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توصيه هاي صندوق بين المللي 
پول به نظام بانکي ايران 

سه اصالح ساختاري 
براي رشد بلندمدت اقتصاد

صندوق های بازنشستگی 
یکی از پنج ابرچالش

 اقتصادی کشور
صفحه10

صفحه2

صفحه5

در صفحه 6

حذففسادورانتپيشنيازتوسعهاقتصاد
ترقـي اقتصادي : فسـاد و رانت از دغدغه هاي جدي و موانع مهم پيش روي توسـعه کشـور اسـت تا 
فسـاد و رانت وجود داشـته باشـد، بخش خصوصي واقعي شـکل نمي گيرد. شـفافيت، قوانين روشـن 

و انگشـت نما کردن کسـاني که به دنبال زدوبند هسـتند راه برچيده شـدن »فسـاد و رانت« اسـت . 
اسـحاق جهانگيـري در همايـش »روز ملي صنعـت و معدن« درخصوص اينکه چـرا تاکنون صنعت 

ايـران متناسـب با سياسـت گذاري ها رشـد نکرده و به يک کشـور بـزرگ صنعتي تبديل نشـده، بر 
ايـن باور اسـت يا »سياسـت هاي صنعتي شـدن در کشـور عالمانه و مبتني بر تجربيـات موفق دنيا 

نبـوده« يا »اين سياسـت ها از ثبـات کافي برخـوردار نبوده اند«. 

معاون اول رئيس جمهور : مديران ناکارآمد کناره گيري کنند  

ادامه در صفحه 7

زبحاقتصاد
زيرپايسياست

بهانه اي که دولت دست بانک ها داد  

صفحه4

صفحه2

بازار بدهي؛ راهگشاي کاهش تورم

بـه رغـم رشـداقتصادي بيـش از 7 درصـد در سـال 1395،گرچـه دولت بـراي خـروج از رکـود تالش هاي 
بسـياري انجام داد و حتي به سـمت بازارپذير کردن بدهي هايش حرکت کرد،وجود مشـکالت سـاختاري 

اقتصـاد ايـران و وضعيـت نامناسـب بانک ها باعث شـد تا خـروج از رکـود اقتصادي اتفـاق نيفتد . 

مديرعامل بانک خاورميانه
دکتر پرويزعقيلي کرماني     

ادامه در صفحه 8

چرا بازار مسکن به دامن رکود افتاد  

 پاشنه آشيل 
بخش مسکن کجاست؟   

وقتي فرزندان زير پاي والدينشان را مي کِشند  

چالش آينده نظام بانکي  
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نقش  توسعه مهارت  
در ارتقاء بهروري اقتصادي

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
اخبار کوتاه  دیدگاه

ترقـي اقتصـادي : مشـاور سـازمان خصوصي سـازي گفـت: از ايـن پـس سـود سـهام عدالـت 
شـرکتهاي سـرمايه پذيـر بـه حسـاب خزانـه و دولـت واريـز نخواهد شـد و به حسـاب مشـمولين 
واريـز مي شـود.جعفر سـبحاني  در مـورد آخريـن آمار ثبت  نـام کنندگان در سـامانه سـهام عدالت 
اظهـار داشـت: از زمـان رونمايـي سـايت سـهام عدالـت تاکنـون قريـب بـه 35 ميليون نفـر به اين 
سـامانه مراجعـه  و صـورت حسـاب خـود را مشـاهده و دريافت کرده انـد.وي افـزود: از 47 ميليون 
نفـر مشـمول سـهام عدالـت 28 ميليون نفر شـماره شـباي خـود را در سـامانه سـهام عدالت ثبت 
کرده اند و شـماره شـباي 97درصد از مشـمولين نيز به تاييد رسـيده  است.مشـاور رييس سـازمان 
خصوصي سـازي خاطـر نشـان کرد: شـماره شـباي کمتر از 2.5 درصـد ثبت نام کنندگان با اشـکال 
مواجـه شـده کـه يـا مسـدود بـود  يا متعلـق به افراد مشـمول نبود و شـماره شـبا متعلـق به يکي 
از افـراد خانواده شـان بـوده اسـت. سـازمان خصوصي سـازي براي اصالح شـماره شـباي ايـن افراد 
اس ام اس ارسـال کرده اسـت.وي تصريح کرد: از اين پس سـود سـهام عدالت شـرکت هاي سـرمايه 
پذيـر بـه حسـاب خزانـه و دولت واريـز نخواهد شـد و به حسـاب مشـمولين واريز مي شود.مشـاور 
رييـس سـازمان خصوصي سـازي افـزود: از سـي ام فرورديـن مـاه ثبت شـماره هاي شـبا آغاز شـده 
و اميدواريـم بقيـه مشـمولين نيز شـماره شـباي خـود را به سـامانه وارد کنند.سـبحاني افـزود: در 
صدديـم تـا اوليـن سـود سـهام عدالـت را پيـش از پايـان تابسـتان بـه حسـاب افـراد واريـز کنيم.
وي در خاتمـه گفـت: تعـداد متوفيـان مشـمول سـهام عدالـت حدود 2 ميليـون نفر اسـت که بايد 
ورثـه فراينـد انحصـار وراثـت خـود را انجـام دهنـد و با در دسـت داشـتن مـدارک خـود و پس از 
اعـالم سـازمان خصوصـي سـازي بـراي ثبت نام بـه سـامانه مراجعه کننـد. اما در حـال حاضر تنها 
47ميليـون و 200 هـزار نفـري کـه مشـمول سـهام عدالت هسـتند مي توانند شـماره شـباي خود 

را بـراي دريافـت سـود سـهام عدالت بـه سـامانه وارد کنند. 

 اقدامات شاخص سازمان بورس
ترقـي اقتصـادي :رئيس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در گفتگويـي آخرين اقدامات اين سـازمان 
در حـوزه شـفاف سـازي و بـازار سـالم و مطمئـن طـي يـک سـال گذشـته را تشـريح کرد.شـاپور 
محمـدي، انجـام معامـالت به سـبک »بـوک بيلدينگ« را به عنـوان يکي از دغدغه هـاي اصلي قيمت 
گـذاري سـهام در عرضـه هـاي اوليـه خواند و اظهار داشـت: بـوک بيلدينگ فرصت هـاي برابري براي 
تمـام سـرمايه گـذران فراهـم کـرد و با تقويت مکانيسـم آن، بـه نياز مهم فعاالن بازار سـرمايه پاسـخ 
داده شـد. وي در ادامـه بـه الـزام افشـاي ماهانـه آمـار توليد و فروش اشـاره کرد و گفـت: پيش از اين 
بخشـي از اطالعـات افشـا مـي شـد، اما بر اسـاس اين الـزام مبنا و پايه اطالعات شـرکت هـا از حدس 
و گمـان و مفروضـات بـه اطالعـات واقعـي هدايـت شـد. رئيـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بروز 
رسـاني سـامانه معامالتـي »آتـوس« را مـورد اشـاره قـرار داد و خاطـر نشـان کـرد: طي 2 مـاه آينده 
عمليـات بهـره وري از سـامانه معامالتـي جديـد را خواهيـم داشـت، کـه يکـي از اقدامات بسـيار مهم 
در جهـت توسـعه بـازار اسـت. محمدي بـه لزوم اصـالح قوانين بازار سـرمايه اشـاره کـرد و ادامه داد: 
مرکـز پژوهـش هـاي سـازمان بورس، طـي اقدامي تمامـي قوانين و مقـررات در حوزه بازار سـرمايه را 
تنقيـح و در سـامانه اي مقـررات حاضـر بـازار سـرمايه را با تمـام تغييـرات در اختيار عموم قـرار داده 
اسـت. رييـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار راه اندازي »معامالت آپشـن« در بورس تهـران و بورس 
کاال را از ديگـر اقدامـات اثرگـذار سـال گذشـته خواند و ابراز داشـت: حجم معامالت آپشـن در بورس 
تهـران و بـورس کاال رو بـه رشـد اسـت و در آينـده فرصت هاي بيشـتري پيـش روي سـهامداران در 
معامـالت آپشـن خواهـد بـود. وي در ادامـه بـه معامـالت الگوريتمـي اشـاره کـرد و گفـت: معامالت 
الگوريتمـي هـم اکنـون بـه رقم چنـد 10 ميليـارد رسـيده، به طـوري که در مجمـوع، کارگـزاري ها 

100 ميليـارد تومـان معامالت پربسـامد تـا کنون انجـام داده اند. 
  وي هشـتمين اقدام سـازمان بورس طي يک سـال گذشـته را اصالح دسـتورالعمل توقف و بازگشايي 
نمادهـا خوانـد و گفـت: يکـي از دغدغـه هاي فعاالن بـازار روند و چگونگـي توقف و بازگشـايي نمادها 
بـود کـه ايـن مهم مـورد توجه سـازمان قرار گرفت و دسـتورالعمل جديـد آن کامـل و حداکثر تا يک 

مـاه آينـده در هيـات مديـره تصويب و در زمان بندي مشـخص اجرايي مي شـود. 

 واريز اولين سود سهام عدالت پيش از پايان تابستان

حرکت به سـوي گزارشـگري مالي براسـاس اسـتانداردهاي بين المللي 
مي کنـد.  طلـب  حسابرسـي  حرفـه  از  خطيـري  وظيفـه  و  انتظـار 
حسابرسـان بـه عنـوان اعتبـار دهنـده صورت هـاي مالـي شـرکت ها 
يکـي از ارکان شـفافيت در بازارهـاي سـهام بـوده و بـه عنـوان يکـي 
از پايه هـاي حاکميـت شـرکتي مـورد سـوال و توجـه نهادهـاي ناظـر 
يـا سـرمايه گذاران بـراي ارزيابي ايشـان از اثربخشـي و ميـزان قابليت 
اتـکا به آنهـا قرار دارند. با احسـاس نياز بـه به کارگيري اسـتانداردهاي 
بين المللـي گزارشـگري مالـي ) IFRS ( در تعامـل بـا سـاير کشـورها به 
ويـژه پـس از برجـام، بـه يک بـاره تالش هـاي مختلفي از سـوي برخي 
نهادهـا از جملـه بانک مرکزي، سـازمان حسابرسـي و سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار شـروع و يـا بـا جديـت بيشـتري نسـبت بـه قبـل آغاز 
گرديـد. از جملـه ايـن تالش هـا مي تـوان بـه الـزام تهيـه صورت هـاي 
مالـي بانک هـا براسـاس فرمـت جديـد ارائـه شـده از سـوي بانـک 
مرکـزي مصطلـح بـه »همگـرا بـا  IFRS « و يـا الزام سـازمان بـورس بر 
تهيـه صورت هـاي مالـي بـراي شـرکت هاي بـزرگ بورسـي) بانک ها و 
بيمه هـا و شـرکتهاي ثبت شـده در بـورس و فرابورس با سـرمايه بيش 
از 10 هـزار ميليـارد ريـال( براسـاس  IFRS  و اقـدام به ترجمه و انتشـار 
برخي از اسـتانداردهاي مزبور از سـوي سـازمان حسابرسي اشاره نمود. 
هرچنـد که پيشـتر و در سـال 1390 با پيشـنهاد سـازمان بـورس در 
مجمـع سـازمان حسابرسـي تصويـب گرديد کـه گروهي از شـرکت ها 
و نهادهـاي مالـي ثبـت شـده نزد سـازمان بورس که توسـط سـازمان 
حسابرسـي مشـخص مي شـوند در تهيه صورتهاي مالـي تلفيقي خود 
از اسـتانداردهاي بين المللـي گزارشـگري مالـي اسـتفاده نماينـد و در 
سـال 1392 نيز سـازمان بـورس بکارگيـري اين اسـتانداردها در تهيه 
صورتهاي مالي شـرکتها و نهادهاي مالي ثبت شـده نزد آن سـازمان و 

تهيـه صورتهـاي مزبـور از ابتـداي 1392 باشـد را مجاز شـمرد. 
در هميـن اثنـا انتظار از حرفه حسابرسـي براي کمـک به تاييد تطابق 

صورت هاي مالي شـرکت ها براسـاس  IFRS  بوجود  آمده اسـت. 
حسابرسـان در ايـن شـرايط ناگريـز از مواجهـه با برخـي از مالحظات 
و چالش هـا هسـتندکه در ادامـه بـه برخـي از آن پرداختـه مي شـود 
امـا قبـل از آن اهـم نـکات تاثيرگـذار در گزارش دهي مالي شـرکت ها 
بـا به کارگيـري  IFRS )بـا وجـود تطابـق اسـتانداردهاي ملـي در حدود 

80درصـد بـا  IFRS ( بيان مي گـردد: 
چارچوب نظري

بازنگـري در چارچـوب نظـري در چنـد مرحلـه و بـا تالش مشـترک 
هيـأت اسـتانداردهاي حسـابداري بين المللـي و هيأت اسـتانداردهاي 
حسـابداري مالـي آمريکا ) FASB  ( صورت پذيرفت. ماحصل نخسـتين 
مرحلـه   کـه در سـال 2010 منتشـر شـد نشـان دهنده تاکيد بيشـتر 
بـر »اطالعـات مربـوط« در مقايسـه بـا »قابليـت اتـکا«ي اطالعـات 
بـوده اسـت. در چنيـن فضايـي بايـد انتظـار داشـت جايـگاه برآوردها 
و پيش بيني هـا در اعـداد و ارقـام و يادداشـت هاي صورت هـاي مالـي 

شـرکت ها بيـش از پيش گـردد. 
استفاد گسترده از ارزش هاي منصفانه

ارزش هـاي منصفانـه بـه عنـوان پايه و اسـاس مهم در اسـتانداردهاي 
بين المللي گزارشـگري مالي در نظر گرفته شـده اسـت که با اسـتفاده 
از آن بـراي ارائـه اطالعـات مربـوط)در مقايسـه بـا قابليـت اتـکاي 
اطالعـات( به اسـتفاده کننـدگان ) که البتـه مهم ترين آنان براسـاس 
چارچـوب نظـري، سـهامداران هسـتند( گام بـردارد. علي رغـم آن که 
بـا رعايـت کامـل الزامـات  IFRS  بسـياري از دارايي هـا و بدهي هـاي 
شـرکت ها همچنـان براسـاس بهـاي تاريخـي شناسـايي و گـزارش 
مي شـوند امـا در برخي گروه شـرکت ها و يـا در مورد برخـي دارايي ها 
و بدهي هـا تعييـن ارزش منصفانـه پيـش شـرط الزم اسـت کـه ايـن 
خـود مسـتلزم برآورد صحيـح از جريان هاي ورودي يـا خروجي نقدي 

آينـده آن اقالم اسـت. 
گسترده شدن و افزايش افشاگري ها

افشـاي بسـياري از مـوارد بـا اسـتفاده از تکنينک هـا و مدل هـاي 
مختلـف وبعضـا پيچيـده بـراي شـفاف کـردن متغيرهاي اسـتفاده 
شـده در شناسـايي ارقـام در صورت هـاي مالـي مورد انتظار اسـت. 
بـه عنـوان نمونه افشـاي ريسـک هاي واحد تجـاري و برخـي ارقام 
صورت هـاي مالـي بـا اسـتفاده از بهتريـن الگوهـاي موجـود مـورد 
تاکيـد اسـت کـه خـود نيازمنـد فراهـم آوردن اطالعات بـه صورت 
يکپارچـه در يـک پايـگاه داده و در نهايـت اسـتفاده از آن در قالب 
مدل هـا و فرم هـاي مختلـف در بـاب افشـاگري درخصـوص واحـد 

اسـت.  تجاري 
بـا در نظـر گرفتـن مـوارد فوق حسابرسـان براي حسـن ايفـاي نقش 

خـود ناگريـز از مواجهـه بـا چالش هاي زير هسـتند: 

قضاوت، عدم اطمينان و شرايط آينده
لـزوم حرکـت همگام حسابرسـان بـا عمليات تجـاري، مقـررات، اصول 
بازارهـا   پيچيدگي هـاي  و  ذينفعـان  انتظـارات  شـرکتي،  حاکميـت 
کاربسـت فناوري هـا و تغييـرات الزم در اسـتانداردهاي حسابرسـي را 
ضـروري مي سـازد. هرچنـد پيش تر نيز مقولـه بـرآورد ارزش هاي فعلي 
و پيش بينـي شـرايط آتـي با به کارگيـري روش بهاي تاريخـي نيز براي 
تعييـن مـواردي چون تـداوم فعاليـت يا احتمـال وجود کاهـش ارزش 
دارايي هـا از اهميـت ويـژه اي بـراي حسابرسـان برخـوردار بوده اسـت 
امـا به کارگيـري اسـتانداردهاي بين المللـي گزارشـگري مالـي، ميـزان 
اسـتفاده از ارزش هـاي روز و بـه تبـع آن نيـاز بـه تعييـن مفروضـات 
صحيـح بـراي تاييد يـا رد آن بر کار حسابرسـان سـايه افکنده اسـت و 
ايشـان ناگريـز از قضاوت ها و برخورد با شـرايط نا اطمينـان مي گردند.  

شواهد مناسب و کافي حسابرسي
پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه بـراي اطمينـان از کامـل بـودن و صحيـح 
بودن اطالعات شناسـايي و افشـا شـده در صورت هاي مالي شـرکت ها 
براسـاس  IFRS  چه معياري بايد مورد اسـتفاده حسابرسـان قرار گيرد 
امـري بسـيار مهـم اسـت. کفايـت و صالحيـت شـواهد حسابرسـي 
بـراي کسـب اطمينـان معقـول حسابرسـان از رعايت اسـتانداردهاي 
حسـابداري و همچنيـن اثربخشـي کنترل هـاي داخلـي، مديريـت 
بـه قضـاوت حرفـه اي  ريسـک و نظـام راهبـري شـرکت ها عمدتـاً 
حسابرسـان وابسـته اسـت. بـا گسـترده شـدن بسـياري از اطالعـات 
بـا به کارگيـري کامـل اسـتانداردهاي بين المللـي گزارشـگري مالـي 
حسابرسـان بايـد خود را به ابزارهـا و راهنماهايي به منظور جمع آوري 
شـواهد و پشـتوانه قابـل اتـکا اطالعات تجهيـز نمايند. بـراي انعکاس 
محدوديت هـا و دشـواري هاي ايـن مهـم مي تـوان بـه عنـوان نمونـه 
بـه چالـش در نحـوه تعييـن اتـکا بـه ارزش هـاي روز بـه کار رفتـه در 
گزارش هاي شـرکت ها اشـاره نمـود که در غيـاب بـازاري کارا، قيمت 
و مظنـه دارايـي و بدهي هـا بـه صورت شـفاف مشـخص شـده باشـد. 

مهارت و صالحيت حسابرسان
در  منـدرج  اطالعـات  مـورد  در  حسابرسـان  حرفـه اي  قضـاوت 
صورت هـاي مالـي براسـاس  IFRS  نيازمنـد بينش وسـيع از فلسـفه و 
درک عميـق از مفاهيـم آن اسـت. دسـتيابي به اين موضوع مسـتلزم 
وجود سـاختار آموزشـي مناسـب، تجربه و دسترسـي بـه منابع کافي 
و بهتريـن رويه هـاي اجرايـي در مورد آنهاسـت. حرفه حسابرسـي در 
ايـن مسـير در ابتدايي تريـن گام هـاي خـود قـرار دارد.درحـال حاضر 
فرآينـد ترجمه هـاي اسـتانداردهاي مزبـور بـه عنـوان اصلـي تريـن 
منبـع مطالعاتـي از سـوي سـازمان حسابرسـي در نيمه راه اسـت که 
البتـه برخـي از ترجمـه هـا نيازمنـد بازبيني هسـتند. نقش سـازمان 
حسابرسـي بعنوان متولي امر و اسـتاندارد گذار در زمينه حسـابداري 
و حسابرسـي و جامعه حسـابداران رسـمي بعنوان تشکل اصلي حرفه 
در ارتقـاي آمـوزش و در نهايـت ايجـاد بسـتر بـراي پيشـبرد جامعـه 
حسابرسـي بـه مقصود مهم شـفافيت مالي بـر اسـاس  IFRS  بي بديل 
خواهد بود. تالشـهاي زيادي در سـال گذشـته در اين خصوص صورت 
پذيرفتـه کـه اميـد اسـت با ادامـه اين راه با همت و کوششـي بيشـتر 

اين مسـير دشـوار پيموده شـود. 

ــاي  ــال امض ــه دنب ــال 2016 ب ــکا در س آمري
ــران را  ــه اي ــا علي ــم ه برجــام بخشــي از تحري
لغــو کــرد. بــه گــزارش روزنامــه وال اســتريت 
ــي  ــاي اروپاي ــرکت ه ــان ش ــال از آن زم ژورن
ــد:  ــرده ان ــا ک ــران امض ــا ته ــرارداد ب ــا ق دهه
ــد  ــودرو تولي ــور خ ــن کش ــو در اي ــژو و رن پ
ــرکاي  ــراه ش ــه هم ــون ب ــرد؟ وداف ــد ک خواهن
ــي ايجــاد  ــي و مخابرات ــي شــبکه ارتباطات محل
ــا  ــل ب ــال داچ ش ــي روي ــرکت نفت ــرده و ش ک
ــا  ــت وگاز امض ــتخراج نف ــه اس ــران توافقنام اي
کــرده اســت. ســرمايه گــذاري هــاي مســتقيم 
 2015 ســال  در  کــه  ايــران  در  خارجــي 
ــال  ــود، در س ــارد دالر ب ــالدي 1.26 ميلي مي
ــيد .  ــارد دالر رس ــش از 11 ميلي ــه بي 2016 ب
ــذاران را  ــرمايه گ ــد دارد س ــران قص ــت اي دول
ــازار امــالک و مســتغالت ايــن  ــه ب همچنيــن ب
کشــور جلــب کنــد و طبــق طــرح هــاي موجود 
ــا  در نظــر اســت 2700 محلــه در 495 شــهر ب
جمعيــت در مجمــوع 19 ميليــون نفــر ســاخته 
شــود. نشــريه ايرانــي انگليســي زبان فايناشــنال 
تريبــون بــه نقــل از دکتــر حســين عبــده 
تبريزي،عضــو شــوراي عالــي بــورس و اوراق 
ــازد ارزش  ــي س ــان م ــران خاطرنش ــادار اي به
ــراي  ــه ب ــل توج ــاختي قاب ــاي زيرس ــرح ه ط
ســرمايه گــذاران در مجمــوع 300 ميليــارد دالر 

ــي مــي شــود .  ارزياب
حباب ترکيد

بــازار امــالک و مســتغالت ايــران طــي 10 ســال 
ــتاب و  ــديد و پرش ــد ش ــدا دوره رش ــر ابت اخي
ســپس فــاز رکــود و کســادي را از ســرگذرانده 
اســت. اکنــون قيمــت هــا و ميــزان فــروش در 
ايــن بــازار دوبــاره رو به افزايش گذاشــته اســت . 

ــرح  ــراي ط ــال 2007 اج ــران در س ــت اي دول
ــق آن  ــه طب ــرد ک ــاز ک ــر« را آغ ــکن »مه مس
شــرکت هــاي ســاختماني کــه ســود آنهــا 
ــگان  ــن راي ــيد، زمي ــي رس ــد م ــه 300 درص ب
دريافــت کــرده و در مقابــل متعهــد شــدند 
ــه  ــار خان ــن ب ــراي اولي ــه ب ــاني ک ــراي کس ب
مي خرنــد، واحــد هــاي مســکوني ارزان قيمــت 
بســازند. دولــت بــه بانــک هــا حــق کميســيون 
پرداخــت تــا آنهــا بــه شــرکت هــاي ســاختماني 
ــي 99  ــه وام رهن ــداران خان ــه خري ــار و ب اعتب

ــد .  ــذار کنن ــاله واگ س
ــد  ــون واح ــا دو ميلي ــال تقريب ــج س ــي پن ط
ــالهاي 1390  ــد و در س ــاخته ش ــکوني س مس
ــه  ــا خان ــه ب ــه در رابط ــزار معامل ــه 14 ه روزان
ــن  ــت. در دوره بي ــي گرف ــورت م ــن ص و زمي
ســالهاي 2011 و 2013 کــه بهــاي نفــت 
بشــکه اي 100 دالر بــود، ســرمايه گــذاران 
ــس  ــکوني لوک ــاي مس ــع ه ــه در مجتم فعاالن
ســرمايه گــذاري مــي کردنــد. طــي ايــن مــدت 
ــه ســازي صــادر شــد و  ــزار مجــوز خان 600 ه
ــذاري در بخــش ســاختمان  حجــم ســرمايه گ

ــيد  .  ــارد دالر رس ــه 300 ميلي ب
ــش  ــث افزاي ــاختماني باع ــاي س ــق کاره رون
تــورم و بــاال رفتــن ميــزان نقدينگــي شــد. در 
ســال 2010 تحريــم هــاي بيــن المللــي عليــه 
ايــران تشــديد شــده، نــرخ ريــال پائيــن آمــده 
و طــي دوســال قيمــت ارزي مســکن دو برابــر 
ــود و  ــه رک ــکن وارد مرحل ــازار مس ــد. ب گردي
ــذاران خصوصــي  کســادي شــده و ســرمايه گ
از آن خــارج شــدند. در ســال 2014 طــرح 
ــران  ــک مرکــزي اي مســکن مهــر از بيــالن بان

ــد .  حــذف گردي
و  امــالک  بــازار  در  آنکــه حبــاب  از  پــس 

ايــران  مســتغالت 
ــياري از  ــد، بس ترکي

ــکوني  ــاي مس ــد ه واح
ــس  ــش لوک ــژه در بخ بوي

)واحــد هــاي داراي قيمــت 
هــر مترمربــع 80 ميليــون ريــال 

بــدون مشــتري  يــا 2500 دالر( 
ــد ماندن

امکانات سرمايه گذاري
ــازار مســکن لوکــس در  در شــرايط اشــباع ب

ايــران، چشــم انــداز هــاي ســرمايه گــذاري در 
صنعــت ســاخت مجتمع هــاي مســکوني داراي 
قيمت متوســط بــراي فــروش و اجــاره دادن آن 
کمافــي الســابق مســاعد اســت. تقريبــا نيمي از 
معامــالت در تهــران در رابطــه بــا واحــد هــاي 
ــارد  ــر از 3 ميلي ــت کمت ــکوني داراي قيم مس

ريــال )حــدود 80 هــزار دالر( هســتند  . 
ــداد  ــران، تع ــزي اي ــک مرک ــار بان ــق آم طب
مــاه  در 11  تهــران  در  معامــالت مســکن 
نخســت ســال 1395 در مقايســه بــا دوره 
مشــابه ســال قبلــي 6.5 درصــد افزايــش 
يافتــه و 54 درصــد ايــن معامــالت در رابطــه 
شــده  ســاخته  مســکوني  واحدهــاي  بــا 
ــوده اســت. قيمــت  ــر ب ــال اخي ــج س طــي پن
ــي  ــران ط ــکن در ته ــع مس ــط مترمرب متوس
ــال )1200 دالر(  ــون ري ــن دوره 43.6 ميلي اي
بــوده کــه 5.4 درصد بيشــتر از دوره مشــابه در 
ســال قبلــي اســت .  تعــدادي از عوامــل باعــث 
افزايــش قيمــت هــا مــي شــود. ايــران بــه 1.5 
ــاز دارد  ــون واحــد مســکوني در ســال ني ميلي
ــازار مــي توانــد فقــط  امــا در مرحلــه فعلــي ب
700 هــزار واحــد را واگــذار کند.ضمنــا ميــزان 
ــق  ــت. طب ــش اس ــه کاه ــه رو ب ــداث خان اح
ــران تعــداد جوازهــاي  آمــار بانــک مرکــزي اي
ســاختماني صــادره در ايــران در ســال 1395 
ــزان 13  ــه مي ــال 1394 ب ــا س ــه ب در مقايس
درصــد کاهــش يافتــه و ايــن رقــم در تهــران 
ــزان  ــن مي ــت. همچني ــوده اس ــد ب 20 درص
ــش  ــي در بخ ــاي خصوص ــذاري ه ــرمايه گ س
ــش  ــد کاه ــن دوره 13 درص ــاختمان در اي س

پيــدا کــرده اســت . 
هتلداري و هتل سازي ، يک بخش خوش آتيه ديگر 
است. طبق پيش بيني شوراي جهاني گردشگري 
   )World Travel and Tourism Council( و سياحت
ايران از 5 ميليون نفر در  تعداد گردشگران در 
سال  نفردر  ميليون   10 ساالنه  به   2016 سال 
افزايش خواهد يافت. طبق آمار شرکت    2027
بين  احداث  در  ايران  دولت   ،Clifford Chance 
250 تا 300 هتل در اين کشور تا سال 2026 

مساعدت خواهد کرد  . 
صنعـــت  توســـعه  و  رشـــد  رونـــد 
گردشـــگري در ايـــران تـــازه شـــروع 
ـــس  ـــاي لوک ـــل ه ـــداد هت ـــا تع ـــده ام ش
و درســـطح اروپـــا و آمريـــکاي شـــمالي 
ـــايت  ـــت. در س ـــاد نيس ـــور زي ـــن کش در اي
   Iran Hotel & Tourismــس ــژه کنفرانـ ويـ
ـــي  ـــان م   Investment Conferenceخاطرنش
ـــل  ـــل از 96 هت ـــط 13 هت ـــه فق ـــود ک ش
تهـــران چهـــار ســـتاره و پنـــج ســـتاره 
ـــرايط،  ـــن ش ـــد. در اي ـــي گردن ـــي م ارزياب
ـــج  ـــواحل خلي ـــران در س ـــتن اي ـــرار داش ق
ـــره  ـــود جزي ـــزر و وج ـــاي خ ـــارس و دري ف

ـــي  ـــات خوب ـــور، امکان ـــن کش ـــش در اي کي
ـــت .  ـــذاري اس ـــرمايه گ ـــراي س ب

عــالوه بــر ايــن صنعــت ســاخت مراکــز 
ــراي  ــي ب ــز داراي امکانات ــزرگ ني ــاري ب تج
فعاليــت در ايــران اســت. بــه گــزارش ســايت  
  Retail Week، ايــن کشــور 80 ميليــون نفــري 
کافــي  اي  زنجيــره  فروشــگاه هاي  داراي 
نيســت. آخــر تعــداد فروشــگاه هــاي زنجيــره 
ــزرگ تجــاري  ــاي ب ــبکه ه ــه ش ــق ب اي متعل
از جملــه پرومــا، رفــاه، شــهروند و هايپراســتار 
ــز  ــايش مراک ــت .   گش ــد اس ــط 700 واح فق
تجــاري در بزرگتريــن شــهرهاي ايــران از 
ــهد  ــر(، مش ــون نف ــران )15 ميلي ــه ته جمل
ــون  ــان )2.2 ميل ــر( و اصفه ــون نف )3.3 ميلي
ــه اي اســت.  ــا صرف ــر منعفــت و ب ــر( کار پ نف
ــران در  ــت اي ــارم جمعي ــک چه در مجمــوع ي

ــد .  ــي کنن ــي م ــهر زندگ ــه ش ــن س اي
ريسک ها و خطرات

ايــران در حــال رشــد پرشــتاب اســت امــا 
ريســک هــا و خطراتــي وجــود دارنــد کــه 
ســرمايه گــذاران بايــد آنهــا را در نظــر داشــته 
باشــند کــه بــي ثباتــي اقتصــاد ايــن کشــور از 

جملــه آنهــا اســت . 
و  خاورميانـه  منطقـه  کشـور  دوميـن  ايـران 
اقتصـاد  ابعـاد  لحـاظ  از  شـمالي  آفريقـاي 
کشـور  ايـن  در  رفـاه  سـطح  امـا  باشـد  مـي 
در  نفـت  قيمـت  بـه  وابسـته  بطورمسـتقيم 
بازارهـاي جهانـي اسـت. طبـق گـزارش بانـک 
جهانـي توليـد ناخالـص ملـي ايـران بـه ميزان 
7.4 درصـد افزايـش يافتـه اسـت اما نرخ رشـد 
در رابطـه بـا صنايعـي که وابسـته به اسـتخراج 

نفـت نيسـتند، فقـط 0.9 درصـد اسـت . 
ـــود وابســـتگي  ـــراي کاهـــش خ ـــران ب ـــت اي دول
بـــه نفـــت قصـــد دارد اصالحاتـــي در موسســـات 
ـــرده  ـــرا ک ـــي اج ـــي و بانک ـــي و بخـــش مال دولت
ــد  ــع درآمـ ــد توزيـ ــه تجديـ ــن بـ و همچنيـ
ـــرار  ـــود ق ـــرح موج ـــق ط ـــردازد. طب ـــت بپ نف
اســـت نـــرخ رشـــد اقتصـــادي در دوره بيـــن 

ســـالهاي 2016 و 2021 ميـــالدي بطـــور 
متوســـط 8 درصـــد باشـــد .  اقدامـــات دولـــت 
در ســـالهاي اخيـــر دارد نتايـــج و ثمراتـــي را 
ــورم در  ــرخ تـ ــه نـ ــي آورد. از جملـ ــار مـ ببـ
نتيجـــه برداشـــته شـــدن تحريـــم هـــا از 40 
ــد  ــه 12.6 درصـ ــال 2013 بـ ــد در سـ درصـ
ـــش  ـــق پي ـــت. طب ـــيده اس ـــال 2017 رس در س
 ،  Trading Economics ــري ــز خبـ ــي مرکـ بينـ
ـــد  ـــه 5.9 درص ـــال 2020 ب ـــا س ـــورم ت ـــرخ ت ن
ـــن  ـــال اي ـــن ح ـــا اي ـــت. ب ـــد ياف ـــش خواه کاه
شـــاخص مخصوصـــا در مقايســـه بـــا کشـــور 
ــرخ  ــا نـ ــه در آنجـ ــورو کـ ــه يـ ــاي منطقـ هـ
ـــر  ـــي حداکث ـــاي مصرف ـــت کااله ـــش قيم افزاي
دو درصـــد در ســـال مـــي باشـــد، هنـــوز در 
ـــکاران در  ـــداد بي ـــرار دارد .  تع ـــي ق ـــطح باالي س
ايـــران هنـــوز زيـــاد اســـت. ســـطح بيـــکاري 
ـــه  ـــال 2016 ب ـــط س ـــا اواس ـــور ت ـــن کش در اي
ــيد  ــر( رسـ ــون نفـ ــد )3.3 ميليـ 12.7 درصـ
ــش  ــز  Trading Economics  پيـ ــد مرکـ هرچنـ
ـــه 10.8  ـــال 2020 ب ـــا س ـــد ت ـــي کن ـــي م بين

ـــد .  ـــدا کن ـــش پي ـــد کاه درص
ــر  ــر ديگ ــک خط ــال، ي ــرخ ري ــي ن ــي ثبات ب
اســت. طبــق اطالعــات شــبکه تلويزيونــي 
ــي 10  ــران ط ــرخ دالر در اي ــودي«، ن ــا ت »راش
ســال بــه شــدت رو بــه افزايــش بــوده و از 920 
ــه 41600 ريــال در اواخــر ســال  هــزار ريــال ب
2016 رســيده اســت. ارزش واحــد پــول ايــران 
ــزل  ــدت تن ــه ش ــال 2012 ب ــا در س مخصوص
ــراي  ــران را ب ــا اي ــه ب ــکا معامل ــه آمري ــت ک ياف
ــه  ــرده و اتحادي ــوع ک ــان ممن ــک هــاي جه بان
ــود .  ــم نم ــران را تحري ــت از اي ــد نف ــا خري اروپ

ايــران در مجمــوع بــراي کســب ســود از طريــق 
ــز  ــاري ارزان قيمــت، مراک احــداث مســکن اج
تجــاري و تاسيســات گردشــگري امکانــات 
جالبــي را عرضــه مــي کنــد امــا ســرمايه 
گــذاران بايــد همچنيــن ريســک هــا و خطــرات 
ــه  ــور ب ــن کش ــاد اي ــتگي اقتص ــي از وابس ناش

ــند.    ــته باش ــر داش ــت را در نظ نف

بديهي است برخورداري هرچه بيشتر مردم از مشاغل 
غني تر  و  فراگيرتر  اقتصادي  رشد  به  منجر  شايسته 
براي  را  بيشتري  منابع  رشدي  و چنين  خواهد شد 
آسيا  منطقه  مي آورد.  فراهم  شايسته  مشاغل  ايجاد 
و اقيانوسيه با بيش از 4 و نيم ميليارد نفر جمعيت 
سال 2016نزديک به 60 درصد جمعيت و نيروي کار 

جهان را  در خود جاي داده است . 
موقعيت منطقه آسيا و اقيانوسيه به عنوان موتور رشد 
اقتصادي جهان  در ساليان اخير ارتقاء يافته طوري  
شده  موجب  را  کل  رشد  سوم  دو  منطقه  اين  که 
بنابراين تحوالت در اين منطقه در اقتصاد جهاني و 
اساسي  تدوين سياست هاي مربوطه در جهان نقش 

ايفا مي کند . 
براساس گزارش اخير چشم انداز اجتماعي اشتغال جهان، خالص اشتغال ايجاد شده در منطقه آسيا و 
اقيانوسيه در سال 2016بالغ بر 20ميليون نفر بوده که معادل با رشد 1.1 درصدي است. ضمنا شرايط 

مشابهي نيز براي سال 2017 پيش بيني شده است . 
در اين پيوند مايلم بر اين نکته تاکيد کنم که شاکله رشد اشتغال در منطقه ما يک مرحله گذار 
از  کار  نيروي  و  سرمايه  ترتيب  بدين  است.  شکل گيري  حال  در  که  مي دهد  نشان  را  ساختاري 

بخش هاي با ارزش افزوده کم، به سوي بخش هاي با ارزش افزوده زيادتر در حال انتقال است . 
قابل ذکر است، با وجود رشد اقتصادي، در بسياري از موارد فرصت هاي شغلي متناسب با ميزان 
رشد ايجاد نمي شود؛ بنابراين در برخي کشورها در حال مواجه با پديده اي موسوم به رشد با اشتغال 

نامتناسب هستيم . 
رشد اقتصادي در حالي که مزاياي بسياري را براي منطقه ما همراه داشته با نقصان هاي عمده اي 
براي برقراري کار شايسته قرين بوده است. گزارش مذکور همچنين تصريح دارد که منطقه آسيا و 
اقيانوسيه 63.5 درصد شاغالن فقير در جهان را در بر دارد. سهم اشتغال آسيب پذير از کل اشتغال 

در اين منطقه 50.1 درصد در سال 2016 بوده است . 
اجتماعي هستند  ناآرامي  و  اقتصادي  ناپايدار  عوامل  شايسته  کار  نقصان هاي  و  زياد  بيکاري  نرخ 
که کشورهاي مبتالبه را به ورطه فقر و توسعه نيافتگي مي کشاند. اشتغال نقش کليدي در هدايت 
اقتصادها به  سوي کاهش موثر فقر ايفا مي کند. مايلم تاکيد کنم که رشد اقتصادي به تنهايي قادر 
نخواهد بود منجر به کاهش فقر شود مگر آنکه اين رشد به عنوان موتور ايجاد اشتغال عمل کند 

به گونه اي که از ظرفيت فراهم آوردن فرصت هاي بيشتر و برابر براي مردم برخوردار باشد . 
در اين پيوند توجه کافي به سياست هايي که به موضوع علل ريشه اي عدم ارتباط بين رشد و اشتغال 
و بين رشد و برابري مي پردازد مي تواند در ايجاد موازنه براي افزايش اشتغال ياري رسان باشد. اگرچه 
وضعيت بيکاري جوانان در زير منطقه هاي آسيا و اقيانوسيه متفاوت است، اما همچنان چالشي بزرگ 

براي منطقه به شمار مي رود . 
بازار کار جهاني به  طور شگرفي تحت تاثير پيشرفت هاي سريع فناوري و بالطبع ملزومات توسعه 
مهارتي مربوط قرار گرفته، بنابراين امروزه توسعه مهارت ها يک ضرورت محسوب مي شود و نقش 
کليدي در ارتقاء بهروري اقتصادي و توسعه پايدار دارد. در اين خصوص الزم است استراتژي هاي 
در خوري به منظور به روز کردن مهارت ها و توسعه دسترسي به مهارت ها براي همت اقشار مردم 

طراحي شود . 
پيمايش هاي صورت گرفته در منطقه آسيا و اقيانوسيه پيرامون گذر از تحصيل به کار نمايانگر آن 
است که جوانان در مشاغلي فعاليت مي کنند که با تخصص هاي آنها همخواني ندارد، بنابراين الزم 

است تالش هاي خود را براي کاهش اثرات ناهمخواني مهارتي افزون کنيم . 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
علي ربيعي  

چرا بازار مسکن به دامن رکود افتاد  

پاشنهآشيلبخشمسکنکجاست؟
 

قانـون اساسـي  ابـالغ سياسـت هاي کلـي اصـل 44    
اقتصـاد کشـور  اداره  در  نظـام  نگـرش جديـد  اعـالم 
بـود. در نگـرش جديـد بايد دولـت از تصدي گـري دور 
شـود و بـه سياسـتگذاري و ايفـاي نقـش حاکميتـي 
نزديـک شـود. نگـرش جديـد ايجـاب  مي کنـد تعـداد 
و  شـده  کمتـر  دولتـي  سـازمان هاي  و  وزارتخانه هـا 
بـه سـازمان هاي کوچـک ولـي متفکـر و کارآمـد براي 
سياسـتگذاري و اعمـال حاکميـت تبديل شـود. نگرش 
کوچـک  دولـت  حجـم  کـه  مي کنـد  ايجـاب  جديـد 
شـود، از رشـد بي رويـه بودجـه جـاري و پيچ وخم هاي 
دسـتگاه هاي دولتـي کاسـته شـود. در هميـن جهـت 
در قانـون برنامـه پنجـم حکـم شـده بـود کـه تعـداد 
وزارتخانه هـا از 21 بـه 17 کاهـش يابـد و برخـي درهـم ادغـام شـوند. از جملـه وزارتخانه هايـي 
کـه در هـم ادغـام شـدند بر اسـاس مصوبه سـال 1390 مجلس شـوراي اسـالمي وزارت صنعت و 

معـدن بـا وزارت بازرگانـي و وزارت مسـکن و شهرسـازي بـا وزارت راه و ترابـري بـود . 
اکنون بعد از گذشت شش سال از تصويب ادغام وزارتخانه هاي مزبور، تفکيک مجدد آنها مطرح 
شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداري دولت از تصدي گري تغيير نکرده است؛ ضرورت 
با وضع  کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه ها نه تنها منتفي نشده است بلکه اين ضرورت 

کمبود بودجه و منابع دولتي تشديد هم شده است . 
منطق ادغام وزارت صنايع و بازرگاني عالوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگي بين بخش 
صنعتي  پيشرفت  واقع  در  هست.  نيز  سياستگذاري  نظر  از  خارجي  و  داخلي  بازرگاني  صنعت، 
مستلزم هماهنگي تنگاتنگ از نظر سياستگذاري با بخش بازرگاني است. سياست هاي بازرگاني که 
در جهت توسعه صنعتي کشور نباشد  مي تواند به توسعه صنعتي لطمه وارد کند. در سياست هاي 
بازرگاني  بازرگاني مقوالتي مانند تعرفه و حقوق گمرکي، مشوق هاي صادراتي، تسهيالت روابط 
حقوق  از  حفاظت  داخلي،  توزيع  شبکه  کارآمدسازي  به  معطوف  سياست هاي  کشورها،  بين 
و خدمات عرضه شده  کاالها  مورد  در  اطالعات  و صحت  از جهت شفاف سازي  مصرف کنندگان 
در بازار، و ايجاد بازار رقابتي براي کاالهاي توليدي در توسعه صنعتي کشور اثر  مي گذارد. وقتي 
سياست هاي بازرگاني همسو با استراتژي هاي صنعتي تعيين شوند توسعه صنعتي شتاب بيشتري 
مي گيرد. هماهنگي بين دو بخش مهم صنعت و بازرگاني در زير پوشش يک مديريت و در يک 

وزارتخانه بهتر انجام مي شود . 
بعد از گذشت شش سال از تصويب قانون ادغام، تفکيک دو بخش بازرگاني و صنعت و معدن در 
دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدي گري دولت و جلوگيري از کاهش حجم 
دولت است. در واقع افزايش تعداد وزارتخانه ها حرکت به سمت اقتصادهاي دولتي است که در 
آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدي گري زياد است. بجاي برگشت به عقب خوب است 
بازنگري و بازسازي قرارا گيرد. وزارتخانه  ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 
مزبور بايد از تصدي گري دور شود، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار کند و به سياستگذاري 
مناسب براي توسعه صنعتي و بازرگاني کشور بپردازد. اگر تا کنون اين بازسازي به طور مناسبي 
انجام نشده است نبايد به جاي انجام آن مهم به عقب برگشت و خالف سياست هاي کلي نظام 
مجدداً تشکيالت دولت را توسعه داد و زمينه سازماني را براي توسعه تصدي گري دولت فراهم کرد . 
از فرصت 4 ساله دولت دوازدهم صرف  تا 2 سال  وزارتخانه موجب مي شود 1.5  جداسازي دو 
تجديد سازمان، جابجايي افراد، تعيين سمت ها و پست هاي جديد، نصب معاونان و مديران جديد 
و استقرار در محل هاي جديد وزارتخانه شود. به عبارت ديگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت 4 
ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاري نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتي حجيم تر و 
پرهزينه تر با پرسنل بيشتر براي پرداختن به کارهاي تصدي گري مواجه خواهيم بود؛ نقشي که بايد 

در جهت کاهش آن تالش کرد و دولتي کوچک، متفکر، کم هزينه و کارآمد ايجاد کرد . 

 ادغام يا تفکيک؟

کارشناس روسي  
يوليا کوژونيکو

IFRS چالشهایحسابرساندرمواجههبا

تحليلي بر گزارش بانک جهاني
سه اصالح ساختاري براي رشد بلندمدت اقتصاد ايران

ترقـي اقتصـادي: بانـک جهانـي در گزارشـي تغيير مسـير رشـد 
بلندمـدت اقتصـاد ايـران را منـوط بـه سـه اصـالح سـاختاري اعالم 
کـرد. بر اسـاس گـزارش بانک جهاني، بـا درنظر گرفتن تـداوم وضع 
موجـود، رشـد اقتصـادي ايـران در ميان مـدت حـدود 4 درصـد در 

سـال پيش بينـي مي شـود . 
گزارش  اين  تحليل  به  تهران  اتاق  اقتصادي  بررسي هاي  معاونت 
ايران در سال هاي پيش رو را  پرداخته و زوايايي از رشد اقتصادي 
نمايان کرده است. بنا بر اين تحليل در گزارش بانک جهاني تصريح 
شده است که رشد ميان مدت اقتصاد ايران اندکي ضعيف پيش بيني 
مي شود چرا که هم چنان ابهاماتي در خصوص الحاق دوباره ايران به 
نظام بانکي بين المللي و به تبع آن، محدوديت در ورود سرمايه گذاران 

خارجي به ايران وجود دارد . 
در عين حال اين گزارش نشان مي دهد که رشد اقتصادي ايران در 
سال 2017 به 4 درصد خواهد رسيد که ناشي از افزايش تشکيل 
سرمايه ثابت ناخالص پس از استمرار کاهش آن در دو سال اخير است. 
همچنين پيش بيني مي شود که اقتصاد ايران طي سال هاي 2018 و 

2019 به ترتيب 4.1 درصد و 4.2 درصد رشد کند . 
با اين حال کارشناسان بانک جهاني اين رشد اقتصادي را منوط به 
اجراي موافقتنامه هايي ميان ايران و شرکت هاي بزرگ خارجي در 

زمينه نفت و گاز و ساير حوزه هاي اقتصادي دانسته اند . 

در گزارش بانک جهاني همچنين، به برخي چالش هاي عمده اقتصاد 
ايران طي سال هاي آتي اشاره شده است. بر اين اساس، يکي از اين 
چالش ها، هدايت عوايد نفتي است به نحوي که جمعيت بيشتري از آن 
منتفع شوند. هم چنين اشاره شده است که چشم انداز رشد بلندمدت 
اقتصاد ايران عمدتاً وابسته به آن است که منابع کشور-به جز نفت- با 
چه درصدي از کارآيي، مورد بهره برداي قرار گيرد. بانک جهاني بر اين 
باور است که ايران بايد به ساير منابع فراوان خود مانند نيروي کار 

تحصيلکرده متکي شده و بر افزايش بهره وري تمرکز کند . 
کارشناسان بانک جهاني در اين گزارش، سه متغير کليدي را بر مبناي 
سه سناريو مبتني بر ادامه وضع موجود، عملکرد کشورهاي مشابه و 
در وضعيِت خيز )يا جهش )take-off( ) ، براي رشد اقتصادي ايران در 
آينده پيش بيني کرده اند. بر اين اساس »نسبت سرمايه گذاري به توليد 
ناخالص داخلي«، »رشد بهره وري کل عوامل توليد« و نيز »مشارکت 

زنان در نيروي کار« سه متغيري است که به آن اشاره شده است . 
افزايش اين سه متغيير مي تواند در سال ها و دهه هاي آينده اثرگذاري 
زيادي در افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران ايجاد کند؛ 
به طوري که اگر اين سه متغيير در باالترين سطحي باشند که در 
کشورهاي منتخب مشاهده شده است، سرانه توليد ناخالص داخلي 
حقيقي ايران مي تواند در سال 2030حدود 40 درصد بيشتر از نتيجه 

تداوم وضع موجود در همان سال باشد . 

احسان رحماني نيا
مديربازرسي و حسابرسي داخلي  بانک خاورميانه 

  اقتصاددان
   علينقي مشايخي

منبع : اسپوتنيک
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45 بازار پولبازار پول

نگاهي به روند 
افزايش سرمايه بانک ملي  

رئيـس جمهـور محتـرم دکتر حسـن 
روحانـي، در جمـع فعـاالن اقتصـادي 
تاکيـد کردنـد کـه در دولـت يازدهـم 
بـراي اوليـن بـار، سـرمايه بانـک هاي 
دولتـي بـه دو برابـر افزايش پيـدا کرد . 
اقـدام  ايـن  ايـن اسـت کـه  واقعيـت 
دولـت، کار مهـم و بـي سـابقه اي بود. 
ملـي  بانـک  سـرمايه  افزايـش  البتـه 
ايـران در دوره هـاي مختلـف سـابقه 
داشـته، امـا آن چـه در دولـت يازدهم 
اتفـاق افتاد، بسـيار قابل توجه اسـت  . 
اصـوال افزايـش سـرمايه بانـک ها يک 
رونـد نيسـت، بلکه به صـورت مقطعي 
و در موقعيـت هـاي خـاص اتفـاق مي 
افتـد. به عنـوان مثال در سـال 1384  
يـک بـار سـرمايه بانـک ملي ايـران از 
دو هـزار و 260 ميليـارد ريـال بـه 22 
هـزار و 400 ميليـارد ريـال افزايـش 

يافت  . 
در آن زمـان 16 هـزار و 700 ميليـارد 
ريـال ايـن افزايـش سـرمايه از محـل 

تجديـد ارزيابـي دارايـي ثابت بـود  . 
در سـال 1392 نيـز يـک بـار چنيـن 
آن  در  اسـت.  شـده  منتشـر  خبـري 
از  ايـران  بانـک  ملـي  زمـان سـرمايه 
بـه  ريـال  ميليـارد  و 400  هـزار   22
99 هـزار و 65 ميليـارد ريـال افزايش 
يافـت کـه فقـط 900 ميليـارد ريـال 
آن از محـل افزايـش سـرمايه نقدي و 
مابقـي از محـل تجديـد ارزيابي عرصه 

بـود  .  بانـک  سـاختمان هاي 
افتـاد   اتفـاق  دوران  آن  در  آنچـه 
تجديـد  محـل  از  سـرمايه  افزايـش 
ارزيابـي دارايـي هـا بـود. همـان طـور 
کـه مي دانيم، در حسـابداري تعهدي، 
ارزش دارايـي هـا بـه بهاي تمام شـده 
کـه  هايـي  قيمـت  يعنـي  تاريخـي 
خريـداري شـده انـد ثبـت مي شـوند. 
ايـران   نظيـر  تورمـي  کشـورهاي  در 
پـس از گذشـت حتـي چنـد سـال از 
تاسـيس شـرکت، دارايـي هـاي ثابـت 
مشـهود، ارزشـي متفاوت از آنچه ثبت 

شـده انـد پيـدا مـي کننـد  . 
تواننــد  مــي  هــا  شــرکت  ايــن 
دارايي هــاي ثابــت مشــهود خــود 
نظيــر زمين ســاختمان، ماشــين آالت 
و تجهيــزات ســرمايه گــذاري هــا و ... 
ــد  ــي قراردهن ــد ارزياب ــورد تجدي را م
ــا در  ــي ه ــه روز شــدن داراي ــا ب ــا ب ت
ترازنامــه موجــب شــفافيت بهتــر 
صــورت هــاي مالــي در خصــوص 

ارزش ذاتــي شــرکت شــوند  . 
افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي 
دارايي ها، براي بانک ملي ايران چندان 
مطلوب نبوده و نيست  چرا که فقط 
در صورت هاي مالي بانک و فقط روي 
کاغذ تغييرات مثبت ايجاد مي کند، اما 
آنچه بانک به آن نيازمند است، تزريق 

نقدينگي است  . 
بانـک بـه عنـوان مرکـز تاميـن مالـي  
نيازمنـد پول نقـد اسـت، در حالي که 
طي سـال هـاي طوالني، هرگـز منابع 
نقـدي مناسـبي بـه بانـک ملـي ايران 
تزريق نشـده بـود، دولـت يازدهم اين 

خواسـته را محقـق کرد  . 
اواخـر سـال گذشـته بـود کـه هيـات 
مبلـغ  تخصيـص  دولـت،  محتـرم 
200هـزار ميليـارد ريال بـراي افزايش 
سـرمايه بانـک هاي دولتـي را تصويب 
کرد کـه از ايـن مبلـغ 93هزارميليارد 
ريـال، يعني حـدود 50 درصد کل آن 
بـه افزايـش سـرمايه بانک ملـي ايران 

اختصـاص يافـت  . 
نسـبت  سـرمايه،  افزايـش  ايـن  بـا 
ايـران  ملـي  بانـک  سـرمايه  کفايـت 
بـه 6 درصـد نزديـک شـد کـه بسـيار 
مناسـب اسـت. همچنين ايـن اقدام به 
افزايـش توانايـي بانک در پاسـخگويي 
به مشـتريان و ارتقـاي جايگاه و اعتبار 
بانـک ملي ايـران در بازارهـاي پولي و 

مالـي بيـن الملـل منجـر مي شـود . 
و  مديرعامـل  عنـوان  بـه  دارد     جـا 
رئيـس هيات مديـره بانک ملـي ايران 
و از طـرف کليـه همـکاران شـاغل و 
بازنشسـته، بـار ديگـر ايـن اقـدام مهم 
دولـت تدبيـر و اميـد را ارج بنهـم و 
بـه عنـوان رئيـس شـوراي هماهنگـي 
بانـک هـاي دولتـي و بـه نمايندگـي 
از همکارانـم در بانـک هـاي دولتـي، 
از رئيـس جمهـور محتـرم بابـت ايـن 
عمـل ارزشـمند، تقدير و تشـکر کنم . 

وقتي فرزندان زير پاي والدينشان را مي کِشند  دیدگاه

چالشآيندهنظامبانکي زبحاقتصادزيرپايسياست
بهانه اي که دولت دست بانک ها داد  

ــن  ــادي : يکــي از اساســي تري ــي اقتص ترق
موضوعــات مــورد بحــث در مهمتريــن همايش 
ــرخ  ــث ن ــور بح ــي کش ــي و بانک ــاالنه پول س
ســود بانکــي بــود؛ از انتقــاد صريــح معــاون اول 
ــتادي  ــکيل س ــالم تش ــا اع ــور ت ــس جمه رئي
بــراي کاهــش نــرخ ســود توســط پژوهشــکده 
پولــي و بانکــي در مــورد علــل شکســت رونــد 
ــه  ــب ب ــت قري ــز اکثري ــرخ ســود ني کاهــش ن
ــار  ــه انتش ــان ب ــئوالن و کارشناس ــاق مس اتف
اوراق بدهــي بــا نــرخ ســود بــاال توســط دولــت 
اشــاره کردنــد. رئيــس کل بانــک مرکــزي هــم 
ــط  ــي توس ــه اوراق بده ــي روي ــار ب از »انتش

ــت« صريحــا انتقــاد کــرد .  دول
محوريــت يافتــن موضــوع نــرخ ســود در 
همايــش پولــي و بانکــي در حالــي رخ داد 
کــه ايــن موضــوع از ابتــداي نيمــه دوم ســال 
گذشــته بــه شــکل عجيبــي مســکوت مانــده 
بــود. توضيــح اينکــه سياســتگذار پولــي و 
ــي )بانــک مرکــزي و دولــت( از ســال 93  مال
ــه  ــه طــور جــدي ب ــا نيمــه اول ســال 95 ب ت
دنبــال کاهــش نــرخ ســود بــود. سياســتگذار 
ــه  ــودن فاصل ــول ب ــخنراني ها  از نامعق در س
تــورم و نــرخ ســود انتقــاد   و تــالش مي کــرد 
بــا تکــرار ايــن موضــوع و ايجــاد مطالبــه نظــام 
بانکــي را مجــاب بــه کاهــش نــرخ ســود کنــد. 
ضمــن اينکــه جلســات و رايزني هــا  هــم 
ــتوري  ــبه دس ــت ش ــن سياس ــود. اي ــرار ب برق
موفــق بــود و سياســتگذار توانســت نــرخ ســود 
ســپرده يــک ســاله را از بيــش از 20 درصــد 
ــد از کاهــش  ــا بع ــاند. ام ــه 15 درصــد برس ب
ــال  ــاه س ــد در تيرم ــه 15 درص ــود ب ــرخ س ن
گذشــته بــه مــرور رفتــار سياســتگذار تغييــر 
ــا  ــه تنه ــته، ن ــال گذش ــک س ــي ي ــرد. ط ک
طــرح موضــوع و انتقــاد از فاصلــه نــرخ ســود 
ــا  ــي بانک ه ــه حت ــد بلک ــف ش ــورم متوق و ت
اجــازه يافتنــد بــه صــورت علنــي نــرخ ســود 

ــد.  ــوب را دور بزنن مص
اختيــار  ســکوت  همچنــان  سياســتگذار 
ــه  ــود و ن ــورد ب ــري از برخ ــه خب ــرد. ن مي ک
ــه دور  ــر ســاده نســبت ب ــک تذک ــري از ي خب
ــت  ــار. عل ــول و اعتب ــوراي پ ــه ش زدن مصوب
ايــن ســکوت هــم مشــخص بــود. مقصــر اصلي 
ــا و  ــه بانکه ــار ن ــن ب ــود، اي ــرخ س ــش ن کاه

غيرمجازهــا، بلکــه دو سياســت متناقــض دولت 
ــات، از  ــل از انتخاب ــِي قب ــرايط سياس ــود. ش ب
ســويي ايــن سياســت هاي متناقــض را بــه 
ــکوت  ــت س ــرد و سياس ــز مي ک ــت تجوي دول
را بــه بانــک مرکــزي. بــه هــر حــال بــه نظــر 
ــات، موضــوِع  ــا تمــام شــدن انتخاب مي رســد ب
بــه اغمــا رفتــه کاهــش نــرخ ســود مجــددا بــا 

ــود .  ــري ش ــت پيگي جدي
نرخ هــاي نامعقــول ســود چنــد علــت روشــن 
ــه حجــم  ــن آن اســت ک دارد؛ معضــل بنيادي
قابــل توجهــي از تســهيالت بانک هــا بــه 
دليــل نرخ هــاي بــاال و وضعيــت رکــودي 
ــود.  ــت نمي ش ــع بازپرداخ ــه موق ــاد، ب اقتص
ــه شــدت تشــنه  ــع، بانک هــا را ب رســوب مناب
ــراي جــذب  ــع جديــد مي کنــد. تــالش ب مناب
منابــع بيشــتر هــم بانکهــا را وارد يــک بــازي 
ــود  ــاي س ــنهاد نرخ ه ــي پيش ــاک يعن خطرن
ــر ســپرده کــرده اســت. از ســوي ديگــر  باالت
ــال  ــا اعم ــهيالت، ب ــود تس ــرخ س ــش ن افزاي
واقعــي  بخــش  و  توليدکننــده  بــر  فشــار 
ــع و  ــدد مناب ــوب مج ــال رس ــاد، احتم اقتص
ناتوانــي در بازپرداخــت را افزايــش داده و ايــن 
ــرطاني.  ــوب و س ــه نامطل ــک چرخ ــي ي يعن
ــت  ــر عل ــد ب ــم مزي ــاز ه ــات غيرمج موسس
شــدند. امــا آيــا علــت بازگشــت يکبــاره نــرخ 
ــاي  ــا در طرح ه ــي بانکه ــط برخ ــود توس س
خــاص، از 15 درصــد بــه بيــش از 20 درصــد 
- يعنــي بازگشــت بــه شــرايط ســال 92- بــه 
ــي  ــخ منف ــت؟ پاس ــه اس ــش گفت ــل پي دالي
ــت  ــرايط مدتهاس ــن ش ــه اي ــرا ک ــت چ اس
ــار  ــي انتظ ــود دارد و حت ــاد وج ــه در اقتص ک
ــه  ــامان دادن ب ــر و س ــا س ــه ب ــت ک ــن اس اي
موسســات غيرمجــاز و تحــرک اقتصــاد بــراي 
ــد .  خــروج از رکــود ايــن مســائل تخفيــف ياب
ــا،  ــر رونده ــه تغيي ــت ک ــن اس ــت اي واقعي
ســکوت سياســتگذار پولــي و شکســت 6 
ماهــه سياســت 3 ســاله به خاطر 2 سياســت 
متناقــض رخ داد. دولــت حجــم عظيمــي 
ــه را  ــناد خزان ــب اس ــي در قال از اوراق بده
منتشــر کــرد کــه بــا نرخ هايــي بيــش از 20 
درصــد کشــف قيمــت شــد تــا دولــت برخــي 
افتــاده خــود نظيــر  پرداختهــاي عقــب 
ــات  ــتانه انتخاب ــدم کاران را در آس ــول گن پ

ــن  ــد و اي ــت کن پرداخ
ــه  ــه اي موج ــوع بهان موض

بــه دســت بانکهــا داد تــا 
بــا خيــال راحــت نرخ هــاي 

را  درصــدي   23 و   22 ســود 
ــاال  ــام ب ــا ارق ــپرده هاي ب ــراي س ب

پيشــنهاد کننــد. تنهــا صدايــي کــه در 
ــه  ــل توجــه اســناد خزان ــر انتشــار قاب براب

بلنــد شــد، صــداي ذي نفعــان بورســي بــود 
ــد انتشــار  ــر رون ــل توجهــي ب کــه تاثيــر قاب
اســناد نداشــت. حتــي مدافعــان جــدي 
گســترش بــازار بدهــي هــم نســبت بــه 
انتشــار اوراق بــراي امــوري چــون پرداخــت 
ــا  ــد ام ــد بودن ــکاران منتق ــه گندم ــي ب بده
رونــد ايــن سياســت متناقــض تغييــر نکــرد. 
ــا  ــه بانکه ــف ب ــز تکلي ــر ني ــت ديگ سياس
بــراي تزريــق 17 هــزار ميليــارد تومــان 
ــت دم  ــود. سياس ــدي ب ــاي تولي ــه واحده ب
ــق  ــاد رون ــراي ايج ــول ب ــق پ ــتي تزري دس
ــه  ــدرت چان ــز باعــث افزايــش ق مقطعــي ني
زنــي بانکهــا شــد و اثــرات آن در آينــده نيــز 

وجــود خواهــد داشــت . 
در اثــر تحــوالت اخيــر، شــاخص هاي اساســي 
ــود  ــه خ ــي ب ــاي نامتوازن اقتصــاد کالن رونده
گرفتــه انــد؛ نــرخ رشــد بــه صــورت ناهمگــن 
ــودي  ــکاري صع ــرخ بي ــت شــده اســت، ن مثب
ــي  ــه صــورت مصنوع ــم ب ــرخ ارز ه اســت و ن
ــي  ــاخص پول ــا دو ش ــت. ام ــده اس ــت ش تثبي
ــک  ــار ي ــورم دچ ــرخ ت ــود و ن ــرخ س ــي ن يعن
ــر دو  ــد و ه ــده ان ــون ش ــد ناميم ــر رون تغيي
ــد ســه ســال گذشــته صعــودي  برخــالف رون
ــن اســت کــه افزايــش  ــد. واقعيــت اي شــده ان
ــرخ ســود در ســال گذشــته کمــک شــاياني  ن
بــه جمع شــدن نقدينگــي 1200 ميليــاردي از 
بــازار و ثبــت رکــورد تــورم تــک رقمــي کــرد. 
ــاره موضــوع کاهــش  امــا حــاال، در حالــي دوب
ــم  ــورم ه ــه ت ــود ک ــرح مي ش ــود مط ــرخ س ن
ــرخ ارز  ــر ن ــت. فن ــه اس ــودي گرفت ــد صع رون
ــدارد. در  ــدن ن ــرده ش ــوان فش ــر ت ــم ديگ ه
ايــن شــرايط اصــالح شــاخص ها  توســط 
ــا  ــت و اينج ــخت اس ــيار س ــتگذار بس سياس
ــتگذار در  ــي سياس ــتباهات اساس ــات اش ضرب
ــود. اصــالح  ــال 95 بيشــتر احســاس مي ش س

ايــن روندهــا در ســال گذشــته بــا تــداوم 
سياســِت کاهــش نــرخ ســود، خــودداري 
ــول  ــت پ ــل پرداخ ــي مث ــات تبليغات از اقدام
ــدم  ــه، ع ــناد خزان ــار اس ــا انتش ــکاران ب گندم
ــرخ ارز  ــي ن ــالح تدريج ــر اص ــت در براب مقاوم
ــر ثبــت رکــورِد کــم فايــده  و چشــم بســتن ب
تــورِم تــک رقمــي - و نــه کاهــش نــرخ 
ســود- ممکــن بــود امــا حــاال کاِر سياســتگذار 
ســخت اســت و اگرچــه منافــع سياســِي تغييــر 
سياســتها در ســال 95 حاصــل شــده امــا 

ــت.  .  ــده اس ــاز ش ــادي آغ ــرهاي اقتص دردس
بــه عنــوان ســخن آخــر تاملــي در علــل 
ــت هاي  ــاذ سياس ــض و اتخ ــتهاي متناق سياس
متفــاوت در ســاِل منتهــي بــه انتخابــات، 
ــن اســت  ــت اي ــي از لطــف نيســت. واقعي خال
کــه از يــک سياســتگذار صرفا اقتصــادي انتظار 
نمــي رود کــه سياســت هايي ماننــد تکليــف بــر 
ــراي پرداخــت هــزاران  بانکهــاي بحــران زده ب

ميليــارد تومــان بــه صنايــع نيمــه جــان و بعضا 
ــرخ ارز  ــي ن ــت مصنوع ــه، تثبي ــدون توجي ب
ــون و واقعيت هــاي  ــه نــص قان ــدون توجــه ب ب
اقتصــادي، توســعه بــازار بدهــي بــدون توجــه 
بــه واقعيت هــاي بــازاِر پــول و ســرمايه، اصــرار 
بــر کنتــرل يــک شــاخص خــاص )تــورم( بــه 
قيمــت تخريــب رونــد دو شــاخص ديگــر )نرخ 
ســود و نــرخ ارز( و ماننــد آن را اجرايــي کنــد . 
و  پولــي  مقامــات  اعترافــات  بــه  توجــه  بــا 
ــت  ــرز اس ــد، مح ــته ش ــه شکس ــکوت هايي ک س
ــم  ــل ه ــتها از روي جه ــن سياس ــراي اي ــه اج ک
ــا  ــي اقتض ــرايط سياس ــه ش ــت. بلک ــوده اس نب
ــاه  ــه برخــي سياســتهاي کوت ــرده اســت ک مي ک
ــدت  ــد م ــد بلن ــب رون ــت تخري ــه قيم ــدت ب م
اتخــاذ شــود. البتــه ايــن معضــل، مربــوط بــه ايــن 
دولــت يــا دولــت خــاِص ديگــر نيســت و زمينــه 
سياســي موجــود و ضعــف نظــارت و تذکــِر افــکار 
عمومــي، هــر دولتــي را بــه ايــن ســو مي کشــاند.

ترقـي اقتصادي: بعد از رقابتي که بين صندوق هاي سـرمايه گذاري 
بانک هـا در جـذب سـپرده شـکل گرفـت و بـه گونـه اي جاي سـهم 
سـپرده و اوراق در تاميـن منابـع ايـن صندوق هـا جابجـا شـد، آنها با 
دريافـت اولتيماتومـي از سـوي بانـک  مرکـزي ملزم به تغييـر روند و 

برگشـت سـهم سـپرده هاي بانکي شدند . 
  قائـم مقـام بانک مرکـزي از صندوق هـاي سـرمايه گذاري بانک ها به 
عنـوان فرزنـدان بانک هـا يـاد مي کنـد، چـرا که طي دو تا سـه سـال 
گذشـته به طـور قابل توجهي نقـش آن ها در بانک ها پررنگ تر شـده 
و از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي جـذب سـپرده و دريافـت سـودهاي 
باالتـر اسـتفاده کرده انـد. ايـن تغييـر روند موجـب ايجاد انحـراف در 
سـودهاي سـپرده بانکـي و از سـوي ديگر برهـم ريختن تعـادل بين 

تاميـن منابع صندوق ها شـده اسـت . 
ايـن در حالـي اسـت که بر اسـاس آخرين گـزارش کميجانـي »قائم 
مقـام بانـک مرکـزي« در حالـي بايد صندوق هـاي سـرمايه گذاري تا 
70 درصـد منابـع خـود را از طريـق سـپرده و تا 30درصد ديگـر را از 
اوراق تاميـن کننـد که عملکـرد بانک ها در اين زمينه نشـان مي دهد 
بيـش از 70 درصـد منابع از طريق اوراق جذب شـده اسـت. اين روال 
از سـويي عاملـي تاثيرگذار بـراي افزايـش سـرمايه گذاري بانک ها در 
امـوري خـارج از فعاليت هـاي معمول بانکي و واسـطه گري آنها شـده 
اسـت. از ايـن رو در مصوبـه اخيـري که شـوراي پول و اعتبار داشـت 
بانک هـا ملـزم بـه کاهـش سـهم شـرکت داري خـود از 40 درصـد 
گذشـته بـه 30درصـد شـده اند. در ايـن راسـتا يکـي از تکاليفـي که 
بـه عهـده بانک هـا قرار گرفت، کاهش سـهم خـود در بازار سـرمايه و 

سـهام از طريـق واگـذاري صندوق هـاي سـرمايه گذاري بود.
تازه تريـن اظهـارات کميجانـي از ايـن حکايـت دارد کـه بـر اسـاس 
ابالغيـه خردادمـاه بانک مرکـزي به بانک هـا بايد سـهم تامين منابع 

در صندوق هـاي سـرمايه گذاري بازنگـري شـود. اکنـون سـهم تامين 
منابـع از طريـق اوراق 70و سـپرده بـه 30درصـد رسـيده اسـت، در 
حالـي کـه بايـد اين معکوس باشـد. بنابرايـن بر اسـاس ابالغيه بانک 
مرکـزي بانک هـا مکلـف شـده اند تا بـا بازنگـري در رونـد فعلي خود 

نسـبت ايـن سـهم را 60 به 40کاهـش دهند.
هـر چنـد کـه در اين مـدت گـزارش مشـخصي از روال تغيير روند 
بانک هـا منتشـر نشـده، امـا مشـخص آن اسـت که طي دو تا سـه 
سـال گذشـته بـه ويـژه بـا تغييراتـي کـه در نـرخ سـود بانکي رخ 
داد و سـود سـپرده بـه 15 درصـد کاهـش يافتـه بـود، بانک هـا 
توانسـتند از طريـق رونـق دادن بـه صندوق هـاي سـرمايه گذاري 
و بـا پرداخـت سـودهاي تضميـن شـده بالـغ بـر  20 درصد جذب 
منابـع را از ايـن راه انجـام دهنـد. اين در حالي اسـت کـه عملکرد 
صندوق هـاي سـرمايه گذاري بانک هـا طي مـدت اخير بـه گونه اي 
بـود کـه موجـب افزايـش سـهم بـازار سـرمايه در تاميـن مالـي 
اقتصـاد شـد آنهـم در شـرايطي کـه پيـش از ايـن بالـغ بـر  90 
درصـد تاميـن مالـي از طريـق بانک هـا انجـام مي شـد. در سـال 
1394بـا توجـه بـه افزايـش سـرمايه گذاري کـه در صندوق هـاي 
بانک هـا شـکل گرفت تـا 19.5 درصد سـهم بازار سـرمايه افزايش 
يافتـه بـود، موضوعـي کـه قائـم مقـام بانـک مرکـزي آن را لطـف 
صندوق هـاي سـرمايه گذاري و عبـارت فرزنـدان بانک هـا بـه بـازار 

سـرمايه  دانسـته است . 
از سـوي ديگـر آخرين گزارش عملکـرد صندوق هاي سـرمايه گذاري 
از ايـن حکايـت دارد کـه تا ارديبهشـت ماه امسـال حـدود 99 درصد 
از ارزش صندوق هـاي سـرمايه گذاري صندوق هـاي بـا درآمـد ثابـت 
تشـکيل داده انـد کـه بـا اين هشـدار بانـک مرکـزي همراه شـده که 
حرکـت صندوق هـا بـه سـمت اوراق بـا درآمـد ثابت و کاهش سـهم 

سـپرده  و همچنيـن بازپرداخـت سـپرده با سـودهاي بـاالي تضمين 
شـده مي توانـد به چالشـي بـزرگ بـراي نظـام بانکي تبديل شـود. 

ايـن در حالـي اسـت کـه تـا پايـان ارديبهشـت مـاه امسـال حـدود 
59صنـدوق بـا درآمـد ثابـت وجـود داشـته کـه ايـن حـدود 33 
درصـد از کل صندوق هـا و بـا ارزشـي بالـغ بـر 130 هـزار  ميليـارد 
تومـان را در بـر گرفتـه اسـت. اين در  شـرايطي اسـت کـه در مقابل 
تعـداد صندوق هـاي مختلـف 16 و بـا سـهم 9 درصـدي و همچنين 
صندوق هاي سـهامي با 103 و سـهم 57.9 درصدي از کل 178 نوع 

صنـدوق سـرمايه گذاري بـه شـمار مـي رود . 
در سـوي ديگـر سـهم سـپرده هاي صندوق هـا از کل سـپرده هاي 
غيرديـداري  شـبکه بانکـي از سـال 1392 تـا پايـان سـال 1395 
رونـدي افزايشـي داشـته بـه گونـه اي کـه از 0.4 در سـال 1392 بـا 

رونـدي افزايشـي بـه 9 در پايـان سـال گذشـته رسـيده اسـت . 
سهم سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري از کل سپرده هاي 

غيرديداري شبکه بانکي)درصد(

دیدگاه

اگـر بپذيريـم کـه نظـام پـول و اسـکناس موجود 
از بـاب ترکيـب، واحـد و حجـم بسـيار بااليـي که 
نسـبت به ميزان متعـادل دارد غيرعادي و ناهنجار 
کـه هزينه هـاي  بپذيريـم  بايـد  مقابـل  اسـت،در 
اجتماعـي و اقتصـادي ايـن امر خيلي باالتر اسـت . 
طـرح حـذف صفرهـا از پول ملـي داراي سـابقه 
سـال هاي  از  مرکـزي  بانـک   ، اسـت  طوالنـي 
در  را  کارشناسـي  و  وسـيع  مطالعـات  گذشـته 
زمينـه ايـن موضـوع انجـام داده اسـت. کارايـي 
و  اسـکناس  مناسـب  ترکيـب  اتخـاذ  و  مبادلـه 
مناسـب  برنامـه  و  مـردم  اختيـار  در  مسـکوک 
بـراي اجراي سياسـت مذکـور همـواره دو برنامه 
اصلـي بانـک مرکـزي اسـت.  اجـراي طـرح حـذف صفرهـا از پـول ملـي در شـرايط فعلـي اقتصاد 
ايـران، ضـروري اسـت،چرا کـه  وضعيـت فعلـي بـه قـدري پرهزينـه شـده که حـذف صفرهـا بايد 
بعنـوان يکـي از الزامـات اقتصـادي در ايران اجرا شـود.از سـويي چاپ اسـکناس در داخل کشـور به 
دليل حجم اسـکناس در گردش فعلي بسـيار بزرگ شـده و در نتيجه تشـکيالت پشـتيباني مذکور 

تـوان تأميـن نيـاز فعلي چـاپ اسـکناس را نـدارد . 
از آنجايـي کـه اسـکناس و مسـکوک در امـور جـاري مـردم هـر روز بـه کار مي رود، طبيعي اسـت 
کـه مـردم از برنامه هـاي مشـابه در زمينـه حـذف صفرهـا نگران شـوند.از هميـن رو، اطالع رسـاني 
درسـت توسـط مسـئوالن امـر و رسـانه ها مي توانـد يکـي از راهکارهاي جلوگيـري از اثـرات رواني 

حـذف صفرهـا از پول ملي باشـد . 
ضمـن آنکـه بايـد توجه داشـت ،هنگامي کـه  اين طرح اجرايي مي شـود، اثر تورمـي در مبادالت 
مـردم نخواهـد داشـت. اگرچـه  برخـي نگراني هايـي  کـه از سـوي کارشناسـان مطرح مي شـود 
،بـر شـرايط و زمـان اجـراي ايـن سياسـت تاکيـد دارد ،اما »زمـان » همـواره يک مقولـه کليدي 
اسـت. نکتـه اي کـه وجـود دارد ايـن اسـت کـه  همـواره از بـاب زمـان مسـائل اورژانسـي وجود 
داشـته کـه ايـن مـورد را زيـر سـوال مي بـرد. حتـي در برخي مواقـع با اتخـاذ تدابير مناسـب و 
بهينـه و نگـرش بـه کليـه جوانـب امـور مي تـوان بـر مشـکل »زمـان » نيـز فائـق آمـد.   بنابراين 
زمان بنـدي اجـراي ايـن طـرح بايـد گونه اي باشـد کـه در مـدت و فرجـه زماني مناسـب قابليت 
عملياتـي شـدن را داشـته باشـد. از سـوي ديگـر »پـول » با هـر تعداد صفـر بعنوان يک قـرارداد 
تلقـي مي شـود و تعـداد صفـر هـاي واحد پـول هيچ آثـاري در نحـوه دريافت و پرداخـت مردم و 

تسـويه مبـادالت آنها نخواهد داشـت . 
بايـد توجـه داشـت کـه شـرايط مناسـب و مطلـوب بـراي حـذف صفرهـا از پـول ملـي از مـوارد با 
اهميـت بـه حسـاب مي آيـد، آزادسـازي اقتصـادي، خصوصي سـازي، کاهش نـرخ تورم و سياسـت 
هـاي تثبيـت اقتصـادي از جملـه بايدهايـي اسـت کـه مي توانـد در ايـن سياسـت مورد توجـه قرار 
گيـرد. ممکـن اسـت ديدگاهـي کـه همـواره رفـرم را بـه کليت تعـادل عمومـي موکول و مشـروط 
مي کنـد هيـچ وقـت بـه شـرايط مسـاعد مـورد نظـر خـود در اقتصاد نرسـد؛ ايـن نافي اين نيسـت 
کـه نـگاه بـه اصالح و بهبـود وضعيت بـه صـورت غيرتعادلي باشـد.اگر همين لحظه کسـي بخواهد 
بسـياري از عناصـر سياسـت هاي آزادسـازي را بـه شـرايط مناسـبي کـه همـه چيـز سـرجاي خود 

باشـد، موکـول کنـد، بازهـم ايـن سـوال پيـش مي آيد که آن شـرايط چيسـت و کجاسـت؟
در مقابـل حـذف صفرهـا برخـي ديدگاههـا بـر چـاپ اسـکناس درشـت تاکيـد دارد،بايـد توجـه 
داشـت کـه بانـک مرکـزي در سـال 87 ابـزار چـک پـول را از بانک هـا گرفـت و چـک پـول خود 
را منتشـر کرد،درحالـي کـه ميـراث ايـن مسـاله بصورت بدهـي سـنگين بانکها به بانـک مرکزي 
در تـراز بانـک مرکـزي باقـي مانـد.  دليـل مـورد مذکور اين اسـت کـه تمـام اين چک هـا بعنوان 
خـط اعتبـاري بانک هاي دولتي تبديل شـد و بخشـي از مشـکالت فعلـي بازار پولي بـه اين دليل 

امروز ايجاد شـده اسـت . 

الزامات حذف صفر از پول ملی

ترقي اقتصادي : مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران از سه راهکار براي اجراي سياست هاي پولي در کشور خبر داد .  علي صالح آبادي  
درباره تاثير سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي دولت افزود: بايد به اين موضوع توجه شود که چگونه مي توان با اتخاذ ساز و کارهاي 
مناسب، اثرات سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي به گونه اي کنترل شود که بانک مرکزي بتواند با حفظ استقالل،  سياست هاي 
پولي خود را به نحو مناسبي اجرايي کند .  مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران ادامه داد: يکي از اين بحث ها مربوط به اسناد خزانه 
اسالمي است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاري براي تامين مالي خزانه دولت از اين ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهي 
از اين اوراق را در بازار سرمايه عرضه کرده است .  وي با اشاره به اينکه نرخ اين اوراق در بازار سرمايه به روش تنزيل تعيين مي شود و در 
قالب عرضه و تقاضا اين نرخ شکل مي گيرد، گفت: برهمين اساس مي تواند بر سياست هاي پولي بانک مرکزي اثرگذار باشد و در اين 
نقطه است که تداخل سياست هاي مالي و پولي اتفاق مي افتد .  اين مقام مسئول درباره اين سه راهکار گفت: در اولين قدم بايد عرضه 
اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس بايد بازار گرداني براي اين اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزايش نقد شوندگي اوراق باشد، 
همچنين اعتبار دهي دولت به اين ابزار مالي به گونه اي باشد که سيستم مالياتي ما از اين ابزار استفاده کند .  به گزارش ايبنا ؛ مديرعامل 
بانک توسعه صادرات ايران اظهار داشت: عالوه بر اين بايد سيستم وثيقه گذاري ما نيز بايد بتواند اين اوراق را به وثيقه بگيرد و مجموعه 
اين عوامل باعث مي شود تا نرخ اين اوراق در بازار کاهش پيدا کند. همچنين بايد هماهنگي بين نهاد ناظر بازار پول و سرمايه اتفاق 

بيفتد که اين هماهنگي نهادهاي ناظر بتواند اين نرخ را در بازار مديريت کند . 

ترقـي اقتصـادي : مديرعامـل بانک رفاه برخي علل متعـادل نبودن جريان نقدينگي را تشـريح کرد و گفت: رکود بازار مسـکن بر 
عملکـرد بانک هـا سـايه افکنـده اسـت .  محمد علي سـهماني اصل با بيـان اينکه تعـادل جريان نقدينگـي در بانک ها موضوع بسـيار 
مهمـي اسـت کـه امـروزه نظـام بانکـي در ايـن زمينـه مشـکالتي دارد، به ايبنا افـزود: ايـن موضوع تابعـي از علل مختلـف از جمله 
تطابـق ترازنامـه بانک هـا و تطابـق بيـن دو طرف ترازنامـه يعني دارايي هـا و بدهي ها و تعهدات اسـت .  مديرعامل بانک رفاه با اشـاره 
بـه علـل عـدم تعـادل جريـان نقدينگي، گفت: برخي مشـکالت باعث شـده سررسـيد منابـع و مصـارف بانک ها مطابقت نداشـته و 
ميانگيـن سررسـيد منابـع کوتاه تـر از ميانگيـن مصارف باشـد، همچنين سـپرده بانک ها به سـمت کوتاه مدت گرايش پيـدا کرده و 

برعکـس مصـارف بلندمدت شـده و اختالالتـي را در جريان نقدينگـي بانک ها ايجاد کرده اسـت . 
سـهماني اصـل ادامـه داد: يکـي ديگـر از داليـل مشـکالت نقدينگـي بانک هـا بـه عـدم تطابـق نرخ سـود بازمي گـردد، يعنـي نرخ 
سـود منابـع و مصـارف بـا يکديگـر مطابقـت نـدارد .  مديرعامل بانـک رفاه با بيـان اينکه کيفيـت منابـع و مصارف به ويـژه کيفيت 
دارايي هـاي بانک هـا نيـز از علـل اثرگـذار روي جريـان نقدينگـي اسـت، تاکيـد کـرد: قابليت نقدشـوندگي بخـش عمـده دارايي ها 
ضعيـف اسـت و بـه سـرعت قابـل نقـد نشـدن نيسـتند؛ مانند مطالبـات بانک هـا که بـه داليل مختلـف از جملـه رکـود اقتصادي 

مطالبـات در رسـيد به حيطـه وصـول در نمي آيد . 

صالح آبادي اعالم کرد:راه حل هاي اجراي صحيح سياست  پولي
عرضه اوراق متناسب با کشش بازار

 مديرعامل بانک رفاه تشريح کرد: علل عدم تعادل جريان نقدينگي
سايه رکود بازار مسکن بر عملکرد بانک ها

  ايران کيش ؛حامي بيست و سومين نمايشگاه الکامپ
ايران کيش حامي بيست سومين نمايشگاه  اعتباري   ترقي اقتصادي : شرکت کارت 
الکامپ  نمايشگاه  سومين  و  بيست  در  کيش  ايران  شرکت  بود.غرفه  خواهد  الکامپ 
)الکترونيک ، کامپيوتر و تجارت الکترونيک ( در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران ، در سالن A   44غرفه 990 سالن خليج فارس است .  اين نمايشگاه از تاريخ سي ام 

تيرماه تا دوم مرداد برگزار مي شود  . 
   نمايشـگاه الکامـپ بزرگترين رويداد تجـاري در عرصه توليد و عرضـه محصوالت و خدمات 
صنايـع الکترونيـک و کامپيوتر کشـور اسـت که همه سـاله با حضور گسـترده و چشـمگير 
دسـت انـدرکاران ايـن حـوزه و مخاطبـان آنهـا در محل دائمي نمايشـگاه هاي بيـن المللي 
تهـران برگـزار مـي گردد. در اين نمايشـگاه آخرين دسـتاوردهاي اين صنعت اعم از سـخت 

افـزار و نـرم افـزار به عالقمنـدان عرضه مي خواهد شـد . 

  نوسازي اتوبوس ها با حمايت بانک تجارت
ترقـي اقتصـادي : بانک تجارت با شـرکت واحد اتوبوسـراني تهـران و حومه و دو شـرکت 
بهره بـردار ايـن سـازمان تفاهمنامـه اعطـاي 200 فقره تسـهيالت فـروش اقسـاطي اتوبوس 
امضـا کرد.محمدابراهيـم مقـدم مديرعامـل بانـک تجـارت سـنندجي مديرعامـل شـرکت 
واحـد اتوبوسـراني تهـران و حومـه و نماينـدگان دو شـرکت طرف قـرارداد اين سـازمان در 
راسـتاي نوسـازي نـاوگان حمـل و نقل عمومي شـهر تهران ايـن تفاهمنامه را امضـا کردند.
محمدابراهيـم مقـدم در ايـن مراسـم با اشـاره به اهميت بهبود شـرايط نـاوگان حمل و نقل 
عمومـي شـهر تهـران اظهار داشـت: حفاظت محيط زيسـت به عنـوان يکي از اهـداف بانک 
تجـارت در حـوزه مسـئوليت هاي اجتماعي به شـمار مـي رود و ايـن بانک اراده جـدي براي 
اجـراي ايـن تفاهمنامـه در جهت ارتقاي رفـاه عمومي و کاهـش آلودگي هواي تهـران دارد . 

  بانک انصار موفق به دريافت تنديس زرين برند ملي شد
ترقـي اقتصـادي : در جشـنواره تقدير از يکصـد برند ملي که در سـالن همايشـهاي صدا 
وسـيما و بـا حضـور نمايندگان بخـش هاي مختلـف اقتصـادي ،توليدي،صنعتـي و تجاري 
کشـور همـراه بود،بانـک انصـار موفـق بـه دريافـت تنديـس زريـن ملـي شـد و بـه عنـوان 
نخسـتين برنـد ملـي مـورد تقديـر قـرار گرفت.ايـن جشـنواره ، ارزيابـي برندها طبـق مدل  
  )KERD(و بـر اسـاس معيارهـاي؛ ميزان آشـنايي و شـناخته بـودن براي مخاطبين ،شـدت 
رابطـه ايجـاد شـده ميان مصـرف کنندگان وتصويـر ذهني خلق شـده از برند، ميـزان تمايز 
برند در محصول،خدمات،باورها و انديشـه هاي سـازمان نسـبت به رقبا از منظر مشـتريان و 
همچنيـن ميـزان ارزش و احترامي که مخاطب براي برند،کيفيـت محصوالت و خدمات ارائه 

شـده آن  قائـل مي باشـد صورت پذيرفته اسـت . 
     بانک شهر در جمع 100 برند برتر ملي

ترقـي اقتصـادي : در جشـنواره تقديـر از يکصـد برنـد ملـي، از دکتـر حسـين محمد 
بانـک شـهر قدردانـي شـد.در ايـن همايـش کـه بـا حضـور  پورزرنـدي مديرعامـل 
سـازمان هاي مطـرح سراسـر کشـور برگزار شـد، برنـد بانک شـهر در ميان يکصـد برند 
ملـي کشـور قـرار گرفت.همچنيـن از مديرعامـل ايـن بانک به واسـطه تـالش در ايجاد 
پايه هـاي مسـتحکم براي ارتقاي هرچه بيشـتر جايگاه کشـور در بازارهـاي هدف و خلق 

يـک برند ملـي قدرداني شـد . 

  پککو به ازاي هر سهم 400 ريال سود داد
ترقـي اقتصادي : جلسـه مجمع عمومـي عادي سـاليانه صاحبان سـهام شـرکت تجارت 
الکترونيـک پارسـيان )پککـو( چهـار شـنبه مـورخ 14 تيرمـاه با حضـور بيـش از 88 درصد 
از سـهامداران تشـکيل شـد.در ايـن جلسـه ابتدا آقـاي مهنـدس عبدالعظيم قنبريـان مدير 
عامل شـرکت،  گزارشـي را از عملکرد سـال 1395 ارائه و سـپس برنامه هاي آتي شـرکت 
را در سـال 1396بـراي سـهامداران تشـريح نمودنـد.در ايـن جلسـه صـورت هـاي مالـي و 
ترازنامـه شـرکت براي سـال مالـي منتهي بـه  29 اسـفند 1395 مورد تصويب سـهامداران 
قـرار گرفت.همچنيـن هيـأت رييسـه مجمع ضمـن تصويب تقسـيم 400ريال سـود نقدي 
بـه ازاي هـر سـهم ، مقـرر نمـود سـود سـهامداران حقيقـي خرد در اسـرع وقت به حسـاب 

ايشـان واريز گـردد . 

 رشد 27 درصدي صدور کارت بانک اقتصادنوين
ترقـي اقتصادي : تعـداد کارت هـاي اعتبـاري صادره بانـک اقتصادنويـن در پايـان خرداد 
مـاه سـال جـاري نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از آن 27 درصد رشـد نشـان مي دهد.
بـه منظـور افزايش تـوان خريد و با هدف افزايش رضايت مندي مشـتريان صـدور کارت هاي 
اعتبـاري بـر اسـاس دسـتورالعمل هاي بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران در بانـک 
اقتصادنويـن در دسـتور کار قـرار دارد کـه ايـن خدمت با اسـتقبال مشـتريان ايـن بانک در 
سراسـر کشـور مواجه شـده اسـت.در اين راسـتا تعداد کارت هـاي اعتباري صـادره اين بانک 
در پايـان خـرداد ماه سـال جاري نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از آن 27 درصد رشـد 

نشـان مي دهد . 

 نرخ حق الوکاله بانک سپه 3 درصد شد
ترقـي اقتصـادي :  نـرخ حق الوکاله بـه کارگيري سـپرده هاي سـرمايه گذاري مـدت دار 
براي سـال مالي 96 بانک سـپه، 3 درصد تعيين شـد.نرخ حق الوکاله سـپرده هاي سـرمايه 
گـذاري مـدت دار، براسـاس موافقـت اعضـاي هيـأت مديـره بانـک سـپه، براي سـال مالي 

1396 بانـک سـپه حداکثر 3 درصد تعيين شـد . 

  بانک قوامين در راه ورود به فرايند تسويه وجوه 
معامالت بورس

ترقـي اقتصادي :محمدرضا محسـني در ديدار مديرعامـل بانک قواميـن از عضويت اين بانک 
در اتـاق پاياپـاي سـمات اسـتقبال کـرد و مديرعامـل بانـک قواميـن نيز بـا تشـريح جديدترين 
برنامـه هـاي توسـعه اي اين بانـک در حوزه هاي مختلف گفـت: بانک قوامين تدابير ويـژه اي را 
بـراي حضـوري فعـال در بازار سـرمايه طراحي کرده اسـت تا بتواند سـهم قابل قبولـي را در اين 
بـازار کسـب کند.محمدرضـا محسـني در ديـدار مديرعامـل بانـک قوامين که در محل شـرکت 
سـپرده گذاري مرکزي برگزار شـد، از عضويت اين بانک در اتاق پاياپاي سـمات اسـتقبال کرد.

وي افـزود: سـمات بـه دنبـال تضميـن امنيت و کارآمـدي بازار سـرمايه ايران از طريق توسـعه و 
بهينـه سـازي سـاز و کار تسـويه معامالت بـا تمرکز بر افزايـش کارايي، کاهش ريسـک و هزينه 
پاياپـاي و تسـويه وجـوه معامـالت اسـت که يکـي از ابزارهـاي موجود بـراي نيل به ايـن هدف، 

توسـعه همـکاري هـا بـا بازار پـول و بهره گيري از پتانسـيل هاي موجـود در اين زمينه اسـت . 

   برگزاري قرعه کشي جشنواره 
»تپش در هر تراکنش«در بانک آينده

ترقـي اقتصادي : مراسـم قرعه کشـي جوايز ويژه جشـنواره »تپـش در هـر تراکنش«  با 
حضـور تعدادي از: مشـتريان، نمايندگان رسـانههاي جمعـي، مديران بانک آينده و شـرکت 
تجـارت الکترونيکـي ارتبـاط فـردا، برگزار شـد.با انجام اين قرعه کشـي، يک نفر برنده سـفر 
بـه قطـب شـمال با کسـب 112 امتياز، دو نفر برنده سـفر بـه جنگل هاي آمازون با کسـب 
امتيازهاي 1670 و 455 و سـه نفر برنده سـفر به حيات وحش آفريقا، با کسـب امتيازهاي 

7، 245 و 764، شـدند . 

بانک صنعت و معدن پشتيبان واقعي توليد است
ترقـي اقتصـادي : فريـدون احمـدي، نماينده مـردم زنجـان و طـارم در مجلس شـوراي 
اسـالمي درخصـوص عملکـرد بانک صنعت و معدن در ايجاد اشـتغال کشـور گفت: عملکرد 
بانـک صنعـت و معـدن در حمايـت از بنـگاه هاي کوچک و متوسـط بسـيار درخشـان بوده 
اسـت   ايـن بانـک بـه عنوان يـک بانک تخصصـي و توسـعه اي در کشـور با کادري بسـيار 
متخصـص و مجـرب جايـگاه خود را به شـکل قدرتمندي در نظام بانکي محکم کرده اسـت.

وي بيـان داشـت: بـه جـرات مـي تـوان گفـت کـه بانـک صنعـت و معـدن در ميـان بانکها 
يکـي از بهترين هـا اسـت البتـه بايـد تالش شـود تا سـرمايه بانک متناسـب با شـان بانک و 
ماموريتـي کـه دارنـد افزايش يابـد.    نايب رئيس کميسـيون صنايع و معادن مجلس شـوراي 
اسـالمي خاطرنشـان کرد: بنده از شـرايط واحدهايـي که با بانک صنعت و معـدن در ارتباط 
هسـتند، آگاهـي کامـل دارم و خوشـبختانه اين واحدهـا رضايت کامـل از تخصيص منابع و 

اعطاي تسـهيالت بانـک دارند . 
   

 راه اندازي نسخه جديد همراه بانک ملت
ترقـي اقتصـادي : نسـخه جديـد همـراه بانک ملـت با قابليـت هـاي منحصر به فـرد، در 
اختيـار مشـتريان ايـن بانک قـرار گرفت.    ايـن بانک با هـدف افزايش کيفيـت خدمات قابل 
ارائـه از طريـق همراه بانک، نسـخه جديد اين نرم افزار را با صفحه نمايشـي کاربرپسـند و با 
بهـره گيـري از المـان هاي بصري مناسـب نظيـر نمودار گرافيکـي، طراحي و عرضـه کرد.بر 
اسـاس ايـن گزارش، سـامانه جديد همـراه بانک ملت در دو نسـخه اندرويـد وiosويژه آيفون 
طراحي شـده که نسـخه اندرويد آن در دسـترس مشـتريان اسـت و نسـخه ios  نيز به زودي 

به بهره بـرداري خواهد رسـيد . 
 

افتتاح سيصدو سي و يکمين شعبه بانک ايران زمين
ترقـي اقتصـادي : طـي مراسـمي شـعبه مقـدس اردبيلـي بانـک ايـران زمين بـا حضور 
مديـران ارشـد اين بانـک افتتاح شـد.در اين مراسـم عبدالمجيد پورسـعيد مديرعامل بانک 
ايـران زميـن ضمـن تاکيد بر ارائه خدمات مناسـب به مشـتريان بانک گفت: يکـي از اهداف 
مهـم بانـک ايـران زمين ارائه خدمات درخور شـان خانـواده بزرگ ايران زمين اسـت که اين 
موضوع مسـتلزم تالش و کوشـش همه ما در شـعب و ادارات اسـت.وي در ادامه افزود: از اين 
پـس شـعبه مقدس اردبيلي ميزبان مشـتريان اين منطقـه خواهد بود و همـکاران ما با تمام 

توان در راسـتاي دسـتيابي به جلب رضايت مشـتريان گام برخواهند داشـت . 

اقتصاددان
محمدهادي مهدويان  

اميد بخش خصوصي به مأموريت دشوار بانک ها
سـال گذشـته، سـال تـالش بانک هـا بـراي کاهـش نـرخ 
سـود بود،  البته  تالش بي سـرانجام. شـوراي پول و اعتبار 
تصويـب کـرد که سـود سـپرده بانکي و سـود تسـهيالت  
کاهـش پيـدا کنـد امـا در عمـل چنيـن اتفاقي نيفتـاد و 
رقابـت بانک هـا بـراي جـذب سـپرده بيشـتر بـا وعـده 
سـود بـاال فراينـد کاهـش نـرخ سـود تسـهيالت را نـاکام 
گذاشـت. در سـال جـاري وزيـر اقتصـاد و دارايـي، طيـب 
نيـا به ضـرورت کاهـش سـود بانکـي اشـاره کرده اسـت و 
کارشناسـان معتقدند که مسـئله سـود بانکي هرچه زودتر 
بايـد در اقتصـاد ايـران حل وفصـل شـود. احمـد صادقيان 
و عبـاس آرگـون، از اعضـاي هيئـت نماينـدگان تهـران دراين باره با سـايت خبـري اتاق تهـران گفت وگـو کردند .  
احمـد صادقيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران: عدم کاهش نرخ سـود سـپرده و تسـهيالت بانکي در سـال 
گذشـته داليـل متعـددي دارد امـا ازنظـر من، يکـي از اصلي ترين داليل در ايـن زمينه بدهـکاري بانک ها به بانک 
مرکـزي بـه دليـل درصد سـپرده قانوني اسـت. بانک ها در حال حاضر رقم سـنگيني به دليل درصد باالي سـپرده 
قانونـي و جريمـه عـدم پرداخـت آن به بانک مرکـزي بدهکارند. از سـوي ديگـر، ادامه رکود فعاليت هـاي توليدي 

باعـث شـده شـرايط اقتصـادي بـراي تمـام بخش هـا ازجملـه بانک ها سـخت شـود. در چرخـه اي گرفتار شـديم 
کـه بانک هـا بـراي جذب سـپرده بيشـتر به مـردم وعده سـود بـاال مي دهنـد و آن ها را تشـويق به سـپرده گذاري 
مي کننـد و در ادامـه، تسـهيالت را بـا نـرخ باال به توليدکننـده مي دهند. اين در حالي اسـت که توليـد رونق کافي 
بـراي بازپرداخـت تسـهيالت بـا نـرخ بـاالي مدنظر بانـک را نـدارد. اميد بخـش خصوصي اين اسـت کـه اقدامات 
بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي در سـال 96، به کاهش نرخ سـود و در ادامه تسـهيالت بانکي منجر شـود .  
عبـاس آرگـون، عضو هيئت نماينـدگان اتاق تهران: دليل عدم کاهش نرخ سـود بانکي در سـال گذشـته، صرفاً 
عملکرد بانک ها در جذب سـپرده بيشـتر نيسـت. انجماد و رکود منافع بانکي کاهش سـود را تبديل به مأموريت 
دشـوار شـبکه بانکي کرده اسـت. بانک هم يک بنگاه اقتصادي اسـت که بسـياري از مسـائل به آن تحميل شـده 
اسـت. سـرعت گـردش پـول در کشـور پاييـن اسـت و تنگناي مالـي صرفاً مشـکل بانک ها نيسـت بلکه مشـکل 
دولـت هـم هسـت. اگـر رونق فعاليت هـاي توليـدي را دنبـال مي کنيم بايد نرخ سـود بانکـي را کاهـش دهيم در 
غيراينصـورت پـول بـه سـمت بخـش مولد اقتصـاد حرکـت نمي کند. بانک بـه ذات خلق سـود نمي کنـد. بانک ها 
صرفـاً واسـطي بـراي گرفتـن منابـع از مـردم و هدايـت آن به سـمت توليد هسـتند اما زمانـي که پول را گـران از 
مـردم بگيرنـد، آن را بـا چند درصد سـود بيشـتر به توليدکننـده مي دهند و اين در حالي اسـت کـه هيچ فعاليت 
توليـدي بازدهـي 28درصـد ندارد. به کاهش نرخ سـود بانکي در سـال 96 اميدوارم اما کار سـختي اسـت و به نظر 

مـن تنگنـاي مالـي بانک هـا اجـازه نمي دهـد تا نرخ سـود بانکـي کاهش پيـدا کند. 

عباس آرگون احمدصادقيان

  مديرعامل بانک ملي ايران
دکتر محمد رضا حسين زاده
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بيمه آسيا خسارت خانواده جانباختگان معدن آزادشهر پرداخت کرد
ترقـی اقتصـادی: بيمه آسـيا در مرحله اول پرداخت خسـارت حادثه معدن زمسـتان يـورت آزاد 
شـهر مبلـغ 10 ميليـارد و 500ميليـون ريـال بـه پنـج خانـواده معدنـکار جانباخته در ايـن حادثه 
پرداخـت کـرد. ابراهيـم کاردگـر، نايب رئيـس هيأت مديـره و مديرعامل بيمه آسـيا در سـخنانی با 
اشـاره بـه ضـرورت اسـتفاده از پوشـش های بيمـه ای مناسـب و مکفـی در حـوزه اقتصادی کشـور 
بـه ويـژه فعاليت هـای بـا ريسـک باال، گفـت: فراينـد ارزيابی خسـارت توسـط بيمه آسـيا در مدت 
دو مـاه پـس از وقـوع حادثـه انجام و پـس از انحصـار وراثت از طـرف نهادهای ذيربـط، مبالغ  ديه 

بـه خانـواده ها  پرداخت شـد.

مجمع عمومی بيمه البرز برگزار شد
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت بيمه البرز برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 
95 و به ازای هر سهم 55 ريال سود بين سهامداران تقسيم شد.همچنين در اين مجمع، سود خالص اين 
شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 1395با رشد پنج درصد نسبت به سال ما قبل آن، 
559 ميليارد و 884 ميليون ريال اعالم شد که بر اساس تصميم مجمع، 55 ريال به ازای هر سهم بين 

سهامداران توزيع شد.

برگزاری مراسم معارفه مديرعامل بيمه رازی
ترقی اقتصادی: حضور هيئت مديره، مديران و مشاوران بيمه رازی، سيد محمد عليپور يزدی، دبيرکل 
سنديکای بيمه گران ايران، سيد محمد آسوده مديرعامل بيمه اتکايی ايرانيان و ميهن يار و پوستين چی 
اعضای هيئت مديره و همچنين جمعی از کارکنان بيمه رازی، مراسم معارفه مدير عامل جديد بيمه 
رازی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی اين شرکت برگزار گرديد.بهمن يزدخواستی، رئيس هيئت مديره 
بيمه رازی گفت: با توجه به اهداف بلند مدتی که برای شرکت بيمه رازی در نظر داشتيم وهمچنين 
بررسی گزينه های متعدد برای سمت مديرعاملی اين شرکت، امراللهی را مناسب ترين فرد برای تصدی 
اين جايگاه ديديم. می توان از امراللهی با توجه به برخورداری از سوابقی که در حوزه های بيمه ای و 
مالی در دستگاه های اجرايی دولتی و خصوصی و همچنين تحصيالت تکميلی مرتبطی که دارند به 
عنوان دايره المعارف صنعت بيمه نام برد و بدين جهت ايشان می توانند به بهترين شکل ممکن در اين 

جايگاه قرار گيرند.

بهبود عمليات بيمه گری بيمه دانا
ترقی اقتصادی: همانطور که می دانيد، صنعت بيمه درسالی که گذشت با مشکالت زيادی دست به 
گريبان بود بطوريکه بازار بيمه را تحت تأثير قرار داده بود. علی رغم مشکالت صنعت، شرکت بيمه 
تومان  پرداخت 1.409ميليارد  و  بيمه  تومان حق  ميليارد  توليد 2.192  با  دانا در سالی که گذشت 
خسارت، عملکرد بی سابقه ای از خود به جای گذاشت و توانست جايگاه خود را به عنوان دومين شرکت 
بيمه خصوصی کشور تثبيت کرده و اهداف بسته ی سياستی، نظارتی و اجرايی خود را عملياتی کند.

نسبت خسارت بيمه دانا در سال 95معادل 63درصد بوده که نشان دهنده ی ايفای حداکثری تعهدات 
اين شرکت و سرعت بخشيدن به فرآيند پرداخت خسارت به مردم و بيمه گزاران بزرگ شرکت است. 
همچنين اين شرکت با رشد بيش از 50درصدی توليد حق بيمه نسبت به سال قبل حدود 110 درصد 

پيش بينی انجام شده دست يابد.

توزيع اوراق جديد سهام بيمه کوثر
ترقی اقتصادی: اوراق جديد سهام بيمه کوثر از يکشنبه هجدهم تيرماه توزيع می شود.باتوجه به افزايش 
سرمايه و سپرده شدن دارايی سهام داران اين شرکت در بازار فرابورس که قابل معامله در اين بازار است، 

اوراق جديد سهام آماده توزيع است.

معاون اول رئيس جمهور : مديران ناکارآمد کناره گيري کنند  اخبار کوتاه

حذففسادورانتپيشنيازتوسعهاقتصاد
حال سازمان تامين اجتماعی خوب است 

صندوقهایبازنشستگیيکیازپنجابرچالشاقتصادیکشور

صنعت
تجارت
و 7

دیدگاه

ــاي  ــت از دغدغه ه ــادي : فســاد و ران ــي اقتص ترق
ــور  ــعه کش ــش روي توس ــم پي ــع مه ــدي و موان ج
اســت تــا فســاد و رانــت وجــود داشــته باشــد، بخــش 
خصوصــي واقعــي شــکل نمي گيــرد. شــفافيت، 
ــه  ــاني ک ــردن کس ــت نما ک ــن و انگش ــن روش قواني
به دنبــال زدوبنــد هســتند راه برچيــده شــدن »فســاد 

و رانــت« اســت . 
اســحاق جهانگيــري در همايــش »روز ملــي صنعــت 
و معــدن« درخصــوص اينکــه چــرا تاکنــون صنعــت 
ــا سياســت گذاري ها رشــد نکــرده  ــران متناســب ب اي
و بــه يــک کشــور بــزرگ صنعتــي تبديــل نشــده، بــر 
ــا »سياســت هاي صنعتــي شــدن  ــاور اســت ي ــن ب اي
ــق  ــات موف ــر تجربي ــي ب ــه و مبتن ــور عالمان در کش
ــي  ــات کاف ــت ها از ثب ــن سياس ــا »اي ــوده« ي ــا نب دني
برخــوردار نبوده انــد«. جهانگيــري بــر ايــن بــاور اســت 
کــه حتــي در برخــي کشــورهاي صنعتــي حتــي بــا 
ــت هاي  ــا، سياس ــر حکومت ه ــا و تغيي ــود کودت وج
ــا تغييــر  ــران ب توســعه اي تغييــر نمي کنــد امــا در اي
ــران، تصــور  ــا تغييــر مدي دولت هــا و حتــي گاهــي ب
ــوده و  ــط ب ــته غل ــت هاي گذش ــه سياس ــود ک مي ش
بايــد همــه سياســت ها تغييــر کنــد. جهانگيــري در 
ــاي  ــرد بنگاه ه ــه عملک ــود ب ــخنان خ ــي از س بخش
صنعتــي و بررســي عوامــل موثــر در موفقيــت 
ــر  ــم ب ــط حاک ــت. وي »محي ــا پرداخ ــن بنگاه ه اي
ــه  ــا« را از جمل ــي بنگاه ه ــرد درون ــا« و »عملک بنگاه ه
عوامــل موثــر در عملکــرد بنگاه هــاي صنعتــي 
برشــمرد و گفــت: عوامــل محيطــي اغلــب بــه 
ــاون  ــردد. مع ــاز مي گ ــا ب سياســت گذاري حاکميت ه
ــا  ــط ب ــه محي ــر اينک ــد ب ــا تاکي ــور ب اول رئيس جمه
ثبــات اقتصــادي نقــش پراهميتــي در عملکــرد موفق 
بنگاه هــا ايفــا مي کنــد، گفــت: بــه هــر ميــزان 
ــوردار و  ــات بيشــتري برخ ــه اقتصــاد کشــور از ثب ک
شــاخص هاي اقتصــادي بــراي فعــاالن اقتصــادي قابل 
ــعه  ــراي توس ــب ب ــط مناس ــد، محي ــي باش پيش بين
ــاون اول  ــد. مع ــد ش ــا خواه ــتر مهي ــي بيش صنعت
رئيــس جمهــور سياســت هاي فرهنگــي، اجتماعــي و 
سياســت هاي داخلــي کشــور را نيــز از ديگــر عوامــل 
محيطــي موثــر بــر بنگاه هــاي اقتصــادي عنــوان کــرد 
و گفــت: متاســفانه گاهــي دعواهــاي سياســي بــه اوج 
مي رســد و ايــن دعواهــا مي توانــد تاثيــرات منفــي در 
توليــد و صنعت کشــور داشــته باشــد. البتــه در فضاي 
انتخابــات نقــد و رقابت هــاي سياســي امــري طبيعــي 
اســت؛ امــا پــس از انتخابــات هــر کــس کــه دوســتدار 
کشــور و مــردم اســت بايــد در يــک راســتا و متحــد با 

ــران تــالش کنــد .  ــراي پيشــرفت اي هــم ب

وي قابــل پيش بينــي بــودن »نــرخ تــورم«، »نــرخ ارز« 
ــات  ــر در ثب ــل موث ــي« را از عوام ــود بانک ــرخ س و »ن
شــاخص هاي اقتصــادي کشــور دانســت و گفــت: در 
دولــت يازدهــم بــراي ثبــات شــاخص هاي اقتصــادي 
برنامه ريزي هــاي موثــري انجــام شــد کــه الزم اســت 
ــتمرار  ــت ها اس ــن سياس ــز اي ــم ني ــت دوازده در دول
يابــد تــا شــاخص هاي اقتصــادي بــراي فعــاالن 
بخش خصوصــي قابــل پيش بينــي شــود. جهانگيــري 
ــر  ــز از عوامــل محيطــي موث سياســت خارجــي را ني
ــار  ــت و اظه ــي دانس ــاي صنعت ــرد بنگاه ه ــر عملک ب
کــرد: يــک کشــور منــزوي نمي توانــد مدعــي توســعه 
صنعتــي باشــد از هميــن رو سياســت تعامل بــا دنيا از 
جملــه کارهايــي بــود کــه در دولــت يازدهــم به طــور 
ــرار  جــدي در پيــش گرفتــه شــد. وي افــزود: اگــر ق
اســت محــور و مــدار توســعه، بخــش خصوصي باشــد 
ــن  ــد در سياســت هــاي فرهنگــي و اجتماعــي اي باي
موضــوع مشــخص باشــد کــه همــه طرفــدار بخــش 
خصوصــي هســتند و بخــش خصوصــي بايــد مــورد 

حمايــت باشــد . 
معــاون اول رئيس جمهــوري ســاختار نيــروي انســاني 
و مديريتــي بنگاه هــا را مطلــوب ندانســت؛ چــرا کــه 
بــه اعتقــاد او در برخــي بنگاه هــا، آمــوزش يــک 
مقولــه فرامــوش شــده اســت. همچنيــن بــه اعتقــاد 
ــک  ــوان ي ــد به عن ــق و توســعه باي ــري تحقي جهانگي
ــن  ــد ضم ــر باش ــا مدنظ ــي در بنگاه ه ــوع اصل موض
آنکــه حتمــا بايــد نظــام مديريــت بنگاه هــاي 
ــد.  ــي باش ــه اي و تخصص ــت حرف ــادي مديري اقتص
ــب  ــا را مناس ــي بنگاه ه ــاختار مال ــن س وي همچني

ندانســت و گفــت: برخــي بنگاه هــا متقاضــي دريافــت 
ده هــا ميليــارد تومــان تســهيالت هســتند؛ در حالــي 
کــه ســرمايه اوليــه آنهــا انــدک اســت. ايــن در حالــي 
اســت کــه هــر مالکــي بايــد بدانــد که چــه نســبتي از 

ــد در بنگاهــش داشــته باشــد .  ســرمايه باي
جهانگيــري از ميــان برداشــتن فســاد و رانــت را 
ــراي توســعه اقتصــاد کشــور  ــم ب ــک ضــرورت مه ي
برشــمرد. وي معتقــد اســت بــراي شــکل گيري 
بخش خصوصــي واقعــي بايــد فســاد و رانــت از 
کشــور برچيــده شــود و ايــن مهــم جــز بــا شــفافيت و 
قوانيــن روشــن و انگشــت نمــا کــردن کســاني کــه به 
دنبــال زد و بنــد و رانــت هســتند، محقــق نمي شــود. 
معــاون اول رئيس جمهــوري بــر ايــن بــاور اســت کــه 
بخش خصوصــي نبايــد بــا واردات مخالفــت کنــد، چرا 
کــه هــم صــادرات و هــم واردات بايد قانونمنــد و نبايد 

تابــع ســاليق مديــران باشــد . 
همچنيــن معــاون اول رئيــس جمهــوري بــا انتقاد از 
انتصــاب مديــران ناکارآمــد در بنگاه هــاي اقتصــادي 
بــزرگ، گفــت: متاســفانه گاهــي بــه واســطه روابــط 
ــره  ــات مدي ــو هي ــوان عض ــرادي به عن ــتانه، اف دوس
ــابقه  ــک روز س ــه ي ــوند ک ــاب مي ش ــا انتخ بنگاه ه
بنگاهــداري ندارنــد و اين گونــه رفتارهــا ناکارآمــدي 
ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــزرگ را ب ــاي ب بنگاه ه
ــود  ــه خ ــي ک ــزود: مديران ــه اف ــري در ادام جهانگي
و  ندارنــد  را   کار  توانايــي  مي کننــد  احســاس 
ــات  ــه مطالب ــخگويي ب ــت پاس ــد در جه نمي توانن
مــردم گام بردارنــد، بايــد عــرق ملــي داشــته باشــند 
ــت  ــراي خدم ــه ب ــا عرص ــد ت ــري کنن و کناره گي

ــراز  ــود. وي اب ــاز ش ــالق ب ــد و خ ــران کارآم مدي
اميــداوري کــرد کــه دولــت دوازدهــم پــر انرژي تــر 
ــه مطالبــات  ــر در صحنــه حاضــر شــود و ب و قوي ت

مــردم پاســخ دهــد . 
ــدن و تجــارت يکــي  ــت، مع ــر صنع ــن وزي همچني
ديگــر از ســخنرانان ايــن همايــش بــود، محمدرضــا 
نعمــت زاده معتقــد اســت ايران تــا ســال 1404 بايد 
ــود   ــل ش ــي تبدي ــور صنعت ــور نوظه ــک کش ــه ي ب
نشــان  بين المللــي  شــاخص هاي  بررســي  امــا 
ــد  ــال 1404 نمي توان ــا س ــران ت ــه اي ــد ک مي ده
بــه يــک کشــور صنعتــي تبديــل شــود. وي افــزود: 
ــه شــاخص هاي  ــا دســتيابي ب در حــال حاضــر تنه
ــر اســت.  ــي امکان پذي ــور صنعت ــک کشــور نوظه ي
شــاخص هاي  مطابــق  نعمــت زاده،  گفتــه  بــه 
ــدود  ــور از ح ــرانه کش ــد س ــد درآم ــي باي بين الملل
5800 دالر کنونــي بــه 10 هــزار دالر افزايــش يابــد. 
وي ادامــه داد: ســهم ارزش افــزوده بخــش صنعــت 
و معــدن از 35/ 0 درصــد فعلــي بايــد بــه حداقــل 
نيــم درصــد و ســرانه ارزش افــزوده صنعتــي از 
ــش  ــزار دالر افزاي ــل ه ــه حداق ــي ب 520 دالر کنون
يابــد. متولــي صنعــت بــر ايــن بــاور اســت کــه اگــر 
نتوانيــم بــه ايــن ارقــام و شــاخص ها دســت يابيــم  
ــورهاي  ــره کش ــران را در زم ــم اي ــا نمي تواني قطع
ــن منظــور  ــه اي ــم و ب ــرار دهي ــي ق ــور صنعت نوظه
بــه تحــوالت اساســي در صنعــت کشــور نيازمنديــم . 
ـــار  ـــه اظه ـــارت در ادام ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزي
ــاني« و  ــروي انسـ ــوزش نيـ ــت و آمـ ــرد: »تربيـ کـ
ــه  ــاوري«، »توجـ ــش و فنـ ــردن دانـ ــد کـ »روزآمـ

ــي  ــعه و طراحـ ــق و توسـ ــوآوري«، »تحقيـ ــه نـ بـ
و  اقتصـــادي  »رقابت پذيـــري  مهندســـي«،  و 
ـــي«  ـــازار و بازارياب ـــه ب ـــتر ب ـــه بيش ـــدات«، »توج تولي
ـــه  ـــادرات« از جمل ـــدف ص ـــا ه ـــرمايه گذاري ب و »س
ــي  ــت: پيش بينـ ــت. وي گفـ ــوالت اسـ ــن تحـ ايـ
شـــده در ســـال 1400 صـــادرات بخـــش صنايـــع 
ـــال 1404  ـــارد دالر و در س ـــه 80 ميلي ـــادن ب و مع
ـــه 120 ميليـــارد دالر برســـد، همچنيـــن صـــادرات  ب
غيرنفتـــي در ايـــن ســـال ها بـــه ترتيـــب 130 و 
180 ميليـــارد دالر باشـــد. نعمـــت زاده ادامـــه 
داد: »پيوســـتن بـــه زنجيـــره ارزش جهانـــي«  
»حمايـــت بي چـــون و چـــراي دولـــت از توليـــد« 

»کارآفرينـــي و تجـــارت«، »اصـــالح قوانيـــن و 

ــدي و  ــاي توليـ ــکاري بنگاه هـ ــررات« و »همـ مقـ
ـــاير  ـــر«، س ـــا يکديگ ـــک ب ـــزرگ و کوچ ـــادي ب اقتص
پيش زمينه هـــاي الزم بـــراي تبديـــل ايـــران بـــه 

ـــت .  ـــي اس ـــور صنعت ـــور نوظه ـــک کش ي

گام هايي که  بخش خصوصي
 در توسعه معدن برداشت   

ــت  ــن اس ــته اي ــال گذش ــات دوره 4 س ــي از اقدام يک
کــه دولــت تمــام تــالش خــود را معطــوف بــه اســتفاده 
حداکثــري از تــوان بخــش خصوصــي در راســتاي 
سياســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي کرد هرچند مســيري 
اســت کــه تــازه آغــاز شــده امــا دورنمــاي آن حضــور 
قدرتمنــد شــرکت هــاي خصوصــي در اقتصاد و بــه ويژه 

بخــش معــدن و صنايــع معدنــي اســت . 
اکنــون مــي تــوان ثمــره ايــن همراهــي را در منطقــه 
ــه  ــن منطق ــرد. اي ــاهده ک ــنگان مش ــتراتژيک س اس
معدنــي کــه بــراي توليــد 17.5 ميليــون تن کنســانتره 
و گندلــه ســنگ آهــن طــرح ريــزي شــده تــا ســال 92 
تحــرک چندانــي نداشــت و بــاور اينکــه روزي پــروژه ها 

تبديــل بــه کارخانــه هــاي عظيــم شــوند کمــي دور از ذهــن مــي نمــود . 
در روزهــاي اخيــر امــا آغــاز توليــد آزمايشــي بــزرگ تريــن گندله ســازي شــرق کشــور بــا ظرفيــت توليد 5 
ميليــون تــن، خبــر از آمادگــي ســنگان بــراي پشــتيباني از طــرح جامــع فــوالد داد. عــالوه بــر ايــن کارخانه 
ديگــري نيــز بــا هميــن ظرفيــت آمــاده توليــد اســت بــه طــوري کــه هــم اينــک 10 ميليــون تــن ظرفيــت 
جديــد در بخــش فــراوري ســنگ  آهــن آمــاده بــه کار اســت کــه خــود گامــي عملــي بــراي رشــد ارزش 
افــزوده و اقتصــاد مقاومتــي اســت. طراحــي و اجــراي ايــن پــروژه هــا از ســوي شــرکت هــاي داخلــي انجــام 
شــده کــه ايجــاد اشــتغال و درآمدزايــي بــراي شــرکت هــاي داخلــي و مردم منطقه شــمال شــرق کشــور را 
بــه همــراه داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل در ايــن طــرح هــا بــه طــور مســتقيم بــه 4هــزار نفر مي رســد 

کــه نزديــک بــه 10هزار شــغل غيرمســتقيم هــم ايجــاد کرده اســت . 
از ســوي ديگــر حضــور کنسرســيومي از شــرکت هــاي ايرانــي بــراي پــروژه معــدن روي مهــدي آبــاد 
ديگــر اتفاقــي بــود کــه پــاي شــرکت هــاي خصوصــي را در پــروژه هــاي بــزرگ معدنــي محکــم کــرد. 
مهــدي آبــاد اميــد صنعــت روي ايــران شــده و قــرار اســت بــا ذخيــره 160 ميليــون تنــي، بــار اصلــي 
اهــداف توســعه اي ايــن صنعــت را بــردوش کشــد. بــه ايــن ليســت بايــد پــروژه تيتانيــوم کهنــوج را 
اضافــه کــرد. طرحــي کــه حتــي اجــراي آن بــراي اهالــي دولــت نيــز بــاور پذيــر نبــود. امــا ايــن طــرح 
ــه عنــوان نخســتين پــروژه فــرآوري فلــز جادويــي  ــا حضــور بخــش خصوصــي آغــاز شــده و ب نيــز ب

تيتانيــوم در ايــران، در دســت ســاخت اســت . 
طــي 4 ســال گذشــته بيــش از 80درصــد از 24هــزار ميليــارد تومــان پروژهايــي کــه يــا نيمــه کاره بودند يا 
بــر روي کاغــذ،  توســط بخــش خصوصــي ســرمايه گــذاري شــد کــه ايــن همراهــي تحســين برانگيز اســت 

و روز صنعــت و معــدن،  فرصتــي بــراي بازگــو کــردن و تقديــر از فعــاالن ســرمايه گــذاري و توليد اســت . 
بــا فعــال شــدن ايــن طــرح هــا 10هــزار شــغل مســتقيم در پــروژه هــا و کارخانــه هــاي مختلف ايجاد شــد 
کــه گامــي در جهــت اقتصــاد مقاومتــي محســوب مــي شــود. در کنــار طــرح هايــي کــه راه انــدازي شــده 
انــد يــا در مســير ســاخت قــرار دارنــد،  پــروژه اکتشــاف 250هــزار کيلومتــر مربعــي از ابتــداي ســال 93 آغاز 
شــد کــه در ايــن طــرح حــدود 100 شــرکت خصوصــي مشــارکت داشــته انــد. طبــق برنامــه ريــزي صورت 
گرفتــه تــا پايــان ســال جــاري مراحــل شناســايي،  پــي جويــي و اکتشــافات ايــن طــرح به اتمــام مي رســد . 

مســير پيــش رو در دولــت دوازدهــم نيــز ادامــه سياســت حضــور پررنــگ تــر بخــش خصوصــي در معــدن 
و صنايــع معدنــي اســت. در ســال جــاري بيــش از يــک ميليــارد دالر طــرح وارد مــدار توليــد مــي شــوند 
و 2 ميليــارد دالر نيــز پــروژه جديــد وارد عمليــات ســاخت خواهنــد شــد کــه جملگــي در اختيــار شــرکت 

هــاي خصوصي اســت . 
ــه سياســتگذاري،  توســعه  ــش هــاي توســعه،  ب ــت از چال ــرون رف ــراي ب ــت دوازدهــم ب ــع دول ــه واق  ب
ــه  ــرايط مناســب کســب و کار روي آورده و بخــش خصوصــي را ب ــردن ش ــا ک ــا و مهي ــاخت ه زيرس
اســتفاده از فرصــت هــا بــراي رشــد، ترغيــب مــي کنــد. آن سياســتگذاري در عمــل بــه ايجــاد شــغل   
درآمدزايــي و کاهــش محروميــت هــا منتهــي مــي شــود کــه همانــا اهــداف اصلــي دولــت هــا و اقتصــاد 

مقاومتــي بــه شــمار مــي آيــد . 

ــر عامــل تاميــن اجتماعــی در پاســخ  ــادی : مدي ــی اقتص ترق
بــه ســوال ايســتانيوز دربــاره وضعيــت صنــدوق هــای بازنشــتگی 
را يکــی از پنــج ابرچالــش اقتصــادی کشــور خوانــد و گفــت: اکثــر 
ــت  ــه ای در دول ــف بودج ــتگی دارای ردي ــای بازنش ــدوق ه صن
هســتند و ضريــب پشــتيبانی همــه آنهــا جــز تاميــن اجتماعــی 
زيــر 5 اســت و ايــن ســازمان تنهــا صنــدوق بيمــه ای اســت کــه 
ــع  ــه مناب ــکا ب ــدون ات ــاالی 5 اســت و ب ضريــب پشــتيبانی آن ب

عمومــی دولــت، تاميــن مالــی مــی کنــد.
ــن  ــه اي ــرد ک ــالم ک ــی اع ــن اجتماع ــازمان تامي ــل س مديرعام
ســازمان موفــق شــده اســت تــا حــدود 600 ميليــارد تومــان از 
ــارج  ــازمان خ ــن س ــه از اي ــی را ک ــان اموال ــارد توم 1000 ميلي

ــرد. ــس بگي ــکام دادگاه بازپ ــا اح ــود ب ــده ب ش
 ســيدتقی نوربخــش در يــک نشســت خبــری بــا بيــان ايــن نکتــه 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامي ــص از س ــق و تفح ــده تحقي ــه پرون ک
ــورد  ــت وی م ــدای رياس ــازمان، از ابت ــت س ــاس ماموري ــر اس ب
ــدوی رای  ــرد: دادگاه ب ــد ک ــت، تاکي ــه اس ــرار گرفت ــری ق پيگي
ــه داده  ــر را ارائ ــای تجديدنظ ــازمان تقاض ــرده و س ــادر ک را ص
ــن موضــوع در حــال  ــی صــادر نشــده و اي ــوز رای نهاي ــی هن ول

ــری اســت. پيگي
ــل  ــر از مديرعام ــه غي ــوارد ب ــاير م ــورد س ــه وی، در م ــه گفت ب
ــده هتــل همــا کــه  ــد پرون ســابق، رای صــادر شــده اســت مانن

ــت. ــده اس ــت داده ش ــازمان برگش ــه س ــوال ب ام
مديرعامــل ســازمان تاميــن اجتماعــی در توضيــح ايــن پرونــده 
ــه  ــی ب ــا نيم ــای هم ــل ه ــه هت ــت: کل مجموع ــار داش اظه
صــورت پرداخــت نقــدی و نيمــی هــم بابــت بدهــی دولــت بــه 
ــه اســت و بخشــی از زميــن هتــل  ــق گرفت ــن ســازمان تعل اي

ــارد  ــا 400 ميلي ــدود 300 ت ــه ح ک
تومــان ارزش دارد و جزئــی از 

ــه  ــردی ب ــه ف ــت ب ــل اس هت
مبلــغ بســيار پاييــن تــر 
فروختــه  واقعــی  ارزش  از 
شــده بــود کــه دادگاه آن 
را بــه دولــت بازگردانــد و 
ــرد  ــوب ک ــم مص ــت ه دول
تاميــن  بــه  فقــط  کــه 
اجتماعــی فروختــه شــود.

ــارد  ــدود 200 ميلي ــه ح ــم ک ــری ه ــن ديگ ــه داد: زمي وی ادام
ــه  ــان آن ب ــارد توم ــط 9 ميلي ــی فق ــده ول ــه ش ــان معامل توم
حســاب ســازمان تاميــن اجتماعــی واريــز شــده بــود کــه دادگاه 
ــد  ــده در دادگاه تجدي ــون پرون ــدوی رای را صــادر کــرده و اکن ب

نظــر اســت.
ــای  ــده ه ــازمان پرون ــه س ــه ک ــن نکت ــان اي ــا بي ــش ب نوربخ
ــه  ــرد ک ــد ک ــددی را در دادگاه در حــال بررســی دارد، تاکي متع
ايــن پرونــده هــا تاکنــون بــه بازگردانــدن حــدود 600 ميليــارد 

ــت. ــده اس ــی ش ــازمان منته ــه س ــوال ب ــان از ام توم
ــاره وضعيــت صنــدوق هــای بازنشــتگی، ايــن چالــش را  وی درب
يکــی از پنــج ابرچالــش اقتصــادی کشــور خوانــد و گفــت: اکثــر 
ــت  ــه ای در دول ــف بودج ــتگی دارای ردي ــای بازنش ــدوق ه صن
هســتند و ضريــب پشــتيبانی همــه آنهــا جــز تاميــن اجتماعــی 
زيــر 5 اســت و ايــن ســازمان تنهــا صنــدوق بيمــه ای اســت کــه 
ــع  ــه مناب ــکا ب ــدون ات ــاالی 5 اســت و ب ضريــب پشــتيبانی آن ب

عمومــی دولــت، تاميــن مالــی مــی کنــد.
ــه  ــه ک ــن نکت ــه اي ــاره ب ــا اش ــی ب ــن اجتماع ــل تامي مديرعام
ــری  ــه س ــر ب ــه س ــه نقط ــدی ب ــاظ تعه ــوز از لح ــازمان هن س
ــن  ــرای تامي ــری ب ــدام موث ــه اق ــت: چنانچ ــت، گف ــيده اس نرس
مالــی پايــدار انجــام شــود ايــن صنــدوق قابــل احيــا خواهــد بــود.

وی در عيــن حــال بــا اشــاره بــه ايــن نکتــه کــه از ســال 86 
ــا نــگاه نقــدی از نقطــه  ســازمان تاميــن اجتماهــی ب

ــت  ــرای پرداخ ــرده و ب ــور ک ــری عب ــه س ــر ب س
حقــوق مســتمری بگيــران، 600 ميليــارد تومــان 

ــال  ــه داد: در س ــرده اســت، ادام ــتقراض ک اس
ــم از  ــل گرفتي ــن ســازمان را تحوي ــه اي 92 ک
بودجــه 31 هــزار و 500 ميليــارد تومانــی، 
ــری  ــان کس ــارد توم ــزار ميلي ــج ه ــا پن ب
ــرای  ــا ب ــک ه ــتقراض از بان ــه و اس بودج

پرداخــت حقــوق مســتمری بگيــران رو 
ــم.  ــه رو بودي ب

ــه  ــه ک ــن نکت ــان اي ــا بي ــش ب نوربخ
ــع  ــد مناب ــته 96 درص ــال گذش در س

ســازمان از محــل حــق بيمــه تاميــن شــده 
ــار داشــت: بودجــه ســال گذشــته  اســت، اظه
72 هــزار ميليــارد تومــان بــوده کــه 42 هــزار 
ميليــارد تومــان آن حقــوق مســتمری بگيــران 
ــزار  ــه 82 ه ــز بودج ــال ني ــوده و امس ب

ــان اســت. ــارد توم ميلي
ــاظ  ــا از لح ــرد: م ــد ک وی تاکي
دچــار   86 ســال  از  نقــدی 
ولــی  هســتيم  چالــش 
در  تعهــدی  لحــاظ  از 

نقطــه خوبــی قــرار داريــم.
ــن  ــکالت، در اي ــی مش ــود تمام ــا وج ــرد: ب ــه ک ــش اضاف نوربخ
چهــار ســال حقــوق مســتمری بگيــران را 81 درصــد يعنــی 25 
درصــد باالتــر از نــرخ تــورم افزايــش داده ايــم در حالــی کــه در 
8 ســال قبــل از آن، حقــوق مســتمری بگيــران 32 درصــد پاييــن 

تــر از نــرخ تــورم افزايــش يافتــه بــود.
بــه گفتــه وی، بايــد وضعيــت صنــدوق هــای بازنشســتگی مــورد 
ــالح  ــرای اص ــی ب ــای عمل ــرد و راهکاره ــرار بگي ــژه ق ــه وي توج

ســاختارهای آنهــا انجــام شــود.
ــاح 58  ــن از افتت ــی همچني ــن اجتماع ــل ســازمان تامي مديرعام
ــر  ــی خب ــن اجتماع ــه تامي ــروژه در 17 اســتان کشــور در هفت پ
ــواز   ــهرهای اه ــازمان در ش ــد س ــعبه جدي ــج ش ــت: پن داد و گف
ــز  ــج مرک ــش و پن ــنگرود و موچ ــهر، س ــدر کياش ــمنان، بن س
ــد در شــهرهای مختلــف گشــايش خواهــد يافــت. ــی جدي درمان
وی پــروژه بازســازی و نوســازی مراکــز درمانی در 10 بيمارســتان 
تاميــن اجتماعــی را هــم از پــروژه هايــی ذکــر کــرد کــه در هفتــه 

تاميــن اجتماعــی افتتــاح خواهد شــد.
ــه افتتــاح پااليشــگاه نفــت ســتاره خليــج  ــا اشــاره ب نوربخــش ب
فــارس در مــاه گذشــته، تصريــح کــرد: 49 درصــد اين پااليشــگاه 
متعلــق بــه تاميــن اجتماعــی اســت و بــا آغــاز بــه کار آن، کشــور 

از نظــر توليــد بنزيــن اســتاندارد، خودکفــا خواهــد شــد.
وی در عيــن حــال اعــالم کــرد کــه پــروژه هتــل همــای مشــهد 
کــه 14 ســال راکــد مانــده بــود بــا حمايــت تاميــن اجتماعــی در 

هفتــه جــاری افتتــاح خواهــد شــد.
نوربخــش بــا اشــاره بــه افزايــش 14.5 درصــدی حقــوق حداقــل 
بگيــران و افزايــش 12 درصــدی حقــوق ســاير ســطوح، گفــت: 
پايــه حداقــل حقــوق يــک ميليــون و 100 هــزار تومــان شــده 
و مابــه التفــاوت حقــوق فرورديــن، در 30 تيرمــاه بــه 
ــران تقديم  مســتمری بگي

خواهــد شــد

ايران خودرو پيشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه

600ميليارد تومان از اموال تامين اجتماعی بازگردانده شد 

بازاربيمــه  توليــدی  بيمه هــای  حــق  1395حجــم  درســال 
با22.5درصدافزايــش نســبت بــه ســال گذشــته بــه حــدود 277.2 
ــران   ــه اي ــن ســال 9 شــرکت بيم ــال رســيد. در اي هزارميلياردري
ــک  ــن )هري ــارگاد،کوثر،معلم وکارآفري آسيا،دانا،البرز،پارسيان،پاس
دارای ســهم باالتــراز 3 درصــد(82.8 درصدازحــق بيمــه توليــدی 
بــازاررا بــه خوداختصــاص دادنــد و 17.2 درصــد باقی مانــده بيــن 

ــع شــد. ــن صنعــت توزي 20 شــرکت فعــال در اي
شـرکت بيمـه سـرمد اهـداف شـفافی رادرتمامـی زمينه هـای عملکردی 
ازذينفعـان  يـک  برنامه ريزی هاهيـچ   ودرايـن  می کنـد  پيگيـری  خـود 
سـازمان شـامل مشتريان،سـهامداران،کارکنان وهمچنين اجزای شـبکه 
فـروش وارائـه خدمـات را ازياد نمی برد زيـرا اين اهداف باتوجـه به منافع 
همـه ايـن گروه ها ترسيم شـده و در مسـير اجـرا به صورت مسـتمر پايش 

می شـود.
ازآن هـادردوره 12 ماهـه  ايـن اهـداف ونتايـج حاصـل  بـه  نيم نگاهـی 
بـه  بيمـه ای  حـق  توليـد  بـا  می دهدشـرکت  نشـان   1395 سـال 
بيمـه  توليـد حـق  در  را  ميزان1.929ميلياردريـال، 40 درصدافزايـش 
نسـبت به سـال گذشـته تجربه کرده اسـت واين يعنی بيمه سـرمد 0.7 

رادراختيـاردارد. کشـور  بازاربيمـه  درصدازسـهم 
سـرعت رشـدتقريبا دوبرابـری حق بيمـه سرمددرمقايسـه باصنعت بيمه  
حاکـی از عملکـرد مطلـوب ايـن شـرکت و گويـای تـالش موفـق ايـن 

مجموعـه بـرای دسـت يابی بـه چشـم اندازهای تعيين شـده اسـت.
از منظـر ترکيـب پرتفـوی توليـد حـق بيمـه، 39.5 درصـد حـق بيمـه 
توليـدی بـازار در رشـته شـخص ثالـث و مـازاد، 23.5 درصـد در رشـته 
بيمـه درمـان )مجمـوع رشـته های شـخص ثالـث و درمـان 63 درصد( و 
در نهايـت 13.4 درصـد در رشـته بيمـه زندگی بـوده اسـت.اين درحالی 
اسـت کـه در ترکيـب توليد حق بيمه شـرکت بيمه سـرمد در اين سـال  
11 درصـد سـهم رشـته شـخص ثالـث و مـازاد، 40 درصد سـهم رشـته 
بيمـه درمـان )مجمـوع رشـته های شـخص ثالـث و درمـان 51 درصد( و 
باالخـره 19 درصـد سـهم رشـته بيمه زندگی بوده اسـت که در مقايسـه 
بـا عملکـرد صنعـت بيمه کشـور، عملکـردی مطلـوب توصيف می شـود. 
عملکردشـعب دررشـته بيمه عمروسـرمايه گذاری گويـای عملکرد موفق 

بيمـه سـرمد در فرهنگ سـازی در ايـن زمينه اسـت.
در ميانـه ايـن سـال و به واسـطه توافـق بـا بانـک صـادرات ايـران بـرای 
گسـترش ارائـه پوشـش های بيمـه ای سـرمد بـه حـدود 70 درصـد از 
سرپرسـتی های بانک در اسـتان های مختلف، حجم حـق بيمه توليدی و 
سـهم از شـرکت در رشـته بيمـه درمان افزايـش يافت که قطعـا با توجه 
بـه اسـتراتژی های شـرکت، در خـالل سـال های آتی و به واسـطه فعاليت 

بيشـتر در سـاير رشـته های بيمـه ای، ايـن سـهم کاهش خواهـد يافت. 
در سـال 1395 شـرکت بيمه سـرمد با اين اعتقاد بنيادين که نمايندگان 
در کنـار مشـتريان، از مهم تريـن و کليدی تريـن دارايی های اين شـرکت 
هسـتند، مبـادرت به گزينـش و آمـوزش بيـش از 660 متقاضـی اخذ کد 
نمايندگی در سرتاسـر کشـور و جذب و فعال سـازی 531 نفر از آن هاکرد. 
بـا ايـن اميـد کـه آنـان سـفيران خدمت گـذاری مسـتقيم و مسـتمر به 
مشـتريان بالقـوه و بالفعـل شـرکت باشـند.بيمه سـرمد در مدت زمـان 
کوتاهـی و بـا هـدف خدمـت گـذاری موثرتر به مشـتريان، در 16اسـتان 
کليدی کشـور شـامل تهران، اصفهان، خراسـان رضوی، البرز، خوزسـتان 
فـارس، آذربايجـان شـرقی، مازندران، گيالن، کرمانشـاه، کرمـان، مرکزی  
همـدان، يزد،بندرعبـاس و قـم با جذب سـرمايه های انسـانی متخصص و 

متعهـد، به افتتاح شـعبه اقـدام کرد.
طی يک سـال گذشـته، شـرکت بيمه سرمدبه واسـطه اعتقاد به خدمات 
الکترونيـک به عنـوان رويکرد و ابزاری در مسـير تنوع، سـهولت و سـرعت 
در روش هـای ارائـه محصوالت به مشـتريان و پاسـخگويی بـه انتظارات و 
 )IT( توقعـات آن هـا، ابزارهـای بی نظيـری را در حـوزه فنـاوری اطالعـات

بسترسـازی و اجرا کرد. 
وب سـايت شـرکت، پورتـال داخلی، سـامانه مديريت ارتباط با مشـتريان 
)CRM(، سـامانه ارتبـاط تلفنی اينترنتی و گويـا )VOIP(، تمديد اينترنتی 
بيمه نامه شـخص ثالث، نرم افزار موبايلی همراه سـرمد، باشـگاه مشـتريان 
Customer Clubو ...، برخـی از امکانـات و مزيت هـای رقابتی شـرکت بيمه 

سـرمد هستند.به واسـطه تالش هـای انجام شـده، اين سياسـت راهبردی 
در تمامـی سـطوح سـازمان فرهنگ سازيشـدتا به جای سـودآوری صرف  

جلب وفاداری مشـتريان هدف اصلی شـرکت بيمه سـرمد باشـد.
بيمه سـرمد با تنوع بخشـيدن به نوع و روش هـای عرضه خدمات مرتبط 
بـا محصـوالت بيمـه ای، توجـه بـه نيازهـاو خواسـته های بيمه گـذاران و 
مهم تـر از همـه، تکريـم و ارج نهـادن بـه مراجعيـن و مشـتريان، نهايـت 
تـالش خود را برای جلب رضايت مشـتريان خودبه عمـل آورد. در همين 
راسـتا ايـن شـرکت نه تنهـا فعاليـت خـود را بـه تمـام رشـته های بيمـه 
رايـج در بـازار بيمـه ای کشـور توسـعه داد، بلکـه بـا توجـه خاص بـه زير 
بخش هـای بـازار هدف کشـور، متناسـب با تنـوع ريسـک های موجود در 
کسـب وکارهای مختلـف، محصـوالت بيمه ای جديـدی را بـرای اولين بار 

در بـازار بيمـه کشـور به مشـتريان خودعرضـه کرد.

مروری بر عملکرد شرکت بيمه سرمد در دوره زمانی 12ماهه سال 1395
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بازاربیمـــه 6

رييس هيات عامل ايميدرو
مهدي کرباسيان

ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه ضرورتـي انکارناپذيـري اسـت کـه تقويـت آن 
موجـب رشـد و توسـعه هر دو بخش خواهد شـد. شـکل گيري ايـن ارتباط دو 
نيـروي علـم و صنعـت را کنار يکديگر قـرار داده و موجب هم افزايي آنها مي شـود. 
ارتباط صنعت و دانشـگاه در سراسـر جهان داراي اهميت اسـت، از يک سـو دانشـگاه 
مولـد علومـي مورد نياز صنعت اسـت و از سـويي ديگـر بهره گيري از علوم دانشـگاهي 

در صنعـت منجربـه رشـد و بالندگي و ارتقاي علمي کشـور مي شـود  . 
آمـوزش کاربـردي در دانشـگاه هـاي صنعتـي و تربيـت نيـروي کارآفريـن از جملـه 
اهـداف دولـت اسـت که در سـايه ارتباط با صنعـت محقق خواهد شـد. دولت يازدهم 
توجـه ويـژه اي بـه ايجـاد و گسـترش ارتبـاط ميان صنعت و دانشـگاه داشـته اسـت. 
حمايـت و پشـتيباني دولـت از ارتبـاط نيـروي فکـري و فيزيکـي صنعـت و دانشـگاه 
منجربه عقد تفاهم نامه ميان خودروسـازان و دانشـگاهيان در دوره چهارسـاله دولت 

يازدهم شـده است . 
امضـاي تفاهـم نامـه همکاري بـراي توليد خـودروي هيبريـدي و الکتريکي ميـان ايران 
خودرو و دانشـگاه اميرکبير نيز از رويکردهاي اجرا شـده توسـط دولت در راستاي تقويت 

ارتباط صنعت و دانشـگاه است . 
گـروه صنعتـي ايـران خـودرو به عنوان بـزرگ ترين خودروسـاز خاورميانه،  خـود در بهره 
منـدي از علـوم روز دانشـگاهي پيشـگام بوده و ظرفيت هـاي موجود خود را بـراي ايجاد 
فضـاي علمـي ميـان ايـن شـرکت و دانشـگاه و مراکـز علمـي به کار بسـته اسـت. ايران 
خـودرو در جـذب دانـش آموختگان و نخبگان علمي و صنعتي نيز پيشـگام بـوده و براي 
هميـن منظـور در فراخواني از نفـرات برگزيده علمي دعوت به همکاري کرده اسـت. اين 
شـرکت ارتبـاط خـود با دانشـگاهيان را بـه جذب نخبگان محـدود نکرده و در سـرفصل 

هـاي متعـددي با مراکـز علمي همکاري مـي کند . 
از ديگـر رويکردهايـي کـه به تازگي در ايران خودرو به اجرا گذاشـته شـده،  امضاي تفاهم 
نامـه ده جانبـه بـراي طراحـي و توليد محصول اسـت. در اين تفاهم نامه کـه 5 طرف آن 
شـرکت هـاي معتبـر خارجي هسـتند، دو دانشـگاه شـريف و اميرکبير به عنـوان ارکان 

اصلي مشـارکت دارند . 
اجـراي کامـل ايـن قـرارداد به طراحـي و توليـد پلتفرم اختصاصـي گروه صنعتـي ايران 
خـودرو منجـر مي شـود کـه محصوالت متعـدد در مدل هـاي مختلف سـدان، هاچ بک 
کـراس آور و شاسـي بلنـد، هيبريـد و برقـي روي آن بـه توليـد خواهد رسـيد. دانشـگاه 
صنعتي شـريف براي طراحي و توسـعه خودروهاي الکتريکي و دانشگاه صنعتي اميرکبير 

بـراي طراحـي و توسـعه خودروهاي هيبريـدي در اين طرح مشـارکت خواهند داشـت . 
ارتباط با دانشگاه در ايران خودرو

در جوامع پيشـرفته، ارتباط بين اصلي ترين ارائه دهندگان خدمات آموزشـي و پژوهشـي 
يعني دانشـگاه ها و صنعت به صورت خودجوش و سـازماني اسـت، به نحوي که صنعت 
گر بدون دانشـگاهي و دانشـگاهي بدون صنعت گر امکان رشـد و تعالي نخواهد داشـت 
و بـراي جامعـه سـودمند نخواهـد بود. گـروه صنعتي ايران خـودرو فرآيندهـاي ارتباط با 
دانشـگاه را بـه صورت سـازمان يافتـه و نظام مند انجـام مي دهد. فعاليـت هاي متنوعي 

در ايـن طيـف قـرار دارنـد که در اين نوشـتار به مهم ترين آن اشـاره مي شـود . 
ايـران خـودرو با اسـتفاده از توان دانشـگاه ها براي کمک به مسـائل و نيازهـاي خود بهره 
بـرداري مـي کنـد. ايـن شـرکت از ظرفيت دانشـگاه هـا و مراکز علمـي براي آمـوزش و 
ارتقاي سـطح دانش کارکنان خود نيز اسـتفاده مي کند که آشـنايي کارکنان به مسـائل 

علمي بخشـي از آن است . 

خلـق نـوآوري از طريق حمايت از ايده هاي دانشـگاهي براي توسـعه محصـول و فرآيند، 
تجاري سـازي دسـتاوردهاي پژوهشـي دانشـگاه ها با هدف خلق ارزش و کمک به کوتاه 
کـردن چرخـه نـوآوري ايران خودرو بخـش ديگري از موضوعاتي اسـت که ايـران خودرو 

در ارتبـاط با دانشـگاه دنبـال مي کند  . 
ايفـاي نقش مسـئوليت هـاي اجتماعي ايـران خودرو نيز بخـش ديگري از عناويـن ايران 
خـودرو در ارتبـاط با دانشـگاه اسـت. در اين ميان فراهم سـازي فضا بـراي انجام پژوهش 
هـاي دانشـگاهي بـا هـدف پاسـخگويي بـه سـواالت و فرضيـه هـاي پژوهشـي، حمايت 
از دانشـجويان برتـر و نخبـه، ارايـه خدمـات آزمايشـگاهي و صنعتـي بـه پژوهـش هـاي 
دانشـگاهي و حمايت از انتشار دستاوردهاي پژوهشيي دانشگاه شامل کتاب، مقاله، پتنت 

و... رويکردهـاي اصلـي به اجرا گذاشـته شـده توسـط ايران خودرو اسـت . 
در اين راسـتا و در قالب رويکردهايي چون انعقاد قراردادهاي پژوهشـي کاربردي، حمايت 
از پايـان نامـه هـاي تحصيلي مقاطع کارشناسـي ارشـد و دکتـرا )تا کنون بيـش از 400 
عنـوان(، اجـراي پـروژه هاي پژوهشـي در قالب طرح اينترنشـيپ )تا کنون بيـش از 500 
عنـوان(، پذيـرش کارآمـوزان بـر اسـاس تعييـن نيـاز )سـاالنه بيش از هـزار نفـر(، صدور 
گواهـي همکاري براي تيمهاي دانشـگاهي، ايجاد فرصت هـاي حضور کارکنان در مجامع 
علمـي و سـمينارها با هـدف ارائه محصوالت دانشـي، عضويـت در انجمن هـاي علمي و 
اهـداي تجهيـزات فني و تخصصي به مراکز علمي و آموزشـياز سـوي ايران خـودرو انجام 

پذيرفته است . 
پروژه هاي اينترنشيپ

ميزباني پروژه هاي اينترنشـيب بخش ديگري از مقوالت مرتبط ايران خودرو با دانشـگاه 
هـا اسـت. ايـن پـروژه ها، قـراردادي با دانشـگاه ها اسـت که اجـراي چند پـروژه در طول 
سـال با بازه زماني سـه ماهه و هزينه مشـخص را شـامل مي شـود. پروژه هاي پژوهشـي 
طرح اينترنشـيپ، برحسـب بروز مسـايل و مشکالت سـازمان و با حضور اساتيد مجرب و 
مرتبـط در حـوزه هاي مختلف تعريف و شـروع مي شـود. تعاملي پيوسـته در طول مدت 
3 تـا 6 مـاه ميـان يـک تيم دانشـگاهي متشـکل از سرپرسـت علمي و چندين دانشـجو 
در مقاطـع تحصيلـي مختلـف و تيـم هـاي اجرايـي در واحدهاي مختلف شـرکت عالوه 
بـر يافتـن راهکارهـاي عملـي بـه منظور دسـتيابي به حـل مسـئله اولويت دار سـازماني 
مطروحه در خالل پروژه، بسـتري مناسـب براي انجام فعاليت هاي پژوهشـي و آموزشـي 

را نيـز مهيا مـي کند . 

هدف از حمايت از پروژه هاي اينترنشـيپ اسـتفاده از قابليت ها و توانايي 
هـاي دانشـگاه براي پاسـخگويي بـه نيازهاي رو به رشـد صنعت خـودرو و حل 

مشـکالت واحدهـاي شـرکت بـا رويکرد توسـعه فرهنـگ پژوهـش و کار تيمي در 
ايـران خودرو در راسـتاي ارتقاي سـطح دانش کارکنان و مرتفـع کردن خالءهاي کوتاه 

مـدت نيـروي کار  با بهرمندي از پتانسـيل و توانمندي موجود در دانشـگاه، از سـال 79 
در اين شـرکت آغاز شـده است . 

حمايت از دانشجويان در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
در اين مقوله همکاري با دانشـجويان براي تعريف و اجراي پروژه هاي کارشناسـي ارشـد 
و دکتـراي مـورد نيـاز شـرکت ايـران خودرو با هزينه مشـخص يکـي از رويکردها اسـت. 
ايـن موضوعـات بـا توجه به اهداف کسـب و کار و کليدي سـازمان چـون ارتقاي کيفيت، 
رضايـت مشـتري، توسـعه محصوالت جديـد، فن آوري هـاي آينـده و مديريت هزينه ها 

تعييـن و اجرايي مي شـود . 
هدف از حمايت دانشـجويان مرتفع شـدن نيازهاي پژوهشـي گروه صنعتي ايران خودرو 
از طريـق ايجـاد فرصـت تحقيـق و پژوهش در صنعت بـراي دانشـجويان در قالب تعريف 

پايان نامه هاي مقاطع کارشناسـي ارشـد و باالتر اسـت . 
پذيرش دانشجويان براي دوره كارآموزي

همـکاري بـا دانشـجويان مقطـع تحصيلي کارشناسـي براي اجـراي پـروژه کارآموزي 
در شـرکت ايـران خـودرو نيـز از ديگر سـرفصل هـاي ارتباط اين شـرکت با دانشـگاه 
هـا بـه شـمار مي آيـد. هـدف از آن، انجام رسـالت اجتماعـي و الزامات قانونـي، ايجاد 
بسـتر و زمينـه مناسـب بـراي توسـعه ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه از طريـق حمايـت 
دانشـجويان در کارآموزي، اسـتفاده موثر از توانمندي دانشـگاه در جهت رفع نيازهاي 
سـازمان در قالـب کارآمـوزي، توانمند سـاختن دانشـجويان از طريق حضـور موثر در 

است .  فرآيندها 
ايـران خـودرو بـه منظـور تشـويق دانشـجويان و ايجـاد انگيـزه براي مشـارکت در 
طـرح هـاي دانشـگاهي ايـران خـودرو مـدارک معتبـر همـکاري و گواهـي نامـه 

همـکاري اسـاتيد و دانشـجويان صـادر مـي کنـد . 
بازديد تيم هاي دانشگاهي

از ديگـر فعاليـت هـاي ايران خـودرو در ارتباط با دانشـگاه، بازديد هيات هاي دانشـگاهي 
از خطـوط توليـد ايـران خـودرو اسـت. در اين رويکـرد اعضاي هيات علمي و مسـئولين 
ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه از سـالن هاي توليـدي ايران خـودرو ديدن مي کننـد. ارتقاي 
تصوير ذهني دانشـگاهيان از ايران خودرو، اسـتفاده از نظرات دوجانبه صنعت و دانشـگاه 
در راسـتاي پيشـبرد اهداف ارتباط با دانشـگاه،  معرفي حوزه هاي مختلف ارتباط صنعت 
و دانشـگاه بـه اعضـاي علمي دانشـگاه هـا و معرفي زمينه هـاي مختلف ارتبـاط با مراکز 

علمي از جملـه اهداف اين رويکرد اسـت . 
معرفـي زمينـه هـاي مختلـف براي انجـام پروژه هاي پژوهشـي بـا تمرکز بر حـوزه هاي 
کليـدي چـون ارتقاي کيفيت، رضايت مشـتري، توسـعه محصوالت جديد، فنـاوي هاي 
آينـده ومديريـت هزينـه ها و همچنين اسـتفاده از نظرات و ديدگاه هاي دانشـگاهيان به 
منظور بهبود ارتباط صنعت با دانشـگاه بخش ديگري از اهداف بازديد تيم هاي دانشـگاه 

از ايران خودرو اسـت . 
گروه صنعتي ايران خودرو اسـتفاده از توان علمي دانشـگاه ها و مراکز علمي را با جديت 
زيادي پيگيري مي کند. طراحي و توليد محصول مسـير سـخت و پرپيچ و خمي اسـت 

کـه اسـتفاده از ظرفيت هاي علمي دانشـگاه ها آن را همـوار خواهد کرد . 
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اين روزها اخبار و شايعات درباره شبکه بانکي کشور به کرات 
تاحدي  که  به گوش مي رسد  رسانه هاي مختلف  از طريق 
فضاي جامعه را دچار تنش کرده و همين امر موجب شده که 
از نوع آرامشي شود. در واقع  نيازمند مديريت  فضاي جامعه 
وارد  از  راستاي جلوگيري  اينگونه مديريت در  است  ضروري 
آمدن خدشه به اعتماد مردم نسبت به بانک ها هر چه سريع تر 
بانکي  نظام  به  مردم  اطمينان  رفتن  بين  از  شود،زيرا  اعمال 

هزينه زيادي را براي اقتصاد کشور دربرخواهد داشت. 
اصلي  اجزاي  از  بخشي  اطمينان  و  آفريني  واقع شفافيت  در 
اينگونه مديريت به شمار مي رود و در اين  راستا الزم است 
که مردم مشکالت و محدوديت هاي بانک هاي کشور را بدانند 
فعلي  نگيرند،تبليغات کذب در فضاي  قرار  واقعيت  اساس  بر  امور  افراد جامعه در جريان  اگر  زيرا 

مي تواندافکار را به سمت بدبيني و کاهش اعتماد سوق دهد. 
بانک مرکزي، دولت و تمامي فعاالن بانکي بايد با تدبير و آگاهي نسبت به ايجاد شفافيت در جامعه 
عمل کنند. ضروري است که نهاد هاي مسئول اين اطمينان را به سپرده گذاران، سهامداران و حتي 
تسهيالت گيرندگان بانکي بدهند که براي حفاظت از حقوق تمامي ذينفعان از هيچ تالشي دريغ 
نمي کنند تا اقداماتي مانند ادغام احتمالي برخي بانک ها در آينده براي جامعه دغدغه ايجاد نکند يکي 
ديگر از مشکالتي که در اين بين ممکن است گريبانگير سيستم بانکي کشور شود، هجوم افراد به 
بانک ها براي برداشت سپرده ها است،که در همين راستا ضروري است شبکه بانکي با ارائه گزارش هاي 

شفاف و به موقع جامعه را در جريان وضعيت خود قرار بدهد. 
از سوي ديگر نهادهاي حاکميتي مسئول در قبال شبکه بانکي و بازار پول به ويژه شوراي پول و اعتبار 
و بانک مرکزي بايد نقشه راه خود را براي بازسازي و تصحيح ساختار نظام بانکي کشور به صورت 
روشن، در معرض اطالع عموم قرار دهند زيرا با آگاهي دادن به افراد جامعه مي توان اين اطمينان را 
به آنها داد که هرگونه تغيير در شبکه بانکي کشور آنها را تهديد نخواهد کرد و تمام اين اقدامات زير 
نظر بانک مرکزي انجام مي گيرد چراکه درصورت عدم همراهي و همکاري مردم اين امر با ناکامي 

مواجه خواهد شد. 

بازاربدهي؛راهگشايکاهشتورم
بـه رغـم رشـداقتصادي بيـش از 
7 درصـد در سـال 1395،گرچـه 
رکـود  از  خـروج  بـراي  دولـت 
تالش هـاي بسـياري انجـام داد و 
حتي بـه سـمت بازارپذيـر کردن 
بدهي هايـش حرکـت کرد،وجـود 
اقتصـاد  سـاختاري  مشـکالت 
نامناسـب  وضعيـت  و  ايـران 
بانک هـا باعـث شـد تـا خـروج از 

نيفتـد .  اتفـاق  اقتصـادي  رکـود 
اوليـن  1394بـراي  سـال  در 
اوراق  موضـوع  باردولـت 
اوراق  ايـن  سـال94  پايانـي  کردودرروزهـاي  رامطـرح  اسـنادخزانه 
اسـنادخزانه  اوراق  نيزمجـددا   95 درسـال  همچنيـن  منتشرشـد. 
متاسـفانه  شـد.اما  مواجـه  هـم  بسـيارخوبي  بااسـتقبال  منتشرشـدو 
عـدم توجـه بـه يکپارچـه سـازي سـازوکار انتشـار اوراق و ورود ظرفيت 

شـد .  مشـکالت  بـروز  باعـث  بـازار،  بـه  نشـده  پيش بينـي 
وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي وخزانـه داري کل کشـور،عناصراصلي 
عهـده  بـه  وزارتخانه هاراهـم  بودجـه  تاميـن  هسـتندکه  بازاربدهـي 
کـه  سـال  درابتـداي  شـودکه  تعريـف  بايدمکانيزمـي  دارند،بنابرايـن 
مي کنـد،وزارت  رامشـخص  مختلـف  وزارتخانه هـاي  بودجـه  دولـت 
امـور اقتصـادي و دارايـي نيـزآن وجـه رادراقسـاط مختلـف بـه هريک 
ازآنهابپردازد؛درايـن صـورت هيـچ وزارتخانـه اي نبايدمتصـدي تاميـن 
مالـي باشـدکه خودبتوانـداوراق منتشـرکند؛بلکه وزارت امـور اقتصادي 
و دارايـي بايدايـن مسـووليت رابـه عهـده بگيردوتعييـن کندکـه اوراق 
چگونـه عرضه شـودوچطورتامين مالـي بودجه کالن کشـورانجام گيرد. 
منابـع درآمـدي بودجـه شـامل درآمدهـاي مالياتي،درآمدهـاي حاصل 
ازفـروش نفـت واسـتقراض اسـت؛درمقابل،دولت بدهي هايـي داردکـه 
بايدبـه پيمانکاران،بانک هاومجموعه هايـي مثـل صنـدوق بازنشسـتگي 
بپردازدکـه به آنهابدهکاراسـت؛بنابراين بازاربدهـي مي تواندنقش آفريني 
مناسـبي درايـن رابطـه داشـته باشدوباسـودي کـه بـه آن اختصـاص 
درکوتاه مـدت  بايـد  نـرخ  کند.ايـن  رامديريـت  مي يابد،بودجـه 
گيـرد.  صـورت  درسـتي  نيزبرنامه ريـزي  آن  شـودوبراي  نيزمديريـت 
همچنيـن دولت براسـاس درآمدسـاالنه وبهـره اوراقي کـه درنظرگرفته 
مي شـودبايدبودجه اي متـوازن تنظيـم کنـد. همچنين دولـت بايدبابت 
بدهي هايـي کـه بـه بانک هادارداوراقـي رامنتشـرکندوبابرنامه ريزي بـه 
نحـوي پيـش رودکه ظـرف بازه زمانـي مشـخص،تمام بدهي هاتسـويه 

شـود. اکنـون شـکل منحنـي )yield-curve(  بازاربدهـي دربازارکم کـم 
کم کـم  انتظارداريـم  اسـاس  اسـت؛برهمين  شـدن  روشـن  درحـال 
نـرخ  بـه  مي شـودکه  سـبب  هـم  تـورم  شـود؛کاهش  مهـار  تـورم 
پاييـن آيد؛هـدف ماهـم  باالتعلـق گيردوبهـره آن  اوراق،تخفيف هـاي 
هميـن اسـت ومي خواهيـم بهـره راکـم کنيـم. سـوداوراق 15 سـاله 
بايدکمتـراز 7 تـا 8 درصدباشـد؛اگراينکارانجام مي شـد،دولت انضبـاط 
مي داشـت وبـه صـورت مرتب،سـه ماهه اوراق راسررسـيدمي کردومنابع 
دارايـي  وزارت  کـه  جديـدي  واوراق  ماليات،درآمدنفـت  آنراازمحـل 
بررسـي  اقتصادنيزمي توانسـت  مي کـرد،وزارت  منتشرمي کرد،تسـويه 
کندکـه چقـدراوراق منتشـروتوزيع شـودتابازاررامتالطم نکند.مشـاهده 
کرديـم کـه باانتشـاربرخي اوراق،بهـره 26 درصدشـدواوراق هم فروش 
نرفـت. همچنيـن دولت،اسـنادبانرخ ثابت داردکه معمـوالاوراق صکوک 
اسـت ومي توانـد شـامل اسـنادخزانه،اوراق مشـارکت ياصکـوک اجـاره 

وحتـي اوراق سـالمت هـم باشـد .
 موضـوع ديگربازارسـهام است،آنهاهميشـه آربيتراژدارند؛به اين معناکه 
وقتـي نـرخ بهـره دراوراق بازاربدهـي باالمي رود،يعنـي نـرخ وبازدهـي 
کندتابابازدهـي  افـت  سـهم  بايدقيمـت  پـس  اسـت  باالرفتـه  اوراق 
سـهام واوراق هـم خوانـي داشـته باشـد؛اين درحالي اسـت کـه درهمه 
واوراق  سـهام  اوراق  باالرود،قيمـت  بهـره  نـرخ  دنيا،هرجاکـه  جـاي 
اوراق  بهره،نـرخ  آمـدن  پاييـن  مالکيتـي کاهـش مي يابدوبـه محـض 
دربازاربدهـي  درمقاطعـي  باالمي رود؛امامتاسـفانه  وسـهام  مالکيتـي 
بـه ترتيبـي عمـل شـدکه لطمـه بـه بازارسـرمايه واردآمـدواوراق هـم 
فـروش نرفت؛چراکـه دسـتگاه مسـئول يعنـي وزارت امـور اقتصـادي 
و دارايي،خـوب عمـل نکـرده واجـازه داده کـه دسـتگاههايي همچـون 
وزارت بهداشـت نيـز،ده هزارميلياردتومان اوراق بفروشـند؛اين وضعيت 
بايددراختيـاروزارت  بودجـه  يـک  نيسـت؛بلکه  دربازاربدهـي  درسـتي 
کارهـاي  وزارتخانـه  مبلغ،ايـن  آن  قرارگيردودرچارجـوب  بهداشـت 
خودراهماهنـگ نمايد،بـه ايـن معناکه درابتداي سـال وزارت بهداشـت 
اعـالم مي کردکـه چقدربودجـه مي خواهدتاسـازمان برنامـه وبودجه در 
کنار سـايروزارتخانه ها،براي آن بودجه مشـخص کندوبـه وزارت اقتصاد 
اعـالم شـود،چراکه ايـن وزارتخانـه مسـئول تاميـن دارايـي يکسـاله 
دسـتگاه هايي همچـون وزارت بهداشـت اسـت.درحالي که قيمت سـهم 
کامالنرمال اسـت وبايـک کارغلط،نـرخ اوراق دربازارباالمي رود.درنتيجه 
قيمـت سـهام آن طـوري نيسـت کـه باايـن بازارهماهنـگ باشـد. ايـن 
اتفاقي اسـت کـه دربازاربدهي رخداده؛بنابراين اصـل موضوع بازاربدهي 
بازاررادرکشـورراه اندازي  درايـن  بدهـي  ومابايـداوراق  اسـت  درسـت 
نيزبايـددرآن  بخش خصوصـي  تنهادولت،بلکـه  مي کرديم،امانـه 

نباشـند.   بانکـي  حضوريابدتاهمـه شـرکت هاي مامتکـي بـه سيسـتم 
يـک  مي تواندبابرنامه ريـزي  شـود،دولت  برنامه ريـزي  اگردرسـت    
مـدت  درازمدت،ظـرف  برنامـه اي  داشـتن  بـا  ياحتـي  تادوسـاله 
معيني،بدهي هـاي خودراتسـويه کنـد. بدهـي فعلي کشـوراتفاقابه ريال 
هـم هسـت وايران درايـن زمينه،يک کشوراسـتثنايي اسـت کـه مايک 
ريـال بدهـي ارزي نداريـم وکل بدهـي ماريالـي اسـت وحجمـش هـم 
بـراي  اسـت؛بنابراين  تـا 40 درصدتوليدناخالـص داخلـي  حـدود 30 

بازپرداخـت آن وزارت اقتصادبايدبرنامـه ريـزي کنـد.
کشــورهاهمچون  برخــي  بدهــي  کــه  اســت  درحالــي  ايــن   
دولــت  آنالين،بدهــي  باالمي رودوآمارهابه صــورت  آمريکاثانيــه اي 
ــته  ــم بايدآماربدهي هاراداش ــن وزارت اقتصاده رانشــان مي دهند؛بنابراي
باشدوبراســاس برنامــه ورشــداقتصادي کــه انتظاردارد،انجــام ايــن 
ــور،بدهي  ــي امروزکش ــاي ماليات ــن نرخ ه ــد. بااي ــزي کن کاررابرنامه ري
ــده  ــت آن منتشرش ــم باب ــت. اوراق ه ــان اس ــا 650 هزارميلياردتوم م
داشــته  بودجــه  کســري  آن  بــراي  دوســال  کــه  وقراراســت 
باشيم؛اماازســال ســوم مازادخواهيــم داشــت وطــي ايــن دوســال، 650 
هزارميلياردتومــان بدهــي کشــوربابرنامه ريزي بــه هــز ارميلياردتومــان 
ــل  ــه مازادتبدي ــه ماب ــري بودج ــال هاي بعد،کس ــش مي يابدودرس کاه
ــت نمي بايســت  مي شــود؛به هرحــال درهيــچ مقطعــي،کل بدهــي دول
ــي  ــه بده ــم ک ــي ه ــررود. زمان ــي باالت ــص مل از 40 درصدتوليدناخال
ــن  ــرکند. اي ــردواوراق منتش ــازه بگي ــس اج ــت بايدازمجل باالتررود،دول
ــد.  ــي راايجادمي کن ــکل خوب ــت وبازارمتش ــت اس ــه درس ــک برنام ي
همچنيــن بانــک مرکــزي هــم مي تواندواردايــن بازارشــودواوراق 
بخردوبفروشــد؛يااين کــه نقدينگــي راکــم وزيادکند؛بــه هرحــال بايدبــه 
ــدي  ــا 7 درص ــود 6 ت ــرخ س ــدي ون ــه تاچهاردرص ــورم س ــمت ت س
حرکــت کنيــم وبــه ايــن ســمت برويــم. اکنــون مافکرمي کنيــم 
ــي  ــاده خوب ــه 9 درصدآمده،شــرايط فوق الع ــورم از 43 درصدب چــون ت
داريم؛درحالي کــه نکتــه اساســي ايــن اســت کــه تــورم ايــران هشــت 
برابرتــورم دنيااســت وهنوزهــم بايدتــورم راخيلــي پاييــن آوريــم. اگــر 
ــن  ــده اي ــال آين ــورم در 5 س ــرخ ت ــراي ن ــا ب ــار م ــي و انتظ پيش بين
ــا 7 درصــد باشــد؛ در  ــورم 6 ت ــرخ ت ــه طــور متوســط، ن اســت کــه ب
عيــن حــال انتظــار داريــم رشــد اقتصــادي هــم بــه 7 درصــد برســد؛ 
ــال را  ــي در س ــد نقدينگ ــد رش ــا 15 درص ــدود 13 ت ــد ح ــس باي پ
ــد 15 درصــد رشــد نقدينگــي رخ  شــاهد باشــيم؛ در ســال 1396 باي
دهــد، امــا هــر چقــدر کــه از تــورم کــم شــود،مي توان رشــد نقدينگــي 

ــرد. ــر ب را باالت
منبع : نشريه داخلي بانک خاورميانه 

دیدگاه
چگونگي محاسبه ماليات استارت آپ ها مشخص نيست

 4تجربه درباره شکست در کسب و کار  

درسهاييدرموردشکست
تعداد شرکت هايي که در زمينه کسب وکارهاي نو و مبتني بر فناوري 
اطالعات فعاليت مي کنند، روزبه روز بيشتر مي شود. اين شرکت ها 
به عنوان شخصيت هاي حقوقي بايد ماليات بر درآمدشان را به سازمان 
امور مالياتي بپردازند و از سوي ديگر، سازمان امور مالياتي هم بايد با 
توجه به نقشي که شرکت هاي استارت آپي، نوپا و نوآور در اقتصاد 
کشور بازي مي کند، ترتيب اخذ ماليات را بدهد اما در اين فرايند، 
چند نکته اهميت دارد. نکته اول مربوط به شفافيت در مقررات و 
قوانين اخذ ماليات از شرکت هاي فعال در زمينه فناوري هاي نوين 
است. بعيد به نظر مي رسد که جايگاه شرکت هاي نوآور و استارت آپي 
در قوانين سازمان مالياتي روشن شده باشد و تعريف دقيقي از فرايند 

اخذ ماليات از اين شرکت ها وجود داشته باشد.
نکته دوم مربوط به محاسبه هاست. کسب وکارهايي مثل اسنپ، زودفود و ... کسب وکارهاي خدماتي اند يا واسطه گري 
مي کنند. به اين معنا که فناوري اطالعات خدمات دهنده و خدمات گيرنده را به هم ارتباط مي دهد و تمام درآمد اين 
کسب وکار متعلق به فعال حوزه فناوري اطالعات نيست. در اين شرايط ماليات بايد چگونه محاسبه شود؟ سازوکارها 
در اين موارد بايد به طور دقيق شفاف شود. در کشور ما جريان استفاده از فناوري اطالعات به اين شکل پيش مي رود 
که فناوري اطالعات و فعاالن آن رشد مي کنند اما همگام با آن، قوانين و مقررات مربوط به استفاده از تکنولوژي 
پيشرفت نمي کند. اين معضل بزرگي است که مي توان آن را به عنوان يک عامل تهديدکننده در اقتصاد استارت آپ 

ها و شرکت هاي نوپاي مبتني بر فناوري اطالعات تعريف کرد.
اين انتظار وجود دارد که دوستان در سازمان امور مالياتي اين مسائل را دقيق مطالعه کنند. آمادگي الزم براي 
همکاري در اين زمينه در کميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ايران وجود دارد و مي توانيم 
با حضور فعاالن شرکت هاي استارت آپي و کارشناسان سازمان امور مالياتي به تعريف دقيقي از موارد موردنياز 
برسيم. چگونگي اخذ ماليات از شرکت هاي استارت آپي يا خدمات دهنده بايد مشخص شود، همان طور که در ديگر 
کشورها رابطه خدمات دهنده و خدمات گيرنده مشخص است و بخشي از درآمد که متعلق به فعال حوزه فناوري 

است، مشمول ماليات مي شود.
تغيير فرهنگ عمومي جامعه باعث شده مردم به خدمات کسب وکارهاي فناورمحور روي خوش نشان دهند. همين 

مسئله به افزايش درآمد
 شرکت هاي استارت آپي کمک کرده است. درآمد قابل توجه اين شرکت ها زمينه اخذ ماليات را فراهم کرده است 
اما صاحبان اين مشاغل هم مثل ديگران اطالعات دقيقي از قوانين در اين زمينه ندارند و اين معضل بزرگي است. 
قوانين و مقررات در اين زمينه دچار نقصان است و اين نقصان باعث شده، فعال فناوري اطالعات چگونگي محاسبه 

ماليات را نداند و درنهايت در تعامل با سازمان امور مالياتي دچار مشکل شود.

در صحنه اي از فيلم تايتانيک در حالي که کشتي در اثر برخورد با کوه يخ دچار صدمه ي جدي شده بود، 
گروهي نوازنده در عرشه ي کشتي مشغول اجراي قطعات برگزيده از موسيقي کالسيک بودند ! 

آنان کار خود را به بهترين نحو اجرا مي کردند و دقت مي کردند که کيفيت کارشان تحت تأثير شرايط 
نامناسب موجود قرار نگيرد! اما در يک کشتِي در حاِل غرق شدن و در ميان مسافراني که از هول و وحشت 
در حال سراسيمه دويدن به اين سو و آن سو هستند، چه اهميتي دارد که موسيقي کالسيک با بهترين 

کيفيت اجرا شود؟ ! 
مثالي ديگر مي تواند از کتاب »قلعه حيوانات« باشد؛

طبق ماجراي اين کتاب، حيوانات دست به دسِت هم مي شوند و ارباب و خانواده اش را از مزرعه بيرون 
مي کنند و خود مديريت مزرعه را به دست مي گيرند. اولين کار آن ها تنظيم عهد نامه ايست که طبق آن 

همه ي حيوانات باهم برابرند و هيچ کس حق ندارد خود را ارباب و مالک ديگران بداند . 
اما چيزي نمي گذرد، خوکي که مديريت مزرعه را به دست گرفته است، آرام آرام عهدنامه را تغيير داده و 

براي خود و اطرافيانش حقوق و امتيازات ويژه اي وضع مي کند؛
در اين ميان، اسبي در مزرعه زندگي مي کند به نام "باکستر" که به لحاظ خوش خلقي، صبوري و پشتکار، 
مورد احترام همه ي حيوانات است. حيوانات از او مي خواهند کمکشان کند تا در مورد شرايط جديد تصميم 

بگيرند اما باکستر، سخت مشغول کار است و به اطرافش توجه اي ندارد . 
ُشعار او اين است: "من کار مي کنم!" و احساس مي کند که بايد کار خود را به بهترين شکل انجام دهد و 

کاري به کار چيز ديگري نداشته باشد ! 
گرچه باکستر مي توانست از اتفاق وحشتناکي که درقلعه ي حيوانات رخ مي دهد جلوگيري کند، چنان با 
وجدان و شرافتمندانه سرش به کارش گرم بود که فقط هنگامي از تغييرات باخبر شد که خوک حاکم، او 

را به يک سالخ فروخت ! 
در جريان زندگي هستند افرادي که چنان سرشان به کار و تخصص خود گرم است که فراموش مي کنند 

کل اين زندگي، سازمان يا کشور به کدام سو حرکت مي کند ! 
بسياري از افراد باهوش و سختکوش گرفتار "سندروم باکستر" مي شوند و جهت گيري درست و به موقع 

را از ياد مي برند . 
 " باکستر جماعت ها" آدم هاي خوب و باشرافتي هستند اما بر اولويت نادرست تمرکز کرده اند . 

سندروم باکستر چيست؟

ترقي اقتصادي : اين گزارش قصد داريم نگاهي به زندگي 4 کارآفرين ايراني 
که خارج از کشور زندگي مي کنند و با خالقيت، ابتکار و پشتکارشان موسسه 
ها و شرکت هاي اقتصادي، علمي و تکنولوژي موفقي را راه اندازي کرده اند 

و حاال افراد زيادي در آن ها مشغول کار و فعاليت هستند، داشته باشيم . 
به گزارش اتاق بازرگاني تهران،ايرانيان موفق بسياري در سراسر جهان زندگي 
مي کنند؛ کارآفرينان، دانشمندان، استادان دانشگاه، مبتکران، هنرمندان 
و... افرادي که وقتي نام هرکدامشان را مي شنويم شور و هيجان زيادي در 
وجودمان شکل مي گيرد و حس غرور مي کنيم؛ در اين گزارش قصد داريم 
نگاهي به زندگي ? کارآفرين ايراني که خارج از کشور زندگي مي کنند و با 
خالقيت، ابتکار و پشتکارشان موسسه ها و شرکت هاي اقتصادي، علمي و 
تکنولوژي موفقي را راه اندازي کرده اند و حاال افراد زيادي در آن ها مشغول 

کار و فعاليت هستند، داشته باشيم : 

     1- ساختمان 165 و برادران عميدحضور      
موفق ترين و بزرگترين شرکت هاي امروز و آينده جهان شرکت هاي دانش 
بنيان و تکنولوژي محور هستند و خواهند بود و در اين بين شرکت هايي که 
روي ايده هاي آينده سرمايه گذاري مي کنند حتما مي توانند سهم قابل 
توجهي از پيروزي شرکت هاي دانش بنيان در آينده داشته باشند؛ شرکت 
هايي که در جهان به عنوان« شتاب دهنده« شناخته مي شوند و مالکت يکي 
از معروف ترين آن ها در کاليفرنياي آمريکا و منطقه دره سيليکون ) قطب 
تکنولوژي در آمريکا( دو برادر ايراني هستند؛ سعيد و رحيم عميدي که شرکت 
» پالگ اند پلي« را بنيان گذاشته اند و شعارشان اين است: » بزرگ ترين 

شرکت هاي تکنولوژي آينده را با ما کشف کنيد .«
در سايت اين شرکت که فعاليت اصلي اش حمايت از شرکت هاي تکنولوژي 
محور و ايده هاي نوين است؛ در مورد فعاليت هاي آن نوشته شده:« پالگ اند 
پلي يک شرکت جهاني حمايت از نوآوري است که از استارت آپ ها حمايت 
مي کند و عالوه بر معرفي آن ها به شرکت هاي ديگر، ساالنه در بيش از 100 

شرکت نوآوري نيز سرمايه گذاري انجام مي دهد .«
سعيد و رحيم عميدي بزرگ شده يکي از خانواده بزرگ کارآفريني در ايران 
محسوب مي شوند؛ آن ها فرزندان يکي از بنيانگذاران شرکت کفش بال در 
تهران ) عميد حضور( هستند که بعد از ترک ايران و گذشت چند سال فاميلي 

خود را به عميدي تغيير دادند . 
اين دو برادر در دهه 1350 ايران را به مقصد آمريکا ترک کردند و تصميم 
گرفتند به جاي فعال شدند در کسب و کار خانوادگي و توليد باتوجه به 
جهش تکنولوژي در جهان وارد کسب و کارهاي نوين شوند؛ البته جرقه 
اين اتفاق از ساختمان 165 زده شد؛ آن ها مالک ساختمان شماره 165در 
خيابان يونيورسيتي در نزديکي دانشگاه استنفورد هستند و در اوج شکل 
گيري شرکت هاي تکنولوژي محور در آمريکا ساختمان خود را به شرکت 
هايي همچون گوگل، الگي تج، پي پال و... اجاره دادند و کم، کم به اين 
نتيجه رسيدند که بهتر است وارد سرمايه گذاري در شرکت هاي نوپا در حوزه 
تکنولوژي شوند که با سرعتي بسيار خيره کننده رشد مي کنند، نکته اي که 

پايه اوليه شکل گيري پالگ اند پلي شد . 
ايده اي که خيلي زود گرفت تاجايي که آن ها به فکر توسعه کار خود افتادند 
و ساختمان بزرگي در منطقه ساني ويل در دره سيليکون که متعلق به شرکت 
فيليپس بود را خريداري کردند و در سال 2006 پالگ اند پلي را به آن جا 

منتقل کردند . 
پالگ اند پلي هم اکنون در 22 کشور جهان و در قاره هاي مختلف فعاليت 
دارد و از بيش از 300 استارت آپ در سطح جهان حمايت مي کنند. همچنين 
حدود 180 سرمايه گذار نيز در سراسر جهان با شرکت پالگ اند پلي همکاري 
دارند. هدف اصلي اين شرکت که ده ها نفر در نقاط مختلف جهان در آن 

مشغول کار هستند حمايت از » ايده هاي آينده« است . 

 2-حسن خسروشاهي و جريان کارآفريني در رگ او
بعضي از آدم ها هستند که کار و کارآفريني به جانشان بسته است و مهم 
ترين تفريح و عشقشان در زندگي کار است؛ حسن خسروشاهي يکي از همين 
افراد است؛ کارآفرين ايراني ساکن کانادا که حاال بيش از 77 سال سن ) متولد 
1319( دارد و همچنان خستگي ناپذير به راهش ادامه مي دهد تا جايي که 
سال گذشته ) 20106( از سوي دولت کانادا مورد تقدير قرار گرفت و نشان  
  Order of Canadaرا که باالترين مدال افتخار در اين کشور است دريافت کرد. 
براساس اعالم دولت کانادا حسن خسروشاهي اين نشان را به دليل خدمات 

ارزنده خود به رشد بازارهاي خرده فروشي دريافت کرده است . 
 42 سالگي ) سال 1360( و زماني که از ايران به کانادا مهاجرت کرد، همه چيز 
را از صفر شروع کرد؛ حسن خسروشاهي ) فرزند علي خسروشاهي بنيانگذار 
گروه صنعتي مينو( يکي از سهامداران اصلي گروه صنعتي مينو بود که با 
پيروزي انقالب مجموعه کارخانه ها و بخش مهمي از اموال و دارايي هايشان 
ملي اعالم شد؛ ولي همه اين ها باعث نشد که او نااميد شود بلکه به ونکور رفت 

و همه چيز را دوباره از نو ساخت . 
او که داراي دو مدرک در رشته حقوق و اقتصاد از دانشگاه تهران است يک 
سال بعد از مهاجرت به کانادا ) 1982( فروشگاه هاي زنجيره اي فيوچر شاپ 
را براي فروش لوازم الکترونيکي بنيان گذاشت و با تالش و پشت کار در مدت 
10 سال توانست شعبه هاي آن را در سراسر غرب کانادا و انتاريو گسترش 
دهد و ظرف حدود 15 سال تعداد آن را به 118 فروشگاه در تمام 10 ايالت 

کانادا برساند . 
البته بخشي از اين مجموعه فروشگاه ها در سال 1999 و بعد از ناکامي 
حسن خسروشاهي براي راه اندازي شعبه هايي از فيوچر شاپ در آمريکا بسته 
شدند و در سال 2001 شرکت بست باي ) بزرگترين شرکت در زمينه لوازم 
الکترونيک مصرفي در آمريکا( اين مجموعه را به قيمت 580ميليون دالر کانادا 
خريداري کرد. در آن زمان فيوچر شاپ حدود 90 شعبه، 7300 کارمند و 

فروش حدود 2ميليارد دالري کانادا در سال داشت . 
حسن خسروشاهي درکنار فيوچر شاپ در سال 1981 هلدينگي با عنوان 
پرسيس را هم تاسيس کرد که بعد از تعطيلي فروشگاه ها تمرکز اصلي خود 
را در اين مجموعه گذاشت و سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در کسب و 
کار خرده فروشي، امالک، مستغالت و داروسازي در کانادا و اياالت متحده 

انجام داد . 
حسن خسروشاهي عضو کميته اجرايي شوراي کسب و کار بريتيش کلمبيا و 

از اعضاي هيات مديره صندوق ايگ ليدينگ )خيريه ( در کانادا است . 

 3-خانواده قرمزان و دهمين مرکز خريد بزرگ جهان
آيا مي توانيد تصور کنيد که مالکان بزرگترين مرکز خريد آمريکاي شمالي و 
دهمين مرکز خريد جهان يک خانواده ايراني باشند؟ مالک وست ادمونتون مال 
در کانادا که تا سال 2004 بزرگترين مال جهان محسوب مي شد با مساحت 
500هزار متر مربع، 800 فروشگاه، ?25 رستوران، يک پارک سرگرمي، يک 
استخر مواج، پارک دلفين ها و 26 سالن سينما؛ خانواده ) برادران( قرمزيان 
هستند. خانواده اي کارآفرين که مالک چند مرکز خريد ديگر، هتل و شرکت 

» تريپل فايو گروپ« در زمينه معامال امالک و مستغالت اند . 
ريشه کارآفريني در اين خانواده به يعقوب قرمزيان ) پدر خانواده( که در سال 
1940 از ايران به آمريکا و شهر نيويورک رفت، باز مي گردد. او سال ها يکي 
از بزرگترين واردکنندگان و فروشندگان فرش ايراني در آمريکا بود و در سال 
1964 به همراه خانواده اش به کانادا نقل مکان کرد و همراه فرزندانش وارد 
شغل خريد و فروش امالک و مستغالت شد. آن ها بنگاه معامالت خود را 
ابتدا » قرمز ديوالپمنت« نام گذاري کردند ولي بعد به » تريپل فايوگروپ« 

تغيير دادند . 
در اين بين يکي از موفقيت هاي خانواده قرمزيان زماني حاصل شد که در 
دهه 1970 ميالدي صنعت نفت در منطقه ادمونتون رونق بسياري ايجاد کرد 

و خانواده قرمزيان هم با تيز هوشي فعاليت هايشان را به اين منطقه توسعه 
دادند و از طريق درآمد آن توانستند، کسب و کار خانوادگي را به شدت 
گسترش دهند تا جايي که به بزرگترين مجموعه امالک و مستغالت در کانادا 
 تبديل شدند. درحال حاضر اين مجموعه با صدها کارمند 400 شعبه در کانادا

آمريکا، بريتانيا، ژاپن ، تايوان و برخي از کشورهاي خاورميانه دارد . 
همزمان با گسترش کار در حوزه امالک برادران قرمزيان در سال 1981 
تصميم گرفتند بزرگترين مرکز خريد جهان را نيز ) در آن زمان و تا سال 
2004( در شهر ادمونتون که حضورشان در آن برايشان شانس بسياري 
داشت بسازند؛ » وست ادمونتون مال« که هم اکنون نيز افتخار خانوادگي 
يشان محسوب مي شود. در آخرين رتبه بندي انجام شده از سوي مجله 
فوربز خانواده قرمزيان در فهرست ثروتمندترين افراد ايراني جهان، جايگاه 

دوم را از آن خود کردند . 
اگرچه يعقوب قرمزيان پدر اين خانواده در سال 2000 در سن 97 سالگي 
درگذشت ولي چهار پسرش )اسکندر، نادر، رافائل و بهمن( حاال سال هاست 
که درکنار هم و با روحيه اي که از پدر به ارث برده اند، خالقانه مشغول کسب 

و کار خانوادگي هستند . 
براي شفاف شدن بزرگي فعاليت خانواده قرمزيان تنها کافي است به اين دو 
عدد توجه کنيد: »در مرکز خريد ادمونتون بيش از 23 هزار نفر مشغول کار 
هستند و ساالنه نزديک به 30 ميليون نفر به اين مرکز رفت و آمد دارند 
و از آن بازديد مي کنند.«  در سال 2010، نشريه جورسالم پست، ثروت 
خانواده قرمزيان را در حدود 4 ميليارد دالر برآورد کرد. اين خانواده تاکنون 
جوايز متعددي مانند جايزه بزرگ کانادا  )Great Canadian Award(  را به دليل 
کارآفريني و فعاليت هاي اقتصادي و خالقيت در کسب و کار دريافت کرده اند . 

نگاهي به زندگي 3 ايراني کارآفرين در آن سوي آب ها

دیدگاه
شبکه بانکي کشور نيازمند مديريت آرامش است

ترقـي اقتصـادي : شکسـت خـوردن در کارآفرينـي و امـور مربوط بـه راه 
انـدازي کسـب و کار يـک امـر ذاتـي اسـت. درواقـع بسـياري از کارآفرينـان 
شکسـت را بـه عنـوان گامـي به سـوي موفقيـت در نظر مـي گيرنـد. آن ها 
حتـي شکسـت هاي خـود را جشـن مي گيرند؛ زيـرا مي دانند که شکسـت 

هايشـان بهتريـن منبع بـراي يـاد گرفتـن درس هاي جديد هسـتند . 
وينسـتون چرچيـل مـي گويد: »موفقيت آخر مسـير نيسـت و شکسـت هم 
کشـنده نيسـت؛ اين شجاعت براي ادامه دادن مسير اسـت که اهميت دارد .«

بـه گـزارش زوميت،در ادامـه ي اين مقاله صحبت هاي 4 نفـر از بزرگ ترين 
کارآفرينـان دنيـا را درباره ي شکسـت و درس هايي که مي تـوان از آن ها ياد 

گرفت، بررسـي خواهيم کرد . 

 1- شکست را راهي به سوي اختراعات جديد در نظر بگيريد
جف بزوس، بنيان گذار شـرکت آمازون مي گويد: »من اشـتباهات بزرگي در 

آمازون مرتکب شـده ام، اشتباهاتي که ميلياردها دالر هزينه داشته است .«
امـا بـا ايـن حـال او هيـچ وقـت اجـازه نـداد کـه شکسـت کارش را متوقـف 
کنـد. او در اوليـن نامـه اش بـه سـهام داران در سـال 1997 نوشـت: »مـا به 
يـاد گرفتـن ادامـه خواهيـم داد؛ چـه از پيـروزي ها و چه از شکسـت هـا« از 
آن زمـان بـه بعـد او در هـر نامـه اي کـه بـه سـهام داران آمازون مي نويسـد  
از کلمـه هـاي »اختراع« و »شکسـت« اسـتفاده مـي کنـد و روي اين موضوع 
تأکيـد دارد کـه تحمل شکسـت، بخش بزرگـي از فرهنـگ و دليل موفقيت 

شـرکت آمازون است . 
بـه عنـوان مثال او در سـال 2014 در نامه ي ديگري به سـهام داران نوشـت: 
»شکسـت خوردن يک امر اختياري نيسـت و همواره اتفاق مي افتد و منجر 

بـه اختـراع چيزهاي جديد مي شـود. ما به شکسـت خوردن اعتقـاد داريم و 
آن قـدر در راهمـان پيـش مي رويم که بتوانيم به موفقيت برسـيم .«

ايـن اتفـاق در سـال 2016نيـز تکـرار شـد و او در نامـه اش نوشـت: »يکي از 
جاهايـي کـه فکـر مـي کنم مـا در آن متمايز هسـتيم، شکسـت اسـت. من 
معتقـدم کـه ما بهترين جا براي شکسـت خـوردن در دنيا هسـتيم و تمرين 
خوبـي بـراي آن انجـام داده ايـم. اگر شـما بـراي انجام کاري تنهـا 10 درصد 
شـانس موفقيـت داشـته باشـيد يعنـي از هـر 10بـار تـالش 9 بار شکسـت 
خواهيـد خـورد؛ امـا به اين معني نيسـت کـه از انجـام آن کار طفـره برويد .«

 2- شکست خوردن باعث پيشرفت مي شود
بنيـان گـذار شـرکت هاي اسـپيس ايکس و تسـال يعني ايالن ماسـک، يک 
جملـه ي معـروف دارد کـه مي گويد: »اگر هدفت ماه باشـد، حتـي اگر به آن 
نرسـي جايي در ميان سـتارگان فرود خواهي آمد.« او شـخصي اسـت که به 

داشـتن يک سـابقه ي کاري پر از شکسـت هاي حماسـي افتخار مي کند . 
او در مـورد شـرکت تسـال گفته اسـت: »من فکر مـي کردم که ايـده  ي راه 
انـدازي اين شـرکت شکسـت مـي خـورد؛ اما بعد پيـش خودم فکـر کردم 
کـه حداقـل مـي توانم ذهنيت اشـتباه مردم را نسـبت به زشـت و آهسـته 

بـودن ماشـين هـاي الکتريکـي تغيير بدهـم.« در اينجـا اين سـؤال مطرح 
مي شـود کـه اگر انتظار موفق شـدن نداشـته باشـيم، پـس چرا بايـد براي 

آن تـالش کنيم؟
ماسـک در پاسـخ بـه اين سـؤال گفت: »اگـر چيزي واقعـا از اهميـت زيادي 
برايتـان برخـوردار اسـت بايـد بـراي آن تـالش کنيد؛ حتـي اگـر بدانيد که 
نتيجه ي آن شکسـت خواهد بود.« ايالن ماسـک با ريسـک کردن توانسـت 

خـودش را در ميـان سـتاره ها قـرار دهد . 
او در رابطـه بـا اسـپيس ايکـس گفتـه اسـت: »مي خواهـم از لحاظ سـرمايه 
به اندازه اي برسـيم که خيالمان راحت باشـد شـرکت مي تواند 3 شکسـت 
متوالـي را تجربـه کنـد و مشـکلي پيـش نيايـد.« او کامـال انتظـار شکسـت 
خـوردن دارد و مـي گويـد: »شکسـت يک انتخاب اسـت. اگر هيچ شکسـتي 
تجربـه نمـي کنيد؛ يعنـي به انـدازه ي کافـي در کارتان خالقيـت نداريد. ما 

بايـد به شکسـت خـوردن در موضوعـات جديد پايبند باشـيم .«

 3- به سمت شکست برويد و از آن درس بگيريد
مـارک زاکربـرگ، بنيـان گذار فيسـبوک مي گويـد: »حتي زحمـت اجتناب 
کـردن از شکسـت بـه خودتـان ندهيـد؛ زيـرا هـزاران مـدل از آن را تجربـه 
خواهيـد کـرد. هيـچ  چيـز غيـر ممکن نيسـت، شـما بايـد خيلي سـريع از 
شکسـت هـاي خود درس بگيريد و دوباره به سـمت ديوارهـا حرکت کنيد ». 

او معتقـد اسـت کـه انسـان هـاي موفـق بيشـتر از ديگـران 
شکسـت خـوردن را تجربه مـي کنند.زاکربرگ در يکي 

از جلسـات پرسـش و پاسـخ در سـال 2015 گفـت: 
»اگر انسـان موفقي هسـتيد، يعني بيشـتر کارهايي 
کـه انجـام داده ايد با شکسـت مواجه شـده اسـت. 
تنهـا چيـزي کـه اهميـت دارد ايـن اسـت که چه 
درسـي از اشـتباهات خـود گرفتـه ايـد.« او معتقد 
اسـت که انسـان ها با اشتباهاتشـان قضـاوت نمي 
شـوند و مي گويد: »شـما بـا هزاران شکسـت روبه 
رو خواهيـد داشـت. مطمئـن باشـيد هيـچ کـس 

دورانـي را کـه شکسـت مي خورديـد، بـه ياد 
هميشـه  هـا  آن  آورد.  نخواهـد 

خاطـر  بـه  را  هـا  پيـروزي 
سـپرد .« خواهند 

  4- بر کارهايي که 
مهارت داريد تمرکز 

کنيد
اسـتيو جابـز معتقد 
بـود که اشـتباهات 
در هر حـال صورت 

مي گيرند و شـما نمي توانيد همه را از خودتان راضي نگهداريد. او در سـال 
1985 بـه دليـل فـروش ناموفق کامپيوتـر Lisa  ، از اپل، شـرکتي که خودش 
در راه انـدازي آن دسـت داشـت اخـراج شـد. او در مدتي که از اپـل دور بود، 
يـک شـرکت کامپيوتري بـه نـام  NeXT  راه انـدازي کرد. اين شـرکت مدتي 

بعـد توسـط اپل خريداري شـد و اسـتيو جابـز را دوبـاره به اپـل برگرداند . 
او در سـال 1997 و مدتي بعد از بازگشـتش در کنفرانس جهاني توسـعه 
دهنـدگان اپـل  )WWDC(  شـرکت کـرد. يکـي از شـرکت کننـدگان از 
انتخـاب اسـتيو جابـز نسـبت بـه متوقـف کـردن تعـدادي از برنامـه ها از 
جملـه  OpenDoc  انتقـاد کـرد. او در پاسـخ بـه ايـن فرد گفت: »شـما مي 
توانيـد گاهـي اوقـات ديگـران را از خودتـان راضـي نگهداريد. امـا يکي از 
سـخت تريـن چيزها هنـگام تأثيرگذار کـردن تغييرات، اين اسـت که در 
بعضـي از زمينـه هـا حـق بـا افـرادي مانند ايـن آقـاي محترم اسـت .« او 
توضيـح داد کـه شـما بايـد تجربه ي مشـتري هـا را در اولويت خـود قرار 
دهيـد و سـپس بـا اسـتفاده از تکنولـوژي به سـمت آن برويـد. اين يعني 
بايـد تعـداد پروژه هاي خـود را محدود کنيد و وقت و انـرژي خود را روي 

مـواردي بگذاريـد که آينده ي درخشـان تـري دارند . 
جابـز در ادامـه ي صحبـت هـاي خـود گفـت: »چيزهـاي زيـادي در زندگي 
وجـود دارنـد کـه مـن هيـچ اطالعاتـي در مـورد آن هـا نـدارم و بابـت ايـن 
موضـوع معـذرت مـي خواهـم. بعضـي از اشـتباهات در مسـير شـما وجـود 
دارنـد و بـه هـر حال اتفـاق مي افتنـد و اين چيز خوبي اسـت؛ زيـرا حداقل 
تصميمـي در ايـن راه گرفته شـده اسـت که مي توانيـم در آينـده آن را پيدا 

کنيـم و مشـکلش را از بيـن ببريم .«

مديرعامل بانک خاورميانه
دکتر پرويزعقيلي کرماني     

سيد احمد ابراهيمي
  کارشناس اقتصادي

مدل کره اي ادغام بانکي
اقتصاد کره جنوبي، چهارمين اقتصاد 
بزرگ آسيا و سيزدهمين در دنياست 
و اين کشور دومين رشد سريع اقتصادي دنيا در 4 دهه اخير را دارا است. کره 
دومين ميزان ذخاير را در ميان کشورهاي توسعه يافته در اختيار دارد. کشوري که 
در سال 1980 توليد ناخالص داخلي معادل نصف ايران داشت، امروز توليد ناخالص 
داخلي4.5 برابر ايران دارد و درآمد سرانه اين کشور از نصف درآمد سرانه ايران، به 
پنج برابر رسيده است. اين توفيق در سايه کدام سياست اصولي حاصل شده است؟

نظام بانکي در کشور کره جنوبي در حال حاضر از نظر شاخص هاي سالمت بانکي 
در جهان از رتبه بااليي برخودار است. اين کشور پس از تجربه رکود اواخر دهه 
1190 و تجربه نرخ رشد اقتصادي منفي 5.71 درصد در سال 1998، توانست به 

نحو مطلوبي اقتصادش را بهبود دهد . 
در اين سال ها ادغام بانک ها و اصالحات گسترده مالي صورت گرفت که در نتيجه 
آن نرخ رشد اقتصادي کره جنوبي در سال 1999 به 10.73 افزايش يافت. به طور 
متوسط از سال 1998 تا 2015 اقتصاد اين کشور ساالنه 4.63 درصد رشد کرده 

است. نرخ بهره سپرده ها از 13.28 درصد در سال 1998، به 1.8درصد در سال 
2015 تنزل پيدا کرده است. تعداد بانک هاي اين کشور در سال 1997 جمعا 
شامل 33 بانک بود )شامل 11بانک بزرگ تجاري(. با اين حال در سال 2006اين 
تعداد به 18 بانک کاهش يافت و تعداد بانک هاي بزرگ تجاري به 7 بانک کاهش 
يافت .  اين ادغام ها با هدف تملک موسسات مالي مشکل دار براي تغيير وضعيت آنها 
از بد به خوب و همچنين ادغام بين موسسات مالي قوي براي تقويت رقابت پذيري 
آنها صورت گرفت. اين کشور نظارت هاي احتياطي همچون جلوگيري از انتقال 
ريسک بين شرکت هاي تابعه، حفظ ثبات مالي در اقتصاد کشور، منع اعطاي 
اعتبار به شرکت هلدينگ مافوق، محدوديت نگهداري سهام ساير شرکت هاي تابعه 
و محدوديت اعطاي اعتبار به ساير شرکت هاي تابعه بدون اخذ وثايق الزم را در 

دستور کار خود قرار داد . 

کره جنوبي همانند بسياري ديگر از همسايه هاي آسيايي خود، متحمل بحران 
اقتصادي سال 1997آسيا شد. اما اين کشور توانست پس از يک ترميم سريع به 
رشد خود به سوي يکي از قدرت هاي عمده اقتصادي ادامه دهد. سياست گذاران 
کره اي موفق شدند با اصالح و بازبيني قوانين و مقررات، توسعه تکنيک هاي 
نظارتي، حمايت نهادي براي انجام عمليات کسب وکار و اجراي صحيح برنامه ادغام 

بانکي، روند توسعه اقتصادي اين کشور را تسريع کنند . 
در پايان شايان ذکر است که بر اساس تجربه کره جنوبي، مي توان مدعي بود که 
پيش نياز اساسي در مسأله ادغام بانک ها، اصالح و بازبيني قوانين و مقررات توسط 
مجلس، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است. ادغام بانک ها در صورتي موفق 
خواهد بود که به صورت تدريجي و با در نظر گرفتن تمامي مالحظات داراي 

اهميت و در عين حال با جديت و قاطعيت دنبال شود . 

هادي قديمي  
نايب رييس هيات مديره بانک ايران زمين

تحلیل8

مجمـع عمومي عـادي سـاالنه صاحبان سـهام شـرکت معدني و صنعتـي  چادرملو ) سـهامي 
عـام ( صبـح روز يک شـنبه 18 تير مـاه  با حضـور اکثريت سـهامداران حقيقـي و حقوقي در 

سـالن تالش تهران برگزار شـد . 
بـه گـزارش خبرنگار مـا در اين مجمع ابتـدا  مهنـدس نوريان مدير عامل شـرکت با اشـاره به 
نقـش چادرملـو در تأمين مواد اوليـه صنايع فوالد با هدف پيشـبرد اهداف اقتصـادي و صنعتي 
کشور گفت : ايــن شــرکت در سال 1395 تــوانسته است بــا اتخاذ تدابير مناسب و مرتفع 
سـاختن مشـکالت پيش روي، عالوه بر محقق سـاختن پوشـش 117 درصدي درآمد هر سـهم  

گامهـاي موثري در اجراي برنامه ها توسـعه بخش شـرکت بـردارد .  
مهنـدس محمـود نوريـان با برشـمردن برخي فعاليت هاي رو به رشـد شـرکت افزود : درسـال 
1395 نيز مطابق روال سـالهاِي قبل، پروژه هاي مطالعاتي، تحقيقــاتي و پــژوهشي بــا هدِف 
کــاهِش مصــارف و هزينه ها، بهينه سـازي و کاهِش مصرف انرژي، اسـتفاده از فن آوري هاي 
جديـد، انجـام اصالحات در خطـوط توليد کماکان در دسـتور کار قرار گرفـت. بنحويکه تنها در 
ايـن سـال  بالغ بـر 785 قلم، قطعات و لـوازم مصرفي واحد هـا توليدي، در داخل کشـور بومي 
سـازي شـد. و تاکنـون 10,195  قلم قطعات و لـوازم يدکـي، از منابع داخلي تأميـن و جايگزين 

قطعات مشـابه سـاخت خارج گرديده است . 
وي کاهـش مـداوم مصـرف انرژي )بـرق، آب و گاز( در مجتمـع هاي معدنـي و صنعتي چادرملو  
نسـبت بـه پيش بيني هـاي انجام شـده را از جملـه اقدامات مثبت شـرکت عنوان کـرد . و در 
خصـوص طرح هـاي به بهـره بـرداري رسـيده چادرملو گفـت : در ارديبهشـت پارسـال بهره 
بـرداري از واحـد بخـار نيـروگاه 500 مگاواتـي سـيکل ترکيبي مجتمـع صنعتـي چادرملو در 
اردکان يـزد  آغـاز شـد ودر حـال حاضر با تمـام ظرفيت )شـامل 2 واحـد گازي و 1 واحد بخار( 

در حـال کار اسـت و بـرق توليـدي را به مدار شـبکه برق سراسـري انتقال مـي دهد . 
همچنيـن بهـره بـرداري آزمايشـي از کارخانـه توليد شـمش فـوالد چادرملو بـا ظرفيت 1 
ميليـون تـن قابـل ارتقـاء تـا 1 ميليـون و 300 هـزار تـن بـا توليد اولين شـمش فـوالد در 

بهمـن ماه آغاز شـد . 
مدير عامل چادرملو همچنين طرحهاي در دسـت تکميل اين شـرکت را شـامل: طــرح احداث 
کارخانـه احياء )آهن اسـفنجي( بـا ظرفيت 1 ميليون و 550 هزار تن درسـال و طـرح تأمين آب 
از محـل اجراي شـبکه فاضالب شهرسـتان اردکان با ظرفيت تصفيه2/9 ميليـون مترمکعب در 
سـال عنوان کرد و از دسـتور کار قرار گرفتن 2 طرح جديد توسـعه اين شـرکت خبـر داد . اين 

طـرح ها شـامل : طـرح احداث کارخانـه گندله سـازي جديد با ظرفيـت 4 ميليون تـن و طرح 
احـداث کارخانه نـورد با ظرفيت 1/2 ميليون تن در سـال مي باشـد .  

وي بـا توجـه به ذخيـره باقيمانده معدن سـنگ آهـن چادرملو و ضـرورت تاميـن منابع جديد 
سـنگ آهـن براي اسـتمرار توليد کنسـانتره در بلند مدت اظهـار اميدواري کرد هـر چه زودتر 
مجـوز نهايـي بهره بـرداري از پهنه معدنيD19     کـه داراي 100 ميليون تن ذخيره قابل برداشـت 

مي باشـد  از سـوي سـازمان محيط زيسـت صادر شود ،
مهنـدس نوريـان از سـرمايه گذاري شـرکت چادرملـو در شـرکت صنايع آهن و فوالد  سـرمد 
ابرکـوه بـه ميـزان 65درصد با هـدف تکميل زنجيـره توليد نـام برد و افـزود : بهره بـرداري از 
واحـد نـورد اين شـرکت  با ظرفيـت 500 هزار تـن انواع ميلگـرد از اواخر سـال گذشـته آغاز 
شـده اسـت و سـاخت واحد فـوالد ايـن مجموعه نيـز با ظرفيـت توليـد 600 هزارتن شـمش 

فـوالد هم اکنـون در حال اجراسـت . 
وي مشـارکت در طـرح تأميـن و انتقـال آب خليـج فـارس به مناطـق مرکزي ايـران را هم 
يکـي از سـرمايه گـذاري هـاي مهـم و زير بنـاي چادرملو عنـوان کـرد و گفـت : در اجراِي 
مصوبـه مـورخ 1392/5/12 هيئـت مديـرِه شـرکت، مقـرر شـد، شـرکت معدنـي وصنعتي 
چادرملـو بـا خريد 20 درصد سـهام شـرکت تامين و انتقـال آب خليج فـارس، جهت اجراي 
طـرح انتقـال آب از خليـج فـارس بـه صنايـع معدني کشـوراز جملـه چادرملو ، مشـارکت 
نمايـد. کـه در حـال حاضر ميـزان اين مشـارکت معـادل 22/22 درصـد اسـت و اميدواريم 
بـا اجـراي آن بخش زيـادي از مشـکل کمبـود آب صنايـع بزرگ واقـع در مسـير اين خط 

انتقـال از بندرعبـاس تـا يزد برطـرف گردد . 
نوريـان بـا مثبت ارزيابـي کردن عملکـرد برنامه توليدي شـرکت گفـت : در سـال 1395  بالغ 
بـر  10  ميليـون و 5 هزار تن کنســانتره سـنگ آهـن. 496 هزار تن سـنگ آهن دانـه بندي،  

و3 ميليـون و 720 هـزار تـن گندلـه توليد شـده که فراتـر از برنامه پيـش بيني بوده اسـت .  
و مجموعـه ايـن عملکـرد موجب کسـب کردن رتـب? دّوم گـروه اکتشـاف ، اسـتخراج و بهره 

بـرداري معـادن در سـال 1395 ، از سـوي  سـازمان مديريت صنعتـي گرديد . 
در ادامه اين مجمع گزارش بازرسـان و حسابرسـان قانوني شـرکت ارائه شـد و پس از پرسـش 
و پاسـخ سـهامدارن، صورتهـاي مالي سـال 95 به تصويب حاضـران رسـيد. از ديگر تصميمات 
جلسـه يادشـده تقسيم سـود سـال مالي منتهي به 30 اسـفندماه 1395، به ازاي هر سهم  200  

ريال بين سـهامداران بود

چادرملو200ريالسودبرايهرسهمتقسيمکرد

تجزيه و تحليل نوسان سود خالص عملکرد سال مالی منتهی به 95/12/230 با سود خالص عملکرد سال مالی منتهی به 94/12/29 :
الف( نوسان مبلغ کل فروش :

محصول
درصد نوسان ناشی از تغييراتمبلغ نوسان ناشی از تغييرات )ميليون ريال(

جمـعمقدار فروشنرخ  فروش هر تنجمعمقدار فروشنرخ  فروش هر تن

1,031,050868,7371,899,78786,1199,985,21کنسانتره

54,894130,632185,52615,6015,14330,203دانه بندی

730,0423,007,7703,737,81249,1133,4782,58گندله

1,815,9864,007,1395,823,12563,1161,2524,37جمع

ب  ( نوسان مبلغ کل بهای تمام شده کاالی فروش رفته :

محصول
درصد نوسان ناشی از تغييراتمبلغ نوسان ناشی از تغييرات )ميليون ريال(

جمـعمقدار فروش رفتههزينۀ  هر تنجمعمقدار فروش رفتههزينۀ  هر تن

911,435608,5631,519,99845,1531,1076,25کنسانتره

2,63573,83176,46629,333,9262,95دانه بندی

766,0831,855,8492,621,93225,2148,5173,72گندله

1,680,1512,538,2444,218,39650,1771,2521,43جمع

ج  ( نوسان مبلغ کل سود خالص :

شـــــرح
درصد نوسانمبلغ نوسان ناشی از تغييرات )ميليون ريال(

افزايش )کاهش(تغييراتعملکرد 94عملکرد 95

1,815,98663,11 تغييرات ناشی از نوسان نرخهای فروش

4,007,13961,25 تغييرات ناشی از نوسان مقدار فروش

)50,17()1,680,151( تغييرات ناشی از نوسان هزينه های تمام شده هر تن

)71,25()2,538,244( تغييرات ناشی از نوسان کاالی مقدار فروش رفته

)06,36()60,097(226,763166,666تغييرات ناشی از نوسان هزينه های عملياتی

0000تغييرات ناشی از نوسان هزينه های مالی

71,98731,06840,91971,131تغييرات ناشی از نوسان ساير درآمدهای عملياتی

651,025555,49895,52720,17تغييرات ناشی از نوسان ساير درآمدهای غيرعملياتی

7,654,1685,973,0901,681,07914,28سود خالص

EPS *271349)78(14,28

 

مروری  بر عملکرد  مالی و عملياتی شرکت در سال جاری
ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخير به صورت مقايسه ای همراه با درصد تغييرات نسبت به سال قبل و تشريح داليل عمدۀ مرتبط :

1( اقالم صورت سود و زيان  :

شــرح

صورت سود و زيان برای سال مالی  منتهی به  1394/12/29صورت سود و زيان برای سال مالی  منتهی به  1395/12/30

کنسانتره و 
سنگ آهن دانه 

بندی
کنسانتره و جمـعگنـدله

جمـعگنـدلهسنگ آهن دانه بندی

10,717,44510,092,09720,809,5428,693,3316,354,28615,047,617فروش داخلی

152,4580152,45891,258091,258فروش صادراتی

10,869,90310,092,09720,962,0008,784,5896,354,28615,138,875جمع فروش

)9,585,685()3,605,077()5,980,608()13,804,081()6,227,009()7,577,072(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3,292,8313,865,0887,157,9192,803,9812,749,2095,553,190سود ناخالص

)166,666()6,354()160,312()226,763()10,092()216,671(هزينه های اداری- عمومی و فروش

71,987071,98731,068031,068ساير درآمدها و هزينه های عملياتی

3,148,1473,854,9967,003,1432,647,7372,742,8555,417,592سود عملياتی

000000هزينه های مالی

651,0250651,025555,4980555,498ساير)هزينه ها( و درآمدهای غير عملياتی

3,799,1723,854,9967,654,1683,230,2352,742,8555,973,090سود خالص قبل از ماليات

000000ماليات

3,799,1723,854,9967,654,1683,230,2352,742,8555,973,090سود خالص

134137271189160349در آمد هر سهم – ريال

یک دقیقه مطالعه

ترقي اقتصادي : نـام گذاري محصول/خدمـت، مرحله جالبي 
از اسـتراتژي بازاريابـي کسـب وکار شماسـت. بـه خاطر داشـته 
باشـيد که هنـگام نام گذاري محصـول، توصيفي بـودن مهم تر 
از خـالق بـودن اسـت. اغلب مردم تالش مي کنند بسـيار خالق 
باشـند، امـا اين موضوع باعث مي شـود نام محصول شـان، پيام 
هـاي مربوط به عملکرد آن را تحت الشـعاع قـرار دهد. اطمينان 
حاصـل کنيـد که نام محصـول تان به يادماندني و مرتبط اسـت 
و البتـه تلفـظ راحتـي دارد. بايـد بدانيد کـه اگر تلفظ يـا امالي 
نام محصول تان دشـوار باشـد، مصرف کنندگان در جسـت وجو 

و پيـدا کردن محصول دچار مشـکل خواهند شـد . 
و  کننـد  مـي  خريـد  احسـاس  براسـاس  اغلـب  مشـتريان 
بـر  شـان  نـام  کـه  محصوالتـي  انـد  داده  نشـان  مطالعـات 
احساسـات تمرکـز دارد، بهتـر از محصوالتـي بـه فـروش مي 
رونـد که نام شـان تنها بر عملکـرد آنها تمرکـز دارد. پس اگر 
واقعـاً مـي خواهيـد در ارائه نـام محصول تان خالق باشـيد تا 
بيشـتر بفروشـيد، روي نامـي تمرکـز کنيـد کـه بر احسـاس 

بيـش از کاربـرد تأکيـد دارد . 
بـه عنـوان مثال تأثيـري را در نظر بگيريد کـه نام عطر"کلينيک 
شـاد" ايجـاد مي کند. مشـتري کـه همان مصرف کننـده بالقوه 
کاالي شماسـت، تصـور مي کند اگـر از اين عطر اسـتفاده کند، 
شـاد خواهـد بود. واضح اسـت که ايـن تصور بر تصميـم او براي 

خريـد اين عطـر اثر مي گـذارد . 
نـام محصـول بـه بـازار هدف شـما نيـز بسـتگي دارد. اگر بـازار 
هـدف شـما حاشـيه اي و فرعي اسـت، بايد نامـي انتخاب کنيد 
کـه جذاب باشـد. اگـر با بـازار هدف اصلي تـري سـروکار داريد، 
نـام شـما بسـيار متفـاوت خواهد بود. شـما بـازار هدف خـود را 
بهتـر از هـر کس ديگر مي شناسـيد و اگر در اين حوزه مشـکل 
داريـد، مـي توانيد از متخصص مربوط کمـک بگيريد. پس نامي 
انتخـاب کنيـد کـه مناسـب آن بـازار باشـد. از بهتريـن راه هاي 
تعييـن نـام بـراي محصـول، وقت صـرف کـردن بـراي آمادگي 
ذهنـي اسـت؛ در اين صـورت بايـد از قوانين زير اسـتفاده کنيد : 

 *نمي توانيد از هيچ ايده اي انتقاد يا آن را رد کنيد.
* ايـن افـکار آزاد را مدنظـر قـرار دهيد. به عبـارت ديگر، هر چه 
را بـه ذهـن تـان مي رسـد، بنويسـيد. تعدادي صفت بنويسـيد. 
سـپس بـه يـک فرهنـگ جامـع مراجعه کنيـد و به ذهـن خود 

اجـازه دهيد آزادانه بينديشـد.
*از همـه چيـز گزارش کتبي و تحليلي تهيه کنيد. نگه داشـتن 

افـکار در ذهن تان کافي نيسـت . 
  * وقتـي ليسـتي از ايـده هـا تهيـه کرديد، آنهـا را رتبـه بندي 

کنيد. 
  * جنبه هاي مثبت و منفي هر ايده را ارزيابي کنيد.

 * از منابع معتبر بيروني ايده بگيريد.
نکتـه بسـيار مهم اين اسـت کـه اگر محصول شـما در راسـتاي 
محصـوالت قبلـي اسـت، اطمينـان حاصل کنيـد که نـام آن با 
سـاختار برندتان سـازگار اسـت و به شـما امکان تغييـر و بهبود 

محصول را مـي دهد . 
موضـوع مهـم بعدي، رفتـار مشـتريان بـازار و توصيف محصول 
شماسـت. هـدف شـما مخاطـب قـرار دادن مصـرف کننـدگان 
منتخـب خـود و بازگـو کـردن کاري اسـت کـه محصول شـما 
بـراي آنهـا انجـام مي دهـد؛  همه اينها بايـد در يک جمله گفته 
شـوند. بـراي ايـن کار ابتدا بايد تعيين کنيد که پيشـنهاد شـما 
محصـول، خدمـات، راه حـل، خصوصيـت، لـوازم جانبـي و ابزار 
اسـت يا چيزي غير  از اينهاسـت. نامي را برگزينيد که محصول 

شـما را توصيف مـي کند . 
حـاال از ايـن فرمول به عنوان يـک راهنما در ارائـه توصيف خود 

اسـتفاده کنيد و نـام خود را روي محصـول قرار دهيد : 
 (  مخاطـب هدف(، )نـام محصول( نوعي از  )محصول( اسـت که 

)ايـن کار را انجام مي دهد (.
 اگـر اين فرمول با محصول شـما مطابق نيسـت، نگران نباشـيد
 ايـن فرمـول فقـط راهنمايـي اسـت که مـي توانيـد در صورت 

تمايـل از آن اسـتفاده کنيد . 
ايـن نکتـه بسـيار حائـز اهميـت اسـت که تنهـا در يـک جمله 

واضـح توضيح دهيـد چرا محصول شـما براي خريـداري خاص 
عالـي اسـت و چـه کاري را بـه بهتريـن شـکل انجام مـي دهد. 
دليـل اهميـت ايـن موضوع اين اسـت کـه واضح بـودن و قدرت 
انتقـال هدف محصول بسـيار ضروري اسـت. اگـر از بيش از يک 
جمله اسـتفاده کنيد، درک توصيف شـما مي تواند مشکل باشد 
و به خاطرسـپردن آن نيز دشـوار مي شـود. هرچـه تعداد جمله 
هـا و کلمات اسـتفاده شـده بيشـتر باشـد، توضيح شـما وضوح 

کمتري خواهد داشـت . 
ممکـن اسـت مشـکل بـه نظر برسـد، اما شـما مـي توانيـد اين 

کار را انجـام دهيـد . 
چند مثال کاربردي : 

   * بچـه هـا! شـير يخي نوشـيدني اسـت که بالفاصله تشـنگي 
شـما را برطـرف مـي کند . 

   * مـادران! پـاک کننـده سـريع نـوع سـاده اي از پـاک کننـده 
لبـاس اسـت کـه در نخسـتين شسـت وشـو، تمامي لکه هـا را 

از بيـن مي بـرد . 
همانطـور کـه مشـاهده مـي کنيـم، مثـال هـا طوالنـي نبودند؛ 
مختصـر و مسـتقيم هسـتند، امـا مشـتري را مخاطـب قـرار 

مي دهنـد و بـراي محصـول سـودآورند . 
نتيجه گيري

ايـده رفتار مصـرف کننده و اسـتراتژي محصول يعني دانسـتن 
اينکـه چـرا مصـرف کننده بـه گونه اي خـاص رفتار مـي کند و 
اسـتفاده از اين اطالعات براي افزايش احتمال خريد او از کسـب 
و کار شـما. بـراي ايـن کار بايـد بـازار هـدف خـود را بـه شـکل 
صحيحـي تحليـل و تعريف و مزايا و خصوصياتـي را که براي آن 

بازار اهميـت دارند، مشـخص کنيد . 
بازاريابـي و فروش بر پايه اسـتراتژي صحيح و کاربردي عملياتي 
مي شـود. مسـئله بزرگ بسياري از کسـب وکارها در ايران، عدم 
نـگاه کاربـردي به بازاريابي و فروش اسـت. تا زمانـي که بازاريابي 
و فـروش به نگاه آموزش و سـمينار نگريسـته شـود، نبايد توقع 

موفقيت در اين حوزه را داشـته باشـيم . 

کسب وکار و استراتژي هاي محصول در بازار
معيار انتخاب نام محصول / خدمت

      ارقام –   ميليون ريال

وکارکسب9

محمدرضا طاليي
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ــي    ــرايط بي صداقت در ش
ــت، مــردم  از ســوي دول
از خــود  دارنــد  حــق 
»آيــا  کننــد  ســوال 
مــا  جــان  و  امنيــت 
رضايــت  خاطــر  بــه 
مزايــده  بــه  عرب هــا 
گذاشــته شــده اســت!؟« 
از  بي صداقتــي  ايــن 
ــس از  ــي پ ــاح اطالعات ــن افتض ــي دومي ــه حقوق جنب
ــه  ــوت در زمين ــزارش چليک ــان کاري در افشــاي گ پنه
جنــگ عــراق محســوب مي شــود. دولــت چــه چيــزي 
را انــکار و پنهــان مي کنــد؟ کــه انتظــار دارد »نگوييــم، 
نبينيــم، نشــنويم، در يــک کالم دهانمــان را ببنديــم!«  
قانــون عدالــت عليــه حاميــان تروريســم »جســتا-
ــس  ــط رئي ــته توس ــال گذش ــپتامبر س ــه س   JASAT «ک
ــتان  ــر عربس ــي خاط ــه آزردگ ــه بهان ــا ب ــور اوبام جمه
عمــال کنــار گذاشــته شــد، اينــک صاحــب يــک 
ــا شــده اســت.  ــوي زشــت و بدترکيــب در بريتاني دوقل
شــبح کريســتيناي هــراس آفريــن در کــوه هــاي 
آپاالچــي جورجيــا، يــک همــزاد پيــدا کــرده اســت!.از 
امــروز خيابــان بغــداد و دمشــق،امن تــر از خيابــان هاي 

ــتند!.   ــنگتن هس ــدن و واش لن
خانـم »تـرزا مـي« برخـالف تمامي سـنت هـاي اخالقي 
افشـاي  و  عمومـي  سـازي  شـفاف  بنياديـن  واصـول 
گـزارش  انتشـار  از  مدتهاسـت  بريتانيـا،  در  اطالعـات 
تحقيقـي - اطالعاتـي »چگونگـي تاميـن مالـي گـروه 
هـاي افراطي و تروريسـتي توسـط کشـورهاي خارجي« 
بـه عمـل مـي آورد.اقدامـي شـبيه واکنـش  ممانعـت 
سـپتامبر سـال گذشـته رئيس جمهور اوباما در تصويب 
قانـون »جسـتا« توسـط کنگـره. افکار عمومـي همچنان 
بـه  واشـنکتن،  ايـن تصميـم  از  ناراحـت  و  سـرخورده 
يکبـاره بـا تصميـم مشـابهي در لنـدن مواجه مي شـود.  

روزنامه گاردين سـه شـنبه هفته گذشـته به نقل از منابع 
خود در دفتر نخسـت وزيري افشـا کرد خانم »مي«آگاهانه 
جلو انتشـار عمومي اين گـزارش را گرفته اسـت.«کارولين 
لـوکاس« يکـي از رهبـران حـزب سـبز بريتانيا مـي گويد 
عربسـتان سـعودي  نقـش  بـر  مذکورمشـخصا  گـزارش 
در حمايـت از تروريسـم تاکيـد دارد.واقعيـت جالبـي کـه 
گارديـن بـه آن اشـاره کرده نشـان مـي دهد خانـم »مي« 
در زمـان تصـدي وزارت کشـور ايـن گـزارش راتاييد کرده 
اسـت. ترفنـدي کـه نهايتـا موجـب شـد دولـت بتوانـد 
حمايت حـزب ليبرال دموکـرات رابراي مشـارکت بريتانيا 
در حمـالت به سـوريه در دسـامبر سـال 2015 به دسـت 
آورد. امـا آنچـه موجـب تعجب بيشـتر محافل سياسـي و 
امنيتي مسـتقل در بريتانيـا را فراهم آورده اسـتدالل هاي 
دولـت بـراي پنهـان کاري سـت. اينکه دولت مدعي شـده 
»جسـتاي بريتانيايي »، در زمان خود صرفا درک بهتري از 

شـرايط در برابر کابينه قرار داده،نه بيشـتر!)آنگونه که خانم 
سـارا نيوتـن وزير کشـور اسـتدالل کرده(همان قـدر قابل 
قبـول بـه نظر مي رسـد کـه بپذيريم چيزي به نـام تهديد 

افراطيـون مذهبي اساسـا وجـود خارجي نـدارد.  
مـن فکـر ميکنم خانـم« مي« در شـرايط کنونـي تنها با 
يـک شـرم اخالقي زود گـذر روبرو نيسـت و بايد کم کم 
خـود را آمـاده روبرو شـدن باشـرايطي کند کـه احتماال 
بيـش از مصائـب برگزيـد))  Brexit، براي او مشـکل سـاز 
خواهـد شـد.خانم »لـوکاس« نماينـده پارلمـان گفته در 
ايـن زمينه سـوالي رسـمي تقديـم پارلمـان خواهد کرد 
و دولـت بايـد توضيـح دهـد بـا اين گـزارش چـه کرده؟ 
آقـاي »کوربيـن« رهبـر حـزب مخالـف کارگـر وآقـاي 
»اسـتورجن« وزيـر اول اسـکاتلند مواضع مشـابهي اتخاذ 
کـرده انـد.در چنين شـرايط بي صداقتي از سـوي دولت  
مـردم حـق دارنـد از خـود سـوال کنند«آيـا امنيـت و 
جـان مـا بـه خاطر رضايـت عرب هـا به مزايده گذاشـته 
شـده اسـت؟« ايـن بي صداقتـي دولت از جنبـه حقوقي 
دوميـن افتضاح اطالعاتي پس از پنهان کاري در افشـاي 
گـزارش چليکـوت در زمينـه جنگ عراق محسـوب مي 
شـود.حال مشـخص نيسـت خانـم »مي« مشـخصا کدام 

واقعيـت بديهـي گـزارش را انـکار و يا پنهـان مي کند!  
 «کاروليـن لـوکاس« مـي گويـد« ايـن عـدم تمايـل تنها 
يـک دليـل دارد، عربسـتان!«. امـا بـه بـاور مـن مشـکل 
تنهـا در حمايـت مالـي سـعودي هـا خالصه نمي شـود.

مشـکل بزرگتر و بغرنـج تر از اينهاسـت،به نحوي که راه 
مقابله با پديده تروريسـم را سـخت پيچيـده و پر هزينه 
کـرده اسـت. ايـن پيچيدگـي بـا روکـش ايدئولوژيـک 
وهابي،امـروز  تفکـرات  و  تحـت حمايـت سـعودي هـا 
و در تـداوم يـک رونـد حداقـل 40 سـاله تـا بـه آنجـا 
پيـش رفتـه کـه در مقابلـه بـا آن متاسـفانه پـاي اقليت 
و جمعيـت هـاي مسـلمان بـه ميـان کشـيده مي شـود 
،بـدون آنکـه مقصـر باشـند. معطـوف بـه سـعودي هـا 
،شـايد در ايـن زمينـه بتـوان مثال هـاي زيـادي زد. اما 
دسـتکم بـه دو نمونـه علنـي آن مي تـوان اشـاره کرد و 
پـي بـرد افراطيـون مذهبـي تحـت حمايت آنهـا چقدر 
»مراکـز  تاسـيس  نخسـت،  مي کننـد.  عمـل  پيچيـده 
امورخيريـه  ايجاد«مراکـز  دوم  اسـالمي«.  مـدارس  و 
سـخاوتمندي  از  کاريابي«کـه  و  درمانـي  اجتماعـي  
حيـرت آور اعـراب و سـعودي ها برخوردارنـد. اين مراکز 
بـا سـوء اسـتفاده از خـالء هـاي قانوني،معافيـت هـاي 
مالياتـي وانجـام حسابرسـي هـاي دولتـي، اوال بـا نقل و 
انتقـال ميليون هـا پاونـد در شـبکه هـاي رسـمي بانکي 
اقـدام بـه پـول شـويي هاي گسـترده در داخـل و خارج 
کشـور مي کننـد. ثانيا با ايجـاد مراکـز درماني،اجتماعي، 
آموزشـي و مذهبـي آنهم به صـورت رايگان، گـروه هاي 
گسـترده نيازمنـد و همسـو را بـه خدمـت خـود مـي 
گيرنـد. متاسـفانه دولـت به اين دليـل که بـار هزينه اي 
خـود را سـبک مـي کنـد چشـمانش را روي واقعيـات 
پنهـان ايـن گونـه مراکـز بسـته اسـت. سـعودي هـا و 
اعـراب افراطـي طعمه هـاي خـود ماننـد جـان جهـادي 
يـا سـلمان عبيـدي را از هميـن مراکـز صيد و بـه جان 
مردم مـي اندازند.ببينيد شـرورانه، چقـدر پيچيده عمل 
مـي کنند!؟.جسـتاي بريتانيايـي اينگونـه شـرارت ها را 
افشـا کـرده ،امـا خانـم نخسـت وزير مانـع از انتشـار آن 
شـده اسـت.او بدتـر از آنچـه کـه بـي اعتنايي بـه اصول 
اخالقـي اسـت، براي رضايـت متحدان پولـدار عرب و به 
قيمـت ميلياردهـا پاونـد قـرارداد فروش سـالح ،چشـم 
در چشـمان همـه مـا انداختـه و مـي گويـد » نگوييـد، 

نشـنويد، نبينيـد. در يـک کالم دهانتـان را ببنديـد!.  

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

شـايد هـرروز نـام چنـد محلـه از تهـران را بشـنويم بی آنکـه بدانيـم تاريخچـه ي ايـن نام هـا 
چيسـت. البتـه اگـر اهـل تهران باشـيد، به خوبـی ميدانيد کـه هر يـک از اين نام ها، بخشـي از 

تاريـخ تهـران و هويـت تهـران قديـم نهفتـه در تاريـخ اين نام هاسـت.
سـيدخندان: سـيدخندان پيرمـردي دانـا و البته خنـده رو بوده کـه پيشـگويي هاي او زبانزد 
مـردم بـوده اسـت. دليـل نام گـذاری ايـن منطقـه نيـز احتـرام بـه همين پيرمـرد بوده اسـت؛ 
البتـه بعدهـا نـام سـيدخندان بـر ايسـتگاه اتوبوسـي در جـاده قديـم شـميران هـم اطـالق 

مي شـده اسـت.
فرمانيه:درگذشـته امـالک زمين هـای ايـن منطقـه متعلـق بـه کامـران ميـرزا نايب السـلطنه 

بـوده اسـت و بعـد از مـرگ وي بـه عبدالحسـين ميـرزا فرمانفرمـا فروخته شـده اسـت.
فرحزاد:اين منطقه به دليل آب وهوای فرح انگيزش به همين نام معروف شده است.

شـهرک غرب:دليـل اينکـه ايـن محلـه به نام شـهرک غـرب معروف شـد سـاخت مجتمع های 
مسـکوني ايـن منطقـه بـا طراحـي و معمـاري مهندسـان آمريکايـي و به ماننـد مجتمع هـای 
مسـکوني آمريکايـي بـوده و درگذشـته نيـز محـل اسـکان بسـياري از خارجی هـا بوده اسـت.

آجودانيه:آجودانيـه در شـرق نيـاوران قـرار دارد و تـا اقدسـيه ادامـه پيدا می کنـد. آجودانيه 
متعلـق بـه رضاخـان اقبـال السـلطنه وزيـر قورخانـه ناصرالدين شـاه بـوده، او ابتـدا آجـودان 

مخصـوص شـاه بوده اسـت..
اقدسـيه:نام قبلـي اقدسـيه )تا قبـل از 1290 قمـري( حصار مال بوده اسـت. ناصرالدين شـاه 

زمين هـای آنجـا را بـه بـاغ تبديـل و بـراي يکـي از همسـران خـود بـه نـام امينـه اقـدس 
)اقـدس الدولـه( کاخـي سـاخت و به همين دليـل اين منطقه به اقدسـيه معروف شـد.

جماران:زمين هـای جمـاران متعلـق بـه سـيد محمدباقـر جمارانـي از روحانيـان 
معـروف در زمـان ناصرالدين شـاه بـوده اسـت. برخـي از اهالـي معتقدنـد کـه در 
کوه هـای ايـن محلـه از قديـم مـار فـراوان بـوده و مارگيـران بـراي گرفتـن مـار 
بـه ايـن ده می آمدنـد و دليـل نام گـذاری ايـن منطقـه نيـز هميـن بوده اسـت و 
عـده ای هـم معتقدنـد کـه جمـر و کمـر به معني سـنگ بـزرگ اسـت و چون از 

ايـن مـکان سـنگ هاي بزرگ به دسـت می آمـده  اسـت ، آنجا را جمـران ، يعني محل به دسـت 
ناميده اند. آمـدن جمـر 

پـل رومي:پـل رومـي درواقع پـل کوچکي بوده که دو سـفارت روسـيه و ترکيـه را هم متصل 
می کـرده اسـت. عـده اي هـم معتقدنـد کـه نـام پـل از موالنـا جالل الديـن رومـي گرفته شـده 

است .
جواديـه :بسـياري از زمين هـای جواديـه متعلـق بـه آقـاي فـرد دانش بوده اسـت کـه اهالي 
محـل بـه او جـواد آقابـزرگ لقـب داده بودنـد. مسـجد جامعـي نيز توسـط جواد آقابـزرگ در 

ايـن منطقـه بنانهـاده اسـت کـه به نـام مسـجد فردانـش هم معروف اسـت.
داوديـه )بيـن ميردامـاد و ظفر(:ميـرزا آقاخـان نـوري صدراعظـم ايـن اراضـي را بـراي 
پسـرش ، ميـرزا داودخـان ، خريـد و آن را توسـعه داد. اين منطقـه در ابتدا ارغوانيه نام داشـت 

و بعدهـا بـه دليـل ذکرشـده داوديـه نـام گرفت .
درکه:اگـر چـه هنـوز دليـل اصلـي نام گـذاری ايـن محـل مشـخص نيسـت امـا برخـي آنـرا 
مرتبـط به نوعـی کفـش بـراي حرکـت در بـرف کـه در ايـن منطقـه اسـتفاده می شـده و بـه 

دانسـته اند. اسـت  می شـده  ناميـده  درگ  زبان اصلـی 
دزاشـيب )نزديکـي تجريش(:روايت شـده اسـت کـه قلعـه بزرگـي در ايـن منطقـه بـه نام 
آِشـب وجود داشـته اسـت و درگذشـته نيز به اين منطقه دز آشـوب و دزج سـفال و در لهجه 

محلـي درشـو می گفتند.
زرگنده:احتمـاالً دليـل نام گـذاری ايـن محـل کشـف سـکه ها و اشـياء قيمتـي در ايـن محل 

بـوده اسـت. درگذشـته ايـن منطقه ييـالق کارکنان روسـيه بوده اسـت.
قلهک:کلمـه قلهـک از دو کلمـه قلـه و ک  تشکيل شـده اسـت کـه قلـه معـرب کلمـه کلـه ، 
مخفـف کالت بـه معنـاي قلعـه اسـت . عقيده اهالـي بر اين اسـت که بـه دليل اهميـت آبادي 
قلهـک کـه سـه راه گذرگاه هـاي لشـکرک، ونـک و شـميران بـوده اسـت ، بـه آن )قلـه- هک( 

گفته شـده اسـت .
کامرانيه:زمين هـاي ايـن منطقـه ابتـدا به ميرزا سـعيد خان، وزيـر امور خارجه تعلق داشـت، 
و سـپس کامـران ميرزا پسـر بزرگ ناصرالدين شـاه ، با خريـد زمين هاي حصـار بوعلی، جماران 

و نيـاوران ، اهالـي منطقـه را مجبـور به تـرک زمين ها کرد و سـپس آنجـا را کامرانيه ناميد.
محموديه:بيـن پـارک وی تـا تجريـش يـا وليعصـر تـا ولنجـک،در ايـن منطقـه باغـي بـوده 
اسـت کـه متعلـق بـه حـاج ميرزا آقاسـي بوده اسـت و چـون نـام او عباس بـوده آنرا عباسـيه 
می گفتنـد. سـپس عالءالدولـه ايـن بـاغ بـزرگ را از دولـت خريـد و بـه نـام پسـرش ، محمود 

خـان احتشام السـلطنه ، محموديـه ناميـد.
نياوران:نـام قديـم ايـن منطقـه گردوي بوده اسـت و برخـي معتقدند در زمان ناصرالدين شـاه 
نـام ايـن ده بـه نيـاوران تغييـر کـرده اسـت به اين ترتيـب کـه نيـاوران مرکـب از نيـا )حـد، 
عظمـت و قـدرت (؛ ور )صاحـب ( و ان  عالمـت نسـبت اسـت و درمجمـوع يعنـي کاخ داراي 

عظمت .
ونک:نـام ونـک تشکيل شـده اسـت از دو حـرف )ون ( بـه نـام درخـت و حـرف )ک( کـه 

مي شـود. ظاهـر  صفـت  به صـورت 
يوسـف آباد:منطقه يوسـف آباد را ميـرزا يوسـف آشـتياني مسـتوفي الممالک در شـمال غربي 

دارالخالفـه ناصـري احـداث کـرد و به نام خـود، يوسـف آباد ناميد.
پـل چوبي:قبـل از اين کـه شـهر تهران به شـکل امروزي خـود درآيـد، دور شـهر دروازه هايی 
بناشـده بـود تـا دفـاع از شـهر ممکـن باشـد. يکـي از ايـن دروازه هـا، دروازه شـميران بـود بـا 
خندق هايـي پـر از آب در اطرافـش کـه بـراي عبـور از آن ، از پلـي چوبـي اسـتفاده مي شـد. 
امـروزه از ايـن دروازه و آن خنـدق پـر از آب اثـري نيسـت ، امـا ايـن محل همچنان بـه نام پل 

چوبـي معروف اسـت.
شـميران:نظريات مختلفـي دربـاره اين نـام شـميران وجـود دارد. يکـي از مطرح ترين داليل 
عنوان شـده ترکيـب دو کلمـه سـمي يا شـمي بـه معناي سـرد و ران بـه معناي جايگاه اسـت 
و درواقـع شـميران بـه معنـاي جاي سـرد اسـت. به هميـن ترتيب نيـز تهران بـه معناي جاي 
گـرم اسـت. همچنيـن در نظريـه ديگـري بـه دليـل وجود قلعـه نظامـي در اين منطقـه به آن 
شـميران می گفتنـد و همچنيـن برخـي نيز معتقدنـد که  يکي از نـه واليت ري را شـمع ايران 

می گفتنـد کـه بعدها به شـميران تبديل شـده اسـت.
گيشـا:نام گيشـا کـه در ابتـدا کيشـا بـوده اسـت برگرفتـه از نـام دو بنيان گـذار ايـن منطقه 

)کـی نژاد و شـاپوري( هسـت.
منيريـه )در جنـوب وليعصر(:منيريـه در زمـان قاجـار يکـي از محله هـای اعيان نشـين 

تهـران بـوده و گفته شـده نـام آن از نـام زن کامران ميـرزا، يکـي از صاحب منصبـان 
قاجـر، بـه نـام منير گرفته شـده اسـت.

دیدگاه
تأثير پول عربستان بر قوانين بريتانيا

مسلم متين   
تحليل گر ارشد سياست خارجي

توصيههايصندوقبينالملليپولبهنظامبانکيايران
هــر ســاله صنــدوق بيــن المللــي پــول 

گزارشــي از وضعيــت اقتصادي کشــورهاي 
ــي  ــزارش بيشــتر متک ــن گ ــد. اي ــدوق منتشــر مي کن ــن صن عضــو اي
ــار و داده هــاي مراکــز آمــاري کشــورهاي عضــو ، مصاحبه هــاي  برآم
ــول و  ــي پ ــدوق بين الملل ــان اقتصــادي صن ــي کارشناس ــم اعزام تي

همچنيــن مدل هــاي اقتصــادي اســتکه بــا اســتناد بــه آن وضعيت 
ــت  ــوان گف ــود. مي ت ــي مي ش ــور پيش بين ــر کش ــادي ه اقتص

ــاي  ــر واقعيت ه ــه و متکــي ب ــا منصفان ــا تقريب ــن گزارش ه اي
اقتصــادي و کمتــر متاثــر از بينش هــاي غير علمــي در 
تحليــل مســايل اقتصــادي اســت. بــه هميــن دليــل نتايــج 
ايــن تحليل هــا هميشــه مــورد توجــه اهــل اقتصــاد بــوده 
اســت. امســال نيــز صنــدوق بين المللــي پــول در تاريــخ 27 

فوريــه 2017 گزارشــي از وضعيــت اقتصــادي ايــران منتشــر 
ــن  ــر دارد. اي ــي در ب ــل توجه ــدي و قاب ــکات کلي ــه ن ــرد ک ک

گــزارش حــاوي اطالعــات جامعــي از وضعيــت اقتصــادي ايــران 
ــورت  ــه ص ــده و ب ــه ش ــاري تهي ــف آم ــع مختل ــه از مناب ــت ک اس

ــرار گرفتــه اســت.    ــار عمــوم ق تجميعــي در اختي
طبــق ايــن گــزارش رشــد اقتصــادي ســال 1395 تــا پايــان ســال 6.6 در صــد 

بــرآورد شــده اســت کــه طــي ســه ســال گذشــته رشــدي کــم نظيــر محســوب 
ــدي  ــي1.8 درص ــد منف ــزارش رش ــن گ ــه در اي ــب توج ــه جال ــود . نکت مي ش
ســال 1394 اســت کــه کمتــر در آمارهــاي اقتصــادي مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. هــر چنــد پــس از روي کار آمــدن دولــت يازدهــم رشــد بخــش نفــت 
در توليــد ناخالــص ملــي مثبــت بــوده امــا رشــد ايــن بخــش در ســال 1395 
ــال 95  ــت در س ــد بخــش نف ــزارش رش ــن گ ــق اي ــوده اســت. طب ــر ب بي نظي
بــه قيمت هــاي ثابــت 52.2 درصــد بــوده اســت. بخــش غيــر نفــت هــم رشــد 
مثبــت را تجربــه کــرد امــا مقــدار آن ناچيــز بــود بــه طوري کــه ســطح توليــد 
بــه دو ســال گذشــته هــم نرســيد و تنهــا  0.8 درصــد رشــد داشــت . بــا ايــن 
ــال هاي  ــران در س ــاد اي ــد اقتص ــد رش ــان مي ده ــا نش ــش بيني ه ــود پي وج
ــن رشــد  ــود و بخــش مهــم اي ــه طــور متوســط 4.5 درصــد خواهــد ب ــي ب آت
بــه خاطــر رشــد بخــش غيرنفتــي اســت. نکتــه حايــز اهميــت در ايــن گــزارش 
ــورم اســت کــه شــاخص قيمــت مصــرف  موفقيــت بانــک مرکــزي در مهــار ت
ــال 1395  ــا در س ــد قيمت ه ــتاب رش ــيده و ش ــد رس ــه 8.9 درص ــده ب کنن
کاهــش يافتــه اســت. مدل هــاي صنــدوق بيــن المللــي پــول نشــان مي دهــد 
کــه بــه دليــل رشــد بــاالي حجــم پــول در ســه ســال آينــده تــورم مجــدد دو 
رقمــي خواهــد شــد امــا بــا فاصلــه کمــي از تــورم در ســال 1395 قــرار خواهــد 
گرفــت. تهيــه کننــدگان گــزارش تاکيــد مي کننــد کــه پيش بيني هــاي 
ــا  ــران ب ــه شــرايط سياســي و اقتصــادي اي ــن اســاس اســت ک ــر اي موجــود ب
ــا  ــن سياســت ه ــيم و همي ــاهد نباش ــده اي را ش ــرات عم ــات باشــد و تغيي ثب

فعلــي پيگيــري شــود.   
جــدول زيــر  متغير هــاي کليــدي اقتصــادي ايــران را نشــان مي دهــد و نمايــي 
از ايــن وضعيــت را در گذشــته ، حــال و آينــده بــه معــرض نمايــش مي گــذارد.  

يکــي از نــکات شــاخص ايــن گــزارش، تاکيــد صنــدوق بيــن المللــي پــول بــر 
ــران اســت.  ــده اقتصــاد اي ــرات آين ــوان پاشــنه آشــيل تغيي ــه عن نظــام بانکيب
بــر هميــن اســاس در ايــن يادداشــتخالصه اي از گــزارش   IMF  در مــورد نظــام 

ــه مي شــود.    ــا اراي ــه آنه ــران و توصي بانکــي اي
ــد  ــران بتوان ــه اي ــراي آنک ــول ب ــي پ ــن الملل ــدوق بي ــر صن ــاس نظ ــر اس ب

بــه متوســط رشــد 4.5 درصــد برســد مي بايســت زمينــه الزم بــراي 
ســرمايه گذاري مســتقيم خارجــي را به وجــود آورد. وضعيــت نابســامان برخــي 
ــويي  ــن ضد پولش ــت قواني ــراي درس ــدم اج ــن ع ــي و همچني ــاي ايران بانک ه
   )AML(   و مبــارزه بــا تاميــن مالــي تروريســم  )CFT(   در آنهــا باعــث شــده اســت 
ــاي  ــه رو شــود. بانک ه ــا مشــکل جــدي روب ــران ب ــه اي ــال ســرمايه ب ــه انتق ک
ــزرگ  ــاي ب ــا بانک ه ــود را ب ــزاري خ ــط کارگ ــته اند رواب ــوز نتوانس ــي هن ايران
ــه عنــوان يــک ســد  ــد ب بين المللــي ايجــاد نماينــد و هميــن موضــوع مي توان
ــور از  ــود و کش ــداد ش ــادي قلم ــد اقتص ــي و رش ــي خارج ــن مال ــل تامي مقاب

ــردد.   ــروم گ ــاال مح ــد هاي ب ــه رش ــيدن ب رس
طبــق نظــر صنــدوق بين المللــي پــول ، نظــام بانکــي در ايــران بســيار شــکننده 
اســت  و بخــش زيــادي از دارايي هــاي بانک هــا در تســهيالت مشــکوک الوصول 
و در مســتغالت بــدون بــازده قفل)فريــز( شــده اســت. هميــن موضــوع باعــث 
شــده کــه علي رغــم کاهــش تــورم ،بانکهــا بــراي جــذب منابــع رقابــت ناســالم 
داشــته باشــند در نتيجــه نــرخ واقعــي ســود بانکــي کاهــش نيافتــه اســت. بــه 
نظــر کارشناســان بانــک جهانــي به رغــم نــرخ بــاالي ســود بانکــي نســبت بــه 
نرخ هــاي جهانــي، رشــد ســريع تســهيالت در آمــار برخــي  بانک هــاي ايرانــي 
ــراي  ــه جــاي آنکــه در صورت هــاي مالــي خــود ب نشــان مي دهــد کــه آنهــا ب
وام هــاي مشــکوک الوصــول 100 درصــد ذخيــره نشــان دهنــد آنهــا راتمديــد 

 .   )Roll Over(    مي کننــد
در بخــش ديگــري از ايــن گــزارش، صنــدوق بيــن المللــي پــول، مــدل تاميــن 
ــزارش  ــن گ ــه اي ــر پاي ــت.  ب ــته اس ــورم زا دانس ــران را ت ــا در اي ــي بانک ه مال
در حــال حاضــر بخــش زيــادي از تاميــن مالــي بانک هــا بــه دليــل مشــکالت 
ــک  ــه بان ــدون وثيق ــدت ب ــاه م ــاي کوت ــر وام ه ــي ب ــه اي مبتن ــده ترازنام عدي
ــرل  ــزي کنت ــک مرک ــه بان ــده ک ــث ش ــن وام هاباع ــد اي ــت. رش ــزي اس مرک
ــکل  ــاي مش ــر بانک ه ــرف ديگ ــد. از ط ــت بده ــورم از دس ــر روي ت ــود را ب خ
دار بــراي تاميــن نقدينگــي روزانــه خــود عــالوه بــر بانــک مرکــزي، از طريــق 
ــر  ــاي غي ــا نرخ ه ــپرده ب ــذب س ــق ج ــور از طري ــي و همين ط ــازار بين بانک ب
متعــارف نيــز عملمي کننــد کــه موجــب شــده اســت نــرخ واقعــي ســود بانکــي 

ــز  ــد ني ــکل دارن ــر مش ــه کمت ــي ک ــر بانک هاي ــد و ب ــاال باش ــيار ب بس
فشــار بيــاورد.  

ــت  ــراي تقوي ــول ب ــي پ ــدوق بين الملل ــاس صن ــن اس ــر اي ب
ــه  ــه اراي ــري از بحــران در آن،6 توصي سيســتم بانکــي و جلوگي

ــد از :   ــه عبارتن ــت ک ــوده اس نم
1 -  نظــارت دقيــق و بســيار شــديد بــرروي بانــک هايــي کــه بــه 
قــول صنــدوق بيــن المللــي پــول Distressed   )آشــفته( هســتند و 
بــه آنهــا اجــازه ندهنــد کــه بــا رقابــت ناســالم نــرخ واقعــي ســود 
ــک  ــه بان ــود ک ــث مي ش ــوع باع ــن موض ــد. اي ــاال ببرن ــي را ب بانک
مرکــزي بتوانــد تصميــم اســتراتژيک در مــورد ادامــه حيــات و تجديــد 

ســاختار آنهــا را ارايــه نمايــد.  
2 -  بررســي کيفيــت ترازنامــه تمامــي بانــک )AQR(   بايــد مــورد مداقــه 
قــرار بگيــرد تــا ميــزان ســرمايه الزم بــراي هــر بانــک مشــخص شــود. 
ــرمايه  ــش س ــدي و افزاي ــا زمان بن ــود ت ــث مي ش ــي باع ــن بررس اي
ــي کــه  ــي    )Viable(   مشــخص گــردد و بانک هاي ــده ماندن بانک هــاي زن

مــي بايســت منحــل شــوند  نيزمعيــن گردنــد.  
 3-  افزايــش ســرمايه بانک  هــاي دولتــي بايــد کامــال متکــي بــر اصــالح 
ــد پرداخــت  ــت باي ــا باشــد . همين طــور دول ــدت آنه ــد م ــار تجــاري بلن رفت
تســهيالت تکليفــي و پرداخــت يارانــه بــه تســهيالت از محــل بودجــه را  بــه 

طــور مرحلــه اي متوقــف کنــد.  
4 -  بانــک مرکــزي ايــران بــه قوانيــن محکم  تــر بــراي نظــارت بــر بانک هــا نيــاز 
ــول   ــي پ ــه صنــدوق بين الملل ــي کشــور ب دارد. طبــق اظهــارات مســووالن پول
پيــش نويــس قوانيــن بانکــي تهيــه شــده اســت کــه بــه بانــک مرکــزي اجــازه 
مي دهــد بــر تمــام نهادهــاي مالــي کــه ســپرده جــذب مي کننــد نظــارت نمايــد 
و در چهــار چــوب صنــدوق بيمــه ســپرده ها، بانک هايــي کــه قــادر بــه ادامــه 
حيــات نيستند،ســپرده اشــخاص حقيقــي و حقوقــي را تــا ســقف مشــخصي که 
بيمــه شــده انــد پرداخــت نمايــد. ضمــن آنکــه بــه نظــر مي رســد کــه طبــق 
ــد،  فــروش دارايي هــا و انحــالل بانک هــاي مشــکل  پيش نويــس قوانيــن جدي
دار بــه ســرعت قابــل انجــام اســت. صنــدوق بيــن المللــي پــول از تصويــب ايــن 
قوانيــن اســتقبال مي کنــد و ايــن قوانيــن را در راســتاي افزايــش نظــارت بانــک 

ــدارد.   ــزي مي پن مرک
 5-  صنــدوق بين  المللــي پــول تبديــل ديــون دولتــي بــه اوراقبدهــي را کمــک 
ــه اصــالح ســاختار بانک هــا قلمــداد مي کنــد و از دولــت مي خواهــد  بزرگــي ب
کــه تمامــي بدهي هــاي خــود را بــراي راه انــدازي بــازار تــازه متولــد شــده اوراق 
قرضــه )مشــارکت( بــه اوراق بدهــي تبديــل نمايد.طبــق ايــن توصيــه نرخ ســود 
ــرددو  ــخص مي گ ــت  مش ــاي دول ــيد بدهي ه ــود، سررس ــفاف  مي ش ــازار ش ب
همچنيــن ســودي کــه دولــت هــر ســاله بايدپرداخــت نمايــد در بودجــه معلــوم 

مي شــود و دولــت مجبــور اســت کــه بــا سياســت پولــي هماهنــگ شــود.  
6 -  اجــراي جــدي قوانيــن ضد  پولشــويي و مبــارزه بــا تاميــن مالــي تروريســم 
مي توانــد در برقــراري ارتبــاط بانکــي بــا ســاير بانک هــاي بــزرگ جهــان  موثــر 

باشد.  
در گــزارش   IMF  تصريــح شــده اســت کــه مســووالن تقريبــا بــا نظــرات آنهــا 
ــراي  ــد کــه ايــن اصالحــات الزم اســت امــا ب ــد و تاکيــد کرده ان موافــق بوده ان
ــا مســووالن  ــاز اســت. ضمن ــک اجمــاع گســترده سياســي ني ــه ي انجــام آن ب
ايرانــي بــراي پياده ســازي يــک نقشــه راه بــراي حــل مشــکالت نظــام بانکيــاز 

ــد.   ــت کرده ان ــي درخواس ــاي فن ــول کمک ه ــي پ ــدوق بين الملل صن
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 چوايراننباشدتنمنمباد
در  مســلمانان  قتل عــام  کتــاب  از  جســتاری   

نوشــته صمــد ســرداری:  ارس  دوســوی 
 »ژان  مــاری کــرزو« فرانســوی بااينکــه در سراســر کتابــش 
ــان  ــه ارمني ــبت ب ــتان 1915 »نس ــوان »ارمنس ــت عن تح
ــش  ــه 29 کتاب ــن در صفح ــد . لک ــان می ده ــی نش همدل
ــای  ــه در خــالل جنگ ه ــران و ترکي ــان اي می نويســد: ارمني
ــی  ــب نظام ــای داوطل ــکيل گروه ه ــا تش ــيه ب ــران و روس اي
خدمــات و کمک هــای ارزنــده ای بــه روســيه کــرده و 
پيــروزی ايــن کشــور را تســهيل کردند.چراکــه نظــر ايشــان 
جدايــی ايــن منطقــه از يــک حکومــت مســلمان بــه معنــای 
اوليــن قــدم به ســوی آزادی و اســتقالل کلــی ملــت ارامنــه 
محســوب می شــد. نکتــه حائــز اهميــت در ايــن ميــان آن کــه 
بازگشــت  ايــن قــرارداد به خودی خــود موجــب  انعقــاد 
ــدا از  ــه ابت ــن بازگشــت ک ــه ارمنســتان شــد . اي ــان ب ارمني
ــی نيــز ســرايت نمــود ،گــروه  ــه عثمان ــران آغــاز شــد و ب اي
قابل مالحظــه ای از ارامنــه ايــن کشــور را بــه کانــون ارمنــی و 
روســی بازگردانــد. ارمنيــان از همــان آغــاز جنــگ همــکاری 
ــواد  ــه ج ــد. هنگامی ک ــروع می کنن ــا ش ــا روس ه ــود را ب خ
خــان و مــردم گنجــه در برابــر روس هــا مقاومــت می کردنــد 
قلعــه گنجــه براثــر خيانــت ارامنــه ســقوط  می کنــد . پــس 
در تمــام مراحــل جنــگ همــکاری ارامنــه بــا روس هــا ادامــه 
ــای  ــه نيروه ــختی ب ــات س ــکاری ضرب ــن هم ــد و اي می ياب
ــه  ــا علي ــا روس ه ــی ب ــه در حال ــد . ارامن ــران وارد می کن اي
ــه در  ــه هميش ــد ک ــه می کردن ــکاری همه جانب ــران هم اي
کشــور ايــران در کنــار ســاير ايرانيــان بــا مســالمت زندگــی 
می کــرده و مورداحتــرام بودنــد و  اســناد تاريخــی ايــن 
واقعيــت را گواهــی می دهنــد. اســناد نشــان می دهــد 
ــای  ــا را از ورود به کليس ــران داروغه ه ــت اي ــم وق ــه حاک ک
ــعه صدر  ــان دهنده س ــن نش ــت و اي ــرده اس ــع ک ــه من ارامن
ــا پيــروان ديگــر مذاهــب اســت.  مــردم ايــران در برخــورد ب
ــه از  ــران و روســيه کــوچ ارامن ــان جنگ هــای اي پــس از پاي
ــه تصــرف روس  ــه ب ــه آن ســوی ارس ک ــی ب ــران و عثمان اي
درآمــده بــود آغــاز گرديــد. روس هــا پــس از اشــغال منطقــه 
قفقــاز کــه اکثريــت ســاکنان آن را مســلمانان تشــکيل 
می دادنــد و هيچ گونــه اعتمــادی بــه آنــان نداشــتند دســت 
ــه  ــاز را ب ــد کــه ترکيــب جمعيــت قفق ــه تدابيــری می زدن ب
ضــرر مســلمانان تغييــر دهنــد. آن هــا بــا گنجانــدن مــاده ای 
ــه  ــه را  ک ــرت ارامن ــه مهاج ــای زمين ــه ترکمانچ در عهدنام
در طــول جنــگ  بــا نيروهــای روســيه تــزار همــکاری 
ــدام  ــن اق ــا اي ــد را فراهــم ســاختند. تزاريســم ب کــرده بودن

می خواســت موقعيــت خــود را در قفقــاز مســتحکم کــرده و درسياســت ديريــن شــرقی خــود نقطــه اتکايــی در ايــن 
منطقــه بــرای خــود ايجــاد کنــد. پــس از الحــاق قفقــاز بــه امپراتــوری روســيه مــردم مســلمان ايــن خطــه کــه مــورد 
ــل  ــور را تحم ــردان آن کش ــز دولتم ــت های تبعيض آمي ــواره سياس ــد هم ــن  نبودن ــردمداران کاخ کرملي ــاد س اعتم
ــد. به طوری کــه در طــول ايــن ســال ها سياســت مســيحی کــردن اجبــاری مــردم مســلمان ادامــه داشــت  می کردن
ــا مقــام نخســت وزيری نيــز پيــش  . اقليــت ارامنــه در پســت های حســاس امپراتــوری جــای می گرفتنــد و حتــی ت
رفتنــد . گفتنــی اســت کــه سياســت مســيحی کــردن آن ســوی ارس بــه قيمــت ســرکوب و از بيــن بــردن مســلمانان 
آن ديــار در تمــام ايــن ســال ها از ســوی ســردمداران روســيه ادامــه داشــته و امــروز هــم ادامــه دارد. سياســت های 

ــد.  ــين گردي ــق مسلمان نش ــی در مناط ــاز و خيزش هاي ــان  در قفق ــروز عصي ــبب ب ــم س ــط تزاريس غل
ــه کشــور  ــل ب ــا خــزر و تبدي ــه ت ــای مديتران ــی ســرزمين های دري ــا يعن ــا دري ــا ت ــزرگ از دري ايجــاد ارمنســتان ب
ارمنســتان  انديشــه ای بــود کــه بــه پاک ســازی نــژادی مســلمانان ايــن خطــه منجــر شــد. توليــد وحشــت و هــراس 
ــی   ــاک و آوارگ ــع هولن ــلمانان و  فجاي ــام  مس ــه قتل ع ــر ب ــو  منج ــه در باک ــود ک ــا ب ــی از برنامه ه ــوب بخش و آش
ــلمانان   ــر از مس ــزار نف ــتن 300 ه ــروان و کش ــين اي ــق مسلمان نش ــه مناط ــه ب ــا در حمل ــناک ه ــد  .داش ــان ش آن
ــکاری  ــا هم ــلمانان را ب ــر از مس ــزار نف ــش از 20 ه ــز بي ــو ني ــد و در باک ــين کردن ــی ارمنی نش ــهر را  به کل ــن ش اي
ســپاه عثمانــی بــه قتــل رســانده و بــه پاک ســازی کامــل نــژادی پرداختنــد. از طرفــی در اين ســوی ارس آســوری 
هــا کــه »جلــو« ناميــده می شــدند و بــرای  حمايــت از روس هــا  بــا دولــت  عثمانــی جنگيــده بودنــد و بــه غــرب 
آذربايجــان يعنــی در اروميــه و ســلماس پناهنــده شــده بودنــد  و در ســايه  لطــف و محبــت مردمــان ايــن مناطــق 
زندگــی می کردنــد .آن هــا بــا  توطئــه انگليــس  همــراه ارامنــه فــراری قفقــاز و آســوری هــا و مســيحيان محلــی بــه 
بهانــه تشــکيل حکومــت خودمختــار مســيحی مســلح شــدند و بديــن ترتيــب 130 هــزار نفــر از مســلمانان اروميــه 
و ســلماس را  نسل کشــی کردنــد کــه  ســرانجام بــا دخالــت قــوای عثمانــی نقشــه شــوم تجزيــه آذربايجــان ايــران 

نيــز خنثــی گرديــد.

قــرارداد  از يــک  فراتــر  توتــال،  بــا  1 . قــرارداد 
ــرارداد  ــن ق ــم اي ــار مه ــي از آث ــت. يک ــي اس نفت
ــران و اروپاســت. امضــاي  ــط اي ــاي ســطح رواب ارتق
ــراي  ــي ب ــرکت هاي خارج ــد ش ــرارداد تردي ــن ق اي
تصميم گيــري دربــاره ســرمايه گذاري در ايــران 
برطــرف کــرده اســت و ايــن شــروعي بــزرگ بــراي 
شــرکت هايي اســت کــه قصــد ســرمايه گذاري 
در ايــران را دارنــد. ازنظــر اقتصــادي و اجرايــي 
و عملياتــي، پيامدهــاي قــرارداد نفتــي توتــال 
رفــع  بــه  ناچــار  را  اروپايــي  بانک هــاي  قــرارداد  ايــن  اســت.  قابل توجــه 

مي کنــد .  ايــران  بــراي  بانکــي  محدوديت هــاي 
ــال و  ــن توت ــر 2016 امضــا و بي ــا   HOA  در 8 نوامب ــال ي ــا توت ــه ب 2 . تفاهــم اولي
ــا  ــام چارچوب ه ــه تم ــان ب ــد. در آن زم ــه ش ــران مبادل ــت اي ــي نف ــرکت مل ش
ــا دنيــا  فکــر شــد. ايــران بعــد از لغــو تحريم هــا در شــرايط برد-بــرد در تقابــل ب
ــد.  ــال کن ــروژه را دنب ــه  اجــراي پ ــود ک ــن ب ــم اي ــال ه ــت و اراده توت ــرار گرف ق
ــا  ــه ب ــران 75 تفاهم نام ــت اي ــي نف ــرکت هاي مل ــه ش ــاره کنم ک ــت اش الزم اس
شــرکت هاي خارجــي امضــا کــرد امــا از ايــن بيــن، تنهــا توتــال توانســت خــودش 
را بــا شــرايط و موقعيت هــاي خــاص ايــران از نظــر اجتماعــي و سياســي تطبيــق 
دهــد. ايــن قــرارداد بــراي طــرف فرانســوي اهميــت زيــادي دارد تــا جايــي کــه 
رئيس جمهــور فرانســه آن را اقدامــي مهــم و ســرآغازي بــراي شــرکت توتــال در 

ــرد .  ــوان ک ــاي اقتصــادي اش عن ــعه فعاليت ه توس
3 . براســاس قــرارداد  توتــال، پــس از 40 تــا 48 مــاه پــس از اجــراي قــرارداد توليــد 
ــان  ــود. مدت زم ــاز مي ش ــده، آغ ــرارداد مشخص ش ــن ق ــاس آنچــه در اي گاز براس
ايــن قــرارداد از ســوي منتقــدان موردتوجــه قرارگرفتــه بــود .بســياري از انتقادهــا 
ــه  ــرارداد بيست ســاله اســت؟ پاســخ ب ــن ق ــود کــه چــرا عمــر اي ــن ب متوجــه اي
ــن  ــرد. اي ــت وجو ک ــاف جس ــتخراج و اکتش ــل اس ــد در مراح ــاد را باي ــن انتق اي
مراحــل در پروژه هــاي بــزرگ نفــت و گاز و پتروشــيمي طوالنــي اســت و زمــان 
ــان  ــرد. زم ــا منظــور ک ــد در قرارداده ــن توســعه يافته را باي ــرداري از ميادي بهره ب

ــرآورد مي شــود  .  قــرارداد براســاس ميــزان برداشــت مــورد انتظــار از چــاه ب
ــدي 80  ــه درآم ــران ب ــده  اي ــال بيســت ســال آين ــا توت ــرارداد ب ــا اجــراي ق 4 . ب
تــا 84 ميليــارد دالري مي رســد و ســهم توتــال در ايــن مــدت 12 ميليــارد دالر 
اســت. ايــن قــرارداد عــالوه بــر درآمــد بــراي طــرف خارجــي به عنــوان پيمانــکار 
نفتــي منافــع خوبــي دارد و البتــه در چارچــوب منافــع ملــي، مــا هــم بــه حقــوق 

ــيم .  ــان مي رس خودم
ــت.  ــده اس ــد ش ــي تأکي ــش خصوص ــارکت بخ ــه مش ــال ب ــا توت ــرارداد ب 5 . در ق
طــرف قــرارداد ملــزم بــه اســتفاده از تــوان داخلــي اســت. 50درصــد از تجهيــزات 
ــي اســت  ــک شــرکت دولت ــارس ي ــود. شــرکت پتروپ ــن ش ــد از داخــل تأمي باي
ــن  ــا، اي ــا ازنظــر م ــال همــکاري مي کنــد ام ــا توت ــي ب ــوان طــرف ايران کــه به عن
ــا توتــال گام اول اســت. مــا در  مســئله اي نيســت بــه ايــن دليــل کــه قــرارداد ب
ــر  ــا آغــازي ب ــرارداد عملياتــي شــود ت بخــش خصوصــي حاضــر هســتيم ايــن ق
ــه  ــته ب ــن خواس ــد. اي ــي باش ــرکت هاي ايران ــي ش ــاي بين الملل ــروع فعاليت ه ش
ــان کار نيســت  ــال پاي ــا توت ــرارداد ب ــده اســت. ق ــم منعکــس ش ــت ه وزارت نف
ــت.  ــي اس ــي و خارج ــي ايران ــرکت هاي خصوص ــتر ش ــت بيش ــاز فعالي ــه آغ بلک
ــي در  ــرکت غرب ــک ش ــرمايه گذاري ي ــن نخســتين س ــا اي ــو تحريم ه ــس از لغ پ
ــاد اســت امــا مشــکلي  ــران اســت درنتيجــه عالمــت ســؤال زي ــرژي اي بخــش ان
نيســت.اين قــرارداد بــا نظــارت مجلــس شــوراي اســالمي بــه مرحلــه اجرا رســيده 
اســت و مســير درســتي را تــا امــروز طــي کــرده اســت. تفاهم نامــه در مذاکــرات 
ــه اجــرا درآمدهاســت.  ــه مرحل ــرارداد شــده و ب ــه ق ــل ب رفــع ابهــام شــده، تبدي
ســرمايه گذاري توتــال 2.5 ميليــارد دالر، 1.5 ســهم ســي نوپــک چيــن و کمتــر 
ــه  از 1 ميليــارد دالر ســهم پتروپــارس اســت و اميدواريــم بعــد از چهــار ســال ب

ــم .  ــد مي کني ــب تولي ــون مترمکع ــا 60 ميلي ــد 58 ت تولي

مـن بـر ايـن اعتقـادم کـه نيايـش روح و 
جوهـره مذهـب اسـت و بـه هميـن دليـل 
بايـد هسـته زندگـی انسـان تلقـی شـود 
بـدون  نمی توانـد  انسـانی  هيـچ  ،زيـرا 
مذهـب زندگـی کند. انسـان چـه از طريق 
اسـتدالل ، چـه از رهگـذر غريـزه و چـه 
بـه دليـل خرافـه گرايـی بـه وجـود نوعـی 
حتـی  دارد.  اذعـان  باخـدا  خـود  ارتبـاط 
برادلـو )اصالح طلـب اجتماعی  انگليسـی( 
کـه بـه بی خدايـی معـروف اسـت همـواره 
بـر اعتقـادات قلبـی و درونـی خـود پـای 
بـود  ايـن  سـخنش  همـواره  و  می فشـرد 
کـه پـاداش حقيقـت چيـزی جـز حقيقت 
نيسـت. نيايـش يـا به صـورت درخواسـت 
و  می کنـد  جلـوه  خداونـد  از  تقاضـا  و 
يـا بـه مفهـوم عميق تـر خـود بـه شـکل 
هم نشـينی و مصاحبتـی درونی بـا خداوند 
نتيجـه  ظاهـر می شـود کـه درهرصـورت 
نهايی يکسـانی دارد. نيايـش تنها به معنی 
جنبيـدن لـب و توليـد واژه يا شـنيدن آن 
نيسـت. ايـن کار تکـرار پـوچ و بی حاصـل 
يـک فرمـول اسـت . تکـرار نـام خـدا بـه 
هرانـدازه کـه باشـد اگـر از برانگيختـن و 
بـه جـوش آوردن روح ناتـوان باشـد ثمری 
در برنـدارد. نيايشـی که در آن دل هسـت 
و واژه نيسـت بهتـر از نيايشـی اسـت کـه 
در آن واژه هسـت ولـی دل حضـور نـدارد. 
مـرد نيايـش بـا خـود و بـا همـه دنيـا در 
صلـح و آشـتی اسـت . نيايش تنها وسـيله 
مسـتولی سـاختن نظـم و آرامـش و وقـار 
در امـور روزمـره ماسـت. پـس روز خود را 
بـا نيايـش آغـاز کنيـد و آن چنـان بـاروح 
خـود درآميزيـد کـه تا غـروب همراه شـما 
بمانـد. روز خـود را بـا نيايـش بـه پايـان 
بـدون  و  آرامـش  در  را  شـب  تـا  ببريـد 
ديـدن رؤيـا و کابـوس بـه صبح برسـانيد.

را  مـا  بايـد  باشـد  نيايـش هرچـه  شـکل 
دهـد.  سـوق  باخـدا  مصاحبـت  به سـوی 
مهـم آن اسـت که هنـگام گفتـن واژه های 
نيايـش روحمـان سـرگردان و بـی تمرکـز 
افـراد  مـا  بگوييـد  اسـت  ممکـن  نباشـد. 
بسـياری را می بينيـم کـه بـدون نيايش به 
زندگـی خـود ادامـه می دهنـد ، بـه جرات 
می گويـم چنيـن زندگـی حيـات جانـوران 
اسـت که برای انسـان از مرگ بدتر اسـت. 
بهتريـن  ورزی  عدالـت  مـن  اعتقـاد  بـه 
شـکل نيايـش اسـت و کسـی کـه صادقانه 
نسـبت بـه همـه عدالـت و انصـاف داشـته 

باشـد نيـازی بـه نيايـش ديگـری نـدارد . 
برخـی افـراد زمـان طوالنی صـرف نيايش 
آن هـا  آنکـه 95 درصـد  بـدون  می کننـد 
نمی فهمنـد.  می گوينـد  را  آنچـه  معنـای 
بيشـترين  مـادری  زبـان  بـه  نيايـش 
دقيقـه ای  می گـذارد.  روح  بـر  را  تأثيـر 
نيايـش صادقانـه کافـی اسـت کـه باخـدا 
دربـاره  نکنيـم.  گنـاه  کـه  ببنديـم  عهـد 
مدت زمـان مناسـک مذهبـی قانـون ثابت 
و خاصـی وجـود نـدارد و به حـال و هوای 
فـرد بسـتگی دارد. ايـن لحظـات لحظاتـی 
اسـت کـه انسـان به مـرور گذشـته خـود 
می نشـيند ،بـه ضعـف خـود اقـرار می کند 
و تقاضـای بخشـش می کنـد و از او تـوان 
بهتـر بـودن و قدرت انجـام کارهـای نيک 
دقيقـه  يـک  برخـی  بـرای   . می طلبـد  را 
تجربـه چنيـن حالتـی کافی اسـت و برای 
برخـی نيـز بيسـت وچهار سـاعت نيـز کـم 
اسـت. برای کسـانی که درونشـان انباشته 
از حضـور خداسـت کار کـردن نيـز نيايش 
اسـت وزندگی شـان سراسـر عبادت اسـت. 
مـا موجوداتـی معمولـی و فناناپذيريـم که 
بايـد اعتـدال را در زندگـی انتخـاب کنيم. 
مـا نـه آن قـدر تکامل يافته ايـم کـه تمـام 
نه چنـدان  و  باشـد  وقـف خـدا  اعمالمـان 
گمـراه کـه فقط بـرای خود زندگـی کنيم. 
زمانـی  مذاهـب  تمـام  دليـل  هميـن  بـه 
کرده انـد.  مقـرر  عبـادت  بـرای  را  خـاص 
متأسـفانه امـروزه ايـن اعمـال عبـادی اگر 
رنـگ ريـا و سـالوس را نيز به خـود نگرفته 
بـه رفتارهـای مکانيکـی و  باشـد تبديـل 
رسـمی شـده . پـس آنچـه ضـرورت دارد 
ايـن اسـت کـه حـال و هـوای مناسـب را 
بـا عبادت همـراه کنيم.شـرط صداقت اين 
اسـت کـه آنچـه بيـان می کنيـم از اعماق 

قلبـم بـر خواسـته باشـد.

زبـان  از  زاده  اعتمـاد  محمـد  شـرح حال  
آذيـن)1293-1385(   بـه  ا.  خـودش:م. 
آثـار  نامـدار  مترجـم  سر شـناس،  متفکـری 
بالـزاک،  همچـون  دنيـا  مهـم  نويسـندگان 
شکسـپير، گوتـه، رومـن روالن و شـولوخف ، 
برجسـته،  روزنامه نـگاری  توانـا،  نويسـنده ای 
ايـران  نويسـندگان  کانـون  بنيان گـذاران  از 
و شـورای نويسـندگان و هنرمنـدان ايـران و 
فعـال اجتماعـی  که  سـالهای پايانی  عمرش 
را در   بيمـاری و تنگدسـتی بـه پايـان بـرد.

و  شـصت  اسـت.  کـرده  غافلگيـرم  پيـری 
يکسـال چيزی کـم. و هجوم هم زمـان دردها 
. تـا سـه سـال پيش هيـچ باکم نبود. چسـت 
و چـاالک ،خـورد و خـواب و گوارشـم بجـا 
بـود و نيـروی کارم در حـد متعـادل . روزی 
هشـت سـاعت و بيشـتر ترجمـه می کـردم 
،آن هـم ايـن نثـر کارکـرده و تودرتـوی رومن 
روالن. امـا يک بـاره قلبـم سـکندری رفـت. 
،بـه  سـينه  چـپ  بـاالی  در  شـديد  دردی 
هرچنـد قـدم کـه برمی داشـتم و درماندگـی 
در کار. هرچـه بـود بـا مداوايـی مختصـر ،بـا 
پرهيـز غذايـی و کـم کـردن ده کيلـو از وزن 
بهبودکـی يافتم،چندان که توانسـتم کار خود 
از سـر بگيـرم. امـا نيـرو به تدريـج کاسـتن 
گرفـت و جـان شـيفته را بـه پايـان رسـاندم 
و  تـالش  سـال  بيسـت  خسـتگی  ،يک بـاره 
پايـداری بر سـرم فروريخـت. از هرچـه کاغذ 
و قلـم سـرخورده شـدم. تا آنجا کـه هنوز هم 
از دل زدگـی و بيـزاری کالم نوشـته بيـرون 
نيامـده ام.و در ايـن مـدت اگـر هـم چيزکـی 
روی کاغـذ آورده ام در همـان چنـد صفحـه 
نخسـت واگذاشـته و پـاره کـرده ام. کـه چـه 
؟بـه کجـا می رسـی؟ آنچـه سـرخی روزگار 
طلـب می کنـد جواز گفتنـش را نـداری . جز 
آن هـم هرچـه بگويـی و بنويسـی رنگ پريده 
اسـت و از تـو نمی پذيرنـد. روزگار پراکندگی 

اسـت و خاموشـی. به اجبـار . گرچـه شـايد 
ناتوانـی دل مردگـی اسـت کـه در مـن چنين 
بهانـه می سـازد . تـن و جـان هـر دو خسـته 
اسـت و مـرگ نزديـک . همه چيـز بيهـوده . 
بيش ازپيـش گوشـه گير و خانه نشـين شـدم 
. از دوسـتان آن چنـد تـن کـه به ديدارشـان 
دلگـرم بـودم دوری گزيدم. نـه چند آن هم به 
اختيار دل ، که از اين شـلوغی و دود و دوری 
مسـافت شـهر. خانـه به نوعی زندان من شـد. 
زندگيـم تنگ تـر و تهی تر از هر زمـان. تلخی 
و سرگشـتگی و شرمسـاری آن همـه فرصـت 
کـه از دسـت دادم و حسـرت آنچـه ديگـر 
هرگـز بـه دسـت نمی آيـد. در اين يـک سـال 
يگانه سـرگرمی ام خواندن بـود. خواندن برای 
وقت کشـی . کتاب هايی از هر دسـت فارسـی 
و فرانسـه .بيشـتر ادبيـات صوفيانـه و تاريـخ 
دردنـاک ايـران،و نيـز بررسـی ها و بحث های 
تئوريکـی و سياسـی . ولـی از اين همـه چـه 
به دسـت مـن می مانـد و بردانسـته هايم چه 
افزوده می شـود ،به راسـتی نمی دانـم. و کاش 
اگـر افزايشـی نيسـت کاهشـی هـم نمی بود. 
و چنيـن نيسـت . بـه چشـم خـود می بينـم 
کـه مچالـه می شـوم. حاشـيه های ذهنـم در 
مـه و تيرگـی فرو می رود . انديشـه ام چه بسـا 
کـه در جهـش معتـاد خـود ناگهـان از رفتـار 
بازمی مانـد. واژه کـه زمانـی دسـت آموز بـود 
.اينـک گريزپا شـده اسـت و معنـی به تقريب 
در سـخن می گنجـد. و ايـن تنهـا از پيـری و 
خسـتگی نيسـت . از آن اسـت که پيوندهای 
آلی انديشـه گسسـته اسـت. در هـوای مانده 
و گنـد آلـود ايـن روزگار در ميـان زوزه هـای 
هـزاران  بـه  کـه  فريـب  و  تهمـت  و  دروغ 
تهديـد  بـا  می شـود.  تکـرار  مـزدور  زبـان 
زنـدان  و  بازخواسـت و شـکنچه  هميشـگی 
،مجـال گفت وشـنود سـاده و سـليم نيسـت. 
گفتنی هـا عقـده ناگفتنـی می گردد،انديشـه 
در الک نوميـدی و احتياط فـرو می رود،ترس 
و بدگمانـی ضـرورت زندگـی می شـود و آن 
بالندگـی  مايـه  کـه  آزاد  بحـث  دادوسـتد 
رشـته اش  اسـت  هنـر  و  دانـش  پويايـی  و 
و  تنهايـی ات  و  می مانـی  تـو  و   . می گسـلد 
جريـان کنـد فريبـکار فـرو پوسـيدن زندگی 
زندگـی  اسـت  ايـن  بـاری  مثلـه گشـته ات. 
،انديشـه راکـد  : تـن فرسـوده  امـروزه مـن 
مانـده ،پيونـدم با مـردم بريده... شـوق کار در 
مـن مرده و پنـدار آن که به نحـوی مؤثر افتم 
ازدسـت رفته ... و اکنـون به سـادگی می تـوان 

پرسـيد زندگـی بـرای چـه؟ ...
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کافه داستان

داســتانی از کتــاب روز اول قبر-مــرد تــو رختخوابــش غلــت مــی زد و خوابــش نمی بــرد، 
ــو  ــود و ت ــده ب ــش ش ــی خواب ــه قات ــو خراب ــگ ها ت ــگ توله س ــگ ون ــه ون ــرای اينک ب
ســرش زق زق می کــرد. خــودش ديــده بــود کــه چگونــه مــادر آن هــا ظهــر روز پيــش 
ــود و  ــه اش ب ــه خان ــه ای ک ــو خراب ــودش را ت ــه خون آل ــود و الش ــه ب ــين رفت ــر ماش زي
ــرش را  ــو س ــا ت ــاال زر زر آن ه ــد و ح ــه بودن ــود انداخت ــده ب ــا زايي ــا را همان ج بچه ه
می خراشــيد. » ديگــه اينــا چــه جــور زنــده مــی ميمونــن؟ گنــده نيســتن کــه آدم يــه 
خــرده لثــه و آشــغال از دم دکــون قصابــی بخــره بنــدازه جلوشــون . دو روزه هســن و 
هنــوز چشاشــون وانشــده شــير خــوره هســن . اگــه آدم بخــواد بزرگشــون کنــه بايــد 
بــا پســتونک شــير دهنشــون بــذاره . مــن اگــر ايــن کارو بکنــم تمــوم اهــل محــل تــف 
ــرای اينکــه چــل پنجــاه ســال  و لعنتــم مــی کنــن. حــاال تــف و لعنتــم مــی کنــن ب
ــم راه نمــی دم . زن  از ســنم مــی گــذره هنــوز زن نگرفتــم و کلفــت و نوکــر تــو خون
بگيــرم بــرای چــی؟ تخــم و ترکــه راه بنــدازم بــرای چــی ؟ کــه فــردا همينجــوری مثــه 
ايــن تولــه هــا بــرای يــه لقمــه نــون ونــگ بزنن.تــا بچــه دار شــدم و هنــوز اون دنــدون 
درنيــاورده مــن بميــرم. چــه جــوری بــزرگ مــی شــه؟ چــرا ايــن مردکــه شــوفر کــه 
ايــن بدبختــو کشــت و هيشــکه هيــچ نگفــت و همــه مــردم زيــر بازارچــه خنديــدن و 
ــا؟  ــه ه ــل خاکروب ــت و رو خــاکا کشــوندش و انداختــش رو ت اون پســره دمبشــو گرف
اگــه آدم بــود همينجــور ســرش مــی آوردن ؟ بلــه ،معلومــه آدمــم همينجوريــه ؟ چــه 

ــر خــاک.« ــه مــی تپوننــش زي فرقــی می کن
ــر ســرش گــود  ــش زي ــر لحــاف مــوج می خــورد. شــکم بال ــدام الغــر و باريکــش زي ان
ــش را  ــد و بال ــز ش ــو رختخــواب نيم خي ــن . ت ــود پايي ــاده ب ــود و ســرش افت ــاده ب افت
ــتش  ــاره گذاش ــد و دوب ــای آن کوبي ــه پهلوه ــم ب ــت محک ــا مش ــد ت ــگ زد و چن چن
ســرجاش و تنــش را بــاز تــو رختخــواب انداخــت. طاق بــاز خوابيــد . امــا ديــد اگــر بــه 
ــو ســرش دويــد کــه روزی خواهــد مــرد و  ــر اســت. .. ناگهــان ت ــد راحت ت پهلــو بخواب
او را چــال خواهنــد کــرد. بــه فکــر لحظــه مــرگ خــود افتــاد کــه چــه جــوری اســت 
ــش هــری  ــد؟ دل ــا در آن لحظــه او چــه فکــر می کن ــی زود ام ؟ کيســت؟ شــايد خيل
ريخــت تــو و درونــش لرزيــد و پاهــاش يــخ زد. زق زق قاتــی تولــه هــا تــو شــقيقه هايش 
می کوبيــد. چــراغ را روشــن کــرد. نــور پــت و پهــن ســرخی ،ســياهی اتــاق را بلعيــد و 
ســايه های کج وکولــه ميــز و صندلــی و بخــاری و ســماور و اســتکان و ليــوان تــو اتــاق 
جــان گرفــت . تــو رختخوابــش نشســته بــود . ســرش ســنگين و چشــمانش  تــر و آماس 
ــرون  ــه بي ــت ب ــا دق ــد . ب ــو ســرش می رقصي ــا ت ــده زق زق آن ه ــا ته مان ــود. ام کــرده ب
ــر  ــه ســگ ن ــن ؟ نکن ــد. »چــه شــد خفه خــون گرفت ــر صــدا نمی آم ــوش داد . ديگ گ
او مــده باشــه سروقتشــون  ؟ از بــس وق زدن ديگــه نــا نــدارن . امــا همشــون بــا هــم 
چــرا؟« لحــاف را از روی پاهايــش کنــار زد و از تختخــواب پاييــن خزيــد . دور و ورش 
را نــگاه کــرد و دســتی بــه موهــای وزکــرده اش کشــيد و عبايــی بــر دوشــش انداخــت. 
تــو کوچــه مــاه بــود و مــرد فانوســی در دســت داشــت. نــور ســرخ فانــوس ، وصله هــای 
مهتــاب اذان زده روی زميــن را چــرک مــرده می کــرد و پيــش می رفــت. زميــن خرابــه 
گل شــده بــود و زباله هــا و خاکروبــه هــا و قوطی هــای حلبــی و زرت و زبيــل هــا پيــش 
ــد. الشــه تکيــده و خشــکيده ماده ســگ را ديــد  ــه رقــص درآمــده بودن ــوس ب ــور فان ن
ــش تا  ــر ش ــود و ه ــده ب ــو خم ش ــه پهل ــن ب ــکل رو زمي ــود بی ش ــر خون آل ــا س ــه ب ک
ــا ولــع تمــام آن هــا را مــک  ــه پســتان های ســرد او را بــه دهــن گرفتــه بودنــد و ب تول

ــی زد. ــرون م ــان بي ــرزان از دماغش ــای ل ــد و نوزگه ه می زدن

 يک شب بی خوابی 
آمديمصادق چوبک

خانهنبوديد

محیط طباطبایی

نسرين ظهيری
 روايـت خانه هـای مشـاهير ايران- بـه بهانه 
26 خردادمـاه زادروز محيـط طباطبايی سـری به 
خانه اش زديم .سـيگارها در جعبه منبتی هنوز هم 
منتظـر مهمان هـا رديـف نشسـته اند. مهمان های 
اسـتاد محيـط طباطبايـی. در جاسـيگاری خانـه 
اسـتاد محيـط طباطبايـی کـه بازمی گشـود بوی 
توتون سـيگار خشک شـده می پيچـد در اتاقی که 
بـوی عـود و نفتالين در آن جـوالن می دهد : »اين 
سـيگارها از همـان زمان فوت پدر در جاسـيگاری 
مانده انـد و پدر گرچه خودش سـيگار نمی کشـيد 
امـا هميشـه بـه مهمان هايی کـه سـيگاری بودند 
سـيگار نعـارف می کـرد.« مجسـمه های کوچک و 
بـزرگ روی طاقچه هـای قـوس دار قصه مـردی را 
روايـت می کننـد کـه در زندگی وقت کم داشـت.

پله هـای باريـک در خانه ای به سـبک پهلـوی دوم 
ساخته شـده هنـوز هم صـدای پاهـای مـردی را 
بـه خاطر سـپرده اسـت که هـرگاه کتاب تـازه ای 
می يافـت بـرای خواندنش پله هـا را به سـرعت باال 
می رفـت. احمد محيـط طباطبايـی دومين نفری 
اسـت کـه در ايـن  مجموعـه  بـا نگاهـی متفاوت 
در خانـه پـدری نشسـته و بـه سـبک خـودش از 
آن چـون ميراثـی گران بهـا مراقبـت می کنـد :« 
پـدر وقتـی بـه تهـران آمدند مدتـی بعـد از ديپلم 
گرفتـن از دارالفنـون در کاروانسـرای ناصرخسـرو 
زندگی می کردند. بعدها در خيابان شـاپور ،سـمت 
بابايـی، خانـه ای اجـاره کردنـد . در سـال 1322 
بـه ايـن محـل بـرای زندگـی می آينـد و در سـال 
1335 ايـن خانه را می خرند. علت اصلی سـکونت 
در ايـن محـل هـم نزديکـی بـه ميدان بهارسـتان 
زمـان  بود.می خواسـتند  مجلـس  کتابخانـه  و 
کمتـری را صـرف آمدوشـد کننـد.« اين کـه چـرا 
شـخصی کـه خودش در مسـائل ميـراث فرهنگی 
صاحب نظـر اسـت از قيد مـوزه کـردن خانه پدری 
گذشـته ،جـواب سـاده ای دارد:« اينجـا خانه پدرم 
اسـت . مـن فقـط در خانه پـدرم زندگـی می کنم 
. همـان کاری کـه گذشـتگان مـا انجـام می دادند. 
يکـی از سـنت های خوبی که ازميان رفته سـکونت 
پايـدار در يـک محله و منطقه اسـت. مردم کم کم 
عـادت کرده انـد کـه هـر ده سـال يک بـار محـل 
زندگی شـان را عـوض کننـد، شـهر بـرای آن کـه 
بـه معنای واقعی شـهر باشـد بايـد پايـدار و محل 
زندگـی قـوام پيـدا کنـد. بـه نظر مـن هـر فردی 
موظف اسـت خودش ميراث فرهنگـی خانواده اش 
را حفاظـت کند.« در اتـاق پذيرايی مرحوم محيط 
باقی مانـده  دسـت نخورده  همه چيـز  طباطبايـی 
اسـت. اتاق اسـتراحت اسـتاد به همان شکل قبلی 
نگهـداری می شـود. سـاختمان گرچـه ترک هـای 
قابـل روئيت دارد اما دسـت مرمت زخـم ديوارها را 
پوشـانده اسـت. خانه در خيابان مجاهدين اسـالم 
واقع شـده اسـت ،کـوی آذر. محلـه ای کـه همـه 

ويژگی هـای آن در ذهـن فرزنـد محيط طباطبايی 
نقـش بسـته است،افسـانه گـون می نمايـد:« يکی 
از ويژگی هـای ايـن محلـه ايـن بـود کـه بـه علت 
نزديکی به وزارت معارف پر از مدرسـه بود.بنابراين 
محلـه يـک محله فرهنگـی به حسـاب می آمد که 
اهالـی بـه شـيوه فرهنگـی باهـم ارتباط داشـتند. 
مثـاًل تا جايی که در خاطرم هسـت همسـايه های 
مـا مدام به بچه هايشـان تذکـر می دادند که کمتر 
سـروصدا کننـد تـا مزاحـم فعاليت هـای اسـتاد 
نباشـند. در ايـن محله هـا شـايد افـراد مراوده های 
محلی داشـته باشـند امـا احسـاس تعلق خاطر به 
هـم می کنند و درسـت به  دليل همين احسـاس 
اسـت کـه مـن در ايـن محلـه زندگـی می کنـم. 
در حـال حاضـر محلـه بـه مفهـوم واقعـی آن در 
تهـران کم کـم از ميـان مـی رود و جای خـود را به 
اجتمـاع شـهری می دهـد . اگـر ايـن افراد بيسـت 
يا سـی سـال در يـک مـکان زندگی کننـد بازهم 
محلـه شـکل می گيـرد. امـا اآلن مـا بـا آدم هايـی 
سـروکار داريـم کـه اهـل هيـچ کجـا نيسـتند و 
کسـی کـه ريشـه درجايی نداشـته باشـد زودتر از 
بين می رود و داشـتن ريشـه يکی از عوامل سـاده 
امـا الزم بـرای زندگی اسـت.« شـاخه های درخت 
سـيب حياط ديوارهـای کوچه را آذين بسـته اند و 
پنجـره و ديوارهـای خانه نشـان از قدمت نجيب و 
دسـت نيافتنی می دهند. در شـهری که همسايه ها 
به اجبـار زمانـه کوچه هـا را بـه تصرف سـنگ های 
صيقلـی وانهاده انـد:« در همان سـال هايی که پدر 
در قيـد حيـات بودنـد به ايشـان پيشـنهاد کردند 
کـه ايـن کوچه کـه نامش آذر اسـت به اسمشـان 
نام گـذاری شـود امـا خودشـان به شـدت مخالفت 
کردنـد. اين کوچه شـصت سـال اسـت کـه نامش 
آذر اسـت و بـرای همـان دوام و پايـداری که گفتم 
بهتـر اسـت بـا هميـن نـام خوانـده شـود . چراکه 
جزئـی از خاطـره مـردم محلـه شـده  و حفظ اين 
خاطره ارجح اسـت. پيشـنهادی در شـورای شـهر 
شـد کـه  آن را آقـای مسـجد جامعـی پيگيـری 
می کردنـد بـرای نام گـذاری بعضـی از خيابان های 
تـازه ساخته شـده بـه نـام اسـتاد کـه البتـه هنوز 
بی نتيجـه مانـده اسـت و نيـاز بـه پيگيـری دارد. 
» اگـر کيوسـک روزنامه فروشـی خيابـان روبـرو 
پابرجـا بـود می توانسـت قصـه مـردی را برايمـان 
بگويـد که مشـتری دائمش بـود و کنار کيوسـک 
بـا پـدرم  سـاعت ها روزنامـه ورق مـی زد:« مـن 
شـصت سـال اختالف سن داشـتم که اين مسئله 
محسـناتی داشـت. دسـتم را می گرفـت و می بـرد 
اتوبـوس سـواری . اتوبوس هـا از ميدان بهارسـتان 
مـن  اصـرار  بـه  کنونـی.  جمهـوری  می رفتنـد 
طبقـه دوم می نشسـتيم و پـدر يکی يکـی جاهای 
قديمـی را برايـم توضيـح مـی داد. بنابرايـن اولين 
تهران گردی هـای مـن بـا پـدرم بـود. شـب های 

جمعـه در خانـه مـا بـه روی اهالـی محل بـاز بود 
يـادم هسـت که اصـرار داشـتم شـربت ها را خودم 
بـرای مهمان هايـش بياورم. اهالـی محل می آمدند 
و در مـورد طايفه هايشـان از پـدر سـؤال می کردند 
. رجـال علمـی هـم کـه جـای خـود داشـتند. » 
احمـد محيـط طباطبايـی حـاال روی مبـل اتـاق 
مهمـان پدر نشسـته و از ازدسـت رفته های زندگی 
شـهری می گويـد:« چيـزی که بـه حيات انسـان 
قوام می بخشـد روحيه است و شـهر روح زندگی را 
در انسـان تقويـت می کنـد. مثالً قبرسـتان ها اآلن 
بـه شـکل خروجـی عمـل می کننـد مـردم کمتر 
می تواننـد بـه مرده هايشـان سـربزنند  درحالی که 
مـا قبـاًل 160 گورسـتان در تهـران داشـتيم کـه 
کمـک می کـردن بـه وفـاق اجتماعـی و مـردم در 
هـر پنجشـنبه همديگـر را سـر قبـر عزيزانشـان 
اکنـون  تهـران  در  کـه  همچنـان   ، می ديدنـد 
اتوبان هـا به جـای نزديـک کـردن راه فاصله هـا را 

کرده اند.« بيشـتر 
 همدم کتاب های خطی 

شـاه آباد  خيابـان  اروپـا  سـينما  روبـروی 
کتاب فروشـی مسـتوفی . اينجـا پاتـوق مرحـوم 
محيـط طباطبايـی بـود. کتاب فروشـی کوچکی 
کـه صاحبـش اسـتاد خليـل مسـتوفی اسـت. 
در  خطـی  کتاب هـای  کارکشـته های  از  يکـی 
ايرآن کـه در کتابخانـه مجلـس هـم کار می کرد. 
او سـفرهای مختلفـی بـه کشـورهايی مثل هند 
انجـام داده  تـا کتاب هـای خطـی مختلفـی را 
شـکار کند. استاد مسـتوفی صندلی را که استاد 
می دهـد.  نشـان  می نشسـته  آن  روی  محيـط 
پنجشـنبه ها  طباطبايـی  محيـط  مرحـوم   »:
می آمـد کتاب فروشـی مـا. هـر وقـت در مـورد 
کتاب هـای خطی سـؤالی پيـش می آمد ايشـان 
خيلـی دقيـق راهنمايـی می کردنـد . عصرهـای 
پنج شـنبه کـه می آمدنـد اينجـا اسـتادانی مثل 
خويـی .پرفسـور عدنـان ارضـی و جـالل همايی 
هـم می آمدنـد. خيلـی مرتـب و منظـم بـود ، 
بـه کفـش عالقـه خاصـی داشـت. کفش هايـش 
هميشـه  و  می کـرد  عـوض  زودبـه زود  را 

کفش هايـش بـرق مـی زد. يک روز کتابـی به نام 
آئيـن اکبـری که چـاپ هند بود از مـن خريدند. 
ظاهـراً مدت هـا بـود کـه بـه دنبـال ايـن کتـاب 
می گشـتند، همين کـه کتـاب را از مـن گرفتنـد 
فوراً سـوار تاکسـی شـدند که بروند خانـه و فوراً 
مطالعـه  شـوند . اين قدر عجلـه کردند که کتاب 
را تـوی تاکسـی جـا گذاشـتند، خيلـی ناراحـت 
بودنـد ، بـا همه جـا تمـاس گرفتيـم پيدا نشـد. 
چنـد مـاه بعـد کسـی آمد اينجـا و می خواسـت 
همـان کتاب را بفروشـد. قيد اين که بـا او درباره 
گم شـدن کتاب حـرف بزنم را زدم و کتـاب را از 
او خريـدم. بعـد کتاب را به اسـتاد هديـه کردم، 
خيلـی خوشـحال شـدند وقتـی کتـاب را ديدند 
چنـد بـار بلنـد شـدند و نشسـتند و می گفتنـد 
کـه باورشـان نمی شـود که کتـاب رفتـه بازآمده 
باشـد. قبـول نمی کردند کتـاب را هديـه بگيرند 

امـا بـه زور کتـاب را به ايشـان هديـه دادم.
در جستجوی رفيق فابريک حالج 

شـايد بتوان گفت شـهرری ، نه گورستان مشاهير 
ايـران بلکـه تاريخ ايـران  را در تـن خاکی اش مثل 
کـوزه سـفالين پيداکـرده اسـت. وقتـی رفتيـم تا 
طغرل بيک را بعد از 976 سـال بيدار کنيم،پشـت 
پرچين هـای سـبز ،مقبره آراسـته و زيبايی بود که 
يکـی گفت اينجا قبر محيط طباطبايی از محققان 
و روزنامه نگاران برجسـته اسـت. راستش باآن همه 
کبـک بـه و دبدبـه بـرج طغـرل کـه بی نهايـت 
به غايـت زيباسـت ، آن قدر که مسـتر موسـيوهای 
مستشـرقی مثـل کـر پرتر ،جاکسـن ،ديـو الفوا و 
دونالـد ويبلـر در توصيـف آن بيـش از مـن ايرانی 
سـنگ تمـام گذاشـتند اصالً هـم طغرل بيـک را 
تحويـل نگرفتيم ، مثل محيـط ، عطای بيک خان 
طغـرل را بـه لقايـش بخشـيديم و بـا سـنگ مزار 
اسـتاد عکـس يـادگاری گرفتيـم، سـردبير مجله 
محيـط ،آموزش وپرورش ، نويسـنده کتـاب تاريخ 
روزنامه هـای  مقاله نويـس   ، مطبوعـات  تحليلـی 
شـفق سـرخ، سـتاره جهان ...و خوش عاقبت ترين 
ايـن  بـه  کـه حداقـل سـنگ قبر  روزنامه نـگاری 

دارد. زيبايی 

فرحزاد نوزاد   

 

صــادق چوبــک )زاده تيــر 1295 
 1377 تيــر  درگذشــته   - بوشــهر 
و  نمايشــنامه نويس  نويســنده،  برکلــی( 
ــود. او را همــراه  ــی ب مترجــم معــروف ايران
ــدران  ــت، پ ــادق هداي ــوی و ص ــزرگ عل ب
داستان نويســی نويــن ايرانــی می داننــد 
ــه  ــان قص ــاه نويس ــن کوت ــک از اولي . چوب
محمدعلــی  از  پــس  و  اســت  فارســی 
ــوان از  ــت، می ت ــادق هداي ــال زاده و ص جم
او به عنــوان يکــی از پيشــروان قصه نويســی 
جديــد ايــران نــام بــرد. اکثــر داســتان های 
وی حکايــت تيــره روزی مردمــی اســت 
ــه  ــد ب ــی و پايبن ــه و نادان ــير خراف ــه اس ک
مذهــب خويــش هســتند. چوبــک بــا 
در  کــه  رفتــاری  بــه خشــونت  توجــه 
ــراغ  ــد س ــده می ش ــت دي ــات فرودس طبق
کــه  رفــت  ماجراهايــی  و  شــخصيت ها 
ــاب  ــار را بازت ــن رفت ــدام بخشــی از اي هرک
می دادنــد و بــه شــّدت ره بــه تاريکــی 
می بردنــد. او يــک رئاليســت تمام عيــار 
ــا  ــردن چرک ه ــس ک ــا منعک ــه ب ــود ک ب
و زخم هــای طبقــه رهاشــده فرودســت 
ــود و  ــا ب ــان آن ه ــتجوی درم ــه در جس ن
نــه تــالش داشــت پيشــوای فکــری نســلی 
شــود کــه تــاب اين همه زشــتی را نداشــت. 
او در اکثــر داســتان های کوتاهــش و رمــان 
ــود و جمــود زيســتی ای  ــور رک ســنگ صب
ــق  ــازه خل ــه اج ــيد ک ــر کش ــه تصوي را ب
باورهــای بــزرگ و فکرهــای مترقــی را 
نمی دهــد. از ايــن منظــر طبقــه فرودســت 

ــه شــکل  ــا ب ــوم ام ــوان مظل ــد به عن هرچن
گناهــکار ترســيم می شــود کــه هرچــه 

بيشــتر در گل والی فــرو مــی رود.
زندگينامه

محمــد  آقــا  فرزنــد  چوبــک،  صــادق 
ــلطان در  ــه س ــازرگان( و رقي ــماعيل )ب اس
ــهر  ــال 1295 ه.ش در بوش ــاه س 15 تيرم
ــی  ــوم ابتداي ــع س ــا مقط ــد. ت ــد ش متول
در مدرســه ی »ســعادت« بوشــهر درس 
بيمــاری  بــه   1303 ســال  در  خوانــد. 
بــرای معالجــه  ماالريــا مبتــال شــد و 
بــه شــيراز نقل مــکان کــرد. در شــيراز 
»باقريــه« »شــفاييه«،  مدرســه های   در 

ــرد.  ــل ک ــات« تحصي ــلطانيه« و »حي »س
نخســتين مقالــه ی چوبــک در ســال 1310 
ــت«  ــان حقيق ــی »بي ــه ی محل در روزنام
ــه  ــق ب ــال 1313 موف ــد. در س منتشــر ش
اخــذ گواهی نامــه ی ســيکل گشــت. در 
ــران  ــی ته ــج آمريکاي ــال 1314 در کال س
ــا قدســی  ــه تحصيــل پرداخــت. ب ــه ادام ب
خانــم )همســرش( و مســعود فــرزاد و 
پرويــز ناتــل خانلــری آشــنا شــد. در ســال 
ــت آشــنا شــد. در  ــا صــادق هداي 1315 ب
ــم از  ــذ ديپل ــه اخ ــق ب ــال 1316 موف س
کالــج آمريکايــی تهــران گشــت. بــا قدســی 

ــرد. ــم ازدواج ک خان
ــاز  ــد و آغ ــتخدام ش ــگ اس در وزارت فرهن
بــه کار تحصيــل کــرد. پــس از مدتــی برای 
ــال  ــد. در س ــار ش ــربازی احض ــت س خدم
ــلط  ــر تس ــه خاط ــربازی ب ــت س دوم خدم

بــر زبــان انگليســی به عنــوان مترجــم، 
خدمتــش در ســتاد ارتــش بــه پايــان 
ــی  ــال 1319 در وزارت داراي ــيد. در س رس
ــا  ــد. ب ــتخدام ش ــل دار اس ــوان تحوي به عن
ورود مستشــاران آمريکايــی، بــه آن هيئــت 
منتقــل شــد و به عنــوان مترجــم آغــاز بــه 
کارکــرد. در ســال 1320 بــه همــراه هدايت 
ــرد..در ســال 1326  ــدران ســفر ک ــه مازن ب
بــه پيشــنهاد اول ســاتن "شرق شــناس 
ســفارت  عمومــی  روابــط  در  معــروف- 
انگليــس به عنــوان مترجــم اســتخدام شــد. 
ــران و  ــت اي در ســال 1328 در شــرکت نف
انگليــس به عنــوان مترجــم اســتخدام شــد. 
ــای  ــا مجله ه ــکاری ب ــال 1329 هم در س
ادبــی را آغــاز کــرد. بــرای شــرکت در 
ســمينار دانشــگاه هــاروارد بــه امريــکا 
ــون  ــه دعــوت کان ــن ب ــرد. همچني ســفر ک
نويســندگان شــوروی بــه مســکو، ســمرقند، 
بخــارا و تاجيکســتان ســفر کــرد. در ســال 
ايــن ســال خــود را  1353 چوبــک در 
بازنشســته می کنــد و پــس از مدتــی راهــی 
می شــود.  امريــکا  ســپس  و  انگلســتان 
در ســال 1361 بينايــی اش را از دســت 
قــوه ی  از  يک هشــتم  تنهــا  و  می دهــد 
ــن رو  ــد. ازاي ــی می مان ــرای او باق ــره ب بص
همســرش جــای او می خوانــد و می نويســد 
و گاهــی هــم چوبــک از کتاب خانــه ی 
ــه  ــان را ب ــژه ی نابيناي ــای وي ــره نواره کنگ
می دهــد:  گــوش  و  می گيــرد  امانــت 
»هنــوز بــاور نمی کنــم کــه نمی بينــم. 

بلنــد  خــواب  از  کــه  صبــح  هــرروز 
ــی ام را  ــه بيناي ــم ک ــر می کن ــوم، فک می ش
ــه، 12  ــرانجام در روز جمع ــه ام.« س بازيافت
ــکا  ژوئيــه ی 1988 صــادق چوبــک در امري
ــق   ــت. طب ــالگی درگذش ــن 82 س و در س
وصيت نامــه يادداشــت های منتشرنشــده 
وجــودش بــه درخواســت خــودش ســوزانده 

ــد.  ــه ش ــوس آرام ريخت ــه اقيان ــد و ب ش
آثار

داستان ها:خيمه شـب بازی)1324(،روز 
 ،)1344( آخـر  )1344(،چـراغ  قبـر  اول 
چـرا دريـا طوفانی شـد )1328(،انتـری که 

بـود )1328( مـرده  لوطـی اش 
رمان هــا: تنــگ ســير )1342(،ســنگ 

صبــور )1345( 
در  چوبی)پينوکيو(،آليس  ترجمه ها:آدمک 
که  کاری  ،مه پاره   ،غراب  عجايب  سرزمين 
نداد  چوبک  به  را  آن  انجام  فرصت  مرگ 

ترجمه ی رمان »شوکونتال« بود.

 صادق چوبک

 کنـار جـوی آب، خيـره بـر گوشـتی شـده ای کـه بـر آتـش زغـال، روغنـش را 
فرومی چکـد، دنـده بـه دنـدان می کشـی. بـا مـن بيـا بـه سـال 1382. باالخـره تو 
هـم از داوطلبـاِن جمعيـت امـام علـی )ع( هسـتی. در دره فرحـزاد پاييـن می روی. 
هرچـه باشـد جـوان هسـتی و بايـد بـه تـرس از تاريکـی شـب فائـق آيـی. بـه تـو 
گفته انـد مادرانـی در ايـن دره هسـتند کـه فرزندانشـان را رهـا می کننـد. بـه تـو 
گفته انـد ممکـن اسـت کالمـت منجـی کودکـی باشـد کـه مـادر، رهايـش نکنـد. 
قـدم بـه تاريکـی می گـذاری. صـدای زوزه آزاردهنـده سـگاِن پوزه کـش بـر تعفـن 
پسـماندها. نبايـد بترسـی. بايد به سـمت کورسـوی نوری کـه از پشـت پنجره  های 
مشـمايی آلونک هـای زبالـه ای بيـرون می زنـد، بـروی. هرقـدر هـم کـه ايـن فضـا 
چونـان کابوسـی دهشـتناک بـه نظـر  آيـد، بايـد ايـن شـب را در نجـاِت آن نـوزاد 
تمـام کنـی. کم کـم کـه پاييـن مـی روی، در ميانـه زباله سـوزی ها، انبـوِه مـردان و 
زنانـی را می بينـی کـه بـه انتهـای سـوختن خـود رسـيده اند و در آن گـود، نحيف 
و سـيه ُچرده، باالپـوش چرکينـی را بـر سـر کشـيده و تکـه مرگـی را بر سرسـوزن 
زده انـد و می ِکشـند. آن روزگار کـرک در پاتوق هـا، در امنيـِت جـرم نبـودن، بيداد 
می کـرد. وقتـی وارد دوزخ می شـوی، همه چيـز بـه شـماره ُکنـدی می افتـد. زنـان 
و مـردان سـراپا سـوخته، بـا دهان هـای بـه عفونـت افتـاده از کـرک، بـه نشـئگی 
می خندنـد. آنـی متوجـه می شـوی لب و لثـه و دندان ها و زبانشـان به ِکرم نشسـته 
اسـت. تخريـب کـرک ابتـدا روی بافت هـای نرم بـدن آغاز می شـود. ُمردگـی بافت 
و درنهايـت، بـه کـرم نشسـتنش. پايـت در منجـالب و زباله ها فرو می رود و سـرت 
در مهـی از دود، گيـج می زنـد؛ امـا بااين همـه بايـد بـروی. از خـود می پرسـی آيـا 
می شـود در اينجـا بـه زندگـی اميد داشـت که ناگاه بـوی کبابـی، در آن تعفن، ولِع 
مشـامت را می گيـرد. حتـم گوشـتی بـر آتـش افتاده. تـو بـه آن فضای کابـوس وار 
عـادت کـرده ای و ترسـت ريختـه و فضـای کابـوس وار نيز پذيـرای تو شـده. مردان 
و زنـان سـفره های فـروش موادشـان را بـه تـو تعـارف می زننـد. هيچ کـس اينجـا 
بـی کار نيسـت. در خـأ، کـرک به عمـل می آورند. فحشـا و کودک فروشـی و مواد. 
مـادران نحيـف معتـاد در ايـن دشـِت درد، هيـچ عالمتـی از بـارداری يـک نـوزاد 
ندارنـد. تمـام عالئـم زنانگـی و بـارداری در سـايه کـرک از بيـن مـی رود. هيچ کس 
منتظـر نـوزاد ناخوانـده نيسـت. باالخـره خـودت را به آلونـک آن مادر می رسـانی. 
کلمـات نپختـه ات بـه اميـد معجزه بـر آن تن سـوخته، ياسـين می شـود. زن نيمه 
برهنـه، درحالی کـه سـيگاری دود می کنـد، پلـک نرمـی می زنـد، پارينـه لحـاف 
روغـن گرفتـه ای را کنـار می کشـد و نـوزاد چنـدروزه ای را بـه تـو نشـان می دهد و 
می گويـد: ايـن بچه بشـو نيسـت! مشـتری هـم نـداره، می خـوای ببرش! بـا ِمهری 
بـه بـاالی سـر کـودک مـی روی. خـدای من! حـال با همـه وجـود، ترس شـده ای! 
ترسـی کـه تمـام شـفقت و مهـر را در تـو خامـوش می کنـد. از دنـده چـپ نـوزاد 
نيم برهنـه تـا انگشـتان پايـش، انبوهـی از ِکرم ها در حـال ولولـه و تناول اند. صدای 
زن وزوِز ذهـِن بـه انتهـا رسـيده ات می شـود کـه می گويـد: اين جـور بچه هـا رو 
تـو ايـن دره می سـوزونن. لـرزه زندگـی آنـی بـه انگشـت اشـاره نـوزاد می آيـد و 
هم زمـان اشـک هايت نيـز بی امـان فرومی ريـزد. از خـواب خاکسـتر بخيـز قبـل از 
آنکـه نيم معصوميـت مانـده ات را بسـوزانند. به نور سـوختن کدام نـوزاد از بی راه به 
راه ايـن سـو شـده ای؟ بوی کبـاِب کدام کـودک به ولِع بينـی خرفتت افتـاده بود؟! 

بايد بترسـی! سـراپا بترسـی.
نوشته : شارمين ميمندی نژاد، مؤسس جمعيت امداد دانشجويی - مردمی امام علی )ع(
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ترقی اقتصادی در 150 کيوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزيع می گردد، جهت 
اطالعات بيشتربه سايت istanews.ir  مراجعه فرماييد.


