنــی در صورت عرضه 
ارز صادراتی به قیمت 4200 تومان با مشــکالت 
فراوانی روبرو می شــوند . بیراه نیست اگر از این 
سیاســت تحت عنوان »فاجعه« یاد کنم چرا که 
تمرکز بر وضعیــت این صنایع نشــان می دهد 

مضرات اتخاذ این تصمیم چیست .
واحدهای بزرگ فوالد ســازی ایران طرح های 
توســعه ای مهمی را در دســت دارند. در گروه 
فــوالد مبارکــه بالغ بر یک میلیارد و دویســت 
میلیون یورو پروژه در دســت اجراست و  در این 
راستا فاینانس از کشورهای خارجی با ارز ناشی 
از صادرات فوالد مبارکه بایســتی تامین بشود . 
فوالد خوزستان نیز با چنین وضعیتی دارد . پس 
از ســال ها با تالش فراوان ، طرح های توســعه 
ای ایــن دومین تولید کننده فوالد ایران و صادر 
کننده نمونه کشــور  از بایگانی خارج شده و  با 
آمدن تیم مدیریتی جدید در فوالد خوزســتان  
قرارداد افزایش ظرفیت از 3.2 میلیون تن فعلی 

به 5.2 میلیون تن امضا شده است.
 در عین حال فوالد خوزســتان می خواهد سهم 
خــودش را در افق 1404 حفــظ کند و  این امر 
به معنای 2 میلیارد یورو ســرمایه گذاری است. 
حاال وضعیت ذوب آهن اصفهان را بررسی کنیم. 
می بینیم فعالیت واحدهای  زیر 5 میلیون تن با 

ذغال سنگ، اقتصادی نیست و در نتیجه ظرفیت 
این واحد تولیدی و صنعتی نیز باید به 6 میلیون 
تن برســد.  این سه شرکت غول پیکر در گذشته 
ارز مورد نیــاز خود را از طریق صــادرات تامین 

می کردند .
 در فــوالد مبارکــه نیز کــه موفق تریــن بنگاه 
اقتصادی کشــور ،پس از شرکت نفت ، محسوب 
می شود ، ارزش محصوالت در حدود 3.5 میلیارد 
دالر است و این شرکت بدون دریافت وام از بانک 
یا اعتبار دولتی توانســته اســت ظرفیت خود را 
از 2.4 میلیــون تن به 7.2 میلیون تن برســاند . 
طرح های توسعه ای چنین مجموعه هایی بدون 
استفاده از ارز ناشی از صادرات امکان پذیر نیست 
.نکته اینجاست که بر اساس برنامه ریزی ها قصد 
داریم تولید خودمــان را در حوزه فوالد از حدود 
60 میلیون تن فعلی به 120 میلیون تن برسانیم 
کــه این رقم با ظرفیت کنونی عربســتان برابری 
می کند . در ضمن عربســتان قصد دارد ظرفیت 
خود را در سال 2030 به 240 میلیون تن برساند 

. همین نکتــه ضرورت توجه به ایــن صنعت را 
آشکار می کند .

 حــال نگاهی اجمالــی به صنعت پتروشــیمی 
نیز نشــان می دهد اهمیت توســعه این صنعت 
برای اقتصاد کشــور چه میزان اســت.  در دولت 
اصالحات، شــرکت های پتروشــیمی بدون آنکه 
ضمانت نامه ای از بانــک مرکزی دریافت کند با 
اتکا به صادرات خودشان توانستند ظرفیت سازی 
ســنگینی در صنعت پتروشیمی انجام دهند . در 
چنین شــرایطی وقتی آمار حاکی از آن است که 
هفتاد درصد صادرات غیــر نفتی ایران را صنایع 
پتروشــیمی، فوالد و  محصوالت معدنی تشکیل 
می دهند، چطور می توان این شرکت ها را مکلف 
به عرضه ارز 4200 تومانی کرد در حالی که طرح 
های توسعه ای این شرکت ها ممکن است در اثر 

اجرای این سیاست متوقف شود .
به نظر می رسد با توجه به برنامه 1404 ضرورت 
دارد مالحظاتی برای شرکت های دارای طرح های 
توســعه و نیازمند به  واردات تکنولوژی و ماشین 
آالت پیشرفته در نظر گرفته شود. در این شرایط 
ضمن اســتقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در بورس  
امیدوارم  تبدیل ارز صنایع فوالد ، پتروشــیمی و 
صنایــع معدنی در ایران الزام نشــود چرا که این 
اقدام خروج ســرمایه ســنگینی را از کشور رقم 
می زند . کســانی که به دولت دارند فشــار می 
آورند تا برای تنظیم بازار ، ارز حاصل از صادرات 
پتروشــیمی و فوالد را وارد بازار کنند تا التهاب 
فروکش نکند، رهنمود اشــتباهی می دهند چرا 
کــه  ارز صادرات این واحدها که رقمی در حدود 
20 میلیارد دالر را تشــکیل می دهد مســتقیما 
در طرح ها توســعه آنها سرمایه گذاری می شود. 
باید توجه داشــت سرمایه گذاری در این واحدها 
مصداق عملی اجرای فرمان مقام رهبری مبنی بر 
اقتصاد مقاومتی اســت زیرا نباید فراموش کنیم 
این دو گروه تقریبا 60 درصد بازار سهام ایران را 

غیر مستقیم و مستقیم در اختیار دارند . 
به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناشــی از صادرات 
خودشان طرح های توســعه اجرا کنند، بیکاری 
و کاهــش تولیــد و در نتیجه کاهــش صادرات 
غیــر نفتی ارمغان سیاســت اشــتباه و زودگذر 
 تنظیم بازار ارز با ارز ناشــی از صــادرات این ها 

خواهد بود.

در روزها و هفته های اخیر، شاهد رشد قیمت ها 
در تمام بازارها بــوده ایم؛ به طوری که در بازار 
طال، ارز، مســکن و حتی خودرو جهش قیمتی 
چشمگیری اتفاق افتاد. این روند به تبع کوچ نقدینگی از دیگر بازارها، در هفته گذشته 
به بازار سهام رسید و همانطور که شاهد بودیم شاخص بورس با جهش قابل توجهی 

همراه شد و از مرز 100 هزار واحد عبور کرد.
بررسی تجربه تاریخی روند بازارها در ایران نشان می دهد که نقدینگی سرگردان در 
شرایط تورمی و همزمان با رشد نرخ دالر تمام بازارها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
به عنوان مثال در دوره رشــد دالر در ســال های 90-91 رشد بازار سهام نیز با تأخیر 

نسبت به دالر آغاز شد و بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کرد.
یکی از دالیل رشــد شــاخص بازار ســهام طی این مدت افزایش چشمگیر نرخ دالر 
داخلی اســت. این موضوع می تواند منجر به افزایش ارزش دارایی های مختلف نظیر 

سهام می شود.
از سوی دیگر بورس همواره یکی از بسترهای مناسب برای تأمین نقدینگی سرگردان 
بوده اســت. در حال حاضر عمده شرکت های بورسی نیز آمادگی پذیرش سرمایه های 
جدید از طریق افزایش سرمایه را دارند. به عالوه تصمیمات اعالمی از سوی مسئولین 
دولتی حاکی از ایجاد بســتر مناسب از طریق عرضه سهام برای جذب این نقدینگی 
است که این موضوع نیز می تواند چشم انداز روشنی در مسیر بازار سرمایه ایجاد کند.
اما از زاویه دیگری که روند بورس تهران را می توان گمانه زنی کرد، بررسی رفتار بازار 
در ادوار گذشته است. در این زمینه، رفتار بورس تهران طی روزهای جاری را می توان 
با سال 91 که تحت تأثیر رشد دالر قرار گرفته بود مقایسه کرد. در آن سال شاخص 
بورس بیش از 40درصد بازدهی را نصیب ســهامداران کرد که رشــد صنایع صادرات 

محور مشابه شرایط فوق علت اصلی رشد شاخص بود.
به این ترتیب، اگرچه نمی توان پیش بینی دقیقی برای هدف شاخص بورس عنوان کرد 
اما بررسی شاخص های بنیادی و تکنیکالی حاکی از آن است که دستیابی به شاخص 
125 هــزار واحدی در 6 ماه آینده و 150 هزار واحدی طی 18 ماه آینده چندان دور 

از انتظار نیست.
اما در خصوص صنایع بورسی، طبیعتاً در وهله اول صنایعی که به طور مستقیم از رشد 
نرخ ارز منتفع می شوند نظیر فلزات، معادن و پتروشیمی بیشترین بازدهی را خواهند 
داشت. همچنین در گام بعد سایر صنایع که به طور غیر مستقیم از رشد نرخ ارز منتفع 

می شوند، بازدهی مناسبی ایجاد خواهند کرد.
همانطور که گفته شد، همواره پیشنهاد کارشناسان به سهامداران اختصاص بخشی از 
پرتفوی سرمایه گذاری به سهام است. در وهله دوم پیشنهاد می شود که سرمایه گذاری 
از طریق صندوق های سهام انجام پذیرد تا سرمایه گذاران از مدیریت حرفه ای موجود 

در این صندوق ها بهره مند شوند. 
برای ســرمایه گذارانی که از ریسک پذیری متوســطی برخوردارند، پیشنهاد می شود 
بیــن 15 تا 25 درصد از پرتفــوی خود را در صندوق های ســهام، 15 تا 25 درصد 
 از پرتفــوی را در صنــدوق طال و بقیــه پرتفــوی را در صندوق هــای درآمد ثابت 

سرمایه گذاری کنند.
یادآور می شــود سوق دادن نقدینگی به ســمت بازار سهام یکی از بهترین ابزارهای 

کنترل تورم و نقدینگی است و از اثرات تورمی نقدینگی در اقتصاد می کاهد.
 عالوه بر این با افزایش امکان تأمین مالی شرکت های بورسی، این نقدینگی به سمت 

افزایش ظرفیت تولید و توسعه شرکت ها سوق داده خواهد شد.


بازارسرمایه 3

تحلیل گر اقتصادی
بهمن آرمان

 کارشناس بازار سرمایه
حبیب فرجی دانا 

اثرات منفی بازارثانویه ارزبرصنایع بورسی 
دیدگاه

 بورس بستر امن 
جذب نقدینگی سرگردان

ترقــی اقتصادی : گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروســاز خاورمیانه در جهت تحقق 
استراتژی های خود توانست  در توسعه محصول، عرضه خودرو هاي جدید و مطابق با نیاز مشتریان ،  ارتقاي 

کیفیت، طراحی پلتفرم و  ارا ئه خدمات پس از فروش مطلوب گام هاي مهمي را بردارد.
آمار و اطالعات موجود از عملکرد گروه صنعتي  ایران خودرو در سال گذشته و بهار 97 که در کدال بورس 

منتشر شده، حکایت از تحقق بخش زیادي از اهداف ترسیم شده ساالنه این گروه دارد .
ایران خودرو 97 را طوفانی شروع کرد

همانگونه که پیش بینی می شد سال 97 ســال گرانی خودرو بود، بازار خودروهای داخلی شدیدا در سال 
جاری مســتعد گرانی اســت. چه مصوبه اخیر دولت و مجلس بر افزایش قیمت خودروهای داخلی و چه 
افزایش تعرفه واردات خودرو و نوسانات شدید نرخ ارز که موجب باال رفتن هزینه اقالم و تجهیزات وارداتی 
خودروسازان می شود، باعث شد این پیش بینی به وقوع بپیوندد. در این بین تقاضای باالی بازار عاملی بر 
ثبت عملکرد مطلوب خودروسازان داخلی شد. یکی از این شرکت ها ایران خودرو می باشد که چه در تولید 
و چه در فروش رشد چشمگیری را تجربه کرد. این شرکت در سه ماهه اول امسال رشد 17 درصدی را در 

درآمدها کسب کرد.
ایران خودرو با نماد »خودرو« و با ســرمایه ثبت شــده 15 هزار و 300 میلیارد ریال در بهار 97 موفق به 
تولید 131 هزار و 461 دســتگاه خودرو در گروه های مختلف شــد. آمار فروش نیز گویای این موضوع 
اســت که شرکت در سه ماهه اول امسال 126 هزار و 11 دســتگاه انواع خودرو فروخته درحالی که در 
مدت مشــابه سال قبل 125 هزار و 787 دستگاه بوده است. این افزایش فروش و رشد قیمت ها در بازار 
داخلی عامل کسب درآمد 35هزار و 198 میلیارد ریالی شرکت در مدت مذکور شد که 17 درصد باالتر 

از مدت مشابه سال قبل است.
گفتنی اســت، ایران خودرو در سه ماهه اول امسال 83 هزار و 259 دستگاه در گروه پژو، 14 هزار و 611 
دســتگاه در گروه سمند، 980 دستگاه سوزوکی، 581 دستگاه رانا، 13 هزار و 630 دستگاه دنا، 4 هزار و 
697 دستگاه تندر )L90(، 4 هزار و 149 دستگاه هایما، 6 هزار و 565 دستگاه دانگ فنگ، 849 دستگاه 

وانت و سایر محصوالت جدید و همینطور 2 هزار و 140 دستگاه پژو 2008 تولید کرده است.
آمارهای منتشر شده »خودرو« همچنین نشان می دهد این شرکت در خرداد ماه هم درآمد 15 هزار و 865 

میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. 
امضای تفاهم نامه طراحی و تولید پلتفرم 

از اقدامات مهم گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته می توان به آغاز تولید دنا پالس و پژو 2008 با 
حضور رئیس جمهور در سایت مرکزی گروه، بهره برداری از کارخانه ایران خودرو کرمانشاه با ظرفیت اسمی 
ســاالنه 30 هزار دستگاه در دو شــیفت کاری و بهره برداري از خط تولید کارخانه تولید کاتالیست یورو5 
شرکت مبدل خودروي پاک در شهرک صنعتي محمودآباد قم اشاره کرد. از دیگر گام هایي که گروه صنعتي 
ایران خودرو در سال گذشته ،  در مسیر خودروساز شدن برداشته، امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بین 
المللي براي طراحي و تولید پلتفرم محصوالت جدید است. براساس این قرارداد که میان ایران خودرو،  معاونت 
علمی-فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، شرکت پینین فارینای ایتالیا، پانچ 
بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و 

محصول اختصاصی ایران خودرو توسط برترین های صنعت خودروی جهان آغاز شد.
اجراي کامل این قرارداد به طراحي و تولید پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ایران خودرو منجر مي شــود 
که محصوالت متعدد در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بک، کراس آور و شاسي بلند، هیبرید و برقي روي 

آن به تولید خواهد رسید. 
تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید

تعداد تولید ایران خودرو در ســال 96 با تولید 707 هزار و 538 دستگاه انواع خودرو سواري و وانت، حدود 
9 درصد افزایش یافته و این خودروساز توانسته با 48.6 درصد بیشترین سهم بازار در میان خودروسازان را 
از آن خود کند و در صدر تولیدکنندگان خودرو در کشور قرار گیرد. تولیدات این گروه صنعتی شامل 447 
هزار دستگاه پژو، 107 هزار دستگاه سمند، 51 هزار دستگاه تندر)L90( ، 5  هزار دستگاه سوزوکی، 7 هزار 
دستگاه رانا، 5 هزار دستگاه رانا، 43 هزار دستگاه دنا، 7 هزار دستگاه وانت آریسان، 9 هزار دستگاه هایما و 
31 هزار دستگاه دانگ فنگ شد. لذا آمار تولید این گروه صنعتی می گوید، رشد تولید نسبت به سال 95 که 

647 هزار و 566 دستگاه بود 9.26 درصد است.
توسعه محصول و عرضه محصوالت جدید از رویکردهاي اصلي ایران خودرو است. در سال گذشته محصوالت 
جدید تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با موتور توربورشارژ، پارس اتوماتیک، 207i اتوماتیک،  207 صندوق دار 
اتوماتیک و هایما اس.5 به بازار عرضه شده است. طراحي مجدد و تولید این محصوالت به صورت کامل با 

توان و تخصص کارشناسان گروه صنعتي ایران خودرو محقق شده است. عرضه محصول جدید به بازار  معرفي 
محصول هایما اس.5از دیگر اقدامات ایران خودرو در سال 96 در حوزه عرضه محصول جدید بود. 

در بخش فروش نیز فروش 705 هزار و 273 دستگاه به ثبت رسید درحالی که در سال 95 بالغ بر 646 
هزار و 902 دســتگاه بود.ارزش فروش حاصل شده در ســال گذشته نیز 314 هزار و 465 میلیارد ریال 
برآورد گردیده که رشــد 22 درصدی نســبت به ســال 95 که درآمد حاصل از فروش 257 هزار و 851 

میلیارد ریال بود بیشتر است.
گفتنی اســت، ایران خودرو در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 به ازای هر سهم 54 ریال سود 
محقق کرده اســت ســود محقق شده شرکت معادل 98 درصد رقم ســود پیش بینی شده در آخرین 

بودجه شرکت است. 
در ترازنامه این شــرکت آمده موجودی نقدی این شرکت تا پایان ســال گذشته 356 میلیارد تومان و 
موجودی مواد و کاال 1925 میلیارد تومان بوده است. جمع دارایی های جاری شرکت در این مدت 14 
هزار و 861 میلیارد تومان بوده است. و اما دارایی های غیر تجاری شامل دارایی های نامشهود و سرمایه 
گذاری های بلند مدت به 829 میلیارد تومان رســیده است. که هم دارایی های جاری و هم غیر جاری 

در این شرکت رشد داشتند.
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش یکي از مهمترین شــاخص ها درتعیین میزان رضایت مشــتریان از محصول است. 
خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب رضایت مشتری و اطمینان مشتری از تولید کننده ارائه 
می شود. گروه صنعتی ایران خودرو همواره در این مسیر تالش هاي بسیاری را به منظور  ارتقا سطح خدمات 
به مشتریان و کسب رضایت مشتریان انجام داده است.  نظارت مستقیم ایساکو بر نحوه فعالیت نمایندگي ها 
و ارایه خدمات مطلوب و شایسته به مشتریان در سال گذشته مسیر را برای این گروه هموارتر کرده است. 
همچنین ایساکو در سال 96در بین 40 شرکت خودروساز داخلی و خارجی برای هشتمین دوره متوالی در 
ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 

می شود، موفق به کسب جایگاه نخست شده است. 
صادرات محصوالت

توســعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهداف و رویکردهاي اصلي ایران خودرو است. 
ایران خودرو درصدد است تا با توسعه و تنوع بخشي به محصوالت و ارتقاي کیفیت بتواند سهم مناسبي را 
در بازار جهاني کسب کند. گروه صنعتی ایران خودرو با صادارت سبد محصوالت خود به کشورهای همسایه 
ســهم بســزایی را در بازارهای آنها از آن خود کرده است. گروه صنعتي ایران خودرو در سال 96 توانست به 
عنوان نخســتین شــرکت ایراني براي خانواده محصوالت دناپالس و رانا، مجوز جي.اس.او را کسب کند. از 
دیگر خبرهای خوش اســفند سال گذشــته،  صادرات دناپ الس به سنگال بود. گروه صنعتی ایران خودرو 
به منظور کســب سهم مناسب از بازارهای بین المللی، نخستین محصول صادراتی دناپالس را روانه ناوگان 
پلیس ســنگال کرد. این خودروساز با دوگانه ســوز کردن این مدل آن را به خودروی خاص پلیس تبدیل و 
زمینه صادرات دوباره محصوالت تولیدی خود را به کشورهای غرب افریقا فراهم کرد. سایت تولید محصوالت 
ایران خودرو در جمهوری آذربایجان با ظرفیت اسمی ساالنه 10 هزار دستگاه از اخبار خوش صنعت خودرو 
ماه های پایانی سال 96 بود. در مرحله نخست قرار است ، محصوالت خانواده دنا )دنا و دناپالس( تولید شود و 
بازار این محصوالت کشورهای مشترک المنافع است که این سایت در ابتداي سال 97 با حضور دکترروحاني 
رئیس جمهور به بهره برداري رسید . از دیگر سو ،  درحال حاضر بازار عراق یکی از بهترین بازارهای صادراتی 
ایران خودرو به شــمار می رود که سال گذشــته نیز ایران خودرو به این بازار صادرات داشت. امسال نیز قرار 
اســت 6 هزار دســتگاه از محصوالت این شرکت از جمله سمند، سورن، پژو پارس و دنا به این کشور صادر 
شود. با توجه به استقبال و نیاز مشتریان در بازار کشورهای عربی همسایه از خودروهای اتوماتیک، صادرات 
خودروهای اتوماتیک به عنوان یکی از اهداف و اولویت های اصلی ایران خودرو در این کشورها دنبال می شود. 
عمان از جمله بازارهای هدف صنعت خودرو می تواند باشــد. اســتقبال مردم این کشور از سبد محصوالت 
ایران خودرو بسیار چشمگیر است، از این رو انتظار می رود امسال با صدور 2 تا 3 محصول اتوماتیک به بازار 

عمان، گام های بلندی را در توسعه بازار خود در کشورهای همجوار برداشته شود.
ارتقاي مستمر کیفیت

گروه صنعتي ایران خودرو با اجراي پروژه هاي کیفیت در زنجیره ارزش تولید محصوالت، توانســته نتایج 
ارزشــمندي کســب کرده و جایگاه محصوالت خود نزد مشتریان و جامعه را ارتقا دهد. درحال حاضر هیچ 
یک از محصوالت این خودروســاز درجه کیفي یک ستاره نداشته و تمامي آنها درجه کیفیت دو و باالتر از 

دوستاره را کسب کرده اند. 

برمبناي نتایج ارزیابي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران در دو بخش کیفیت ظاهري و عملکردي پنج 
محصول ایران خودرو در ســال 96 ستاره هاي کیفیت خود را ارتقا دادند و شش محصول جدید با سطوح 
کیفي  دو تا چهار ســتاره به سبد محصوالت اضافه شده اســت. براي سال جاري نیز دست یابي به سطح 
کیفیت سه ستاره و بیش از آن براي تمامي محصوالت تولیدي در دستور کار قرار دارد .روند ارتقاي ستاره 
کیفیت محصوالت ایران خودرو از ســال 94 تا 96 حکایت از افزایش ســطح کیفي محصوالت و در نهایت 

افزایش ستاره هاي کیفیت دارد. 
طرح "ایران خودروی فردا"

یکی دیگر از اقدامات  مناســب گروه صنعتی به کارگیری از نیروهای تحصیلکرده و نخبه کشــور اســت 
، طرحی که از سوی مدیرعامل این شرکت تاکید شد. گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اجرای منویات 
مقــام معظم رهبری مبنی بر توجه و به کارگیری جوانــان در بخش های مختلف، طرح »ایران خودروی 

فردا« را در دستور اجرا دارد.
از مهمترین اهداف این طرح یعنی ایجاد بستر و فرصت مناسب برای رشد و شکوفایی نیروی تحصیلکرده 
جوان نخبه کشور و ایجاد پشتوانه عظیمی از نیروی انسانی متخصص برای صنعت خودرو و صنایع وابسته 
بوده و افزایش پویایی و خالقیت در بخش های مختلف زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو و احیای امید 
در نسل جوان تحصیلکرده کشور مي توان اشاره کرد .  این طرح می تواند از مهاجرت نیروی تحصیلکرده و 
جوان کشور جلوگیری کند. در این طرح حدود 250 تا 300 نفر از جوانان تحصیلکرده نخبه کشور جذب 
شــده که این امر می تواند به تربیت مدیران آینده صنعت خودرو کشــور کمک کند و باعث نهادینه شدن 

شایسته ساالری در این صنعت شود.
رونمایی از اپلیکیشن سهام ایران خودرو

اپلیکیشن سهام گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر تحوالت این خودروسازی در راستای ارتقا کیفی خدمات 
و ســرویس دهی به مخاطبانش است. هدف از طراحی اپلیکیشن سهام، ارتقا و بهبود خدمات سهامداری و 
افزایش رضایتمندی سهامداران است. این اقدام برای نخستین بار در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار، توسط ایران خودرو انجام شده است.     با استفاده از این اپلیکیشن سهامداران می توانند اطالعات 
سهامداری خود را از قبیل تعداد سهام، مانده مطالبات، آگاهی از کاردکس مالی، وضعیت نقل و انتقال سهام 
و یا نرخ ســهام را از طریق این اپلیکیشن دریافت کنند. همچنین امکان ثبت و ویرایش نشانی و یا شماره 

حساب بانکی نیز از این طریق وجود دارد.
مسئولیت هاي اجتماعي 

از دیگر عملکردهای ایران خودرو می توان به قرارداد 2 پروژه عمرانی در سال گذشته  و افتتاح آنها همزمان 
با حلول ماه مبارک رمضان در سال 97 در سرپل ذهاب اشاره کرد. این 2 پروژه شامل اجرای سیستم نوین 
آب رســانی، لوله کشی آب آشامیدنی و بهره برداری از مسجد دارالسالم پس از بازسازی بود که در زلزله این 
استان تخریب شده بود. این شرکت بالفاصله پس از زلزله مهیب غرب کشور در آبان  سال گذشته، با حضور در 
منطقه و ارائه خدمات امدادی و کمک به آواربرداری، دست به اقدامات همدالنه زد و پس از طی دوران بحران 
با برپایی چادر هیوا )امید( در شهرستان سرپل  ذهاب و استقرار تعدادی از پرسنل این شرکت، به فراخور نیاز 
همواره در کنار هموطنان بود؛ همچنین در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی با برگزاری مراسم و ایجاد 

فضایی شاد، سعی در بهبود وضعیت معیشتی و روحی مردم به ویژه کودکان منطقه کرد.
همچنین این گروه در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، کلنگ احداث مدرسه در روستاي الر 
زاهدان با حضور مدیران ارشد این خودروساز به زمین زده شد.بخشي از بودجه احداث این مدرسه از کاهش 
هزینه تبلیغات چاپي تامین شــده که عالوه بر آثار مثبت زیست محیطي، نتایج مطلوب اجتماعي را دربر 
خواهد داشت..مدرسه شــهدای ایران خودرو  داراي 12 کالس درس است که دانش آموزان تمامي مقاطع 

تحصیلي را در خود جاي مي دهد.

روند حرکت چرخ های ایران خودرو در تحقق برنامه هاي راهبردي 

تحقق اهداف ترسیم شده ایران خودرو در بورس 
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قوامین  بانک  مدیرعامــل  اقتصادی:  ترقی 
با اشــاره بــه عواقب تعیین نرخ ســود باالی 
بانکی گفــت: فقط بانک هایی که فعالیت های 
مخرب انجام می دهنــد و در اصطالح به آنها 
بانکی هــای زامبی می گوینــد، نگران کاهش 

نرخ سود هستند.
غالمحســین تقی نتاج ، با اشــاره به وضعیت 
دارایی هــا و بدهی های بانک هــا در ترازنامه 
اظهارداشــت: اگر قرار باشــد نرخ سود بانکی 
افزایش یابد و یا سپرده های فعلی که نرخ های 
مختلفی دارد اســتمرار داشــته باشد، قطعا 
در بانک هــا با زیان مواجه خواهیم شــد زیرا 
هم اکنون هم سود تسهیالت دریافتی و درآمد 
حاصل از ســرمایه گذاری های بانک ها ســود 

سپرده ها را پوشش نمی دهد.
وی افــزود: اگر نرخ ســود فراتــر از نرخ 15 
درصد مصوب شــورای پــول و اعتبار تعیین 
شــود، قطعــا زیان دهــی بانک هــا افزایش 
از لحــاظ کارشناســی  بنابرایــن  می یابــد. 
افزایــش نرخ ســود بانکی منطقی نیســت و 
اگر سیاســت گذار پولــی به دنبال انبســاط 

 پولی اســت، بهتر اســت نرخ ذخیــره قانونی 
تغییر کند.

مدیرعامل بانــک قوامین با بیان اینکه در این 
شرایط بهتر اســت مدیریت و سیاست گذاری 
در حوزه نرخ ســود را برعهــده بانک مرکزی 
بگذاریــم، گفــت: بانــک مرکزی با بررســی 
وضعیت، برای نرخ ســود بانکی تصمیم گیری 
کنــد ولی در مجموع بانک هــا با افزایش نرخ 

سود بانکی موافق نیستند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا مطمئن 
هســتید بانک ها با افزایش نرخ سود موافق 
نیستند، چون برخی بانک ها همواره به دنبال 
دور زدن نرخ ســود مصوب شــورای پول و 
اعتبار هســتند و نرخ ها را افزایش می دهند، 
گفت: بانک هایی در ایران نگران کاهش نرخ 
سود هســتند که فعالیت های مخرب انجام 
می دهنــد و در اصطالح به آنهــا بانک های 
زامبی می گویند. این بانک های مخرب فقط 
با نرخ ســود ســپرده باال منابع جدید جذب 
می کننــد و به دلیل ناکارآمــدی و اقدامات 
پرریســک این منابــع را در پیکره ناســالم 

خودشان نابود می کنند. 
نتاج در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
انباشــت 4 ســاله نقدینگی در شبکه بانکی و 
احتمال تبدیل بخش زیادی از آن نقدینگی به 
سپرده جاری، نگرانی از تورم زایی این نقدینگی 

چگونه قابل جبران اســت، گفت: کنترل تورم 
با ابزار نرخ ســود محکوم به شکســت است 
نقدینگی در 4 سال اخیر بیش از 2 برابر شده 
است اما رشد اقتصادی مناسبی در این مدت 

به وجود نیامده است.

بازارپول4

ایران  بانک مرکزی  هرچند   : ترقی اقتصادی 
ارزهــای مجــازی از جمله بیت کویــن را به 
رســمیت نشناخته اما فشــارهایی که اقتصاد 
کشــور در چند ماه اخیر از ناحیــه نرخ دالر 
تحمل کرده، ممکن اســت فضا را کمی به نفع 

ارزهای دیجیتال تغییر دهد.
 در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پول شویی 
در دی ماه ســال گذشــته، به کارگیــری ارزهای 
مجازی ازجمله بیت کوین و خریدوفروش آن در 
تمام مراکز پولی و مالی کشــور ممنوع اعالم شد.  
هرچند  این ارزها می توانســت به رفع مشکالت 
ناشــی از مبادله با دالر بــه کمک اقتصاد تحریم 
زده ایران بیاید اما بانک مرکزی به دلیل مغایرت 
اســتفاده از ارزهای مجازی بــا قانون عدم تأمین 
مالی تروریســم و پول شــویی روی خوش به این 

پدیده تازه نشان نداد.
 البته ایــن واکنش بانک مرکزی ایران به ارزهای 
مجازی طبیعی بود چراکه پیش از کشورها، روسا 
و مســئوالن نهادهای بین المللی اقتصادی هم از 
ارزهــای مجازی به دلیل عدم ثبت مشــخصات 
معامله و غیره استقبال نکرده بودند. از جمله این 
افراد کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
پول بود کــه در اجالس داووس ســوئیس بیت 
کوین را صرفاً هدر رفت انرژی خواند. این موضع 
منفی رئیس صندوق بین المللی پول اما در مارس 
سال جاری میالدی تغییر کرد. الگارد این بار در 
وبالگش از این نوشت که ارزهای رمزنگاری شده 
مثل بیت کوین تراکنش ها را ســریع تر و فناوری 
بالک چین بازارهای مالی را ایمن می کند. الگارد 
نوشت: »فقط تعداد محدودی از فناوری ها، زندگی 
مــا را تغییر داده اند و دارایی هــای رمزنگاری که 
باقی مانده انــد می توانند تأثیر بســزایی بر روی 
چگونگی پس انــداز، ســرمایه گذاری و پرداخت 
صورتحســاب ها داشــته باشــند. قبل از اینکه 
دارایی های رمزنگار قادر بــه تغییر فعالیت مالی 
به یک روش پایدار و معناداری شوند، باید  مورد 
اعتماد و حمایت مصرف کنندگان و مقامات دولتی 
قرار گیرند و اقدام اولیه مهم در این راستا رسیدن 
به یک اجماع در جامعه رگوالتوری جهان در مورد 
ایفای نقش دارایی های رمزنگار است. ازآنجایی که 
دارایی هــای رمزنگار به نداشــتن حــد و حدود 
شناخته می شــوند، همکاری بین المللی در این 
زمینه ضروری است«. این اظهارات الگارد قیمت 
بیت کوین را به 8 هزار دالر برای هر واحد رساند.

باوجود تمام ایراداتی که پیش ازاین برای ارزهای 
مجازی فهرســت شــده، این ارزهــا اکنون در 

کشورهای مختلف دنیا پذیرفته شده است. کانادا  
استرالیا،  انگلستان و اسپانیا به ترتیب 420 ، 136 
 116 و 40 خودپرداز بیت کوین دارند و در هفته 
های اخیر اولین خودپرداز بیت کوین در فرودگاه 
آمســتردام هلند راه اندازی شده که این فرودگاه 
را بــه اولین فرودگاه اروپایی کــه در آن ارزهای 
دیجیتال مبادله می شــود، تبدیل کرده است. با 
توجه به وضعیت نرخ دالر در ایران و مشــکالت 
مالی که ایران پس از اعمــال تحریم های جدید 
در زمینه مبادالت پولی خواهد داشــت، ارزهای 
مجازی می تواند به امیدی برای خروج از سیطره 

دالر تبدیل شود؟
 مدیرعامل ســابق بانک تجــارت در یک برنامه 
تلویزیونی از این گفت که ارزهای دیجیتال چنین 
ظرفیتی را دارد. به گفته محمدرضا رنجبر فالح، در 
مورد  پیمان های دوجانبه و چندجانبه که با ارزهای 
محلی و بومی مبادله صورت می گیرد این ســؤال 
وجــود دارد که چگونه قدرت خرید آن پول حفظ 
شود و نظام تســویه به چه صورت باشد؟ در این 
مورد همچنان برحســب ارز ثالث تسویه محاسبه 
می شد و انجام آن از سوی یک مرجع محل سؤال 
بود که بانک مرکزی کشــورها این تسویه را انجام 
دهنــد یا شــرکت های بیمــه ای و موضوع محل 
اختــالف بود. اکنون ارزهای دیجیتال ظهور کرده 
که  ماهیت فیزیکی ندارد و می تواند نقش ارز ثالث 
را ایفا کند اما مسئوالن اقتصاد ایران ارز دیجیتال و 
مفهوم بالک چین را به خوبی درک نکرده اند و ارز 

دیجیتال برای آن ها ناشناخته است.
فالح گفت: »وقتی به طور کارشناســی مفهوم ارز 

دیجیتال را درســت توضیح دادم دکتر کمیجانی 
استقبال کرد و گفت ممکن است مرکز ملی فضای 
مجــازی نکاتی در این رابطــه را نپذیرند و هفته 
گذشته با دکتر فیروزآبادی این موضوع را در میان 
گذاشتم و پس از توضیح او نیز به شدت استقبال 
کرد و درخواســت کرد قبــل از آنکه ارزی به نام 
گرام توسط شبکه تلگرام فعال شود شما سریع تر 
اقدام کنید تا دارایی های مردم در تبادل ارزی به 
ارز تولیــد خودمان مبادله شــود و وقتی موضوع 
درســت مطرح شود مورد استقبال مسئوالن قرار 

می گیرد«.
اســتقبال کمیجانــی و فیروزآبــادی از ارزهای 
مجازی، هرچند غیرعلنی اســت اما  می توان آن 
را نقطه امیدی در مورد ترویج استفاده از ارزهای 
مجازی در نظر گرفت بااین وجود راه طوالنی تا به 
رسمیت شــناختن ارزهای مجازی، مبادله آن در 
کشور و کمک آن به خروج از سیطره دالر وجود 
دارد. اکنون ســؤال این است که در اقتصاد دولت 
زده ایران، ارزهای دیجیتال در صورت به رسمیت 
شناخته شدن چه جایگاهی پیدا می کنند؟  واقعاً 
اگر دولت ارز مجازی راه اندازی کند، چند درصد 
از مــردم از این ارز به جای بیــت کوین و اتریوم 
اســتقبال خواهند کرد؟ و اینکه دخالت دولت در 
فرایند تولید و مبادله این ارزها، از کار آیی آن در 

اقتصاد نمی کاهد؟
ارزدیجیتال راهکارخروج ازسیطره دالر

در همین راســتا ،رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس از تشــکیل کمیته هــای ضدتحریم در 
مجلس و تهیه بسته پیشــنهادی برای مقابله با 

شرایط کنونی خبردادوگفت:موضوع ارز دیجیتال 
جهت خروج از سیطره دالر بررسی شد.

محمدرضا پورابراهیمی ، با اشــاره به دور جدید 
تحریم های آمریکا، افزود: دور جدید تحریم های 
آمریکا شرایط خاصی را می تواند ایجاد کند. البته 
نسبت به تحریم های قبلی متفاوت است زیرا در 
گذشته همه نهادهای بین الملل در مقابل ما بودند 
اما در حال حاضر اگر تحریمی صورت گیرد ناشی 
از فشارهای آمریکا خواهد بود که مخالف قوانین 

بین المللی است.
وی بــا بیان اینکه در این بخــش باید اقدامات 
الزم را انجام دهیم، گفت: بحث هایی مطرح می 
 FATF شــود مبنی بر که از طریق همکاری با
می توان مراودات بانکی را درســت کرد که قطعا 
فرضی اشتباه است. از سوی دیگر هر چند اروپا 
با ایران اعالم همبســتگی می کند اما به آمریکا 

وابستگی دارد.
وی ادامــه داد: مــا تجربــه دور زدن تحریم ها 
را داریــم و باید اقداماتی که هم اکنون شــده و 
اقداماتــی که پیــش بینی می کنیــم در آینده 
عملیاتی خواهد شد را روی میز بگذاریم و برای 
آنها سناریو تعریف کنیم. مجلس به این مبحث 
ورود کرده اســت. جلســاتی با بانک مرکزی در 
راستای »ارز دیجیتال« داشــتیم. ارز دیجیتال 
یکی از راهکارهای جدا شــدن از ســیطره دالر 
اســت. پورابراهیمی ادامه داد: همچنین موضوع 
ارز مشــترک با کشورهای همکار در بستر بالک 
چین یا ارزهــای متداول و پیمان های پولی نیز 

مورد توجه است.

سایه اقتصاد دولتی برآینده ارزهای دیجیتال
ارزهای مجازی می تواند به امیدی برای خروج از سیطره دالر تبدیل شود؟

بانک ملی ایران چک های مدت دار را نقد می کند
ترقی اقتصادی: دارندگان اســناد و اوراق تجاری می توانند در قالب طرح خرید دین بانک ملی ایران 
نقدینگی خود را پیش از موعد مقرر دریافت کنند.این بانک در ماه های فروردین و اردیبهشــت ســال 
جاری تعداد 851 فقره تسهیالت خرید دین پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیالت به یک 
هزار و 649 میلیارد رالو می رسد.تســهیالت خرید دین فرصتی برای بخش های اقتصادی و اشخاص 
حقیقی و حقوقی اســت که نیاز به نقدینگی دارند اما اوراق و اســناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت 

دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.

ابراز رضایت نماینده کرج از عملکرد پست بانک
ترقی اقتصادی: عزیر اکبریان نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آســارا در نشست با مسئوالن 
پســت بانک اســتان البرز، رضایت مندی خود از عملکرد این بانک در مناطق محروم و کم برخوردار را 
ابراز داشت.وی در ادامه ضمن قدردانی از کارکنان شعب و باجه های بانکی این بانک بر تالش مضاعف 
آنان در خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر روستائی تأکید و خواستار حمایت های دستگاه های اجرائی 

مربوطه از پست بانک ایران شد.

تعیین نرخ سود سپرده متناسب با بازدهی بازارها
ترقی اقتصادی: عضو هیات مدیره بانک سپه بر تعیین نرخ سود سپرده متناسب با بازدهی سایر بازارها 
خبر داد.ســیدمهدی حسینی درباره نرخ سود 15 درصدی سپرده ها و تاثیر آن بر شبکه بانکی کشور 
اظهار داشت: تعیین نرخ سود باید براساس ساختار آن تعیین شود و به همین منظور یک قیمت تمام 
شده پایه برای تامین منابع و یک قیمت که به هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی بانک ها 
باز می گردد، وجود دارد.وی افزود: در نهایت باید قیمتی تعیین شود که متناسب با بازدهی سایر بازارها 
باشــد. نرخ ســود 15 درصد در شرایطی ابالغ شد که سیاست گذار با اجماعی که در میان همه عوامل 

اقتصادی قرار داده بود، انتظار داشت که رعایت آن در دستور کار قرار بگیرد.

افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای غیرمشاع بانک دی
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک دی در جلســه شورای مدیران بانک از رشد 25 درصدی درآمدهای 
غیرمشاع بانک در سال 1396 خبر داد.محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی در جلسه شورای مدیران 
این بانک با اعالم رشــد 25 درصدی درآمدهای غیرمشــاع بانک دی در پایان سال مالی 1396 نسبت 
به ســال مالی گذشــته بر ادامه این روند و جذب منابع ارزان قیمت تاکید کرد.قربانی در این جلسه با 
بررسی سیاست های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر درآمد بانک ها گفت: در سال های قبل به دلیل وجود 
تفاوت زیاد بین نرخ سود دریافتی بانک ها از محل اعطای تسهیالت با سود پرداختی به سپرده گذاران و 
رغبت بانک ها به جذب منابع بلندمدت که بر عزم بانک ها برای کسب درآمد از این محل می افزود، شاهد 

افزایش درآمدهای مشاع بانک ها بودیم.

آمار تسهیالت اعطایی بانک رفاه
ترقی اقتصادی: بانک رفاه در سه ماهه نخست سال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، 
مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 54.455 میلیارد رالن تسهیالت اعطا کرده است.

طی سال 96 و سه ماهه نخست سال 97، تعداد 14.161 فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، 
اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 1.595 میلیارد رال  به معرفی شدگان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی این بانک 
پرداخت شده است.بانک رفاه همچنین در مقطع سه ماهه نخست سال جاری تعداد 21 فقره تسهیالت 
به مبلغ 402 میلیارد راله از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.

تندیس برند ملی به بانک مهر اقتصاد رسید
ترقی اقتصادی: در کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد از بانک مهر اقتصاد به پاس اقدامات موثری در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی و جنگل کاری 180 هکتاری در منطقه فوق بحرانی ریزگردها در اســتان 

خوزستان، تجلیل به عمل آمد.

برنامه های تسهیالتی بانک تجارت
ترقی اقتصادی: بانک تجارت در راســتای انجام رســالت اجتماعی خود و برای ارتقای جایگاه کاالی 
ایرانی و ایجاد اشتغال پایدار و در جهت کمک به فعالیت های تولیدی به عنوان یکی از مصادیق اصلی 
اقتصاد مقاومتی، مولدســازی دارایی های خود را جزو برنامه های کاری قرار داده است.عباس اشرف نژاد 
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت در گفت وگویی با اشاره به برنامه های تسهیالتی این بانک اظهار 
داشت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های تجاری و با سابقه کشور سعی داشته با عملکردی هدفمند 

در بخش اعتباری، تاثیری فزاینده در رشد اقتصادی کشور و توسعه صنعت داشته باشد.

حمایت بانک صادرات از کاالی ایرانی
ترقی اقتصادی: بانک صادرات ایران در راســتای حمایت از تولید داخلی و پایداری اشتغال در کشور 
طی سال گذشته و سه ماه ابتدای سال 97، بالغ بر 36 هزار و 426 میلیارد رالب تسهیالت خرید کاالی 
بادوام اعطا کرده است.این بانک عالوه بر اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط و اهتمام ویژه 
به حمایت از مشاغل خانگی با پرداخت وام های قرض الحسنه، طی 15 ماه منتهی به پایان خرداد 97، 
با پرداخت بالغ بر 36 هزار و 426 میلیارد راال تسهیالت خرید کاالی مصرفی با دوام تولید داخل، نقش 

برجسته ای در باال بردن تقاضای کاالی داخلی و ثبات اشتغال در واحدهای تولیدی ملی داشته است.

بانک ملت، حامی شرکت های دانش بنیان
ترقی اقتصادی: معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اعالم کرد که بــا حمایت بانک ها هیچ دغدغه ای برای تامین منابع مالی شــرکت های دانش بنیان 
نداریم و بانک ملت رکورددار پرداخت تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان اســت.دکتر علیرضا 
دلیری در جمع خبرنگاران افزود: در شــرایط کنونی، 3600 شــرکت دانش بنیان به تایید کارگروه 
احراز صالحیت معاونت علمی رسیده است و از این تعداد 1400 شرکت موفق به دریافت تسهیالت 
بانکی شــده اند.وی، میزان تســهیالت اعطایی بانک ها به 1400 شــرکت دانش بنیان را 12 هزار 
میلیارد تومان خواند و پیش بینی کرد که تا پایان ســال، 5 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به 

این شرکت ها اعطا شود.

 برداشت وجه بدون کارت توسط شخص دوم 
از خودپردازهای بانک پاسارگاد

ترقی اقتصادی: بانک پاســارگاد در راســتای گســترش خدمات بانکی، امکان برداشت وجه توسط 
شــخص دوم )شــخص غیر صاحب سپرده( بدون همراه داشــتن کارت از طریق خودپردازهای بانک 
را فراهم کرد.مشــتریان می توانند با مراجعه به دســتگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد و با قرار دادن 
کارت در دســتگاه خودپرداز، درخواســت »شناسه برداشــت وجه بدون کارت« را ثبت نمایند. پس 
از آن با ورود مبلغ مدنظر جهت برداشــت از ســپرده خود و تعیین رمز 5 رقمی دلخواه و همچنین 
موبایلی که باید پیامک شناســه برای آن ارسال گردد، مبلغ مورد نظر از سپرده دارنده کارت برداشت 
شــده و به حساب واسط انتقال می یابد.در ازای آن یک شناســه 16 رقمی تولید می شود و از طریق 
ارســال پیامک به شــماره موبایل مورد نظر اعالم می گردد. عالوه بر آن شناسه مربوطه بر روی رسید 
مشتری نیز چاپ می شــود.همچنین دارنده ی کارت می تواند از طریق در اختیار گذاشتن شناسه 16 
رقمی مورد نظر به همراه رمز 5 رقمی دلخواه مربوطه به شــخص دیگر)شخص دوم(، امکان برداشت 
 وجه بدون کارت تا ســقف مبلغ تعیین شــده از تمامی خودپردازهای بانک پاســارگاد را برای ایشان 

فراهم کند.

دومین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سینا
ترقــی اقتصادی: به منظور ایجاد زمینه های افزایش مشــارکت عمومی و گســترش ســنت الهی 
قرض الحســنه، دومین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحســنه پس انداز بانک سینا برگزار 
می شــود. در دومین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک، شرکت کنندگان 
می توانند از جوایز در نظر گرفته شــده شامل 5 کمک هزینه خرید مسکن هر یک به مبلغ 1 میلیارد 
ریــال، 5 کمک هزینه خرید خودرو هر یک به مبلغ 250 میلیون ریال، 10 کمک هزینه خرید کاالی 
ایرانی هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال، 10 کمک هزینه سفر به عتبات هر یک به مبلغ 20 میلیون 

ریال  و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر بهره مند شوند.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل ایران کیش می گوید: فین تک ها فرق 
بزرگــی با شــرکت های پی اس پی  دارند چون کوچک تر هســتند و 
دغدغه های کمتری دارند و به همین خاطر سریعتر عمل می کنند و 
ما می توانیم به عنوان درگاه در کنار این شرکت ها کار کنیم و هرکدام 

فعالیت مربوط به خود را داشته باشیم.
صــادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیــش در گفت وگو با  فابا درباره 
مصوبــه اخیر دولت درباره لزوم همکاری بانک ها و پی اس پی ها با 
فین تک ها و خروج شــرکت های پرداخت از انحصار نیز گفت:  این 

مصوبه در حد خبر در رسانه ها منتشر شد و برداشت های متفاوتی 
مــی توان از آن کرد، ایران کیــش در انتظار مصوبه دولت نبوده و از 
مــدت ها پیش همکاری خود را بــه صورت تنگاتنگ با فین تک ها 

آغاز کرده بودیم.
 مدیرعامل ایران کیش گفت: اکنــون در حال همکاری با فین تک 
ها هســتیم و به زودی چند خبر مهم از سمت ما خواهید شنید که 
این همکاری به شــدت رشد پیدا کرده و با چند شرکت ارائه دهنده 

خدمات فین تک مهم همکاری خود را آغاز کرده ایم.
 وی افزود:  نکته قابل توجه درباره این مصوبه این است که گفته شده 
است که انحصار پی اس پی ها شکسته می شود که این موضوع مبهم 
است چرا که همین االن هم 12 پی اس پی در حال فعالیت هستند 
و تعداد ما زیاد اســت و انحصاری در این زمینه وجود ندارد و دالیل 

طرح این موضوع برای من مبهم است.
 فرامرزی، تاکید کرد: اینکه به شــرکت های کوچک امکان فعالیت 
داده شود اقدامی مثبت و خوب است و ما از آن استقبال می کنیم اما 
مهم اســت که این موضوع در حرف نماند و در عمل هم این موضوع 
اثبات شود و دست و پای این شرکت ها برای دادن مجوز بسته نشود 
و به راحتی و ســهولت به آنها مجوز داده شود تا فین تک ها بتوانند 

رشد کنند.
 مدیرعامــل ایــران کیش تاکید کــرد:  فین تک ها فــرق بزرگی با 

شــرکت های پی اس پی دارند چون کوچک تر هستند و دغدغه های 
کمتری دارند و به همین خاطر سریعتر نیز هستند و ما می توانیم به 
عنوان درگاه در کنار این شرکت ها کار کنیم و هرکدام فعالیت مربوط 

به خود را داشته باشیم. 
وی درباره ارتقاء ســهم تراکنــش های مربوط به این شــرکت در 
اردیبهشــت ماه گذشــته، گفت: اقداماتی با هــدف افزایش میزان 
تراکنش های کارتخوان های فروشــگاهی انجام شد، اقداماتی شامل 
قراردادهایی که با بانک های مختلف بستیم و همچنین رشد کیفی 
محصوالت شــرکت ایران کیش که در مجموع باعث رشد و افزایش 

رتبه ما در میزان تراکنش های انجام شده در اردیبهشت ماه شد.
 وی تاکیــد کرد: نکته قابل توجه این اســت که ما برخالف ســایر 
پی اس پی ها به هیچ وجه ســراغ دامپینگ قیمت نرفتیم و شاهد آن 
بودیم که تمایل بانک ها برای همکاری با ایران کیش به دلیل جنس 

و کیفیت خدمات ما افزایش پیدا کرده است. 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در اردیبهشــت ماه 97 با روند 
صعودی نســبت به ماه گذشــته 9.10 درصد ســهم بــازار تعداد 
تراکنش های کارت خوان های فروشــگاهی را به خود اختصاص داده 
وبر ســکوی پنجم ایســتاده درصورتی که با سهم 14.75 درصدی و 
روند صعودی به نســبت ماه گذشــته جایگاه دوم در مبلغ تراکنش 

کارت خوان های فروشگاهی را در دست دارد.

فرامرزی مدیر عامل ایران کیش :

انحصاری در زمینه فعالیت پی اس پی ها وجود ندارد

کنترل تورم با ابزار نرخ سود محکوم به شکست است

فقط بانک های زامبی نگران کاهش نرخ سود هستند



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 57 - نیمه اول تیر 1397

ترقی اقتصــادی: رئیس کل بیمــه مرکزی در 
آخرین دیدار صمیمانه مدیران عامل شرکت های 
بیمه پس از 26 ماه تصدی گری مجدد هدایت و 
نظارت صنعت بیمه، در سمت جدید خود به چین 

سفر می کند .
 دکتــر عبدالناصر همتی اقتصاد دان و رئیس کل 
بیمــه مرکزی پس از 26 مــاه خدمت خالصانه و 
صادقانه در دوره دوم ریاست خود، به سمت سفیر 

فوق العاده و تام االختیار چین منصوب شد.
بنابراین گزارش، دکتر همتی در این نشســت بر 

حفظ آرامش موجــود در صنعت بیمه تأکید کرد 
و گفــت : الزمه ادامه حیــات صنعت بیمه، حفظ 

آرامش فعلی و داشتن تدبیر است .  
وی افــزود: به نوبه خود تالش کردم صنعت بیمه 
را از تشــنج دور کنم و خداروشکر در حال حاضر 
فضای آرامی حکم فرماست و امیدوارم تداوم یابد.

دکتر همتی همچنین بر یکپارچگی موجود در 
میان مدیران عامل اشــاره کرد و گفت : تالش 
همه ارکان صنعت بیمه در ایجاد این همراهی 
و هم دلی قابل تقدیر است و باید بیش از پیش 

تقویت شود.
رئیــس کل بیمه مرکــزی در ادامــه از عملکرد 
خــوب مدیــران عامل شــرکت هــای بیمه در 
پرداخت خســارت حــوادث اخیر تقدیــر کرد و 
گفت : خوشــبختانه عملکرد خوب مدیران عامل 

شرکت های بیمه، صنعت بیمه را سربلند کرد.
وی افزود: در حال حاضر صنعت بیمه با رشد حق 
بیمه 24 درصد و بهبود ضریب خسارت نسبت به 
سال گذشــته در وضعیت خوبی به سر می برد و 
امیدوارم مجامع شــرکت های بیمه همچون سال 

گذشته به خوبی برگزار شود.
در این دیــدار مدیران عامل شــرکتهای بیمه و 
قائــم مقام بیمــه مرکزی طی ســخنانی مراتب 
قدردانی خــود را از دکترهمتی اعالم و ازخدمات 
صادقانه و تدابیر ایشــان در اداره مطلوب صنعت 
بیمه قدردانی کردند و برای ایشــان درمسولیت 

وماموریت جدید آرزوی موفقیت کردند.

بازاربیمـــه5

توصیه آخر همتي به مدیران بیمه ها:

 آرامش موجود در صنعت بیمه را حفظ کنید

»core insurance«عقب ماندگی صنعت بیمه در
اخبارکوتاهراه حل ایجاد تحول در صنعت بیمه شکل گیری استارت آپ ها است 

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنة بیمه پارسیان
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمة پارسیان 13تیرماه با حضور 
اکثریت سهامداران برگزار گردید.  این شرکت بعنوان یک شرکت بزرگ بیمه بورسی 
امسال نیز مجمع عمومی عادی ســاالنه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذکرشده 
در آگهی دعوت به مجمع را که در جراید به چاپ رســیده بود به تصویب سهامداران 
رساند.در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش سرود جمهوری 
اســالمی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع ، نّظار و منشی جلسه اقدام شد و 
پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمة مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هیأت رئیسه  گزارش فعالیتهای شرکت که 
نشــانگر رشد مناسب و ترکیب بهینة پرتفوی ، ایفای تعهدات قانونی و آئین نامه ای و 
همچنین شفافیت صورتهای مالی در سال 96بود توسط آقای اویارحسین نایب رییس 
هیــات مدیره ومدیرعامل ارائه گردید.  در ادامه  گزارش حســابرس و بازرس قانونی 
شــرکت قرائت و پس از ارائه پاســخ های الزم در مورد بندهای گزارش حسابرس و 
بازرس و سؤاالت مطروحه ، صورتهای مالی عملکرد منتهی به 96/12/30 به تصویب 

رسید و به ازای هر سهم معادل 150ریال سود نقدی تقسیم گردید.

تفاهمنامه همکاری بیمه دانا و قوه قضاییه
ترقی اقتصادی: دکتر صادق در مراســم تبادل تفاهمنامه همکاری و قرارداد اجرایی 
بیمه دانا و قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران گفت: بیمه دانا از ابتدای فعالیت خود را 
به عنوان یک شرکت بیمه متخصص در ارائه بیمه های مکمل درمانی به جامعه معرفی 
کرده است و کیفیت خدمات این شرکت رضایت بسیاری از بیمه گذاران را در پی داشته 
اســت.وی در ادامه با اشــاره به جایگاه قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی خاطر نشان کرد: همکاران ما در بیمه دانا در صدد هستند با 
ارائه خدمات مناسب شرایطی را فراهم کنند تا کارکنان و قضات زحمتکش دغدغه امور 

درمانی و سالمت نداشته باشند و با تمرکز به امور قضایی رسیدگی کنند.

دستورالعمل تامین اجتماعی برای مشوق های بیمه 
ترقی اقتصادی : ســازمان تامین اجتماعی با ابالغ دستورالعملی جدید از معافیت 
20 درصدی حق بیمه ســهم کارفرمایان در صــورت به کارگیری نیروی کار جدید 
خبر داد.، بر اســاس دستورالعمل اخیر سازمان تامین اجتماعی که به تمامی ادارات 
و شعب این سازمان ابالغ شده اســت، »تمامی کارفرمایان کارگاه های مشمول این 
دســتور اداری در صورت به کارگیری نیروی کار جدید و احراز شــرایط ذکر شده و 
مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، از مشوق بیمه ای که شامل معافیت از 

پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما است، بهره مند خواهند شد.

افتتاح شعبه بیمه آسیا در جلفا
ترقی اقتصادی: شــعبه بیمه آســیا در جلفا با حضور نایب رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل بیمه آســیا و مدیرعامل منطقه آزاد ارس افتتاح شد.دکتر کاردگر، نایب 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه  آسیا در آیین افتتاح شعبه جلفا بیمه  آسیا با 
تأکید بر این موضوع که امروزه تمام فعالیت های اقتصادی در دنیا بدون بیمه شکل 
نمی گیرد، گفت: خط  مشی بیمه  آسیا به عنوان بزرگ  ترین بیمه خصوصی کشور 
مشــارکت فعال در فعالیت  ها و پروژه  های بزرگ اقتصادی کشــور با ارائه پوشش  
های مناســب بیمه  ای اســت.مدیرعامل بیمه  آسیا با اشاره به توانگری فنی و مالی 
بیمه  آســیا در ارائه پوشش  های بیمه  ای به فعالیت  های اقتصادی، اظهار داشت: 
بیمه  آســیا به عنوان یک نهاد مالی و تأمین  کننــده آرامش، آمادگی کامل برای 

همکاری با مناطق آزاد در اقصی نقاط کشور را دارد.

سود ۸۰ریالی بیمه البرز برای هر سهم
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه البرز برای سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 1396 و همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت برای 
تعیین اعضای هیات مدیره  روز دوشنبه چهار تیر 1397 برگزار شد و در مجمع عمومی 
عادی ســالیانه مبلغ 320 میلیارد راال ) به ازای هر سهم 80 رالچ( سود بین سهامداران 
توزیع شد.در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که به ریاست سیدرسول تاجدار، 
نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز و با حضور عباس مرادپور، مدیرکل دفتر امور بانکی و 
بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی و بیش از 80 درصد از 
سهامداران این شرکت، برگزار شد، عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت در 
سال مالی منتهی به 29اسفند 1396 از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب شد.

برگزاری مراسم هفتمین سالگرد تاسیس بیمه »ما«
ترقی اقتصادی: مراسم هفتمین سالروز تشکیل شرکت سهامی بیمه »ما« با حضور 
مدیران و پرسنل بیمه »ما« در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.در این مراسم 
که با حضور مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره ، معاونین، مدیران و کارکنان بیمه 
»ما« برگزار شــد ، شبکه فروش نیز حضور داشــتند.بر اساس این گزارش،  بهاری فر 
مدیرعامل بیمه »ما«  ضمن ابراز خرسندی از افتخار حضور در هفتمین جشن سالگرد 
تاســیس بیمه »ما« گفت: هدف ما در سال 97 ، تمرکز بر دو سیاست اصلی است که 
تــالش خواهیم کرد ضمن فروش و فعالیت هوشــمند در امــر بیمه گری،  با آموزش 
مســتمر و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری نسبت به تســریع ارائه خدمات و جلب 

رضایت مشتریان اقدام نماییم. 

تیم بیمه رازی در صدر جدول لیگ وزنه برداری
ترقــی اقتصادی: هفته نخســت لیگ برتر وزنــه برداری جوانان و بزرگســاالن 
باشگاههای کشور )جام شهدای مدافع حرم( و همچنین انتخابی تیم ملی بزرگساالن 
کشــورمان برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا اندونزی طی سه روز )4، 5 و6 
تیرماه( در تاالر وزنه برداری مجموعه ورزشــی آزادی تهران )سالن ایرانیان( برگزار 
شــد.در این رقابتها 10 تیم رده ســنی جوانان و 8 تیم رده سنی بزرگساالن حضور 
داشتند و کمیته مسابقات فدراسیون وزنه برداری با جمع آوری دقیق امتیازات این 
تیم ها، رده بندی هفته اول را اعالم کرد. پس از ســه روز رقابت بین وزنه برداران 8 
تیم حاضر در این مســابقات، تیم وزنه برداری بزرگســاالن بیمه رازی با کسب 606 

امتیاز در صدر جدول این رقابت ها ایستاد.

پرداخت خسارت خطوط لوله و مخابرات نفت 
توسط بیمه سرمد

ترقی اقتصادی: بیمه ســرمد خسارت ناشی از زلزله اســتان کرمانشاه را به مبلغ 
2/3میلیــارد ریال به شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایــران پرداخت کرد.در 
اثــر زمین لرزه ای که با قدرت 4/7 ریشــتر در آبان ماه ســال گذشــته در منطقه 
ازگله و ثالث باباجانی اســتان کرمانشاه به وقوع پیوست، ساختمانهای بیمه گذار در 
مرکز مخابراتی ســرخه دیزه، مرکز انتقال نفت پایطاق، مرکز انتقال نفت کرمانشاه 
و مرکز مخابراتی چهارزبر متحمل خســارت شدند. تیم ارزیابی خسارت بیمه سرمد 
بالفاصله پس از وقوع زلزله به محل حادثه مراجعه و طی دو مرحله نسبت به ارزیابی 
خســارت های اعالم شده اقدام نمود. بر اســاس این گزارش، خسارت مذکور پس از 
ارائه گزارش کارشــناس ارزیاب و بالفاصله پس از تکمیل مدارک توسط بیمه گذار 

در زمانی کمتر از یک ماه پرداخت گردید.

گزارش  های دقیق مقدمه تصمیمات راهبردی
ترقی اقتصادی: مدیران و کارکنان با بهره  مندی از مدیریت دانش و ارایه گزارش  های 
دقیق می  توانند بســترهای اتخاذ تصمیمات راهبردی را فراهم کنند.مدیرعامل شرکت 
در دیــدار با معاونان، مدیران و کارکنان، ضمن بیــان مطلب فوق، تصریح کرد: افزایش 
رضایت مندی بیمه شدگان و بیمه گذاران از اولویت های کاری معاونان، مدیران و کارکنان 
شرکت بیمه کوثر است.مجید مشــعلچی فیروزآبادی از کاهش زمان پرداخت خسارت 
خبرداد و افزود: شایســته اســت، ســرعت عمل به همراه دقت را در امور جاری مدنظر 
قرار دهیم.وی با تاکید بر اینکه همه ما در مقابل یکدیگر مسئولیم، گفت: امید است با 
وحدت و یکدلی مشــکالت موجود را برطرف کنیم و در راستای تحقق شعار »تعامل با 

بیمه گذاران، همراهی با بیمه شدگان« گام های موثری را برداریم.

ترقی اقتصادی : ســید قاسم نعمتی مرشــت رئیس مرکز فن آوري 
اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی در نشستی مشترک با مجیدبختیاری 
مدیرعامل بیمــه دی و عالقه مندان به حوزه فین تک در پاســخ به 
پرسشی که آیا بیمه مرکزی استارت آپ ها را به رسمیت می شناسد 
اظهــار کرد که مخالفتی با اســتارت آپ وجود نــدارد و از دید ما به 

رسمیت شناخته می شوند.
نعمتی در پاســخ به اینکه آیا مقوله فناوری اطالعات در صنعت بیمه 
در وضعیــت قابل قبولی قراردارد عنوان کرد که هیچ وقت نباید خود 
را در موقعیت بهینه در نظر بگیریم و انتظارات بسیاری در این حوزه 
وجود دارد و هنوز برای رشد و توسعه فضای بسیاری وجود دارد . وی 
با بیان اینکه بخشی از این موضوع در حیطه اختیارات صنعت بیمه و 
بخش دیگری مربوط به فضای کسب و کار است اذعان داشت که بیمه 
با همه صنایع مرتبط اســت و باید اطالعات وسیعی در این خصوص 
داشــته باشــد. به گفته وی اما در خود این صنعت نیز شرکت های 
فعال در حوزه core insurance  به تعداد انگشــت های دست هم 

نمی رسد، بنابراین در این حوزه بسیار عقب هستیم .
رئیس مرکز فنآوري اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی در پاســخ به 
این پرســش که آیا بیمه ها آمادگی دارند که با فناوری های ارتباطی 
همراهی کنند، گفت: زیر ســاخت ها در بیمه مرکزی و شرکت ها از 
آمادگی نسبی برخوردار است . در حال حاضر پرتفوی ثالث در صنعت 
بیمه با صدور کد یکتا و به صورت آنالین صادر می شــود و مکانیزه 
اســت . در سایر رشته ها این مسدله به صورت غیر آنالین در جریان 
اســت و با رعایت الزامات این امکانات مــی تواند مراوده اطالعاتی را 

برقرار کند.
در ادامه بختیاری  در پاســخ به این پرســش که آیا بیمه ها استارت 
آپ ها را به رسمیت می شناسد با بیان اینکه راه حل ایجاد تحول در 

صنعت بیمه شــکل گیری استارت آپ ها است گفت که بیمه دی از 
تقویت این حوزه در صنعت دفاع می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در زیرساخت های ارتباطی دچار مشکل 
اساســی نیستیم در پاسخ به این پرســش که 90 درصد بازار از یک 
core اســتفاده می کنند و این دارای ریسک است گفت که بله این 
مشکل جدی است و این موضوع به میزان سرمایه گذاری صنعت بیمه 

در حوزه فناوری اطالعات باز می گردد.
وی اذعان دارد که مقایســه فناوری اطالعات با ســایر شخص های 
اطالعاتی قابل مقایسه نیست اذعان کرد که در میزان سرمایه گذاری 
در فناوری اطالعات عقب هســتیم  و مجموع هزینه های بیمه ها با 

یک بانک هم در این حوزه قابل قیاس نیست .
بختیاری با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری بیمه ها در حوزه فناوری 
اطالعــات به 200 میلیارد تومان هم نمی رســد اذعان دارد که باید 

ذهنیت مدیران بیمه ای عوض شود.
به گفته وی یکی از ثروت های بانک ها در این بخش میزان پروژه های 
شکست خورده ی آنها است و این تجربیات سبب شد که بانک ها در این 

بخش پیشرفت کنند.
 core بختیاری با اشاره به اینکه اگر منظور از زیرساخت های فناوری
اســت در این زمینه تنگنا وجود دارد و مسئله اصلی سرمایه گذاری 

در این بخش است .
در ادامه نعمتی اذعان کرد که انتظار صنعت بیمه از استارت آپ ورود 
بــه بازارها و محصوالت جدید و در نهایت کاهش قیمت تمام شــده 
اســت . به گفته وی اســتارت آپ ها هدف گذاری غلطی در صنعت 
بیمه داشــته اند در حالی که در حوزه هــای متعددی می توانند به 

صنعت کمک کنند.
البته بختیاری نیز در همین زمینــه عنوان کرد که فین تک ها می 
توانند به کاهش تخلفات و تســهیل فرآیندها کمک کنند .وی شکل 
گیری تشکل واحد در این زمینه را یکی از راه های اثرگذاری بیشتر 
برای ورود فین تک ها به عرصه صنعت بیمه عنوان کرد که می تواند 

سهم صدای این بخش را نیز افزایش دهد.

ترقی اقتصادی: پس از 20 سال، شاید شرکت های 
بیمه جهان با عمده ترین تغییرات در اســتانداردهای 
حســابداری روبه رو باشــند و آن، اســتانداردهای 
 IFRS17 بین المللی گزارشــگری مالی 17 یا همان

است که از سال 2021 اجرایی خواهد شد.
آن دســته از شــرکت هایــی کــه از IFRS4 وارد 
IFRS17 می شوند، شرکت رتبه بندی S&P معتقد 
اســت که پیچیدگی مقررات و تغییرات هزینه بر در 
گزارشــگری سود و زیان و نیز ارائه ترازنامه، می تواند 
شفافیت مالی را افزایش دهد، گرچه این امر با نوسان 

بزرگی در نتایج همراه خواهد بود.
این شرکت رتبه بندی به بیمه گران توصیه می کند از 
هم اکنون مدیریت این انتقال را در دست بگیرند و با 
سرمایه گذاران و سهام داران خود، ارتباطات گسترده 

ای برای جذب نظر آنان اتخاذ کنند.
ممکن است IFRS17 برای مثال در رویکرد گذشته 
نگر که نیاز به تحلیل عمیق حساب های دفتری بیمه 

زندگی دارد، تغییر مثبتی ایجاد کند اما در عین حال 
ممکن است ریسک هایی در اجرا و سطح وابستگی به 

مفروضات خاص شرکتی ایجاد کند.
براســاس گزارشــی که S&P منتشــر کرده، نکات 

کلیدی این امر به شرح زیر هستند:
    IFRS17 ترازنامه بیمه گران را به سمت بازارمحور 
بودن سوق می دهد و عدم تطابق ارزش های بازاری 
دارایی هــا و ارزش دفتری تعهدات را از بین می برد. 
بنابراین، این اســتانداردها، فرصتی برای بهبود قیاس 
پذیــری و ثبات را ایجاد می کنــد. اما قیاس پذیری 
برای گزارشــگری بیمه گران غیــر کاربر IFRS غیر 

ممکن خواهد بود.
    براساس پیش بینی S&P، تدوین مقررات مربوط 
به شــاخص های کلیدی عملکرد )KPI( و افشــای 
شفاف و ارتباطات نیز از چالش های عمده و پر هزینه 

برای بیمه گران خواهد بود.
    این شــرکت رتبــه بندی اعالم کرده اســت که 

تغییرات حســابداری و گزارشگری، تغییری در رتبه 
بندی بیمه گران نخواهد داشــت اما نمی توان از نظر 
دور داشت که در صورت وجود برخی نقصان ها مثال 
در KPI، که در نهایت بر مدیریت شرکت های بیمه 
اثر می گذارد، رتبه بندی و اعتبارسنجی شرکت ها نیز 

از آن تبعیت کنند.
    با توجه به ارزشگذاری کامل بازار نسبت به تعهدات 
تحــت IFRS17، انتظار می رود کــه برخی از بیمه 
گران برای اجتناب از ضعف در سرمایه گذاری، به طور 
پیشگیرانه بر ســرمایه احتیاطی خود تا سال 2021 

اضافه کنند.
نکته مهم درباره صنعت بیمه ایران اما آن اســت که 
از ســال 1387، فعالیت های بیمه عمومی در کشور 
در دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 28 قرار 
گرفته است. با این حال این استاندارد از ابتدا در برخی 
موارد با آیین نامه های شورایعالی بیمه به ویژه آیین 
نامه شماره 58 )آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه( 

مغایرت دارد و تاکنون نیز رفع نشده است.
پیش از تدوین اســتاندارد حســابداری شــماره 28 
)فعالیت های بیمه عمومی(، شرکت های بیمه برای 
محاســبه ذخیره های فنی بیمه هــای غیرزندگی و 
گزارشگری آن از آیین نامه شماره 22 شورایعالی بیمه 

مصوب 11 آبان 1367 استفاده می کردند.
اســتاندارد حســابداری شــماره 28 که بــه دلیل 
ویژگی هــای متفــاوت و منحصــر بفــرد بیمه های 
غیرزندگــی و مســتثنی کردن فعالیــت های بیمه 
عمومی از دامنه کاربرد اســتاندارد حسابداری شماره 
3 )درآمد عملیاتی(، یکسان سازی روش های متفاوت 
حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارش های 
مالی شــرکت های مزبور با توجه به وجود استاندارد 
حسابداری خاص برای فعالیت های بیمه گری و ورود 
بخش خصوصی به صنعت بیمه کشــور تدوین شد و 
در تیرماه 1385 پــس از تصویب در مجمع عمومی 
ســازمان حسابرســی، از تاریخ اول فروردین 1386 

الزم االجرا شد.
با این حال در ســال 1386 شرکت های بیمه بنا به 

دالیل مختلف از پذیرش کامــل آن خودداری کرده 
و در ســال 1387 شــورای عالی بیمه با تنظیم آیین 
نامه شــماره 58 و تصویب آن، شــرکت های بیمه را 
ملزم کرد به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از 
آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه جهت محاسبه 

ذخیره های فنی خود استفاده کنند.
در فروردین 1395، 27 بانک و موسسه اعتباری ثبت 
شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار، 23 شرکت 
بیمه ثبت شده و 27 شرکت پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس که ســرمایه ثبت شده 
آنها 10 هزار میلیارد رالف به باالســت، ملزم به تهیه 

صورت های مالی طبق IFRS شدند.
هدف اولیــه هر رژیــم از توانگری بیمــه اطمینان 
بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی 
تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی 
بــرای پرداخت های آتی به بیمــه گذاران به ویژه در 

زمان خسارت های پیش بینی نشده خواهد بود.
با بیــن المللی و یکپارچه شــدن خدمــات مالی و 
اقتصادی )دربر گیرنده صنعت بیمه( بازار آن به طور 
روز افزون جهانی می شود که این امر موجب افزایش 
طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در 

سطح محلی، منطقه ای و بین المللی می شود.
عبدالناصــر همتی رییس کل بیمــه مرکزی در این 
زمینه اعالم کرد کــه اتحادیه اروپایی رژیم توانگری 
IFRS برپایه ســاختار نظارتی با سه رکن )پایه( از 
اول ژانویه 2016 در تمام کشــورهای اتحادیه اروپا 
عملیاتی شــد کــه توانگــری IFRS در برگیرنده 
و شــامل مقررات کمــی درباره ســرمایه مبتنی بر 
ریســک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی 
و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و 

گزارشگری نظارتی است.
به نوشــته ایبنا، بنابراین براســاس آنچه در حال 
جهانی شــدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم 
قابلیت مقایســه اطالعات در ســطح بین المللی و 
افزایش شفافیت و افشاء موراد مرتبط با ریسک های 

بیمه ای است.

ترقــی اقتصادی: با حضــور همتــی و نیکوالی 
گلوشــین، رئیس کل شــرکت بیمه اتکایی روسیه 
تفاهم نامه همکاری میــان بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه در 

زمینه بیمه های اتکایی امضاء شد.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بیمه مرکزی با اعالم 
این خبــر گفت: پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه 
اتکایــی در تقویت تجارت خارجــی و فرامنطقه ای 
توســعه اقتصادی و اتحــاد و یکپارچگی اجتماعی 
دو کشــور ایران و روســیه از مهمتریــن مفاد این 
تفاهم نامه اســت. وی افزود: تاکید بر ضرورت ارتقاء 

همکاری های فنــی و تخصصی اتکایی، هماهنگ و 
یکنواخت سازی بیمه نامه های اتکایی دارای اولویت 
زیــاد، در چهارچوب قوانین و مقــررات ملی هریک 
از دو کشــور، به عنوان بخشی از مناسبات فیمابین 
طرفهای تفاهم نامه به شــمار مــی آید که نیازمند 
تعامل و اطمینان گسترده طرفین تفاهم نامه است.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بر اســاس این 
تفاهــم نامه هر یک از طرفیــن باید زمینه حضور و 
فعالیــت عاملین بیمه گری خــود در بازارهای بیمه 
طرف دیگــر را در چارچوب قوانین و مقررات جاری 
بیمه و بیمــه اتکایی هریک از دو کشــور از طریق 

همکاری و مشــارکت با سایر شــرکت های بیمه  و 
اتکایی فراهم  آورند.

 همتی تبادل دانــش و تجارب را از دیگر مهمترین 
بندهای این تفاهم نامه دانســت و گفت: مقرر شــد  
هریــک از طرفیــن در زمینه های بیمــه اتکایی و 
حاکمیت شــرکتی برای بیمه گران اتکایی، مدیریت 
ریســک و انواع تکنیک های کاهش ریسک، کاربرد 
فناوری اطالعــات در زمینه بیمه اتکایی، تشــویق 
آموزش و ارتقاء ســطح مهــارت اکچوئریها، ارزیابی 
خسارت، روش های ســرمایه گذاری منابع و ذخایر 
دانــش و تجربیات خود را بــه نحو مقتضی به طرف 

مقابل انتقال و آموزش دهند.
وی افزود: در همین راســتا و به منظور ارتقاء دانش 
فنــی و تخصصی کارشناســان اداری و متخصصین 
بیمــه اتکایی، طرفین با برگزاری ســمینارهای هم 
اندیشی ها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی 

با اعزام کارشناسان موافقت کردند.
همچنین بر اســاس این تفاهم نامه طرفین متعهد 
شــدند جهت واگذاری و قبولی بیمه های اتکایی به 
منظور توسعه تبادالت متقابل اتکایی، بطور دو جانبه 
همــکاری نمایند و هر یک گســترش فعالیت های 
مرتبط با منافع متقابل را تســهیل کند و به منظور 
ارائه پوشش اتکایی برای ریسک های پیشنهادی از 

طریق قراردادهای اتکایی، همکاری کنند.
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در 9 ماده تنظیم  و 

از تاریخ امضاء طرفین الزم االجرا خواهد بود.

اثرات استانداردهای IFRS1۷ بربیمه گران

همکاری بیمه مرکزی با بیمه اتکایی روسیه 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 57 - نیمه اول تیر 1397

حال  در  که  استارت آپ«   « واژه   : اقتصادی  ترقی 
تا  است  شده  باب  کشور  کار  و  کسب  فضای  در  حاضر 
داشت.  غریبی  معنای  مردم  عموم  برای  پیش،  سال   5
کمتر صاحب نظر یا کارشناسی پیدا می شد که از اهمیت 
استارآپ ها و نقش آنها در اقتصاد کشور صحبتی کرده و 
بر نقش استارت آپ ها در رقابتی کردن اقتصاد تاکید کند.
واژه  با  مردم  که  بود  ایران  در  اسنپ  تاسیس  با  شاید 
اقتصاد  در  اساسی  نقشی  که  مفهومی  به  استارت آپ، 
اسنپ، مبادالت حاکم  اینکه  از  دارد آشنا شدند. پس 
اعتراض صاحبان کسب  بازار را بهه م زد و موجب  بر 
نقل(  و  حمل  خدمات  ارایه  بخش  )در  سنتی  کار  و 
توجه  موجب  تخصصی  معنای  به  استارت آپ ها  شد، 

سیاست گذاران قرار گرفتند.
که  هستند  نوینی  کار های  و  کسب  استارت آپ ها 
سنتی  کارهای  و  کسب  با  آنها  ممیزه  وجه  مهمترین 
در » خالقیت و نوآور« بودن آنها خالصه می شود. برای 
خرج  به  خالقیت  کمی  باید  استارت آپ  یک  راه اندازی 
تنها چند  اسنپ  دیوار، چنگال،  داد. دیجی کاال، شیپور، 
نمونه از موفق ترین استارت  آپ  هایی هستند که در ایران 
راه اندازی شده  و اغلب مدیران عامل این استارت آپ ها، 
از  الگوبرداری  با  که  هستند  تحصیلکرده  جوانان 
موفق ترین نمونه های استارت آپ خارجی، آن را در ایران 

پیاده کرده اند.
وزیر  معاون  اسفهبدی  گذشته، حسین  سال  ماه  اسنفد 
هزار   3 حدود  که  کرد  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استارت آپ در کشور فعالیت می کنند؛ رقمی قابل توجه 
که حاکی از عالقه مندی افراد به راه اندازی کسب وکارهای 
و  متخصصان  که  آنگونه  اما  دیگر  سوی  از  است.  نوین 
است  ممکن  استارت آپ،   10 هر  از  می گویند  مسئوالن 
فقط 1 استارت آپ موفق شود. با این اوصاف باید نگران 
از سیل جمعیتی بود که عزم خود برای راه اندازی کسب 
و کاری نوینی جزم کرده اند، اما در آخر سرگردانان بازار 

کسب و کار می شوند.
مدتی است که بحث حمایت دولت از استارت آپ ها مطرح 
البته بسیاری از کارشناسان بر ضرورت  شده که در آن 
ایجاد تسهیل گری، به معنای برداشتن موانع رشد، تاکید 

مالی  حمایت های  جای  به  دولت  که  معتقدند  و  داشته 
حمایت های  روی  باید  را  خود  تمرکز  استارت آپ ها  از 

مقرراتی و مالیاتی از این کسب و کارها بگذارد.
خبر  که  روزهایی  در  خصوص  به  حمایت  این  ضرورت 
خروج آمریکا از برجام اعالم شد و فضای اقتصادی کشور 

را تحت شعاع قرار داد بیشتر شده است.
بنگاه های  فعالیت  حتی  فضا،  این  در  معتقدند  برخی 
حساب،  این  با  و  است  منتفی  هم  متوسط  و  کوچک 
با  ایران  در  استارت آپ ها  فعالیت  توسعه  چشم انداز 
کالهی  افشین  شد.  خواهد  مواجه  بسیاری  چالش های 
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای 
نوین دانش بنیان اتاق ایران از جمله این افراد است. او 
در گفت گو اتاق ایران می گوید: بعید می دانم شرکت های 
کوچک و متوسط به خاطر ترس از جریمه شرکت های 
به  ایران  در  هستند،  آمریکا  با  همکار  طرف  که  بزرگی 
ادامه دهند. چون عمال همان شرکت های  فعالیت خود 
بزرگ، مشتری آنان محسوب می شوند. ماجرا هم روشن 
است. برای نمونه زمانی که قرارداد یک شرکت کوچک 
قرار  ایران  با  فعالیت  به خاطر  اما  باشد،  میلیون دالر   5
افتادن  به خطر  با  رقم جریمه شود،  این  برابر  دو  باشد 
حیات، آن شرکت اقدام به توقف فعالیت خود در ایران 

خواهد کرد.
ادامه  مهمترین شرایط  از  یکی  توضیح می دهد:  کالهی 
پارامترهای  عبارتی  به  یا  استارت آپ ها  فعالیت های 
که  است  این  استارت آپ ها  موفقیت  در  اثربخش 
شرکت های خارجی سهام آنان را خریداری کنند. این امر 
در گروی ایجاد شرایطی برای تسهیل فضای کسب وکار 

این شرکت هاست.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای 
نوین دانش بنیان اتاق ایران از ظرفیت های استارت هایی 
سرمایه گذاران  استقبال  و  شده  راه اندازی  کشور  در  که 
نیز  برجام  از  بعد  کار  و  کسب  فضای  این  از  خارجی 
می گوید؛ فضایی که به گفته او اکنون دچار چالش شده 
شرکت های  بیشتر  برجام،  از  آمریکا  خروج  محض  به  و 
خارجی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده بودند، اقدام 

به لغو قراردادهای خود کردند.

به  خارجی  سرمایه گذاران  دید  می دهد:  توضیح  او 
ایران بسیار مثبت است. طی دو سال  استارت آپ ها در 
اخیر و بعد از برجام، تعداد قراردادهایی که در حوزه های 
بسیار  رسید،  امضا  به  ایران  در  استارت آپی  مختلف 
پس  عرصه  این  در  که  قراردادهایی  بود.  قبل  از  بیش 
از یک  به دو شکل صورت گرفت؛  برجام منعقد شد  از 
شرکت های  با  مستقیم  سرمایه گذاری  و  قرارداد  طرف 
دانش بنیان کوچک و متوسط و از سوی دیگر قرارداد با 
شرکت های بزرگی که امکان فعالیت را برای شرکت های 
دانش بنیان فراهم می کنند. با این حال، اکنون به موازات 
خروج آمریکا از برجام و به خطرافتادن منافع شرکت ها، 

بیشتر این قراردادها لغو شده اند.
بزرگترین  از  یکی  متاسفانه  می کند:  تاکید  کالهی   
دولت  نگاه  به  ایران  در  استارت آپ ها  فعالیت  مشکالت 
برمی گردد. بیش از اینکه این نگاه اقتصادی باشد، نگاهی 
سیاسی از سوی دولت بر فضای کسب و کارهای نوین 

غالب است.
او با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در خصوص فعالیت 
مالی  حمایت  و  تسهیالت  ارایه  می گوید:  استارت آ پ ها 

از استارت آپ ها محصول عدم شناخت 
چندان  نه  تصمیمات  و  

است  دولت  کارشناسی 
حمایت  جای  به  که 
استارت آپ ها  حیات 
می اندازد.  خطر  به  را 
دنیا،  جای  همه  در 
استارت آ  پ ها وقتی از 

حدی بزرگتر می شوند، 
آنها  بزرگ  شرکت های 

ماهیت  از طرفی  می خرند.  را 
که  است  این  استارت آپ ها  وجودی 

یک  استارت آپ،   10 هر  از  مثال  عنوان  به 
استارت آپ موفق به ادامه فعالیت شود و ارایه 
به  منجر  است  ممکن  هرچند  مالی  تسهیالت 

موفقیت یک استارت آپ شود، اما قطعا 9 کسب 
وکار دیگر را گرفتار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای 
که  حمایتی  به  اشاره  با  ایران  اتاق  بنیان  دانش  نوین 
استارت آپ ها  از  پیشرفته  کشورهای  دیگر  در  بانک ها 
می کنند، بیان می کند: در ایران که بانک ها در این حوزه 
فعال نیستند باید غربالگری صورت بگیرد. به این معنی 
که به جای حمایت مالی مستقیم دولت از استارت آ پ ها، 
که  دهند  قرار  بزرگی  شرکت های  اختیار  در  منابع  این 
از آن ها حمایت می کنند و پس از مدتی اقدام به خرید 
احتمال  کنند؛  با خود می  آنها  ادغام  و  ها  آپ  استارت 

موفقیت این شرکت ها بیشتر است.
شرایطی  در  می دهد:  پیشنهاد  همچنین  افشین کالهی 
فعالیت  شرکت های  ادامه  برجام،  از  آمریکا  با خروج  که 
دولت  شده،  همراه  تردیدهایی  با  ایران  در  خارجی 
می تواند با ارایه راهکارهای مشخص و با تخصیص بودجه، 
شرکت های  خروج  اثر  در  که  احتمالی  خسارت های 
وارد  ایرانی  استارت آپ های  به  سرمایه گذار  خارجی 

می شود را جبران کند.

عدم شناخت دولت از فضای استارت آپ ها
حمایت مالی دولتی از استارت آ پ ها؛ آری یا نه؟

 بخش خصوصی چگونه 
به حفظ برجام کمک می کند؟ 

در زمــان بحــران بخش  
است  کارآمدتر  خصوصی 
به همین دلیل دولت ها 
زمانی که در شرایط دشوار 
قرار مــی گیرند به بخش 
خصوصــی در کشــورها 
متوسل می شوند. شرکت 
های دولتی و نیمه دولتی 
در شــرایط عادی هم به 
ســختی کار مــی کنند 
چه رسد به زمان بحران. 
با توجه به این مســئله اشــاره وزیر امورخارجه ایران به اینکه 
بخش خصوصی و کارآفرینان می توانند اراده های سیاسی در 
اروپا را تقویت کنند درســت است. بخش خصوصی به معنای 
واقعی کلمه چاره گشــای اقتصاد ایران است اما دولت هم باید 
در حمایت از این بخش حرکت کند نه اینکه مانع توسعه کار 

آن شود.
به دنبال جلسات موفقیت آمیزی که در وین و سوییس برگزار 
شــد، رویکرد اروپا نسبتا مثبت ارزیابی می شود. بیانیه ای هم 
پس از این جلسات منتشر شده که در آن تمام نیازهای ایران از 
جمله تعامالت بانکی و حمایت از سرمایه گذاری هم دیده شده 
است. در پارلمان اروپا حتی به راه اندازی بانک سرمایه گذاری 
اروپا رای داده شــده بنابراین می توان گفت قاره سبز گام های 
مثبتی در جهت حفظ منافع برجامی ایران برداشــته اما نکته 
این اســت که تا پایان ماه آگوست اقدامات اروپا به مرحله اجرا 
می رسد یا خیر؟ تحریم های ثانویه در مرحله اول در پایان ماه 
آگوست و پس از آن در ماه نوامبر اعمال می شود. مدت زمان 
کمی تا پایان ماه آگوست و مرحله اول اعمال تحریم های ثانویه 
باقی مانده اســت. به نظر من، بعید است در این مدت حرکت 
جهشی از اروپا ببینیم اما تا پایان نوامبر مهلت خوبی برای اروپا 

و ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی وجود دارد.
پیش بینی اینکــه در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد دشــوار 
اســت. بخشی از پیشبرد منافع اقتصادی برجام منوط به بازی 
های سیاسی است. واضح است که دشمنان ایران می خواهند 
کشــورمان از برجام خارج شود و به نظر می رسد تمام توان و 
ســرمایه البی گری شــان را برای خروج ایران از برجام هزینه 
کنند. این نکته ای است که وزیر امور خارجه ایران در نشست 
مشترک با فعاالن اقتصادی در اتاق ایران هم آن را مطرح کردند. 
قدرت اقتصادی اروپا نصف قدرت اقتصادی آمریکا هم نیست و 
تصمیمات اقتصادی اتحادیه اروپا تحت تاثیر آمریکاست. با این 
وجود به نظر می رســد با طرح اهداف درست در دراز مدت و 
کوتاه مدت امکان ادامه برجام برای ایران و کشورهای اروپایی 
وجود داشته باشد. دوره ریاست جمهوری ترامپ دو سال دیگر 
پایــان می یابد و در این مدت کوتاه تــا روی کار آمدن دولت 
دیگری در آمریــکا می توان با روش هــای مختلف برجام را 
حفظ کرد. از سوی دیگر اگر ترامپ دوباره در آمریکا به ریاست 
جمهوری برسد، باید برای شش سال آینده برنامه ریخت و به 

دنبال راه حل های سیاسی مناسب گشت.
بخش خصوصی هم در این مدت می تواند بر توســعه فعالیت 
های اقتصادی بین المللی تمرکز کند. در سفر اخیری که آقایان 
شافعی و سلطانی از پارلمان بخش خصوصی به همراه رییس 
جمهور به سوییس داشتند، توافق خوبی برای همکاری با اتاق 
سوییس و ایران برای همکاری شرکت ها انجام شده است. قرار 
است در اتاق سوییس و ایران و در زوریخ و ایران و سوییس در 
تهران کارگروه ضربتی برای یافتن راهکارهای قانونی که تجارت 
ایرانیان را تسهیل کند و از نظر حقوقی تجار را به بحث تحریم 
های ثانویه آمریکا وارد نکند ایجاد شود. پیشنهاد من این است 
که تمام اتاق های مشــترک  راه حل مناسب برای توسعه کار 
فعاالن بخش خصوصی در کشــورهای خارجی را پیدا کنند و 
وارد مذاکره شوند. در شرایط کنونی اتاق های مشترک نباید به 

دیدگاه

ترقی اقتصادی : بــا این که تعرفه هــای امریکا در 
واردات فوالد و آلومینیوم شــامل ایران نمی شود، اما 
کشــورهایی که این محصوالت را به امریکا صادر می 
کردند، باید به دنبال بازارهای جدید باشــند. بازارهای 
جدیدی که می تواند ســهم ایران در صادرات فوالد و 

آلومینیوم را دچار مشکل کند.
 میزان تولید فوالد خام جهان در ماه می 2018 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد رشد داشته است. 
اما حاال باید دیــد ترامپ که جنگ تجاری را با تعرفه 
های روی فوالد و آلومینیوم آغاز کرده، چه تاثیری در 

این بازار خواهد گذاشت.
حــاال در این میان در کشــور بیــش از 29 میلیون و 
976 هزار تن فوالد خام و محصوالت فوالدی از ابتدای 
شهریورماه 96 تا پایان اردیبهشــت ماه امسال تولید 

شده است.
ه گزارش شــاتا در این مدت 16 میلیون و 204 هزار 
و 600 تــن فوالد خــام و 13 میلیون و 772 هزار تن 
محصــوالت فوالدی که شــامل 132 هزار و 800 تن 
کاتد مــس، 269 هزار و 700 تن شــمش آلومینیوم 
138 هــزار و 500 تــن آلومینــا، 27 میلیون و 112 
هزار و 500 تن ســنگ آهــن و 989 هزار و 600 تن 
کنســانتره زغال سنگ اســت. در این مدت همچنین 
38 میلیون و 696 هزار و 800 تن ســیمان و 268 

میلیون و 966 هزار و 800 متر مربع کاشی و سرامیک 
در کشور تولید شد.

کارخانجات کشور 723 هزار تن شیشه جام، 323 هزار 
و 400 تــن ظروف شیشــه ای، 35 هــزار و 300 تن 
ظروف چینی و 64 هزار و 300 تن چینی بهداشــتی 
از شــهریور پارســال تا پایان اردیبهشت امسال تولید 

کرده اند.
این گزارش می گویــد: »میزان صادرات زنجیره فوالد 
کشــور از 9 میلیون تن گذشته است و انتظار می رود 
امســال نیز رشــد صادرات در این بخش تحقق یابد. 
ایران براســاس سند چشــم انداز 1404، دستیابی به 
ظرفیت 55 میلیون تن را هدف گذاری کرده که از این 
رقم 15 تا 20 میلیون تن صرف صادرات خواهد شد.:

بــا این که تعرفــه هــای امریــکا در واردات فوالد و 
آلومینیوم شامل ایران نمی شــود، اما کشورهایی که 
این محصوالت را به امریکا صــادر می کردند، باید به 
دنبــال بازارهای جدید باشــند. بازارهای جدیدی که 
می تواند ســهم ایران در صادرات فوالد و آلومینیوم را 

دچار مشکل کند.
طبــق گزارش شــاتا، پیش از شــروع بــه کار دولت 
یازدهم، ایــران پانزدهمین فوالدســاز جهــان بود و 
اکنون به جایگاه ســیزدهم ارتقا یافته اســت. به گفته 
جعفر ســرقینی معاون امور معــادن و صنایع معدنی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید زنجیره 
فوالد کشــور تا پیش از ســال 1392 نزدیک به 120 
میلیون تن بود و شــرایط بســیار نامتوازنی داشت اما 
با مجموعــه اقدام هــای انجام شــده در دولت های 
 یازدهم و دوازدهم امروز به 200 میلیون تن در ســال 

رسیده است.

براســاس گزارش انجمن جهانی فــوالد، چین که از 
شــرکای تجاری مهم امریکا اســت، در ماه می 81.1 
میلیــون تن فــوالد خــام تولید کرده که نســبت به 
می سال2017 با رشد 8.9 درصدی مواجه شده است. 
رشــد تولیدی که اگر به امریکا صادر نشود، بازارهای 

دیگری در جهان پیدا خواهد کرد.

ترقی اقتصادی : دونالد ترامــپ، رییس جمهور امریکا جنگ تجاری را 
علیه شریک اصلی تجاری اش آغاز کرده است، آن هم با افزایش تعرفه 
ها به ارزش 34 میلیارد دالر برای واردات از چین. این حرکت نشــان 
از تشــدید تنش ها و جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان دارد. 
صرف نظر از اینکه چه کسی تیر بعدی را شلیک خواهد کرد، مهم تر 
این اســت که ترامپ قصد دارد در این درگیری شدید برنده شود. این 
پیروزی برای ترامپ شــبیه چیست؟ ســوالی که فوربز در یادداشتی به 
آن پاســخ داده اســت. یوا هدریک وونگ، اقتصاددان که در بیش از 30 
شرکت بزرگ جهانی مشاور ارشد بوده است تفکر ترامپ را تجزیه و تحلیل 

کرده است:
نیازی به گفتن نیســت که بدانیم ترامپ به چه چیزی فکر می کند. در واقع 
ما فقط می توانیم حدس بزنیم. اینجا دوتا از بهترین حدس های ممکن آورده 
شده است. اول براساس در نظر گفتن توییت های مختلف و اظهارات او و دوم 
هم براساس استدالل های دو تن از نزدیک ترین مشاوران اقتصادی اش، پیتر 
ناوارو و ولیبر راس. فرض بر این اســت که آنهــا تفکر ترامپ درباره تجارت را 

شکل می دهند و مهم تر از همه منظور برنده شدن در جنگ تجاری است.
در ابتدا ترامپ معتقد است کسری تجاری بد و مازاد تجاری خوب است. در واقع 
امریکا، کسری تجاری مزمن دارد و این برای تجارت امریکا بد است. سیستم 
فعلی تجارت بین المللی به طریقی برعلیه امریکا است و شرکای تجاری این 
کشور مازاد تجارت در برابر ایاالت متحده دارند، چرا که آنها منصفانه بازی 
نمی کنند. حاال ترامپ در حال مبارزه و جنگ تجاری برای از بین بردن 

کسری تجاری است.
اگــر ترامپ به این موضوع فکر می کند، بایــد بداند که از بین بردن 

کسری تجاری برای برگرداندن امریکا به قدرت جهانی کافی نیست.
اگــر با فرض رخ دادن یک معجزه، از فردا تراز تجاری امریکا با تمام 
شرکای تجاری اش متعادل شــود، باز هم ترامپ نتوانسته موفق 
شــود. امریکا برای دوباره قوی شدن نیازمند مازاد تجاری است. 

بنابراین برای پیروزی در جنگ تجاری، در نسخه ای که ترامپ فکر می کند، باید 
مازاد تجاری با ایاالت متحده وجود داشته باشد.

بله، درســت است که در این نسخه به نظر می رسد که رییس جمهوری امریکا 
بســیار ساده لوح است، اما نســخه دوم پیچیده تر و براساس مشاوران اقتصادی 

ترامپ در نظر گرفته شده است.
دولت ترامپ سپتامبر 2016، استراتژی اقتصادی اش را منتشر کرد. در تجزیه و 
تحلیل این استراتژی آنها استدالل کرده اند چین یک شریک تجاری ناعادل است. 
آنها همچنین این طور اســتدالل کرده اند که چین از مزایای ناعادالنه برخوردار 

است، چرا که میزان دستمزد در چین در مقایسه با امریکا بسیار کم است.
این مساله، خیلی ریشه دار و عمیق است. این امر یکی از اصولی ترین نظریه های 

اقتصاد را با مشکل مواجه می کند: نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو.
به عبارت ســاده تر، دو کشــور می توانند هر دو از تجارت با هم بهره مند شوند  
حتی اگر یکی از آنها در تولید همه چیز بهتر از دیگران باشد. با استفاده از مثال 
تئوری ریکاردو، کارگران انگلستان پشم بهتری نسبت به آب میوه تولید می کنند. 

اما در پرتغال این ماجرا برعکس است.
با این حال حتی اگر کارگران بریتانیا در ساختن هم پشم و هم آب میوه کارآمدتر 
از کارگران پرتغالی باشند، هنوز هم هر دو کشور )انگلیس و پرتغال( سود خواهند 
بود، آن هم اگر انگلیس بتواند پشــم را به پرتغال صادر و آب میوه از این کشور 

وارد کند.
در تفسیر نرخ پایین دستمزد چین به عنوان یک مزیت مطلق و ناعادالنه، ناوارو 
و راس اصل مزیت نسبی و مزایای متقابل تجارت بین الملل را رد می کنند. آنها 
برای استدالل اقدامات علیه چین و هرکشوری که نرخ دستمزد پایین تری نسبت 

به یاالت متحده دارند، مزیت ناعادالنه به عنوان شریک تجاری قائل می شوند.
در نهایت با توجه به این که اکثریت قریب به اتفاق کشــورهای امروز نرخ بسیار 
پایین تری در دستمزد نسبت به امریکا دارند، پس برنده شدن در جنگ تجاری 

با نسخه ترامپ به معنی توقف تجارت با همه این کشورهاست.
مازاد تجاری در امریکا از لحاظ تئوری امکان پذیر اســت، اما عواقب آن باعث 
گرانی محصوالت، کمبــود درآمد خانواده های امریکایی و ناکامی کســب و 
کارهای امریکایی می شــود.  این اقدامات دقیقا راه درســت برای ســاختن 

امریکای برتر نیست.
حتی عقب نشینی به سمت انزوا طلبی اقتصادی یک نتیجه مشابه خواهد داشت. 
در هر دو نســخه ای که ترامپ فکر می کند، پیروزی در جنگ تجاری به معنی 

شکست و از دست دادن است.

اقدامات ترامپ نظریه های اقتصادی را رد می کند

»ترامپ« بازنده نهایی جنگ تجاری 

سایه تعرفه های فوالد امریکا روی صادرات ایران 

احتمال کاهش سهم ایران از بازار صادرات فوالد 

رییس اتاق ایران و سوییس
شریف نظام مافی

برای نهمین سال متوالی؛

خدمات پس از فروش ایران خودرو 
اول شد

ایســتانیوز: شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« با کسب باالترین امتیاز در بین شرکت های 

ارائه دهنده خدمات باز هم مقام اول این حوزه را از آن خود کرد.
برمبنای نتایج ارزیابی شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران 
از عملکرد شــرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در ســال 96  
شرکت ایساکو برای نهمین سال متوالی مقام اول را در سطح کشور 
به دســت آورد. سیدرضا حســینی مدیرعامل ایساکو، با اعالم این 
خبر گفت: در این ارزیابی 42 شرکت عرضه کننده خودرو و 2281 
نمایندگی مجاز، مورد ارزیابی شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایــران قرار گرفت کــه در بین تمامی شــرکت های تولیدکننده و 
واردکننده خودرو، ایساکو با دارا بودن بیشترین تعداد نمایندگی ها 
در سراسر کشور توانست در صدر شرکت های خدمات پس از فروش 
کشور قرار گیرد. وی این موفقیت را حاصل کوشش نمایندگی های 
مجاز و همکاران مجموعه ایساکو دانست و گفت: تالش های صورت 
گرفته در ســال 96 بــرای بهبود کیفیت ارائــه خدمات، همچون 
چابک سازی فرآیندها، دو نوبته شدن نمایندگی ها، گسترش امکانات 
اپلیکیشــن  های ایساکو و توسعه اســتفاده از آن توسط هموطنان 
تســهیل نوبت دهی نمایندگی ها، خدمات امدادی شــامل خدمت 
فوری در محل، امداد پالس و ... از علل مهم دستیابی به این جایگاه 
بوده است. حســینی در ادامه گفت: همکاران ما به صورت مستمر 
در تالش هســتند تا با تدوین و اجرای برنامه های به روز و نوین بر 

کیفیت ارائه خدمات بیفزایند.
وی در پایان تاکید کرد: ایســاکو به عنــوان متولی خدمات پس از 
فروش شــرکت ایران خودرو، همواره اهتمام می ورزد همچون چند 
سال اخیر مسیر رو به رشدی را تا حصول رضایت حداکثری رضایت 
مشــتریان، بپیماید و از آن رو به کســب مقام اول برای نهمین بار 
متوالی به خود می بالیم که توانسته ایم گام بلند دیگری در راستای 

خدمت گزاری به هموطنان برداریم.

صنعت6
تجارت
و
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یکی ازگروه های خاص زنان که همواره حقوق بشــر و آزادی های 
اساسی شــان در جوامع مختلف، به  ویژه کشورهای کمتر توسعه  
یافته در معرض تضییع قرار گرفته است، حقوق زنان بیوه است.از 
این رو، شاهد آن هستیم که جامعه بین المللی به منظور پایان دادن 
به وضعیت نامناســب موجود و خاتمه دادن به نقض های ارتکابی 
حقوق بشــر زنان بیوه، روز بیست و ســوم ژوئن هر سال را تحت 
عنوان »روز جهانی زنان بیوه« نام گذاری کرده است تا بتوان از این 
رهگذر، همکاری های بین المللی را در جهت حمایت بیشتر از زنان 
بیوه و پایان دادن به نقض مستمر حقوق بشر آنان ارتقا بخشید.زنان 
بیوه، یکی از آسیب پذیرترین اقشار زنان در رویه نهادهای بین المللی 
بر طبق گزارشات و مستندات هســتند. شاید بتوان گفت که در 
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه  یافته، حقوق و آزادی های 
هیــچ گروه دیگری، بیش از زنــان بیوه در معرض تضییع و نقض 
قرار ندارد.در گزارشاتی که در سالهای اخیر در چارچوب نهادها و 
ساز و کارهای حقوق بشری مختلف و متعدد ملل متحد ارائه شده 
اســت، همواره بر نقض حقوق بشر زنان بیوه تأکید شده است. هر 
جا سخن از فقر، بیماری و بسیاری معضالت حقوق بشری دیگر در 
میان بوده است، یکی از اقشار و گروه های آسیب پذیر نیز زنان بیوه 
بوده اند.آمــار و اطالعات دقیق و قابل اتکایی در خصوص این گروه 
از زنان و وضعیت آنان در کشــورهای در حال توسعه وجود ندارد 
و همین امر، بر وخامت وضعیت زنان بیوه در کشــورهای در حال 
توسعه می افزاید،این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 
آمار و اطالعات دقیقی در خصوص سن و شمار زنان بیوه و وضعیت 
آنان از جنبه های مختلف وجود دارد.مقابله با تبعیض علیه زنان بیوه 
در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از اولویت های نهادها 
و ارکان حقوق بشری مختلف ملل متحد قلمداد شده است.به طور 
تقریبی در تمامی  کشــورها، بالغ برتا 16درصد کل جمعیت زنان 
بالغ را بیوگان تشــکیل می دهند. با این همه، این آمار در برخی از 
کشورها، بیشتر هم می شود.در کشورهای توسعه یافته، بیوگی عمدتاً 
موضوعی مرتبط با زنان سالخورده است، در حالی که در کشورهای 
در حال توســعه، زنان جوان نیز با این موضوع مواجه می شوند و 
حتــی در برخی از مناطق، دختران قبل از رســیدن به بلوغ، بیوه 
شدن را تجربه می کنند.در برخی از کشورهای در حال توسعه، زنان 
بیوه با یک سلسله قواعد و عرف های تبعیض آمیز مواجه هستند و 
حتی در برخی از فرهنگ ها، زنان بیوه، قربانی اشکال مختلف آزار 
و اذیت ،اعم از آزار و اذیت جسمی، روانی و جنسی واقع می شوند.
در حال حاضر، میلیون ها زن بیوه، در سراسر جهان، از فقر مفرط 

خشونت، افراط  گرایی، بی خانمانی و تبعیض رنج می برند. در برخی 
از جوامع، زنان برای مدتی به قبر شوهر خود غل و زنجیر می شوند. 
یــا برای مدتی معین از هرگونه خریــد و رفت و آمد به بازار برای 
تأمین مایحتاج خویش منع می شوند،همچنین در برخی از جوامع 
زن بیوه از هرگونه دخل و تصرف مالی و برخورداری از حق مالکیت 
محروم می شود.در تمامی  موارد مذکور، اگر زنان قربانی به پلیس و 
نهادهای قضائی ذی  ربط جهت دادخواهی و مطالبه جبران خسارت 
مراجعه کنند، با این پاسخ مواجه خواهند شد که این مسائل و امور 
خانوادگی و خصوصی است و پلیس نمی تواند مداخله کند. آنچه 
مســلم است اینکه زنان بیوه در بسیاری از جوامع، قربانی اقدامات 
عرف ها و رویه های تبعیض آمیزند.بنا به گزارش صندوق جمعیت 
ملل متحد، به رغم آنکه در حال حاضر در بســیاری از کشــورها 
،به ویژه کشورهای آفریقایی، قوانین حمایتی نسبتاً خوبی در رابطه 
با بیوگان به تصویب رسیده است، لیکن در عمل و در رویه، شاهد 
آن هســتیم که حقوق و آزادی های زنان بیوه به رسمیت شناخته 
نمی شــوند وبرخی از مهم ترین  مصادیق حقوق بشر زنان بیوه در 
کشورهای مختلف در سراسر جهان، در معرض نقض قرار دارد،حق 
سالمت،حقوق اقتصادی و به طورخاص حق برخورداری از مالکیت 
واستقالل اقتصادی، حق حیات، حق کرامت و حق برخورداری از 

حداقل استانداردهای مطلوب زندگی و ….
بنابر اعالم سازمان ملل بیش از نیمی از جمعیت 258 میلیون نفری 

زنان بیوه به ویژه جوانان وســالخوردگان در فقرزندگی می کنند. 
اساساً روز جهانی بیوگان، با هدف حمایت از حقوق بیوگان و مبارزه 
با فقر و بی عدالتی موجود علیه بیوگان به رســمیت شناخته شده 
اســت، ولی در عمل، نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد 
نظر خود برســد. بر طبق گزارشات صندوق جمعیت ملل متحد، 
بســیاری از زنان بیوه در کشورهای فقیر و در حال توسعه و کمتر 
توســعه یافته، مجبورند برای تأمین معاش خود و فرزندان شــان 
در مشاغل نامتعارف اشــتغال داشته باشند و همین امر، به شدت 
آنان را آســیب پذیرتر کرده است.در حال حاضر، صندوق جمعیت 
ملل متحد و نهاد زنان ملل متحد، برای حمایت از حقوق بیوگان 
برنامه های بین المللی مستمری را دنبال می کنند. همچنین بر لزوم 
حمایــت مضاعف از بیوگان جوان و حتی نوجوان که در ســنین 
بســیار پایین ازدواج کرده و بیوه شده اند، تأکید کرده است.شعار 
امســال این روز »زنان نامرئی،مشکالت نامرئی« است که بر لزوم 
همکاری دولتها ونیز وضــع قوانین و مقرارت مقتضی، وبا اجرایی 
کردن آنها از بیوگان حمایت کنند.همچنین نهادهای جامعه مدنی 
نیز می توانند نقش مؤثری در حمایت از زنان بیوه داشته باشند و 
بی تردید فقط در پرتو همکاری دولت ها در سطوح ملی و بین المللی 
و مشارکت نهادها و سازمان های بین المللی و نهادهای جامعه مدنی 
در کشورهای سراسر جهان، می توان به خاتمه یافتن نقض حقوق 

بیوگان امیدوار بود.

فرهنگ
ادب 7

و

کافه لقانطه 
جعفر شــهري در کتاب طهران قدیم 
درباره ي این کافه مي نویســد: »در 
ابتــداي ایــن خیابان بــاب همایون 
کافه اي بــود بنام لقانطــه که آن را 
مردي بنام غالمحســین خان لقانطه 
دایــر کــرده، صورتــي آبرومند بآن 
داده و مشــابه آن یکي هم در میدان 
بهارستان برپا ساخته بود. در جلو این 
لقانطه حوض کاشــي زیبایي وســط 
پیاده رو ساخته بود که از نهر خیابان 
لوله کشــي شده، فواره اي در وســط آن فوران مي نمود، عالوه بر جریان قسمتي از آب 
نهــر که از آن عبور مي کرد و دور آنــرا گل و گلدان و قلیان هاي بلور بادگیر نقره چیده 
حاشــیه کنار نهر خیابان را چمن کاري و گلکاري نموده صفا و جال و زیبایي جداگانه به 
آن داده بود. تابستان ها با چیدن میز و صندلي در پیاده رو و در زمستان ها از مشتریان 

در داخل پذیرایي مي نمود. 
بنا بر رســم زمــان چاي و قلیان در درجــه اول متاع این کافه به لقانطــه یا قهوه خانه 
بــود و قهوه دومین آن که هنوز در اینجا خالف ســایر قهــوه خانه هاي دیگر که در آنها 
فــروش قهوه به کلي از میان رفته بود بطالبان فروخته مي شــد و در تابســتان ها انواع 
شــربت آالت مانند شربت به لیمو، سکنجبین، شــربت آلبالو، شربت ریباس وهمچنین 
بســتني و فالوده که عرضه مي گردید. اگرچه این کافه مانند تمام قهوه خانه ها از پیش 
از آفتــاب دایر و بعد از دکاکین تمام کســبه تعطیل مي گردیــد اما جوش و جالي آن 
از دو ســه ســاعت بغروب مانده تا یکي دوساعت از شب گذشــته بود که اعیان و رجال 
با اســب و کالسکه، درشــکه و اتومبیل هاي ســواري خود که این مرکب کم کم و تک 
و تــوک زیر پاي بزرگان پیدا شــده بود، در آنجــا تفریح و وقت گذرانــي مي کردند و 
کافــه اي بــود تقریبا گران قیمت که دو برابر قهوه خانه هــاي دیگر پول مي گرفت و به 
 اعیان و اشــراف و اداري هاي واالمقام و فرنگ دیده ها و روزنامه نگاران و نویســندگان 

اختصاص یافته بود«.
واژه لقانطه ظاهرا یوناني و در مملکت عثماني به معناي رســتوران بوده است. عثماني ها 
قــاف مي نوشــتند و کاف تلفظ مي کردنــد، لکانته. در ایران به غلــط آن را با قاف مي 
نوشــتند و هــم قاف تلفظ مي کردنــد. لقانطه نمادي از دوران جدید اســت؛ مکاني که 
نقاشــان و هنرمنــدان آثار خود را بــه مدیر یک کافــه ارائه مي دهنــد، محفلي براي 
گفت وگو، تمرکز و اندیشــه. مثال آوانس اوگانیانــس کارگردان فیلم »آبي و رابي« به این 
 کافه آمد و شــد مي کرد و نقل شــده که ســناریوي این فیلم را پشــت یکي از میزهاي 

همین کافه نوشته است. 
»وغ وغ صاحاب« صادق هدایت داســتان جماعتي اســت که در کافه هایي از این دست 

مي نشینند و صحبت مي کنند.
مردم بنابر ســالیق و ویژگي ها و باورهایشــان در کافه هاي مختلف حضور مي یافتند و 
همین، پاتوق ها را به وجود آورد. در ادامه ي این تغییرات، کافه قنادي در ایران متولد شد 
که عالوه بر چاي و قهوه، شیریني هاي خود را هم به مشتریان ارائه مي داد و بعد، کساني 
که کافه را به چشم مکاني براي گپ و گفت نگاه مي کردند، کافه قنادي ها را برگزیدند. 
به تدریج بعضي از کافه قنادي ها شــهرتي پیدا کردند، مثال »کافه قنادي فردوسي« که 

مؤسس آن یک ارمني به اسم سوین بود 
نــادري مهاجرت کردند که در همان نزدیکي بــود. کافه نادري، که با توجه به امکانات و 
فعالیتش، گســترده تر از یک کافه قنادي بود، محفل و پاتوقي شــد براي نویسندگان و 

شاعران و فرهنگیان آن روزگار.
بد نیست کمي به عقب برگردیم؛ هتل نادري در سال 1306 توسط خاچیک مادیکیانس، 
یک مهاجر ارمني تأســیس شد. خاچیک بعدها با مشارکت دوستان و آشنایان، رستوران 
و قنادي را نیز به مجموعه خود افزود. یکي از پسران او که در ارکستر سمفونیک تهران، 
ویولنســل مي نواخت، قانوني را وضع کرد که باعث رونق این مکان شد: هنرمندان و أدبا 
به خاطر این که از قشر کم درآمد جامعه بودند، مي توانستند پرداخت خود را به صورت 
چوب خطي یا نســیه انجام دهند. این شــیوه پرداخت پاي عده کثیري از فرهیختگان و 

دانشجویان را به کافه باز کرد و باعث رونق آن شد. 
کافه نادري 

کافه قنادي هاي تهران، هنوز اینجا و 
آنجا به حیــات خود ادامه مي دهند. 
مثال »کافه قنادي فرانسه« در مقابل 
دانشــگاه تهران که مطابق سلیقه و 
هزینه هاي دانشــجویي اســت. این 
کافه حتا میز و صندلي ندارد و افراد 
پس از صرف شــیریني وقهوه، آن را 
ترک مــي کنند تا دیگران هم از این 
مــکان بهره ببرند. یــا »کافه قنادي 
ناتالي که هنوز با شکل و شمایل آن 
روزگار به حیاتش ادامه مي دهد و هنوز هم دوســت داشــتني است. مي توان به »کافه 
قنادي اوریانت« در خیابان مفتح و نزدیکي دروازه دولت اشاره کرد که بیش از پنج، شش 
دهه از گشایشــش مي گذرد و هنوز هم با همان تابلوي قدیمي وهمان فضا و شــیریني 
ها میزبان مشــتریان اســت. پیروک معروف این کافه هنوز هم زبانزد خاص و عام است 
و قهواي خوب و میز و صندلي هاي زیباي آن خاطرات بســیاري را از گذشــته و امروز 

مشتریان با خود همراه دارد.
کافه اوریانت

بعضــي از کافه قنــادي هاي معروف 
اما، متأســفانه امروز تعطیل شده اند 
مثل کافه ي زیبایي که »قنادي ریور 
خیابان وزرا در زیرزمین خود داشت و 
پس از انقالب تعطیل شــد، یا »کافه 
قنادي یاس« کــه روبه روي مجلس 
شوراي ملي در ابتداي بهارستان بود 
و امروز یک سماور فروشي جایش را 
گرفته اســت. این کافه شاهد و ناظر 
بسیاري از جریان هاي سیاسي تاریخ 
معاصر بوده اســت. قیف هاي خامه و کافه گالســه هاي مشهور آن هنوز در یاد بسیاري 
مانده است. مرحوم یاس، صاحب کافه، یک پرورشگاه بزرگ داشت که در واقع سود فروش 

کافه را در این پرورشگاه خرج مي کرد و همین به جذابیت کافه مي افزود.
پس از انقالب، به علت تغییرات قانوني و دگرگوني اوضاع فرهنگي، کافه و کافه نشــیني 
سال هایي را در سکوت گذراندند، اما باز شدن فضا در اواسط دهه هفتاد، موجب تولد پدیده 
اي به نام کافي شاپ شد که علیرغم شباهتي که به کافه قنادي دارد، از نظر هویتي با آن 
متفاوت است.کافه قنادي ها هنوز هم هستند و همان خصوصیاتي که دوران طالیي شان را 

به وجود آورد حفظ کرده اند؛ کافه قنادي هایي مثل نانسي، اوریانت، ناتالي، لرد و بسیاري 
 دیگر که وجودشان حاصل عالقه به تأمل و گفت و گو وهمنشیني باورهاي سنتي 

و تفکرات تجددخواهي ما است.

کافه نشیني در اولین کافه هاي تهران

تعداد جمعیت دانش آموزان دختر در ســال 
تحصیلی96-97 که در هیــچ پایگاهی ثبت 
نــام نکردنــد و هیچ جا مشخصاتشــان ثبت 
نشــده و اصال دانش آموز محسوب نمی شوند 
151 هزار و 46 نفر است. در سال 94 - 95، 

حــدود 4.29درصد از دانش آمــوزان دختر 
تــرک تحصیل کردنــد. در ســال بعد یعنی 
95-96 این عدد به 4.17درصد رسیده .ترک 
تحصیل دختران به مراتب بیشــتر از پسران 
است.شــرایط متعــددی داریم کــه موجب 

تــرک تحصیل دختران می شــود و این جزو 
چالش هایی است، که ما با آن روبه رو هستیم. 
پراکندگی روســتاها در کشــور اثری که بر 
دانش آموزان دختر می گذارد بیشتر از دانش 
آموزان پسر اســت، زیرا دانش آموزان پسر به 
لحاظ فیزیکی این قــدرت را دارد که بتواند 
برای تحصیل از یک روســتا به روستای دیگر 
بــرود، اما دانش آموزان دختــر بنا به دالیلی 
این امکان را ندارد و ما باید برایشــان شرایط 
مناسب را فراهم کنیم.بحث فقر فرهنگی نیز 
در بعضــی از خانواده ها بــه خصوص مناطق 
مرزی و برخی اســتان های کشــور از دالیلی 
است که باعث می شود ترک تحصیل دختران 
بیشتر از پسران باشد. بعضا به دالیل فرهنگی 
این بــاور در خانواده ها وجود ندارد که دانش 
آموزان دختر هم باید مثل دانش آموزان پسر 
ادامه تحصیل بدهند و معتقدند دخترانشــان 

بایــد زودتر ازدواج کنند و تشــکیل خانواده 
بدهنــد یا حتی در برخی از مناطق محروم از 
فرزندان به عنوان نیروی کار استفاده می کنند 
و در اینجا دختران آســیب پذیری بیشــتری 
را نسبت به پســران دارند. ازدواج زودهنگام 
دختران در ادامه عدم اجازه همسرشان برای 
ادامه تحصیــل نیز از دالیل تــرک تحصیل 
دختران اســت. یا در بعضی از مناطق کشور 
به ندرت مشکل کمبود معلم زن داریم.همین 
مســئله در برخی از خانواده ها مانع از حضور 
دخترشان در مدرسه می شود. منعطف نبودن 
شیوه های آموزشــی یا حتی ساعت درسی با 
توجه به ویژگی هایــی که در مناطق مختلف 
کشور هســت و... همه اینها می تواند عواملی 
باشد که ترک تحصیل دختران ما با این عدد 

رو به رو شود.
منبع :خبرآنالین

ترک تحصیل 1۵1هزارو4۶دختر

زنان نامرئی، مشکالت نامرئی

بسیاری از انسان های بی گناه در دنیای آشفته 
امروز قربانی شکنجه و خشونت های رنج آوری 
می شوند که اخبار آالم و رنج هایشان در تار و 
پود آشفتگی و وحشیگری ها پنهان می شود.

بیست وششم ژوئن، مصادف با پنجم تیرماه به 
عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شــکنجه 
نام گذاری شــده اســت، شــورای توانبخشی 
بیــن المللی قربانیــان شــکنجه دارای بیش 
از 160 عضو از 70 کشــور اســت که با هدف 
توانمندسازی قربانیان شکنجه های فیزیکی و 
روانی برای بازگشــت به زندگی دوباره و عادی 
فعالیت می کند.این شــبکه، ائتالفی از اعضای 
خود را در کشــورهای مختلف برای حمایت از 
قربانیان شــکنجه ایجاد کرده که هدف اصلی 
آن ها فراهم کردن امکان بازتوانی و توانبخشی 
قربانیان برای بازگشــت به زندگی عادی است.

بســیاری از قربانیان شــکنجه و خشونت های 
شدید به علت تجربه دردهای جسمانی و روانی 
مســتمر بدون حمایت های توانبخشی و روان 
درمانی قادر نیستند به زندگی عادی بازگردند. 
نمونــه بارز این افراد، تعــدادی از مجروحان و 

بازماندگان عزیز جنگ تحمیلی بر کشــورمان 
هســتند که پس از گذشت ســال ها از جنگ 
همچنــان تجربه های دردنــاک روانی پس از 
ضربــه، را تحمل می کنند و از تجربه داشــتن 
زندگی عادی با خانواده هایشان محروم هستند.

بســیاری از اســیران ایرانی که قربانی شکنجه 
های شدید در زندان های بعثی بوده اند، هنوز 
هم به شــرایط عادی زندگی روزمره برنگشته 
اند یا افرادی که با مشاهده رفتارهای وحشیانه 
گروه های تروریستی همچنان تحت ترس های 
مرضــی و آزاردهنده زندگی مــی کنند.کمک 
کردن به این افراد و ایجاد حساسیت برای توجه 
به لزوم توقف هرگونه شکنجه و خشونت در دنیا 
ماموریت مهمی است که توسط اعضای شورای 
توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه از جمله 
ســازمان دفاع از قربانیان خشونت پیگیری می 
 odvv شــود.این ســازمان با عنوان اختصاری
به عنوان یک انجمن غیردولتی ، کشــور ایران 
یکی از اعضای شــورای توانبخشی بین المللی 
قربانیان شــکنجه اســت.اعضای این شورا در 
خاورمیانه و شــمال آفریقا، شامل مصر، ایران، 

عراق، اردن، لبنان، مراکش، فلســطین، سودان 
و تونس حضور دارند.سال گذشته سازمان دفاع 
از قربانیان خشونت، در راستای افزایش گستره 
فعالیت های خود، دو تفاهــم نامه همکاری با 
مراکــز فعال در ســلیمانیه و بصره برای کمک 
به قربانیان بــه خصوص قربانیان حمالت گروه 
تروریســتی داعــش امضــاء کرد.ارائه خدمات 
روان درمانــی بــه قربانیان، برگزاری نشســت 
های تخصصــی و کارگاه های آموزشــی برای 
درمانگران جهت تســلط به آخرین طرح های 
درمانی بازتوانی قربانیان شــکنجه و خشــونت 
از مهم ترین اقداماتی اســت که در این راســتا 
توسط ســازمان مذکور انجام می شود.سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت سالروز جهانی حمایت 
از قربانیان شکنجه را فرصت مغتنمی می داند 
برای اینکه اعالم کند وضعیت حقوق بشــر در 
دنیای کنونی به خصوص در منطقه خاورمیانه 

بسیار ناراحت کننده است.
علی رغم متون و قوانین بســیاری مانند؛ منشور 
کوروش کبیر، ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد ، ماده 3کنوانسیون اروپایی 
المللی حقوق  بیــن  بشــر،ماده7میثاق  حقوق 
مدنی و سیاســی ، ماده 5 منشــور حقوق بشر 
و ملل آفریقا، کنوانســیون ضد شکنجه و رفتار 

یا مجازات خشــن، غیر انسانی یا تحقیر کننده 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد، اعالمیه 
حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر 
رفتار یا مجازات های بی رحمانه، غیرانســانی یا 
تحقیرآمیز و نیز پیمان نامه های دیگر همچنان 
شاهد اعمال این رفتارهای بی رحمانه هستیم.تا 
زمانــی که قراردادهای بین جوامع و دولت ها به 
راحتی توســط عده ای که به نظر می رسد هیچ 
چارچوبــی برای روابط متقابل محترمانه بر نمی 
تابند، کنار گذاشته شده و کاغذپاره هایی با تاریخ 
مصرف مقطعی دانســته شوند، تحقق آرامش و 
دوری از رنج برای انســان هــای امروزی دور از 
ذهن به نظر می رسد.شــاید هیچ قاعده خشک 
دیپلماسی که صرفا رهنمون کننده منافع افراد 
باشد نتواند درد و رنج جدایی فرزندی از مادرش 
را درک کند بلکه تنها یک وجدان بیدار و اخالق 
انســانی قادر به فهم عمق قباحت و بی رحمی 
این اتفاق اســت. البته دیــدگاه منفعت طلبانه 
بشــر می تواند همواره توجیه کننده بسیاری از 
رفتارهای بی رحمانه باشد.ضمن گرامی داشت 
ایــن روز جهانی آرزو می کنیم بــا همکاری و 
تالش همه کشورها برای منع هر گونه شکنجه و 
خشونت، شاهد دنیایی عاری از رفتارهای ظالمانه 

و غیرانسانی به دست بشر باشیم.

جشــن تیرگان در تیر روز از تیرماه برابر با 13 تیر در گاهشماری ایرانی 
برگزار می شــود. این جشن درگرامی داشت تیشتر )ستاره  باران آور در 
فرهنگ ایرانی( اســت و بنا به سنت در روز تیر )روز سیزدهم( از ماه تیر 
انجام می پذیرد. در تواریخ سنتی تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر 
و پرتاب تیر از فراز البرز است. همچنین جشن تیرگان به روایت ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه، روز بزرگداشــت مقام نویسندگان در ایران باستان 
بوده اســت. در باورهای مردم، درباره  جشن تیرگان دو روایت وجود دارد 
که روایت نخست همچنان که در باال گفته شد مربوط به فرشته باران یا 
تیشتر می  باشد و نبرد همیشگی میان نیکی و بدی است: در اوستا، تشتر 
یشت )تیر یشت(، تیشتر فرشته باران است که در ده روز اول ماه به چهره  
جوانی پانزده ساله در می  آید و در ده روز دوم به چهره گاوی با شاخ های 
زرین و در ده روز ســوم به چهره  اسبی سپید و زیبا با گوش  های زرین.
تیشــتر به شکل اسب زیبای سفید زرین گوشی، با ساز و برگ زرین، به 

دریای کیهانی فرو می رود. در آنجا با دیو خشکسالی »اپوش« که به شکل 
اسب سیاهی است و با گوش و دم سیاه خود، ظاهری ترسناک دارد، روب رو 
می شود. این دو، سه شبانه روز با یکدیگر به نبرد برمی  خیزند و تیشتر در 
این نبرد شکست می  خورد، به نزد خدای بزرگ آمده و از او یاری و مدد 
می  جوید و به خواســت و قدرت پروردگار این بار بر اهریمن خشکسالی 
پیروز می  گردد و آبها می  توانند بدون مانعی به مزرعه  ها و چراگاه  ها جاری 
شوند.  باد ابرهای باران زا را که از دریای گیهانی برمی خواستند به این سو 
و آن سو راند، و باران های زندگی بخش بر هفت کشور زمین فرو ریخت و 

به مناسبت این پیروزی ایرانیان این روز را به جشن پرداختند.
روایــت دیگر نیز درباره  آرش کمانگیر اســطوره و قهرمان ملی ایرانیان 
اســت و اینکه میان ایران و توران سال ها جنگ و ستیز بود، در نبرد میان 
»افراسیاب« و »منوچهر«، شاه ایران، سپاه ایران شکست سختی می خورد.
این رویداد در روز نخســت تیر روی می  دهد. سپاه ایران در مازندران به 
تنگنا می  افتد و ســرانجام دو سوی نبرد به ســازش در می آیند و برای 
آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستیز از میان برخیزد می  پذیرند که از 
مازندران تیری به جانب خاور )خراسان( پرتاب کنند هر جا تیر فرو آمد 

همان جا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند؛ تا 
 در این گفتگو بودند، سپندارمذ )ایزدبانوی زمین( پدیدار شد و فرمان داد 
تیــر و کمان آوردند. آرش در میان ایرانیــان بزرگ ترین کماندار بود و به 
نیروی بی مانندش تیر را دورتر از همه پرتاب می  کرد. سپندارمذ به آرش 
گفت تا کمان بردارد و تیری به جانب خاور پرتاب کند. آرش دانست که 
پهنای کشــور ایران به نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و 
توان خود را در این راه بگذارد. او خود را آماده کرد، برهنه شد، و بدن خود 
را به شاه و سپاهیان نمود و گفت ببینید من تندرستم و کژی ای در وجودم 
نیســت، ولی می  دانم چون تیر را از کمان رها کنم همه نیرویم با تیر از 
بدن بیرون خواهد آمد. آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر بلندای کوه 
دماوند برآمد و به نیروی خداداد تیر را رها کرد و خود بی جان بر زمین افتاد. 
هرمز، خدای بزرگ، به فرشته باد )وایو( فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و 
از آسیب نگه دارد. تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان می  رفت و از کوه و در 
و دشت می  گذشت تا در کنار رود جیحون بر ت تنه  ی  درخت گردویی 

که بزرگ تر از آن در گیتی نبود نشست.
آنجا را مرز ایران و توران جای دادند و هر سال به یاد آن جشن گرفتند.

جشن تیرگان

روز جهانی منع شکنجه و خشونت

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم



از گفت وگوي  وقتي حرف 
ملي بر ســر آب بــه میان 
مي آیــد یکســري نــکات 
مفروض گرفته مي شوند، اینکه ما اساسا گفت وگو و اصول 
آن را بلدیم و شــیوه هاي به چالش کشیدن در گفت وگو را 
رعایت مي کنیم. درصورتي که این مفروضات وجود ندارند 
و بنابراین ســایر نتایجي هم که مي گیریم چه در ســطح 
داخلي و چه جهاني متناقــض از آب درمي آید از جمله در 
مورد مســاله آب. براي توضیح این مورد باید اشاره کنم که 
شــما براي انجام هر کاري که زندگي تان را تامین مي کند 
و نقــش اصلي در تامین معــاش دارد قاعدتا یک تنه عمل 
نمي کنید. آنچه جامعه شناســان مي گویند این است که 
براي تامین معاش حداقل دو یا چند نفر مشــغول همکاري 
با هم هســتند. این کار روي ابــژه اي انجام مي گیرد که به 
آن طبیعت و زمین و منابع طبیعي مي گوییم، براي به ثمر 
رسیدن این کار کساني که مشغول همکاري هستند نیاز به 
یک زبان مشــترک دارند تا بتوانند در مورد برنامه ها و ... در 
مورداهداف شــان با هم حرف بزنند و تصمیم بگیرند و در 
نتیجه به یک وحدت رویه در عمل برســند. بنابراین کار و 

زبان دو بخــش الینفک هرگونه تعامل در زندگي اجتماعي 
تلقي مي شــود با این تفاوت که برعکس نــوع تعامل ما با 
طبیعت )که آن را ابژه فــرض مي کنیم( در تعامالت زباني 
نمي توانیم طرف گفت وگو را ابژه تلقي کنیم. انسان ها باید 
به عنوان دو ســوژه با هم به گفت وگو بنشینند و افکارشان 
را با هم درمیان بگذارند و نهایتا تصمیمات مشترک بگیرند.
بــا این مقدمات باید به این نکته توجه کنیم که ما در طول 
تاریخ سه هزار ساله پادشاهي یک نوع آمریت از باال به پایین 
داشــته ایم. افراد اجتماع ناگزیر بوده اند که چشم به دهان 
سلطان بدوزند و از او کسب رهنمود کنند و در این میان ما 
کم کم فراموش کردیم که چطور باید با هم گفت وگو کنیم. 
گفت وگو در حوزه عمومي تاکنون در اجتماع ما تحقق پیدا 
نکرده است و بیشتر منتظریم تا تصمیمات به شکل سلسله 
مراتبي ابالغ و پیاده شوند. نکته دیگر زندگي مبتني بر رانت 
نفتي در صد ساله اخیر کشور ما است که باعث شد دیگر به 
کار تولیدي هم نیازي نداشته باشیم که اقتضایش زبان گفت 
وگویي اســت. در این نوع زندگي ما از طریق رانت منابع را 
صادر مي کنیم، بــه ازایش چیزي مي گیریم، بین خودمان 
تقسیم و بعد مصرف مي کنیم. این گونه است که کار و زبان 

در اجتماع به دو امر پارادوکسیکال تبدیل شده است که در 
قرون متمادي ادامه یافتــه و امروز با تبعات آن زندگي مي 
کنیم. به این ترتیب مي توان گفت ما، ملت ایران تجربه گفت 
وگو با قدرت را نداشته ایم و نه آموخته ایم که با بغل دستي 
مان وارد مناظره و مکالمه شویم. ناکارآمدي برنامه ریزي هاي 
کالن داخلي در حــوزه اي مانند آب منجر به بي اعتمادي 
خواهد شد از سوي دیگر نسبت به نیازهاي اساسي و اصلي 
کشــور هم آگاهي کامل وجود ندارد و در چنین شــرایطي 
خطر پیام هایي که از سوي بیگانگان مي رسد این است که 
مجموعه عوامل داخلي آماج تبلیغات بیروني واقع شود و از 
طریق رفتارهاي پوپولیستي براي کشور هزینه به بار بیاورند 
و مشــکالت ما را افزایش دهند. به نظر نمي رسد که طرح 
مساله آب توسط دولت بیگانه قرار است ما را متوجه منفعتي 
جدي کند آنها بیشــتر در پي این هستند که اختالالتي که 
در داخل کشور بروز پیدا کرده را هدف قرار دهند و با دست 
گذاشتن روي تشنجات حاصل از تحریم هاي تحمیلي به این 
موضوع دامن بزننــد، مطمئنا هدف این پیام ها برانگیختن 

جریان تامل در مورد منابع آب را برانگیزد.
منبع :روزنامه اعتماد 
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اگر چه عملکرد تیم ملی فوتبال کشــورمان 
در گروه موســوم به مرگ جام جهانی روسیه 
تحســین برانگیز، غرور آفرین و قابل ستایش 
بود و ملت ایــران به میمنت حضور مقتدرانه 
جوانان غیرتمندشان در این تورنمنت، هرچند 
برای مدتی کوتاه ســر از پا نمی شناختند و 
شــادی و شعف سرتاسر کشــور را فرا گرفته 
بود، اما در این رهگذر باز شدن درب ورزشگاه 
آزادی بــه روی زنان ایرانی اتفاق مبارکی بود 
که شــیرینی افتخارآفرینی تیم ملی را بر کام 
آحاد جامعه به خصوص زنان دلچسب تر کرد. 
زنان ایران سالهاســت که بــه دلیل نگاههای 
جنسیتی و سیاســت زده و متحجرانه اجازه 
تماشای مسابقات ورزشــی در ورزشگاهها را 
ندارند و در حال حاضر با لغو این ممنوعیت در 
کشور عربستان، ایران تنها کشوری است که 

مانع حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای 
مسابقات ورزشی می شود.گسترش اعتراضات 
و فشــارهای جامعه مدنی از سوی کنشگران 
حقوق زنــان، فعاالن اجتماعی، ورزشــکاران 
و چهــره های مطرح سیاســی و اجتماعی از 
یک طــرف و اولتیماتوم کنفدراســیون های 
ورزشــی و مقررات بین المللی از طرف دیگر 
در ســالهای اخیر باعث شد برگزاری برخی از 
بازیها همچون والیبال با حضور انگشت شمار 
زنان همراه باشــد. اما حضور این تماشاگران 
نیز به عقیده بسیاری، گزینشی بوده و با تمام 
تالشــهای صورت گرفته تحقق این خواسته 
با ســنگ اندازی و چالش مواجه شده است.

مطالبه حضور زنان در ورزشــگاهها، مطالبه 
به حقی اســت که ریشــه در عدالت خواهی 
و رفــع تبعیــض های جنســیتی در جامعه 
دارد و این عدم حضور نشــاندهنده آن است 

که ما همچنان با الگوهای توســعه متوازن و 
پایــدار و همه جانبه فاصله معناداری داریم و 
امکان ایجاد فرصت های برابر در جامعه برای 
شــهروندان از ســوی دولت و مسوالن نظام 
فراهم نشده است و سوال اینجاست که واقعا 
چرا و بر اساس چه توجیه اجتماعی، مذهبی 
و حتی سیاسی حق ورود زنان به ورزشگاه در 
ایران سلب شده است؟ و چرا مسوالن همواره 
با عباراتی همچون »هنوز زیر ساختهای الزم 
فراهم نیست« از زیر بار مسولیت شانه خالی 

کرده اند؟ 
مساله ورود زنان به ورزشگاهها هیچگونه منع 
قانونی ندارد و اخیرا بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری با عنوان »پژوهش فقهی 
درباره حضور زنان در ورزشــگاه« که توسط 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی وابسته به 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم انجام 
شــده، نشان داده اســت که حضور زنان در 
ورزشــگاهها منع شرعی نیز ندارد. در نتیجه 
زنان ایران ســالها صرفا به دلیل مقاومتهایی 
که توســط نهادهای غیرپاسخگو و جریانی 
خاص صورت گرفته از حقی که ظرفیت اجرا 
و اعمال آن وجود داشته و از مصادیق حقوق 
شهروندی است، به دور مانده اند. تجربه موفق 
حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه آزادی 
حاکی از تالشــهای موفق فعاالن این حوزه 
در راستای دستیابی به یک مطالبه اجتماعی 
اســت و شاهدی بر این مدعاست که نگرانی 
چندین ساله دلواپسان بی مورد بوده است و 
زنان ثابت کردند که با حضور در ورزشگاه نه 

منقلب می شوند و نه بی حرمت و ورود آنها 
به ورزشگاه نه تنها در تضاد و تقابل با راههای 
توسعه کشور نیست بلکه خود می تواند بستر 
ساز توســعه در ساحتهای مختلف اجتماعی 
شود و راهی برای سالم سازی و ایمن سازی 
روانی جامعه باشد. حضور زنان در ورزشگاه 
آزادی و اینکه توانستند در کنار مردان بازی 
فوتبال را هرچند بر پرده سفید و نه بر زمین 
سبز ورزشگاه مشاهده کنند، اگر چه اقدامی 
بــا تاخیر اما گامی رو بــه جلو و قابل تقدیر 
اســت که در جهت تقویت ملی و پاســخ به 
مطالبات حقوقی مردم صورت گرفته است. 

تجربه ای که نشان داد اکنون زمان آن است 
که با برنامه ریزی ســریع و منســجم امکان 
بهره مندی زنان از تماشای مستقیم مسابقات 
ورزشی فراهم شــود و این کالف سردرگم با 
چاره اندیشــی مسوالن و نهادهای متولی هر 
چه ســریعتر باز گردد.امید است بازگشایی 
دربهای ورزشــگاه آزادی در جریان مسابقات 
تیم ملی کشــورمان در جام جهانی روســیه 
برای زنان در کشــور به یــک خاطره تبدیل 
نشــود و صرفا حرکتی مقطعی نبوده باشــد 
بلکه تالش شود با ایجاد تغییرات اساسی در 
محدودیتها و ممنوعیتهای موجود و به قول 
مسوالن تامین زیر ساختهای الزم در راستای 
احقاق حقوق زنان بیش از پیش تالش شود و 
شعار »با هم قهرمانیم، یک ملت یک ضربان« 

نماد شادمانی تمام افراد جامعه باشد.
منبع : باشگاه زنان 

کتاب ساندویچ ژامبون

نویسنده: چارلز بوکوفسکی
ترجمه: علی امیرریاحی

انتشارات: نگاه
تعداد صفحات: 400

قیمت چاپ پنجم: 30000 تومان

درباره کتاب 
در این اثر شــاهد سرنوشــت پسر بچه 
ای می باشــیم کــه داخــل محله های 
فقیر نشــین و تهی دست شــهر دوران 
بحران های اقتصادی و جنگ با ســختی 
هــا درگیر خواهــد بود.پــدر و مادرش 
دلشــان مــی خواهد کــه او بــه جایی 
برســد، پدرش می خواهــد او مهندس 
شــود ولی هیچ زمان رفتــار خوبی با او 

نداشــته اند.و به طور مرتب و پشــت ســر هم کتکش می زند.این پســر که هنری چیناسکی نام 
دارد.تالش می نماید بزرگ و خشــن شــود و اعتبار کسب کند. داخل مدرسه به سبب قیافه زشت 
و جوش های ناجورش شــانس بســیاری نداشــته و درس نمی خواند.کتاب ســاندویچ ژامبون هم 
 مانند دیگر کتاب هایش سرشــار از طنز اســت، اما طنزی که همیشــه غمی عمیق و تلخ را پشت 

لبخندت جا می گذارد.

برگی از کتاب
اغلــب از پــدرم بابت بیرون رفتن با فرنک کمی کتک می خوردم، امــا فهمیدم که من به هر حال 
ســهمیه کتکم را خواهم داشت پس بهتر است کارهایی که دوســت دارم انجام بدهم.هرکسی می 
توانست خوب باشد، اینکه جرئت نمی خواست!خیلی خب خدا، فرض می کنیم تو واقعا مرا در این 

شرایط قرار داده ای تا امتحانم کنی. 
تو مرا با مشــکل تریــن امتحان ها یعنی پدر و مادر و جوش هایم به آزمون کشــیدی. کشــیش 
بــه ما گفــت که هیچ وقت شــک نکنیــد. به چی شــک نکنیم؟ همیشــه بیش از حــد به من 
ســخت گرفته ای، پس مــن ازت می خواهم که بیایی پایین و شــک مرا برطرف کنی!نمی شــد 
بــه آدم ها اعتماد کرد. هر طور حســاب مــی کردی باز آدم هــا ارزش اعتماد کردن نداشــتند.
 در کتابخانــه راه مــی رفتــم و کتــاب ها را نــگاه می کردم. یکــی یکی از قفســه در می آوردم. 

همه شان احمقانه و بی روح بودند. 
صفحه ها پر از کلمات بودند ولی چیزی برای گفتن وجود نداشت. اگر هم حرفی داشتند، آنقدر کش 
می دادند که وقتی به آن حرف می رســیدی دیگر حسابی از حوصله افتاده بودی.مشکل اینجاست 
که همیشه انتخاب تو از بین دو تا بد است. مهم هم نیست که کدام را انتخاب کنی، هر کدام شان 
ذره ای از تو را می خورند تا آنجا که دیگر چیزی باقی نماند. بیشتر آدم ها در بیست و پنج سالگی 
تمام می شــوند. و بعد تبدیل می شوند به ملتی بی شــعور که رانندگی می کنند، غذا می خورند، 
بچه دار می شوند، و هر کاری را به بدترین شکل اش انجام می دهند. مانند رای دادن به کاندیدای 

ریاست جمهوری ای که آن ها را یاد خودشان می اندازد.

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 57 - نیمه اول تیر  1397 

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

کافه کتاب 

کافهداستان

بفرینه به سینه مادر تکیه داده بود. زن او را محکم در میان زانوان خود گرفته بود وبا هر شانه موهای طالیی 
بفرینه ،روی هم چین می خوردند.پســرکی در روی زمین خاکی ایوان، زیر خود را خیس کرده بود و داشــت 
انگشــت انگشــت از ِگل زیر خود می خورد. زن به پسرک رو کرد:»آهای یوسفه  اخه ... اخه ... ای تف به کار 
و کردارت! ببین چه ملچ و ملچی راه انداخته. مثل این که باقلوای تنوری می خورد بدبخت.«یوســف با کونه 
خیزه، خود را به مادر رســاند. بفرینــه خود را از قید دو زانوی مادر بیرون کشید.مادرانگشــت در دهن بچه 
گردانید و تکه ای ِگل بیرون آورد. زن به اتاق رفت. چادر کهنه ای برداشــت آن را روی زمین پهن کرد. یوسف 
را در چادر پیچید. بفرینه به مادر نزدیک شد و زن بچه را به پشت او بست :»اگر خیلی بی طاقتی کرد بازش 
کن. حواســت باشد به زمیَنش نزنی! مواظب مرغ و جوجه ها باش. به سوراخ ُسنبه ی مار و مور انگشت نکنی! 
چیز ناجوری برنداری بخوری. برای ناهارت از زالته ی دیشــب کمی مانده، ظهر با نان بخور. نان خشک و قند 
در طاقچه گذاشــته ام. هر وقت یوسفه گرسنه اش شــد، بکوب، خمیر کن و به او بده. نگذار پخشه روی دماغ 
و دهنش بنشــیند.«هم چنان که ســفارش می کرد، به سوی دیوار کاه گلی رفت و با خود گفت:»این دووانه  و 
این هم تَه ورداس آن ها را از بیخ دیوار گرفت و به کمر بســت.هنوز پایش را روی پله نگذاشته بود که بَفرینه 
دســت روی دامن مالید و از جیبش نامه ی مچاله شــده ای بیرون آورد. چند خط از نامه را که در اثر مالیدن 
انگشت محو شده بود، به مادرش نشان داد وبا التماس گفت:»ننه باز هم برایم می خوانی؟« زن برگشت نامه 
را از دختر گرفت. به او خیره شد:»دارد دیر می شود. دو روز است که این نامه آمده و من هزار بار آن را برای 
تو خوانده ام. به خدا خســته شدم.«ناگهان دلش ســوخت. دستی به موهای بفرینه کشید:»امروز دختر خوبی 
باش هر چه به تو گفتم انجام بده تا دم غروب که آمدم باز هم آن را برات بخوانم.«بفرینه ســرش را به شــکم 
مادر تکیه داد و آرام پیرهنش را بوســید. نامه را قاپید و در جیب گذاشت و سپس به پایین حیاط دوید و در 
کنار النه ی مرغ و جوجه ها نشست.زن به دامنه ی تپه رسید. مردی در تقالی پایین سراندن توده ای هیزم در 
راه مارپیچی بود.مامو مقدور چوپان، چند گام دورتر از گله، ریشه ای خوردنی را از دل خاک بیرون می کشید 

.»سالم و علیکم مامو مقدور!«
پیرمرد کمر راست کرد و گردن چرخاند:»سالم و علیکم ، سلیمه خانم. چه خبر از حه مه ؟ «»نامه اش دو سه 
روز پیش آمده، تا چند روز دیگر مرخصی می گیرد و می آید که سری به ما بزند.«»به سالمت بیاید ایشاال.«

»ســالمت باشی .«ســلیمه پا بر راه مارپیچی گذاشت. باد غبار را به جانب روستا که حاال در زیر پای زن بود، 
می آورد.بوی بد و ناآشــنایی، جای بوی تلخ شــکوفه های بادام را می گرفت.ســلیمه خارشی در گلوی خود 
احســاس کرد. سرفه زد. بلند شــد و دل نگران،دنباله ی طناب را محکم دور دست پیچیده بودو می رفت  به 
آخرین پیچ تپه که رسید، نفسش تنگی کرد. کف دست هایش می سوخت و کزکز می کرد. به پای درخت بلوط 
رســید. مامو مقدور بی ســر و صدا و آرام به درخت تکیه داده بود وسر روی زانوها گذاشته بود.دست هایش 
رو به جلو آویزان بود. زن تصور کرد که مامو در حال بســتن بندهای خامینه اش می باشد. پس سرفه ای زد و 
با صدای بلند گفت:»مامو! داردغروب می شــود،کی می خواهی گله را برگردانی، خانه آباد!«مامو تکان نخورد. 
زن به گوســفندها خیره شد. سر بر پشت یکدیگر نهاده و آرام بودند. سگ گله، گردن بر خاک چسبانده بود.
با دلشــوره ای مبهم طناب را ول کرد. بار به زمین افتاد. به ســوی مامو رفت. با تردید دســت بر دوش مامو 

گذاشت:»مامو چرا...«
مامو روی زمین غلتید و چشمان وغ زده اش به طاق آسمان مات ماند. سلیمه جیغ کشید و از مامو دور شد.وبا 
زانوان بی حس به سوی خانه دوید. در حاشیه ی ده به اولین خانه رسید. خانه ی خالو مولود. بار هیزمش هنوز 
در کنار دیوار حیاط بود. خالو مولود به دیوار خانه اش تکیه داده بود. گیوه ی نیم چیده ای در دســت داشــت. 
کالف نخش به ســرازیری افتاده بود. ســر نخ در زیر دندان ها، از گوشه ی لب آویزان شده بود.سلیمه چنگ به 
صورت کشید. از جای ناخن هایش خون بیرون زد. فریاد کشید:»خالو... خالو چه بالیی به سرمان آمده؟«خالو 
مولود با چشمان از کاسه بیرون زده به هره ی دیوار زل زده بود.  زن سرفه زنان در چوبی حیاط خودشان را که 
دیوار به دیوار خانه ی خالو مولود بود با یک ضربه ی تنه، باز کرد:»بفرینه ... آهای بفرینه! عزیز دلم کجایی؟«
»بفرینه خانمم، یوســفه ی نازکم، خوابیده اند. االهی بمیرم عزیزاکم. ظهر چیزی خورده اید یا نه«بفرینه مثل 
مادری مهربان یوسف را روی بازوی نی قلیانی خود خوابانده بود. جوجه ها در کنار مرغ ولو شده بودند بی نفس. 
مرغ سر در زیر بال بی حرکت مانده بود.زن دست کوچولو و چرک دخترک را تکان داد تا بیدارش کند. نامه، 

بین یوسف و بفرینه، آرام تکان می خورد. چند خط دست مالی شده ی نامه محوتر شده بود:
»دختر نازنینم بفرینه را از دور می بوســم و چانه ی قشــنگ و فندقی اش را گاز می گیرم. تا چند روز دیگر از 

صاحب کارم مرخصی می گیرم و ....«مورچه مرده ای بر روی چانه کبود بفرینه به خرده نانی چسبیده بود.

َبفرینه
علی اشرف درویشیان

گفت و گو را فراموش کرده ایم

سالم سازی در ورزشگاه ها با حضورزنان 

مینو مرتاضي لنگرودي

وقتــي از خشــونت علیه زنــان صحبت مي کنیــم، منظور 
خشونت هایي است که انسان علیه خود روا مي دارد. جنس و 
جنسیت و طبقه و قومیت و زبان و سواد و ثروت عموما مولفه 
هاي تقسیم و تفکیک خود از دیگري و عناصري بالقوه تجزیه 
گرا هستند. جنس و طبقه و قومیت و زبان و قدرت و ثروت و 
دانش عواملي هستند که براي انسان اسباب بزرگي و تفاخر را 
فراهم مي کنند. این عناصر آشکارا بین »من« و »ما« و در ابعاد 
بزرگ تر بین »ما« و »آنها« مرزبندي و تفکیک ایجاد مي کنند.
در اصل اساســي ترین عامل خشونت، تفکیک و تجزیه انسان 
هــا از یکدیگر در قالب زن و مرد و غني و فقیر و دانشــمند و 
بي سواد و ... است. در اینجا تفکیک موجب کرموشدن درخت 
انسانیت شده است. از درخت کرمو هرگز نمي توان انتظار میوه 

و ثمر بدون کرم و آفت داشــت. جداسازي انسان ها از برابري 
ماهیتي انسان بما هو انسان به واسطه جنس و زبان و طبقه و 
دانش و ثروت و... نخســتین و سخت ترین خشونتي است که 
انسان علیه خود مرتکب شده است. در چنین احوالي نمي توان 
خشــونت علیه زنان را از خشونت فراگیري که در بطن و متن 
روابط انســاني و در فرهنگ و عرف و قانون و جنسیت و طبقه 
موج مي زند و جریان دارد جدا کرد. منع خشــونت علیه زنان 
بدون توجه به زیرساخت هاي برسازنده خشونت در تمامي ابعاد 
و زوایاي زندگي انســاني؛ مانند توهم داشتن میو ه اي سالم از 
درختي تا بن ریشه کرمو است. با هرس کردن یک یا دوشاخه، 
آن درخت بیمار شفا نخواهد یافت. در آن صورت تعجبي ندارد 
اگر مي بینیم و مي شنویم که زن جراح در محل کارش به دلیل 
تعهد به برابري انسان ها در امر مداوا و درمان مورد ضرب وشتم 
قرار مي گیرد و مي گویند کرم از خود درخته؛ نمي دانســت 
کــه نباید روي حرف »آنها« حرف بزند؟ یا دختر و زن جواني 
که با عجله بسیار براي رسیدن به محل کار یا خانه و به علت 
ازدحام نفس گیر دو واگن منفک زنان ســوار واگن مردان مي 
شود، اگر به مردي که به هزار دلیل گفتني و ناگفتني خود را 
به او چســبانده اعتراض کند؛ آقا کمي آن طرف تر بنشین یا 
بایست با این استدالل مواجهه خواهد شد تو حتما از »آنها«یي 
اگر خودت کرم نداشــتي چرا سوار واگن مردان شدي؟ و البد 
دختر نوجوان گل فروش یا زن جوان دست فروش که در برابر 
آزار هاي جنســي و کالمي مردان بي پناه و یاور رها شده هم 
از »آنها« و کرم از خودش اســت مي خواســت فقیر و دست 
فروش نباشــد. جوري مي گویند کرم از خود درخته که انگار 
درخت در فضاي امن و هواي پاک و پاکیزه رشد کرده و دلش 

خواســته و خوش داشته به جاي گل و میوه کرم داشته باشد 
در چنین فضا و وضعیتي ادبیات و رویکرد زن و مرد نســبت 
به موقعیت فرق چنداني نمي کند. در تفکیک هاي جنسیتي 
قدرت اغواگري زنان تنها قدرت به رسمیت شناخته شده نزد 
مردان اســت و بســیاري از مردان خود را در برابر آن سخت 
ضعیف مي پندارند. ازاین روست که با فرافکني ضعف خود و با 
گفتن کرم از خود درخته، عدم برخورداري از قدرت کنترل و 
مدیریت عواطف خود را توجیه مي کنند. زنان نیز در بسیاري 
از روابط خانوادگي یا اجتماعي و شــغلي عینا همین عبارت را 
علیه مردان یا هم جنسانشــان به کار مي برند. انســان ها بي 
توجه به علل و عوامل و ریشه هاي خشونت گري در ستمگري 
به یکدیگر بسیار پرشور و شتاب عمل مي کنند.تفکیک هاي 
جنسیتي و قومیتي و طبقاتي و ... با شقه شقه کردن انسان ها 
و حبس هرکدام در وجه منفک خود روابط هستي مند انسان 
ها با یکدیگر را قطع مي کنند. این قواعد خشونت را به هیئتي 
درمي آورند که انســان ها تبعیت از آن را جزء وظایف روزمره 
خود تلقي مي کنند. آنگاه است که به قول اسپینوزا؛ »مردان و 
زنان چنان براي بردگي خود مي جنگند که گویي براي رهایي 
خــود مي جنگند«. در جریان عمل به وجدان و اخالقیاتي که 
بر اساس تفکیک و تبعیض هاي جنسیتي و طبقاتي و قومیتي 
شکل گرفته، انسان ها چاره اي جز انکار فاعلیت ماهیتا برابري 
خواه خود ندارند. بنابراین با وجداني کردن قواعد بي اساس و 
پایه اي مانند »کرم از خود درخته«، به نبردي واژگونه علیه خود 
مشغول مي شوند. به این ترتیب با اختصاص دادن روز و هفته 
و حتي ســال براي منع خشونت علیه زنان، کاري مي شود تا 
خوبي زنان و مرداني که نقششان را به عنوان شهروندان مطیع 
و خشونت گریز، بدون اشاره به ریشه ها، دنبال و پیگیري مي 
کنند تضمین شود، زیرا این آدم هاي خوب وجدانا زندگي بد را 

خوب زندگي مي کنند.

آیین تیرگان و پاسداشت قلم
چهاردهــم تیرماه به عنوان »روز قلم« فرصتی اســت برای یــادآوری منزلت و حرمت قلم و 
صاحبــان آن کــه عمر خود را بــرای ارتقای فرهنگ و هنر این مــرز و بوم در طبق اخالص 
گذاشــته اند. نام گــذاری این روز به نام قلم، بی ارتباط با تاریخ کهن متمدن و فرهنگ  ســاز 
این ســرزمین نیست.البته توجه به این که قلم در سرزمین ما پیشینه ای دیرینه دارد. سده ها 
پیش در ایران باســتان، تیرگان یکی از مهم ترین جشن های ایران باستان بوده که آیین های 
مخصوصی داشته و یکی از آن ها پاسداشت قلم بوده است.یکی از دالیلی که برای این جشن 
ذکر شده، این است که در این روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان و کاتبان را 
به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت. مردم جشن گرفتند و آن جشن به یاد ارجمندی 
قلم بر جای ماند. دلیل دیگری هم که برای این جشن ثبت شده،  ابوریحان بیرونی در کتاب 
آثار الباقیه خود آورده اســت که چهاردهمین روز از تیرماه را ایرانیان باستان، روز تیر عطارد 
می  نامیدند. از طرفی ســیاره تیر یا همان عطارد، در فرهنگ ادب پارســی، کاتب و نویسنده 
ستارگان است. به همین مناسبت این روز را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند. 
تاریخ نوشتار، حداکثر به بیست هزار سال پیش باز می گردد و با محدود ساختن به نظام های 
نوشــتاری مدّون، رقمی حدود شش هزار سال پیش را نشان می دهد. این ارقام و آمارها فقط 
تخمینی است از سوی کاوشگران علمی، در صورتی که بدون شک پیشرفتی از سوی جوامع 
گوناگون، بدون کمک خط و زبان امکان پذیر نبوده است.وسایلی که برای نوشتن به کار می رفته 
سنگ، چوب، پوست حیوانات، برگ درختان، استخوان، موم، ابریشم، پنبه و کاغذ را می توان 

نام برد. در طول تاریخ، نوشتن به دو صورت بوده است،یک دسته خطوطی را در برمی  گرفت 
که با استفاده از ابزارهای تیز چون سوزن، چاقو و غیره  نوشتاری، کنده  کاری می  شد. دسته 
دیگر شامل خطوطی است که به وسیله قلم پر، قلم نی، قلم مو و غیره با استفاده از جوهر بر 
سطح ماده نوشتاری ترسیم می  گردید. گفتنی است نسخه  برداری از نوشته  ای بر سنگ یا فلز 

به  طور منطقی، در نهایت به اختراع چاپ انجامید.

کرم از خود درخته

طرح: کامبیز درمبخش

مرجان میرزاییان 


