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سرمقاله
بنام خدای شادی آفرین و فروردین

در جسـتاری از مطرب معانـی مولوی بلخی به 
اهتمـام منوچهـر جمالـی آمده اسـت ، مثنوی 
مولـوی بـا بانگ نای بـا این بیت آغاز می شـود: 

بشنو از نی چون حکایت می کند
 از جدائی ها شکایت می کند

نـی آهنـگ موسـیقی اسـت کـه مایـه اندیشـه و حـاالت اسـت . ایـن آهنگ و نواسـت که شـعر 
می شـود ،اندیشـه مـی شـود ،گفتـار مـی شـود . ایـن اندیشـه ها که همـه از نـوای نـای پیدایش 
می یابنـد لبریـز از شـور و نـوای موسـیقی اند. آهنگ نی گوهر عشـق و گوهر جشـن اسـت . نوای 
نی عشـق به اصل را که خودرویی و آفرینندگی در نیسـتان اسـت می انگیزد و می آمیزد . انسـان 
در یافتن بن خود، خوش و شـاد و آفریننده می شـود.مثنوی مولوی با یک تشـبیه شـاعرانه آغاز 
مـی شـود یعنـی انسـان همانند یـا خود نای اسـت. دیگـر آنکه با بانگ نای یک شـاهکار اندیشـه 
ای ، ادبی ، عرفانی و فرهنگی آغاز می شـود. نیسـتان جایگاه وصل اسـت .در جایی از گیتی روان 

انسـانها همـه بـا هم به وصـال می رسـند و فروردین می شـوند.

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن
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 صندوق هاي بازنشستگي  
 آينده را سياه نکنيم

 هيچ بحراني در نظام بانکي
 وجود ندارد
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  اقتصاد دولتي مانعي دربرابر توسعه صنعت بيمه  

جنگ خودروسازها و موسسات با بانک ها 
ترقـی اقتصـادی : اخیـرا رئیـس کل بانـک مرکـزی در اظهاراتـی بـه رابطه سـود باال و ورشکسـتگی 
بانک هایـی کـه از حد معمول و قانونی تعیین شـده پرداخت هایی را انجام می دهند اشـاره داشـته اسـت 
کـه خـود با حواشـی همـراه بود. در حالی با توافق تیرماه سـال گذشـته بانک ها نرخ سـود سـپرده تا 15 
درصـد و تسـهیالت بـه 18 درصـد کاهش یافت و در دسـتور کار شـبکه بانکی قـرار گرفت کـه در ادامه 

انحراف هایـی از نرخ هـا مشـهود بـود. حتـی این پرونـده بانک های متخلف بـه کمیته انضباطـی ارجاع و 
حـدود 10 بانـک اخطـار دریافـت کردنـد. این در حالی اسـت کـه به تازگـی ولی اله سـیف رئیس کل 
بانـک مرکـزی عنـوان کـرده که یکـی از دالیل پرداخت سـودهای باال توسـط بانک ها زمـان خریدن 

بـرای جلوگیـری از ورشکسـتگی آنها می تواند باشـد.

چرا بانک ها به دنبال پرداخت سود باال رفته اند؟ 

مشروح این گفتگو را در صفحه چهار بخوانيد

وعده هاي »فاينکس«2017 
افق اقتصاد وبازارسرمایه در سال 96مشخص شد  

  اقتصاد دولتي مانعي دربرابر توسعه صنعت بيمه  

نظارت حلقه مفقوده صندوق هاي بازنشستگي  
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 آینده اصالحات اقتصادي در ایران

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
دیدگاه

وعده هاي »فاينکس«2017 
افق اقتصاد وبازارسرمایه در سال 96مشخص شد  

ترقـي اقتصادي:رئیـس جمهور با اشـاره به اینکه شـرایط زندگي مردم به 
لحـاظ سیاسـي و اقتصادي طبـق همه مراکز آمار رسـمي کشـور و جهاني 
بهتـر از حـدي بود که در آغاز سـال پیش بیني مـي کردیم گفت: این نکته 
حائـز اهمیت اسـت کـه اولین دغدغه دولت زندگـي افراد کم در آمد اسـت . 
حجـت االسـالم و المسـلمین دکتـر حسـن روحاني در نشسـت خبـري با 
رسـانه هـاي داخلـي و خارجي گفت: در سـال 95 شـرایط زندگي مـردم از 
لحـاظ سیاسـي و خدمات دولتـي و اقتصادي طبق آمار همه مراکز رسـمي 

آمـاري کشـور و جهانـي بهتر از پیـش بیني هاي آغاز سـال بوده اسـت . 
رییس جمهور افزود: اقشـاري که داراي درآمد کمتري هسـتند مثل حقوق 
بگیرانـي کـه حقوق آنهـا حداقل اسـت و بازنشسـتگان و افـرادي که تحت 
پوشـش کمیته امداد و بهزیستي هسـتند، در 4 سال فعالیت دولت یازدهم 

دریافتـي آنهـا بـه دو برابر یا بیـش از دو برابر افزایش یافته اسـت . 
وي ادامـه داد:  در سـال 96 هـم بـراي مسـتمري بگیـران کمیتـه امـداد و 
بهزیسـتي، بـه میـزان 20 درصـد حداقـل حقوق بـه دریافتـي آنهـا افزوده 
مـي شـود و  180 تـا 200 هـزار تومان بـه دریافتي آنها در سـال 96 اضافه 

خواهد شـد . 
رییـس جمهـور گفـت:  در مجموع 4 سـال گذشـته حقـوق همه افـراد کم 
درآمـد حداقـل بـه 2 برابـر افزایش یافتـه و در مـواردي به 2.3 تـا 2.5 برابر 
رسـیده اسـت کـه مي تـوان بـه حقـوق معلمـان، کارمنـدان و افـرادي که 

حقـوق هـاي باالیي ندارنـد اشـاره کرد . 
برنامه امسال تولید ملي و اشتغال مشخص شد

روحانـي خاطرنشـان کـرد: روز گذشـته ابالغیه هایي به تمام دسـتگاه هاي 
اجرایـي ارسـال شـد و برنامـه امسـال براي تولید ملي و اشـتغال مشـخص 
شـده اسـت؛ وظایـف و اقدامـات تمام دسـتگاه ها مشـخص و زمـان بندي 
شـده اسـت و امیدواریم دولت در پایان سـال جاري بتواند آمار افتخارآمیزي 

در زمینـه تولیـد ملي و اشـتغال به ملـت ایران عرضـه کند . 
وي در پاسـخ بـه اینکـه برنامه هاي اقتصادي شـما بـراي دولت بعدي مانند 
هدفمنـدي یارانـه هـا چیسـت؟ گفـت: هـدف از پرداخـت یارانـه کمک به 
اقشـار آسـیب پذیر جامعه بود و تاکنـون در چارچوب قانون پرداخت شـده 

است . 
روحانـي افـزود: همچنیـن دولـت طـي این چهار سـال تـالش کـرده تا در 
چارچـوب قانـون بـه بخـش هاي مهـم مثـل کشـاورزي، درمـان و ... یارانه 

شـود .  پرداخت 
رئیـس جمهـوري در ادامه توضیح داد: بـه عنوان مثال هزینه پرداختي براي 
گنـدم درکشـور دو برابر قیمت بین المللي اسـت که این تفـاوت رقم، همان 

یارانه پرداختي به کشـاورزان است . 
افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر

روحانـي دربـاره یارانـه نقـدي گفـت: دولـت در چارچـوب قانـون عمل مي 
کنـد و در دولـت بعـدي هم همیـن روال ادامه دارد؛ اما تفاوت در این اسـت 
کـه براسـاس برنامـه ریزي هاي انجام شـده، یارانه اقشـار آسـیب پذیرتر در 
جامعـه افزایـش یابد و مطلوب نیسـت که همه اقشـار یارانه شـان یکسـان 

باشد . 
 وي در پاسـخ بـه سـوالي دربـاره مواردي که پیـش از این پیرامـون افزایش 

درآمـد جامعـه و بـي نیاز شـدن مردم بـه یارانه مطرح شـده بـود، گفت: ما 
بایـد بـه جایـي برسـیم که مـردم نیازمنـد یارانه نقدي نباشـند ولـي آیا در 
طـول 4 سـال بـه نتیجه مـي رسـیم؟ کاري که دولت کـرد این بـود که به 

جـاي افزایـش یارانـه منابع را بـه خدمات اجتماعي اختصـاص داد . 
رییـس جمهـور ادامـه داد: بایـد وضـع مردم خوب شـود تـا نیازمنـد یارانه 
نباشـند ولـي چگونـه بایـد ایـن کار را انجـام داد؟ مـردم بایـد مشـغول بـه 
کار شـوند و همـه درآمـد کافـي براي زندگي داشـته باشـند. اگـر بخواهیم 
همه شـغل داشـته باشـند بدون فنـاوري و بدون سـرمایه گـذاري و امنیت 
امکانپذیـر نیسـت .  روحاني خاطرنشـان کرد: آینـده را سـیاه و تاریک کردن 
درسـت نیسـت و برخي وقتي حرف مي زنند همه چیز را سـیاه مي کنند. 
مـا ایـران آبـادي داریم و حتما کشـور بهتري در سـال هاي آینـده خواهیم 
داشـت و چـرا مـردم را به تردید مـي اندازیم و چرا عدم قطعیـت را القاء مي 
کنیـم. مـا باید تالش کنیم و فضا امیدوارکننده شـود و سـرمایه وارد شـود . 
وي افـزود: تعـدادي هواپیما خریداري شـد ولي به برخي برخـورد. گفته اند 
ما چرا هواپیماي نو سـوار شـویم؟ در سـال بیش از 4 میلیارد دالر مردم به 
شـرکت هـاي خارجي براي صندلـي هاي هواپیما مي پردازند، حاال اشـکال 
دارد مـا خودمـان ایـن منابـع را بگیریم و به شـرکت هاي خارجـي ندهیم. 
برخـي مـي گویند به شـرکت هـاي خارجي بدهیـم. ما به فعالیـت نیازمند 

هسـتیم و باید در گردشـگري فعالیت کنیم . 
رئیـس جمهـوري در عیـن اینکـه تاکیـد کـرد بانک ها نیـاز بـه اصالحات 
دارنـد، گفـت: مـي خواهـم از بانـک هـاي کشـور به دلیـل اقداماتـي که در 
سـال گذشـته انجـام دادنـد، تشـکر و قدردانـي کنـم؛ بانک هاي کشـور در 
سـال گذشـته 43درصـد بیـش از سـال 1394 به مـردم تسـهیالت دادند . 

برخي نسبت به مدیران بانک ها ظلم و بي انصافي کردند
وي بـا بیـان اینکـه بانـک هـاي کشـور بیـش از 430 هـزار میلیـارد تومان 
تسـهیالت در اختیـار بخش هاي مختلف قـرار دادند، افـزود: 24 هزار واحد 
صنعتـي کوچـک و متوسـط سـال 1395 از بانک ها تسـهیالت گرفتند؛ با 
ایـن حـال برخي ها نسـبت به مدیـران بانک ها ظلـم و بي انصافـي کردند . 

روحانـي بانـک هاي کشـور را در عیـن حال نیازمند تحول دانسـت و گفت: 
دولـت یازدهـم اولیـن دولتي اسـت که تالش کـرده بدهي خـود را به نظام 
بانکـي پرداخـت کند؛ همزمان سـرمایه بانک هـاي دولتي در ایـن دولت دو 

برابر شـده که کار بزرگي اسـت . 
رئیـس جمهـوري بـه دسـتورالعمل ابالغ شـده از سـوي خود بـه معاون 
اول اشـاره و تصریـح کـرد: بخشـي از این دسـتور العمل مربـوط به بانک 
ها بود و جلسـات متعددي را برگزار کردیم و بخشـي از مشـکالت بانکي 

حل شـده است . 
وي ادامه داد: مسـیرهایي را براي اصالح و تحول نظام بانکي شـروع کردیم 
کـه در برخـي از آنها پیشـرفت ها خیلي خوب بود ولـي حرکت ما در برخي 
از بخـش هاي دیگر بسـیار بسـیار کنـد بود .  رئیـس جمهوري تاکیـد کرد: 
قـدم هایـي بـراي اصـالح نظـام بانکي برداشـته شـده ولـي باید قـدم هاي 

بیشـتري در این مسـیر برداشته شود . 
روحانـي اظهارداشـت: دولـت یازدهم از ابتـداي فعالیت خود اعـالم کرد که 
در سـال 96 بـه تـورم تـک رقمي خواهیم رسـید، که خوشـبختانه زودتر از 

موعـد و در سـال 95 تـورم تک رقمي محقق شـد . 
رییـس جمهور افزود: همچنین بیان شـد که رشـد اقتصـادي منفي، مثبت 
خواهـد شـد و همانطـور هم شـد. در زمـان آغـاز کار دولت رشـد اقتصادي 
منفـي 6.8 درصـد بود که در سـال 93 مثبت شـد و تاکنون ایـن روند ادامه 
داشـته و بـراي اولیـن بـار بعـد از ابـالغ سـند چشـم انـداز در سـال جاري 
بـه رشـد اقتصـادي بـاالي 8 درصـدي رسـیدیم، پـس برنامه اقتصـادي ما 

است .  روشن 
وي ادامـه داد: کشـور طـي این سـال هـا در گندم و گازوئیل خودکفا شـد و 

در سـال جـاري نیز بنزین خودکفا خواهد شـد . 
 بحران نظام بانکي را به هیچ عنوان قبول ندارم

رئیـس جمهـوري در پاسـخ بـه سـوالي درباره بحـران در بانک ها و مسـابقه 
بـاال بـردن سـود بانکـي در شـرایط رکـود و اینکه آیا مسـئولیت بحـران در 
نظـام بانکـي را مـي پذیریـد یـا قصـد دارد آن را بـراي دولـت بعـد بـه ارث 
بگذاریـد، اظهارداشـت: مـن کلمه بحران را به هیچ عنوان قبـول ندارم؛ یکي 
از افتخـارات دولـت ایـن اسـت کـه نـرخ تـورم بعد از 26 سـال تـک رقمي 

است .  شده 
وي با بیان اینکه شـرایط بانک ها بهتر از سـال گذشـته اسـت، اظهارداشت: 
مدیرعامـل بانـک ملـي به من گفـت، کاري که این دولت در سـال گذشـته 
بـراي افزایـش سـرمایه ایـن بانـک انجـام داد، در تاریـخ بانـک ملـي از روز 
تاسـیس سـابقه نداشـته اسـت و باید بگویم وضع بانک ها از سـال گذشـته 

است .  بهتر 
روحانـي دربـاره موضوع ایجاد شـده براي موسسـه کاسـپین گفـت: رئیس 
کل بانـک مرکـزي در ایـن خصـوص توضیـح داده اسـت که چند موسسـه 
اعتبـاري در یک موسسـه جدید ادغام شـدند؛ ولي قبـل از این موضوع، یک 
قاضـي دسـتور داد تـا تابلـوي آنها عوض شـود؛ به رئیـس کل بانک مرکزي 
دسـتور دادم از آن قاضـي شـکایت کند زیرا در موضوعي کـه به وي مربوط 

نبوده دخالت کرده اسـت . 
رئیـس جمهـوري با بیان اینکـه با توافق با بانک ها و نه به صورت دسـتوري، 
دولت خواسـتار پایین آوردن نرخ سـود تسـهیالت شـد، تصریح کـرد: براي 
آنکـه بانـک ها سـود تسـهیالت را پاییـن بیاورنـد، باید سـود سـپرده ها را 
کاهـش مي دادنـد؛ در دولـت قبـل ایـن موضوع به طـور دسـتوري آزمایش 

شـد ولـي هـر آن چیزي که دسـتوري ابالغ مي شـد، عملیاتي نشـد . 
نرخ سود بین بانکي 18 درصد شد

وي بـه کاهـش سـود بیـن بانکـي از 28 درصـد بـه 18 درصـد در 4 سـال 
گذشـته اشـاره کـرد و افـزود: بانـک مرکزي در 4 سـال گذشـته سـود بین 
بانکـي را کاهـش داد و ایـن موضـوع باعـث شـد تا سـود تسـهیالت پایین 

بیاید . 
روحانـي بـا بیـان اینکه دولـت یازدهم از بانـک مرکزي پـول و وام نگرفت و 
حتـي بخشـي از بدهي هاي خود را بـه نظام بانکي پرداخت کـرد، افزود: در 
دولـت قبـل تورم بـه دلیل خطایي بـود که انجـام دادند و 43هـزار میلیارد 
تومـان از بانـک مرکـزي براي مسـکن مهـر وام گرفتنـد و نرخ تـورم به 45 
درصـد رسـید .  رئیـس جمهـوري تاکید کـرد: امـروز وضع تسـهیالت دهي 
بانکـي بهتر شـده اسـت، هر چنـد باید سـود تسـهیالت را پاییـن بیاوریم؛ 
یکـي از تحـوالت مـي توانـد پاییـن آوردن سـود تسـهیالت بانکي بـه ویژه 
بـراي تولیـد و سـرمایه در گردش باشـد و در حال حاضر دولـت در برخي از 
زمینـه هـاي تولیدي سوبسـید مي پـردازد .  وي با اشـاره بـه پرداخت حدود 
42 هـزار میلیـارد تومـان یارانـه نقدي در سـال گفـت:  اگر کسـي ادعا مي 
کنـد بیشـتر از ایـن یارانه مي پـردازد، باید منابـع آن را مشـخص کند و ما 
با انتخابات مواجه هسـتیم و مزایده نیسـت که هر کسـي بخواهد رقمي را 

اعـالم کنـد؛ حراجـي نداریم و با اداره کشـور روبرو هسـتیم . 
روحانـي تاکیـد کـرد: مـي گویند بـا گران شـدن حامل هـاي انـرژي یارانه 
را افزایـش مـي دهنـد. در دولـت قبل نیز همیـن یارانه 45 هـزار توماني در 
مـواردي خـالف قانون تامیـن منابع مي شـد و دیوان محاسـبات در اینباره 

گزارش داده اسـت . 
وي اضافـه کـرد:  در زمینـه یارانـه مـن نیـز معتقـدم نسـبت به اقشـار کم 
درآمـد بایـد توجـه بیشـتري صورت گیـرد و من به تیـم اقتصادي از سـال 
قبـل گفتـم در این باره فکر کننـد. دهک هایي را داریـم که وضعیت خوبي 
ندارند و باید به آنها یارانه بیشـتري پرداخت شـود ولي در کلیت حسـاب و 
کتاب اسـت و هر کسـي مي گوید بیشـتریارانه مي دهد باید بگوید از کجا 
مـي آورد .  روحاني درباره اشـتغال زایي در کشـور طي فعالیـت دولت یازدهم 
گفـت: اشـتغال مسـئله مهمي اسـت و یکي از اهـداف دولت ایجاد اشـتغال 
خالـص اسـت. طي سـال 86 تـا 91ایجاد اشـتغال خالص کمتـر از 10 هزار 
نفـر بـود و هـدف دولـت یازدهـم رسـاندن ایـن رقم به تعـداد قابـل قبولي 
بـود. امـا طي سـال 86 تـا 91 تعـداد افرادي که در سـن کار بودنـد افزایش 
یافـت و وارد سـن کار شـدند که این موضـوع نیازمند یک اقدام جـدي بود . 

رئیـس جمهـور با اشـاره بـه اینکـه از ابتدا تاکنـون مرجع آمـار دولت مرکز 
آمـار بـوده اسـت، افـزود: در سـال 95 در مجمـوع 630 هـزار شـغل خالص 

شد .  ایجاد 
روحانـي گفـت: مـن قبـول دارم کـه طي ایـن مدت بیکاري بیشـتر شـده 
اسـت و بـه رقـم 700 هـزار نفـري بیـکاران حـدود 400 تـا 500 هـزار نفر 
افزوده شـده اسـت و در سـال جـاري باید تالش شـود تا بیـش از 700هزار 
شـغل خالص داشـته باشـیم. ایجاد شـغل پایدار آسـان نیسـت و همه باید 

به میـدان بیایند . 

اقتصاد ایران به دلیل انباشت مشکالت ساختاري و سوء 
مدیریت در دوره هاي مختلف، در حال حاضر وضعیت 
خوبي ندارد. در گفت وگویي که با وزیر اقتصاد داشتم اشاره 
کردم که در حال حاضر صندوق هاي بازنشستگي و بانک 
ها بمب هاي عمل نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه 
با وجود تالش هاي زیادي که در این دولت صورت گرفته 
همچنان الینحل باقي مانده اند و به احتمال زیاد در آینده 

براي کشور مشکل ایجاد خواهند کرد . 
بیشتر  خیلي  ایران،  اقتصاد  تهدیدهاي  فهرست  البته 
هاي  صندوق  و  بانکي  نظام   کننده  نگران  وضعیت  از 
بازنشستگي است. خشکسالي، بحران هاي زیست محیطي 
و بیکاري مسائل بزرگي هستند که ظرفیت بحران سازي 

اجتماعي دارند، اما به نظر من نمي شود تنها از دولت انتظار حل و فصل این مسائل را داشت . 
در این میان عده اي، اصالح ذهنیت مجموعه حاکمیت را مقدم بر اصالحات اقتصادي مي دانند اما برخي دیگر 
معتقدند تعدد و فشار مشکالت اقتصادي، فرصتي براي ذهنیت سازي حاکمیت باقي نمي گذارد. با این حال 

هر دو طیف در اینکه باید درباره حل مشکالت اقتصادي اجماع ایجاد کرد اشتراک نظر دارند . 
حل و فصل مسائل هسته اي را مثال خوبي براي حل مسائل اقتصادي مي دانم و معتقدم همانطور که برجام 
تجربه اي بي نظیر در گفت وگوي ما با قدرت هاي جهاني بود و ما را به نتیجه مطلوب رساند، باید خیلي جدي 

درباره مسائل داخلي هم گفت وگو کنیم . 
همین طور معتقدم تجربه نظام ما درباره مسئله نقدینگي و اثر آن بر تورم، مثال بسیار خوبي است از اینکه 

اصالحات اقتصادي در ایران به نتیجه نمي رسد مگر اینکه اجماع کامل درباره آن صورت گیرد . 
در گفت وگو با دکتر طیب نیا نیز اشاره کردم که سال هاي طوالني در کشور ما درباره حل تورم راه هاي 
مختلفي پیشنهاد مي شد اما پس از اوج گیري تورم در دولت قبل، در نهایت همه پذیرفتند که حل این مشکل 
چند راه حل مختلف ندارد و تنها یک راه حل دارد. این بود که مجموعه نظام به این باور رسید که باید بانک 
مرکزي مستقلي داشته باشیم و دولت به منابع بانک مرکزي دست درازي نکند. از دکتر طیب نیا پرسیدم چقدر 

اهمیت دارد که قبل از اصالحات اقتصادي، اجماع ایجاد کنیم؟
ایشان گفتند: »کاهش تورم مثال بسیار خوبي است که اشاره کردید. وقتي در همه ارکان نظام این مسئله جا 
افتاد که تورم به عنوان یک مشکل جدي، کشور را تهدید مي کند، همه براي حل و فصل آن توافق کردند.« 
نتیجه اینکه در کشور ما ظرفیت حل وفصل مسائل بزرگ وجود دارد اما بستر گفت وگو فراهم نیست. چقدر 
خوب مي شد اگر همه جریان هاي سیاسي در کشور حول پنج معضل بزرگ اقتصادي که ظرفیت بحران 
سازي اجتماعي دارد، اجماع مي کردند. کاش جریان هاي سیاسي به عمق مشکالتي نظیر بیکاري، نظام بانکي 
صندوق هاي بازنشستگي، بحران هاي زیست محیطي و سرمایه گذاري پي مي بردند و رقابت ها و تخریب هاي 

سیاسي را به این زمین ها نمي کشاندند . 
تجربه هند در حل وفصل مسائل اقتصادي مثال خوبي از رفتارهاي همدالنه جناح هاي سیاسي است که باید 

مورد توجه کنشگران سیاسي و اقتصادي در ایران قرار گیرد . 
حزب کنگره ملي در هند اصالحات ساختاري را در این کشور کلید زد. با اصالحاتي که در این کشور آغاز شد، 
برخي نارضایتي ها هم پیش آمد اما این نارضایتي ها کوتاه مدت بود و اکنون داریم آثار این اصالحات را در 

اقتصاد هند به وضوح مي بینیم . 
مشکالت اقتصادي هند با انجام اصالحاتي که بعضاً دردآور بود، در نهایت حل شد و اکنون هند به کشوري 
پیشرو در اقتصاد جهاني تبدیل شده است. البته حزب کنگره در انتخابات، به رقیب خود باخت و دولت را به 

حزب رقیب واگذار کرد، اما در میان مدت این مسئله به نفع هند بود . 
دکتر طیب نیا مي گوید »در سفري که به این کشور داشتم با مسئوالن حزب جدید و از جمله نخست وزیرشان 
که صحبت مي کردم آنها مي گفتند حتماً اصالحات را ادامه خواهند داد. حتي اگر آنها هم انتخابات ریاست 
جمهوري را به حزب رقیب خود واگذار کنند.« همه باید امیدوار باشیم چنین عزم و اراده و درک صحیحي در 
کشور ما هم شکل بگیرد چون منافع ملي و سرنوشت کشور قطعاً مهم تر از منافع یک حزب و جریان سیاسي 
و برنده شدن در انتخابات است. به قول دکتر طیب نیا، اصالحات اقتصادي هزینه دارد و بسیار دشوار است. 
مانند داروي تلخي که به بیمار مي دهید یا تزریق آمپولي که درد دارد. بیمار از دارو خشنود نمي شود اما براي 

بهبود باید تلخي و درد را تحمل کند . 

ابهام در رشد اقتصادي در بخش هاي غيرنفتي  

عوامل تاثير گذار بر رشد اقتصادي سال 96 

رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 95 از 7 درصد عبور 
کرد که نشانه مثبتي از ایجاد تحریک در بخش هاي 
اقتصادي و غلبه بر رکود است. در سال هاي اخیر دولت 
یازدهم موفق شده است نرخ رشد اقتصادي را از منفي 
7 درصد به 7 درصد باالي صفر برساند که موفقیت 
بزرگي به حساب مي آید البته با وجود موفقیت در رشد 
اقتصادي در رشد سرمایه گذاري توفیق چنداني حاصل 
نشده است. به همین دلیل چشم انداز رشد اقتصادي 
در بخش هاي غیرنفتي با ابهام  مواجه است. سهم نفت از 
رشد اقتصادي سال 95 بسیار قابل توجه است اما سایر 
بخش هاي اقتصاد به ویژه کارگاه هاي بزرگ صنعتي نیز 
در رشد اقتصادي نقش داشته اند. آمارها نشان مي دهد 
که در زمستان سال 95 رکود تولید کارهاي هاي بزرگ 
صنعتي که مربوط به سال 1390 بود، شکسته شد. براي 
اولین بار در 5 سال گذشته میزان تولید کارگاه هاي بزرگ 
صنعتي در زمستان سال 95 حدود 15 درصد بیشتر از 

سال 1392 بوده است . 
رشد اقتصادي سال 1396 اما به عوامل مختلفي وابسته 
است که بخشي از آن مربوط به مسائل سیاسي است. 

انتخابات ریاست جمهوري که 29 اردیبهشت سال آینده 
برگزار خواهد شد به ایجاد فضاي انتظار در اقتصاد دامن 
نوبت  چند  در  گذشته  سال  دو  طي  اقتصاد  مي زند. 
مجلس  انتخابات  است.  کرده  تجربه  را  انتظار  فضاي 
دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوري آمریکا و 
حاال انتخابات ریاست جمهوري کشور خودمان، فضاي 
اقتصادي را مشغول کرده است این شرایط  باعث مي 
شود سرمایه گذاري به عنوان اصلي ترین عامل تحرک 
در رشد اقتصادي با ابهام همراه شود. همانطور که در 
سال هاي اخیر با وجود تقویت نرخ رشد اقتصادي، نرخ 
رشد  در  که  است  نبوده  مطلوب  سرمایه گذاري  رشد 

بخش غیرنفتي تاثیرگذار خواهد بود . 
در بخش بین المللي نیز مخاطراتي از جانب رئیس 
جمهور ایاالت متحده احساس مي شود که اگر رویکرد 
او در سطح سخن باقي بماند و وارد حوزه عملیاتي در 
تحریم اقتصادي نشود، تاثیري بر اقتصاد ایران نخواهد 
داشت اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط 
را براي رشد سال آینده دشوار خواهد کرد. با این وجود 
آنچه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد 

گذاشت، عوامل داخلي است نه مناسبات بین المللي . 
اگر به بخش هاي مختلف اقتصاد به عنوان بخش هاي 
تعیین کننده رشد اقتصادي بپردازیم،  ابتدا باید بخش 

نفت را مورد هدف قرار دهیم . 
 بخش نفت در سال 1395 رشد شگفت انگیزي را در 
تولید تجربه کرد اما به رغم تصور رایج مبني بر عدم 
اقتصادي طي سال  نقش آفریني بخش نفت در رشد 
آینده، بر این باورم که سال 96 نیز مي توان به سهم نفت 
در رشد امیدوار بود هرچند که قطعا این سهم به اندازه 
سال 95 نخواهد بود. در سال 1395 با رشد تولید نفت 
موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم. در 
سال 96 نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دي 95 شروع 
شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهد شد 

بنابراین مي توان پیش بیني کرد که رشد ارزش افزوده 
بخش نفت همچنان باالتر از متوسط رشد اقتصادي باشد 
حتي اگر در سال 96 رشد صادرات متوقف و کم شود. 
پیش بیني مي شود متوسط قیمت نفت در سال 96 باالتر 
از سال 95 باشد بنابراین درآمد ارزي حاصل از نفت و 
میعانات گازي 40 تا 50 میلیارد دالر خواهد بود که 25 
درصد بیشتر از سال 95 است. بنابراین تاثیر نفت بر تولید 
ناخالص داخلي به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، 
محقق خواهد شد. از سوي دیگر رشد تولیدي که در 
فازهاي پارس جنوبي داشته ایم، ادامه خواهد داشت و 
فازهاي جدیدي نیز در آستانه بهره برداي قراردارد. این 
نفت، نقش  افزوده بخش  ارزش  نیز در  تولید  افزایش 

خواهند داشت . 
   بخش صنعت نیز به آهستگي خروج از رکود را تجربه 
کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران 
عملکرد مطلوبي رقم خورده است.به طوري که ارزش 
افزوده خودروسازي در سال 95 معادل 35 تا 40 درصد 
خواهد بود و خودرو به تنهایي سهم 2.5 درصدي در 
جي دي پي داشته است. رشد سریع در خودروسازي ها 
سهم بسیار موثري در رشد اقتصادي ایفا کرده است. 
تصور مي شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 
نیز ادامه داشته باشد و احتماال بین 10 تا 15 درصد در 
این بخش رشد ایجاد شود. در این صورت خودروسازي ها 
یکي از پیشران ها در رشد صنعت خواهند بود. سایر زیر 
و  گاز  برق،  آب،  بخش هاي  صنعت،  بخش  گروه هاي 
همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش بیني مي شود 
هرچند که این رشد باال نخواهد بود چراکه تقاضا براي 
مردم  خرید  قدرت  سقوط  دلیل  به  صنعتي  کاالهاي 
طي دوره ده ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین 
است. بنابراین پیش بیني مي شود که رشد بخش صنعت 

مجنوعا حدود 3 تا4 درصد باشد . 
دولت  از  گذشته  سال هاي  طي  کشاورزي     بخش 

یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طي نیم قرن اخیر داشته 
است چراکه این بخش موفق شده در همه این سال ها 
رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه 
دارد. متوسط رشد این بخش در این سال ها 5 درصد بود 
که عملکرد خوبي محسوب مي شود. پیش بیني مي شود 
این بخش عملکرد 4 سال گذشته را در سال 96 هم 
تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزي 

رقم بخورد . 
   بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه 
در سال 95 در این بخش تجربه شده، انتظار مي رود که 

رشدي بین 1 تا 1.5 درصد تجربه کند . 
مسکن  بخش  رکود  اقتصادي،  بخش هاي  میان     در 
همچنان باقي مانده است اما در این بخش نشانه هاي 
ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال 95 
پدیدار شده است و به نظر مي رسد با سرعت آهسته 
به ظهور خواهد رسید چراکه  رونق در سال 96  این 
براي اولین بار در 4 سال اخیر روند صدور پروانه هاي 
ساختماني در تابستان سال 95 مثبت شده است بنابراین 
ممکن است رشد این بخش در سال 95 از محدوده 

منفي به باالي صفر برسد و به یک تا 2 درصد برسد . 
با روندي که براي حرکت بخش هاي مختلف اقتصاد در 
سال 1396 برآورد مي شود، مي توان انتظار داشت که 
مجموع رشد اقتصادي در سال آینده مابین 4 تا 6 درصد 
شود. البته این رشد به معني بهبود وضعیت اشتغال 
و کاهش نرخ بیکاري نخواهد بود. نرخ بیکاري که در 
تابستان سال 1395 به 12.7 درصد رسید، ممکن است 
براي اولین بار در دولت یازدهم، سال آینده به 13 درصد 
برسد اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاري 
به معني عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال زایي است 
چراکه با توجه به افزایش چشم گیر ورودي هاي بازار کار 
دولت با اشتغال زایي 700 هزار نفري موفق شده است 

شتاب رشد نرخ بیکاري را کنترل کند.

ادامه از صفحه یک -
 در فرهنـگ ایرانـی آفریـدن کـه همـان آوریـدن )زاییـدن( مـی باشـد بـه معنـای نواختن و موسـیقی اسـت . 
موسـیقی و آهنـگ و بانـگ سـبب پیدایش اندیشـه بنیادی دربـاره زندگی در گیتی شـد. »زندگـی یافتن« در 
گیتی جشـن اسـت و واژه »یسـنا« یعنی جشـن و نواختن نی اسـت. نام خدا در ایران »ایزد« ، »یزد« و »یزدان 
» بـوده کـه در اصـل بـه معنـای نی نواز اسـت . وقتی زائیـدن یا آفریدن یا روئیدن اینهمانی با جشـن و شـادی 
دارد ، هرکاری با جشـن آغاز می شـود ، پس زندگی در این گیتی جشـن اسـت. هر آفرینش و زایشـی جشـن 
اسـت. بوجـود آمـدن در گیتـی جشـن  و شـادی اسـت و این تاییـد زندگی در گیتی بوده و هسـت . انسـان در 
هنگام زاده شـدن خندان اسـت چون در این هنگام خدای اندیشـه با او می آمیزد. خدای اندیشـه اسـت که در 
آمیختن با فطرت انسـان به انسـان خردی می دهد که می تواند زندگی را جشـن و شـادی کند. هر موجودی 
گوهـر رقصیـدن و چرخیـدن و گردیـدن و خوشـی اسـت. موجود به معنای خوشـی و شـادی اسـت ، آنچه بی 
خوشـی و شـادی اسـت وجـود ندارد »نیسـت« اسـت . وجـود یافتن وجـد کردن اسـت ، همه چیز بـا رقص و 
شـادی بوجـود مـی آیـد اینسـت که روز یکـم هر مـاه را ایرانیان بنابر برهان قاطع »جشـن سـاز« مـی خوانند.
جـان انسـان هـا اینهمانـی با بـاد دارد . ایزد جان انسـان را در نای تن می دمد و می سـراید . پس انسـان گوهر 
شـادی و موسـیقی و طـرب و رقص اسـت. موسـیقی در فرهنـگ ایران کار جنبـی و حاشـیه ای و فرعی نبوده 

اسـت. آهنـگ موسـیقی ناله زائیـدن ، بانگ آفریدن بود و اینسـت کـه مولوی در غزلـی می گوید:
دلم را ناله سرنای باید/ که از سرنای بوی یار آید / بجان خواهم نوای عاشقانه /کز آن ناله جمال جان نماید.

خـدا بـا نواختـن موسـیقی جهان را مـی آفریند . جهان و آفرینـش با بانگ نای آغـاز و آفریده می شـود . از این 
رو در ادبیات ما لحظه نخسـت زمان را »ازل » نامیده اند .«ازل« عید ازل اسـت . پس بنام خدای شـادی آفرین 

و فروردیـن فصلی نو در زندگـی را آغاز می کنیم.
     چشم بگشا جان بنگر /کش سوی جانان می برم/ پیش آن عید ازل / جان بهر قربان می برم

بنام خدای شادی آفرین و فروردین

رئیس سابق اتاق بازرگاني  
محسن جالل پور

  کارشناس اقتصادي
سعید لیالز

 هيچ بحراني در نظام بانکي
 وجود ندارد

 آینده را سياه نکنيم

ترقي اقتصادي: دهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه 26فروردین ماه  با حضور 
مقامات اقتصادي و سیاسي کشور در محل دائمي نمایشگاه بین المللي  تهران افتتاح 
شد در این مراسم علي طیب نیا وزیر اقتصادبا مرور شاخص هاي اقتصادي دولت 
یازدهم وعده داد که " رشد اقتصادي کشور در سال 96به 8درصد خواهد رسید" . دیگر 
مهمان این نمایشگاه باالترین مقام سیاست خارجي کشور یعني محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه بود که وي محور سخنانش را بر روي توافق هسته اي واثرات آن بر 
رشد اقتصادي در سال 95گذاشت و تصریح کرد که "ما به جاي انتقاد از شبکه بانکي 
معضالت را شناسایي وبراي رفع آن برنامه ریزي کرده ایم ". رئیس سازمان بورس که 
میزبان مقامات کشوري در این مراسم بود کلیدي ترین نکته اي که براي باز کردن 
قفل بازارسرمایه مطرح کرد " خداحافظي محدودیت ها از بازار سرمایه کشور در سال 
96بود"که باید منتظر ماند ودید که آیا این وعده ي شاپور محمدي چه زماني محقق 
خواهد شد .دیگر سخنران کلیدي دهمین نمایشگاه بورس باالترین مقام تصمیم ساز 
نظام پولي کشور بود دکتر سیف در مراسم افتتاحیه و در حاشیه نمایشگاه باز همانند 
سخنان قبلي اش به سپرده گذاران موسسات مالي غیر مجاز هشدار داد که فریب نرخ 
سود باالي این موسسات را نخورید ولي نکته کلیدي سخنان سیف  این بود که " در هیچ 
کجاي دنیا، مجوزبانک مرکزي  به معناي تضمین فعالیت هاي بانک و نتایج عملیات آن 
نیست"وعمال این حرف رئیس کل بانک مرکزي شانه خالي کردن از مسئولیت نظارتي 
این نهاد تصمیم ساز مي باشد . دکتر همتي رئیس کل بیمه مرکزي نیز در این مراسم 
نرخ سود بانک ها را پاشنه آشیل توسعه صنعت بیمه به خصوص بیمه هاي عمر عنوان 
کرد و در ادامه گفت " موضوع حاکمیتي شرکتي بیمه ها در دستور کار جلسه شوراي 
عالي بیمه قرار دارد". معاون علمي و فناوري رییس جمهوردر این مراسم گفت " بانک 
ها و بیمه ها نباید از شرکت هاي بزرگ تضمین هاي سنتي بخواهند" . در ادامه مشروح 

سخنان مسئولین در نمایشگاه بورس را بخوانید .  

برآورد رشد اقتصادي 8 درصدي براي سال 96 
وزیر امور اقتصاد و دارایي مي گوید برآوردها حاکي از رشد 8درصدي افتصاد در پایان 
سال 1396 است.علي طیب نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با مروري بر 
شاخص هاي اصلي اقتصادي در دولت فعلي از تغییر بهبود اوضاع اقتصادي سخن گفت 

و در این باره بر تغییرات رشد اقتصادي نیز تاکید داشت . 
وي به بهبود شاخص فالکت یعني شاخصي از تورم و بیکاري اشاره داشت و گفت: 

شاخص فالکت از 42.6 به حدود 21 درصد رسیده که تقریبا نصف شده است . 
وزیر اقتصاد در عین حال یادآور شد که اگر مذاکرات هسته اي زودتر به نتیجه رسیده 
بود، عوامل تاثیرگذار بر درآمدهاي نفتي رفع و سایر شرایط ایجاد شده بود و به طور حتم 

اوضاع اقتصادي در زماني سریعتر بهبود مي یافت . 
طیب نیا همچنین به شرایط بازار پول و بانک ها هم اشاره کرد و افزود: بانک ها با مشکالت 
ساختاري متعددي مواجه بوده و هستند که مي توان از آنها به کمبود سرمایه، مطالبات 

معوق، بدهي دولت به شبکه بانکي یاد کرد . 
وي گفت که ما به جاي انتقاد از بانک ها سعي کرده ایم معضالت را ریشه یابي و براي 
رفع آن برنامه ریزي کنیم. این در حالي است که مدیران بانکي نتایج اقدامات انجام شده 

براي بهبود مالي بانک ها را تایید خواهند کرد . 

آغاز حماسه اقتصادي در پرتوي اقتصاد مقاومتي
وزیر امور خارجه ایران از آغاز حماسه اقتصادي در پرتو اقتصاد مقاومتي گفت: مردم 

ایران فشارهاي اقتصادي را تحمل مي کنند، اما زیر بار زور نمي روند . 
جواد ظریف در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللي بورس، بانک و بیمه 

گفت: مردم امروز حماسه اقتصادي را در اقتصاد مقاومتي مشاهده خواهند کرد . 
وزیر امور خارجه افزود: علیرغم پیش بیني از دید برخي بلندپروازانه رشد اقتصادي سال 
گذشته کشور، بین 3 تا 4 درصد، سال قبل به همت فعاالن اقتصادي و با تالش مردم، 
شاهد رشد اقتصادي فراتر از هشت درصد بودیم و اثرات برجام در چشم انداز اقتصادي 
کشور را مي توان در سه حوزه کلیدي که هدف اصلي تحریم هاي ظالمانه و بین المللي 

و فرامرزي بود دسته بندي کرد که یکي از این حوزه ها، نفت و گاز است . 
وي تصریح کرد: از برداشته شدن تحریم ها هیجان زده نیستیم، اما این اتفاق که 
نمایانگر بزرگترین برندهاي جهاني با ایران است، پیامدهاي بزرگ و تاثیرگذاري در جلب 
اطمینان و اعتماد جهاني نسبت به ایران به جاي گذاشته و این پیام را به جهان داده که 

راه تجارت و همکاري با ایران، باز است . 

امسال باید سال رفع محدودیت هاي بازار سرمایه باشد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مي گوید امسال براي بازار سرمایه باید سال رفع 
محدودیت ها باشد و در این زمینه محدودیت معامالت را براي پرسنل کارگزاري ها باید 
کم کرد .    شاپور محمدي در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به 
توقف طوالني مدت نمادهاي بورسي، اظهار کرد: باید براي توقف طوالني مدت نمادهاي 

بورسي چاره اي براي همیشه به دست آوریم . 
با اشاره به راه اندازي معامالت اختیار فروش و اختیار خرید، ادامه داد: امسال  وي 
معامالت آپشن به بیش از 30 شرکت در بورس تسري پیدا خواهد کرد و به دامنه 

نوسان پویا تبدیل خواهد شد . 
محمدي با اشاره به معامالت بورس انرژي، اظهار کرد: امسال شرکت هاي فعال در 
بورس انرژي به 150 شرکت رسید و محصوالت نفتي با همکاري وزیر نفت در بورس 

انرژي معامله شد . 
وي ادامه داد: یکي از کارهاي خیلي مهم در بازار سرمایه فرهنگ سازي و گرفتن ارتباط 
با مخاطبان بازار سرمایه است، در نتیجه یکي از اهداف نمایشگاه این موضوع است. 17 
کارگزاري، 16 بیمه، 50صندوق سرمایه گذاري و 10 بانک در این نمایشگاه حضور دارند . 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره  اقدامات سازمان در سال گذشته، اظهار 
کرد: لزوم افشاي صورت هاي مالي با توجه به استانداردهاي IFRS  ، انتشار اوراق  
 MBSراه اندازي و پذیرش پسته و زعفران در بورس کاال از کارهایي بودند که در سال 
گذشته در بازار سرمایه صورت گرفته  است. همچنین جداسازي هسته معامالتي 
بورس از فرابورس، بحث افشاي تولید ماهانه شرکت ها از جمله موارد دیگري بودند 

که سال گذشته انجام پذیرفت . 

هشدار به سپرده گذاران درباره سود باال
رئیس کل بانک مرکزي از احتمال کاهش سود بانکي و گزارشي که در این مورد به 
شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد شد خبر داد. وي در این باره گالیه هایي نسبت به عوامل 

واگرا در سود مطرح و به سپرده گذاران در رابطه با سودهاي باالي بانک ها هشدار داد . 
  سیف در دهمین نمایشگاه بین المللي بانک، بیمه و بورس به برنامه هاي اصلي بانک 
مرکزي براي اصالح نظام بانکي اشاره داشت که در این مورد سود بانکي از عناوین 

اصلي بود . 
وي با وجود این که اقدامات یکي دو سال گذشته براي ساماندهي و کاهش سود را مثبت 
ارزیابي کرد، اما تاکید داشت که همچنان نرخ سود در شبکه بانکي باال بوده و باید 

متناسب با شرایط موجود کاهش پیدا کند . 
بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزي قرار است که گزارشي در رابطه با سود بانکي به زودي 
به شوراي پول و اعتبار ارائه شود که مي تواند با کاهش نرخ سود همراه باشد، ولي وي 

تاکید دارد که مهم تر از کاهش نرخ، تعادلي است که باید در عرضه و تقاضاي نقدینگي 
وجود داشته باشد تا بتواند نرخ سود را پایدار کند . 

سپرده گذاران مراقب سودهاي باال باشند
اما سیف در ادامه هشدارهایي که در روزهاي اخیر نسبت به سودهاي باالي پرداختي 

در بانک ها به سپرده گذاران و البته بانک ها داشت بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد . 
وي گفت که مبلغ مازادي که به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت مي شود بیانگر 
رقمي است که به هر دلیلي باید از سهم سهامدار کاسته شده و به سپرده گذاران منتقل 
شود، در این شرایط مسوول این اضافه پرداخت مدیریت بانک ها هستند که باید 

سهامداران از آنها بازخواست کنند . 

انتقادات سیف از دو عامل واگرا در نرخ سود
وي در رابطه با سودهاي باالي سپرده بانکي به موضوع دیگري هم اشاره داشت این که 
کاهش این سود مي تواند بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک ها موثر بوده و از سویي 
دیگر هزینه سرمایه بنگاه هاي اقتصادي را کاهش دهد و در مجموع موجب ایجاد 

معادله اي که ارزش افزوده اقتصادي را به حاشیه مثبتي مي برد شود . 
رئیس کل بانک مرکزي گفت که در سال گذشته با وجود تالش هایي که شکل گرفت 
توانستیم نرخ سود در بازار بین بانکي را از حدود 28 به 17 درصد کاهش دهیم، اما 
در شرایط موجود که ساختار دارایي نظام بانکي به شدت آسیب دیده است و بخش 
زیادي از منابع منجمد شده باید از اقداماتي که بر بازار پول تاثیرگذار است اجتناب شود . 
سیف در این باره توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه از عوامل ساماندهي و زمان دهي 
انتشار اوراق بدهي دولت است باید مراقب این باشد که حجم انتشار اوراق در حدي بوده 
که بازار پول را تحت تاثیر قرار ندهد. از سوي دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار باید 
کنترل و نظارت مناسبي بر صندوق هاي سرمایه گذاري که اغلب سود باالیي را پرداخت 
مي کنند، داشته باشند تا در نتیجه این اقدامات از واگرایي نرخ سود در بازار پول و بازار 

بین بانکي جلوگیري شود . 

مجوز بانک مرکزي به بانک ها و موسسات
 به معناي تضمین کامل فعالیت  آنها نیست

اما بخش دیگري از اظهارات رئیس کل بانک مرکزي به شرایط موجود بانک ها و 
موسسات اختصاص داشت . 

وي از محدوده تضمین مجوزي که بانک مرکزي به بانک ها و موسسات ارائه مي کند 
سخن گفت و افزود: در هیچ جاي دنیا این مجوز به معني تضمین 100 درصدي 

فعالیت  بانک ها نیست . 
رئیس کل بانک مرکزي گفت: گر چه حوزه نظارتي بانک مرکزي بر موسسات اعتباري 
و بانک هاي داراي مجوز نظارت را انجام داده تا بتواند آنها را براساس ریسک طبقه بندي 
و نظارت شدیدتري را اعمال کند، اما در نهایت مسوولیت نتایج عملیات بانک ها که از 
مدل کسب وکار آنها و نحوه هدایت شان نشأت مي گیرد برعهده هیات مدیره اي است که 

از سوي سهامداران انتخاب مي شوند . 

بازار پول پاشنه آشیل صنعت بیمه  
رییس کل بیمه مرکزي گفت:براي ایجاد تعادل بازار هاي مالي بحث کنترل سپرده هاي 

بانکي باید مورد توجه قرار گیرد   
عبدالناصر همتي نیز در دهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه گفت:باید نرخ سود 
سپرده ها کنترل شود،معنا ندارد در میان بازارهاي مالي یک بازار نرخ سود بدون ریسک 

بسیار باالیي داشته باشد به طوري که بازارهاي دیگر نتوانند با آن رقابت کنند . 
وي افزود:در حال حاضر وجود کمیته ثبات در بازارهاي مالي بسیار مورد نیاز است که 

باید این کمیته در آینده نزدیک تشکیل شود . 
همتي با بیان اینکه بیمه هاي عمر در کشور نسبت به سایر کشورهاي دنیا نتوانسته 
از رشد قابل توجهي برخوردار شود گفت: شاید بتوان یکي از دالیل آن را مشکالت 
موجود در بازار پایه پولي کشور دانست .   رییس بیمه مرکزي اظهار داشت:با وجود تمام 
محدودیت هاي  موجوددر این صنعت، در سال گذشته بیمه هاي عمر توانستند رشد 
40 درصدي را تجربه کنند .  همتي تصریح کرد:شرکت هاي خارجي اعالم کردندآمادگي 
دارند تا 49درصد شرکت هاي بیمه داخلي را خریداري کنند،تفاهم نامه هاي غیر 

رسمي انجام شده و در ماه هاي اخیر نهایي خواهد شد . 
وي تاکید بر اینکه امسال حاکمیت شرکتي در بیمه ها اجرایي خواهد شدگفت:موضوع 

حاکمیتي شرکتي بیمه ها در دستور کار جلسه فرداي شوراي عالي بیمه قرار دارد . 

پذیرش اطالعات صندوق هاي جسورانه بورس
معاون علمي و فناوري رییس جمهور گفت: بانک ها و بیمه ها نباید از شرکت هاي بزرگ 

تضمین هاي سنتي بخواهند . 
سورنا ستاري در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان اینکه 
بانک ها و بیمه ها نباید از شرکت هاي بزرگ تضمین هاي سنتي بخواهند افزود: بحث 

اقتصاد دانش بنیان به یک فرهنگ سازي جدي نیازمند است . 
معاون علمي و فناوري رییس جمهور گفت: امسال رشد خوبي در تولید مقاالت داشتیم 
چنانچه تولید شرکت هاي دانش بنیان به بیش از 3هزار میلیارد تومان رسید. در حال 
حاضر، در استارتاپ ها 5 شرکت داریم که باالي دو هزار میلیارد تومان فروش دارد؛ 

بعضي استارتاپ ها 1000 درصد هم رشد داشتند . 
ستاري با اشاره به اینکه براي تامین مالي شرکت هاي دانش بنیان نیازمند فرهنگ 
سازي هستیم گفت: از سه سال گذشته که همکاري خود را با سازمان بورس در 
قالب بازار ایده و اختراعات آغاز کردیم فکر نمي کردیم از رشد و توسعه قابل قبولي 

برخوردار شود . 
وي ادامه داد: اخیرا اتفاقات خوبي در فرابورس افتاده، تابلوي مستقل دانش بنیان تاسیس 
شد و همچنین در خصوص صندوق هاي جسورانه تاکنون 15 صندوق اطالعاتشان در 
حال تکمیل و اطالعات 6 تا 7 صندوق نیز پذیرفته شده است. ما پیروز نمي شویم مگر 

اینکه بخش خصوصي در حوزه پژوهش پایه و بازار محور سرمایه گذاري کند . 

ترقي اقتصادي: رییس جمهوري طبق ابالغیه اي دو بندي از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده تا برنامه ها 
و بسته هاي اجرایي پیشنهادي در مورد نقش سرمایه گذاري، تولید صادرات محور، ایجاد مشاغل جدید در مقیاس 
کالن،دگرگوني در نظام توزیع و واسطه گري و نیز توجه به فعالیت هاي دانش بنیان را ظرف مدت تعیین شده به وي ارائه 

و اعالم کند . 
رییس جمهوري اخیرا پیرو بخشنامه اي به تمامي دستگاه ها براي ارائه برنامه ها و بسته هاي اجرایي جهت شتاب بخشیدن به 
مقوله تولید و اشتغال در نامه اي جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز فعالیت هاي ویژه داراي اولویت و مدنظر خود 

را در حوزه وظایف این وزارتخانه به محمدرضا نعمت زاده ابالغ کرد . 
این ابالغیه که در جهت اجراي شایسته، همه جانبه و جهادي منویات مقام معظم رهبري در سال اقتصاد مقاومتي؛ تولید - 
اشتغال و در ادامه ي اقداماتي که تاکنون در حوزه ماموریت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سیاست هاي 

کلي اقتصاد مقاومتي از طرف رییس جمهوري به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده داراي دو بند اساسي است . 
در ابتداي امر روحاني از نعمت زاده درخواست کرد با توجه به نقش سرمایه گذاري و تولید صادرات محور در توسعه اقتصادي 
و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ باالخص براي فارغ التحصیالن جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهاني 
برنامه اجرایي مربوط به تحقق این موارد را با همکاري وزیر محترم امور خارجه و وزراي ذیربط حداکثر ظرف مدت چهار 

ماه از تاریخ این ابالغیه اعالم کند . 
در اولین بند این ابالغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت عالوه بر تاکید به جذب سرمایه گذاري  که در بخش داخلي و 

چه از طریق سرمایه گذاران خارجي، تولید صادرات محور به عنوان تولیدي کیفي و نیز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است . 
براین اساس باید حمایت از تولید داخل معطوف به تولید صادراتي باشد تا عالوه بر خودکفایي در داخل کشور به ایجاد روابط 

تجاري و اثرگذار با سایر کشورها و نیز درآمدزایي بینجامد . 
یکي دیگر از مسائلي که باید در مقوله تولید به آن توجه داشت این است که دیگر حمایت از بنگاه هایي که محصول رقابتي 
تولید نمي کنند و زمینه ي رشد، توسعه، اشتغال و تولید ثروت را ندارند و نیز در مرحله پایاني چرخه عمر خود قرار گرفته اند 
نه تنها باعث اتالف منابع و فرصت سوزي مي شوند، بلکه نتیجه اي را که سیاست گذاران و تصمیم گیران ارشد کشور طالب 

آن هستند را موجب نخواهد شد . 
موضوع دیگري که باید به آن اشاره کرد این است که نباید به بهانه حمایت از تولید داخل محصوالت بي کیفیت و غیررقابتي 
تحمیل شود چرا که این مساله اعتماد ملي نسبت به تولید داخلي را از بین خواهد برد .  نکته دیگري که رییس جمهوري 
به آن تاکید کرده ایجاد مشاغل جدید در سطح کالن براي فارغ التحصیالني است که از زنجیره اشتغال در کشور به دور 
هستند، موضوعي که با تاکید روحاني بر تولید صادرات محور مدنظر قرار گرفته تا صنایع اشتغالزا و مولد ثروت که رقابت پذیر 
بوده و قابلیت گسترش بازارهاي صادراتي را فراهم مي کنند در اولویت قرار گیرند .  مقوله دیگري که در این بند باید به آن 
توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهاني است، موضوعي که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه تولید 
صادرات محور مهم ترین بخشي است که مي تواند با جذب سرمایه گذار، ایجاد درآمدزایي براي عوامل تولید در کشور و نیز 

ایجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجي کشور به زنجیره تولید جهاني شود . 

روحاني از نعمت زاده چه خواست؟
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بازار پول4

ضرورت توجه به شاخص های 
سالمت بانکی 

بررسـی برخی شـاخص های کلیدی سالمت 
بانکـی در گروه هـای مختلـف بانک هـا بـر 
اسـاس نـوع و در قالـب بانک هـای دولتـی 
و  خصوصـی  تخصصـی،  دولتـی  تجـاری، 
خصوصـی  شـده می توانـد ارزیابی مناسـبی 
از وضعیـت سـالمت مالـی شـبکه بانکی در 
اختیـار قـرار دهـد. در ایـن راسـتا، برخـی 
شـاخص ها در دوره 1394-1387 در ادامـه 

مـورد توجـه قـرار گرفته انـد.
بررسـی شـاخص کفایـت سـرمایه بـرای 
گروه هـای مختلـف بانکـی بیانگـر رونـد 
کاهنـده آن در دوره مورد بررسـی اسـت. 
بانک هـای   1392 سـال  در  چـه  اگـر 
دولتـی تجـاری با افزایش سـرمایه ناشـی 
از تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا بـا افزایـش 
کفایـت سـرمایه همـراه بودنـد، امـا ادامه 
رونـد کاهشـی آن حتـی در ایـن گـروه 
از بانک هـا پـس از سـال 1392 ممکـن 
افزایـش  بـا  را  کشـور  بانک هـای  اسـت 

ریسـک مواجـه کنـد.
در بررسـی کیفیـت دارایی هـا بـر اسـاس 
نسـبت مطالبـات غیرجـاری به سـرمایه، 
رونـدی افزایشـی مشـاهده می شـود کـه 
متغیـر  ایـن  مقـدار  سـال ها  برخـی  در 
بیـش از 100 درصـد بـوده اسـت. اگـر 
چـه در بیـن سـال های 1390 تـا 1394 
توانسـته اند  شـده  خصوصـی   بانک هـای 
ایـن نسـبت را بـه کمتـر از 100 درصـد 
برسـانند، امـا وجـود مطالبـات غیرجاری 
بـاال بـه خصـوص در بانک هـای دولتـی 
بـر  منفـی  اثـر  خصوصـی،  و  تجـاری 

سـودآوری آنهـا ایفـا خواهـد کـرد.
بـرای ارزیابـی کیفیـت مدیریـت، معموال 
نسـبت هزینـه بـه درآمـد، سـود سـرانه 
و رشـد شـعب، بـه عنـوان معیارهایـی از 
افزایـش یـا کاهـش کارایی بانک هـا مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد.
 بررسـی نسـبت هزینه بـه درآمـد بیانگر 
رونـد صعـودی این شـاخص در گروه های 
مختلـف بانکـی بـوده اسـت کـه در ایـن 
و  تجـاری  دولتـی  بانک هـای  میـان، 
خصوصـی دارای نسـبت هزینـه به درآمد 
بیشـتر از متوسـط شـبکه بانکـی بوده اند.

 رونـد صعـودی ایـن شـاخص بـه معنای 
زنـگ خطـر مدیریـت بانـک در مدیریـت 

هزینه و کسـب سـود اسـت.
بررسـی نسـبت سـود سـرانه، بیانگر عدم 
تناسـب بین نیروی انسـانی و سـودآوری 
بانک هـای  و  اسـت  کشـور  بانک هـای 
سـرانه  سـود  نسـبت  دولتـی  تجـاری 
کمتـری داشـته اند. بانک هـای خصوصـی 
 شـده نیـز در میـان بانک هـای کشـور از 
رشـد منفـی در تعـداد شـعب برخـوردار 
بوده انـد. بررسـی همزمان رشـد شـعب و 
سـودآوری بانک هـا بیانگـر این اسـت که 
در دوره هایـی کـه بانک ها افزایش رشـد 
شـعب داشـته اند، سـود آنهـا بـا کاهـش 

رشـد همـراه بوده اسـت.
سـرمایه،  بـازده  و  دارایی هـا  بـازده 
بـه  مربـوط  نسـبت های  پرکاربردتریـن 
هسـتند.  بانک هـا  سـودآوری  ارزیابـی 
بـرای  شـاخص ها  ایـن  رونـد  بررسـی 
ایـن  بیانگـر  بانکـی  مختلـف  گروه هـای 
اسـت کـه بانک هـای خصوصـی در همـه 
شـده  خصوصـی   بانک هـای  و  سـال ها 
توانسـته اند  سـال 1387و 1392  دو  در 
بـازده دارایـی بیـش از یک درصـد ایجاد 
نماینـد؛ کـه ایـن موضـوع اثـر مثبـت بر 
قـدرت رقابتـی ایـن دو گـروه بانکـی در 
مقایسـه با سـایر گروه های بانکـی خواهد 
داشـت. بـازده سـرمایه نیـز در بانک های 
بـرای  و  از 15 درصـد  بیـش  خصوصـی 
دولتـی  و  تجـاری  دولتـی  بانک هـای 
منفـی  سـال ها  از  برخـی  در  تخصصـی 

بـوده اسـت.
نسـبت  دو  نیـز  نقدینگـی  بررسـی  در 
سـپرده مـدت دار بـه سـپرده فـرار )غیـر 
مدت دار( و نسـبت دارایی های نقدشـونده 

بـه سـپرده فـرار اسـتفاده می شـود.
 بررسـی شـاخص اول در گروه های مختلف 
بانکـی بیانگـر ایـن اسـت کـه بانک هـای 
خصوصـی در این شـاخص رفتـار متمایزی 
در مقایسـه با سـایر گروه های بانکـی دارند 
و این نسـبت برای این گروه بیش از سـایر 
از  نتیجـه،  در  و  اسـت  بانکـی  گروه هـای 
منظر ریسـک نقدینگی، در موقعیت نسبتا 

بهتـری قـرار دارند. 
ایـن وضعیـت در بررسـی شـاخص دوم 
در مـورد گـروه بانک هـای خصوصـی در 
مقایسـه با دیگـر گروه های مورد بررسـی 

نیـز صادق اسـت.
تمامـی  بـه  توجـه  بـا  و  مجمـوع  در 
شـاخص های ارزیابـی شـده، هـر چنـد در 
مـورد هـر یـک از شـاخص ها رفتـار هـر 
گـروه از بانک هـا متفـاوت از دیگـری بـوده 
و نمی تـوان نتیجـه قابل مقایسـه ای )بدون 
اسـتفاده از ابزارهـای کمـی( ارائـه داد، امـا 
ضـروری اسـت با انجـام مطالعات بیشـتر و 
اولویت بنـدی کاسـتی های موجـود، ارتقای 
شـاخص های کلیـدی سـالمت بانکـی در 
شـبکه بانکـی را در دسـتور کار قـرار داد.

یادداشت

چرا ايراني ها بيمه عمر نمي خرند ؟جنگ خودروسازها و موسسات با بانک ها  چرا بانک ها به دنبال پرداخت سود باال رفته اند؟ 

ترقـی اقتصـادی : اخیـرا رئیـس کل بانـک مرکـزی در اظهاراتـی بـه رابطه سـود باال و 
ورشکسـتگی بانک هایـی کـه از حـد معمـول و قانونی تعیین شـده پرداخت هایـی را انجام 

می دهنـد اشـاره داشـته اسـت که خـود با حواشـی همـراه بود.
در حالـی بـا توافـق تیرمـاه سـال گذشـته بانک هـا نـرخ سـود سـپرده تـا 15 درصـد و 
تسـهیالت بـه 18 درصـد کاهـش یافـت و در دسـتور کار شـبکه بانکی قرار گرفـت که در 
ادامـه انحراف هایـی از نرخ هـا مشـهود بـود. حتی این پرونـده بانک های متخلـف به کمیته 

انضباطـی ارجـاع و حـدود 10 بانـک اخطار دریافـت کردند.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه تازگـی ولی اله سـیف رئیـس کل بانـک مرکزی عنـوان کرده 
کـه یکـی از دالیـل پرداخت سـودهای باال توسـط بانک ها زمـان خریدن بـرای جلوگیری 
از ورشکسـتگی آنهـا می توانـد باشـد. اظهاراتـی کـه البتـه بـا واکنش هایی از سـوی برخی 
کارشناسـان و تحلیلگـران مواجه شـده و حتی نظـارت بانک مرکزی را مـورد توجه قراره و 
تاکیـد شـد کـه در این میـان وقتی بانک مرکـزی از ورشکسـتگی بانکها سـخن می گوید 
خـود چـه نقشـی ایفـا می کنـد. در مـواردی عنوان شـد کـه اعالم ورشکسـتگی از سـوی 
رئیـس کل بانـک مرکـزی در مورد بانک هایی که سـود بـاال می پردازند، می تواند احسـاس 
خطـری بـرای سـپرده گذاران بـوده و حتـی بـرای دریافت سـپرده های خود بـه بانک هایی 

کـه سـودهای باالتـری می پردازنـد و در آن سـپرده گذاری کرده انـد، مراجعه کنند.
امـا اینکـه چـرا سـیف بـه صراحـت از ورشکسـتگی و زمـان خریـدن بـرای آن سـخن 
می گویـد و تـا چـه انـدازه واقعیـت بانک هـا با ایـن موضوع منطبق اسـت، موضوعی اسـت 
کـه جمشـیدی، دبیـر کانون بانک هـای خصوصی آن را در گفت وگو با ایسـنا تشـریح کرد.

در اظهـارات ایـن مدیـر ارشـد بانکـی ایـن گونـه بیـان می شـود که آنچـه کـه رئیس کل 
بانـک مرکـزی عنـوان کـرده هشـداری بـه آن دسـته از بانک هایـی اسـت کـه از نرخ های 
مصـوب منحـرف شـده اند و نبایـد بیـش از ایـن در ایـن مسـیر قـدم بردارنـد چـرا کـه از 
سـویی موجـب بهـم ریختگـی در نظم نظـام بانکـی و تحریـک بانک هایی خواهد شـد که 
بـر اسـاس مصوبات شـورای پول و اعتبـار و توافق مدیـران بانکی در رابطه با سـود حرکت 
می کننـد و از سـویی دیگـر می تواند در واقعیت آنها را به سـمت ورشکسـتگی سـوق دهد.
بـر اسـاس توضیحـات جمشـیدی، وقتـی سـود بانکـی از حـد مصـوب و قانونـی باالتـر 
پرداخـت می شـود  ایـن اضافـه پرداخـت بـه سـپرده گذاران از جملـه هزینه هـای غیرقابل 
قبـول سیسـتم مالیاتـی بـه شـمار مـی رود چرا کـه مالیات بـر درآمـد تعریف شـده و بعد 
از کسـر هزینه هـای مشـخص و تعییـن سـود از آن مالیـات کسـر می شـود. بنابراین وقتی 
کـه برخـی بانک هـا سـود باالتـر از 15 درصـد پرداخـت می کننـد در مجمـوع بـا توجه به 
بـاال رفتـن هزینه هـای آنهـا سـود نهایی کمتر شـده و مالیـات پایین تری نیز بـه آنها تعلق 
می گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه سیسـتم مالیاتـی ایـن موضـوع را نپذیرفتـه و میـزان 
هزینه هـای آنهـا را بـر اسـاس سـود مصـوب در نظـر می گیـرد و بایـد بـرای مـازاد آن هم 

مالیـات پرداخت شـود.
در ایـن شـرایط بایدهزینه هـای مازاد از سـهم سـهامداران کسـر شـده و به تدریـج عاملی 
بـرای محـدود شـدن سـود خواهـد بـود. این شـرایط موجـب ایجاد زیـان به بانک هـا و به 
مـرور زمـان افزایـش زیـان انباشـته آنهـا خواهـد شـد که عاملـی بـرای ورشکسـتگی  به 

شـمار مـی رود. پـس در ایـن حالـت هشـدار نسـبت بـه پرداخـت سـودهای بـاال می تواند 
نشـان دهنده ایـن باشـد کـه از سـویی بـا اینکـه می توانـد موجـب دریافـت منابع بیشـتر 
شـود، امـا خـود عامـل افزایش هزینه بانک هـا نیز خواهد بود و الزم اسـت تـا مراقبت الزم 

در ایـن بـاره انجام شـود.
بـا ایـن حـال جمشـیدی در رابطه بـا نقش بانـک مرکزی بر قوی تر شـدن نظـارت تاکید 
داشـته و عنـوان مـی کنـد که بـا این وجـود در حـال حاضر هم نظـارت بر بانکهـا به طور 
جـدی در حـال انجـام اسـت. اما با توجه به گسـتردگی نظام بانکی به روز شـدن سیسـتم 

نظارتـی و افزایـش قدرت آن الزامـی خواهد بود.
امـا آن طـور کـه دبیـر کانـون بانک هـای خصوصـی عنـوان می کنـد بانک هـا هـم بـرای 
پرداخـت سـودهای بـاالی سـپرده چنـدان بی تقصیـر نیسـتند، چـرا کـه از سـویی منابع 
قابـل توجهـی از طریق شـرکت های بـزرگ خودروسـازی با سـودهای بـاالی 20 درصد و 
همچنیـن موسسـات غیرمجـاز دریافـت می شـود که مانـع ورود منابـع به بانک هـا خواهد 
بـود و آنهـا را در انجـام تعهـدات دچـار مشـکل می کنـد. بنابرایـن ایـن طبیعی اسـت که 
وقتـی بـا کمبـود منابـع مواجهند به سـمت اضافه برداشـت از بانـک مرکزی پیـش بروند 
و در سـمتی دیگـر بـرای تامیـن کوتاه مـدت نقدینگی به سـمت بـازار بین بانکـی و قرض 
از سـایر بانک هـا می رونـد کـه در برخـی مـوارد بانک های پرریسـک موجب افزایش سـود 

بـازار بیـن بانکـی نیز خواهند شـد.
همچنیـن موضـوع دیگـری کـه در ایـن میـان مطـرح می شـود رونـد کاهـش نـرخ سـود 
بانکـی در سـال های گذشـته اسـت کـه عمدتا به صورت دسـتوری شـکل گرفـت. هرچند 
کـه سـود موجـود در شـبکه بانکـی با شـرایط اقتصادی ایـران منطبق نیسـت، امـا در هر 
صـورت کاهـش سـود باید بر اسـاس نیـاز بازار تعیین شـود نـه اینکه در مـورد کاهش آن 

تصمیـم  اتخاذ شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه گفته جمشـیدی در حـال حاضـر 15درصدی که برای سـود 
سـپرده وجـود دارد در عمـل بـا هزینه هـای دیگـر تـا 18درصد بـرای بانک ها بهـای تمام 
شـده را بـه دنبـال دارد کـه در سـویی دیگر بـا توجه به نرخ 18 درصدی سـود تسـهیالت 
کـه عامـل اصلـی درآمدزایـی آنهـا به شـمار می رود منطبـق نبـوده و در مجموع بـه زیان 

بانک هـا تمام می شـود.
اعتماد ، بزرگترین سرمایه حال حاضر بانک ها 

در همیـن راسـتا عبـاس آرگـون ،  کارشـناس بـازار پـول و سـرمایه بـر ایـن بـاور اسـت ، 
نـرخ سـود بانکـی یکـی از مهم تریـن عوامـل در فعالیـت هـای اقتصـادی اسـت. سـودی 
کـه بانک هـا بـه سـپرده های بانکـی پرداخـت می کننـد فراینـد تولیـد و اشـتغال کشـور 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. بـا بـاال بـودن سـود سـپرده ها عمـده منابـع کشـور بـه 
سـمت بانک هـا سـوق پیـدا می کنـد. بـاال بـودن سـود بانکـی خسـارات جبران ناپذیـری 
بـرای اقتصـاد بـه همـراه دارد. بانک هایـی کـه مشـکل نقدینگـی دارنـد تـالش می کننـد 
بـا نرخ هـای باالتـر منابـع را از سـطح جامعـه جمـع آوری کننـد. آن هـا سـودهایی را بـه 
سـپرده گذاران پیشـنهاد می دهنـد که با هیـچ فعالیت اقتصادی دیگری کسـب نمی شـود 
درنتیجـه سـپرده گذاران بیشـتر از بـه کار انداختـن سرمایه شـان در تولیـد تمایـل دارنـد 

پول هـا را در بانک هـا سـرمایه گذاری کننـد.  وی افـزود : زمانـی کـه بانک هـا می خواهنـد 
پـول را بـه دسـت تولیدکننـده بدهند به سـود سـپرده رقـم قابل توجهی را اضافـه کرده و 
تسـهیالت می دهنـد. امـروز سـود تسـهیالت به طـور اسـمی 18 درصد اسـت  امـا به طور 
واقعـی تولیدکننـده بایـد برای تسـهیالتی که اخـذ کرده بایـد 26 درصد سـود بدهد. این 
باعـث شـده مطالبات جـاری بانک ها افزایش پیدا کنـد. باوجوداینکه در سـال 95 در چند 
نوبـت سـود بانکـی را کاهـش دادنـد اما هـم چنان شـاهدیم کـه بانک ها سـودهای باال به 

سـپرده گذاران وعـده می دهنـد.
عبـاس آرگـون گفـت : غیرازایـن بایـد بحـث انجمـاد منابـع بانک هـا را هـم لحـاظ کـرد. 
بانک هـا فعالیت هـای اقتصـادی الزم را نداشـتند و منابعـی کـه در حـال حاضـر دارنـد 
قابـل نقـد شـدن نیسـت. سـرمایه گذاری های بانک هـا نتیجـه نـداده اسـت و پول هـای 
پرداخت شـده قابـل وصـول نیسـت. در این شـرایط بانک مرکـزی باید نظارت کنـد تا نرخ 

سـود سـپرده به طـور واقعـی کاهـش یابد.
ایـن  کارشـناس بازار پول و سـرمایه معتقد اسـت : رئیس کل بانک مرکـزی  چندی پیش 
اعـالم کـرده کـه بانک هـا و مؤسسـاتی که وعده سـود باال به مـردم می دهند مشـکل دارند 
و می خواهنـد زمـان بخرنـد. حـرف ایشـان بی ربط نیسـت. چـرا یک بانـک باید سـود باال 
بدهـد؟ منطـق ایـن کنش این اسـت کـه بانـک می خواهد به هـر قیمتی که شـده پول را 
جـذب کنـد و بـا وعـده نرخ بـاال تالش می کنـد سـپرده ها بگیرد. ایـن در حالی اسـت که 
بانـک اگـر تسـهیالتی بدهد نمی توانـد آن را وصول کند درنتیجه در آسـتانه ورشکسـتگی 
قـرار می گیـرد. عبـاس آرگـون ،  کارشـناس بـازار پـول و سـرمایه بـر راین باور اسـت که 
در برهـه حساسـی ازنظـر کنش هـای بانکـی و نظام بانکـداری قـرار گرفتیم امـا یک نکته 
اساسـی این اسـت کـه نباید اعتمـاد مردم به نظـام بانکداری از بیـن برود. اگر مـردم دیگر 
بـه شـبکه بانکـی اعتماد نکنند، خشـک و تـر باهم می سـوزد و هجوم سـپرده گذاران برای 
برداشـت سپرده هایشـان شـامل تمـام بانک ها می شـود نه فقط یـک بانک خـاص. با توجه 
بـه ایـن مسـئله باید شـرایط کنونی را به درسـتی مدیریت کـرد تا مصائب ورشکسـتگی یا 

در آسـتانه ورشکسـتگی گرفتـن برخـی بانک ها، شـامل همه نظام بانکی نشـود.

کارشناس بانکی 
اعظم احمدیان

 ایران کيش موفق به اخذ مجوز 
برای فعاليت در بازار MPOS شد

ترقـی اقتصـادی : ایران کیش به عنوان اولین شـرکت PSP در کشـور موفـق به اخذ مجوز 
شـاپرک در حـوزه MPOS شـد . پیمـان طبـری معـاون فنـاوری اطالعـات ایران کیـش با بیان 
ایـن خبـر گفـت : در اوایل سـال 95 از محصول MPOS این شـرکت رونمایی شـد و بارها نیز در 
نمایشـگاه هـای مختلـف این محصـول را به نمایـش گذاشـتیم ،در کنار آن،محصـوالت فراوانی 

ماننـد پاتسـی بـا ارتباط بـا MPOS های ایـران کیش به تولید رسـید.«
وی افزود:«اکنـون ایـن محصول از سـوی شـاپرک طی سـه مرحله مـورد ارزیابی قـرار گرفت و 

توانسـت تمامی اسـتانداردهای شـاپرک را با موفقیت پشت سـربگذارد.«
 

کاهش سپرده قانونی بانک سينا از سوی بانک مرکزی
ترقی اقتصادی :بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران، نسـبت سـپرده قانونی بانک سـینا 
را بـه لحـاظ رعایـت ضوابـط، الزامـات و مصوبات شـورای پـول و اعتبـار کاهش داد.بنـا به اعالم 
اداره نظارت بر بانک ها و موسسـات اعتباری بانک مرکزی، نسـبت سـپرده قانونی انواع سـپرده 
هـای بانـک سـینا بـه جـز انواع سـپرده هـای قرض الحسـنه پـس انـداز معـادل 11.25 درصد 
تعییـن شـده اسـت.مطابق بنـد »6« یـک هزار و دویسـت و هشـتمین صورتجلسـه مـورخ 28 
مهـر 1394 شـورای پـول و اعتبار، تعیین نسـبت سـپرده قانونی بانک ها و موسسـات اعتباری، 
توسـط بانـک مرکـزی در دامنـه 10 تـا 13 درصد محاسـبه می گـردد که بانک سـینا به لحاظ 
رعایت ضوابط ابالغی و مصوبات شـورای مذکور، مشـمول کاهش نسـبت سـپرده قانونی شـد و 

ایـن رقـم برای بانک سـینا معـادل 11.25 درصد تعییـن گردید.
نرخ حق الوکاله بانک رفاه 3 درصد شد 

ترقـی اقتصـادی :نـرخ حق الوکالـه به کارگیری سـپرده هـای سـرمایه گذاری بانـک رفاه 
کارگـران در سـال 96 اعـالم شـد.بر ایـن اسـاس نـرخ حـق الوکالـه دریافتـی این بانک امسـال 
هماننـد سـال گذشـته حداکثـر 3 درصـد تعییـن شـده اسـت.حق الوکالـه مبلغـی اسـت کـه 
بانک هـا در چارچـوب بانکـداری اسـالمی و بدون ربـا در قبال به کارگیری منابع سـپرده گذاران 

می تواننـد از آنهـا دریافـت کنند.

مهمترین اولویت های بانک تجارت مشخص شد
ترقـی اقتصـادی :مدیرعامل بانـک تجارت با اعـالم محورهـای 9 گانه عملیاتـی این بانک 
گفـت: مهمتریـن اولویـت عملیاتی امسـال همراهـی بـا برنامه های دولت در راسـتای پیشـبرد 
اقتصـاد مقاومتی اسـت.محمدابراهیم مقدم با اشـاره به مهمترین تحوالت اقتصـاد و نظام بانکی 
کشـور در سـال 95 گفـت : بانک تجـارت نیز همچون سـایر بانکها و دیگر بنگاههـای اقتصادی 
کشـور ، سـالی ویـژه و دشـوار را پشـت سـر گذاشـت کـه عالوه بـر ظهـور فرصتهـای جدید با 
چالشـهای تـازه ای نیـز همـراه بود.مقدم 9 اولویـت عملیاتی امسـال بانک تجـارت را »حمایت 
از تولیـد و اشـتغال در راسـتای پیشـبرد اقتصـاد مقاومتـی« ،  »تالش مسـتمر و هدفمند برای 
کاهـش مطالبات معوق« ، »افزایش تنوع سـبد خدمات بانـک با محوریت بانکداری الکترونیک« 
، »چابک سـازی سـاختار سـازمانی از صف تا سـتاد« ، » افزایش تعهد و همبسـتگی سـازمانی 
بـا محوریـت اخـالق مداری » ، »تـداوم تحول در مدل کسـب و کار بانک بـا محوریت بانکداری 
جامـع ، بانکـداری بیـن الملـل و تقویـت هلدینگ مالـی بانک« ، »سـودآوری بانک بـا تمرکز بر 
درآمدهـای غیرمشـاع« ، »یادگیـری و آمـوزش با نگاه جانشـین پـروری«  و »ایفای مسـئولیت 

هـای اجتماعـی بـا محوریت محیط زیسـت« عنـوان و به تبییـن این اولویتهـا پرداخت. 

پيشگامی بانک صادرات در عرصه خدمات هوشمند شهروندی
ترقـی اقتصـادی : با هـدف اسـتقرار دولت هوشـمند پروژه خدمات هوشـمند شـهروندی 
مبتنـی بـر NFCبـا محوریت بانک صـادرات ایـران از این سـامانه در منطقه آزاد انزلـی رونمایی 
شـد.با هدایـت مرکـز فـاوای ریاسـت جمهـوری، سـازمان فنـاوری اطالعـات، بانـک مرکـزی، 
دبیرخانـه شـورای عالـی مناطق آزاد کشـور و مدیریت سـازمان منطقه آزاد انزلـی و با همکاری 
بانک صادرات، ایرانسـل، شـرکت اینفوتک، شـرکت مبنا فرتاک کیش و شـرکت مبنا کارت آریا 

در ایـام نـوروز 96 بـا حضـور رئیس جمهور کلیـد خورد.
 

  نقش بانک ها در توليد و اشتغال
ترقـی اقتصـادی :مدیرعامـل بانـک قوامیـن بـا اشـاره بـه اینکـه بانک هـا بـه دو صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر رونق تولیـد و افزایش اشـتغال دخالت دارند، گفت: سیسـتم بانکی 
مـی توانـد بـا پرداخـت تسـهیالت به تولیدکننـدگان و یـا مصرف کننـدگان نیـز در این بخش 
موثر باشد.غالمحسـن تقی نتاج  درباره نقش سیسـتم بانکی در رونق تولید و اشـتغال در کشـور 
اظهارداشـت: سیسـتم بانکی کشـور به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بر رونق تولید و اشتغال 
در کشـور تاثیـر دارد و بـه همیـن دلیـل می تـوان از چنـد جهت این موضـوع را مورد بررسـی 
قـرار داد.وی افـزود: تاثیـر نظـام بانکـی به صورت مسـتقیم به گونه ای اسـت که نیـاز به جذب 
نیـروی انسـانی بیشـتری باشـد اما این اقـدام باید با توجه بـه مدیریت هزینه و حفـظ بانکداری 
الکترونیـک باشـد، بـه شـکلی که جذب نیـروی انسـانی جدید باید بـا خلق ارزش همراه باشـد 

تـا اشـتغال آفرینی به بیـکاری پنهان منجر نشـود.

برنامه های بانک توسعه تعاون با ماهيت اقتصاد 
مقاومتی تطابق دارد

ترقـی اقتصـادی :مدیرعامـل بانـک توسـعه تعـاون در مراسـم معارفـه سرپرسـت جدیـد امور 
مشـتریان و بانکـداری شـرکتی ایـن بانـک گفت: بـا توجه به نام گـذاری سـال جدید به عنـوان اقتصاد 
مقاومتـی، تولیـد و اشـتغال کلیـه برنامه هـا و خدمـات ایـن بانک بـاروح و ماهیـت اقتصـاد مقاومتی و 
باهـدف حمایـت از تولید و اشـتغال تطابـق دارد. حجت اله مهدیان  در این جلسـه که با حضور اعضای 
هیئت مدیـره، مدیـران سـتادی، معاونان و کارشناسـان این امور برگزار شـد، افزود:بانک توسـعه تعاون 
بـا درک اهمیـت موضـوع و در راسـتای تحقـق فرمایشـات رهبر فرزانـه انقالب مجموعه سیاسـت ها و 
اقدامات موثری را در جهت دسـتیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشـتغال در دسـتور کار خود 
قـرار داده اسـت.وی در ادامـه بـا اشـاره به حساسـیت فعالیـت در حـوزه بازاریابی گفـت: بهره گیری از 
روش هـای مناسـب در امـر بازاریابـی همـراه با اعتقـاد عمیق به اصل توسـعه و جامعه هـدف به منظور 

گسـترش خدمات دهـی بـه مشـتریان به طور حتـم، شـیو ه ای اثرگـذار در بازاریابی بانک اسـت.

  ارتقای امنيت در دیجی بانک پارسيان
ترقـی اقتصـادی: با پیوسـتن دیجـی بانک پارسـیان بـه شمـــاره) # 701 *( به سـامانه 
پیونـد بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران ،آرامـش و اطمینـان مشـتریان در اسـتفاده از 

خدمـات بانکـداری الکترونیـک مبتنـی بـر سـرویس ussd افزایـش یافت.
 بـر اسـاس دسـتور بانک مرکـزی این اقدام به منظـور ارتقای سـطح امنیت کانـال USSD برای 
تراکنـش هـای مالـی همه مشـتریان بانک کـه قصـد اسـتفاده از سـامانه USSD را دارند صورت 
پذیرفتـه اسـت. به همیـن منظور از دارندگان کارت های بانکی بانک پارسـیان دعوت می شـود 
بـا مراجعـه بـه آدرس : پورتال بانـک پارسـیان< بانکداری الکترونیـک< بانکـداری تلفن و تلفن 

همـراه < سـامانه پیوند، بـرای ثبت شـماره کارتهای خود اقـدام نمایند.

  امکان وصول چک های بانک ها از طریق شعب موسسه ملل
ترقـی اقتصـادی :در روزهـای ابتدایـی سـال 96موسسـه اعتباری ملـل به سـامانه چکاوک 
بانک مرکزی متصل شـد.این سـامانه که از حدود دو سـال پیش توسـط بانک مرکزی راه اندازی 
شـده اسـت اینگونـه اسـت کـه مشـتری چـک را به بانـک خـود تحویل می دهـد. شـعبه تحویل 
گیرنـده چـک پس از اسـکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطالعات نظیر شـماره حسـاب 
و نـام ذینفـع یـا بـه صورت دسـتی و یا بـا اسـتفاده از بارکد خوان به سـامانه منتقل کـرده و پس 

از تاییـد شـعبه ، تصویرچـک بـه همـراه اطالعات مـورد نیاز بـه بانک بدهکار منتقل  می شـود.
  

       اثر بخشی بانک صنعت و معدن در دولت تدبير و اميد
ترقـی اقتصـادی :سـال 1396 کـه توسـط مقـام معظـم رهبری بـا عنـوان سـال اقتصاد 
مقاومتـی تولیـد و اشـتغال مزیـن شـده اسـت بـا بـه ثمـر نشسـتن طرح هـای صنعتـی بانک 
صنعـت و معـدن آغاز شد.نخسـتین روزهای سـال جدید بـا به بهره برداری رسـیدن چهار طرح 
هـای صنعتـی مجتمع صنعتی السـتیک بارز ، کیمیا کاشـت اطبا ، فوالد روهینا و فرش افشـار 

زرینـه میانـدوآب کـه توسـط بانک صنعـت و معـدن تامین مالی شـده اند همـراه بود.

تراکنش های بانک ملی در سال 95 رکورد زد
ترقـی اقتصـادی :مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران گفـت: در سـال گذشـته بانـک ملـی ایـران با 
ثبـت 50 میلیـون تراکنـش روزانـه در ایام پایانی سـال بدون لحظه ای مشـکل و اختالل به مشـتریان 
خدمت رسـانی کرد.محمـد رضـا حسـین زاده افـزود: ایـن رکـورد در حالـی کسـب شـده کـه حجـم 
تراکنش هـای الکترونیـک بانـک ملـی ایـران در روزهـای عادی سـال به طـور میانگین رتبـه اول نظام 
بانکی کشـور را دارد و در روزهای پایانی سـال به علت حجم باالی مراجعات به خودپردازها و سـامانه 
هـای خدمـات الکترونیـک ایـن بانک، این میـزان به 50 میلیون تراکنـش افزایش یافت و این نشـانگر 

حجـم عظیـم و بـدون اختـالل سـرویس دهی بانـک ملی ایـران به هموطنـان عزیز می باشـد.

 طرح تکميل سامانه بانکداری یکپارچه 
در بانک کشاورزی

ترقـی اقتصـادی :مدیرعامـل بانک کشـاورزی گفـت: تکمیل سـامانه بانکـداری یکپارچه 
)Core Banking( یکـی از مهمتریـن اهـداف راهبـردی ایـن بانک در چشـم انداز پیش رو اسـت.
مرتضـی شـهیدزاده افـزود: توسـعه فعالیـت هـای بانکـداری الکترونیـک از اولویـت هـای بانک 
کشـاورزی در ارائـه خدمـات بانکـی بـه مشـتریان اسـت و تکمیـل سـامانه بانکـداری یکپارچه 
)Core Banking(  یکـی از مهـم تریـن اهـداف راهبردی این بانک در چشـم انداز پیش رو اسـت.

     شرایط تسهيالت امتيازی بانک قرض الحسنه مهر
ترقـی اقتصـادی :امـکان آگاهی از شـرایط تسـهیالت امتیـازی بانک قرض الحسـنه مهر 
ایـران فراهـم شـد.بمنظور بهـره بـرداری مناسـب از خدمـات تسـهیالت امتیـازی بانـک قرض 
الحسـنه مهـر ایـران، مشـتریان میتوانند جهت کسـب اطالع از نحوه شـرایط پرداخـت و انجام 
محاسـبات مربوطه به صفحه آن در پرتال بانک < منوی خدمات بانکی < طرح ها < تسـهیالت 
امتیـازی مهـر ایـران )لینـک( مراجعـه نماینـد.در ایـن صفحـه امـکان مشـاهده توضیحاتی در 
خصـوص طرحهـای امتیازی مهیا بـوده و همچنین می تـوان با انتخاب گزینه »محاسـبه طرح 
تسـهیالت امتیـازی مهـر ایران« و ورود میزان تسـهیالت مـورد نیاز و سـنجش حداکثر توانایی 
بازپرداخـت اقسـاط ماهیانـه در این سـامانه، مبلغ تسـهیالت درخواسـتی را با توجـه به حداقل 

میانگین معـدل موجودی مشـاهد نمود.

بازاربیمـــه 5

ترقي اقتصادي : بیمه عمر عالوه بر پوشش دادن ریسک 
زندگي افراد، به واسطه تجمیع سرمایه هاي جامعه در 
شرکت هاي بیمه اي مي تواند زمینه ساز توزیع مجدد منابع 

مالي شود و به رونق اقتصادي بیشتر بیانجامد . 
بیمه در جامعه نقش پوشش دهنده ریسک هاي زندگي 
افراد را دارد. در این میان بیمه عمر داراي نقش بارزتري 
است و مخاطرات مختلفي از دوره طوالني زندگي فرد را در 
بر مي گیرد. با وجود اینکه این بیمه در کشورهاي توسعه 
یافته ضریب نفوذ باالیي دارد، اما در ایران و کشورهاي 
کمتر توسعه یافته این وضعیت هنوز ایجاد نشده است. که 
البته این موضوع دالیل مختلفي دارد، این گزارش قصد 
دارد به گوشه هایي از این دالیل بپردازد و شرایط موثر بر 

افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر را بررسي کند . 

ضریب نفوذ بیمه عمر ایران و جهان
از سال 1950 روبه  صنعت بیمه در کشورهاي جهان 
گسترش گذاشت و رشدي 10 درصدي را در آن مقطع 
تجربه کرد. این رشد در حالي صورت گرفت که سهم بیمه 
عمر از کل بیمه ها همواره رقم قابل توجهي بوده است. 
به طوري که در سال 1984 سهم بیمه عمر 2.1 درصد  
  GDPجهان را شکل مي داد و این رقم در سال 1996 به 

4.2 و در سال 2007 به 4.41 رسید . 
بنا برگزارش هاي رسمي سهم بیمه عمر در کشورهاي 
توسعه یافته همواره از سایر بیمه نامه ها بیشتر است، که 
این موضوع به دلیل حس شدن ضرورت این بیمه نامه 
با فضاي زندگي در چنین جامعه هایي تفسیر مي شود. 
به طوري که اعالم شده سهم بیمه عمر در این کشورها 
هاي  نامه  بیمه  از کل حق  درصد  از 59  بیش  گاهي 
تولیدي مي شود.  در بسیاري از این کشورها ضریب نفوذ 
بیمه عمر رقم 4.1 درصد است، در حالي که در کشورما 
بنابر گزارش هاي رسمي ضریب نفوذ کل بیمه 2.1 درصد 

است و سهم بیمه عمر بسیار کمتر است.

  5 عامل رشد پایین بیمه عمر در ایران
   در میان عوامل مختلفي که به رشد پایین بیمه عمر در 
ایران مربوط مي شود، عامل اقتصادي یکي از دالیل اصلي 
به حساب مي آید. رشد پایین درآمدي، زندگي توام با فقر 
دهک هاي پایین و تورم هاي باال از جمله عواملي هستند 
که باعث شده خدمات بیمه عمر شرکت هاي بیمه اي 

براي بسیاري از مردم آرزویي دور از دسترس باشد . 
در کنار عوامل اقتصادي که به رشد پایین بیمه عمر منجر 
شده چند عامل دیگر هم قرار دارد، که از جمله مي توان 
به عامل ساختاري و فاصله میان شرایط ایران و کشورهاي 
پیشرفته اشاره کرد. بدین معني که در کشورهاي پیشرفته 
همزمان با توسعه، بیمه ها هم رشد کردند، اما در ایران 
این توسعه به طور متوازن نبوده است و سرعت توسعه 
کشور با توسعه بیمه ها یکسان نبوده است و در داخل 

همواره خالهایي مانع از گسترش عملکردهاي بیمه هایي 
همچون بیمه عمر شده است . 

بعد از آن نقش دولت ها در پذیرش جایگاه بیمه عمر در 
جامعه قرار دارد که به رشد پایین بیمه عمر منجر شده 
است، چرا که بعد از توسعه شرکت هاي بیمه اي در ایران 
در چند سال اخیر هنوز موضوعاتي مانند دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از خدمات بیمه اي و بسیاري دیگر از 
عوامل باعث شده شرکت هاي بیمه اي در فروش بیمه 
نامه هاي عمر به عنوان یک بیمه نامه اختیاري مشکالتي 
مواجه باشند. البته نقش دولت هم در این رشد پایین فقط 
به این نوع عملکردها ختم نمي شود و در این بخش مي 

توان به حمایت هاي دیگر دولتي هم اشاره اي داشت . 
نقش شرکت هاي بیمه هم در این رشد پایین ضریب 
نفوذ بیمه عمر نقشي غیر قابل انکار است، این نقش 
هرچند در بخش هاي مختلفي قابل تقسیم است اما 
عمر  نامه  بیمه  در خصوص صدور  بتوان گفت  شاید 
یکي از مسایلي که در این چند سال بروز کرده مقایسه 
این بیمه نامه با پس اندازهاي بانکي است. نمایندگي 
هاي بیمه هم به عنوان پیشخوان خدمات شرکت خود 
در این خصوص اثرگذاري برجسته اي دارند. در واقع 
با وجودي که بیمه عمر براي افراد باید نقش پوشش 
دهنده ریسک ها را ایفا کند، برخي نمایندگي ها با 
رفتار غیرکارشناسانه فروشندگان خود سعي داشتند با 
تصویرسازي مخدوش از خدمات بیمه عمر حس طمع 
ورزي مشتري را برانگیزند و همین موضوع تاثیر منفي 
بر روند فروش بیمه عمر برجاي گذاشته و مشتریان 
بیمه احساس مي کنند که مي بایست بین خدمات 
را  یکي  نامه  بیمه  و خرید  بانک  دار  انداز مدت  پس 

انتخاب کنند . 
عامل دیگر در پذیرش پایین بیمه عمر در ایران، انجام 

نشدن اقدام هاي فرهنگي و آموزشي است. بسیاري از 
یا  و  آموخته  دادن  آموزش  با  انساني  رفتاري  الگوهاي 
اصالح مي شوند. شاید پذیرش بیمه عمر هم از این قاعده 
مستثني نباشد، اما این موضوع حتي بعد از توسعه کمي 
شرکت هاي بیمه اي بازهم کمتر مورد توجه قرار گرفته 

و به همین دلیل جامعه با کارکرد بیمه عمر غریبه است . 
نتایج یک تحقیق نشان داده است که در ایران، باالترین 
دلیل براي خرید بیمه نامه عمر اعتقاد به مبتال شدن 
از 65 سالگي است، این  تا قبل  به یک بیماري حاد 
تحقیق تصریح مي کند که سن، دریافت غرامت ارث 
و اشتغال همسر مهم ترین عوامل برانگیزاننده خرید 

بیمه نامه عمر است . 
در تحقیق یادشده، آمده است که بین سالمتي فرد و 
تمایل به خرید بیمه نامه عمر یک رابطه منفي وجود 
دارد و افرادي که باور دارند در سالمتي به سر مي برند، 
کمتر تمایل به خرید بیمه نامه نشان مي دهند. قیمت 
بیمه نامه هم در تمایل به خرید بیمه نامه اثر معني 
داري برجاي مي گذارد و با افزایش یافتن قیمت بیمه 

نامه عمر تمایل به خرید کاهش پیدا مي کند . 
خوش بیني اقتصادي هم نقش موثري در تمایل به 
افرادي  بدین معني که  نامه عمر دارد،  بیمه  خرید 
به وخامت مي  رو  اقتصادي  دارند وضعیت  باور  که 
رود خیلي تمایلي به خرید بیمه نامه ندارند و تالش 
افراد  این  ترغیب  در  نامه  بیمه  فروش  کارشناسان 
کمتر موثر واقع مي شود، اما کساني که چشم انداز 
طوالني مدت اقتصادي را با ثبات مي بینند راحت تر 
سودآور بودن خدمات  بیمه عمر را در زندگي خود 

قبول مي کنند . 
در میان ایراني ها داشتن شغل آزاد و دولتي هم در 
است،  اثرگذار  عمر  نامه  بیمه  به خرید  تمایل  میزان 

هر چند گزارش علمي که این نتیجه را منتشر کرده 
چنین وضعي را از نظر آماري غیر معني دار مي داند 
اما نتیجه را به این شکل توضیح مي دهد که کارمندان 
بخش دولتي در پذیرش بیمه عمر پذیراتر عمل مي 
کنند و صاحبان مشاغل آزاد نسبت به خرید بیمه عمر 

مقاومت بیشتري نشان مي دهند . 
در بررسي شخصیت افراد بر اساس ریسک پذیر بودن 
و ریسک گریز بودن، ایراني هاي ریسک پذیر ارتباط 
بهتري با بیمه عمر برقرار مي کنند و بیشتر احتمال 
دارد در مقابل تالش کارشناس فروش شرکت بیمه اي 
متقاعد شوند اما افراد گروه دیگر خرید بیمه نامه عمر 

را کمتر منطقي مي دانند . 
بازنشستگي  صندوق  در  فرد  عضویت  بررسي  نتیجه 
محل کارش با میزان تمایل به خرید بیمه نامه عمر 
براي محققان یک »شگفتانه« به ارمغان آورد، چرا که 
با وجود اینکه محققان فکر مي کردند به دلیل اینکه 
خدمات این صندوق ها براي افراد به عنوان جایگزین 
بیمه عمر محسوب مي شود و فرد را از خرید بیمه 
عمر منصرف مي کند اما نتیجه این تحقیق نشان داد 
در عمل اعضاي چنین صندوق هایي آمادگي بیشتري 

براي خرید بیمه نامه دارند . 
در ایران افراد مسن راحت تر بیمه نامه عمر مي خرند، 
در توضیح این موضوع بیشتر رسیدن به یک آتیه امن 
و برجاگذاشتن یک ارث براي بازمانده ها عنوان مي 
اعتقاد  که  کند  مي  تاکید  مستقیم  نتیجه  این  شود. 
فرد به مبتال شدن به یک بیماري حاد تا قبل از 65 
سالگي مي تواند بیشترین اثر را در تصمیم به خرید 

بیمه عمر داشته باشد . 
بیمه  خرید  احتمال  باالرفتن  در  هم  همسر  اشتغال 
را  موضوع  این  محققان  است،  نقش  داراي  عمر  نامه 
اشتغال زن و مرد  با  اند که  این چنین تفسیر کرده 
همین  و  کند  مي  پیدا  افزایش  خانواده  درآمدهاي 
موضوع سبب مي شود که راحت تر بیمه نامه عمر را 

در سبد خانواده خود قرار دهند . 
مطالعه  که  است  آمده  شده  یاد  علمي  تحقیق  در 
روزنامه و نشریات هم در خرید بیمه نامه عمر تاثیر 
اینکه  این بخش تصریح شده احتمال  گذار دارد. در 
افراد اهل مطالعه متقاضي بیمه نامه عمر باشند بیشتر 
است. البته بخش دیگري از این تحقیق مي گوید که 
تبلیغات خود در رسانه ها  بیمه اي در  شرکت هاي 
از  مطالعه  اهل  افراد  جذب  و  اند  نکرده  عمل  موفق 
روي تبلیغات نشریه ها نبوده است. با درنظر گرفتن 
این موضوع مي توان گفت شاید کارکرد رسانه ها در 
غیر  شکلي  به   تواند  مي  اي  بیمه  تبلیغات خدمات 
مستقیم صورت گیرد و افراد خود با هدف مطالعه در 
محتواي رسانه ها بهتر مي توانند به این نتیجه برسند 

که خدمات بیمه عمر براي زندگي شان مفید است . 

اخبار کوتاه

ایستانیوز:صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالي نقش بسیار مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد.دکتر کاردگر، 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آیین دید و بازدید نوروزي با اشاره به نام گذاري سال 1396 از 
سوي مقام معظم رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي، تولیدـ  اشتغال گفت: صنعت بیمه کشور به عنوان یک نهاد مالي 
مي تواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاري در تحقق اقتصاد مقاومتي و بالطبع تولید و اشتغال در کشور داشته باشد.
مدیرعامل بیمه آسیا آغاز یک فعالیت اقتصادي در کشور را منوط به ارزیابي ریسک آن فعالیت در قدم اول دانست و 
اظهار داشت: صنعت بیمه کشور با ارزیابي ریسک فعالیت هاي اقتصادي در قدم اول و تامین مالي انجام این فعالیت ها 

در قدم هاي بعدي مي تواند نقش آفریني این صنعت تأثیرگذار در تولید ملي را به اثبات برساند . 
 

تغيير رویکرد در دستور کاربيمه نوین قرار گرفت
ترقي اقتصادي: مدیرعامل بیمه نوین در نخستین نشست سراسري مدیران ستادي و رؤساي شعب این شرکت 
در سال 96گفت : تصمیم داریم امسال با بهینه سازي و بهبود روش ها و فرآیندها، به مدل جدیدي در بازاریابي 
و فروش بیمه برسیم.وي در ادامه گفت: این تغییر به مفهوم بهینه سازي روش ها و فرآیندها براي دست یابي به 
الگوهاي ابتکاري در کسب و کار است و وظیفه تک تک افراد نظارت بر انجام بهینه فرآیند هاي سازماني است.کریم 
خان زند درخصوص وضعیت و عملکرد شرکت در سال گذشته افزود:در سال 95 ما به اهداف تعیین شده مان 
بسیار نزدیک شدیم. رشد 18.75 درصدي در حق بیمه و رشد منفي در خسارت بخشي از هدفي بود که براي آن 
برنامه ریزي کرده بودیم. همچنین بدون در نظر گرفتن رشته شخص ثالث، عملکرد ما در رشد سایر رشته ها باالتر 

از متوسط صنعت بیمه قرار گرفت . 
   

 توسعه فعاليت هاي بين المللي بيمه دانا

ترقي اقتصادي: دکتر صادق در دیدار نوروزي با کارکنان بیمه دانا گفت: سال 1395 اولین سال پسا برجامي بود 
که دولت و ملت تجربه کردند. طي سال گذشته بیمه دانا علي رغم محدودیتهاي پسابرجام ضمن رشد و توسعه 
سهم خود از بازار بیمه کشور مراودات خود را در بازار بین المللي از سرگرفت و در این راه ارتباطات مناسبي با 
کشورهاي آسیایي و اروپایي برقرار کرد. نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در ادامه افزود: همکاران بیمه 
دانا در سال »اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل« با کار و تالش بي وقفه، جذب پرتفوي اقتصادي را هدف قرار دادند که 
در این راستا ضمن ارج نهادن به مشتریان و کسب رضایت حداکثري، توسعه سهم بازار داخلي و خارجي را دنبال 

کردند. بدیهي است در تحقق این امر همت و تالش کارکنان، نمایندگان و کارگزاران شرکت ستودني بوده است . 

 قرباني مدیر فني بيمه ما شد

ترقي اقتصادي : امیرحسین قرباني در سمت معاون فني بیمه »ما« منصوب شد.طي حکمي از سوي مهندس 
مجید صفدري مدیرعامل بیمه »ما«، امیر حسین قرباني به سمت معاون فني منصوب شد.وي پیش ازین در سمت 

معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ما ایفاي نقش مي کرد
 

انسجام بين بخشي عامل پيشرفت بيمه کوثر
ترقي اقتصادي: ایجاد انسجام میان معاونان، مدیران، کارکنان و شبکه فروش عامل پیشرفت شرکت بیمه کوثر 
است.مدیرعامل شرکت در دیدار با مدیران و کارشناسان ستادي و سرپرستي استان تهران ضمن بیان مطلب فوق، 
تصریح کرد: کارکنان شرکت در سه الیه ستاد مرکزي، ستاد محیطي و شبکه عملکردي به فعالیت مشغول هستند 
و با برقراري و تقویت ارتباط موثر میان کارکنان و نیز ارایه پیشنهادها و انتقادهاي سازنده و اجرایي، آینده اي با 
فروش بیشتر، تنوع در ارایه خدمات، خسارت هاي کنترل شده و در نهایت رضایت ذي نفعان براي شرکت رقم خواهد 
خورد.مجید مشعلچي فیروزآبادي نیروي انساني شاغل در صنعت بیمه را مهم ترین عامل ارتقا یا افول شرکت هاي 
بیمه دانست و گفت: شرکت هاي بیمه اي با هوشمندي و بهره گیري از نیروهاي مومن، جهادي، متخصص، متعهد و 

بانشاط بسترهاي رشد و اعتالي خود را فراهم مي کنند . 

نقش آفریني صنعت بيمه
 در تحقق اقتصاد مقاومتي

جيب بانک ها خالی است 

توسعه ابزارهای مالی دردسر جدید بانک ها 
ترقـی اقتصادی : توسـعه ابزارهای نوین مالی یکـی از اقدامات دولت 
یازدهـم در راسـتای اجـرای سیاسـت های خـروج از رکود اسـت. صدور 
کارت های اعتباری از مهر سـال 94 کلید خورد اما در دو سـال گذشـته 
بـا عـدم اسـتقبال مـردم نه تنها کمـک به رفع رکـود نکرد بلکـه به مایه 

مناقشـه مسـئوالن باهم و چالشـی برای نظام بانکی تبدیل شـد.
تعمیـق رکـود در صنعت ایـران باعث شـد دولت بـرای تحریک تقاضا 
و افزایش مشـارکت اقتصادی مردم به ویژه قشـر متوسـط، متوسـل به 
صـدور کارت هـای اعتبـاری شـود. کارت هایی کـه از 28 مهرماه سـال 
94 تا زمسـتان سـال گذشته مسیر پرفرازونشـیبی را طی کرد و حتی 
به عنـوان یـک طـرح شکسـت خورده در مجموعه سیاسـت های خروج 

از رکود دولت شـناخته شـد.
زمسـتان سـال گذشـته، رســــانه ها جدل هـــــای وزیــر صنعت و  
رییس بانک مرکـزی را پوشـش می دادنـد کـه هرکـدام شکسـت ایـن 
طـرح را بـه گـردن دیگـری می انداخـت. نعمـت زاده، وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت معتقـد بـود که طـرح کارت هـای اعتباری بـه دلیل 
عـدم تأمیـن منابـع الزم از سـوی بانک مرکـزی و عدم جذابیت سـود 
12 درصدی این تسـهیالت شکسـت خورده اسـت  اما ولی اهلل سـیف، 
رئیـس کل بانـک مرکـزی اعـالم کـرد که علت شکسـت این طـرح به 
عدم اسـتقبال مردم از کاالهای انتخاب شـده وزارت صمت بازمی گردد 
و در هیـچ جـای دنیـا بانک هـای مرکـزی موظـف بـه تأمیـن منابـع 

بـرای خریـد کاالهای کم کیفیت انبارشـده نیسـتند و این خـود مردم 
هسـتند که عالقـه به خرید این کاالها نداشـته و نباید خسـارت آن را 

نظام بانکی بپـردازد.
صـدور کارت هـای اعتبـاری باهدف تحریـک تقاضا و گـردش مالی در  
پاییـز سـال 95 یعنـی تقریبـاً یـک سـال پـس از تأمیـن اعتبـار برای 
اعطـای کارت هـای مرابحـه و خریـد دیـن شـکل دیگـری بـه خـود 
گرفـت. ایـن بـار از محدودیـت خرید خبری نبـود. بانک هـا موظف به 
صـدور کارت اعتبـاری  در سـه رنـگ در سـه رنـگ برنـز)10 میلیـون 
تومانـی(، نقـره ای)30 میلیون تومانـی( و طالیی )50میلیـون تومانی( 
برای مشـتریان معتبرشـان شـدند. مشـتریانی که با مراجعه به شـعب 
بانک هـا بـرای دریافـت ایـن کارت هـا بـا یک پاسـخ مواجه می شـدند: 

دسـتورالعملی دربـاره کارت هـای اعتبـاری به ما ابالغ نشـده اسـت.
آمار چه می گوید؟

وزارت اقتصـاد و دارایـی در مجموعـه گزارش هـای صـد روز، صد اقدام 
بـه توسـعه ابزارهـای پولی توسـط دولـت یازدهـم هم پرداخته اسـت. 

براسـاس ایـن گـزارش شـورای پـول و اعتبـار در 28 مهرماه سـال 94 
دسـتورالعمل اعطای تسـهیالت خریـد دین و مرابحـه را تصویب کرده 
اسـت. کاهـش نسـبت سـپرده قانونـی در دامنـه 13 تـا 10 درصـد، 
پرداخـت وام 25 میلیونـی خـودرو، پرداخت تسـهیالت بـه بنگاه های 
تولیـدی از طریـق تسـهیالت خریـد دیـن بـا نـرخ سـود سـاالنه 16 
درصـد، سـپرده گذاری بانـک مرکـزی به منظـور کاهـش نـرخ سـود 
بـازار بین بانکـی، پرداخت تسـهیالت خریـد کاالی بادوام تا سـقف 10 
میلیـون تومان، اعطای خطـوط اعتباری با مهلـت بازپرداخت حداکثر 
7 سـال و افزایـش سـقف تسـهیالت خرید مسـکن از مزایـای مصوبه 
شـورای پـول و اعتبـار  در اعطـای تسـهیالت خریـد دیـن و مرابحـه 

عنوان شـده اسـت.
براسـاس آمار وزارت اقتصـاد دارایی، بانک تجـارت 1216 هزار میلیارد 
تومـان، بانـک صـادرات 1133 هـزار میلیارد تومـان، بانک سـپه 642 
هـزار میلیـارد تومـان و بانـک ملـی  447 میلیـارد تومان اعتبـار برای 

طـرح کارت خریـد کاالی ایرانی اختصـاص دادند.

بانک ها منابع ندارند
در آبـان مـاه خبرگـزاری مهـر از مناقشـه طیـب نیا و سـیف بر سـر 
کارت هـای اعتبـاری خبـر داد. ایـن خبرگـزاری  نوشـت وزیـر امـور 
اقتصـادی و دارایـی بـه بانـک مرکـزی برای اجـرای طـرح کارت های 
اعتبـاری فشـار آورده اسـت امـا سـیف در واکنـش بـه این فشـارها، 
عنـوان کـرده کـه بانک هـا ازنظـر منابـع در مضیقه هسـتند و اعمال 
فشـار مضاعف بـه آن ها می توانـد حتی منجر به ورشکسـتگی برخی 

از بانک هـا شـود.
تنگنـای مالـی بانک هـا بـا در نظـر گرفتـن تکالیـف جدیـد توسـط 
دولـت بـرای آن هـا شـدت گرفته اسـت. ایجـاد تکالیف جدیـد برای 
بانک هـا در حالـی انجـام می شـود کـه نظـام بانکـی بـا چالش هـای 
ریزودرشـتی در سـال های اخیـر مواجه بوده اسـت. افزایـش معوقات 
بانکـی، تشـدید نظـارت بانـک مرکـزی بـر کار بانک هـا بـرای بـه روز 
شـدن سیسـتم بانکـی و امکان برقـراری ارتبـاط با بانک هـای بزرگ 
جهـان پـس از برجام، خروج سـپرده های مـردم از بانک هـا و ورود به 
بازارهـای موازی از دالیلی اسـت که شـرایط بانک هـا را بحرانی کرده 
اسـت. بدهی دولت به بانک ها که میراث شـوم دولت  گذشـته اسـت 
کار را بـرای نظـام بانکـی دشـوار کرده اسـت. در این شـرایط توسـعه 
ابزارهـای مالـی برای خـروج از رکود را بیش از یک اقـدام اثرگذار باید 

دردسـری تـازه برای شـبکه بانکی کشـور در نظـر گرفت.
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تحلیل6

   بانک ها از شبکه هاي اجتماعي
 غافل نشوند  

شما هم این عبارت را زیاد شنیده اید که »هرچه بُرد 
بیشتري داشته باشید بهتر است« و این مقوله مي تواند 
درباره افراد، شرکت ها، سازمان ها، بانک ها و ... صدق 
داشته باشد. به هر حال این واقعیتي غیرقابل کتمان 
است و با توجه به سبک زندگي ما که با اینترنت و 
فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي مختلف احاطه 
شده ایم، این برد داشتن، به معناي حضور هر چه بیشتر 
و موثرتر در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي است . 
ابزاري  در حال حاضر شبکه هاي اجتماعي به عنوان 
حقوقي  و  حقیقي  افراد  به  را  امکان  این  قدرتمند 
مي دهد تا بتوانند صداي خود را به دیگران برسانند 
و  انبوه مشتریان  به  و  کنند  را مطرح  برند خودشان 
مخاطبان خود دسترسي داشته باشند و همچنین در 

دسترس آنها باشند؛ و این واقعیتي است که در هیچ دوره زماني دیگري نمود و بروز نداشته است . 
در این بین بانک ها نیز همانگونه که عنوان شد به دلیل انبوه مشتریاني که دارند، نیازمند این هستند 
که به این انبوه مشتریان دسترسي داشته و از طرف دیگر مشتریان هم به بانک ها دسترسي داشته 

باشند . 
بنابراین فرصت حضور بانک ها در شبکه هاي اجتماعي و راه اندازي کانال و یا صفحه ویژه بانک در 
کنار وب سایت اختصاصي، پلي است دو طرفه که مي تواند بانک ها و مشتریانشان را به هم متصل 
کند. داشتن وب سایت اگرچه الزم است ولي کافي نیست. چرا که براي مخاطب کم حوصله ایراني 
که عموماً هم با کمبود زمان مواجه هستند، وب سایت نمي تواند تمام نیازهاي اطالع رساني و تقویت 

برند بانک را پوشش دهد . 
تا  دارند  نیاز  فضایي  به  بانک ها  ولي  است   ... و  مالي  آمارهاي  و  رسمي  اخبار  مناسب  سایت.  وب 
بتواند در کنار اخبار رسمي، اخبار غیررسمي و فعالیت هاي اجتماعي و خیرخواهانه شان را به اطالع 
مشتریان شان برسانند و از این فضا براي بهبود برندشان بهره ببرند. بنابراین یک بانک باید این را 
مدنظر داشته باشد که عدم توجه اش به شبکه هاي اجتماعي خصوصاً تلگرام و اینستاگرام که محبوبیت 

بیشتري در میان ایرانیان دارند، تقریباً برابر با خوابیدن پشت فرمان اتومبیل است . 
آمارهایي که از سوي پژوهشگاه فضاي مجازي اخیراً منتشر شده نشان مي دهد که در حال حاضر 
بیش از 45 میلیون ایراني در تلگرام حضور دارند که با این حساب بیش از 50 درصد مردم ایران 
در تلگرام حضور دارند و مطمئناً اغلب دارندگان حساب و مشتریان بانک ها در میان کاربران تلگرام 

هستند . 
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادي، امروز اولین دغدغه مردم مسئله اقتصادي است و بیشترین 
اخباري که مردم ایران دنبال مي کنند در خصوص مسائل و رویدادهاي اقتصادي است. عده زیادي از 
مردم به دنبال اخبار سهام، قیمت ارز، مسکن، سود بانکي، تسهیالت بانکي و .... هستند و مشتاقند 
در کانال و یا صفحه بانک هایي که در آنها حساب دارند و مشتریان آنها هستند، عضو باشند و اخبار و 

مطالب شان را از سهام، قیمت ارز، مسکن، سود بانکي، تسهیالت بانکي و ....دریافت کنند . 
عده دیگري هم هستند که کسب موفقیت ها، نوآوري ها، فعالیت هاي اجتماعي و خیرخواهانه بانکي که 
در آن حساب دارند برایشان اهمیت دارد و اگر مطلبي برایشان جذاب باشد آنرا را براي تعداد زیادي از 
دوستان و آشنایان شان هم ارسال مي کنند، یعني بي هیچ مزد و منتي تبدیل به رسانه بانک مي شوند 
و مطالب آن بانک را با دوستان و آشنایان شان به اشتراک مي گذارند و بدون اینکه هزینه اي  به بانک 

تحمیل شود مقوله برندسازي به بهترین نحو انجام مي شود . 
در سوي دیگر شبکه اجتماعي اینستاگرام پیش روي بانک ها قرار دارد که بتوانند از طریق این شبکه 
اجتماعي، با به اشتراک گذاشتن عکس ها و ویدئوهاي کوتاه خود مشتریان شان خود را همراه خویش 
داشته باشند و حتي مشتریان جدیدتري جذب کنند و برندشان را توسعه دهند. بیش از 14 میلیون 
ایراني در اینستاگرام حضور دارند و مي توان از این شبکه اجتماعي محبوب در رویدادهاي خاص و 

حضور در نمایشگاه ها استفاده کرد . 
براي  آپارات  شبکه  یوتیوب،  ویدئوي  گذاري  اشتراک  سرویس  بودن  فیلتر  رغم  به  دیگر  طرف  از 
اشتراک گذاري ویدئوي هاي تبلیغي و ترویجي پیش روي بانک ها قرار دارد، بیش از 7.5 میلیون ویدئو 
به  صورت روزانه در این شبکه اجتماعي محبوب دیده مي شود که خیره کننده است و بانک ها مي توانند 
بدون صرف هیچ هزینه اي ویدئوهاي تبلیغي و ترویجي را در آپارات و در معرض دید انبوه مخاطبان 

این شبکه اجتماعي پر مخاطب قرار دهند . 
در حال حاضر عمده فعالیت هاي تبلیغي و ترویجي بانک ها معطوف به رسانه هاي رسمي همچون 
... است و هر سال بانک ها  صدا و سیما، تبلیغ در روزنامه ها و نشریات چاپي، تبلیغات محیطي و 
هزینه هاي گزافي صرف فعالیت هاي تبلیغاتي شان در این جور جاها مي کنند در حالي که طبق تمام 
آمارها موجود، ذائقه مخاطبان ایراني تغییر کرده و مخاطب ایراني بیشترین حجم اطالعات و اخبار را 
از شبکه هاي اجتماعي همچون تلگرام و اینستاگرام دریافت مي کنند. طبق آمار هر ایراني روزانه 100  
مطلب از طریق تلگرام دریافت مي کنند، خب چرا نباید یک و یا چند مطلب دریافتي مربوط به یک 

بانک و فعالیت هایش باشد  . 
بنابراین این رسانه هاي غیررسمي تلگرام و اینستاگرام هستند که درصد زیادي از اطالعات و محتوا را 
براي مخاطبان ایراني تامین مي کنند و نه رسانه هاي ملي و روزنامه ها و نشریات چاپي و اگر بانک ها 
از هزینه هایي که در رسانه هاي رسمي صرف مي کنند را صرف حضور در شبکه هاي  درصد کمي 
اجتماعي کنند به مراتب بازخورد بهتري دریافت خواهند کرد و توسعه بیشتري در کسب و کارشان 

و نفوذ برندشان خواهند داشت . 
در پایان باید خاطرنشان کرد چه بخواهیم، چه نخواهیم چند سال از فعالیت تلگرام و اینستاگرام در 
ایران مي گذرد و هر روز هم محبوبیت آنها در میان کاربران جوان ایراني بیشتر مي شود و این شبکه ها 
هم هر روز قابلیت هاي بیشتري را در اختیار مخاطب ایراني قرار مي دهند، در حال حاضر هم که 
شوراي عالي فضاي مجازي اقدام به ساماندهي کانال هاي تلگرام و دریافت مجوز براي کانال هاي باالي 

5 هزار عضو کرده است . 
بنابراین نباید فرصت را بیش از این از دست داد. باید با بهره گیري از نیروي انساني متخصص و آشنا 
به فضاي مجازي و محتواي مناسب این شبکه اجتماعي و با برنامه و استراتژي، قدم در این عرصه 

گذاشت و بهره برداري  الزم را از این فضا برد . 

سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي اعالم کردیادداشت   اقتصاد دولتي مانعي دربرابر توسعه صنعت بيمه  

چيـن بزرگترين توليدکننده  متقلب در جهان نظارت حلقه مفقوده صندوق هاي بازنشستگي  

صنعت
تجارت
و 7

یادداشت

ترقي اقتصادي: سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در گزارشي به 
بررسي تجارت و کسب و کار کاالهاي تقلبي در بخش فناوري اطالعات و 
ارتباطات  )ICT(  پرداخته و چین را بزرگترین تولیدکننده کاالهاي تقلبي در 

این بخش اعالم کرده است . 
در این گزارش اشاره شده است که طي سال 2013 در کشورهاي عضو 
سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي، بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 
حدود 5.5 درصد کل ارزش افزوده این منطقه یعني معادل 2.4 هزار میلیارد 

دالر را به خود اختصاص داده است . 
این گزارش همچنین اشاره دارد که صادرات جهاني محصوالت  ICT  تولید 
شده از سال 2001 تا 2013 با رشد ساالنه 6 درصدي همراه بوده و به 1.6 
هزار میلیارد دالر در سال 2013 رسیده که کشور چین تقریبا صادرکننده دو 

سوم از کل این محصوالت بوده است . 
اما تولید و تجارت محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات تقلبي در جهان 
نیز پررونق بوده است. بر اساس این گزارش، در سال 2013 ارزش واردات 
محصوالت  ICT  تقلبي جهان، معادل 143 میلیارد دالر برآورد شده است و به 
طور متوسط 6.5 درصد تجارت این کاالها مربوط به محصوالت تقلبي است. 
حال آنکه مجموع ارزش کل کاالهاي تقلبي وارداتي در جهان در سال 2013 

461 میلیارد دالر بوده که حدود 2.5 درصد از ارزش واردات کل محصوالت 
جهان در این سال را تشکیل مي دهد . 

نتیجه مطالعات سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در زمینه تجارت 
کاالهاي تقلبي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نشان مي دهد که باتري 
تلفن هاي همراه هوشمند، شارژر، کارت هاي حافظه، کارت هاي مغناطیسي  
درایورهاي حالت جامد و پخش کننده هاي موسیقي، باالترین سهم را در میان 

کاالهاي  ICT  تقلبي جهان در سال 2013 داشته است . 
همچنین این تحقیق نشان مي دهد که چین منبع اصلي کاالهاي  ICT  تقلبي 
جهان است و تولیدکنندگان ایاالت متحده آمریکا بیشترین زیان را به لحاظ 

درآمد از دست رفته و تضعیف ارزش نام تجاري خود متحمل مي شوند . 
بر این اساس، تقریبا 43 درصد کاالهاي  ICT  تقلبي ضبط شده به حقوق 
مالکیت معنوي بنگاه هاي آمریکا تجاوز کرده و 25 درصد آنها براي بنگاه هاي 

فنالندي و 12 درصد براي بنگاه هاي ژاپني ضرر ایجاد کرده است . 
عمده ترین  اقتصادي،  همکاري هاي  و  توسعه  سازمان  گزارش  پایه  بر 
کشورهاي تولیدکننده کاالهاي  ICT  تقلبي طي سال 2013 نیز کشورهاي 
چین  هنگ کنگ، ترکیه، سنگاپور، تایلند، هند، مراکش، امارات متحده عربي  
پاکستان و مصر بوده است. در این میان سهم چین در این عرصه حدود 

63 درصد است . 
همچنین بیشترین آسیب از واردات کاالهاي تقلبي در جهان نیز به برندهاي 

آمریکایي، ایتالیایي و فرانسوي وارد مي شود . 

 انتظاراتي که صادرکنندگان در سال96 دارند

     WTOترامپ« پاشنه آشيل عضویت ایران در«   

در سال جدید براي رقابت پذیر شدن محصوالت کشور 
باید به دو مساله توجه کرد، یکي بحث داخلي و یکي 
بانکي،  نرخ سود  هم مسائل جهاني. در بحث داخلي 
تولید  براي  را  مشکالتي  تورم  نرخ  و  تسهیالت  نرخ 
باید  ماجرا  این  حل  براي  کرده اند.  ایجاد  صنعت  و 

مقداري جهاني اندیشید . 
دیگر  با  را  ایران  صادرات  و  تولید  وضعیت     باید 
که  زماني  کرد.  مقایسه  جهان  موفق  کشورهاي 
وضعیت رقباي تولیدکنندگان ایراني را در کشورهاي 
همسایه بررسي مي کنیم متوجه مي شویم که آنها به 
مواد اولیه ارزان، نرخ تورم و تسهیالت و بیمه پایین 
انتقال پول و کاال هم  دسترسي دارند و حتي هزینه 
قیمت  فاصله  هزینه ها  این  بررسي  در  نمي پردازند. 

تمام شده محصوالت ایراني با همتایانشان افزایش پیدا مي کند؛ اما براي حل آن دولت باید حمایت 
کند. دولت هایي که موفق هستند این مسائل را در نظر مي گیرند و از صادرکننده و تولیدکننده 
حمایت مي کنند. به هرحال زماني که قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و حمایت الزم صورت 

بگیرد، مي توان با دیگر تولیدکننده و صادرکنندگان رقابت کرد . 
ایران 20  ... قیمت تمام شده محصوالت  با وضعیت نرخ هاي تورم و تسهیالت و  در تولید داخلي 
درصد باالتر از کشورهاي دیگر است. البته شاید این رقم درباره کل کاالها مصداق نداشته باشد، اما 

در بیشتر آنها صادق است. به هرحال نرخ تورم و تسهیالت در کشور باالست . 
صادرات  براي  حمایت هایي  صادرکننده  کشورهاي  که  شد  مشخص  بررسي ها  در  دیگر،  طرف  از 
انجام مي دهند که در ایران این حمایت ها وجود ندارد. البته دولت حمایت هایي انجام داده است 
اما خود مسئوالن هم قبول دارند که حمایت هایي که مثاًل درباره محصوالت کشاورزي در دیگر 
کشورها رخ مي دهد و یارانه هایي که پرداخت مي شود، در ایران رخ نمي دهد و یا امکان آن وجود 
ندارد. به هرحال کسري بودجه وجود دارد و دولت هم با مشکالت زیادي دست وپنجه نرم مي کند. 
بااین حال اگر انتظار این است که صنعت و بخش خصوصي در کشور رشد کند نیاز به حمایت است. 
چراکه بخش خصوصي نیاز دارد در شرایط یکسان رقابت کند. طي این سال ها، همیشه افزایش 
نرخ هاي دستمزد، بیمه، تورم وجود داشته است، اما نرخ ارز ثابت بوده است. این در حالي است که 

نرخ ارز باید هرسال به اندازه تورم رشد کند . 
نرخ تورم و افزایش دستمزدها و بیمه و ... مستقیماً روي قیمت تمام شده محصول اثر مي گذارد اما 
وقتي نرخ ارز ثابت باشد، بازار مورد هجمه واردات قرار مي گیرد. این هم در شرایطي رخ مي دهد 
با میزان باالي نرخ تورم و تسهیالت مواجه نیستند. نرخ  ایراني در جهان  که رقباي تولیدکننده 
تورم آنها حدود 2، 3 درصد است و نرخ سود تسهیالت هم پایین است. هم زمان با این مساله رشد 
نکردن نرخ ارز باعث مي شود واردات رشد کند؛ اما اگر مبناها درست شود دیگر این اتفاقات هم رخ 

نخواهد داد. اساس کار باید اصالح شود . 
بازار  در  کند.  پیدا  کاهش  مختلف  حمایت هاي  و  باسیاست ها  محصوالت  تمام شده  قیمت  باید 
ماکاروني ما بررسي هایي انجام دادیم و با انجمن ماکاروني ترکیه هم گفتگو کردیم. تا پیش ازاین 
بازار افریقا در دست تولیدکننده ماکاروني ایران بود، اما حاال ترکیه بخشي از این بازار را به تصرف 
خود درآورده است. زماني که بررسي کردیم، متوجه شدیم که آنها به مواد اولیه ارزان دسترسي 
تمام شده  قیمت  زاویه  این  از  نیستند،  روبه رو  باال  تورم  با  و  نمي دهند  حمل ونقل  هزینه  دارند، 
محصوالت آنها 20 درصد جلوتر از محصوالت ایران بود. همچنین بعضي کشورها 30 درصد یارانه 
این  و  هستیم  عقب  آنها  از  درصد  ما 50  به این ترتیب  مي پردازند.  صادرکنندگانشان  به  صادراتي 
عادالنه نیست. البته که در این شرایط هم صادرات انجام مي شود، اما دیگر نمي توانیم مبارزه کنیم . 

صادرکننده ایراني یارانه صادراتي دریافت نمي کنند، آن 4 درصدي هم که گفته مي شد پرداخت 
مي شود، سال هاست که به کسي داده نشده است. به هرحال کشورهاي پیشرفته با یارانه صادراتي 

حمل ونقل مجاني به نوعي دامپینگ مي کنند . 
با مشکالت خود  و مي داند که دولت هم  دارد  ایران مشکالتي  و بخش خصوصي  تولیدکنندگان 
روبه رو است، اما اگر توقع این است که تولید و صادرات بخش خصوصي رشد کند، باید حمایت 

هم صورت بگیرد . 

سازمان  در  ناظر  عضو  به عنوان  گذشته  سال هاي  در 
مسیر  مي توانستیم  و  شدیم  پذیرفته  جهاني  تجارت 
کار  روي  با  کنیم.  طي  بیشتري  سرعت  با  را  الحاق 
در  دولت  این  موضع گیري هاي  و  نهم  دولت  آمدن 
بین  از  فرصت ها  بین المللي،  سازمان هاي  با  رابطه 

رفت.  
و  اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  متعدد  قطع نامه هاي 
دیگر کشورها نشان از اجماع جامعه بین المللي علیه 
ایران داشت و این در حالي بود که ما براي الحاق به 
اجماع کشورها به نفع ایران نیاز داشتیم. خوشبختانه 
جهان  توسعه یافته  کشورهاي  اقبال  و  برجام  از  پس 
براي  بهتري  شرایط  ایران،  با  اقتصادي  همکاري  به 
عضویت ما در سازمان تجارت جهاني فراهم شده است. 

در مذاکرات اقتصادي چه مهمان باشیم و چه میزبان، شاهد حضور هیئت ها و استقبال کنندگان 
در سطوح عالي سیاسي و اقتصادي هستیم  اما در شرایط فعلي و با توجه به ابهامي که در عملکرد 

دولت جدید آمریکا وجود دارد، باید براي الحاق به سازمان تجارت جهاني کمي صبور بود . 
مقدمات الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني طي شده است. ما در حال حاضر عضو ناظر سازمان 
تجارت جهاني هستیم. در آخرین اجالسي که برگزار شد، تعداد زیادي از کشورها  طوماري را براي 
حمایت از الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني و تسریع الحاق امضا کردند اما هم چنان ایران 
عضو ناظر این سازمان است. یکي از دالیل عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني این است 
الحاق زمان بر است. کشورهایي  به منظور  تعیین شده هماهنگي  به سؤاالت کمیته  پاسخگویي  که 
به عنوان کمیته طرف مذاکره با گروه هاي ایراني تعیین شدند که باید شرایط الحاق را هماهنگ 
کنند. این کمیته سؤاالت زیادي درباره اقتصاد ایران دارد که پاسخگویي به آن طوالني شده است . 

از همه مهم تر، بحث الحاق هر کشوري به سازمان تجارت جهاني به اجماع عمومي اعضاي سازمان 
نیازمند است. در دیگر مجامع شاید موافقت اکثریت الحاق عضوي به مجموع اعضا ممکن شود اما 
در  WTO  اوضاع متفاوت است. پیوستن به سازمان تجارت جهاني نیازمند اجماع همه اعضاست و 
یکي از اعضاي قدرتمند که البي قوي هم در سازمان تجارت جهاني دارد، ایاالت متحده آمریکاست . 
رئیس جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ در بیشتر مجامع جهاني نمایندگي را انتخاب کرده که 
با همین  تجارت جهاني  این کشور در سازمان  نماینده  اینکه  احتمال  و  دارند  ایراني  مواضع ضد 
در  ایران  با عضویت  آمریکا  دولت جدید  نماینده  به احتمال زیاد  است.  قوي  منصوب شود،  موضع 
سازمان مخالفت مي کند و طبیعي است که با این موضع گیري عضویت ایران در این سازمان به 

تصویب نمي رسد . 
بااین وجود نباید دست از تالش برداشت و از الحاق به سازمان تجارت جهاني ناامید شد. در شرایط 
فعلي بحث مذاکره با کشورهاي طرف دنبال مي شود. سؤاالت زیادي از اقتصاد ایران شده است  و 
گروه ایراني باید به این سؤاالت پاسخ دهد. از سوي دیگر در کشور اقتصاد و صنعت و کشاورزي و 
بخش هایي که از این الحاق ممکن است آسیب ببیند باید  آماده شود. نظام تعرفه و نظام بانکي ما 
نیازمند اصالحات است که باید این اصالحات انجام شود و آمادگي نسبي کسب شود. در داخل ایران 
مشکل خاصي در حوزه آسیب زا نداریم. مي توانیم در فرایند الحاق براي اصالح برخي مسائل زمان 

بگیریم و به طور حتم طوالني بودن فرایند الحاق این فرصت را براي ما فراهم مي کند . 

ترقي اقتصادي : دالیل اینکه چرا فرهنگ بیمه 
در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکي از 
دالیل این است که اقتصاد ما نفتي بوده است 
باشد  محور  دولت  و  نفتي  اقتصاد  که  زماني 
و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتي باشند 
احساس مي کنند در مواقع بروز حادثه خسارت 
به  ولي  شود؛  مي  جبران  دولت  توسط  وارده 
مي گیرد  فاصله  دولتي  از  اقتصاد  که  تدریج 
مردم احساس مي کنند بیمه باید وجود داشته 
باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه 
ترویج پیدا مي کند، ما معتقدیم هر چقدر از 
بیشتر  بگیریم  فاصله  بیشتر  دولتي  اقتصاد 

شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود
در ادامه رئیس کل بیمه مرکزي از برنامه ریزي 
براي افزایش ضریب نفوذ بیمه هاي عمر خبر 
داد و رابطه بین رشد درآمدهاي مردم و ضریب 

نفوذ بیمه را تشریح کرد . 
به گزارش دوهــفته نامه ترقـــي اقتصــادي 
عبدالناصر همتي در یک گفت و گوي تفصیلي 
به سواالت مختلفي درباره مسائل روز صنعت 
هاي  گشایش  سازي،  فرهنگ  جمله  از  بیمه 
پسابرجام،  در  بیمه  صنعت  براي  شده  انجام 
مذاکره با شرکت هاي بیمه خارجي و بیمه هاي 
اتکایي براي ورود مجدد به بازار ایران و ... پاسخ 
داد.آنچه که در زیر مي خوانید، متن کامل این 

گفت و گو می باشد : 

در  بیمه  فرهنگ  هنوز  متاسفانه  دکتر  آقاي 
است؛  نشده  رایج  باید،  که  آنطور  ما  کشور 
مصداق آن را هم مي توان ساختمان پالسکو 
خودتان  که  همانطور  حادثه  این  در  دانست، 
بیمه  ها  مغازه  از  تنها 15 درصد  اعالم کردید 
ملزومات کسب  از  که  این درحالیست  بودند، 
و کارهایي این چنیني داشتن بیمه است آنهم 
با  پالسکو  مانند  ساختماني  در  که  اي  کسبه 
ریسک باال کار مي کردند. کالً بیمه در کشور 
ما بین مردم جا نیفتاده است؛ االن گردش مالي 

ساالنه صنعت بیمه چقدر است؟ ! 
این نکته که شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر 
حال کشور ما یک کشور در حال توسعه است، دالیل 
اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است 
متعدد است. یکي از دالیل این است که اقتصاد ما 
نفتي بوده است زماني که اقتصاد نفتي و دولت محور 
باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتي باشند، 
احساس مي کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده 

توسط دولت جبران مي شود . 
ولي به تدریج که اقتصاد از دولتي فاصله مي گیرد، 
مردم احساس مي کنند بیمه باید وجود داشته باشد 
و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا 
دولتي  اقتصاد  از  چقدر  هر  معتقدیم  ما  کند،  مي 
در  بیمه  رشد  شاهد  بیشتر  بگیریم  فاصله  بیشتر 

جامعه خواهیم بود . 
دلیل بعدي رابطه منطقي بین گردش مالي بیمه با 
رشد اقتصادي و سطح توسعه است، این رابطه در 
تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکي 
حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگري توسعه نیافتگي 
در بخش هاي مهمي از اقتصاد کشور. این مسائل 
در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر مي گذارد. 
کشورهاي  در  بیمه  نفوذ  ضریب  گویم  مي  اینکه 
توسعه  درحال  که  میدهد  نشان  باالست  پیشرفته 
در  بیمه  افزایش  عدم  در  نبودن  پیشرفته  و  بودن 

کشور اثر دارد . 
بنابراین رابطه اي بین رشد درآمدهاي مردم و نفوذ 
بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایي 
با درآمد مردم  بیمه عمر و زندگي که قطعاً  مانند 

ارتباط مستقیم دارند . 

نسبت چقدر  این  یافته  توسعه  در کشورهاي 
است؟

  متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص 
داخلي در دنیا االن نزدیک 6 درصد است ولي بهتر 
است این 6 درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت مي 
گوییم 6 درصد مي گویند ما نسبت به دنیا خیلي 

عقب هستیم ! 
به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح 
مي دهم، در دنیا بیمه هاي عمر و غیر عمر تفکیک 
هاست  بیمه  این  مجموع  براي  درصد   6 که  شده 
براي  دنیا  در  میزان  این  درصد  از 50  بیش  البته 
بیمه هاي عمر است، متوسط بیمه هاي غیر عمر 

2.5 تا 3درصد است. 

یعني در دنیا به بیمه هاي عمر اهمیت زیادي 
مي دهند؟

خیلي، همانطور که عرض کردم بیش از 50 درصد 
از 50 درصد  بیمه هاي عمر و کمتر  دنیا  پرتفوي 
هاي  بیمه  ما  کشور  در  که  درحالي  است  غیرعمر 
عمر نزدیک 14-13 درصد است به عبارت دیگر 86 
درصد پرتفوي بیمه در ایران بیمه هاي غیر عمر و 

14درصد بیمه هاي عمر است. 
بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه هاي غیر عمر نفوذ 
از  بیمه را به حد اعلي برسانیم کمي سخت است 
همین رو باید تالش کنیم تا نفوذ بیمه هاي عمر را 

افزایش دهیم . 
از آنجایي که ساختار هنوز به صورت کامل متحول 
نشده است عموم مردم فکر مي کنند هر اتفاقي مي 
افتد باید دولت کمک کند. االن صندوق بیمه حوادث 
طبیعي در مجلس در حال تصویب است تا صحبت 
مي کنیم مي گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد 
دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعني همه انتظار 

دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد . 
وقتي پالسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب االن دولت 
چه کاري مي خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اینها 
باید به سمتي برود که مردم حسابي در زندگي خود 
براي اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها 
باز کنند تا زماني که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت 

نروند . 

در باال به زیان ده بودن شرکت هاي بیمه اشاره 
کردید، االن وضع بیمه ها بدتر است یا بانک 

ها؟ ! 

   

وضع بیمه ها بدتر است یا بانک ها؟
بله به لحاظ زیان دهي؟

  نه آخه شما گفتید بدتره، یعني بد بودن را براي هر 
دو بخش فرض کردید. 

شواهد نشان مي دهد که هیچ کدام وضع خوبي 
ندارند؟

این  به  راجع  تر  بدهید من کمي کالن  اجازه  نه،    
موضوع صحبت کنم؛ اصال ساختار بازار مالي ما االن 
مشکل دارد و بخشي از آن بخاطر تحریم و بخشي 
بخاطر برخي سیاست ها بود. ضمن انکه بهم خوردن 
این  آمدن  بوجود  در  هم  کشور  اقتصادي  تعادل 

وضعیت بي تأثیر نبود . 
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر 
االن وارد آن شوم، بحث سیاسي مي شود و من اصال 
وارد آن نمي شوم. نمي خواهم بگویم چه کسي باعث 

این وضعیت شد . 
ولي واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعي 
است شرکت بیمه بخشي از بازدهي خود را از طریق 
االن  ولي  آورد  مي  بدست  هایش  گذاري  سرمایه 
رکود  و  کرده  پیدا  مشکل  گذاري  سرمایه  بازدهي 
حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث 
شده تا مسائل مالي این بخش به مشکل بخورد در 
کنارش ضریب خسارت باالي شخص ثالث و رشته 
درمان به اضافه رقابت هاي ناسالم و نرخ شکني در 

بقیه رشته هاي بیمه اي . 
ولي من فکر مي کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده 
است و شرکت هاي بیمه مشکالت کمتري دارند، 
امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتي که کردیم، 

مشکالت صنعت بیمه به مراتب کمتر شود . 

چند شرکت بیمه اي داریم که زیان ده هستند؟ ! 
بودن  ده  زیان  با  بیمه  هاي  بودن شرکت  ده  زیان 
ممکن  بیمه  شرکت  یک  کند؛  مي  فرق  ها  بانک 
است یک سالي خسارت سنگیني را بپردازد ولي این 
سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع مي شود. 
یا فرض کنید در یک رشته اي بي مهابا کار کردند و 
مثال در رشته درمان خسارت شان افزایش یافته ولي 

سال بعد با تدبیري مي توانند مانع از تکرار شوند . 

پس مثل بانک ها نیستند؟
  نه اصال، مهمترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده 
هایي  سپرده  مردم  از  دربانک  شما  است؛  هایشان 
گرفته اید که این سپرده ها در جایي گیر کرده است 
ولي شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار باال پرداخت 
مي کنید ولي بجاي آن نمي توانید منابع را بازیافت 

کرده و قرار دهید . 
ضمن  است  افزایش  حال  در  مدام  زیان  بنابراین 
آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان براي 
پرداخت بدتر مي شود. در بانک اگر وضع خراب شود 
هي بدتر مي شود ولي در بیمه اینطور نیست؛ یک 
را  ها  نرخ  بعد  باشید سال  اگر مشکل داشته  سال 
اصالح مي کنید و با امتناع از تخفیف هاي مختلف 
و مدیریت ریسک مي توان بخش مهمي از زیان را 

جبران کرد . 
به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام 
مي شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است 
و فرق مي کند و من فکر نمي کنم مشکل خیلي 

اساسي و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم . 

اوضاع صندوق هاي بازنشستگي بنظر مي رسد 
خیلي خوب نیست و وضعشان خراب است؟

خیلي  دهد  مي  نشان  دارم  هم  من  که  اطالعي 
وضعیت خوبي ندارند و تقریباً پیش بحراني هستند. 

برخي از اخباري که ما داریم هم بحراني بودن 
را تأیید مي کند ؟ 

در  که  است  این  ها  صندوق  وضعیت  این  دلیل 
شرکت هاي بیمه، جایي مثل بیمه مرکزي است که 
نظارت مي کند و صورت هاي مالي را بررسي کرده 

و تمهیدات کنترلي را اعمال مي کند یا در بانک ها 
این کار توسط بانک مرکزي انجام مي شود ولي در 
مورد صندوق هاي بازنشستگي علي رغم اینکه بیمه 
هستند متاسفانه دستگاه نظارتي وجود ندارد و این به 

نظر من یکي از اشکاالت اساسي است . 
از آنجایي که این شرکت ها از اول دولتي تأسیس 
شده اند تصور این بوده که اگر زیان کردند دولت مي 
پردازد؛ اینها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان 

کم مي اوردند دولت به آنها کمک مي کرد . 
درست  خواهیم  مي  اگر  که  است  این  واقعیت  اما 
هاي  صندوق  در  کنترلي  نظارت  باید  کنیم  عمل 
بازنشستگي اعمال شود از همین رو حتما باید در 
این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود براي کنترل 

سرمایه گذاري ها و توانگري آنها . 

این  عملکرد  به  دستگاهي  هیچ  االن  یعني 
صندوق ها نظارت نمي کند؟

  نه سازمان ناظري براي صندوق هاي بازنشستگي 
بررسي  را  عملکردشان  خودشان  نداریم.  متاسفانه 
مي کنند اما اینکه سازمان مستقلي به عملکردشان 
چون  متاسفانه  ندارد.  وجود  باشد  داشته  نظارت 
نظارتي طي دو سه دهه گذشته وجود نداشته االن به 
وضعیت بحراني رسیده اند که باید به آن توجه جدي 
شود. امیداوریم شرایط اقتصادي و کمک هاي دولت 
به گونه اي شود که این صندوق ها بتوانند تعهدات 

خود را ایفا کنند . 

آقاي دکتر در بحث بیمه ها، در ابتداي ورودتان 
به صنعت بیمه، هر گونه رقابت مخرب را منع 
کردید، بیمه ها این دستور را به خوبي رعایت 

کردند؟
در برخي جاها که بحراني بود رعایت کردند، مثل 
شخص ثالث که بیمه مرکزي جدي ایستاد و اجازه 
نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این 
رشته جلوي سوراخ ها را گرفتیم. در برخي رشته ها 
مانند درمان نیز جدي ایستادیم و بیمه ها در حال 
کنترل هستند، ولي در برخي رشته ها متاسفانه این 

رقابت ها وجود دارد . 
این است که در دوره اي که من در  علت آن هم 
صنعت بیمه نبودم آزادسازي انجام شد و نرخ ها آزاد 
نرخ ها خیلي  آزاد کردن  با آن نحوه  شد ولي من 
موافق نبودم؛ مي دانید که براي عرضه هر چیزي به 
بازار اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکي از 
وظایف بیمه مرکزي هم این است که اول سازو کار 

بازار اصالح شود بعد اجازه رقابت داده شود . 
وقتي این موضوع رعایت نشود تبدیل مي شود به 
رقابت هاي ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب 
اینطور رقابت ها! شاید یکي از دالیل زیان ده بودن 
برخي از بیمه ها، همین رقابت هاي ناسالمي بود که 

در چند سال گذشته وجود داشت . 

اصلي  طرفدارهاي  از  یکي  شما  دکتر  آقاي 
استقرار حاکمیت شرکتي در بانک ها بودید، در 

بیمه ها وضعیت چطور است؟
  در بیمه ها نیز انطور که باید حاکمیت شرکتي باشد، 
آئین  مرکزي  بیمه  در  اما  ندارد،  وجود  اي  کمیته 
اولین جلسه  ایم و بزودي و در  نامه را آماده کرده 
شوراي عالي بیمه حتماً این موضوع را بررسي مي 
کنیم؛ بزودي حاکمیت شرکتي را در شرکت هاي 
بیمه اجرایي خواهیم کرد. ابعاد مختلف، کمیته هاي 
مختلف، ترکیب و وظایف هیات مدیره و هیات عامل 

و ... در این آئین نامه پیش بیني شده است . 
که  خواهد شد  اینطور  روال  بیمه  هاي  در شرکت 
حتماً هم هیات مدیره داشته باشند هم هیات عامل و 
اینکه اکثریت هیات مدیره نباید اجرایي باشند و باید 
مسئولیت هایي در کمیته هاي ریسک، حسابرسي و 
تطبیق داشته باشند؛ همه اینها البته درحال بررسي 
است ولي فکر مي کنم آئین نامه خوبي شود. االن 
چند ماه است که بیمه مرکزي روي آن کار مي کند 
و جزو اولین کارهایي است که در سال 96 اجرایي 

خواهیم کرد . 

 یکي از موضوعات اساسي و مرتبط به صنعت 
بیمه بعد از برجام، لغو تحریم هاست؛ با گذشت 
بیمه هاي  و  ها  بانک  برجام هنوز  از  ماه  چند 
بزرگ ترس همکاري با ایران را دارند، در بیمه 

مشخصاً وضعیت چطور است؟
من خودم با تمام شرکت هاي بیمه بزرگ مذاکره 
کرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانک ها 
فرق مي کند؛ من با شرکت هاي اتفاقاً خیلي بزرگ 
بیمه اي در دنیا مذاکره کرده ام. درست بر خالف 
سیستم بانکي، من با 5 شرکت بیمه اي اول دنیا 
مذاکره کرده ام. مذاکرات خیلي خوب و شفافي هم 

با آنها داشتم . 
مثاًل شرکت مونیخ ري که اول است در دنیا یا لویدز 
که چهارمین شرکت بزرگ بیمه اي دنیاست، اسکور 

که پنجم است و ... صحبت کرده ام . 
قبل از اینکه وارد فرق شرایط پسابرجامي بیمه با بانک 
شوم بهتر است این توضیح را درباره قراردادهاي بیمه 
اي بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بیمه داریم، یک سیستم 
براي اتکایي است که به صورت  Facultative  است که 
به صورت اختیاري بوده و ریسک به ریسک پوشش 
میدهد؛ فرض کنید پتروشیمي خارک بیمه مي شود 

و پوشش اتکایي خارجي هم مي گیرد . 
   TREATYآن به  که  است  دیگري  قرارداد  نوع  ولي 
 میگوییم، مثال قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزي 
از  را  اند  تمام شرکت هاي داخلي داشته  هایي که 
سقف مشخصي به بعد را در خارج بیمه مي کنیم. 
هاي  بیمه  از  را  میلیارد   30 باالي  خسارت  مثال 
را شرکت هاي  از آن  خارجي مي خواهیم و کمتر 

داخلي پوشش مي دهند . 
مشکلي که دنیا با این نوع قراردادها دارد این است 
که براساس برجام یکسري تحریم ها روي برخي افراد 
و شرکت ها باقي مانده است. شرکت هاي خارجي 
نگراني شان این است که مي گویند ما نمي دانیم 
شما در این پوشش اتش سوزي چه کساني را بیمه 

کرده اید . 
اگر این قراردادي که ما پوشش میدهیم به یکي از 
افراد و شرکت هاي تحریم شده داخل چارچوب برجام 
باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهاي ناظر کشور 
خودمان به مشکل مي خوریم و ما را جریمه مي کنند 

که چرا به این افراد خسارت پرداخت کردید . 
آنها مي گویند اگر این موضوع را حل کنید ما مشکلي 
نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعالم کردیم 
این پوشش ها را خودمان مي دهیم. درحال تفکیک 
هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشکلي با 

شرکت هاي بیمه خارجي نداریم . 

منافع شرکت هاي خارجي هم با این سیاست 
در داخل کشور درگیر مي شود؟

  بله، اگر اتفاقي افتاد باید شرکت هاي بیمه گر خارجي 
هم باید کمک کنند؛ من دو مثال در اینمورد مي زنم 
در زلزله رودبار و منجیل حدود 40-50 میلیون دالر 
از خارجي ها خسارت گرفتیم.که آن خودش منبع 

خوبي براي ذخایر بیمه مرکزي در ان زمان شد . 
اما در پتروشیمي بوعلي خسارت 100 میلیون دالري 
که  کردیم  حساب  کنیم.  مي  پرداخت  خودمان  را 
 10 سالي  ها  پتروشیمي  کل  ساالنه  جویي  صرفه 
میلیون دالر بوده که طي 6 سال معادل 60 میلیون 
دالر شده بود ولي االن مجبوریم 100 میلیون دالر را 

از جیب شرکت هاي داخلي خودمان بپردازیم . 
به  نیازي  بیمه گر هیج وقت نمي گوید هیچ  یک 
خارج نداریم و همه را در داخل نگه مي داریم، اتفاقاً 
اقتصاد مقاومتي این است که شما سوخت ملي را با 

تمهیداتي به حداقل برسانید . 
ایم، در همین راستا  برهمین اساس دنبال مذاکره 
خسارت هایي را که قبالً داشتیم ولي نمي توانستند 
به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانک 

هاي بزرگ همکاري نمي کنند و این مسجل است . 

در این مورد کار بیمه ها به بانک هاي خارجي 
ارتباط دارد؟

همتي: بله، البته خیلي رقم هاي کالني نمي خواهیم جابه 
جا کنیم که نیازمند همکاري با بانک هاي بزرگ باشیم 
ارقام جزئي است که با وضع فعلي مي توانیم آنهارا رد 
و بدل کنیم. مشکالتمان کمتر از سیتسم بانکي است 
البته در مواردي هم شرکت هاي خارجي مایل به سرمایه 
گذاري در صنعت بیمه داخلي هستند که مذاکراتي را هم 

در این مورد داشته ایم .  

هم اکنون جایي هست که در آستانه امضاي قرار 
داد با ایران باشد؟

  بله، آمدن،  صحبت کردن،  حتي قراردادهایشان هم آماده 
شده و فکر مي کنم در ماه هاي پیش رو نهایي شود . 

با چند شرکت مذاکره شده است؟
  با دو شرکت داخلي صحبت هایي شده است؛ ضمن آنکه 

دو شرکت خارجي هم دارند مذاکره مي کنند . 

در بخش کشتیراني و نفتکش ها مشکالت بیمه اي 
حل شد؟

همتي: در این بخش نیز مشکالت حل شده است؛ کلوپ 
بین المللي IG  به اینها پوشش داد و تقریبا مشکل آنها هم 

حل شده است . 
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژي نیز حل شده و االن از 
خارج به ایران مي آیند و با برگزاري سمینار به نیروهاي 

داخلي آموزش مي دهند . 
برجام  بعداز  بیمه  صنعت  در  کنم  مي  فکر  بنابراین 
گشایش هاي خوبي شده است ولي هنوز کامل نیست 

فکر مي کنیم یک مقدار زمان مي برد . 
البته این را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکالتي 
در مراودات بین المللي داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا 
همواره وجود داشته است. خیلي از موسسات بزرگ به ما  
 (RATINGرتبه(مي دهند و وقتي بیمه ها رتبه بین المللي 
نداشته باشند نمي توانند کاري انجام دهند. این موضوع 
ربطي به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و 
این  نتوانستیم  که  امریکاست  دولت  خصمانه  اقدامات 
مشکل را حل کنیم، این مشکل براي االن هم نیست حتي 
در دهه 70 هم که در بیمه مرکزي بودم باز این مشکل 
داشتیم  که  فراواني  مکاتبات  رغم  علي  و  داشت  وجود 
نتوانستیم آن را حل نکنیم. چون عمده سهامداران آنها 

در موسسه هاي رتبه بندي آمریکایي هستند . 

صنعـت گردشـگري، بزرگ تریـن صنعت خدماتـي و یکي از پـر رونق ترین 
صنایـع دنیا به شـمار مـي رود، به طوري کـه اقتصاد برخي از کشـورها تا حد 
زیـادي بـه فعل و انفعـاالت صنعت گردشـگري وابسـته اسـت. ویژگي هاي 
منحصربه فـرد صنعـت گردشـگري، به عنـوان یـک صنعـت زوال ناپذیـر و پایـدار کـه بـا سـرمایه گذاري اولیـه  

بهـره وري متمـادي مي تـوان از آن انتظـار داشـت، این صنعـت را از سـایر صنایع متمایز کرده اسـت . 
هم اکنـون سـاالنه حـدود 5میلیـون گردشـگر وارد ایـران مي شـوند و در سـند چشـم انداز بیست سـاله کشـور  
هدف گـذاري شـده اسـت که در سـال 1404، بایـد میزبان 20 میلیون گردشـگر خارجي با حـدود 30 میلیارد 
دالر درآمـد باشـیم. تحقـق ایـن هـدف، مسـتلزم توسـعه همه جانبـه این صنعت اسـت. بـا توجه بـه نامگذاري 
سـال 1396 به عنـوان سـال اقتصـاد مقاومتـي؛ تولید و اشـتغال و پیامدهاي مثبت مسـتقیم و غیرمسـتقیمي 
کـه توسـعه صنعـت گردشـگري بر تحقق شـعار سـال جـاري دارد، باید بـه تزریق منابـع مالي به عنـوان موتور 
محرکـه اي کـه مي تواند توسـعه کمي )افزایش اماکن اقامتـي و تفریحي( و کیفي )بهبود مدیریـت بهره برداري( 
ایـن صنعـت را رقـم بزند، توجه ویـژه اي داشـت. ابزارهایي نیز که کارکـرد کاهش ریسـک خالي ماندن ظرفیت 
داشـته باشـند بـا توجـه بـه وجـه تمایـز صنعـت گردشـگري کـه همـان عدم امـکان انباشـت خدمـات اسـت  

مي توانـد بـه تأمیـن منابـع مالـي موردنیاز بـراي توسـعه این صنعت کمـک کنند . 
تاکنـون روش هـاي تأمیـن منابـع مالـي در ایـن صنعـت محـدود بـه نظـام بانکـي و روش هـاي سـنتي تأمین 
مالـي بـوده و نیـز راهـکار نظام منـدي نیـز بـراي کاهش ریسـک خالي ماندن ظرفیت اندیشـیده نشـده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، هلدینگ گردشـگري تأمین از واحد مهندسـي مالي شـرکت تأمین سـرمایه امین درخواسـت 
کـرد کـه با همـکاري شـرکت فرابورس ایـران، طراحـي ابزارهاي مالـي ویژه صنعت گردشـگري را دسـتور کار 
قـرار دهـد. در ادامـه و پـس از برگـزاري جلسـات همفکـري متعـدد، مدل هـاي مفهومـي اوراق منفعت مبتني 
بـر دارایي هـاي بـادوام )به منظـور تأمیـن نقدینگـي(، اوراق منفعـت مبتنـي بر واگـذاري عمده حق اسـتفاده از 
خدمـات گردشـگري آینـده )به منظـور کاهش ریسـک خالي مانـدن ظرفیت و تحریـک تقاضـا( و اوراق مرابحه 
حـق اسـتفاده از ظرفیت اسـمي خدمات گردشـگري )به منظور کاهش ریسـک خالي مانـدن ظرفیت و تحریک 

تقاضا( تبیین شـد . 
بـا توجـه بـه اینکه تعریـف مصوب کمیته فقهـي سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از اوراق منفعت، امکان انتشـار 
ایـن اوراق را بـراي منافـع آتـي و نیـز خدمات آتي مبتني بـر دارایي هاي بـادوام فراهم کرده اسـت، پیش نویس 
اولیه دسـتورالعمل انتشـار اوراق منفعت به منظور رفع ابهامات مربوط به انتشـار اوراق منفعت مبتني بر منافع 
دارایي هـاي بـادوام، شـمول همـه جزئیات مربـوط به انتشـار اوراق منفعت مبتني بـر واگذاري حق اسـتفاده از 
خدمـات آینـده و نیز امکان انتشـار اوراق منفعت به پشـتوانه منافـع اوراق بهادار با توجه بـه مصوبه اخیر کمیته 
فقهـي بـه تاریـخ هفتـم مهـر مـاه 1395، بازنگري و بـه تاریخ 10 اسـفند ماه سـال 1395 به سـازمان بورس و 
اوراق بهـادار ارسـال شـد .  بـا توجه به تصویـب و ابالغ آیین نامه اجرایي مـاده )14( قانون سـاماندهي و حمایت از 
تولید و عرضه مسـکن توسـط هیئت وزیران در آبان ماه سـال گذشـته و نقش سـازمان بورس و اوراق بهادار به 
تهیـه و تصویـب الزامـات و مقـررات مربوط بـه راه انـدازي صندوق هاي سـرمایه گذاري مسـتغالت، امید مي رود 
صندوق هـاي سـرمایه گذاري مسـتغالت نیـز به عنوان یکـي از نهادهاي مالي مکمل، نقشـي در توسـعه صنعت 

گردگشـري ایفا کنند . 

اوراق بهادار ،پل ارتباط گردشگري با بازار سرمایه
  مدیر مهندسي مالي تأمین سرمایه امین

سودابه عینعلي

ترقي اقتصادي: محمدرضا مودودي ، معاون کل سازمان توسعه تجارت 
ایران طي گفتگویي اعالم کرده بود که  سال گذشته سرمایه صندوق ضمانت 
صادرات ایران200میلیون دالر افزایش یافته بود در حالي پوشش ضمانتي 
این مجموعه به حدود سه میلیارد دالرافزایش یافته بود .  بااین حال، فعاالن 

اقتصادي معتقدند منابع این صندوق براي تقاضاي موجود کافي نیست . 
صندوق ضمانت صادرات یکي از سازمان هاي حمایتي تحت نظارت دولت 
است که براي حمایت از توسعه صادرات غیرنفتي شکل گرفته است. مهم ترین 
وظیفه این صندوق، کاهش خطر تجارت در بازارهاي هدف براي تجار ایراني 

با صدور ضمانت نامه است . 
   تاریخچه صندوق نشان مي دهد که این سازمان سابقه قابل توجهي در اقتصاد 
کشور دارد. صندوق ضمانت صادرات ایران در مردادماه سال 52 با همکاري 
کارشناسان سازمان ملل تأسیس شده است اما تا سال 58 در عمل به دلیل 
اتکاي کشور به درآمدي نفتي که در آن زمان اقتصاد ایران را سرشار کرده 
بود، بالاستفاده بود تا اینکه پس از  پیروزي انقالب اسالمي و در سال 1372 
به عنوان یک شرکت دولتي مستقل شکل گرفت و چگونگي اداره آن در سال 
75 به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید. امروز با توجه به لغو تحریم ها و 
خیز تجار ایراني براي حضور مؤثر در بازارهاي هدف باید پرسید که صندوق 

ضمانت صادرات چقدر توانسته به توسعه صادرات غیرنفتي کمک کند؟
تهران  اتاق  با  گفت وگو  در  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتي،  محمد 
وضعیت  مدیریت  تغییر  با  صادرات  ضمانت  صندوق  گفت:  دراین باره 
تازه اي پیدا کرد. در دوره مدیریت جدید این صندوق، هزینه هایي که به 
پیدا  کاهش  مي شد  تحمیل  درزمینه? صدور ضمانت نامه  صادرکنندگان 

مي کرد. پیش ازاین صندوق در بسیاري از بازارهاي پر ریسک مثل عراق و 
افغانستان که  از بازارهاي عمده صادراتي ما بودند ورود پیدا نمي کرد اما در 
دوره مدیریت جدید این اتفاق افتاد و هزینه ها و خطر تجارت در این کشورها 

با کمک صندوق ضمانت صادرات کاهش پیدا کرد . 
الهوتي ادامه داد: آنچه در موضوع ضمانت نامه ها و عملکرد صندوق ضمانت 
صادرات باعث کندي عملکرد شده، کمبود منابع صندوق است. منابع مالي که 
در اختیار صندوق قرارگرفته متناسب با میزان تقاضایي که وجود دارد نیست. 
نکته دیگر اینکه صندوق ضمانت صادرات که باید به نوعي تسهیل کننده امور 
صادرکنندگان ویژه تسهیالت دهي ارزي و ریالي باشد و کار را راحت تر کند 
تا صادرکنندگان کمتر با بانک ها سروکار داشته باشند خودش در عمل دچار 

بوروکراسي پیچیده تر از بانک هاست . 

  الهوتي دراین باره گفت: اگر بخواهید از بانک توسعه صادرات تسهیالت 
دریافت کنید و ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات بگیرید باید همان 
فرایندي را طي کنید که در بانک طي مي کنید با این تفاوت که بانک ها به 
وثائق سهل البیع رجوع مي کنند و امالک صادرکنندگان و تولیدکنندگان را 
به عنوان تضمین در نظر مي گیرند تا سریع تر به پول برسند اما در صندوق 
ضمانت صادرات مي توان با شرایط راحت تري مثل سفته تسهیالت دریافت 
کرد. من فکر مي کنم در مورد فرایند صدور ضمانت نامه به ویژه درزمینه? 
خدمات فني و مهندسي به بازنگري نیاز داریم تا تسهیالت عرضه شده بتواند 

به افزایش صادرات کمک کند . 
الهوتي درزمینه? حمایت هاي دولت درزمینه? صادرات گفت: بسته حمایتي 
دولت درزمینه? صادرات محقق نشده است. براساس این بسته قرار بود هزار 
میلیارد تومان در قالب حمایت هاي مختلف در اختیار صادرات قرار بگیرد اما 
دولت به دلیل مشکالت مالي نتوانست حمایت هاي الزم از صادرات در قالب 
این بسته را محقق کند. درنهایت منابع الزم براي تسهیالت دهي در اختیار 
سازمان توسعه تجارت قرار نگرفت. از کل هزارمیلیاردي که قرار بود پرداخت 
کنند، 12 درصد بیشتر پرداخت نشده است و از کل هزارمیلیاردي که قرار 
بود تسهیالت 11 درصدي توسط آن به صادرکنندگان تعلق بگیرد، نزدیک 
به 300 میلیارد تومان با کارگزاري بانک توسعه صادرات تخصیص داده شد. 
بنابراین در عمل به دلیل مشکالتي مالي دولت به نتیجه موردنظر نرسیدیم. 
فکر مي کنم یا هدف گذاري برخالف چیزي که امکان دولت است انجام شده 
یا هزینه هاي دیگري آمده و منابع الزم براي تحقق این هدف را از بین برده و 

در خدمات صادرات قرار نگرفته است . 

به رغم باال بودن تقاضا  

   صندوق ضمانت صادرات از کمبود منابع رنج مي برد  

کارشناس ارشد بازاریابي بانکي
حمیدرضا عظیمي

  رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق ایران
احمد صادقیان

کارشناس  اقتصادي  
محسن بهرامي ارض اقدس

یادداشت

» معدن« روي وزارت صنعت را سفيد کرد  
شد.  مثبت  منفي،  رشد هاي   : اقتصادي  ترق 
معدن  به حوزه  فقط مختص  البته  رویداد  این 
شاخص هاي  از  بسیاري  در  نیست.  تنهایي  به 

اقتصادي این رشدها امید آورده است . 
منفي 5.3درصد سال 92  از رشد  که     امیدي 
ماهه سال  در 9  مثبت شدن 5.8 درصدي  به 
گذشته حکایت دارد. بخش معدن در دولت نهم 
و دهم اصلي ترین اهرمي بود که وزارت صنایع 
و معادن وقت به پشتوانه آن رشد بخش صنعت 
و معدن را مناسب اعالم کرده و از زیر بار منفي 
شدن رشدهاي صنعتي شانه خالي کند. در دولت 
یازدهم اما این روال به دلیل اعالم ریز رشدها 
برخي  که حتي  جایي  تا  متفاوت تر شد؛  کمي 
آمار از کاهش رشد بخش معدن هم خبر مي داد. 
اما این رییس جمهور بود که شش ماه زودتر از 
روزي که باید گزارش عملکرد چهارساله اش را 
ارایه کند از رشد مثبت بخش معدني خبر داد و 
گفت: »بخش معدن در سه ماه سوم سال قبل، 
را پشت سرگذاشت.  از 11درصدي  بیش  رشد 
بخش معدن توانست با تالش هاي انجام شده، به 

رشد مثبت دست باید ». 
ییس جمهور این آمارها را در جریان کنفرانس 
از  یازدهم  دولت  »در  کرد:  اعالم  خود  خبري 
شرایط رشد منفي 6.8درصدي عبور کردیم و 
شاهد مثبت شدن رشد اقتصادي کشور شدیم. 
در 100 روز اول ما برنامه هایي تدوین و تصویب 
کرده و آن را اجرا کردیم که نتیجه آن کاهش 
تورم و افزایش رشد اقتصادي بود. اینکه تورم از 
از آسمان هفتم  45 درصد به تک رقمي رسید 
که نازل نشد. من اعالم کردم در سال 96 تورم 
اتفاق در 95 رخ  این  اما  را تک رقمي مي کنیم 
داد. من گفتم رشد اقتصادي را مثبت مي کنم 
بود.  مثبت  ما  رشد  و 95  درسال 93، 94  که 
تراز تجاري ما در مواد غذایي در سال 92 منهاي 
8.1 بوده در حالي که در سال 95 تراز تجاري ما 

منهاي 2.6 است ». 
رییس جمهور یک روز پس از آنکه از آمار مثبت 
بخش معدني صحبت کرد به استان البرز رفت 
تا با افتتاح کارخانه 350 هزار تني زغال سنگ 
صحه  شده اش  اعالم  آمارهاي  بر  مرکزي  البرز 
گذارد. کارخانه زغالشویي شرکت البرز مرکزي 
زغال سنگ  کنسانتره  تولید  کارخانه  نخستین 
کشور با فرمان رییس جمهوري از سوي رییس 

هیات عامل ایمیدرو افتتاح شد . 
افتتاح  مراسم  در  رییس جمهور  روحاني،  حسن 
کارخانه زغالشویي البرز مرکزي گفت: اکتشافات 
معدني صورت گرفته در دولت یازدهم ظرف سال 
گذشته بي سابقه بوده است. نتایج اکتشاف 250 
هزار کیلومتر مربعي در کشور را به زودي تقدیم 
مردم خواهیم کرد. خبرهاي خوش در حوزه معادن 
قالب  به زودي در  را  اکتشافات صورت گرفته  و 

گزارشي به مردم اعالم خواهیم کرد . 

اکتشافات  برابري   2.5 افزایش  رییس جمهور 
تمام  به  نسبت  یازدهم  دولت  در  معدني 
به  توجه  نشانه  را  گذشته  سال   90 دولت هاي 
بانک  آمارهاي  گفت:  و  دانست  معدن  بخش 
از  مرکزي در سه ماه سوم سال گذشته نشان 
رشد بخش معدن در تولید ناخالص داخلي دارد. 
پیش بیني مي شود که رشد بخش معدن در سه 
افزایش   95 سال  کل  و  گذشته  سال  آخر  ماه 

داشته باشد . 
کمترین  با  کارخانه  این  گزارش،  این  براساس 
زیست  محیط  با  سازگار  و  پسماند  میزان 
پساب  هیچگونه  و  است  شده  اجرا  و  طراحي 
نمي کند.  زیرزمیني  و  آب هاي سطحي  وارد  را 
افزایش  براي  زغالشویي  کارخانه  احداث  طرح 
تولید کنسانتره زغال سنگ با بیشترین راندمان 
برگزاري  از  پس  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
پیمانکار  به  کارخانه  احداث  مناقصه،  تشریفات 

و مشاور )شرکت هاي فکور صنعت و گاوشگران، 
شرکت مهندسي معدنکاو( واگذار شد. عملیات 
از  استفاده  با   1393 سال  در  کارخانه  اجرایي 
اسفند  در  و  شد  آغاز  داخلي  متخصصان  توان 
ورودي  ظرفیت  رسید.  پایان  به   1395 سال 
 500 مرکزي  البرز  شرکت  زغالشویي  کارخانه 
هزارتن در سال است که پس از عملیات فرآوري 
350هزارتن کنسانتره زغال سنگ تولید مي کند . 

وزیر  معاون  کرباسیان،  مهي  حال  همین  در 
صنعت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و 
نوسازي معادن ایران نیز از تامین بودجه ارزي و 
ریالي کارخانه کک سازي و معدن کردآباد خبر 
داد و از مذاکره با قائم مقام سازمان محیط زیست 
مرکزي  البرز  کک سازي  کارخانه  احداث  براي 

صحبت کرد . 
وي همچنین تاکید کرد که اگر آلمان ها تایید 
البرز  کک سازي  زیست محیطي  مجوز  کنند، 
سرزمین  مازندران  مي شود.  صادر  مرکزي 
زغال سنگ است و بهتر است از این ذخیره به 

بهترین شکل استفاده کنیم . 
کرباسیان در مراسم افتتاح این کارخانه اگر چه 
باز هم از روال گذشته بر ایمیدرو صحبت مي کرد 
اما با امیدواري از اینکه روزهاي خوش به بخش 
معدن باز خواهد گشت از برگزاري نشست ویژه 
ایمیدرو با سازمان جنگل ها براي بهره برداري از 
معدن کردآباد صحبت کرد و گفت: »مدرن ترین 
کارخانه زغالشویي کشور امروز در سوادکوه به 

بهره برداري مي رسد ». 
گذشته  ایمیدرو  بر  که  روالي  بازخواني  با  وي 
تولید در  و  تهیه  داد: »شرکت  ادامه  امیدوارانه 
لیست واگذاري بود یک سال وقت صرف کردیم 
واگذاري  لیست  از  توسعه اي  شرکت  این  تا 
بیرون بیاید. جیب ایمیدرو را خالي کرده بودند 
و  داریم  نگه  سرپا  را  سازمان  این  توانستیم  و 

پروژه ها را آماده افتتاح کردیم ». 

تولید داخل در قرارددهاي جدید  اینکه سهم  بیان  با  ایران خودرو  ایستانیوز:مدیرعامل گروه خودروسازي 
خودرویي به تدریج افزایش مي یابد، گفت: طي سال اول اجراي قراردادها، سهم تولید داخل به 40 درصد 

خواهد رسید . 
هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه خودروسازي ایران خودرو با اشاره به همکاري ایران خودرو و پژو عنوان کرد: در 
راستاي قرار داد پژو و ایران خودرو، با 40 قطعه ساز داخلي قرارداد منعقد شده و ابراز امیدواري کرد اردیبهشت 

ماه خط تولید پژو 2008 افتتاح شود . 
وي ادامه داد: خودروهاي جدید ساخت داخل است و این خودروها را باید قطعه سازان داخلي تولیدکنند و قرار 
نیست در کشور دیگري قطعات خودرو ساخته شود .  مدیرعامل گروه خودروسازي ایران خودرو با بیان اینکه سهم 
تولید داخل در قرارددهاي جدید خودرویي به تدریج افزایش مي یابد، گفت: طي سال اول اجراي قراردادها، سهم 
تولید داخل به 40 درصد خواهد رسید .  وي افزود: در آینده سهم  تولید ایران، به بیش از 70 درصد مي رسد و 

همچنین با قطعه سازان دیگر نیز قراردادهایي منعقد مي شود . 

مدیرعامل گروه خودروسازي ایران خودرو خبر داد : 
افتتاح خط توليد پژو 2008 در اردیبهشت ماه

عوامل مؤثر در راه نيفتادن چرخ توليد

تومان  میلیارد  هزار  پرداخت 16  قبل  سال  دولت   
تسهیالت به بنگاه هاي کوچک و متوسط را تصویب 
به طور  این تسهیالت  تولید کنندگان  به نظر  اما  کرد 
کامل پرداخت نشده است چراکه از یک سو بخشي 

بدهي هاي گذشته  استمهال  بابت  این تسهیالت  از 
تولید کنندگان به سیستم بانکي برگردانده شده است. 
گرچه رئیس کل بانک مرکزي اخیرا از پرداخت 17هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به 24هزار بنگاه کوچک و 
متوسط خبر داده اما در عمل تولید چنین تسهیالتي 

را دریافت نکرده است . 
از سوي دیگر حتي بنگاه هایي که تسهیالت مذکور 
را دریافت کرده اند، تأثیر مشهودي در بهبود وضعیت 
تولید و خروج این بنگاه ها از بن بست نداشته اند؛ چراکه 
مشکالت فضاي کسب و کار کشور به مراتب پیچیده تر 
از آن است که تسهیالت مذکور بتواند زمینه رونق 
تولید را فراهم کند. اکنون رکود مطلق حاکم بر بازار 
اصلي ترین مشکل تولید کنندگان داخلي است و اگر 
خواستار بازگشت رونق به کسب و کار این بنگاه ها 
هستیم باید تقاضاي مؤثر در بازار را تحریک کرده و 

تنگناهاي صادرات کاالهاي داخلي را مرتفع کنیم . 
راه  سر  بر  دیگري  بزرگ  موانع  آن  بر  عالوه 

ارتباط  شاید  که  دارد  وجود  داخلي  تولید کنندگان 
چنداني به این دولت هم نداشته و ریشه اي چندین 
ساله داشته باشد؛ موانعي مانند نحوه تعامل نظام بانکي 
با تولید، تنگناهاي قانون کار، تأمین اجتماعي، بیمه  
مالیات، قوانین و مقررات واردات، بهره وري و نرخ ارز. 
درواقع موانع بسیار متعدد و پیچیده اي وجود دارد که 
وقتي در کنار هم قرار مي گیرند واحدهاي تولیدي 
نظام  مورد مشکالت  در  مثال  مي کنند؛  زمینگیر  را 
بانکي کشور 8هزار واحد صنعتي کشور طي نامه اي 
پیشنهادهایي را به بانک مرکزي براي انجام اصالحات 
در نظام بانکي کشور ارائه کرده اند که ازجمله مهم ترین 
موارد مطرح در این زمینه اصالح نرخ بهره بانکي، وثایق 
پرداخت تسهیالت و موضع ذي نفع واحد که بانک هاي 
کشور در این مورد مشکالت اساسي را براي بنگاه هاي 

تولیدي ایجاد کرده اند . 
از  تولید  سهم  پرداخت  به  قادر  دولت ها  همچنین 
درآمدهاي هدفمندي یارانه ها نبوده اند. موضوع مهم 

و مؤثر دیگر در راه نیفتادن چرخ تولید در بنگاه هاي 
از  مقررات زدایي  هدفگذاري  ماندن  ناکام  تولیدي، 
فضاي کسب و کار کشور است که به رغم مصوبه دولت 
و تکالیف وزارت امور اقتصادي و دارایي، هنوز اقدام 
مؤثري براي رفع مقررات دست و پاگیر از فضاي کسب 
و کار کشور صورت نگرفته و متقاضیان راه اندازي کسب 
و کارهاي تازه با بیش از هزار مانع دست و پاگیر مواجه 

هستند . 
در زمینه جذب سرمایه گذاري نیز به دلیل تغییر پي در 
پي قوانین کسب و کار و چالش هاي سیاسي هنوز قادر 
به اطمینان بخشي الزم به متقاضیان سرمایه گذاري 
در فضاي کسب و کار کشور نبوده ایم و هنوز اقدام 
چشمگیري که ریسک سرمایه گذاري در بخش تولید 
صورت  ذیربط  دستگاه هاي  توسط  دهد،  کاهش  را 
نگرفته است و تا زماني که این تنگناها مرتفع نشود 
نمي توان انتظار رونق تولید در بنگاه هاي صنعتي حتي 

با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت را داشت . 

کارشناس اقتصادي  
ابوالفضل روغني گلپایگاني
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انـرژی8

سرمایه گذاران خارجي سراغ دولتي ها و خصولتي ها را مي گيرند  

پاي لنگ بخش خصوصي در پروژه هاي نفت و گاز  
ترقي اقتصادي : سال 96 را باید سال خیز توسعه عمراني کشور نامید؛سالي 
که قرار است عالوه بر استفاده از ظرفیت هاي کشور از توان بخش خصوصي 

براي تکمیل پروژه هاي نیمه تمام بهره گرفته شود . 
اگر پتروشیمي ها مي گویند، براي تکمیل طرح  هاي نیمه تمام این صنعت 
بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند،این خواسته فقط مربوط به آنها 
نیست،صنایع دیگري هم هستند که مطالبات مشابه دارند.خاصه در صنعت نفت 
که حجم زیادي از پروژه هاي نیمه تمام عمراني را به ارث برده و حتي با وجود 
کاهش شدید درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته و تالش شبانه روزي براي 
تکمیل این پروژه ها هنوز جاي کار وجود دارد.آنچه این صنعت نیاز دارد، رقمي 
است که اگر در کنار سایر منابع مورد نیاز براي تکمیل طرح هاي نیمه تمام 
کشور قرار بگیرد،عددي به قاعده بزرگ است که از توان مالي کشور خارج است . 

قانون بودجه امسال کل کشور، براي حل این مشکل راهکار تازه اي اندیشیده 
است.در واقع دولت با تایید مجلس مجاز شده تا به منظور تسهیل تأمین مالي 
پروژه هاي عمراني نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاري و 
مشارکت با بخش خصوصي اقدام کند. چه آنکه آنچه براي تکمیل پروژه هاي 
عمراني در سال جاري در بودجه کشور در نظر گرفته شده،کفاف طرح هاي 

نیمه تمام که بخش عمده آنها از گذشته هاي دور باقیمانده،نمي دهد . 
امسال در بودجه عمراني مصوب شده تا  62 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه 
اي کشور در اختیار بخش هاي عمراني کشور قرار بگیرد.عددي که قطعا هر 
دولتي هم که سرکار بیاید نمي تواند پاسخي به حجم عظیم میراث گذشته ها 
را بدهد.کما اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط مالي دولت سرکار آمد و با 

وجود موانع بسیار موجب تحوالت عظیمي در پارس جنوبي شد . 
آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت در یک ماه اخیر بارها تکرار کرده،تمام فازهاي 
نیمه تمام پارس جنوبي تکمیل شده و آخرین فاز یعني فاز 11 نیز امسال وارد 

مدار بهره برداري مي شود . 
با این حال صنعت نفت،صنعت پویایي است.برنامه هاي تولید و توسعه بسیاري 
دارد که نمي تواند با بودجه هاي ناچیز ساالنه پیش برود.اگرچه وزارت نفت با 
طرح قراردادهاي جدید نفتي تالش بسیاري براي کمک اگرفتن از این شیوه 
براي توسعه صنعت نفت داشته اما توجه به توان داخلي و تمایل بخش خصوصي 
هم سبب شد تا قانوني براي این امر مصوب شو.د.هرچند دولتي ها مي گویند، 
بخش خصوصي براي کمک به دولت اعالم آمادگي مي کند،ولي در عمل گویي 
توان چنداني براي انجام این کار ندارد،در مقابل بخش خصوصي از موانع دولتي 
مي گوید.دور تسلسلي که حاال با قانون جدیدي که در بودجه امسال براي آن در 

نظر گرفته شده،یکبار دیگر این توان به محک گذاشته مي شود . 
بـر اساس مطالعـات انجـام گرفتـه ،دستیابي به رشد 8 درصـدي در اقتصاد، 
نیازمند 1000 میلیـارد دالر منابع است کـه گفتـه مي شـود حداقـل 200 
میلیـارد دالر از ایـن منابــع طــي پنــج ســال آتــي بایــد در صنعت نفت 
سـرمایه گذاري شـود. بخش خصوصي براي در اختیار گرفتن سهم 25  درصـد 
از این سرمایه گذاري بارها اعالم آمادگي کرده است،اما وقتي پاي کار مي 

رسد،زور خصولتي ها بیشتر مي شود . 
انجمن  رییس  و  تهران  معادن  و  و صنایع  بازرگاني  اتاق  عضو  پدیدار  رضا 
سازندگان صنعت نفت در این باره مي گوید:« ما بـه عنـوان نماینده سـازندگان 

داخلـي از حضور خارجي هـا در حوزه هایي که کشـور نیازمند سـرمایه گذاري 
و انتقال تکنولوژي است،استقبال مي کنیم. معتقدیـم اگـر در حــوزه تولیــد 
در بخــش نیــرو و نفــت، فاینانــس کــردن بــه گونه اي باشد که شود پروژه 
هاي مرتبط بـا تولیـد از سـود بانکي بیشتر باشد ، نقش بخش خصوصي در این 

حوزه هم پررنگ تر خواهد شد و اقتصاد ما رونق مي گیرد « . 
مهدي پورقاضي، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگاني ایران درباره واگذاري 
طرح ها به بخش خصوصي مي گوید:« واگذاري طرح هاي عمراني به بخش 
خصوصي هنوز ابهاماتي دارد و روشن نیست که یک طرح عمراني همچون 
ساخت یک جاده یا واحد صنعتي با چه شرایطي باید در اختیار بخش خصوصي 
قرار گیرد؛ اگر بناست به شکل پیمانکاري واگذار شود که در گذشته نیز وجود 
داشته اما اگر بناست بخش خصوصي مالک طرح عمراني باشد ضوابط واگذاري 
این مالکیت به بخش خصوصي باید تعریف شود. مهم این است که اجراي 
طرح هاي عمراني در توان بخش خصوصي بوده و با رشدي که در بخش هاي 
مختلف فني و مهندسي و صنعتي ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد .البته 
این امر مستلزم امنیت سرمایه گذاري و مشخص شدن چگونگي بازگشت 
سرمایه است. یکي از مزایاي واگذاري طرح ها به بخش خصوصي، جلوگیري از 
اجراي طرح هاي بدون توجیه اقتصادي است چراکه بخش خصوصي در طرحي 
که توجیه اقتصادي نداشته باشد هیچ گاه سرمایه گذاري نخواهد کرد و درنتیجه 

از اجراي طرح هاي بدون توجیه اقتصادي نیز جلوگیري خواهد شد « . 

خارجي ها،یک پاي کار
 .اما آنطور که رضا پدیدار رییس انجمن سازندگان صنعت نفت مي گوید،گویا در 
قراردادها این اصل به حاشیه رفته است.او در این رابطه مي گوید:«  متاسـفانه 
در جلسـاتي کـه در شـرایط جدیـد بـا خارجـي هـا داشـتیم متوجه شـده ایـم 
کـه تمایـل آن هـا بـراي سـرمایه گـذاري در نــگاه نفــت بــه بخــش 

خصوصــي کامال تغییــر کــرده اســت.یعني  اول مشـارکت بـا شـرکت 
هـاي دولتـي اسـت و بعـد بـا شـرکت هـاي خصولتـي. یعنـي هیـچ عالقـه 
اي بـه مشـارکت بـا شـرکت هـاي واقعـا خصوصـي ایرانـي از خودشـان نشـان 

نمـي دهنـد .«
او اضافه مي کند:« توجـه بـه بخـش خصوصـي واقعـي تنهـا راه نجـات و رونـق 
اقتصاد کشـور است.یک پیشـنهاد  بخش خصوصي بـراي پـروژه هـاي نیمه 
تمـام کشـور ایــن اســت کــه ایــن پــروژه هــاي نیمه تمــام بــه بخـش 
خصوصـي واگـذار شـود. اگـر هـم قـرار اسـت کـه بـا مشـارکت خارجـي هـا 
ایـن پـروژه هـا بـه اتمـام برسـد ایـن کار هـم از طریـق بخـش خصوصـي 
انجـام شـود و دولـت کامال خـود را از ایـن پـروژه هـا بیـرون ببـرد. اگــر وزارت 
نفــت ایــن را بپذیــرد کــه پــروژه هــا را بــه دولتـي هـا و خصولتـي هـا 
واگـذار نکنـد، خارجـي هـا هــم بــه ســمت بخــش خصوصــي واقعــي 

ســوق پیــدا خواهنــد کــرد « . 
او اضافه مي کند:«از ایـن نکتـه غافـل شد کـه خارجي هـا بـه خوبي مشکالت 
صنعت نفت و گاز ایران را مي شناســند و مي داننــد که اولویــت اول ما 
نوسازي و بروزرسـاني تجهیـزات در باالدسـت و پایین دسـت اسـت .در واقع  
آنهـا مـي داننـد کـه ایـن پـروژه هاي نوسـازي همـه در اختیـار دولتـي هـا 
اسـت. بنابرایـن تمایـل دارنـد کـه در سـال هـاي اول بـا دولتـي هـا وارد 
مذاکـره بـراي ایـن پـروژه هـا بشـوند. ایـن پـروژه هـا خدماتـي اسـت و 
نیـاز بـه سـرمایه گـذاري بـا ریسـک بـاال نـدارد و بازپرداخـت خدماتـي کـه 
ارائـه مـي کننـد از طریـق منابـع بلوکـه شــده موجــود در خــارج قابــل 
پرداخــت اســت. لذا اولویــت اول آنهــا مشــارکت بــا دولتي هاست و نــه 
بخـش خصوصـي. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تمامـي هیات هایـي کـه مـا 
در مذاکراتشـان حضـور داشـته ایم فقـط سـراغ دولتـي هـا و خصولتي هـا را 

مي گیرند.« 

دیدگاه
آسيب هایي که شرکت ها از چابلوسي مي بينند  

  3روش براي تحليل
 شبکه هاي اجتماعي

براي کمک به رشد استارتاپ ها

اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، مشکلي که بسیاري از شرکت ها 
امروزه با آن دست  وپنجه نرم مي کنند، چاپلوسي کارمندان و 
مشاوران شان است. چنین مسئله اي نه تنها شرکت ها را بسیار آسیب پذیر کرده است، بلکه در برخي 
ادارات دولتي و نیمه دولتي نیز به چشم مي  آید. با این حال مقصر جلوه دادن کارمندان شاید راهکار 

مناسبي براي غلبه بر چنین دیدگاهي نباشد . 
در واقع علت اصلي ایجاد چنین جو ناراحت کننده اي بیشتر بر عهده مدیران است. به عبارت ساده  تر، این 
مدیران هستند که خواستار جمالت اغراق  آمیز کارمندان هستند. در چنین فضایي، کارمند باهوش راضي 
نگه داشتن مدیرش را مهمتر از ذکر نکات واقعي و ناراحت کننده در مورد شرایط کلي برند خواهد دانست . 

ایــده
دیتر تسچه، رئیس شرکت دایملر و رئیس هیات مدیره برند مرسدس بنز در مورد موضوع ایده حاضر در 
یکي از کنفرانس هاي خود چنین اظهارنظر کرده است: »تجربه به من ثابت کرده که میان موفقیت شما و 
تعداد افرادي که شما را تشویق خواهند کرد، رابطه جالبي وجود دارد. کافي است تجربه مدیریت یک برند 
بزرگ را در کارنامه  تان داشته باشید. در واقع به عنوان مدیر چنین برندهایي حتي اگر هیچ فعالیتي هم 

انجام ندهید، بازهم افرادي هستند که از شما تعریف و تمجید کنند . 
نکته مهم این است که تعریف آنها را باور نکنید. در واقع چنین حرف هایي به هیچ وجه حقیقت ندارند. به 
جاي دلخوش کردن به چنین چاپلوسي هایي بهتر است اوضاع را تغییر دهید. ارائه نظرات مخالف و ایده 
هاي گوناگون نباید شما را ناراحت کند. این طبیعت کسب  وکار است، همچنین باید توجه داشته باشید 

که این رفتارتان است که باعث تقویت یا تضعیف انگیزه چاپلوسي در افراد خواهد شد .«
آلن مواللي، مدیر اجرایي برند فورد نیز عقایدي مشابه تسچه دارد. در واقع آلن نیز تاکید فراواني روي ایجاد 
جو صمیمانه و عاري از هرگونه چاپلوسي دارد. بر همین اساس پیشنهاد آلن برگزاري گردهمایي هاي 

هفتگي با حضور افراد کلیدي هر بخش از شرکت است . 
   مدیر اجرایي موفق فورد شیوه خاصي را هم براي اجراي چنین ایده اي مدنظر دارد. اگر از کارمندان باسابقه 
فورد سوال کنید، هنوز هم کارت هاي سبز، نارنجي و قرمز مشهور مواللي را به یاد دارند. این کارت ها 
که براساس چراغ راهنمایي و رانندگي طراحي شده بود، به منظور ارائه نظر کارمندان در مورد ایده هاي 

شرکت مورد استفاده قرار مي  گرفت . 
آلن تجربه نخستین جلسه هاي گردهمایي فورد را این گونه بیان مي کند: »هفته هاي ابتدایي هیچکس 
شهامت استفاده از کارتي به جز سبز را نداشت. سه هفته بدون حتي یک کارت قرمز شاید در بازي فوتبال 
یک رکورد مناسب محسوب شود، اما در دنیاي کسب  وکار نشانه عمق فاجعه است. هفته چهارم من 
به همراه آمار معتبري به جلسه رفتم که حاکي از ضرر 12 میلیارد دالري شرکت بود. سپس خطاب به 
کارمندان حاضر گفتم که امکان ندارد در یک شرکت که 12 میلیارد دالر بدهي دارد، همه امور براساس 

کارت سبز پیش برود . 
بر همین اساس ترس کارمندان از به کارگیري کارت قرمز و نارنجي از بین رفت. هفته بعد من تنها با یک 
کارت سبز و خیل عظیمي از کارت هاي قرمز و نارنجي مواجه شدم. نظرات کارمندان بسیار خالقانه بود. دالیل 

آنها در رد نظرات من در حدي بود که بدون هیچ نوع مقاومتي از برخي مواضعم عقب نشیني کردم .«

آنچه در عمل باید انجام دهید
  * کارمندان بیشتر مایل به طرح دیدگاه هاي مثبت و موافق نظر شما هستند. اگر قصد دارید این شرایط 

را تغییر دهید، باید از باورهاي غلط کارمندان شروع کنید . 
 *کارایي گردهمایي مقامات کلیدي شرکت هنگامي مشخص مي شود که نظرات افراد را با نظرات خودتان 
مقایسه کنید. شاید تعجب آور باشد اما به طور معمول نظرات کارمندان، در صورت اصالح باورهاي آنها، از 

نقطه نظرهاي متفاوتي ارائه شده و جالب توجه است . 
 *توجه داشته باشید که عکس العمل شما در برخورد با خبرهاي ناگوار و نظرات کارمندان بسیار تعیین 

کننده است. برخورد مثبت به همراه حمایت از ارائه نظرات منجر به امیدواري افراد خواهد شد . 
 *هنگامي که در جمع کارمندان تان هستید، در مورد نظرات افراد مختلف قضاوت نکنید. الزم نیست به 

صورت رو در رو به افراد تذکر دهید که نظرشان ساده یا اشتباه است . 

ترقي اقتصادي : شبکه هاي اجتماعي کمک شایاني به 
پیشرفت کسب و کارهاي جدید مي کنند ، استارتاپ ها 
با آنالیز شبکه هاي اجتماعي واستفاده بهینه از آن ها مي 
توانند موجبات رشد و پیشرفت خود را با کمترین هزینه 

فراهم کنند . 
شما مي دانید باید  صفحات استارتاپ شما باید در شبکه هاي 
اجتماعي حضور داشته باشند،  اما این حضور شما چگونه 
مي تواند سبب  افزایش فروش یا کاربرد بیشتر محصول 
یا خدمت شما گردد؟ براساس تحقیقات جدید در آمریکا 
86درصد از بازاریاب ها اعتقاد دارند، شبکه هاي اجتماعي 
براي کسب و کارشان با اهمیت است و شرکت هاي تجاري 
در این کشور بالغ بر 17 میلیون دالر تا سال 2019 میالدي 
بروي تبلیغات از طریق شبکه هاي اجتماعي سرمایه گذاري 
خواهند کرد اما هنوز فقط3.4درصد از مدیران شرکت ها 
تاثیر ویژه محیط مجازي بر روي عملکرد کسب و کارشان 
را گزارش داده اند. شرکت ها  براي اطمینان از بازگشت 
سرمایه تبلیغات در شبکه هاي اجتماعي، نیاز به بررسي و 

آنالیزهاي خاصي دارند . 
استارتاپ ها به طور معمول سرمایه زیادي ندارند که بتوانند 
بر روي پلتفرم هاي آنالیز شبکه هاي اجتماعي هزینه کنند 
و بانک داده قدرتمندي اي از مشتریان و کاربران شبکه 
هاي اجتماعي خود بسازند اما عدم برنامه ریزي و راه اندازي 
بازاریابي صحیح در شبکه هاي اجتماعي  کمپین هاي 
شدیدا مي تواند به استارتاپ ها در ادامه فرایند برندیگ 

و بازاریابي آن ها لطمه بزند . 
اگر در شبکه هاي اجتماعي از قبیل اینستاگرام ، تلگرام 
و لینکدین صفحاتي براي استارتاپ خود دارید با کمک 
سه راهي که در ذیل آن ها را بیان مي کنیم مي توانید 
بدون هیچ هزینه اي اطالعات شبکه هاي اجتماعي خود 

را آنالیز کنید : 
 1- درگیري  :(Engagement)  معیار تبلیغات 

در رسانه هاي اجتماعي
چندین سال است که کسب  و کار ها متوجه شده اند 
به معني  اجتماعي  زیاد در شبکه هاي  داشتن کاربران 
میزان  همان  به  خدمات  درخواست  یا  فروش  افزایش 
اجتماعي  هاي  شبکه  در  کاربران  تعداد  نیست.افزایش 
قطعا امري مفید است اما این افزایش درگیري کاربران 
یا همان  engagement ratee  است که بر فروش شما تاثیر 
مي گذارد. میزان درگیرشدن کاربران با شبکه اجتماعي  
را مي توان از طریق عواملي مانند میزان الیک ، بازدید 
مطالب ، اشتراک گذاري آن ها ، تعداد کامنت ها و نظرات 
و عواملي از این دست است که نشان مي دهد مخاطب 
درگیر محتوا و مطالب شما در صفحات اجتماعي شده 
است، یعني صرفا تعداد اعضا و دنبال کنندگان صفحات 
مجازي نمي تواند مالک مناسبي براي تحلیل آینده فروش 
باشد. اگر مخاطبان محتواي شما را دوست داشته باشند 
احتمال اینکه با استارتاپ شما روابط محکم تر و طوالني 
تري بسازند و به اصطالح براي محصوالت شما دست به 

جیب بشوند، باالتر مي رود . 

به پست هاي خود در شبکه هاي اجتماعي دقت کنید 
براي  را  درگیري  بیشترین  که  را  هایي  پست  نوع  و 
مخاطبان ایجاد کرده اند شناسایي کنید و سعي کنید 
از آن به عنوان یک استراتژي براي تهیه محتوا در پست 
هاي بعدي براي افزایش میزان درگیري کاربران استفاده 
کنید. تبلیغات درصفحات اینترنتي براي اغلب مخاطبان 
آزاردهنده شده است ، اما در شبکه هاي اجتماعي هنوز هم 
مي توان از تبلیغات به گونه اي که براي مخاطبان جذاب 
باشد استفاده کرد، سعي کنید تبلیغاتتان را بر پایه پست 
هایي که بیشترین درگیري را با مخاطبانتان ایجاد کرده اند 
بنویسید ، در این صورت مي توانید به بهترین نتیجه ممکن 

از تبلیغات در محیط هاي مجازي دست یابید . 
   (Audience demographics):2-قشر مخاطبان 

 معیارتنظیم مشخصات مشتریان هدف
یکي از تحلیل هاي رایگان و مفید ، آنالیز شناسایي قشر 

یعني شناسایي   ، اجتماعي شماست  مخاطب صفحات 
جنسیت ، موقعیت جغرافیایي و سن ، حتي برخي پلتفرم 
ها مانند توییتر جزئیاتي از قبیل عالقه مندي ها و سرگرمي 
هاي مخاطبان را نیز در اختیار شما قرار مي دهند. به 
طور مثال شما یک استارتاپ در زمینهخرید بلیط هواپیما 
هستید ، اگر از راه هاي مختلف مانند مطالعه پروفایل 
کاربران یا امکاناتي که خود شبکه هاي اجتماعي در اختیار 
شما قرار مي دهند ، متوجه شوید که عمده مخاطبان 
شما به گردشگري ، دیدن جاذبه هاي تاریخي و توریستي 
عالقه دارند ، بیشترین شانس را براي فروش محصوالتتان 
با قراردادن تبلیغات در صفحات اجتماعي خود دارید، براي 
تمرکز بیشتردر نوع محتواي تبلیغات قانون 80_20 یا پارتو 
)80 درصد فروش ها مربوط به 20 درصد مشتریان است( 

را فراموش نکنید . 
اما اگر متوجه شدید عالیق و خصوصیات مخاطبان شما 

با هدف و محصول شما هم خواني ندارد، نیاز به برخي 
تغییرات دارید . 

دوباره سري به پروفایل کاربرانتان بزنید، ببینید براي چه 
از شبکه هاي اجتماعي استفاده مي کنند و چه مطالبي 

را دنبال مي کنند . 
از خالق بودن نترسید: بهترین نوع محتوایي که بیشتر 
اعضاي کانال و صفحات اجتماعیتان تمایل به دیدن آن 
دارند را شناسایي کنید ، شاید این محتوا زیاد به هدف 
فعالیت و محصول شما ارتباط نداشته باشد اما سعي کنید 
نقطه ارتباطي بین هدف و عالیق مخاطبانتان بیابید و از 
آن در نوشتن پست هاي خود استفاده کنید. براي مثال 
کاربران شما عالقه خاصي به پول ، سکه و بازار سرمایه 
دارند در حالي که عمده فعالیت شما در حوزه حمل و نقل و 
ارسال آسان کاالهاست ، مي توانید با نوشتن پست هایي از 
حمل آسان و با اطمینان اسناد مالي ، پول و سکه از طریق 

سیستمتان، مخاطبان را مجذوب کنید . 
شما باید بتوانید مخاطبان مختلف و با عالیق مختلف 
را شیفته خود کنید ، پروفایل آن ها را بررسي کرده و 
براساس عالیق قشر مخاطبتان نوع محتواي پست ها را 

تنظیم کنید . 
 3- بررسي رقبا: مقایسه کنید 

 تفاوت ها را بشناسید
فیسبوک امکان بررسي صفحات اجتماعي رقبا از طریق 
جذب  سرعت   ،  )engagement(  درگیري چون  آمارهایي 
مخاطبان ، میزان الیک پست ها و تعداد پست در مدت 
مشخص را در اختیار شما قرار مي دهد ، بررسي و مقایسه 
رقبا در شبکه هاي اجتماعي دیگر نیز با بررسي صفحات 

آن ها به راحتي قابل انجام است . 
آیا آن ها میزان   ، با خودتان مقایسه کنید  را  رقبایتان 
درگیري   )engagement rate(  باالتري نسب به شما دارند؟ 
آیا نسب افزایش الیک و افزایش فالوئر آن ها از شما بیشتر 

است؟ ! 
موفق ترین محتواهاي رقیبانتان را با موفقترین محتواي 
با  بیشتري  درگیري  میزان  اگر   ، کنید  مقایسه  خود 
مخاطبانشان ایجاد کرده اند؟ اغلب پست هاي موفق آن 
ها در چه زمینه اي و چطور بوده است؟! با کمي خالقیت و 
با استفاده از شناخت نوع محتواي موفق رقیبتان ، محتواي 
اختصاصي و جذابي براي شبکه اجتماعي خود ایجاد کنید 
، همچنین مي توانید با بررسي پست هاي قدمیتر رقبا و 
بررسي بازخورد مخاطبانشان ، از تاکتیک هاي آن ها به 
نحو احسن در استراتژي شبکه هاي اجتماعیتان بهره ببرید . 

شبکه هاي اجتماعي ، بازي طوالني مدتي است و نیاز به 
برنامه ریزي بافکر و عمیقي دارد، اما براي آنالیز دقیق آن و 
برپایي استراتِژي هاي موفق نیازي به هزینه گزاف نیست 
اطالعات الزم براي پیشرفت استارتاپ شما و افزایش فروش 
در شبکه هاي اجتماعي را به طور رایگان و با روش هایي که 
گفته شد مي توانید بدست آورید، بهترین تغییرات ممکن 
را در محتواي خود ایجاد کنید و مطمئن باشید در بلند 

مدت بیشترین بازگشت سرمایه را خواهید داشت . 

مترجم :علي آل  علي

ترقي اقتصادي : هر کسي در بیزنس این توصیه را بارها و بارها شنیده است که باید حساب و کتابتان 
دقیق باشد. متاسفانه، ارائه این توصیه آسان و عمل کردن به آن دشوار است .

شاید اگر بخواهیم به مهمترین مهارت موفقیت در کار اشاره کنیم، غلبه بر احساسات و خصوصیات 
به  مي توانید  آن  یادگیري  با  که  هست  نیز  دیگري  مهارت هاي  باشد.اما  منفي  اخالقي  عادات  و 
موفقیت هاي قابل  توجه تري در زندگي شغلي خود دست پیدا کنید. در زیر به 5 مورد از مهمترین 

آنها اشاره مي کنیم : 
براي انجام کارها کمک بگیرید

   یاد گرفتن مرز ظریف بین هدایت کردن و محول کردن کارها یکي از سخت ترین مهارت هاست. 
میل طبیعي بسیاري از ما این است که مي خواهیم همه کارها را خودمان انجام دهیم که مطمئناً 

غیرممکن است . 
باید مدام خودتان را چک کنید. مطمئناً خیلي از ایدآل دور هستید. وقتي از چند نفر دیگر در کارتان 
کمک مي گیرید، موفقیت بیشتري در انتظارتان خواهد بود. همانطور که از قدیم مي گویند: یک دست 

صدا ندارد . 
تدریجي پیشرفت کنید

افکار و اعتقادات زیادي درمورد رشد و پیشرفت فردي وجود دارد. بعضي از آن مکتب هاي فکري اعتقاد 
دارند که یا باید کاري را بزرگ شروع کنید، یا اصاًل شروع نکنید . 

شاید راحت ترین رویکردي که بتوانید در زندگي الگو قرار دهید، این باشد که محصوالت و خدمات 
خود را به صورت تدریجي و با پیشرفت تدریجي ایجاد کنید . 

کوچک شروع کنید و تاجایي که ممکن است کم  هزینه کنید و خواهید دید که خیلي زود موفقیت 
نصیبتان مي شود. اما خیلي زود باید چیزهایي که به دردتان نمي خورد را از کارتان بیرون کنید . 

اگر این رویکرد را انتخاب کنید، احتمال و خطر اینکه راه اشتباه را بروید و وقت و هزینه زیادي را 
صرف آن راه اشتباه بکنید کمتر خواهد شد . 

همچنین با این روش مي توانید در مدت زمان انجام کار وقت براي تحقیق بیشتر داشته باشید. یاد 
مي گیرید که مشتري شما چه مي خواهد و همان ها را وارد کارتان خواهید کرد . 

شب ها قبل از خواب به مشکالت کاریتان فکر کنید
نگه دارید،  از ذهنتان  را دور  باید مشکالتتان  را مي شنوید که مي گوید  خیلي وقت ها توصیه هایي 
مخصوصاً شب ها که مي خواهید استراحت کرده و کمي بخوابید. اما براي حل مشکالت کاري، خالف 
این موثر است. سعي کنید 15 دقیقه قبل از اینکه وارد رختخواب شوید، پشت میز کارتان بنشینید و 

به مشکل کاریتان فکر کنید. بعد از اینکه فکر کردنتان تمام شد، آن وقت به رختخواب بروید . 
ذهن ناخودآگاه در زمان خواب فعال است. فکر کردن به یک مشکل کاري قبل از خواب، باعث مي شود 

ذهن ناخود آگاهتان را مجبور کنید به آن مشکل فکر کند . 
گاهي  اوقات وقتي صبح از خواب بیدار مي شوید، راه حل آن مشکل در ذهنتان خواهد بود . 

با سیستم کامپیوترتان مثل یک خط تولید کارخانه رفتار کنید
براي میلیون ها نفر در سراسر جهان، کامپیوتر بزرگترین تجهیزات موجود براي کار آنهاست. بدون یک 

سیستم کامپیوتر، خیلي از کارها قابل انجام نیستند . 
اما چرا باز هم خیلي از ما با کامپیوترهایمان درست برخورد نمي کنیم؟ بیشتر وقت ها فراموش مي کنیم 
از اطالعاتمان کپي بگیرید. به تعمیرات آنها رسیدگي نمي کنیم. فایل هایمان به هم ریخته و نامنظم 
هستند. معموالً تازماني که مشکلي ایجاد نشده، سیستم کامپیوترمان را نادیده مي گیریم و آن وقت 

است که آن مشکل به یک بحران حل نشدني تبدیل مي شود . 
مسئله اي که باید به خاطر داشته باشید این است که تعمیرات و رسیدگي منظم سیستم کامپیوتري، 

تولید شما را مرتب تر و بیشتر خواهد کرد . 
وانمود کنید یک بخش حسابداري دارید

هر کسي در بیزنس این توصیه را بارها و بارها شنیده است که باید حساب و کتابتان دقیق باشد. 
متاسفانه، ارائه این توصیه آسان و عمل کردن به آن دشوار است . 

یکي از دالیل اینکه خیلي از کساني که به تازگي کار یا بیزنسي را شروع مي کنند از حسابداري کتبي 
وضعیت کارشان خودداري مي کنند این است که فکر مي کنند ممکن است اعداد به دست آمده از 

حساب هایشان جور نباشد یا سود خوبي را به آنها نشان ندهد . 
اما این آمار و ارقام و حساب و کتاب ها هیچ وقت بهتر نمي شود مگر اینکه شهامت الزم براي مواجه 

شدن با آنها را داشته باشید . 
بزرگترین چالش شما ممکن است گذشتن از سد احساسي باشد. براي غلبه بر آن سد، مي توانید 
وانمود کنید یک بخش حسابداري دارید و خودتان نیستید که مستقیماً به حساب و کتاب ها رسیدگي 

مي کنید. یعني اگر شکست و ضرر و اشتباهي را متوجه شدید، حس کنید تقصیر شما نبوده است . 
رسیدگي به حساب و کتاب ها یکي از مشخص  کننده ترین فعالیت هاست. با آن کار مي توانید چیزهایي 

را در کارتان ببینید و متوجه شوید که قباًل نمي دیدید و روي سود دهي خود تمرکز کنید.

  چطور مهارت هاي شغلي
 ایجاد کنيم ؟  

ترقي اقتصادي : در سال 1997، پس از 12 سال  اشتياق ابزاري که دنيا را تغيير مي دهد  
غیبت، استیو جابز به شرکت اپل بازگشت. شرکتي 
که او در آن سرمایه گذاري کرده بود، هیچ نقدینگي 

نداشت و رو به ورشکستگي بود . 
و در آن نقش  داد  ترتیب  با کارکنان  جابز جلسه اي 

اشتیاق در دوباره زنده کردن این برند را توضیح داد . 
اپل در پي ساختن جعبه هایي براي انجام کارهاي مردم 
نیست، اگرچه ما این کار را به خوبي انجام مي دهیم. اپل 
چیزي باالتر است. ارزش هسته اي   این است که ما باور 
داریم افراد با اشتیاق مي توانند دنیا را به سمت خوبي 

تغییر دهند .«
همین عبارت ساده -«افراد با اشتیاق مي توانند دنیا را 
تغییر دهند«- راز موفقیت کارآفریني است. تقریبا 10 
سال بعد، در سال 2005، در سخنراني که در دانشگاه 

استنفورد انجام شد، جابز به همین مضمون بازگشت . 
جابز گفت: »باید آنچه را که به آن عشق مي ورزید بیابید. 
تنها راه انجام کارهاي بزرگ این است که به آن کار عشق 
بورزید. اگر هنوز آن را نیافته اید، به جست وجو ادامه 
دهید. ساکن نمانید. همچون تمامي  چیزهایي که به دل 

مربوط مي شوند، وقتي آن را یافتید، خواهید دانست .«
اشتیاق همه چیز است. پیروي از عشق و اشتیاق، راز 
غلبه بر موانعي است که تمامي  کارآفرینان با آن مواجه 
مي شوند و باعث استقامت در برابر مخالفاني مي شود 
که بینش تان را زیر سوال مي برند. همچنین الزمه ي 
ارتباطات موفق نیز هست. اگر در مورد نظریات تان عشق 
و اشتیاق نداشته باشید، هیچ کس دیگري به آن عشق 

نخواهد ورزید . 
کارآفرینان موفق عشق فراوان دارنداما این عشق الزاما به 

محصول نیست. شما به ماموریت آنان عشق دارید. آنها 
عاشق معناي محصول یا خدمات شان براي مشتریان شان 
هستند. آنها عاشق تغییر دنیا یا درهم گسیختن بخشي 

استقراریافته در کسب وکارها هستند . 
کامپیوتري  سخت افزار  به  اشتیاقي  جابز  مثال،  براي 
نداشت. او عاشق ساختن ابزاري بود که به افراد کمک 

کند تا خالقیت خود را نمایان سازند . 
وقتي که با مدیر اجرایي استارباکس مصاحبه مي کردم، 
بیش از یک ساعت صحبت کردیم، او حتي یک بار از 

کلمه ي »قهوه« استفاده نکرد . 
او گفت، »قهوه محصول است، اما تجارتي نیست که در 

آن قرار داریم .«
به  زیرا  ساخت  امپراتوري  تراشه هایک  از  هم  شولتز 
اندازه ي خلق جایگاه سوم میان خانه و محل کار، به 
یک  مي تواند  هرکسي  نداشت.  عشق  خود  محصول 
فنجان قهوه بفروشد. یک مبتکر واقعي مي تواند تجربه 

خلق کند . 
گفته:  ابیر  بیلد  کارگاه  بنیانگذار  کالرک،  ماکسین 
»شخصي که مشتاق است، خود را در زمینه اي غرق 
مي کند. آنها مي خواهند هر چیزي را که مي توانند در 

مورد آن بدانند .«
در مکالمه اي که اخیرا انجام دادیم، کالرک گفت که 
چقدر استیو جابز را به عنوان شخصي که عشق و اشتیاق 
خود را پیگیري کرده و برایش مهم نبوده که آن اشتیاق 

او را به کجا رهنمون مي شود، ستایش مي کند . 

کالرک مي گوید: »او کنجکاو بود. خوشنویسي، طراحي 
و موسیقي خوانده بود و همه آنها را براي ما دریک جا 

جمع کرد .«
کالرک دیگر مدیر اجرایي شرکتي که بنیان نهاده بود، 
نیست و اکنون در شرکت هاي تازه کار سرمایه گذاري 
مي کند و به کارآفرینان آموزش مي دهد. او مي گوید براي 
تصمیم گیري در مورد اینکه از چه کسي پشتیباني کند و 
چه کسي را آموزش دهد، به دنبال عشق و اشتیاق است 
و عقیده دارد که اینها موارد بنیادین هستند. او با دقت 
به کالمي که افراد به کار مي برند گوش مي دهد. براي 
مثال، اگر کسي فقط مي خواهد پولدار شود و هیچ عشق 

و اشتیاقي به ایده خاصي ندارد، کالرک از او مي گذرد . 
کسب وکاري  خلق  براي  عجله اي  »هیچ  مي گوید:  او 
که به آن عشق ندارید، وجود ندارد. تجارتي که فقط 
جواب  بلند مدت  در  شوید،  پولدار  آن  در  مي خواهید 
نمي دهد. باید به آن دل بدهید. دل همان چیزي است 
که شما را به سوي کسب پول بیشتر رهنمون مي شود ». 

نظر کالرک  نیز همین  اولیه  سرمایه گذاران جسارت 
در  مردم  حضور  با  مصاحبه اي  اخیرا  کرده اند.  رابیان 
سالن کنفرانس با داگ لئون، سرمایه گذار سکویا داشتم. 
سرمایه دار افسانه اي که از گوگل، واتس آپ، ایر بي ان بي 

و صدها شرکت دیگر پشتیباني کرد . 
تمامي  که  کیفیتي  »تنها  پرسید:  حضار  از  یکي 

 کارآفرینان موفق دارند، چیست؟ «
لئون به سرعت پاسخ داد، »آنها این کار را براي پول 

انجام نمي دهند. آنها عاشق ماموریت خود هستند و 
براي آن اشتیاق دارند .«

شاید ماموریت شان درهم گسیختن یک طبقه  بندي 
محصولي باشد  AirBnB(   ، )Uber، شاید حل مشکلي که 
با آن مواجه مي شوند  .)WhatsApp(  شاید ماموریت شان 
این باشد که دنیا را به جاي بهتري تبدیل کنند. اما در 
هر صورت، ماموریت عمیق تر و معنادارتر از محصول یا 

خدمات به تنهایي است . 
در کتاب رسیدن به آنجا، ماتیو واینر گفت که عاشق 
نویسنده شدن بود اما بارها کارش را رد کردند و او تقریبا 
تسلیم شده بود. اما عشق و اشتیاق او تسلیم شدني نبود. 
او چهار سال براي تایید یکي از نوشته هایش تالش کرد. 
سرانجام روي عرشه ي مدیریت اجرایي  AMCفرود آمد 

وکتاب مردان دیوانه متولد شد . 
او مي گوید: »شما نمي توانید ساعت را براي خودتان 
کوک کنید. اگر چنین کاري بکنید، نویسنده نیستید. 
انتخاب  که  بخواهید  با شدت  را چنان  آن  باید  شما 

دیگري نداشته باشید .«
چه چیزي را آن قدر با شدت مي خواهید که انتخاب 

دیگري نداشته باشید جز اینکه به دنبال آن بروید؟
براي  که  زیاد  آن قدر  داشت،  طراحي  وسواس  جابز 
سرگرمي  به کالس خطاطي رفت. در نهایت منظور او 
از گفتن اینکه به دنبال دل خود بروید این بود که به 
نقطه هایي که خود را به شما نشان مي دهند اعتماد 

کنید؛ آنها در آینده به هم متصل خواهند شد . 
او گفت: »این رویکرد هرگز نگذاشت تا تسلیم شوم و 

تمامي  تفاوتي که در زندگي ایجاد کردم از آن بود .«
به دنبال عشق و اشتیاق خود بروید و تفاوت ایجاد کنید . 

حل  براي  تکنولوژي  و  داده  تحلیل  آپ  استارت  اقتصادي:  ترقي 
چالش هاي اجتماعي در هند به وجود آمده است. در واقع داده و اطالعات، 
دارایي است. فراواني داده هاي کسب وکار در بهبود کیفیت زندگي مردم 

تأثیر مي گذارد . 
از  استفاده  با  که  است  آپي  ایندیا  )Outline India(  استارت     اوت الین 
تحقیقات و داده ها مشخص کرده است که هند در حال مبارزه با فقر و 
گرسنگي، آموزش وپرورش براي کودکان و به دنبال کاهش کار کودکان 
است. این استارت آپ حقیقت هاي واقعي را جمع آوري مي کند بینش هایي 
از آن به دست مي آورد و آن را به ارزش واقعي تبدیل مي کند. او این 
اطالعات را به دولت هاي محلي براي اجراي سیاست هایي مبتني براي 

شواهدي به نفع مردم ارائه مي دهد . 
این مثل این است: ما مردمي داریم که سیاست هاي ما را مي نویسند، 
تصمیمي مي گیرند که کجا سرمایه گذاري شود و برنامه هاي اجتماعي کي 
شروع شود. آن ها در این راه از محققان و دانشمندان علوم اجتماعي که 
داده ها را تجزیه وتحلیل مي کنند، کمک مي گیرند. از سوي دیگر، به هرحال 

شما باید اطالعاتي براي آموزش وپرورش و .... در دست داشته باشید . 
پررنا موخاریا، بنیانگذار اوت الین ایندیا مي گوید: اوت الین ایندیا یک 

کاتالیزور است که بین حقیقت و تکمیل پازل سیاست عمل مي کند . 
براي  و  اجتماعي  بخش هاي  اطالعات  به  دستیابي  براي  به هرحال 
ارزیابي  و  پیشرفت  به  بخشیدن  سرعت  و  آگاهانه  تصمیم گیري هاي 
عملکرد ضرورت روزافزون به اطالعات وجود دارد. موخاریا مي گوید: 
بخش هاي  فضاي  در  قابل اعتماد  و  معتبر  اطالعات  کمبود  هند  در 

اجتماعي کشور وجود دارد .«
کارکرده  به  شروع  آپ  استارت  این   به این ترتیب 

به غیراز کار گسترده  این استارت آپ  است. 
فاضالب،  و  آب  و  آموزش  بهداشت،  در 
داده هایي هم درباره مسائل مختلف از اینکه 
چطور افزایش معلمان باعث کاهش نرخ ترک 
تحصیل دختران جوان مي شود هم تحقیق 

کرده است. این وضعیت باوجود یارانه هاي دولتي 
به طور قابل توجهي در مناطق روستایي هند بهبود 

پیداکرده است . 
جمع آوري و تحلیل داده ها به تخصص در ایجاد، استخراج، 

پاالیش و استفاده از آن نیاز دارد. موخاریا مي گوید: تحقق و جمع آوري 
داده و استفاده از آن تا حد زیادي بر اساس نیازهاي مشتري است. ما 
به عنوان یک سازمان، به دنبال ساخت پلي بین یک اتاق فکر سنتي و یک 

آژانس جمع آوري داده ها هستیم که سرویس دهي انجام دهد . 
این استارت آپ در سال 2012 شروع به کار کرد و باعث ایجاد شغل و 
استخدام افراد محلي براي جمع آوري داده و نظرسنجي شد. بر اساس 
ادعاي آن ها، در 5 سال آینده آن ها در بیش از 2300 روستا در سراسر 22 

ایالت کشور کار خواهند کرد . 
این استارت آپ موجب پیدایش بیش از 5500 شغل در روز براي افرادي 
با تحصیالت دانشگاهي کم یا حتي بدون تحصیالت دانشگاهي مي شود. به 
گفته موخاریا، حتي افرادي که سطح سواد باالیي ندارد با توجه به آشنایي 

با فرهنگ و زبان و ایجاد ظرفیت هاي محلي مي توانند کمک کنند . 
موخاریا این استارت آپ را با 3 هزار دالر راه اندازي کرد و حاال به دنبال 
جذب سرمایه است. او مي گوید: ما یک شرکت سودآور هستیم، اما االن به 
دنبال جذب سرمایه با تناسب به مقیاس عملیات و راه اندازي ابزاري براي 

ارزیابي خود هستیم . 
داده ها و اطالعات مانند سنگ معدن در زمین قرار ندارد، براي استخراج 
آن ها باید انتظار کشید. اطالعات توسط مردم و براي مردم ساخته مي شود . 
بر اساس صحبت هاي موخاریا، اوت الین ایندیا بیش از 250 نقشه بردار در 
سراسر هند دارد که آموزش میداني ازجمله بحث در اهداف مطالعه، اخالق 

جمع آوري داده، بررسي پرسشنامه ارائه مي دهند

فوربز منتشر کرد: استارت آپ به سبک آناليز داده و اطالعات
اطالعات شکلي از سرمایه هستند

جمهوري اسالمي ایران به عنوان یکي از بزرگترین دارندگان 
منابع انرژي و یکي از تولیدکنندگان برق در جهان و منطقه 
و  جغرافیایي  موقعیت  واسطه  به  ایران  مي شود.  شناخته 
استراتژیک خود، از پتانسیل باالیي در حوزه ترانزیت انواع 
حامل هاي انرژي برخوردار است. در نتیجه با توجه به سهم 
باالي استفاده از حامل هاي انرژي در اقتصاد کشور و سهم 
بسزاي درآمدهاي کشور از محل فروش حامل هاي انرژي از 
قبیل نفت و گاز، وجود یک بازار متشکل و کارامد در کشور 

از اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار است . 
و  انتظام  خود  تشکل  یک  عنوان  به  ایران  انرژي  بورس 
بازاري منسجم در راستاي شفاف سازي و کشف قیمت 
انواع حامل هاي انرژي فعالیت خود را از 19 اسفند ماه سال 
1391 آغاز کرد. عرضه و معامله انواع کاال/محصول از جمله 
فرآورده هاي نفتي و گازي، برق و سایر حامل هاي انرژي در بازار فیزیکي و انتشار و معامله اوراق بهادار مبتني 
بر کاال همچون سلف موازي استاندارد در بازار مشتقه بورس انرژي ایران، این امکان را براي عرضه کنندگان 
و خریداران فراهم آورده تا در یک چارچوب مشخص و شفاف به خرید و فروش، تامین مالي و سرمایه گذاري 
بپردازند. عرضه 107 کاال/عرضه کننده و تحویل کاالها در رینگ داخلي و بین الملل، مشارکت خریداران داخلي و 
بین المللي، عرضه محصوالت و حامل هاي انرژي به 13 مقصد خارج از کشور توسط عرضه کنندگان)شرکت هاي 
پاالیش نفت، پاالیش گاز، پتروشیمي، مجتمع گازي، شرکت ملي نفت ایران و شرکت ملي گاز ایران(، عرضه 
کاالي برق توسط 39 نیروگاه تولید نیروي برق و مشارکت تمامي شرکت هاي توزیع نیروي برق منطقه اي، 

بخشي از فعالیت هاي صورت گرفته در بورس انرژي ایران مي باشد . 
بورس انرژي ایران، با برخورداري از شبکه گسترده اي از شرکت هاي کارگزاري )تا کنون 59 شرکت کارگزاري 
توانسته اند مجوز فعالیت در بورس انرژي ایران را دریافت نمایند( و آموزش مستمر فعالین بازار، به فرهنگ 
سازي، آموزش و تربیت نیروي انساني متخصص اقدام کرده است. حضور بیش از 200 نفر نیروي انساني 
متخصص در واحد بورس انرژي شرکت هاي کارگزاري، برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي فعاالن و 
عالقه مندان به فعالیت در حوزه انرژي و نظارت مستمر بر عملیات شرکت هاي کارگزاري جهت رعایت قوانین و 
مقررات بخشي از برنامه هاي آموزشي این بورس به شمار مي آیند. همچنین انجام معامالت از طریق سامانه هاي 
برخط )آنالین( و راه اندازي و نظارت بر 76 ایستگاه معامالتي بخشي از اقدامات صورت گرفته در حوزه مکانیزه 

ساختن رویه هاي انجام معامالت و کاهش هزینه هاي معامالتي مي باشند . 
مطالعات علمي و تجربیات جهاني ثابت کردهاند که برخورداري از منابع انرژي )امنیت تولید( و قیمت گذاري 
)تعیین قیمت( دو عامل مهم در راستاي ایفاي نقشي موثر در تعامالت بین المللي- چه اقتصادي و چه سیاسي- 

به شمار مي آیند . 
با توجه به برخورداري از منابع بسیار غني هیدروکربوري در کشور، الزم است تا به سرعت از ساختارهاي 
سنتي عرضه و فروش فاصله گرفته و نظام قیمت گذاري انرژي را به سمت سازوکارهاي مبتني بر بازار سوق 
داد تا بتوان عالوه بر تخصیص بهینه منابع در داخل، قیمت گذاري انواع حامل هاي انرژي را در منطقه نیز 
راهبري نمود. با توجه به تاکید سیاست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر متنوع سازي روش هاي فروش نفت، 
گاز، فرآورده هاي نفتي و سایر حامل هاي انرژي و تقویت صنایع پایین دستي داخلي در حوزه پاالیشگاهي و 
پتروشیمي، حمایت همه جانبه از بورس انرژي ایران به عنوان بازار ساختاریافته و منسجم کاالها و اوراق بهادار 
مبتني بر کاال در حوزه انرژي بهترین نظام موجود جهت دستیابي هرچه سریعتر به این اهداف محسوب 

مي گردد . 
اگر چه تاسیس بورس در دهه 80 به عنوان ایده اي براي انجام معامالت نفتي و فراورده هاي آن مطرح شد اما 

تا عملیاتي شدن جدي آن زمان زیادي طول کشید واجراي آن به شکل کامل در دولت یازدهم محقق شد .  
ایران از لحاظ منابع نفتي و گاز جزو برترین هاي جهان است ) از لحاظ گاز اول جهان هستیم ودر نفت چهارم 
جهان( با این حال به دلیل کوتاهي ها و محدودیت هاي داخلي و خصومت هاي کشورهاي غربي نتوانسته آن 
طور که باید در تنوع سازي بازارهاي موفق باشد، از این رو دولت یازدهم با بهره گیري تجارب و ناکامي هاي 
دولت هاي گذشته و در دستور کارقراردادن سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري 

اقدام به بسط و توسعه بازاربورس انرژي کرد . 
بر اساس این اقدام یکي از بهترین و شفاف ترین مکانیزم هاي قیمت گذاري محصوالت نفتي وبا استفاده از 
ابزارهاي جدید مالي مانند اوراق سلف موازي منجر به فروش هزاران میلیارد تومان محصوالت انرژي به مشتریان 
داخلي و خارجي شد. همچنین بیش از هزار میلیارد تأمین مالي صنایع داخلي براي توسعه و راه اندازي 

پاالیشگاه ها، نیروگاه هاي کوچک و پتروشیمي ها با انتشار اوراق سلف موازي در بازار سرمایه انجام گرفت .  
طرح هایي مانند نفت کوره 380 سانتي استوک، تولید برق سنندج مپنا، برق شرکت آرین ماهتاب گستر،بنزین 
اکتان90 شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، گازمایع پتروشیمي بندر امام ،برق پرشیان فوالد، تدبیرسازان سرآمد 
و تولید برق شمس پاسارگاد نیروگاه شریعتي ازجمله مواردي است که با استفاده از ابزار جدید اوراق سلف 

که براي اولین بار در دولت یازدهم اجرایي شده یا تامین مالي شده و یا تامین مالي آنها در دست اقدام است . 
از طریق  انجام معامالت  با  توانسته است  تاکنون(   ( با 59 شرکت کارگزاري  ایران،  انرژي  بورس  به عالوه 
سامانه هاي برخط )آنالین( و راه اندازي و نظارت بر 76 ایستگاه معامالتي تا به امروز 143 شرکت خارجي از 19 
کشور را پذیرا باشد واز این رهگذر به تنوع بخشي بازارهاي صادراتي انرژي به ویژه کشورهاي منطقه اي پرداخته 
و کاالهاي معامله شده دراین بورس را به مقصد کشورهایي چون: ارمنستان، افغانستان، امارات، آفریقاي جنوبي 

پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق، عمان، گرجستان، نخجوان ، هندوستان و.... ارسال کند . 
همچنین عمده کاالهایي که به کشورهاي خارجي صادر شده اند شامل کاالي اکسترکت، گاز بوتان، انواع حالل 

سوخت هوایي، گاز مایع، متانول، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و نفتا است . 
این اقدام همان طور که در باال به آن اشاره شده در تحقق بندهاي9،10،13،15،19 اقتصاد مقاومتي موثر بوده 
و در واقع تجلي همکاري بین دستگاهي در دولت یازدهم میان وزارت امور اقتصادي و دارایي و وزارتخانه هاي 

نفت و نیرو است .  
بندهاي مورد اشاره درحوزه بورس انرژي بر موارد زیر تاکید دارد : 

اصالح و تقویت همه جانبه  ي نظام مالي کشور با هدف پاسخگویي به نیازهاي اقتصاد ملي، ایجاد ثبات در اقتصاد 
ملي و پیشگامي در تقویت بخش واقعي)بند 9  (.

حمایت هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریق: تشویق 
سرمایه گذاري خارجي براي صادرات ،شکل دهي بازارهاي جدید، و تنوع بخشي پیوند هاي اقتصادي با کشورها 

به ویژه با کشورهاي منطقه )بند 10  (.
مقابله با ضربه پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: ایجاد تنوع در روش هاي فروش و امکان 

افزایش صادرات برق. پتروشیمي وفرآورده هاي نفتي) بند 13  (.
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهاي داراي بازدهي 
بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي 

نفتي)بند 15  (.
شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا از طریق قیمت 

گذاري، خرید و فروش شفاف در بازار بورس )بند 19  (.

یادداشت
 پویایي صنایع پتروشيمي و پاالیشگاهي 

در بورس انرژي

مدیر عامل بورس انرژي
سید علي حسیني  

  

عمده ترین و خشن ترین تحریم هاي ظالمانه در سالهاي 
اخیر برصنعت نفت ما و شرکتهاي وابسته به آن اعمال شد، 
زیرا مجامع بین ا لمللي، نفت را عامل موثر بر اقتصاد کشور 
مي دانستند که همه فعالیت هاي ما روي درآمدهاي آن 
برنامه ریزي شده است. از آن جمله مي توان به فعالیت هاي 
دفاعي، فرهنگي، عمراني و توسعه اي اشاره کرد. سرمایه 
گذاري در نفت، تحت تاثیر مستقیم تحریم ها قرار داشت 

و اگر زماني تجهیزات و قطعات نفت را تامین مي کردیم، 
شدیدترین جریمه ها براي شرکت ها لحاظ مي شد و این 

سبب افزایش چندین برابري ارزش واقعي نفت شده بود . 
در آن زمان اجازه فروش نفت به همه کشورها را نداشتیم 
و تنها به چهار کشور کره جنوبي، ژاپن، چین و هند نفت 
مي فروختیم که خود سبب ایجاد رانت براي طرفهاي مقابل 
مي شد ، زیرا براي پرداخت وجوه انتقالي، اجازه استفاده از 
سیستم بانکي را نداشتند؛ به همین خاطر بخش عظیمي از 
درآمد حاصل از فروش نفت در این کشورها بلوکه و اجناس 
غیرقابل استفاده و بیک یفیت وارد کشور مي شد. با برجام 
بود که ما توانستیم پول حاصل از فروش نفت را به کشور 

انتقال دهیم. این موضوع در اقتصاد کشور بسیار موثر بود. 
در عین حال ممنوعیت تردد کشتي هاي حمل نفت با 
برجام از بین رفت و شرکتهاي بیمه اي معتبر به بیمه کردن 
کشتي ها پرداختند. در عین حال با ورود مشتریان در این 
مقطع روبرو بودیم و مشتریان نفت ایران از چهار کشور فراتر 
رفته و کشورهاي آسیایي، اروپایي و آمریکایي به خرید نفت 
از ایران ابراز تمایل کردند .  در قالب الگوي جدید قراردادهاي 
نفتي مذاکراتي شروع و شرکتهاي مختلفي وارد کار شدند 
موافقتنامه هایي نیز امضا و شرکت هاي بزرگي تحت عنوان  
  P&Eشناسایي شدند و یک حرکت خوب رو به جلو در حوزه 
اکتشاف،توسعه و بهره برداري نفت ایجاد شد؛ به گونه ا ي 
که از صادرات روزانه یک میلیون بشکه در سال 92اکنون با 
احتساب نفت و میعانات گازي به صادرات روزانه دو میلیون 
و 800 هزار بشکه دست یافتیم که این امر درآمدزایي بسیار 

خوبي براي کشور ایجاد کرده است . 
ما در سال 95 شاهد درخشش بسیار خوب ایران در اوپک و 
تغییر نگاه این سازمان بین المللي بودیم و شرکتهاي بزرگ 
نفتي مانند توتال، بي پي، شل و رپسون خواهان همکاري با 
ایران شدند. این اتفاق باعث شد تا کشورهاي دیگر صنعتي 
جرات ورود به ایران را پیدا کنند. به عنوان نمونه توانسته ایم 
روند راه اندازي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را که تامین 
کننده بنزین بوده، سرعت دهیم و تجهیزات مورد نیاز را 
خریداري کنیم؛ این در حالي است که در گذشته به واسطه 

تحریم ها انتقال ارز امکان پذیر نبود و تنها از طریق صرافي 
ها این امر صورت مي گرفت . 

اکنون این مشکالت مرتفع شده و با بهره برداري از فاز اول 
این پاالیشگاه تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین میسر مي 
شود و تا اواسط سال آینده مابقي فازها نیز مورد بهره برداري 
قرار خواهد گرفت و از این طریق در تولید بنزین بي نیاز 
مي شویم .  در بخش گاز نیز تاکنون توسعه خوبي اتفاق افتاده 
است تا جایي که در سوخت خانگي و سوخت هاي فسیلي 
مانند مازوت و نفت گاز، نفت، ال پي جي را حذف مي کنیم 
و به چرخه صادرات وارد مي کنیم، اینها از مواردي است که 
اتفاق مي افتد و شرکت هاي داخلي با دریافت دانش فني 
و فناوري از شرکت هاي بزرگ بین المللي در قالب الگوي 
جدید قراردادهاي نفتي، دانش و توان فني خود را ارتقا مي 
دهند. همچنین شاهد افتتاح فازهاي پارس جنوبي هستیم 
که با بهره برداري از آنها تولید گاز به حدود هزار میلیون متر 

مکعب در روز مي رسد . 
   این روندها مدتها متوقف شده بود و یا به سختي و کندي 
پیش مي رفت یا اینکه گزینشي بود اما در حال حاضر شاهد 
حرکتي خوب و شتابدار از کشورهاي دیگر براي همکاري 
با ایران هستیم. برجام بي تردید بزرگترین موفقیت دولت 
یازدهم است، زیرا در روند تصویب آن دیپلماسي بسیار 
موفقي ارائه داده ایم و این دیپلماسي موفق ،خود را بر همه 

روندهاي اقتصادي کشور تعمیم داده است . 

اثرات برجام بر صنعت نفت  

اتاق  انرژي  کمیسیون  رییس   : اقتصادي  ترقي 
بازرگاني و صنایع و معادن ایران با انتقاد از عملکرد 
مجلس و مسئوالن در امور نفت و گاز گفت: نباید اجازه 
دهند حتي یک دالر از پول صادرات و فروش نفت و 
یک ریال از پول فروش فراورده هاي نفتي در داخل، 

جز در سرمایه گذاري در امور نفت و گاز صرف شود . 
رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني و صنایع و معادن 
ایران با انتقاد از عملکرد مجلس و مسئوالن در امور 
نفت و گاز گفت: نباید اجازه دهند حتي یک دالر از 
پول صادرات و فروش نفت و یک ریال از پول فروش 
فراورده هاي نفتي در داخل، جز در سرمایه گذاري در 

امور نفت و گاز صرف شود . 
اتاق  انرژي  کمیسیون  رئیس  اردکاني،  علي شمس 
ایران درباره انگیزه هاي احتمالي قطر در برداشت از 
ایران گفت: ممکن است  با  میدان شمالي مشترک 
قطر قراردادهاي  LNG  جدیدي بسته باشد و یا در حال 
مذاکره براي انعقاد قرارداد باشند؛ بنابراین نیاز به تولید 

بیشتر داشته باشند . 
او افزود: ممکن است قطري ها بخواهند مانع از امضاي 
معامالت ایران و هند و پاکستان شوند و با توجه به جو 
بازار جهاني و عدم حضور جدي ایران در بازار جهاني  
  LNGبخواهد از این فرصت استفاده کند و جایگاه خود 

را در بازار  LNG  مستحکم کند . 
عضو اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 
اظهار کرد: قطر در برداشت از این میدان، منافع مالي 
بسیاري به دست مي آورد؛ آنها براي افزایش تولید به 

سرمایه نیاز دارند که این سرمایه در بازار براي آنان 
به راحتي در دسترس است و بسیار راحت تر از ایران 
مي توانند سرمایه جذب کنند؛ عالوه بر آن از حمایت 
برخوردار  سعودي  عربستان  مانند  کشورها  برخي 

هستند . 
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که »استراتژي 
ایران در برابر این تصمیم قطر چه خواهد بود؟«، گفت: 
باید توسعه در پارس جنوبي با سرعت بیشتري ادامه 

یابد و سرمایه بیشتري صرف توسعه این میدان شود . 
رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني و صنایع و معادن 
ایران با انتقاد از عملکرد مسئوالن در حوزه میادین 
مشترک گفت: مسائل عمده منافع علمي در دیدگاه  
بسیاري از مدعیان سیاستمداري در ایران جایگاهي 

ندارد و برخي از آنها حتي درک درستي از منافع ملي 
در میادین مشترک ندارند . 

عضو اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران با 
بیان اینکه »مجلس ما مجلس تفکر اقتصادي نیست 
و تفکر جهان بیني ندارد«، گفت: مجلس ما مجلس 
با علم و  نمایندگان  از  فرهیختگان نیست و برخي 
دانش بسیار کمي وارد مجلس شده اند و درک درستي 

از شرایط موجود ندارند . 
اردکاني با بیان اینکه »متاسفانه اکنون پول  حاصل از 
فروش نفت را به سرمایه گذاري اختصاص نمي دهند«، 
اجازه  که  است  این  مجلس  به  من  توصیه  افزود: 
ندهند یک دالر پول نفت و یک ریال از پول فروش 
فرآورده هاي نفتي در داخل جز در سرمایه گذاري در 

امور نفت و گاز صرف شود . 
رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني و صنایع و معادن 
ایران تصریح کرد: هزینه کردن پول حاصل از صادرات 
نفت و فروش فرآورده ها در امور جاري جنایت در حق 

نسل هاي آتي است . 
با تاکید براینکه »تمام پول حاصل از صادرات و  او 
فروش نفت باید سرمایه گذاري شود«، گفت: اولویت 
سرمایه گذاري در نفت و گاز است؛ سرمایه گذاري که 
از دالیل  یکي  نیز همراه شود؛ چراکه  تکنولوژي  با 
سرمایه گذاري  که  است  این  ایران  عقب افتادگي 

نکرده ایم . 
اردکاني با اعتقاد بر اینکه »یکي از مشکالت اساسي 
به  را  خود  قطر  گفت:  است«  کشور  بروکراسي  ما 
است  انرژي در کشور وصل کرده  علم  فرهیختگان 
از  هم  کشور  خود  داخل  در  حتي  ما  که  درحالي 

متخصصان حوزه انرژي استفاده نمي کنیم . 
صنایع  و  بازرگاني  اتاق  انرژي  کمیسیون  رییس 
باید  انرژي  حوزه  در  کرد:  تاکید  ایران  معادن  و 
و  اقتصاد دان ها،  بهترین  حقوقدان ها،  بهترین  از 
اینکه  بیان  با  او  کرد .   استفاده  دیپلمات ها  بهترین 
و  برنامه  سازمان  و  مجلس  گذشته  سال  »در 30 
بودجه درامدهاي نفتي را بدون اینکه سرمایه گذاري 
دوره  در  مثال  طور  به  کردند«،گفت:  تباه  کنند 
احمدي نژاد، به جاي اینکه 800 میلیاد دالر درآمد 
موجود، سرمایه گذاري و همچنین سه میلیون شغل 
ایجاد شود، اصال مشخص نشد که این پول در کجا 

صرف شد . 

ریيس کميسيون انرژي اتاق ایران بررسي کرد
راه  مقابله با سياست جدید قطر در پارس جنوبي

اسداهلل قره خاني الوستاني
 سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي

ترقي اقتصادي:     از میان 127 کشوري که مجمع جهاني اقتصاد  )World Economic Forum(  آنها را 
براساس شاخص معماري انرژي  )Energy Arcgitecture(  رده بندي کرده است، ایران در جایگاه نامطلوب 

122 قرار گرفته است . 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، خالصه گزارشي از مجمع جهاني اقتصاد را منتشر کرده است که 
در آن کشورهاي جهان براساس سه مولفه رشد و توسعه اقتصادي، پایداري زیست محیطي و دسترسي و 

امنیت انرژي نمره گرفته و رتبه بندي شده اند . 
برابر این گزارش ایران بین صفر تا یک، نمره کلي 0.46 را کسب کرده که جایگاهي بهتر از 122 را نصیب 
کشور ما نکرده است. ایران در معیار رشد و توسعه اقتصادي نمره 0.27 و رتبه 125، پایداري زیست 
محیطي 0.36 و رتبه 118 و در بعد دسترسي و امنیت انرژي نمره 0.75 و رتبه 57 را به خود اختصاص 

داده است . 
وضعیت کشور در بعد دسترسـي و امنیـت انـرژي بهتـر از سایر ابعاد و میانه کشورهاي جهان است. باال 
بودن شدت مصرف انرژي، درجه انحراف قیمتـي بـاالي سـوخت در ایران با قیمت هاي جهاني، باال بودن 
ذرات معلق آلوده کننده، انتشـار بـاالي متـان و میـانگین بـاالي مصـرف سـوخت در خودروهاي سواري 

از مهمترین نقاط ضعف ایران در شاخص معماري انرژي است . 
در مقایسه با کشورهاي منطقه، عملکرد ایران در شاخص معماري انرژي به ویژه کارایي مصرف انرژي 
بسیار ضعیف اسـت. به عنوان مثال کشور آذربایجان در شاخص معماري انرژي رتبه 36، ترکیه رتبـه 41 
و تاجیکستان رتبـه 46 را دارد. در گزارش 2017 مجمع جهاني اقتصاد، در ایران به ازاي مصرف هر واحد 
انـرژي 5.4 واحد دالر تولید ناخالص داخلي ایجاد مي شود در حالي که میانگین این رقم براي کشورهاي 
در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهـور برابر 6.79 دالر و براي کشور ترکیه، 12 دالر )یعني 2.2 برابر ایران( 
است. با توجه به این گزارش، یکي از اصالحات ساختاري مهم در کشور، اصالح وضع موجود در بخش 

انرژي با تاکید بر حذف یارانه هاي انرژي و استفاده از ابزار پرتوان اعمال مالیات بر مصرف انرژي است . 
قابل توجه این که طي چند سال اخیر رتبه ایران در این رتبه بندي نزولي بوده است . 

عملکرد ضعيف ایران در شاخص معماري انرژي

وکارکسب9
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 ریسک اعتباري ایران به روایت هرمس
ایسـتانیوز: معاونت بررسـي هاي اقتصادي اتاق تهران گزارش جدید موسسـه اعتبارسـنجي اویلر هرمس در مورد 
رتبـه ریسـک کشـورها در فصل چه2016 را منتشـر کرد.معاونت بررسـي هاي اقتصـادي اتاق تهران گـزارش جدید 
موسسـه اعتبارسـنجي اویلر هرمس )Euiler Hermes(  ، در مورد رتبه ریسـک کشورها در فصل چهارم 2016 را منتشر 
کـرد. در ایـن گـزارش کشـور ایران با امتیاز  D  جزو کشـورهاي با باالترین ریسـک قـرار دارد و تغییـري در رتبه ایران 
طـي سـال هاي گذشـته حاصـل نشـده اسـت.این در حالـي اسـت که بر اسـاس آخریـن گـزارش 27 ژانویـه 2017 
سـازمان  OECD  طبقـه ریسـک اعتبـاري ایران 6 بوده کـه از ژوئن 2016 از طبقه 7 به 6 بهبود یافتـه و در دو گزارش 

بعـدي یعنـي اکتبر 2016 و ژانویـه 2017 همچنان در این طبقه قـرار دارد  . 

بهبود عملکرد اقتصادي جهان در سال 2017 
ترقـي اقتصـادي: صندوق بین المللي پول  )IMF(  پیش بیني کرده اسـت که اقتصاد جهان در سـال 2017 عملکرد 
بهتري نسـبت به سـال گذشـته داشته باشـد.به گزارش آسوشیتدپرس، کریسـتین الگارد رییس این صندوق گفت: 
پیش بیني ما از اوضاع اقتصادي جهان در سـال 2017و 2018 مطلوب تر از سـال 2016 و حتي شـاید بهتر از پیش 
بینـي هـاي قبلي اسـت.وي افـزود: بنابراین چشـم انداز مثبتـي در کوتاه مـدت داریم اگرچه متأسـفانه هنوز نگراني 
هـم وجـود دارد7 از جملـه تـداوم بهـره وري پاییـن و همچنیـن نابرابري هـاي بیش از حـد که هر دو با هـم افزایش 
یافته انـد.    الگارد پـس از دیـدار بـا رؤسـاي سـازمان هاي جهانـي اقتصاد و آنگال مـرکل صدراعظم آلمـان، با توجه به 
اظهـارات جانـت یلـن رییـس فـدرال رزرو آمریکا در مـورد افزایش تدریجي نرخ بهره در این کشـور براي رسـیدن به 
اشـتغال کامـل و تـورم دو درصد، تأکید کرد: فدرال رزرو بانک اکنون بیشـتر تحت تأثیر کنگره قـرار دارد؛ به طوریکه 

دیگـر تمرکـز روي درمان اقتصاد در دوران پس از بحران نیسـت . 

اروپا تعرفه  ضددامپينگ عليه فوالد ایران اعمال نمي کند
ترقـي اقتصادي:پـس از شـکایتي که اتحادیه فـوالد اروپـا )یوروفر( به نمایندگي از 3 شـرکت فوالدسـازي اروپایي 
بـه نام هاي آرسـلورمیتال، تاتا اسـتیل و تیسـن کـراپ، انجـام داد، بر محصوالت فـوالدي وارداتي چیـن از ماه اکتبر  
تعرفـه هـاي 13.2 تـا 22.6 درصـدي اعمـال شـد.به گـزارش رویتـرز، این کمیسـیون کـه از جانب 28 کشـور عضو 
اتحادیـه اروپـا اقـدام مـي کنـد، تعرفه هـاي نهایي را به مـدت 5 سـال، میـان 18.1 و 35.9 درصد بـراي محصوالت 
فوالدي وارداتي شـرکت هاي بنگانگ اسـتیل پلیتس، هاندان آیرون اند اسـتیل و هسـتیل وضع کرده اسـت.پس از 
شـکایتي کـه اتحادیه فـوالد اروپـا )یوروفر( به نمایندگي از 3 شـرکت فوالدسـازي اروپایي به نام هاي آرسـلورمیتال 
تاتـا اسـتیل و تیسـن کـراپ، انجـام داد، بـر محصـوالت فـوالدي وارداتـي چیـن از مـاه اکتبـر، تعرفه هـاي 13.2 تا 
22.6 درصـدي اعمـال شـد.در عیـن حـال، ایـن کمیسـیون اعالم کرده اسـت، تصمیم نـدارد تعرفه هـاي موقتي بر 

محصـوالت وارداتـي مشـابه از برزیل، ایران، روسـیه، صربسـتان و اوکرایـن اعمال کند . 

جدیدترین گزارش سازمان ملل از ضریب جيني ایران
ترقـي اقتصادي: برنامه توسـعه سـازمان ملـل متحد، در گـزارش سـال 2016خود، ضریـب جیني در ایـران طي 
سـال هـاي 2010 تـا 2015را 37.4 اعـالم کرد.بـه گـزارش برنامه توسـعه سـازمان ملل، ضریب جینـي ارقامي بین 
0 تـا 100 را در برمي گیـرد کـه هرچـه ایـن رقم بیشـتر باشـد، شـکاف و نابرابري درآمدي بیشـتر در یک کشـور را 
نشـان مـي دهد.ایـران میـان 143 کشـوري کـه در ایـن گزارش مورد بررسـي قـرار گرفته انـد از نظر میـزان ضریب 
جینـي در رتبـه 68 قـرار گرفتـه اسـت که بدین ترتیب شـکاف درآمـدي در ایران طـي این دوره کمتر از 75 کشـور 
از جملـه آمریـکا، اندونـزي، روسـیه و ترکیه بوده اسـت.در گزارش قبلي این سـازمان ضریب جیني ایران براي سـال 
هـاي 2005 تـا2013 بالـغ بـر 38.3 اعالم شـده بود.بر اسـاس این گـزارش، اوکراین با ضرب جینـي 24.1 کمترین 
نابرابـري درآمـدي را دارد و آفریقـاي جنوبـي بـا ضریب جیني 63.4، باالترین شـکاف درآمـدي را به خود اختصاص 
داده است.سـازمان ملـل در ایـن گـزارش همچنیـن نمـره ایران در شـاخص نابرابري انسـاني را که بر پایه آمار سـال 

2015 تهیـه شـده، 31.5 اعالم کرده اسـت. 

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

بـه روایت جعفرشـهری:  طهرانی هـای قدیم بـرای مهمانی صبـح اول وقت نمی رفتنـد و می گفتند: 
هنـوز صاحبخانـه بـه جمع و جـور خانه نپرداختـه و زندگیش ریخته واریخته اسـت و خجالت می کشـد. 
سـر ظهر و اول شـب هم نمی رفتند و می گفتند: بلکه غذای مرتبی نداشـته باشـند  یا به قدر خودشـان 
تهیـه دیـده باشـند یـا مقدورشـان نباشـد فراهم کنند و شـرمنده شـوند. شـب شـنبه نمی رفتنـد و می 
گفتنـد: بلکـه روز قبـل آن یعنـی جمعـه از خانـه خارج بوده اند و چیزی فراهم نکرده باشـند . شـب سـه 
شـنبه نمـی رفتنـد و مـی گفتند : مهمانی شـب سـه شـنبه خلـق تنگی مـی آورد . بـه خانه پاییـن تر از 
خودشـان نمـی رفتنـد و مـی گفتند: چـون سـفره ای مانند سـفره آنها نمـی توانند فراهـم کنند منفعل 
می شـوند . بلکـه اینگونـه افـراد را بـه خانـه های خـود دعوت می کردنـد و برای مالقـات یا دیـد و بازدید 
فقـط بیـن ظهـر و شـب نک پایـی به صرف چـای و قلیان رفته احوال پرسـی کرده بر می گشـتند. شـب 
سـال تحویل نمی رفتند و می گفتند اوالً هر کسـی باید در این شـب خانه خود باشـد تا سـر سـال دیگر 
بـر سـر خانمـان باشـد و ضمنـاً می گفتند : بلکه کسـی خوشـش نیاید پا قدم کسـی در تحویل سـال  به 
آنها وارد شـود و باشـد که قدم سـبک و مبارک و دور از نحوسـت نداشـته باشـد . همچنین اول وقت روز 
اول سـال نمـی رفتنـد و مـی گفتنـد اگر تا آخر سـال بـرای صاحبخانه گرفتاری و پریشـانی و دردسـر رو 
کنـد از پـا قـدم نحس او بدانند . شـب اول ماه شـعبان یعنـی آخر رمضان نمی رفتنـد و می گفتند فطریه 
مهمـان بگـردن صاحبخانـه مـی افتد . به مهمانی ناشـناس نمی رفتنـد و می گفتند: لقمه کسـی را که با 
او لقمـه نخـورده انـد نبایـد رفت. به طفیلی یعنی همراه کسـی جایـی نمی رفتند و می گفتنـد : ناخوانده 
بـه مهمانـی خـدا هم نباید رفـت. به مهمانی لئیـم نمی رفتند بر ایـن عقیده که گلوگیر می شـوند یعنی 
ناخـوش مـی شـوند . بـر ایـن توضیح که کسـی که نتواند ببیند کسـی لقمـه اش را بخورد و لقمـه آدم را 
بشـمرد آن غـذا از گلـو پاییـن نمی رود و هضم نمی شـود و یک طور از گلویش بیرون مـی آید . در عوض 
بـه مهمانـی فـرد زحمـت کـش می رفتند و مـی گفتند : لقمه اش سـالمتی مـی آورد. اگر چـه بعضی ها 
هـم بـه زور یـا رو چیـزی از خسـیس می خوردند و می گفتنـد: می خورم که ناخوش نشـوم یا مال فالنی 

اسـت بخـور کـه ناخـوش نمـی شـوی . شـاید فلسـفه این بـود که چیـزی که بـه زحمت بدسـت آید 
لـذت مـی دهـد و چیـزی که لذت بخش باشـد گوارا می شـود.  به مهمانی حسـابگر یعنی کسـی 

کـه دادن هـر چیز ش بهر کسـی جهت منفعتی باشـد نمـی رفتند و می گفتنـد: لقمه چهل و 
شـش شـاهی اسـت ،یکی بگیـری ده بلکه صـد برابر باید پـس بدهی .

صندوق بين المللي پول عنوان کرد  اخبارکوتاه

تجارت پيشران توسعه اقتصادي کشورها  
ترقي اقتصادي: در مقاله اخیري که از سوي صندوق بین المللي پول منتشر 
شده، تجارت خدمات به عنوان پیشرانه اي قوي براي توسعه اقتصادي کشورها 

معرفي شده است . 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران به تحلیل این نوشتار پرداخته و زوایاي 
بررسي اخیر صندوق بین المللي پول را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. 
بر اساس این بررسي، صادرات خدمات در حال حاضر تقریبا یک چهارم از کل 
صادرات جهاني را در بر مي گیرد و انتظار مي رود به دلیل پیشرفت هایي که 
در بخش فناوري به دست آمده، این بخش نقش مهم و اساسي را در اقتصاد 

جهاني ایفا کند . 
  صندوق بین المللي پول در این مقاله به موضوع تجارت خدمات با تاکید بر 
تجارت مجازي پرداخته و در آن تصریح شده است که تجارت مجازي نه تنها 
در بسیاري از کشورهاي جهان مي تواند با تجارت کاالیي رقابت کند بلکه توسعه 
آن به افزایش بهره وري و ایجاد فرصت هاي اشتغال و در نتیجه تامین منابع 
جدید رشد به خصوص در اقتصادي در حال توسعه و نوظهور کمک خواهد کرد . 

در  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  صادرات خدمات  مطالعه،  این  اساس  بر 
سال 2014 در مقایسه با سال 1990 تقریبا ده برابر شده و این میزان براي 
اقتصادهاي پیشرفته، رشد دو برابري را به ارمغان آورده است. همچنین سهم 
اقتصادهاي در حال توسعه از کل صادرات جهاني خدمات از 3 درصد در سال 

1970 به حدود 20 درصد در سال 2014 رسیده است . 
در مقاله منتشر شده از سوي صندوق بین المللي پول تصریح شده است که 
اگرچه هنوز زود است که به طور کامل ادعا شود محرک هاي رشد در جهان از 
تولید به سمت خدمات در حال تغییر مسیر است، اما افزایش صادرات خدمات 

یکي از مهم ترین اقدامات توسعه اي در حال اتفاق در کشورهاي جهان است . 

همچنین بررسي ها نشان مي دهد که در سطح جهاني، خدمات کامپیوتري 
و اطالعاتي و خدمات مالي دو زیر بخش مهم خدماتي در حوزه صادرات 
بوده است، به طوري که در سال 2014، صادرات جهاني خدمات کامپیوتري 
و اطالعاتي به 300 میلیارد دالر رسید که 10 درصد کل صادرات خدمات را 
تشکیل مي دهد. صادرات خدمات مالي نیز رشد سریعي داشته و به ارقام قبل از 

بحران مالي جهاني و حدود 350 میلیارد دالر در سال 2014 رسید . 
در این بررسي اعالم شده که کشور آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده 
خدمات در جهان است و کشور چین نیز مشابه صادرات کاال، در بخش صادرات 
خدمات نیز موفق عمل کرده و در سال 2014 رتبه پنجم را در این حوزه به 

دست آورده است . 

کشور هند نیز که به دلیل صادرات خدمات برون سپاري فرآیندهاي کسب و کار 
و پشتیباني خدمات براي حوزه هاي مالي و دارویي شهرت دارد، جزو یکي از 
ده کشور برتر در صادرات خدمات است. سهم این کشور در صادرات جهاني 
خدمات در فاصله سال هاي 2000 تا 2013 سه برابر شده و به بیش از 3 درصد 

بالغ شده است . 
کشورهاي تایلند، برزیل، اندونزي و مصر نیز جزو فهرست 30 کشور برتر 

صادرکننده خدمات هستند و از رشد قابل توجهي در این بخش برخوردارند . 
بر اساس مطالعه صندوق  بین المللي پول، اهمیت صادرات خدمات مدرن در 
اقتصاد جهان و نقش این صادرات در فرآیند انتقال ساختاري، مورد توجه 
محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. اگرچه خدمات سنتي مانند حمل 
و نقل، سفر یا عمده فروشي همچنان نیازمند حضور فیزیکي بوده اما به دلیل 
مشارکت آنها در زنجیره هاي ارزش جهاني، تجارت در این بخش به علت 
کاهش قابل توجه هزینه ها از طریق بهره برداري از تکنولوژي هاي جدید از جمله 

در حوزه کارایي سوخت، بهبود یافته است . 
تجارت خدمات در مقایسه با تجارت کاال، مقاومت پذیري بیشتري را در برابر 
شوک ها و بحران هاي مالي دارا است و حتي صادرات خدمات در کشورهاي در 
حال توسعه نسبت به صادرات خدمات اقتصادهاي توسعه یافته نیز مقاوم پذیرتر 

بوده است . 
در این مقاله همچنین اشاره شده است که تجارت خدمات این فرضیه را به 
طور جدي مطرح مي کند که صادرات خدمات مي تواند قاعده بازي را در تجارت 
جهان تغییر دهد و فرصتي را براي توسعه پایدار اقتصاد جهاني فراهم آورد. 
همچنین براي اقتصادهاي پیشرفته، تجارت در بخش خدمات با سرح تکنولوژي 

خیلي باال، به حفظ رقابت پذیري جهاني آنها کمک مي کند

ترقــي اقتصــادي: شــعارهاي ضدتجــاري در اتخــاذ سیاســتهاي تجــاري 
و تاثــرات احتمالــي برگزیــت کــه نگراني هایــي را در مــورد آینــده آرایــش 
تجــاري در اروپــا بــه وجــود آورده، بــر چشــم انــداز آینــده تجــارت جهــان 

اثــر منفي داشــته اســت . 
ــارت  ــد تج ــود، رش ــزارش خ ــن گ ــارت در جدیدتری ــي تج ــازمان جهان س
جهــان را بــا اســتفاده از شــاخص چشــم انداز تجــارت جهانــي و محاســبه 
محرک هــاي رشــد تجــارت در جهــان پیــش بینــي نمــود؛ بــر ایــن اســاس، 
ــه  ــده ک ــن ش ــا102 تعیی ــر ب ــي براب ــارت جهان ــم انداز تج ــاخص چش ش
ــوده،  ــتر ب ــز بیش ــي نی ــام قبل ــت و از ارق ــم 100 اس ــر از رق ــون باالت چ
ــارس،  ــه- م ــي فوری ــازه زمان ــارت در ب ــد تج ــي رش ــي پیش بین ــه معن ب
ــان،  ــن می ــت. در ای ــي اس ــد قبل ــر از رون ــیر باالت ــالدي در مس 2017 می
بــه رغــم اینکــه پیش بینــي رشــد تجــارت نســبت بــه چنــد مــاه گذشــته، 
خوشــبینانه تر بــوده، ولــي نســبت بــه برآوردهــاي قبلــي بســیار بدتــر شــده 

است . 
ــي تجــارت، رشــد  ــل 2016 میــالدي، ســازمان جهان طبــق گــزارش آوری
حجــم معامــالت جهانــي بــراي ســال 2016 میــالدي 2.8درصــد و بــراي 
ســال 2017میــالدي 3.6 درصــد پیــش بینــي شــده بــود، در حالــي کــه 
ــال  ــان در س ــارت جه ــالدي، تج ــه 2017 می ــزارش فوری ــاس، گ ــر اس ب
ــه  ــود ک ــي مي ش ــش بین ــته و پی ــد داش ــد رش ــالدي 1.7 درص 2016 می
ــا 3.1  ــام 1.8 ت ــن ارق ــالدي بی ــي در ســال 2017می رشــد تجــارت جهان

درصــد باشــد . 
ــش از  ــت بی ــل اف ــه دلی ــي، ب ــارت جهان ــد تج ــي رش ــش بین ــش پی کاه
انتظــار رشــد حجــم تجــارت کاال در فصــل نخســت ســال 2016 میــالدي 
بــود کــه در فصــل دوم ســال نیــز بهبــود قابــل توجهــي در ارقــام تجــارت 
ــال، حجــم تجــارت کاال  ــه در فصــل نخســت س ــه طوریک ــده نشــد، ب دی
1.1- درصــد رشــد داشــت و در فصــل دوم رشــد حجــم تجــارت کاال فقــط 

بــه 0.3 درصــد رســید . 

کاهــش حجــم تجــارت از کنــدي رشــد تولیــد ناخالــص داخلــي و رشــد 
تجــارت در کشــورهاي در حــال توســعه، از جملــه چیــن و برزیــل و 
همچنیــن آمریــکاي شــمالي ناشــي شــده اســت. منطقــه آمریــکاي شــمالي 
در ســالهاي 2014و 2015 میــالدي، بیشــترین رشــد واردات را داشــت؛ اما 

پــس از ایــن دوره، ایــن منطقــه نیــز بــا کنــدي رشــد روبــرو شــد . 
آمــار منتشــر شــده در خصــوص تجــارت جهانــي حاکــي از آن اســت کــه 
بــه رغــم بهبــود نســبي وضعیــت تجــارت پــس از ســالهاي بحــران مالــي و 
اقتصــادي جهــان، مجــددا تجــارت جهــان بــا چالــش مواجــه شــده اســت و 
در ســال 2017 میــالدي، کندتریــن رشــد تجــارت جهــان از زمــان بحــران 
ــار، طــي  ــراي نخســتین ب ــد خــورد و ب ــم خواه ــالدي رق ــي 2009می مال
15ســال گذشــته، تجــارت بیــن المللــي کندتــر از تولیــد ناخالــص داخلــي 
ــالهاي  ــي س ــه ط ــت ک ــي اس ــن در حال ــرد. ای ــد ک ــد خواه ــان رش جه
ــه  ــي کاال ب ــارت جهان ــم تج ــد حج ــرعت رش ــالدي س 2008- 1990 می

طــور میانگیــن 2.1 برابــر تولیــد ناخالــص داخلــي جهــان بــوده اســت . 
بــه نظــر مي رســد عوامــل متعــددي در عملکــرد ضعیــف تجــارت خارجــي 
ــه  ــه از جمل ــت ک ــوده اس ــل ب ــالدي دخی ــالهاي 2015 و 2016 می در س
مــي تــوان بــه کنــدي رشــد اقتصــادي چیــن، رکــود در ســایر اقتصادهــاي 
ــایر  ــت و س ــت نف ــت قیم ــل، اف ــون برزی ــزرگ همچ ــعه ب ــال توس در ح
ــي ناشــي  ــي مال ــي ثبات ــرخ ارز و ب ــاي اساســي، نوســانات شــدید ن کااله
ــي در کشــورهاي توســعه یافتــه اشــاره کــرد .  از واگرایــي سیاســتهاي پول
در گزارشــي کــه معاونــت امــور اقتصــادي وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي 
منتشــر کــرده، وجــود برخــي نااطمینانــي هــا همچــون بــي ثباتــي مالــي 
ناشــي از تغییــر سیاســتهاي پولــي در کشــورهاي توســعه یافتــه، احتمــال 
ــرات  ــاري و تاثی ــتهاي تج ــاذ سیاس ــاري در اتخ ــعارهاي ضدتج ــر ش تاثی
احتمالــي برگزیــت کــه نگرانــي هایــي را در مــورد آینــده آرایــش تجــاري 
در اروپــا بــه وجــود آورده اســت، بــر چشــم انــداز آینــده تجــارت جهانــي 

اثــرات نامطلــوب داشــته باشــند . 

چالش هاي پيش  روي تجارت جهاني

رشد اقتصادهاي دنيا ُکند شد

آداب مهمانی رفتن

رابعــه اولیــن بانــوی غزلســرای شــعر فارســی 
اســت کــه رودکــی از وی بســیار یــاد کــرده 
اســت .رابعــه دختــر کعــب ُقــزداری کــه بــه 
ــاعر  ــت، ش ــناخته شده اس ــم ش ــی ه ــه بلخ رابع
چهــارم  ســده  نخســت  نیمــه  پارســی گوی 
هجــری )914-943میــالدی( اســت.پدرش کعــب 
قــزداری، از عربهــای کوچیــده بــه خراســان و 
ــت  ــار و بس ــتان و قنده ــخ و سیس ــروای بل فرمان
ــته و  ــه داش ــه رابع ــی ب ــه خاص ــب عالق ــود. کع ب
ــه جهــت  ــوده و ب ــرورش و تعلیــم او کوشــا ب در پ
ــا  ــون، اورا ب ــر و فن ــر او در هن توانایی هــای بی نظی
ــاب  ــرب( خط ــم ع ــت قوم ــرب )زین ــب زین الع لق
ــاعر در  ــتین زن ش ــراً نخس ــه ظاه ــرد. رابع می ک
ــه  ــد ک ــزرگ می باش ــان ب ــات خراس ــخ ادبی تاری
اشــعاری از او بــه ثبــت رســیده اســت . بــه اســتناد 
ــی  ــر نقاش ــعر و هن ــرودن ش ــار، در س ــار عط گفت
ــد و در شمشــیرزنی و ســوارکاری  ــت توانمن به غای
بســیار ماهــر بــوده اســت. از تاریــخ والدت و مــرگ 
ــا  ــات درســتی در دســت نیســت. ام ــه اطالع رابع
آنچــه قطعــی ســت آن اســت کــه او همــدوره بــا 
ــار  ــتناد گفت ــه اس ــوده و ب ــی ب ــامانیان و رودک س
ــاعره  ــدار و مش ــی دی ــا رودک ــابوری ب ــار نیش عط

ــت.  ــته اس داش

اشعار و عرفان رابعه
عطــار نیشــابوری داســتان زندگــی رابعــه را در 
ــت  ــدی بی ــد و ان ــش در چهارص ــه خوی ــی نام اله
ــر  ــعید ابوالخی ــول ابوس ــل ق ــم آورده و نق ــه نظ ب
دربــاره رابعــه بلخــی و عرفــان وی و توانایــی رابعــه 
ــه جــز  ــد.از رابع ــف می کن در ســرودن شــعر توصی
هفــت )بــه روایتــی یــازده( غــزل و قطعــه در دســت 
نیســت. ظاهــراً تمامــی اشــعار وی بدســت بــرادرش 
ــان  ــذر زم ــی در گ ــده و الباق ــدوم گردی حــارث مع
ــده  ــعار بازمان ــل اش ــا قلی ــت. ام ــه اس ــن رفت از بی
از وی بیانگــر ذوق سرشــار وی و تســلط او بــر 
ســرایش شــعر اســت. رابعــه را مــادر شــعر پارســی 
خوانده انــد. او بحــور و اوزانــی را وارد شــعر پارســی 
نمــوده کــه تــا پیــش از آن کســی در آن اوزان شــعر 
ــس  ــال شــمس قی ــوان مث نمی ســروده اســت. بعن
رازی در کتــاب »المعجــم فــی معاییــر اشــعار 
ــت  ــب در بی ــر کع ــه دخت ــده دارد ک العجــم« عقی
زیــر بحــری بــر بحــور پارســی افــزوده اســت )بحــر 

ــق( مســّدس مخّن
ترک از درم درآمد، خندانک
آن خوبروی چابک، مهمانک

متفــاوت  دیدگاه هــا  رابعــه  بــودن  عــارف  در 
اســت. تمــام منابعــی کــه بــه عرفــان رابعــه اشــاره 
ــر  ــعید ابوالخی ــیخ ابوس ــار ش ــه گفت ــد، ب کرده ان
ــل دارد. ــای تام ــن ج ــه ای ــد، ک ــتناد کرده ان اس
ــت  ــاب خــود حکای ــر رضــا اشــرف زاده در کت دکت
رابعــه بــر اســاس بازمانــده اشــعار او و گفتــار 
ابوســعید، چنیــن اســتدالل می کنــد کــه ذوق 
تیــز و لطیــف ابوســعید، اصــوالً هــر بیتــی و 

شــعری را می توانــد تاویــل عرفانــی نمایــد. آمــدن 
و  حکایــت   « و  الهی نامــه  در  رابعــه  داســتان 
جانبــازی دختــر در راه ایــن عشــق ُعــذری، اورا بــه 
موجــودی پــاک و باصفــا تبدیــل می کنــد کــه بــا 
ــد  ــاک در خــون می غلت ــی پ پاکــی عشــق و دامان
و جــان می بــازد و توهــم عشــق عارفانــه را در 
ــه  ــی رابع ــدازد«. او هم نام ــا می ان ــن م ــر و ذه س
بلخــی بــا رابعــه عدویــه و رابعــه شــامیه کــه هــر 
دو از زنــان عــارف بوده انــد را نیــز یکــی از دالیــل 
ایجــاد شــائبه عرفــان رابعــه عنــوان کــرده اســت.

 عشق رابعه به بکتاش
ــدر  ــت پ ــر تخ ــارث ب ــب، ح ــرگ کع ــس از م پ
می نشــیند و در یکــی از بزم هــای شــاهانه او، 
ــک حــارث  ــزاران نزدی ــاش، از کارگ ــا بکت ــه ب رابع
ــار   دیــدار می کنــد. عطــار جایــگاه بکتــاش در درب
کلیــددار خزانــه عنــوان کــرده اســت. رابعــه 
ــت  ــازد و در نهای ــاش می ب ــه بکت ــگ دل ب بی درن
ــاش  ــه بکت ــه ب ــه رابع ــه از عالق ــه ک ــه رابع دای
آگاه می شــود، میــان آن دو واســطه می شــود. 
ــه ای می نویســد و  ــاش نام ــه بکت ــاب ب ــه خط رابع
تصویــری از خویــش ترســیم کــرده و پیوســت آن 
نامــه می کنــد و بدســت دایــه می ســپارد تــا بــدو 
رســاند. چــون بکتــاش نامــه رابعــه را می خوانــد و 
تصویــر او را می بینــد بــدو دل می بــازد و نامــه اش 
ــی  ــای پنهان ــن نامه نگاری ه ــد. ای ــخ می ده را پاس
ادامــه پیــدا می کنــد و رابعــه اشــعار فراوانــی 
ــرده و  ــا ک ــه نامه ه ــاش ضمیم ــه بکت ــاب ب خط
ــه  ــاش رابع ــراً روزی بکت ــرای او می فرســتد. ظاه ب
ــرد  ــتین اورا می گی ــد و آس ــزی می بین را در دهلی
کــه »چــرا مــرا چنیــن عاشــق و شــیدا کــردی امــا 
ــا مــن بیگانگــی می کنــی؟« رابعــه از او آســتین  ب
ــه ای  ــو بهان ــه ت ــن ب ــق م ــه »عش ــاند ک می افش
ــادن  ــر« و اورا بخاطرافت ــقی عظیم ت ــر عش ــت ب س

ــد. ــش می کن ــهوت نکوه در دام ش
ــت عطــار، روزی لشــکر دشــمن  ــر اســاس روای  ب
ــراه  ــه هم ــاش ب ــد و بکت ــخ می رس ــی بل ــه حوال ب
ــاب  ــه ت ــه ک ــی رود. رابع ــرد م ــه نب ــخ ب ــپاه بل س
بــا  نــدارد،  را  بکتــاش  از وضعیــت  بی خبــری 
ــس  ــی در پ ــیده، پنهان ــدل و روی پوش ــاس مب لب
ــاش  ــی رود. بکت ــگ م ــدان جن ــه می ــخ ب ــپاه بل س
ــه  ــه ک ــرد زخمــی می شــود و رابع ــرودار نب در گی
جــان بکتــاش را در خطــر می بینــد، شمشــیر 
ــس از  ــی رود و پ ــدان م ــه می ــه میان ــیده و ب کش
کشــتن تعــدادی از ســپاهیان دشــمن پیکــر نیمــه 
ــه  ــیده از مهلک ــب کش ــر اس ــاش را ب ــان بکت ج

نجــات می دهــد.

مرگ تلخ رابعه 
در روایــت عطــار، رابعــه روزی در راه بــا رودکــی 
ــوده دیــدار می کنــد. رودکــی  کــه عــازم بخــارا ب
شــعر  ســرودن  در  رابعــه  توانایــی  شــیفته 
می شــود و اورا تحســین می کنــد و بــا او بــه 
صحبــت و مشــاعره می نشــیند. رودکــی پــس از 

ــار  ــی در درب ــود و در بزم ــارا می ش ــی بخ آن راه
ــاد  ــه ی ــه ب ــه از رابع ــعری ک ــامانی ش ــر س امی
داشــت بازگــو می کنــد کــه بســیار مــورد پســند 
ــد،  ــوال می کنن ــون از آن س ــد و چ ــر می افت امی
رودکــی داســتان آشــنایی اش بــا رابعــه و عشــق او 
بــه بکتــاش را بــرای شــاه بازگــو می کنــد، غافــل 
ــت  ــر اس ــزم حاض ــز در آن ب ــارث نی ــه ح از اینک
و از آن داســتان باخبــر می شــود. حــارث بســیار 
ــردد و  ــاز می گ ــخ ب ــه بل ــود، ب ــمگین می ش خش
پــس از یافتــن صندوقــی حــاوی اشــعار رابعــه در 
اتــاق بکتــاش، بــه گمــان ارتبــاط نامشــروع آنــان، 
ــده  ــدان افکن ــاش را در زن ــد بکت ــان می ده فرم
ــتان او  ــرده و رِگ دس ــه ب ــه گرماب ــه را ب و رابع
را بگشــاید و دِر گرمابــه را بــه ســنگ و گــچ 
ــه  ــتان رابع ــم از دس ــون کم ک ــدود کنند.خ مس
خــارج می شــد و او انگشــت در خــون خــود 
ــر دیوارهــای حمــام شــعر می نوشــت.  مــی زد و ب
فــردا کــه در حمــام را بــاز کردنــد رابعــه بی جــان 
افتــاده بــود و دیوارهــای حمــام بــا خــون و شــعر 
رابعــه رنگیــن شــده بــود و اینچنیــن مــرگ 
تراژیــک رابعــه در میــان آتــش و خــون و اشــک 
ــاش از  ــی بکت ــده وقت ــخ آم ــورد. در تاری ــم خ رق
ــدان  ــبانگاه از زن ــت ش ــی یاف ــه آگاه ــرگ رابع م
فــرار کــرده و بــه خانـــۀ حــارث می آید و ســرش 
ــه ســر  ــگاه ب ــد و هــم آن ــن جــدا مــی کن را از ت
قبــر معشــوقه حاضــر مــی شــود و بــا فــرو بــردن 
شمشــیر در قلبــش بــه زندگــی خــود پایــان مــی 

دهــد.

  آرامگاه رابعه در بلخ
در  طالبــان  مخــوف  حکومــت  زمــان  در 
روی  بــر  رابعــه  بانــو  آرامــگاه  افغانســتان، 

شــد. بســته  عالقمنــدان 
 امــروزه آرامــگاه بانــوی عشــق و ادب، زیارتــگاه 
و وعــده گاه جوانــان و زوج هــای عاشــق و 
ــی  ــداده افغانســتان اســت.آرامگاه او در پارک دل
ــراد  ــه روزه اف ــت و هم ــخ« اس ــک در »بل کوچ
ــن  ــه ای ــگاه او ب ــارت آرام ــرای زی ــیاری ب بس

مــکان می آینــد. 
ــتان،  ــخ و افغانس ــردم بل ــیاری از م ــرای بس ب
ــی شــریف و مــورد  آرامــگاه رابعــه بلخــی مکان

ــت. ــرام اس احت
آرامــگاه  مقابــل  در  و  اخیــر  ســالهای  در 
منســوب بــه امــام علــی در بلــخ – مزارشــریف – 
نیــز میــدان و یادبــود بزرگــی بــه افتخــار رابعــه 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س بلخ

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

ــده  ــی خوانن ــن 1338میالن ــد 1 فروردی شــهال متول
و  غربــی  کالســیک  موســیقی  در  ســوپرانو 
فولکلوریــک ایرانــی اســت.  او الفبــای موســیقی  را با 
پــدر خــود کــه نوازنــده تــار بــود آغــاز نمــود و از ده 
ســالگی وارد هنرســتان عالــی موســیقی ملــی شــد و 
ســاز ســنتور را انتخــاب نمــود و از شــانزده ســالگی 
شــروع بــه فراگیــری پیانــو نــزد خانــم هــا کوپیــان و 
لوســت مارتیروســیان و آواز را نــزد اســتاد منصــوره 
ــی آواز  ــای تخصص ــپس دوره ه ــود . س ــری نم قص
را در دانشــکده هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران 
ــن  ــا و اولی ــره صب ــون فاخ ــتادانی چ ــر اس ــر نظ زی
ــوری  ــه جمه ــد از ســفر ب ــد . بع ــان گذران باغچــه ب
ــی  ــای تخصص ــال 1995 دوره ه ــان در س آذربایج
ــر  ــوف و دکت ــار ایمان ــزد پروفســور لطــف ی آواز را ن
ــرد و  ــل ک ــود را کام ــات خ ــو او ، تجربی ــا کری رومی
همزمــان بــا ایــن آمــوزش هــا بــه آموختــی رهبــری 
ــن  ــان روی آورد و در ای ــوری آذربایج ــر در جمه ک
ــا بهــره گیــری از اســتادانی برجســته  رشــته هــم ب

ــل آمــد . ــه مهــارت کافــی نائ ب
ــر  ــروه ک ــر گ ــوان رهب ــه عن ــال 1380ب وی در س
مرکــز موســیقی در آمــد و ســپس سرپرســتی گــروه 
ــیقی و  ــاعه موس ــظ و اش ــز حف ــران مرک ــر دخت ک
ــه عهــده گرفــت  هنرســتان موســیقی دختــران را ب
.وی طــی ســالهای 1373 تــا کنــون در برنامــه 
هــای هنــری و جشــنواره هــای موســیقی فجــر در 
ــروف  ــای مع ــی و اپراه ــیک غرب ــه آواز کالس زمین
ــیاری از  ــی در در بس ــک ایران ــای فولکوری و آواز ه
کشــورها شــرکت نمــوده اســت. شــهال میالنــی طــی 
ســالهای تدریــس شــاگردان بســیاری در رشــته آواز 
کالســیک غربــی آمــوزش داده کــه بســیاری از آنــان 
در مراکــز هنــری کشــورهای اروپائــی فعالیــت دارنــد 
. وی هــم اکنــون مشــغول تدریــس در دانشــگاه هنر 
و دانشــگاههای جامــع علمــی کاربــردی و هنرســتان 

موســیقی دختــران مــی باشــد .
بانو گیتی خسروی

گیتــی خســروی متولــد 1 فروردیــن ســال 1335 در 
ــواده ای هنرمنــد اســت .  آمــوزش موســیقی را  خان
از کودکــی نــزد اســاتید بــزرگ موســیقی کالســیک 
در ایــران از جملــه: گلنــوش خالقــی، کرمنو ســوریو، 
بــرادران پورتــراب، شــاهین فرهــت، مهــران روحانی، 
پــری برکشــلی، هرمــز فرهــت، امیــر اشــرف آریانپور 

و ســعدی حســنی فــرا گرفــت.از معروفترین اســاتید 
آوازش در ایــران میشــود از ائولیــن باغچــه بــان 
ــو،  ــده ل ــن باغچــه بان،افســانه خــدا بن همســر ثمی

پــری ثمــرو… نــام بــرد.
تحصیــالت موســیقی در دانشــگاه تهــران )دانشــگاه 
هنــر هــای زیبــا( آمــوزش و پــرورش و رادیــو 
ــه هــای  ــرای تهــران حضــور در صحن ــون و اپ تلوزی
ــکان  ــا و ام ــه ه ــفارت خان ــد س ــرای مانن ــر ب دیگ
ــعدی  ــر س ــت دکت ــا مدیری ــه ب ــر ک ــی دیگ فرهنگ
ــکیل  ــی( تش ــاالر رودک ــل ت ــر عام ــنی )مدی حس

ــد. میش
در  را  ســاله  شــش  دوره  آلمــان  درهامبــورگ   
کنســرواتوار هامبــورگ در رشــته آواز و بــازی گــری 
بــا مــدرک فــوق لیســانس در ســال 1992 بــه اتمــام 
رســاند.دومین فــوق لیســانس او در رشــته تعلیــم و 
تربیــت آواز از همــان زمــان شــروع و در ســال 2002 

بــا معــدل ممتــاز بــه پایــان رســاند.
حضــوری موفــق وی  در مســابقات و کنگــره هــای 
بیــن المللــی ماننــد کنگــره جهــش اروپــا بــه 
آینــده )ورود بــه هــزاره جدیــد( بــه نــام هــزاره زن، 
ــخنگوی زن  ــرق  و س ــدی از ش ــوان هنرمن ــه عن ب

ــان  ــیار درخش ــیا بس ــرای آس ــیا و ب ــد از آس هنرمن
ــود . ب

ــتاد دانشــگاه  ــناس و اس ــتان ش ــروپ  باس ــر گ دکت
ــه  ــروی و خان ــی خس ــکاری گیت ــا هم ــورگ ب هامب
ــات  ــا تحقیق ــرب ب ــرق وغ ــیک ش ــای کالس هنره
ــق  ــعاری متعل ــیقی و اش ــای موس ــت ه ــیاری ن بس
بــه 1600 ســال پیــش کــه در حفــاری هــای جــاده 
ــدا  ــش پی ــال پی ــدوداً 100 س ــف و ح ــم کش ابریش
شــده و در مــوزه برلیــن نگهــداری میشــود، را احیــا 
ــا ارزش را  ــار ب ــن آث ــری از ای ــد و توانســتند اث کردن
در ســال 2000 بــه مناســبت عیــد نــوروز و در شــب 
ــورگ اجــرا  ــران در هامب ــوزه ای ــع م ــه نف ــی ب گاالی
کننــد کــه ایــن برنامــه بســیار مــورد توجــه افــکار 

ــت. ــرار گرف ــی ق عمومــی و محققیــن آلمان
ــه  ــون ب ــم بته ــمفونی نه ــهور س ــرت مش در کنس
رهبــری علــی رهبــری و ارکســتر ســمفونیک تهــران 
ــو حاضــر شــد کــه بســیار  در نقــش سولیســت آلت
ــرار  ــی و خارجــی ق مــورد توجــه رســانه هــای ایران
ــت.در ســال 2007 خســروی کنســرتی تحــت  گرف
عنــوان “کشــورهای خاورمیانــه در تئاتــر دلفــی 
دکلمــه قســمت آوازی عمــر خیــام، حافظ و ســعدی 

ــی هنرپیشــه و کارگــردان شــهیر  ــان آلمان ــه زب را ب
اجــرا کــرد .گیتــی خســروی اکنــون مشــغول تدوین 
روش هــای نویــن آمــوزش آواز اســت و در کنــار آن 
ــگ  ــی فرهن ــدف معرف ــا ه ــرت ب ــرای کنس ــه اج ب

ــه جهانیــان میپــردازد. ــران ب ای
 بانو سیمین غانم 

ــال  ــاه س ــن م ــد 22 فروردی ــم متول ــیمین غان س
1323 از پــدری تهرانــی و مــادری ســاروی در شــهر 
تنکابــن اســت . او از 9 ســالگی در جشــن های 
در   1341 ســال  در  غانــم  می خوانــد.  مدرســه 
ــته آواز  ــران در رش ــگاه های ای ــابقه های آموزش مس
ــیمین  ــی س ــرای تلویزیون ــتین اج ــد. نخس اول ش
غانــم ترانــه »مــوج خروشــان« بــا تنظیــم مرتضــی 
حنانــه و تهیــه عبــاس زنــدی در ســال 1347 
ــود را از  ــمی خ ــت رس ــم فعالی ــیمین غان ــود. س ب
ــرد. او دوره  ــاز ک ــال 1348 آغ ــالگی و در س 25 س
ــود  ــر محم ــر نظ ــف را زی ــنتی و ردی ــیقی س موس
کریمــی گذرانــد. مدتــی نیــز نــزد مرتضــی حنانــه 
ــی  ــا عل ــت و ب ــلفژ را آموخ ــیقی و س ــد موس قواع
تجویــدی نیــز در زمینــه موســیقی کار کــرد. 
ــا  ــاپ، ام ــیقی پ ــب او گام در راه موس ــن ترتی بدی
از نــوع خوش ســاخت و مایــه دار آن نهــاد و در 
ایــن راه از حمایــت آهنگســازان توانایــی چــون 
بهره منــد  و…  فریبــرز الچینــی  بیــات،  بابــک 
شــد. گــر چــه او آثــار آهنگســازان کالســیک 
ایــران از قبیــل علــی تجویــدی و همایــون خــرم را 
نیــز بــه زیبایــی اجــرا کــرده اســت، امــا شــهرت و 
کشــش مردمــی او را بایــد ناشــی از کارهــای پــاپ 
او دانســت. معروف تریــن ترانــه ســیمین غانــم »گل 
گلــدون مــن« نــام دارد کــه ســروده فرهــاد شــیبانی 
ــدون  ــم فری ــا تنظی ــی ب ــرز الچین ــاخته فریب و س
ــه در  ــم ک ــیمین غان ــدای س ــت. ص ــهبازیان اس ش
محــدوده کنترآلتــو قــرار می گیــرد، صدایــی اســت 
ــاء اوج و  ــان و الق ــن. او در بی ــوی و پرطنی ــرا، ق گی
ــش  ــم بی ــا می کند.غان ــی غوغ ــای عاطف حضیض ه
از دو دهــه در ســال های پــس از انقــالب 57 از 
ــد. نخســتین کنســرت او پــس از  خوانندگــی بازمان
انقــالب در مهرمــاه 1378 در ســینما صحــرا در 
تهــران برگــزار شــد. در حــال حاضــر ســیمین غانــم 
بــه همــراه خانــواده اش در ایــران بــه ســر می بــرد و 

ــردازد. ــرت می پ ــرای کنس ــه اج ــه گاه ب گ

آوای زنان پیشرو ایران
بانو شهال ميالنی 

 رابعه بلخی
 مادر شعر پارسی

 در حقیقت عشق 
شیخ اشراق

بــدان کــه اول چیــزی کــه حــق بیافریــد گوهــری بــود تابنــاک ،او را عقــل نــام کــرد. و ایــن گوهــر 
را ســه صفــت بخشــید یکــی شــناخت حــق و یکــی شــناخت خــود و یکــی شــناخت آن کــه نبــود 
پــس ببــود. از آن صفــت کــه بــه شــناخت حــق تعلــق داشــت حســن پدیــد آمــد کــه آن را نیکویــی 
ــر  ــه آن را مه ــد ک ــد آم ــق داشــت عشــق پدی ــود تعل ــناخت خ ــه ش ــه ب ــت ک ــد و آن صف خوانن
خواننــد . بــدان کــه از جملــه نامهــای حســن یکــی جمــال اســت و یکــی کمــال و هرچــه موجــود 
نــد از روحانــی و جســمانی طالــب کمالنــد و هیــچ کــس نبینــی کــه او را بــه جمــال میلــی نباشــد. 
پــس چــون نیــک اندیشــه کنــی همــه طالــب حســن انــد و در آن مــی کوشــند کــه خــود را بــه 
حســن رســانند و بــه حســن کــه مطلــوب همــه است.دشــوار مــی تــوان رســیدن زیــرا کــه وصــول 
بــه حســن ممکــن نشــود اال بــه واســطه عشــق و عشــق هــر کســی را بــه خــود راه ندهــد و بــه 
همــه جایــی مــاٌوا نکنــد و بــه هــر دیــده روی ننمایــد و اگــر وقتــی نشــان کســی یابــد مســتحق 
آن ســعادت بــود، حــزن را بفرســتد کــه وکیــل در اســت تــا خانــه پــاک کنــد و کســی را در خانــه 
نگــذارد و درآمــدن ســلیمان عشــق خبــر کنــد . محبــت چــون بــه غایــت رســد آن را عشــق خوانند 
و عشــق خاصتــر از محبــت اســت . زیــرا کــه همــه عشــق محبــت باشــد امــا همــه محبتــی عشــق 
ــا همــه  ــت باشــد ام ــی معرف ــه همــه محبت ــرا ک ــت اســت زی ــر از معرف ــت خاصت نباشــد. و محب
معرفتــی محبــت نباشــد. پــس اول پایــه معرفــت اســت ،دوم پایــه محبــت و ســوم پایــه عشــق و 
عالــم عشــق کــه بــاالی همــه اســت نتــوان رســیدن تــا از معرفــت و جهــت دوپایــه نردبــان نســازد.

  

روز سرنوشت 
فرخی یزدی

ــه طپیــدن مــی کنــد . از  روزنامــه طوفــان 1302-از امــروز دلهــای آرزومنــدان  وکالــت شــروع ب
امــروز دروازه بهشــت و دوزخ بــرای مــردم ایــن ســرزمین بــاز اســت. گروهــی خــود را بــه ســمت 
جهنــم و نکبــت و فقــر و گدایــی مــی کشــد  و جمعــی دیگــر بــا عقــل و آزادی رهنمــون گشــته 
و بــا قــدم هــای بلنــد بســوی روضــه مینــو بــه ســوی ســعادت و بزرگــواری مــی شــتابند. امــروز 
بــرای آزمایــش صمیمــت و درســتی بــرای انتخــاب رفاقــت و فــداکاری بهتریــن روزهاســت. امــروز  
روزی اســت کــه قلــم قــدرت بدســت اهالــی ایــن آب و خــاک داده شــده و ایشــان را بــه نــگارش 
ــد. شــما ای مــردم مــی توانیــد خوشــبختی و بزرگــواری  ــار کــرده ان سرنوشــت آتیــه خــود مخت
یــا پســتی و حقــارت هــر کــدام کــه مایــل هســتید  بــرای خــود در دفتــر روزگار ثبــت نمــوده در 
دســتور حیاتــی خــود قــرار دهیــد. امــروز آزادی مطلــق پــر و بــال خــود را بــاالی ســر شــما گشــوده 
و شــما را در انتخــاب گوهرهــای پــاک یــا علــف هــای بــی خاصیــت آزاد گــذارده اســت. شــما مــی 
توانیــد فکــر کنیــد بــرای انتخــاب عناصــر زشــت و زیبــا بــه شــما مهلــت داده شــده اســت.ولی ایــن 
ایــام و دقایــق خیلــی گرانبهــا و قیمتــی اســت.  امــا امــروز هنــوز شــما فرصــت و مهلــت داریــد 
.شــما مــی توانیــد ســرمایه ایــن مملکــت را در راه آبــادی و ترقــی ایــران بدســت جوانهــای پــاک 
ــی امــروز  ــا احــرار مصلــح بدهیــد. شــما فــردای خــود را نمــی توانیــد ببینیــد ول امتحــان داده ی
چشــم شــما بــاز و راه مقصــود کوتــاه اســت. ایــن ورقــه ای کــه شــما بدســت گرفتــه و مــی خواهید 
در صنــدوق آرا بیندازیــد ســند لیاقــت یــا قبالــه بندگــی و غالمــی و بدبختــی شماســت. هــر چــه 
هســت همیــن اســت و هرچــه بعدهــا خواهیــد داشــت از برکــت ایــن ورقــه اســت. شــما در اســامی 
مختــار شــده ایــد هیــچ قــدرت و نفــوذی نمــی توانــد ایــن آزادی را از شــما ســلب کنــد . اصــول 
آزادی شــما از اینجــا شــروع مــی شــود. شــما آزاد هســتید کــه هــر نفــری کــه بــه عقیــده شــما 
خــوب هســتند در ایــن ورقــه بنویســید . شــما مــی توانیــد از آنهایــی کــه پــول گرفتــه ایــد صــرف 
نظــر نمــوده و آنهــا را از زیــر قلــم رد کنیــد. بــاک نداشــته باشــید !پــول اشــراف بــه شــما حــالل 
اســت زیــرا ایــن پــول متعلــق بــه خــود شــما بــوده و آنهــا غاصبانــه بــه خــود اختصــاص داده انــد 
.اگــر آنهــا نمــی خواســتند کــه چندیــن برابــر آن پولــی کــه بــه شــما داده انــد از خزانــه ملــت یــا 
مالیاتــی کــه بــه شــما تحمیــل مــی شــود منفعــت کننــد بــی خــود سرکیســه هــا را نگشــوده و 
دســت کرمشــان ایــن قــدر دراز نبــوده پــس صرفــه و صــالح در این اســت کــه پــول آنهــا را گرفته و 
از نوشــتن اســم ایشــان چشــم بپوشــید . منافــع آنهــا هرگــز بــا شــما مطابقــه نمــی کنــد . آیــا امروز 
کــه در تعییــن سرنوشــت خــود آزاد هســتید و مقــدرات آتیــه شــما بدســت شــما تفویــض شــده  
اســت از ایــن آزادی اســتفاده مشــروع خواهیــد کــرد یــا نــه ؟ مفتــاح ایــن مشــکل در صنــدوق رای 

اســت و عنقریــب معلــوم مــی شــود.

چکامه  معروف  رابعه :
ز بـس گـل کـه در بـاغ مـأوی گــرفــت

چــمــن رنــگ ارتــنــگ مــــانــــی گــرفــت
صـبا نـــافــه مــشـک تـبـت نـداشــت

جـهـان بــوی مـشــک از چــه مـعـنـی گرفت
مگر چشم مجنون به ابــر انــدر است

کـه گـل رنـگ رخـسـار لـیـلــــی گـــــرفــت
بـه مـی مــانـد انـدر عـقـیـق قـــــــدح

سـرشـکـی کـه در اللـه مــأوی گــــــــرفـت

ترقـي اقتصادي: سـازمان تجارت جهانـي ، صندوق 
بین المللـي پـول و بانـک جهانـي بـا انتشـار گـزارش 
مشـترکي حمایت خـود را از تجـارت آزاد اعالم کردند
بـه گـزارش گاردیـن؛ در ایـن گـزارش بـا توجـه بـه 
افزایـش خطـر حمایت گرایي آمده اسـت کـه افزایش 
یکپارچگـي تجـارت مـي توانـد بـه رشـد اقتصـادي 
کشـورهاي توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه در نیمه 

دوم قـرن بیسـتم کمـک کنـد . 
ایـن سـه نهاد خاطرنشـان کـرده اند، افزایـش بیکاري 
در برخـي مناطق بیشـتر در نتیجه تغییرات گسـترده 
تکنولـوژي اسـت تـا تجارتي که اغلب مقصر شـناخته 

مي شـود . 
در ایـن گـزارش در عیـن حـال تصدیـق شـده اسـت 
کـه تجـارت، بسـیاري از افـراد و جوامـع از جملـه در 
کشـورهاي توسـعه یافته را پشت سـر گذاشته است و 
از این رو سـران کشـورها باید سیاسـت هاي درستي را 

در ایـن زمینـه اتخـاذ کنند . 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، نقـش تجـارت در اقتصـاد 
جهانـي در برهـه حساسـي قـرار دارد و ایـن امـر بـه 

موتـور رشـد بـراي همـه تبدیل شـده اسـت. بنابراین 
کشـورها با اتخاذ سیاسـت هاي درسـت مـي توانند از 
فرصت هاي بیشـتري بهـره ببرند و از طریـق تجارت، 
عقـب ماندگـي خود را جبـران کنند. این سیاسـت ها 
عالوه بر تسـهیل تجارت مي توانـد در مجموع موجب 

تقویـت انعطـاف و عملکـرد اقتصادي نیز شـود . 
سیاسـت هـاي بـازار کار فعـال کـه تحـرک کارگـران 
در شـرکت هـا، صنایـع و مناطـق را بـراي بـه حداقل 
رسـاندن هزینه ها و ترویج اشـتغال تسـهیل مي کند، 
از جمله پیشـنهاداتي اسـت که در این گـزارش به آنها 

اشاره شـده است . 
سیاسـت ها باید متناسـب با شـرایط کشـورها براي 
ایجـاد امـکان اشـتغال مجـدد و افزایـش مهـارت 
کارگـران از طریـق کمک هاي کاریابـي، برنامه هاي 

آموزشـي و بیمـه دسـتمزد باشـد. عـالوه بـر ایـن، 
سیسـتم هاي آموزشـي نیـز بایـد کارگـران را براي 
تغییـرات بـازار مـدرن کار آمـاده کننـد و سیاسـت 
گـذاري هـا در زمینـه هایي مثـل مسـکن، اعتبار و 
زیرسـاخت هـا نیز بـه افزایش پویایـي در این بخش 

کمـک کنند . 
بنابرایـن گـزارش، با توجه به نقش توافـق هاي تجاري 
دو جانبه و منطقه اي، بر اسـاس اعالم سـازمان تجارت 
جهانـي نیـاز مبـرم به یک سیسـتم قدرتمنـد تجارت 
جهانـي وجـود دارد تـا بـه افزایـش رقابـت و اطمینان 
دوبـاره بـه مـردم در خصـوص منصفانـه و بـي طرفانه 

بـودن تجارت بیـن الملل کمـک کند . 
سـازمان تجـارت جهاني، صنـدوق بین المللـي پول و 
بانـک جهاني در حالي با انتشـار این گـزارش از تجارت 

چندجانبـه حمایـت کـرده انـد کـه یـک هفتـه دیگر 
صنـدوق بیـن المللي پـول و بانـک جهاني قرار اسـت 
بـراي نخسـتین بـار از زمان انتخـاب دونالـد ترامپ به 
ریاسـت هـاي جمهـوري آمریکا، نشسـت هـاي بهاره 

خـود را در واشـنگتن برگـزار کنند . 
این سـه نهاد پس از نشسـت سپتامبر گذشته G   20    در 
هانگـژو چیـن و در پـي تصمیم انگلیس بـراي جدایي 
از اتحادیـه اروپـا و همچنین افزایش نگراني ها از رشـد 
پوپولیسـم همزمـان بـا مبـارزات انتخاباتـي ترامـپ، 

تصمیـم به انتشـار این گـزارش گرفتند . 
ترامپ در راسـتاي سیاسـت هاي حمایت گرایانه خود 
تهدیـد کرده اسـت کـه آمریکا را از تمامـي توافق هاي 
تجـاري و سـازمان ها از جمله سـازمان تجارت جهاني 

خارج خواهـد کرد . 
آمریـکا بزرگتریـن سـهام دار بانـک جهانـي و صندوق 
بیـن المللـي پـول بـه شـمار مـي رود و برنامـه هـاي 
ترامـپ در رابطـه با ایـن دو نهاد از مهمترین مسـائلي 
اسـت کـه در نشسـت هاي هفتـه آینده مـورد بحث و 

بررسـي قـرار خواهـد گرفت . 

با افزایش نگراني ها نسبت پوپوليسم صورت گرفت  

حمایت 3 نهاد بين المللي از تجارت آزاد

ــه طــور رســمي،  ــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا ب ترقــي اقتصــادي : دونال
دســتکاري در دالر را بــه نفــع اقتصــاد ایــن کشــور و در راســتاي رقابــت بــا ســایر 

کشــورها دانســت . 
بــه گــزارش وال اســتریت ژورنــال، دونالــد ترامپ، رئیــس جمهور آمریــکا موجب 
کاهــش قابــل توجــه ارزش شــاخص دالر شــده و اعــالم کــرده که افزایــش قدرت 

دالر، بــه ضــرر اقتصاد این کشــور اســت . 
در همیــن حــال وي گفتــه کــه بــه نظــر او، ارزش دالر در حــال بــاال رفتن اســت 
ــاالت  ــه اقتصــاد ای ــت، ب ــه در نهای ــر او اســت ک ــن موضــوع، تقصی ــا ای و تقریب

ــد .  ــه وارد مي کن متحــده لطم
ــراي دالر قدرتمنــد  ــد ب ــکات بســیار مثبتــي مــي توان ترامــپ تصریــح کــرد: ن
ــه دالر  ــود زمانیک ــي ش ــث م ــوع باع ــن موض ــا ای ــد؛ ام ــته باش ــود داش وج
قدرتمنــدي در دســت داریــد، رقابــت بــراي شــما بســیار بســیار ســخت شــود؛ 
در حالیکــه ســایر کشــورها در حــال دســت کاري ارز خــود بــه منظــور کاهــش 

ــتند   .  ارزش آن هس
بــه دنبــال اظهــارات ترامــپ، شــاخص ارزش دالر در بازار ارز کشــورهاي آســیایي 
بــا رونــد نزولــي روبــرو شــده و ایــن ارز، بــه کمتریــن میــزان در برابــر یــن ژاپــن 

از نوامبــر ســال گذشــته میالدي رســید . 
ایــن در حالــي اســت کــه تحلیلگــران اقتصــادي بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــه 
دلیــل شــایعات در مــورد افزایــش نــرخ بهــره بانکــي از ســوي فــدرال رزرو آمریکا 

در اوایــل مــاه ژوئــن، نــرخ دالر تثبیــت خواهد شــد . 
همچنیــن گروهــي از کارشناســان اقتصــادي معتقــد هســتند کــه ترامــپ داراي 
یــک شــخصیت دمدمــي مــزاج و غیرقابــل پیــش بینــي اســت و پاییــن نگــه 

داشــتن ارزش دالر نمــي توانــد بــراي یــک مــدت طوالنــي، ادامــه داشــته باشــد . 
ــه داري  ــي اداره خزان ــزارش آت ــت: در گ ــپ گف ــاس، ترام ــن اس ــر همی ب
آمریــکا، دیگــر چیــن را متهــم بــه دســتکاري در پــول خــود نخواهیــم کــرد؛ 
ایــن درحالــي اســت کــه پیــش از ایــن دونالــد ترامــپ بارهــا پکــن را متهــم 
ــل دالر  ــادي در مقاب ــتر اقتص ــره بیش ــور به ــه منظ ــوآن ب ــتکاري ی ــه دس ب

ــود .  کــرده ب

ترامپ، دالر را دستکاري کرد

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی

88853371
INFO@ISTANEWS.IR

WWW.ISTANEWS.IR
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کافه داستان

 خیاط خانه پیکاسـو طبقه سـوم یک سـاختمان قدیمی مشـرف به میدان هفت تیر اسـت . از پایین 
کـه نـگاه مـی کنی تابلو نئون سـفید خیاطی پیکاسـو با یک لوسـتر قدیمی بزرگ و کت و شـلوارهای 
نیمه کاره ای که روی مانکن پشـت پنجره منتظرند تا آخرین کوک های آسـتین اوسـتا پیکاسـوآنها 
را کامـل کنـد دیـده مـی شـود . اگر باال پشـت پنجره بایسـتی منظـره میـدان هفت تیر با شـلوغی و 
رفـت و آمـد هـای مـردم و ماشـین ها یـش چنان زیر پایـت می افتد  کـه  از باال به پاییـن نگاه کردن 
حـس غـرور و شـادمانی خاصـی بـه آدم می دهد . میز اوسـتا پیکاسـو درسـت پشـت یکـی از پنجره 
هـا ی کوچـک و مشـرف بـه پنجـره روبرو میدان گذاشـته شـده طـوری کـه آرزو می کنـی ای کاش 
جـای او بـودی و هـر روز بـا صـدای موسـیقی رادیو و نوشـیدن چای دبش تـازه دم پشـت این پنجره 
کـوک مـی زدی و تقـالی شـهر را با خونسـردی تماشـا می کردی. به قول خودش:« سـی سـال اسـت 
اینجـا جـا خـوش کرده و مشـتریان خـاص خـودش را دارد و وقت سـر خاراندن ندارد. امـا برای بعضی 
مشـتریان هـم خـورده کاری انجـام می دهـد.« خوش برخورد و خـوش صحبت بود با اینکه 70 سـال 
سـن داشـت و از نوجوانـی بـه تهـران آمـده بـود و کارش را از  تولیـدی های قدیمی شـروع کـرده بود 
امـا هنـوز لهجـه اصیـل آذری داشـت و با مشـتریانش با چـای و خاطرات شـیرین قند پهلـو روی یک 
مبـل راحتـی قدیمـی پذیرایی مـی کرد وخورده کاری هایشـان را باصبـر و حوصله انجام مـی داد. اگر 
بـرای اولیـن بـار پیشـش  مـی رفتی بعـد از کمی صحبـت حتما می پرسـید کـه اصالتاً اهـل کجایی 
؟ از لهجـه خـودش هـم مشـخص بـود که آذری اصیل اسـت .بعد شـروع مـی کرد از خاطـرات جوانی 
وسـر بـه راهـی خـودش و نقل قول های قدیمـی تبریزی از مادرش تا دردسـرهای جوانهـای امروزی و 
قضیـه خواسـتگاری رفتـن بـرای پسـرش همه را بـا آب و تاب چنان تعریـف می کرد که گـذر زمان را 
نمـی فهمیـدی و به سـاعت که نـگاه می کردی تـازه به خودت می آمدی که باید بلند شـوی و سـرپا 
بایسـتی تـا  بـا عجله سفارشـت را زودتر تمام کند و بـروی . عجله ات را که می دید با خونسـردی می 
گفـت :«عجلـه داری بابـا! عجلـه کار شـیطونه. چند لحظه دیگر صبـر کنی تمام می شـود . »در حالی 
کـه سـعی مـی کرد خاطراتـش را  جمع و جور کند و نیمه کاره نگذارد اتو سـنگین را سـر جایش می 
گذاشـت .لباسـت را بـا ظرافـت تا می کـرد و با لبخند تحویلت مـی داد.آخرین باری که پیشـش رفته 
بودم شـب عید یک سـال قبل بود .سـرش خیلی شـلوغ بود و از کت و شـلوارهای سفارشـی مشتریان 
کـه بـه قـول خودش چنـد ماه بود آنهـا را سـفارش داده بودند و تازه شـب سـال نویی یادشـان افتاده 
کـه  کـت و شـلوار ی هـم دارنـد صحبـت می کرد. مـی گفت باید دسـت تنها تـا دیر وقـت کار کند و 
کـوک بزنـد تـا به موقع تمامشـان کند  . البتـه خودش را هم سـرزنش می کرد و  مقصر می دانسـت. 
چـون بـه خاطـر عمل لیزیک چشـمش مجبور شـده بـود یک ماه و نیـم کار را تعطیل کنـد. متر روی 
گردنـش و کـوک هـای نیمـه کاره لبـاس هـا روی میز نشـان می داد که سـرش خیلی شـلوغ اسـت . 
مـی گفـت شـب هـا  بـه خانـه نمـی رود در خیـاط خانه مـی ماند چـون وقت رفـت و آمد هـر روز به 
کـرج را نـدارد. همینطـور که با عجله داشـت لباس را در سـاک دسـتی می گذاشـت بـا رد و بدل های 

تبریـک هـا و آرزوهـای خوب برای سـال پیـش رو بـا او خداحافظی کردم.
سـاعت 7.5 صبـح سـومین روز کاری بعـد از تعطیـالت نـوروز وقتـی پشـت چـراغ قرمـز طبـق 
عـادت همیشـگی تابلوهـا را برانـداز مـی کـردم  یکدفعه چشـمم به بنر سـیاه رنگ وعکس شـمع 
افروختـه  زیـر تابلـوی خیاطـی پیکاسـو افتـاد . با نابـاوری خشـکم زده بـود از دور عکس کوچک 
اوسـتا پیکاسـو روی بنر قابل تشـخیص بود . چشـمم به لوسـتر بزرگ خاموش وسـط خیاط خانه 
.  مانکـن هـای خالـی پشـت پنجره افتـاد . طاقه هـای پارچـه روی طبقات حکایت از خاموشـی و 
تعطیلـی همیشـگی داشـت کـه تـالش های بـی وقفه آخر سـال او هـم نتوانسـته بود جلـوی این 
اتفـاق نـا بهنـگام را بگیـرد. کسـی چـه مـی دانـد آخریـن روزی که چـراغ خیـاط خانه را روشـن 
مـی کـرده چـه حـس و حالـی داشـته و آخریـن منظره ای کـه از باال تماشـا می کرده چـه بوده و 
بـه چـه فکـر مـی کـرده . تنهـا چیـزی که یـادم می آیـد کم حرفـی .  عجلـه و هـول و والیی بود 
کـه بـرای تمـام کـردن کت و شـلوارها ی نیمه کاره و سـفارش های آخر سـال داشـت و آرزوهای 
خوبـی کـه بـرای سـال نـو از زبان او شـنیده بـودم . با صدای بوق ماشـین پشـت سـری نگاهم به 
چـراغ که سـبز شـده بود افتاد . از پشـت شیشـه بـرف پاکن به آهسـتگی قطرات باران را سـر می 
داد .منظـره درختـان تـازه سـبز شـده و خیابـان خیـس و تمیـز . لطافـت بهـاری را به زیبـا ترین 
شـکل ممکـن بـه تصویـر مـی کشـید . جای اوسـتا پیکاسـو بـرای تماشـای اینهمه زیبایی پشـت 

پنجـره خیـاط خانـه خالـی بـود. برای شـادی روحش دعـا کردم.  

استاد پيکاسو
آمديم خانه نبوديدحورا خاکدامن

ژازه  طباطبایی

نسرین ظهیری

 بار دیگر شهری که 
دوست می داشتم 

نوشـته نادر ابراهیمی،این کتاب شـامل سـه بخش : باران رویای 
پاییـز ، پنـج نامـه از سـاحل چمخالـه بـه سـتاره آبـاد و پایـان باران 
رویـا اسـت کـه مـی تـوان عاشـقانه تریـن بخـش آن را بـاران رویای 
پاییـز دانسـت. بـار دیگـر شـهری که دوسـت می داشـتم ، داسـتان 
عاشـقی پسـر مردی کشـاورز اسـت که سـخت دلباخته دختر خان 

شـده اسـت و هنگامی این داسـتان را روایت می کند که عشـقش )هلیا( پس از گذر روزها از فرارشـان از 
شـهری کـه در آن کودکـی خود را به دسـت جوانی سـپرده بودنـد ، او را تنها رها کرده و به خانه بازگشـته 
بود.مـرد عاشـق بـه شـهری باز می گـردد کـه روزگاری به خاطـر عشـقش از آن گریخته بـود و از آن طرد 
شـده بود.بـه شـهری کـه دوسـتش مـی داشـت...و مـی گویـد هیـچ عشـقی ماندگارتر از عشـق بـه خاک 

نیسـت...حتی عشـقی که برایـش از خاکـت بگذری !
ایـن کتـاب در کنـار کتـاب » یـک عاشـقانه آرام » از زمره عاشـقانه ترین کتـاب های نادر ابراهیمی اسـت 
کـه بـا توجـه به حجم کمـی )110صفحـه( کـه دارد از تاثیرگـذاری چشـمگیری برخوردار اسـت.هر چند 
مضمـون ایـن کتاب دسـت مایه فیلم های فارسـی و داسـتان های بیشـماری بوده اسـت ، بـا این همه این 

بـار نـادر ابراهیمـی بـا نثری متفاوت ، لطیف و سرشـار از احسـاس آن را به رشـته تحریر درآورده اسـت.

یک عاشقانه آرام
برگی از کتاب ...

ــل  ــتن تبدی ــت داش ــادِت دوس ــه ع ــق ، ب ــه عش ــذار ک مگ
ــود ! ش

مگــذار کــه حتــی آب دادِن گلهــای باغچــه ، بــه عــادِت آب 
دادِن گلهــای باغچــه بــدل شــود !

ــت  ــخت دوس ــتن و س ــت داش ــه دوس ــادت ب ــق ، ع عش
داشــتِن دیگــری نیســت ، پیوســته نــو کــردِن خواســتنی ســت کــه خــود پیوســته ، خواهــاِن 

ــو شــدن اســت و دیگرگــون شــدن. ن
تازگــی ، ذاِت عشــق اســت و طــراوت ، بافــِت عشــق . چگونــه مــی شــود تازگــی و طــراوت 

را از عشــق گرفــت و عشــق همچنــان عشــق بمانــد ؟
عشق، تن به فراموشی نمی سپارد ، مگر یک بار برای همیشه .

جــاِم بلــور ، تنهــا یــک بــار مــی شــکند . میتــوان شکســته اش را ، تکــه هایــش را ، نگــه 
داشــت . امــا شکســته هــای جــام ،آن تکــه هــای تیــِز بَرنــده ، دیگــر جــام نیســت .

احتیاط باید کرد . همه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز .
بهانه ها جای حِس عاشقانه را خوب می گیرند..

کافه کتاب 

 روایـت خانـه هـای مشـاهیر ایـران –درسـت و غلطش پای همسـایه هـای ژازه طباطبایـی. اما این 
طـور کـه هـم محلـه ای ها می گوینـد چند باری عکاسـی خارجی آمده از خانه و اشـیا و مجسـمه 
هـا و نقاشـی هـای ژازه عکـس گرفتـه و بعـد از مدتـی هم چنـد کامیـون و اجناس داخـل خانه را 
بـار زده انـد و بـرده انـد کجـا؟ ایـن را دیگـر همسـایه هـا نمـی داننـد و هیـچ کـس دیگر هـم. نه 
وارث و نـه مسـئوالن میـراث فرهنگـی کـه البتـه ایـن شـایعات را رد می کننـد و مـی گویند همه 
چیـز سـرجایش اسـت. خانـه ژازه در خیابـان طالقانی نرسـیده بـه سـه راه طالقانی و کوچـه ای به 
نـام خـودش جنـب کوچـه هـای پائیز و بهـار و روبـروی کوچه تابسـتان قـرار دارد. آن هایـی را که 
ژازه را مـی شناسـند البـد مـی داننـد چه خانـه ای باید باشـد این خانـه در انبوهی از هنـر خالق و 
گرداگـرد یـک عمـر هنرمنـدی خانـه هسـت با همـان دری کـه ژازه با یک تکـه آهن قراضـه که از 
شـوش خریـده بـود روی درش نوشـته ژازه. مشـتری زیـادی پـای خانـه با زمینی که سـه بـر دارد 
نشسـته اسـت. آن هم از اهالی همین کوچه: »اگر تکلیف سـندش مشـخص شـود به قیمت خوب 
مـی خریـم . کجـای تهـران همچیـن خانه سـه بری پیدا می شـود؟ جـان می دهد برجـش کنی و 
بـه قیمـت بفروشـی  و پـول پـارو کنی.«این ها را همسـایه ای می گویـد که نقداً پای معامله اسـت 
و مـی گویـد :« وقتـی وارث هـا فکـر میـراث داری ندارنـد مـا این وسـط چـه کاره ایم؟ » همسـایه 
دیگـری مـی گویـد:« آن وقت ها کـه تهران آب داشـت رود بزرگی از میان خانه ردمی شـد و اهالی 

خانـه هندوانـه و خربـزه مـی انداختند وسـط حوض و چـه صفایی مـی کردند.« 
خانـه حـدود پانصـد متـری با درهایـی که آبی غلیظ رنـگ زده شـده و دزدگیرهایی کـه دور تا دور 
خانـه بـا دو نیمکـت آهنی وسـط حیـاط و در انبوه درختان عرعر هرس شـده چنـدان جانی برایش 
باقـی نمانـده . خانـه ای بـا پنجـره هـای چوبی با شـکوه و شیشـه های رنگـی کوچک و بـزرگ که 
معلـوم اسـت دسـت هنرمنـدی آن هـا را کنـار هم چیـده . کالغ های آهنـی آویزان روی ایـوان قار 
نمـی زننـد و بـا نسـیم مالیمـی محزون بـال بال مـی کننـد. روی دیـواره بیرونی خـوش رنگ آجر 
قرمـز قدیمـی ، کسـی بلنـد بـاال و فاخرانه نوشـته اسـت کـه لطفاً و بـا احتـرام تمام اینجا آشـغال 
نگذاریـد و از لطـف شـما ممنـون . این آدم مودب البد می دانسـت روی دیـواری مودبانه از نریختن 
آشـغال مـی نویسـد کـه ارزش تاریخی بـاور نکردنی دارد. همسـایه دیگـری خاطـرات قدیمی تر به 
یـاد مـی آورد:« قـرار بـود شـاه بیاید همراه فـرح دیدن نمایشـگاه ژازه . آن وقت هـا در خانه فقط از 
دو بـر کوچـه هـا بـاز می شـد. اطالعات شـاه آمـد و دری از همیـن کوچه اصلـی باز کـرد، به علت 
مشـکالت امنیتـی . مـی گویند شـاه جلوی تابلویی مـی ایسـتد. در آن تابلو عده ای ایسـتاده بودند 
، نقاشـی مردی در جلویشـان وارونه کشـیده شـده بود. شـاه پرسـید ه بود:« این آدم کیسـت و با 
حالـت تنـدی شـنیده بـود که :« ایـن آدم تویی کـه وارونه خواسـته های مـردم را انجـام می دهی 

و شـاه هیچ نگفتـه بود.« 
نـرده هـای فرفـوژه قدیمـی ، تـراس و بالکـن زیبـا و حیاطـی که درخت هایش خشـکیده اسـت از 
بیـرون خانـه هـم پیداسـت. ژازه طباطبایی زمانی که در ایـن خانه زندگی می کـرد می گفت دیگر 
حـال و حوصلـه رسـیدگی بـه آن را ندارد . نام این خانه و مشـکالتش فقط در آسـتان سـالگرد ژازه 

آورده مـی شـود و فراموش می شـود.
بحـث خانـه او کـه قـرار بود به موزه تبدیل شـود در رسـانه ها مطرح و مسـئوالن هـم طبق معمول 
وعـده و وعیدهایـی مـی دهنـد امـا بـه فاصله چنـد روز و چنـد هفته همـه چیز فراموش می شـود 
تـا سـال بعـد و سـالگرد دیگـر و وعـده هـای دیگـر. ژازه دو بـرادر دارد که یکـی از آنها فـوت کرده 
و دیگـری مقیـم ایـران نیسـت. دو خواهـر هـم دارد کـه یکـی از آن هـا تنی اسـت و آفاق نـام دارد 
و دیگـری ناتنـی . بنابرایـن تمـام اختیـارات خانـه ژازه و اموال و آثارش در دسـت آفـاق طباطبایی 
اسـت . سـال 86 به دنبال بیماری و بسـتری شـدن ژازه  در بیمارسـتان با دسـتور سـردار طالیی 
عضـو شـورای شـهر تهـران مقـرر شـد یک نفـر به صـورت تمـام وقـت از خانـه محافظت کنـد اما 
گویـا محافظـت از آن بعـد از مرگـش منتفـی شـد. خانه ژازه حتـی در زمان حیـات وی هم از خطر 
در امـان نبـود تـا جایـی کـه اواخر سـال 85 بـه آن دسـتبرد زدند و شـماری از مجسـمه هایش به 
سـرقت رفـت. گویـا ایـن عاقبت مجسـمه هـای هنرمندی اسـت که محکوم شـده به شـمع آجین 

شـدن . شـاید ژازه چنیـن عاقبتـی را بـرای مجسـمه هایش پیش بینـی می کـرد. زمانی که به 
شـکل نمادیـن مراسـم شـمع آجین کردن خـود را در تهـران برپا کـرد. به هر حـال این تفاهم 
بـه وجـود نیامـد و حـاال خانه ژازه در آسـتانه تخریـب قرار گرفته اسـت و اگر مسـئوالن فکری 
نکننـد همسـایه هـای چـرب زبـان در کمیـن نشسـته البد فکـر دیگری مـی کنند بـرای خانه 

هنرمنـد خـالق ایرانـی که خانـه اش را قد جانش دوسـت داشـت.
خسـرو سـینایی در بـاره ژازه و خانـه اش مـی گوید:از روزی کـه ژازه فوت کرد دیگر از سـر این 
کوچـه رد نشـدم. خاطـره پنجاه سـال زندگـی و رفاقت بـا ژازه در آن خانه جا مانده اسـت. این 
خانـه بـا بیـش از پنجاه سـال فعالیت هنری مثل یک گالری هنری جایگاه نمایشـگاهها . شـب 
شـعرها و کنسـرت های زیادی بود. ما از سـال 42 در این خانه شـب شـعر داشـتیم. آدم هایی 
مثـل شـهید ثالـث و نادر نادرپـور و خیلی های دیگـر در این خانه رفت و آمد داشـتند. ژازه  در 
نمایشـگاهش و در آن خانـه صبـح تـا شـب کار مـی کرد. ایـن خانه یکـی از اولیـن محل های 
غیـر دولتـی فرهنگـی در ایـران بـود . فضـای خانه ژازه بـه گونه ای بـود که مثـل آن ترکیب را 
شـاید نشـود در خیلـی از مـوزه های دنیا پیـدا کرد. ژازه  در عین شـوخی و خنده اسـتعداد بی 
نظیـری داشـت تـا با نیـروی تخیل و انـرژی اش همه مـا را تا آخر عمر به تحسـین خـود وادار 
کنـد . از ایـن رو دائمـاً می سـاخت و می نوشـت . نقاشـی می کرد و گالـری اش کاخ خصوصی 
بـود کـه آن را بـه همـه جا ترجیـح می داد و تـا آخرین لحظه عمـرش در میان فرزنـدان آهنی 
اش زندگـی کـرد. ژازه روی خانـه اش متاسـفانه خیلـی حساسـیت داشـت و هـر وقـت در این 
مـورد حرفـی بـه میـان مـی آمـد نسـبت بـه ایـن حـرف ها مشـکوک بـود و بـه حـرف رفقای 
دلسـوز هـم گـوش نـداد . همیشـه مـی گفتیـم ژازه بعـد از تـو معلوم نیسـت سـر ایـن خانه و 
وسـائلش چـه مـی آید . بعد از فوتش سـازمان میـراث فرهنگی و شـهرداری و وراث خانه با هم 
جلسـه گذاشـتند و صحبـت کردنـد ولـی مـن دقیقـاً نمی دانم کـه چه اتفاقـی افتاد کـه کارها 
بـه نتیجـه نرسـید و خانـه در همیـن وضعیت بی سـرانجامی مانـد و حاال هم این طـور که می 
گویند شـرایط مناسـبی ندارد. شـاید اگر در این خانه فرش بافته شـده بود و مینیاتور کشـیده 
مـی شـد مسـئوالن رغبت بیشـتری برای رسـیدگی بـه اوضاع این خانه داشـتند امـا هنری که 
در ایـن خانـه خلـق می شـد شـاید برای خیلی هـا اصاًل هنر به حسـاب نمی آمد . خـودم دیده 
ام کـه مـی گوینـد:« خـوب کـه چـی ؟ این ها یک مشـت آهـن پاره اسـت.« در حالـی چندی 
پیـش در مـوزه هنرهـای معاصـر هنرمنـدی به اسـم آرمان از فرانسـه آمـده بود و نمایشـگاهی 
از کارهایـش برپـا شـده بـود . اما اگر کسـی کارهـای ژازه را دیده باشـد متوجه می شـود که او 

خیلـی پیـش تر شـروع کرده بـود و کارهایش هـم  خالقانـه تر بود.

نادر ابراهیمی با نام کامل نادر ابراهیمی قاجار کرمانی )زاده 14 فروردین 
1315(، داستان نویس معاصر ایرانی بود.

فیلم سازی،  زمینه های  در  کوتاه  داستان  و  رمان  نوشتن  بر  عالوه  او 
ابراهیمی  است.  فعالیت کرده  نیز  روزنامه نگاری  و  ترجمه،  ترانه سرایی، 
تحصیالت مقدماتی خود را در زادگاهش یعنی شهر تهران گذراند و پس 
از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده حقوق وارد شد. 
اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشته زبان و 
ادبیات انگلیسی به درجه لیسانس رسید. او از 13 سالگی به یک سازمان 
سیاسی پیوست که بارها دستگیری، بازجویی و زندان رفتن را برایش درپی 
داشت. ارایه فهرست کاملی از شغل های ابراهیمی، کار دشواری است. او 
خود در دو کتاب »ابن مشغله« و »ابوالمشاغل« ضمن شرح وقایع زندگی، 
به فعالیت های گوناگون خود نیز پرداخته است. از جمله  شغل های او 
بوده است: کمک کارگری تعمیرگاه سیار در ترکمن صحرا، کارگری چاپخانه، 
حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله و کارهای 
چاپ دیگر، میرزایی یک حجره فرش در بازار، مترجمی و ویراستاری، 
ایران شناسی عملی و چاپ مقاله های ایران شناختی، فیلمسازی مستند 
و سینمایی، مصور کردن کتاب های کودکان، مدیریت یک کتاب فروشی، 
خطاطی، نقاشی و نقاشی روی روسری و لباس، تدریس در دانشگاه ها و…

در تمام سال های پرکار و بی کار یا وقت هایی که در زندان به سر می برد، 
نوشتن راـ  که از 15 سالگی آغاز کرده بود کنار نگذاشت

 ابراهیمی سال 1342 نخستین کتاب خود را با عنوان »خانه ای برای 
شب« به  چاپ رساند که یکی از داستان هایش به نام »دشنام« با استقبالی 
چشمگیر مواجه شد.او تا سال 1380 عالوه بر صدها مقاله  تحقیقی  و نقد، 
بیش از 100 کتاب چاپ و منتشر کرد که شامل )تقریبا(  همه انواع نوشته 
می شود: داستان بلند و رمان، داستان کوتاه، کارهای ویژه کودک و نوجوان، 

نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه های گوناگون.
بجز اینها، ابراهیمی در حوزه سینما نیز صاحب نام است و چندین فیلم 
مستند و سینمایی و همچنین دو مجموعه  تلویزیونی را نوشت و کارگردانی 
کرد. ضمن آن که در موسیقی فیلم نیز دستی داشت و آهنگ ها و ترانه هایی 

برای فیلم هایش ساخت.
اما شاید قسمت جالب تر و کمتر مطرح کار ابراهیمی، تاسیس نخستین 
موسسه  غیردولتی ایران شناسی است. او شخصا هزینه زیادی را برای سفر 
و تهیه  فیلم و عکس و اسالید از سراسر ایران صرف کرد و البته بیشتر 
این فعالیت ها به پیش از پیروزی انقالب بازمی گردد.وی در حوزه ادبیات 
کودکان و نوجوانان هم، موسسه  همگام با کودکان و نوجوانان را با همکاری 
همسرش راه اندازی کرد که در حیطه  نوشتن، چاپ و پخش کتاب، نقاشی، 
عکاسی و پژوهش درباره  خلق  و خو، رفتار و زبان کودکان فعالیت می کند.
انتشارات این موسسه با نام همگام یک دوره ناشر برگزیده  آسیا شد و در 
جشنواره های جهانی در زمینه تصویرگری کتاب کودک، به  عنوان ناشر 
برگزیده  جهان هم رسید. در همین حیطه، جایزه  نخست براتیسالوا، جایزه  
نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه  کتاب برگزیده  سال ایران و... از دیگر 
موفقیت های اوست. ضمن آن که او به خاطر چاپ رمان 7 جلدی »آتش 
بدون دود« یکی از نویسندگان برگزیده 20 سال ادبیات داستانی ایران 

نیز شد.
نادر ابراهیمی داستان نویس پرکاری بود که آثارش مخاطبانی از طیف های 
متفاوت داشت و با آن که در سال های آخر عمر خود، دنیا را به حال خود 
رها کرد و پیش از آن هم 9 سال با بیماری و مرگ مبارزه می کرد، اما هنوز 
کتاب هایش دست به دست می شود و نویسنده ای پرطرفدار است.این چیز 

کمی نیست، آن هم برای کسی که بیش از یک دهه در آخر عمرش هرگز 
ننوشت.ابراهیمی استاد نوشتن داستان های شاعرانه بود و گزاف نیست اگر 
بگوییم در این عرصه بی رقیب بود. این شاعرانگی نه تنها در نثر او بلکه 
در مضمون داستان هایش نیز جریان داشت. ابراهیمی از آن نویسندگانی 
بود که روح نویسندگی را می شد در آثارش بخوبی درک کرد.با آثار نادر 
ابراهیمی خیلی ها بزرگ شده اند، عاشق شده اند، گریسته اند و خاطرات 
بسیار دارند. او نویسنده ای بود که عشقش به ایران از رمل های کویر گرفته 
تا جنگل های حاشیه خزر و تا قله علم کوه، به گفته همه اطرافیانش بیشتر 

از هرچیز بود. خودش جایی می گوید:
من اگر وطنم را عاشقم،

خاک پرستی نیست،
دوست داشتن قدمگاه مردمی است

 که سخت دوستشان دارم...

نادر ابراهیمی
 روحی عصیانگر

در کالبد نویسنده  عاشق 
    فدائیان شکم

صادق هدایت
پروفسور »بونژ« در کتاب علمی خود چنین می نویسد: »در زمان های ماقبل انسانی، نیاکان آدمی 
زاد مانند میمون های بزرگ در شاخسار درختان زندگی می کرد و از میوه تغذیه . ساختمان بدن 
انسان کنونی گواهی می دهد چون او دارای روده های باریک میوه خوار و گیاهخواران می باشد. 
هنگامی که انسان زندگانی حیوان خزنده را ترک کرده و موقعیت قائم را پذیرفت خوراک او تغییر 
نمود و گوشت و نباتات را با هم خورد . اما این تغییر خوراک در بدن انسان تولید سموم نموده از آنجا 
امراض تولید گردید . غذای گوشتی روده های کوتاه می خواهد و چون گذرگاه لوله هاضمه زیاد دراز 
است بزودی در آنجا تولید فساد کرده و ناخوشی هایی که از این راه بگیرند موروثی گشته پیوسته 

سخت تر می شود ، بخصوص نزد بچه هایی که از خویشان هم خون بدنیا بیایند. 
پرفسور »فویه« می نویسد : گرگان یکدیگر را نمی درند ،نه شیران  و نه ببران . معلوم نیست برای 
چه این احتیاج غیر طبیعی در انسان پیدا شده . بدرفتاری درباره زنان مابین بسیاری از طوایف 
وحشی رواج دارد .باهوشترین دانشمندان و خردمندان و پیشوایان عقاید و همه کسانی که به 
بهبودی اخالقی نژاد آدمی عالقمند بوده اند برای پیشرفت ذهنی و برتری مقام انسانیت کوشیده 
اند همه گیاهخوار بوده  وپرهیز از گوشتخواری  را یکی از بزرگترین عوامل پرهیز گاری دانسته و 
به پیروان شان سفارش نموده اند. چنانکه از داستانهای ملت ها آشکار می گردد ، پیشرفت اخالقی 
و توسعه فکری با خوراک آنان وابستگی نزدیکی داشته است. امروزه بسیاری از بزرگان و متفکرین 
دنیا همین طرز خوراک را پیروی می نمایند. در بیشتر کیش ها پرهیز از گوشتخواری تاکید شده 
. هندوها یا بودایی ها به کلی از خوراک حیوانی پرهیز می کنند .چون که مذهب آنان قدغن اکید 
نموده . مصریان باستان نیز از گوشت احراز می نمودند چون که حیوانات را مقدس دانستند و 
فیثاغورس که عالقمند به طریقت آنان بوده این عقیده را در یونان رواج داد: »نژاد آرین در ابتدا از 
خوردن گوشت پرهیز می کرد و در قوانین مانو که یکی از کتب کهن هندی هاست آمده : کسی که 
پیروی قوانین را نمود و مانند دیو تشنه به خون ،گوشت استعمال نکند در این دنیا به نیک سیرتی 

کامل رسیده و از شکنجه و ناخوشی ها ایمن خواهد بود.«
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ترقی اقتصادی در 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گردد، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید.


