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آینــده بـورس

مشکلی که نهاد  های عمومی به اقتصاد   
تحمیل کرد  ند   

 زیانی که 
اقتصاد  ملی می بیند  

صفحه3

سهامداران اسیر سفته بازی نشوند

داغ دالر 
بردل سرمایه گذاران

د  ولت فعلی که سکاند  ار د  ولت یازد  هم هم بود  ، د  ر حالی بر میخ کوب 
کرد  ن نرخ ارز اصرار کرد   که د  ر د  ولت قبل اگر چه شاهد   کاهش نرخ 
تورم بود  یم ولی د  ر چهار سال 92 تا 96، کشور حد  ود   50 د  رصد   
تورم را تجربه کرد  . د  ر صورتی که قیمت ارز هر د  الر آمریکا از حد  ود   
 96 مرد  اد    د  ر  تومان   3800 حد  ود    به   92 مرد  اد    د  ر  تومان   3300
که   بد  انیم  است  جالب  می د  هد  .  نشان  را  رشد    که 15د  رصد    رسید   
نیز همین  این مد  ت  بازارهای جهانی طی  آمریکا د  ر  شاخص د  الر 
رشد   15د  رصد   را د  اشته است. یعنی افزایش 15د  رصد  ی قیمت د  الر 
د  ر  د  الر  برابری  قد  رت  افزایش  از  ناشی  آزاد   کشور  بازار  د  ر  آمریکا 
بازارهای جهانی بود  ه و از تورم د  اخلی ایران طی این 4 سال تاثیری 
نگرفته است، یا نگذاشته اند   که ثاثیری بگیرد   و به صورت د  ستوری 
مانع رشد   قیمت ارز حد  اقل متناسب با نرخ تورم شد  ه اند  ، تا بازار ارز 
کشور مرحله فشار را روز به روز بیشتر تجربه کند  . موارد   زیر تنها 
بخشی از اظهارنظرهای مسئوالن اقتصاد  ی د  ولت د  ر مورد   نرخ ارز 
طی چند   ماه گذشته است. اظهارنظرهایی که حد  اقل د  ر این روزها 
خالف آن ثابت شد  ه و فعاالن اقتصاد  ی کشور اگر بر مبنای اظهارات 
اقد  ام به امور تجاری خود   کرد  ه باشند  ، نه  این مسئوالن تصمیم و 
بلکه د  ر شرایط رکود  ی کشور متحمل زیان  تنها سود  ی نکرد  ه اند  ، 

نیز شد  ه اند  ... 

د    وهفته نامه اقتصاد    ی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 50 - نیمه د  وم بهمن 1396
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 مالک افزایش حقوق کارگران 
چیست؟ سبد   معیشت یا تورم

زند  ه باد   من! 

به  شرایطی  زیاد  ،  یا  کم  ما  از  یک  هر  برای 
وجود   می آید   که الزم است تصمیم بگیریم 
از منافع  یا  از منافع خود   حفاظت کنیم  که 
این د  و منفعت د  ر یک راستا  عمومی. وقتی 
قرار بگیرند  ، مشکلی ند  اریم، ولی د  ر مواقعی 
که این د  و منفعت د  ر مقابل هم قرار میگیرند  ، 
کد  ام  که  است  مهم  بسیار  اجتماعی  نظر  از 

تصمیم را می گیریم...

د  ر سه سال گذشته بانک مرکزی تالش کرد   به 
اوضاع بازیگران بازار پول کشور سروسامان بد  هد  ، 
سروسامانی که اکنون د  ر بوته نقد   و د  اوری قرار 
گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی د  ر بهمن ماه سال جاری د  ر گزارشی 
عملکــــرد   بانک مرکزی د  ر ساماند  هـــی بازار 

غیرمتشکل پولی را ارزیابی کرد  ه است...

قانون  ماده 18  اجرایی  آئین نامه  گرچه طبق 
بیمه شخص ثالث تخفیف عدم خسارت ساالنه 
از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است 
این  برخی کارشناسان می گویند در کل  ولی 
آئین نامه به نفع بیمه گذار است، چراکه طبق 
تخفیفات  کل  خسارت،  بار  یک  با  دیگر  آن 

سال های گذشته از بین نمی رود...

بحران مالی سال 2008، نه تنها ترازنامه ها و 
رفتار بانک ها، بلکه کمک های د  ولتی د  ریافتی 
توسط بانک ها را د  ر کانون توجهات قرار د  اد  . 
د  هند  ه  این شرایط »وام  د  ر  نظر می رسید    به 
نهایی« که یکی از وظایف بانک مرکزی است 
به موضوع کمک د  ولت به بانک ها تغییر یافته 

است...

 بانک مرکزی د ر ساماند هی 
موسسات مالی موفق بود ؟

عملیات ممکن
آیین نامه ای به نفع 

بیمه گذاران 
نحوه کنترل فعالیت 

بانک های زامبی 
روابط اقتصاد  ی ایران و بریتانیا به روایت المانیتور

 اثرات برگزیت برمراود  ات تجاری 
ایران و انگلیس

مفهوم جوانان در ایران کامال 
پسرانه است
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 50 - نیمه دوم بهمن 1396

ایـــراناقتصــاد2

اقتصاد  د  ان 
مرتضی ایمانی راد   

ترمیم موضعی بافت فرسود  ه بی نتیجه است
اید  ه ترمیم بافت فرسود  ه به منظور افزایش میزان عرضه مسکن 
مطلوب، پیش از اجرای پروژه مسکن مهر هم مطرح شد  ه بود   
اما بنــا به د  الیلی د  ر آن زمان مورد   پذیــرش قرار نگرفت. د  ر 
آن د  وره ترمیم بافت فرســود  ه بــد  ون د  ر نظر گرفتن ظرفیت 
این بخش برای اثرگذاری بر بازار مســکن به شــکل موضعی 

د  نبال شد  .
 بافت فرســود  ه د  ر آن د  وره به شکل پراکند  ه مورد   ترمیم قرار 
گرفت به این صــورت که واحد  های ریزد  انه که د  ر مناطق 10 
و 11 پایتخــت از فراوانی بیشــتری برخورد  ار اســت، تجمیع 
شــد  . اختیار گرفتن جواز د  ر این شــیوه ترمیم بافت فرسود  ه 
بــه عهد  ه مرد  م بــود   و از آنجایی که مــرد  م ترجیح می د  اد  ند   
مستقل باشند  ، کار به مسیر واسطه گری هد  ایت شد  . د  ر واقع این د  الل ها بود  ند   که زمین ها را می 
خرید  ند  ، تجمیع کرد  ه و واحد  هایی را می ساختند   و به فروش می رساند  ند  . آن ها مسکنی ساختند   
که اکنون با گذشــت کمتر از 20 ســال از عمرش تبد  یل به خانه کلنگی شد  ه است. د  ر ساخت این 
منازل نه کیفیت و استاند  ارد  های ساخت رعایت شد  ه و نه مسائل محیطی و شهرسازی مورد   توجه 
قرار گرفته اســت. د  یگر نکته مهم ســالمت محیطی محالت بود   که به د  لیل عالقه  و عرق ساکنان 
د  ر محله های د  ارای بافت فرسود  ه به امنیت این مناطق د  امن زد  ه بود  . د  ر این سال ها پس از خرید   
زمین د  ر این محله ها توســط بســاز و بفروش ها، ساکنان جد  ید   به محله ها اضافه شد  ند   و ماهیت 

محالت متفاوت شد  .
اکنون وقت اجرای فکری اساســی برای ترمیم بافت فرسود  ه فرارســید  ه است. بهترین راه حل خرید   
زمین های بزرگ توسط د  ولت و ساخت شهرک های بلند  مرتبه است. هر نوع افزایش واحد   مسکونی باید   
د  ر ارتفاع انجام شود   و د  ر ترمیم بافت فرسود  ه کمتر زمین را اشغال کرد  . از سوی د  یگر باید   از مساحت 
زمین برای ایجاد   فضای ســبز و د  یگر اماکن شهری و عمومی مورد   نیاز و زیرساختی بهره برد  . به طور 
خالصه می توان گفت تجمیع زمین های بزرگ د  ر ترمیم بافت فرسود  ه به کار می آید   نه ساخت و ساز 

د  ر واحد  های خرد  . ترمیم موضعی د  ر بافت فرسود  ه بی نتیجه است.

 تحلیل گر اقتصاد   مسکن
علیرضا سرحد  ی

ترقی اقتصاد  ی:گروه صنعتی بهشهر با مد  یریت 
الجــورد  ی ها، پارس الکتریک بــا مد  یریت حاج 
محمد  تقــی برخورد  ار و کفش ملــی با مد  یریت 
محمد  تقی ایروانی تنها چند   اسم از مجموعه گروه 
های صنعتی است که د  ر د  هه 40 خورشید  ی د  ر 

ایران جان گرفتند  .
 د  ر آن زمان که کارآفرینانی این چنین برای کارگر 
ایرانی فرصت شــغلی ایجاد   مــی کرد  ند   و کاالی 
ایرانــی مرزها را د  ر نورد  ید  ه و به کشــورهای بی 
شماری صاد  ر می شد  ، کشوری مثل کره جنوبی 
هیچ ند  اشت. اما اکنون د  ر اقتصاد   ایران خبری از 
گروه های صنعتی متعلق به بخش خصوصی د  ر 
اند  ازه و شکل سابق نیســت اما د  ر کشوری مثل 

کره جنوبی، چند  ین شــرکت بیــن المللی مثل 
سامســونگ، ال جی، هیوند  ایــی و... فعالیت می 
کنند  . متاسفانه د  ر ایران شرکت های بین المللی 
د  ر این سطح ند  اریم. چرا؟ پاسخ این سوال را باید   
د  ر وجود   نهاد  های بزرگ عمومی د  ید   که به تقویت 
انحصار به جای رقابت د  ر اقتصاد   ایران د  امن زد  ه و 
با کوتاه کرد  ن د  ست بخش خصوصی از پروژه های 

بزرگ، مانع رشد   این بخش شد  ه اند  .
نهاد  های عمومی د  ر کشور تبد  یل به رقبای امروز 
بخش خصوصی شــد  ه اند  . ایــن بخش د  ر حالی 
د  ر پروژه های مختلف اعم از ســاخت اتوبان، پل، 
مخابرات و بانک حضور د  ارد   د  رحالیکه ســاخت 
جاد  ه و اد  اره مخابرات کار بخش خصوصی است. 
رشــد   و توســعه بخش خصوصی همراه با ایجاد   
واحد  های R&D یعنی تحقیق و توسعه است که 
با نوآوری د  ر ترکیــب محصوالت صنعتی و انواع 
خد  مات به رشد   فزایند  ه سرمایه د  ر گرد  ش شرکت 
ها می انجامد  ، رشــد  ی که نه فقط به نفع بخش 
خصوصی بلکه به نفع اقتصاد   ملی اســت چراکه 
زمینه افزایــش د  رآمد  های د  ولت از ناحیه مالیات 
را فراهم می کند  . این مسئله ایجاب می کند   که 
نه صرفا د  ولت بلکه کل بد  نه حاکمیت روند   خروج 
نهاد  های عمومی از اقتصاد   را به نفع تقویت بخش 
خصوصی د  نبال کنند  . متاســفانه به د  لیل رقابت 
خصولتی ها با بخش خصوصی هیچ شرکت متعلق 

به بخش خصوصی را ند  اریم که سه نسلی باشد  .
قانــون برای نهاد  های عمومی و نیروهای مســلح 
فعالیت د  ر د  یگر امور کشور را د  ر نظر گرفته است. 
د  ر کشورهای مختلف نیروهای مسلح وظیفه د  ارند   
د  ر زمان صلح، بر تقویت توان د  فاعی تمرکز کنند  . 
نیروی مسلح ایران هم از این قاعد  ه مستثنی نیستند  .  
بخش های نظامی ایران البته براساس قانون باید   د  ر 
جایی که بخش خصوصی تمایل به کار ند  ارد  ، یا به 
د  الیل مختلف از جمله مسائل امنیتی توان انجام 
کار ند  ارد  ، از ظرفیت ها و تجهیزاتش برای سازند  گی 
کشور اســتفاد  ه کند   اما اکنون د  ایره فعالیت های 
بنگاه های اقتصاد  ی متعلق به بخش های نظامی 
د  ر ایران گســترد  ه تر از آن اســت که بتوان آن را 
فعالیــت د  ر بخش هایی توصیف کرد   که از توان و 
ظرفیت بخش خصوصی خارج است. اکنون پروژه 
های اقتصاد  ی، فعالیت های تجاری و بانکد  اری هم 
به د  ایره امور محوله به شرکت های اقتصاد  ی متعلق 
به بخش نظامی اضافه شد  ه است د  رحالیکه تجارت 

کار بخش خصوصی است.

حضور شــرکت های متعلق بــه بنیاد  ها و نهاد  ها 
و بخش های نظامی، به کوچک ماند  ن شــرکت 
های بخش خصوصی منجر شد  ه است. د  ر فرایند   
خصوصی سازی با واگذاری های اشتباه این رقابت 
ناعاد  النه هم تشــد  ید   شد  . برای مثال شرکت ملی 
مخابرات د  ر به کنسرسیومی واگذار شد   که متشکل 
از شرکت های بنیاد  ها و نهاد  های عمومی بود  . چنین 
نمونه هایی نشان می د  هد   که خصوصی سازی به 
هیچ وجه موفق نبود   و به الغر شد  ن هرچه بیشتر 
بخــش خصوصی و چاق شــد  ن غیرخصوصی ها 
د  امن زد  . بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی  تنها 14 د  رصد   از واگذاری شرکت 
های د  ولتی به بخش خصوصی واقعی انجام شد   و 
86 د  رصد   از شرکت ها به نهاد  های عمومی واگذار 
شد  . واگذاری که د  ولت بود  ن شرکت ها به مراتب 
از آن بهتر بود  . اکنون مسئله سهام عد  الت د  ر ایران 
مبهم اســت و حضور گسترد  ه نهاد  ها و بنیاد  ها د  ر 
اقتصاد   حرکت این قطار را کند   کرد  ه است. این د  ر 
حالی است که برخورد   علمی نسبت به خصوصی 
ســازی د  ر کشورهایی مثل آلمان نتیجه ای چون 
رسید  ن اقتصاد   این کشور به جایگاه اولین د  ر قاره 

اروپا و چهارمین د  ر جهان را د  ر پی د  اشته است.
به اعتقاد   من هرچه تصد  ی گری حاکمیت د  ر اقتصاد   
بیشتر شود  ، زیان اقتصاد   ملی افزایش پید  ا می کند  . 
کار بزرگ حاکمیت د  ر آیند  ه این است که از بخش 
خصوصی واقعی عذرخواهی کند  . زمانی حاکمیت 

از تقویت بخش خصوصی واقعی د  فاع کرد  ه اســت 
که شعار زند  ه باد   سرمایه گذاری را سر د  هد   چراکه 
د  اشتن سرمایه جرم نیست، این د  اللی، رانت خواری 
و واسطه گری است که جرم و مذموم است. به نظر 
من مــی توان انضباط را بزرگترین مفقود  ه فعالیت 
بنگاه هــای اقتصاد  ی متعلق به نهاد  ها و بنیاد  های 
عمومی د  انست. به نظر من انضباط اقتصاد  ی د  رمان 
بیماری امروز ایران است. انضباط د  ر سیستم بانکی و 

سند   بود  جه د  ر اولویت است. 
د  ولت اگر میخواهد   از بخش خصوصی واقعی حمایت 
کند  ، باید   ار زان تر از شرایط فعلی اد  اره شود  . تحکیم 
روابط بین المللی با کشورهایی مثل آلمان به عنوان 
اولین قد  رت اقتصاد  ی اروپا و فرانسه به عنوان عضو 
شورای عالی امنیت ملی ضروری است. این انتظار از 
د  ولت حامی بخش خصوصی وجود   د  ارد   که فعاالنه 
د  ر گرد  همایی ها بین المللی توان و ظرفیت بخش 
خصوصی ایران را فریاد   بزند   نه اینکه به طور کلی از 

حضور د  ر آن ها انصراف د  هد  . 
ســرمایه ایرانیان خارج از کشور رقمی بین 400 تا 
800 میلیارد   د  الر برآورد   می شود  . د  ولت می تواند   
با برنامه ریزی د  رست زمینه سرمایه گذاری ایرانیان 
مهاجر د  ر موطنشــان را فراهم کند  . مسیر تقویت 
بخش خصوصــی با گذر از موانع جذب ســرمایه 
د  اخلی و خارجی می گــذرد   و اهتمام د  ولت ها به 
رفع این موانع، میزان توجه آن ها به اقتصاد   رقابتی و 

غیرانحصاری را نشان می د  هد  

دیدگاه

زیانی که اقتصاد   ملی می بیند   
مشکلی که نهاد  های عمومی به اقتصاد   تحمیل کرد  ند   

 تحلیل گر اقتصاد  ی
مهد  ی پازوکی

رشد   مسکن سال ۹۶ هم منفی خواهد   ماند  
 ترقی اقتصاد  ی : بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد   ارزش 

افزود  ه بخش مسکن و ساختمان د  ر سال 96 منفی 2.4 د  رصد   خواهد   بود  .
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حکایت از آن د  ارد   که رشد   بخش مسکن 
د  ر سال 96 نیز همانند   سالهای گذشته منفی خواهد   ماند  . بر این اساس  رشد   
منفی بخش مسکن از سال 88 آغاز شد  ه و د  ر د  وسال گذشته نیز تشد  ید   شد  ه 
اســت. د  ر سال 94 رشد   بخش مســکن منفی 17 و د  ر سال 95  منفی 13 
د  رصد   بود  ه است. این د  ر حالی است که پیش بینی می شود   رشد   ارزش افزود  ه 
بخش ساختمان د  ر سال 96 نیز منفی)2.4(باقی بماند  . این وضعیت ریشه د  ر 
کاهش هزینه های عمرانی بود  جه و همچنین کاهش سرمایه گذاری د  ر سایر 

بخشهای اقتصاد  ی د  ارد  .
برای تحلیل د  قیق از وضعیت بخش ساختمان د  ر سال جاری باید   میزان رشد   
ساختمانهای د  ولتی که متکی به بود  جه عمومی است و همچنین رشد   بخش 
ساختمان د  ر بخش غیر د  ولتی که بستگی به تعد  اد   پروانه های صاد  ره د  ارد   را 
مورد   بررسی قرار د  اد  .د  ر پایان سال 96 حد  ود   42 هزار میلیارد   تومان از منابع 
بود  جه عمرانی محقق خواهد   شــد   که رشد   صفر د  رصد  ی نسبت به سال 95 
خواهد   د  اشــت. به این ترتیب با د  ر نظر گرفتن  پیش بینیها از رشد   شاخص 

ضمنی مرتبط، رشد   حقیقی ساختمانهای د  ولتی منفی 11 د  رصد   خواهد   بود  .
از سوی د  یگر رشد   پروانه های صاد  راتی د  ر سال 95 نسبت به سال 94 حد  ود   
15 د  رصد   بود  ه است. این رشد   د  ر سال قبلش منفی 14 د  رصد   بود  . د  ر 6 ماهه 
نخســت سال جاری تعد  اد   پروانه های صاد  ر شد  ه د  ر مناطق شهری رشد   7.8 
د  رصد  ی د  اشته است. به طور کلی می توان گفت که رشد   ساختمانهای بخش 

خصوصی د  ر پایان سال 96  مثبت و حد  ود   1.4 د  رصد   پیش بینی می شود  .
به این ترتیب رشــد   ارزش افزود  ه بخش مســکن و ساختمان  د  ولتی و غیر 

د  ولتی د  ر پایان سال 96  منفی 2.4 د  رصد   خواهد   بود  .

ترقی اقتصاد  ی : هر سال با نزد  یک شد  ن به ماه 
اسفند   یکی از موضوعات مهم اقتصاد  ی کشور که 
افزایش حقوق و د  ســتمزد   د  ر سال آیند  ه است به 
بحثی پرچالش تبد  یل می شــود   و معموال هم تا 
آخرین لحظه های و د  قایق ســال توافقی د  ر این 
زمینه صورت نمی گیــرد   تا اینکه د  ر نهایت نظر 
د  ولت د  ر این اعمال نفوذ می کند   و بعد   از جلسات 
چند  ین و چند   ســاعته یک توافق اعالم می شود 
برای مثال سال گذشــته آخرین جلسات تعیین 
د  ستمزد   کارگران د  ر سال جاری به نیمه های شب 
هم کشید  ه شد   و د  ر نهایت روی افزایش 14 د  رصد   
حقوق ) باوجود   اینکه نرخ تورم حد  ود   10 د  رصد   

بود  ( کارگران برای سال جاری توافق شد  .
امســال هم همچون ســال های گذشته تعیین 
د  ستمزد   حقوق کارگران با اختالف نظرات شد  ید   
بیــن وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، جامعه 
کارگری و جامعه کارفرمایی شــروع شد  ه است و 
به نظر می رسد   که هر کد  ام از این طرفین از یک 
ســوء خواســته های خود   را د  ارند   و به د  نبال آن 
هستند   که این خواسته ها را به کرسی بنشانند  . د  ر 
این بین د  ولت خواستار افزایش حقوق کارگران بر 
اساس نرخ تورم و به صورت پلکانی است، کارگران 
به د  نبال افزایش حقوقشان براساس سبد   معیشت 
و جبران عقب افتاد  گی های گذشــته هســتند   و 

کارفرمایان هم معتقد  ند   باتوجه به وضعیت رکود   
و نبود   تولید   و بد  هی های آن ها بهتر است افزایش 

حقوق ها د  ر پایین ترین سطح باشد  .
البته طبق قانون هر ســاله باید   د  ر یک توافق سه 
جانبه بیــن فعاالن کارگری، کارفرمایی و د  ولت و 
براساس سبد   معیشــت ) هزینه زند  گی( و میزان 
تورم افزایش حقوق د  ر ســال بعد   اتفاق بیفتد  . اما 
د  ر این بین عمال به این قانون توجهی نمی شــود   
و د  ولت و کارفرمایان به جای ســبد   معیشت تنها 
تورم را مالک می گیرنــد   زیرا د  ر صورت د  ر نظر 
گرفتن سبد   معیشــت، حقوق کارگران د  ر ایران 
با عقب افتاد  گی شــد  ید  ی رو به رو هست. طبق 
آمارها د  ر کالن شــهرها حد  اقل خــط فقر برای 
زند  گی 2میلیون و 500 هزار تومان است که بیش 
از 2.5 برابر حد  اقل حقوق کارگران اســت که د  ر 

سال جاری کمی بیش از 900 هزار تومان بود  .
کارگــران معتقد  ند   د  ولت باید   د  ر یک برنامه عقب 
افتاد  گی حقوق ها و د  ســتمزد   کارگران را جبران 
کند   ولــی د  ولت اعتقاد   د  ارد   کــه افزایش حقوق 
کارگران متناسب با سبد   معیشت می تواند   تورم را 
د  ر کشور به وجود   بیاورد  ، البته د  ر مقابل کارگران 
می گویند   اگر از ابتد  ا د  ولت به قانون عمل می کرد   
و ســبد   معیشــت را د  ر افزایش حقوق ها د  ر نظر 
می گرفت هم اکنون با فاصله ای به این شــد  ت 
بین حد  اقل حقوق کارگران و سبد   معیشت رو به 
رو نبود  یم. البته نمایند  گان تشــکل های کارگری 
از د  ولت خواســته اند   ضمن اینکه سبد   معیشت 
را بــرای افزایش حقوق د  ر نظر بگیرد   د  ر یک بازه 
زمانی مشخص مثال 5 ساله به د  نبال جبران عقب 

افتاد  گی های گذشته باشد  . 
فرامرز توفیقی رئیس کمیته د  ستمزد   کانون عالی 
شــوراهای اسالمی کار کشــور گفت:» قرار است 
روز د  وشــنبه د  رباره تعیین هزینه معیشت 96 به 
عنــوان معیار برای تعیین د  ســتمزد   97 تصمیم 

گیری شــود  . اقالم سبد   معیشت د  ر سال گذشته 
با توافق همه تعیین شــد  ه بود   و همین اقالم نیز 
به عنوان سبد   موثر د  ر معیشت مورد   پذیرش سه 
گروه کارگری، کارفرمایی و د  ولت قرار د  ارد  .« او با 
اشاره به اینکه سبد   معیشت تعیین شد  ه د  ر سال 
گذشــته 2 میلیون و 489 هزار تومانی بود  ه است 
گفت:» یکی از ایراد  ات اجرای ماد  ه 41 قانون کار 
برای تعیین د  ستمزد   ســاالنه این بود   که همواره 
نرخ تورم بر د  رآمد   خانوار محاســبه می شد   اما از 
این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می شود   
که تورم هزینه معیشــت مورد   محاسبه و بررسی 
قرار گیرد   که سال گذشته بر روی اقالم خوراکی و 

غیرخوراکی این سبد   توافق شد  .« 
نمایند  ه کارگران د  ر کمیته د  ستمزد   شورای عالی 
کار به فاصله حد  اقل د  ســتمزد   تا هزینه معیشت 
هم اشــاره کرد   و گفت: این فاصلــه به گونه ای 
شــد  ه که ما انتظار ند  اریم یک ساله و یکباره این 
فاصله جبران شــود   اما انتظار هم ند  اریم جبران 
این فاصلــه به عنوان یکی از خواســته های مهم 
نمایند  گان کارگری د  ر جلســات مزد   به فراموشی 
سپرد  ه شــود   چراکه مرد  م توان تحمل این فاصله 
ایجاد   شــد  ه را ند  ارند  . بر اساس یکی از سناریوها 
پیشنهاد   می د  هیم د  ر یک بازه زمانی 5 ساله عالوه 
بر افزایش حد  اقل د  ستمزد  ، برای ترمیم و جبران 
تد  ریجی فاصله ایجاد   شد  ه بین حد  اقل د  ستمزد   تا 
هزینه معیشت، د  رصد  ی به میزان مصوب د  ستمزد   

اضافه شود  .«
اما این نمایند  ه تشکل های کارگری د  ر شرایطی 
این حرف را می زند   که نمایند  گان کارفرمایان به 
صورت کلی با افزایش حقوق بیش از تورم مخالف 
هستند   و اعالم کرد  ه اند   که توان افزایش حقوق را 
ند  ارند   و همین حاال نیز بســیاری از شرکت ها د  ر 
آستانه تعطیلی قرار گرفته اند   و یا اینکه چند   ماهی 

است حقوق کارگرانشان را پرد  اخت نکرد  ه اند  .

 مالک افزایش حقوق کارگران چیست؟ سبد   معیشت یا تورم

زند  ه باد   من! 
برای هر یک از ما کم یا زیاد  ، شــرایطی 
به وجود   می آید   که الزم اســت تصمیم 
بگیریم که از منافع خود   حفاظت کنیم 
یا از منافع عمومی. وقتی این د  و منفعت د  ر یک راستا قرار بگیرند  ، مشکلی 
ند  اریم، ولی د  ر مواقعی که این د  و منفعت د  ر مقابل هم قرار میگیرند  ، از نظر 

اجتماعی بسیار مهم است که کد  ام تصمیم را می گیریم.
 مثال د  ر امتحانات د  انشگاه تقلب میکنیم ) زیر پا گذاشتن منافع عمومی( تا 
نمره قبولی بگیریم ) منافع شخصی(. یا ممکن است چراغ قرمز را رد   کنیم 
) زیر پا گذاشتن منافع عمومی( تا زود  تر به مقصد   برسیم ) منافع شخصی(. 
اینها د  ر حوزه زند  گی اجتماعی است و انتخاب منافع شخصی موجب می شود   
که اســتاند  ارد  های عمومی، که زند  گی را راحت تر و اثر بخش تر می کند  ، از 
بین برود   و د  ر کل کارایی روابط و سیستم های اجتماعی و اقتصاد  ی پایین 
بیاید  . ولی وقتی به حوزه سیاست و مجموعه د  ولتی میرسیم مساله از د  ست 
د  اد  ن آیند  ه و توســعه کشــور به بهای پی گیری منافع گروهی و شخصی 
است. رشوه گرفتن، استفاد  ه از رانت اطالعاتی، استفاد  ه از روابط سیاسی، سوء 
استفاد  ه از موقعیت شغلی د  ر سیستم د  ولتی، تنها نمونه هایی از تقد  م منافع 

شخصی و گروهی بر منافع عمومی است. 

شــرط الزم برای توسعه و پیشرفت کشور همراستا کرد  ن منافع شخصی و 
عمومی اســت و برای این همراستایی تغییر اساسی د  ر گزینش ها، پرد  اخت 
ها، و  توجه جد  ی به منابع انســانی د  ر سیســتم د  ولتی است . وقتی قوانین 
د  رست حاکم بر مناسبات د  ولتی نباشد  ، منافع شخصی جای منافع عمومی 
می  نشــیند   و محصول آن فســاد   خواهد   بود  . حال هر چه این فرایند   تکرار 
شود  ، هم عمومی تر می شود   و هم مقبول تر. آن گاه فساد   تبد  یل به فرهنگ 
می شــود   و اگر فاسد   نباشید  ، جماعت شما را عجیب و غریب نگاه می کند  . 

مثل اینکه از پشت کوه آمد  ه اید  . این حد   از فساد   خطرناک است.
د  ر این ســطح از فساد  ، فرقی نمی کند   که سیاست اقتصاد  ی د  رست اعمال 
می شــود   یا نه. فساد   سیاست را به شکســت می کشاند  . چون مجریان یک 
سیاست د  رست، باید   د  رست باشند   تا یک سیاست د  رست، د  رست اجرا شود  . 
د  ر اینجا روابط سیاسی و عمومی همانند   کاتالیزور عمل می کند  . اگر د  رست 
نباشد  ، هیچ کاری د  رست انجام  نمی شود   و چون مد  ام تخریب را زیاد   می کند  ، 
اوضاع روز به روز بد  تر می شود   و هر چه اوضاع بد  تر شود   تمایل برای تخریب 
منافع عمومی و تقد  م منافع شــخصی بیشــتر می شود   و این خود    تخریب 
را بیشــتر می کند  . برای حراســت از منافع عمومی، آنچه که باید   تخریب 
شود   پیگیری منافع شخصی یا گروهی با هزینه تخریب منافع عمومی است. 
یاد  مان باشد   که گاهی این منافع شخصی د  ر تعلقات و وابستگی های سیاسی 
و گروهی تامین می شود   و این خود   راهی برای فرار از عذاب اجتماعی  است.

30٪
25٪
20٪
15٪
10٪
5٪
0٪

-5٪
-10٪
-15٪
-20٪

24/9٪

12/9٪

-4/8٪ -3/2٪

-9/4٪

-0/9٪

-17/0٪
-13/1٪

139513941393139213911389 1390138813871386

2/0٪
5/1٪



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره ۵۰ - نیمه دوم بهمن 1396

سازمان خصوصي ســازي به عنوان تنهانهاد       مجري سیاســت هاي اقتصاد      ي د      ولت د      ر 
زمینه خصوصي سازي، د      ر راستاي ابالغیه مقام معظم رهبري پیرامون سیاستهاي کلي 
اصل )44( قانون اساسي و قانون اجراي سیاستهاي یاد       شد      ه؛ و با اهد      اف »کاستن از بار 
مالي و مد      یریتي د      ولت د      ر تصد      ي فعالیت هاي اقتصاد      ي«، »گسترش مالکیت د      ر سطح 
عموم مرد      م به منظور تأمین عد      الت اجتماعي« و »ارتقاي کارایي بنگاه هاي اقتصاد      ي«، 
برنامه هایي را ترســیم و به عرصه عمل گذارد      ه اســت. با روي کار آمد      ن د      ولت یازد      هم 
شناخت چالشــهاي پیش روي خصوصي ســازي، بکار گیري سیاستها و راهبرد      هاي 
متناســب با آنها، از جمله استفاد      ه از توان مد      یریتي فعاالن بخش خصوصي، گسترش 
بازاریابي، واگذاري سهام بنگاهها به صورت کنترلي به سرمایه گذاران، افزایش شاخص 
بهره وري بنگاههاي واگذار شــد      ه، افزایش اســتفاد      ه از شیوه هاي شفاف و رقابتي د      ر 
واگذاریها، تســریع د      ر تکمیل طرح توزیع سهام عد      الت و توجه به اهد      اف اصلي برنامه 
خصوصي سازي به جاي توجه صرف به تأمین اهد      اف د      رآمد      ي د      ولت از محل واگذاریها؛ 

از اولویتهاي اصلي این سازمان قرار گرفت.
1( مقایســه عملکــرد       د      ولتهای یازد      هــم و د      وازد      هم با د      ولت های گذشــته د      ر زمینه 

خصوصي سازي     
د      ر اجراي برنامه خصوصي سازي بنگاه هاي د      ولتي، از ابتد      اي تاسیس سازمان خصوصي 
ســازي د      ر ســال1380 تا تاریخ 1396/11/10 و طي مد      ت حد      ود      اً هفد      ه سال، مبلغی 
معاد      ل 1.440.360میلیارد       رالر از سهام، اموال و د      ارایی بنگاه هاي د      ولتي به بخشهاي 
غیرد      ولتی واگذار شد      ه است.حال آنکه ارزش واگذاري ها د      ر د      ولتهای یازد      هم و د      وازد      هم 
و طي مد      ت چهار ســال و نیم )از 1392/07/01 تا 1396/11/10(، معاد      ل 440.715 
میلیارد       ریال می باشد      ، که این میزان واگذاري معاد      ل 31 د    رصد     ارزش کل واگذاري ها 

طي هفد      ه سال گذشته مي باشد       جد      ول شماره )1(.
جد   ول شماره )1( :عملكرد    مقایسه ای سازمان خصوصي سازي د   رد   ولت های 

یازد   هم و د   وازد   هم نسبت به د   ولت هاي گذشته براساس ارزش واگذاري
 

2(اقد   امات انجام یافته د   ر د   ولت های یازد   هم و د   وازد   هم جهت بهبود    روند    واگذاری ها از 
طریق توقف فرآیند    رد   د   یون د   ولت و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
از جمله مهم ترین ایراد   ات وارد   ه بر عملکرد    خصوصي سازي د   ر سال هاي گذشته، نوع 
ماهیت خرید   اران و ســهم پایین بخش خصوصي واقعي بود   ه است، به نحوي که سهم 
بخــش خصوصي واقعي از کل واگذاري های بلوکی انجام یافته طي 12 و نیم ســال 
قبل از اســتقرار د   ولت یازد   هم به حد   اکثر 13 د   رصد    رســید   ه است که با اضافه کرد   ن 
واگذاری های تد   ریجی و ترجیحی به این میزان، د   ر خوشــبینانه ترین حالت، ســهم 
بخش خصوصی واقعی د   ر د   وره یاد    شد   ه 18% د   رصد    بود   ه است. این موضوع د   ر ابتد   اي 
استقرار د   ولت یازد   هم د   ر سال1392 مورد    آسیب شناسي جد   ي قرار گرفت و اقد   امات 
اصالحي د   ر نیمه د   وم ســال 1392 توسط د   ولت یازد   هم جهت رفع این آسیب صورت 
پذیرفت و به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور د   ر فرآیند    واگذاری و 
کاهش سهم نهاد   ها و صند   وق ها از واگذاریهای رقابتی انجام شد   ه، ضمن اخذ مصوبات 
الزم و اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی مبنی بر توقف 
فرآیند    رد   د   یون د   ولت، مقرراتی ازجمله »شــیوه نامه تشــویق بخش خصوصی واقعی 
و تعاونی« توســط هیأت واگذاری به تصویب رســید    و د   ر حال اجرا می باشد   . بر این 

اســاس مطابق آمار موجود   ، طي د   وره فعالیت د   ولتهای یازد   هم و د   وازد   هم، سهم بخش 
خصوصي واقعي د   ر حال افزایش بود   ه و این سهم به نحو چشمگیري بهبود    یافته است. 
به گونه ای که سهم بخش خصوصي واقعي د   ر د   ولت یازد   هم )از ابتد   ای سال1393 تا 
1396/05/15( بــه 67 د   رصد     و د   ر د   ولت د   وازد   هم به 100 د   رصد    حجم کل واگذاري 

ها رسید   ه است )به شرح جد   ول ذیل(
جد   ول شماره )2(: عملكرد    سازمان خصوصی سازی د   ر د   ولت  های یازد   هم و 

د   وازد   هم  براساس ماهیت خرید   اران بنگاه های واگذارشد   ه 

* شــایان ذکر اســت تمامی رد   د   یون هــای انجام یافته د   ر د   ولــت یازد   هم مربوط به 
قطعی شــد   ن قرارد   اد   های رد   د   یونی بود   ه اســت که د   ر د   ولتهای گذشته مصوبه هیأت 
وزیران گرفته اند    و یا اینکه حکم مند   رج د   ر قانون بود   جه د   اشته اند    )از جمله صند   وق 

بازنشستگی کارکنان فوالد   (.
 3(اقد   امات انجام یافته د   ر د   ولت های یازد   هم و د   وازد   هم جهت ساماند   هی طرح توزیع 

سهام عد   الت
با وجود    آنکه د   ر ابتد   ای امر توزیع ســهام عد   الت، اهد   اف، ارکان و تشکیالت اولیه طرح 
مذکور تبیین و ترسیم شد   ه بود   ، لیکن به د   لیل پیچید   گی خاص این طرح بزرگ و ملی 
نحوه فراهم نمود   ن بســتر آزاد   سازی  سهام عد   الت و واگذاری سهام به مشمولین طرح 
کامال مبهم و بالتکلیف بود   . بنابراین با روی کار آمد   ن د   ولت یازد   هم، چارچوب و نقشه 
اولیه طرح توزیع سهام عد   الت واکاوی شد   ه و د   ر چارچوب مصوبات شورای عالی اجرای 
سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی کلیه مشکالت، چالشها و آسیبهای آن مورد    
واکاوی و تا حد    قابل توجهی مرتفع گرد   ید   . اکنون با گذشت 5 سال از پروژه ساماند   هی 
سهام عد   الت اقد   امات موثری د   ر خصوص تکمیل طرح بعمل آمد   ه و خوشبختانه با راه 
اند   ازی ســامانه الکترونیکی سهام عد   الت شــرایطی فراهم گرد   ید   ه است که حد   ود    50 
www.samanese. میلیون نفر مخاطب ضمن مراجعه به ســایت سامانه به نشانی

ir آخرین وضعیت سهامد   اری خود    را رویت و نسبت به صد   ور صورتحساب، د   ریافت و 
پرد   اخت قبض ماند   ه بد   هی اقساط پرد   اخت نشد   ه و ... اقد   ام نمایند   .

جای بسی خرســند   ی است که با تالش و پیگیریهای انجام شد   ه مرحله نخست واریز 
سود    سهام عد   الت به تمامی مشمولین ذینفع محقق شد   ه و همزمان با آغاز د   هه مبارک 
فجر مرحله تکمیلی واریز ســود    عملکرد    سال 1395 برای گروههای مختلف د   ر حال 
اجرا می باشــد   .اهم اقد   امات انجام یافته د   ر راســتای ساماند   هی سهام عد   الت به شرح 

زیر است:
الف( تنظیم و ارائه صورتحساب به مشمولین، د   ر راستاي ساماند   هي طرح

نهایی نمود   ن تعد   اد    مشــمولین طرح شــامل 49.226.193 نفــر که طی 18 مرحله 
شناسایی شد   ه اند   

اعمال 50 د   رصد    تخفیف برای مشــمولین د   و د   هک پایین د   رآمد   ی مشتمل بر حد   ود    
6 میلیون نفر

راه اند   ازی ســامانه الکترونیکی تعاملی مشــمولین ســهام عد   الت به نشانی 
www.samanese.ir و ارائــه خد   ماتی ازجمله اعالم آخرین وضعیت ســهامد   اری. 
برقراری امــکان صــد   ور و پرد   اخت قبض ماند   ه بد   هی اقساطتسســویه نشــد   ه،ارائه 

صورتحساب به مشمولین و امکان ثبت و اخذ تایید   یه شماره شبا بانکی
ثبت 140 میلیون نوبت مراجعه از ســوی مشمولین به سامانه سهام عد   الت و د   ریافت 

خد   مات آن
صد   ور 49،226،193 صورتحساب وضعیت سهامد   اری برای مشمولین از طریق سامانه 

سهام عد   الت
ثبت و تایید    نهایی 34 میلیون شــماره شبا بانکی مشمولین د   ر سامانه سهام عد   الت و 

د   ریافت خد   مات آن 
راه اند   ازي ســایت اطالع رســانیطرح توزیع سهام عد   الت و ارایه کلیه اطالعات الزم به 

مشمولین
راه اند   ازی سامانه پاسخگویی تلفنی به مشمولین سهام عد   الت با امکان 90 خط تماس 

همزمان
ب( توزیع سود    سهام عد   الت میان مشمولین

براســاس مصوبه مورخ 1395/12/18 شــورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 
قانون اساســی سازمان خصوصی سازی مکلف اســت تا زمان آزاد   سازی سهام عد   الت، 
سود    ســهام مربوط به طرح توزیع سهام عد   الت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و 
متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد   ، نسبت به پرد   اخت سود    به مشموالن 
طرح یاد    شــد   ه اقد   ام نماید   . د   ر این راستا  و د   ر سال 1396 اقد   امات زیر انجام پذیرفته 

است:
تمهید    کلیه بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري جهت توزیع سود    میان مشمولین و 

هماهنگي با بانک هاي عامل
پرد   اخت اولین مرحله از سود    سهام عد   الت به مشمولین طرح؛ به هر مشمول طرح که 
د   ارای 1.000.000 تومان ســهام است، معاد   ل 150.000 تومان سود    تعلق می گیرد   ، 

که د   ر اولین مرحله 50.000 تومان از این سود    توزیع شد   ه است.
مرحلــه د   وم و تکمیلی پرد   اخت ســود    عملکرد    ســال مالی 1395 ســهام عد   الت به 
مشــموالن از ابتد   ای د   هه فجر آغاز و مابقی سود    ســهام عد   الت به حساب مشمولین 

واریز خواهد    شد   .
ج(آزاد   سازی سهام عد   الت  

اصلــی ترین چالش کنونی پیش روی طرح توزیع ســهام عد   الت فراهم کرد   ن بســتر 
آزاد   سازي آن می باشد   . بر این اساس می بایست مواد    مرتبط د   ر قانون اجراي سیاستهاي 
کلي اصل)44( قانون اساســي بازنگری شود   . به این منظور، سازمان خصوصي سازي از 
طریق وزارت امور اقتصاد   ی و د   ارایی پیشنهاد    تشکیل صند   وق های سرمایه گذاری قابل 
معامله)ETF( و انتقال سهام شرکت هاي سرمایه پذیر سهام عد   الت به این صند   وق ها 
و سپس واگذاري یونیت مالکیتی صند   وق ها به مشمولین را به د   ولت ارایه نمود   ه است. 
چرا که، آزاد   سازي این سهام بر اساس مقررات موجود    و از طریق شرکت هاي سرمایه 
گذاري استاني عد   الت، ریسک مربوط به بهره برد   اري سود   جویان و خروج سهام و منافع 

ناشي از آن از د   ست مشمولین را به شد   ت افزایش خواهد    د   اد   .
 شایان ذکر است الیحه مذکور جهت سیر مراحل قانونی تصویب د   ر تاریخ 1396/10/18 

توسط رئیس جمهور محترم تقد   یم مجلس شورای اسالمی شد   ه است. 

ترقــی اقتصــادی : مدیرعامل 
کارگزاری بانک ســپه هشدار داد : 
سهامداران نباید خود را اسیر موج 
های احساســی خرید و فروش در 
بورس کنند و به سمت سفته بازی 
کشیده شوند چرا که در این صورت 
با ضرر و زیان در بازار سهام مواجه 

می شوند.
سید ابراهیم عنایت  افزود: فعاالن 
بازار سهام برای سرمایه گذاری در 

بورس و خرید و فروش سهام باید قطعا با نگاه بلندمدت در تاالر شیشه ای فعال 
باشــند چرا که ســرمایه گذاری های کوتاه مدت به علت پرریسک بودن بشدت 

مخاطره آفرین و این گونه سهامداران در این فضا متضرر می شوند.
دانش آموخته »مدیریت بازرگانی - مالی« مقطع دکتری دانشــگاه اســترلینگ 
بریتانیــا درباره تداوم وضعیت حال حاضر بورس گفت :  اگر مشــکل خاصی در 
دو حوزه سیاســی و اقتصادی پیش نیاید روند حرکتی بورس و معامالت مثبت 

خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه در ادامه افزود : ایجاد امیدواری های تازه در بازار 
ســهام که همراه با کاهش قیمت ها صورت گرفته یکی از دالیل متعادل شــدن 
بورس بوده و همین عامل باعث شده تا سرمایه گذاران با چشم انداز های مثبتی 

روبرو شوند.
این تحلیلگر باسابقه بازا سهام به تحرک و صعود شاخص بورس در چند مدت اخیر 
اشاره کرد و در پاسخ به ایِبنا اظهار داشت : بخشی از رشد شاخص کل بورس به 
دلیل هیجان زدگی سرمایه گذاران در تاالر شیشه ای است. در سویی دیگر وقتی 
شاخص بورس افزایش می یابد باید حجم معامالت نیز به تناسب آن رشد یابد و 

این یک رابطه مستقیم معنی دار است.
  عنایت در ادامه به این نکته مهم و تاثیرگذار درخصوص رابطه رشد شاخص 
و حجــم معامالت اشــاره کرد و گفت :  اگر شــاخص بورس بدون پشــتوانه 
معامالتی، رشــد شدیدی را تجربه کند، شاهد یک وضعیت خطرناک در بازار 

سهام خواهیم بود.
وی درباره ســاختار و ریشــه های صحیح رشد شاخص بورس، افزود : در شرایط 
عادی و به طور طبیعی، با ورود پول های حقیقی و با ثبات به بازار سهام، شاخص 
بورس با افزایش رقم مواجه می شود و در سویی دیگر اگر با پول های اندک این 

اتفاق رخ بدهد این روند بر مبنای حقیقت بازار سهام نخواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری بانک ســپه  در ادامه گفت و گــو با ایِبنا، درخصوص تاثیر 
بودجه سال 97 در بازار سرمایه معتقد است:  در همه کشورهای دنیا بودجه تاثیر 
مســتقیمی در بورس دارد و در ایران نیز این امر مصداق دارد. در عین حال اگر 
اهداف دولت در بودجه سال آینده و در بخش مالیات ها به سمت تقویت مالیات 
ها ی مستقیم هدایت شــود می توان شاهد توسعه و توزیع مناسب تر منابع در 
همه حوزه های تولیدی و خدماتی باشیم که در این میان بازار سرمایه نیز منتفع 

می شود و به رونق این بازار کمک خواهد کرد.

ترقی اقتصاد    ی : دولت الیحه ای را با امضای رییس جمهوری به مجلس 
فرســتاد که طی آن قصد دارد به دلیل ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام 

تغییراتی را در آن اعمال کند.
بررسی پیشنهادات مطرح شده از ســوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
که به تایید هیات وزیران رســیده اســت، حاکی از آن است که دولت به 
7 دلیل الیحه ای را به منظور ســاماندهی سهام عدالت به مجلس ارسال 

کرده است.
در مقدمه توجیهی الیحه دولت آمده اســت: نظر به ضرورت تســهیل و 
تســریع در آزادسازی ســهام عدالت و مرتفع کردن مشکالت موجود در 
این زمینه از قبیل عدم تناســب ســازوکارهای قانونی پیش بینی شده 
ناکارآمدی شــیوه سازماندهی ســهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه 
توسط مشــموالن و وجود ابهامات در شیوه شناســایی آنها و همچنین 

ضرورت پیش بینی ســازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق 
گســترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار ســرمایه و منافع 
مشــموالن را در پی داشته باشد و نیز رفع پاره ای از ابهامات قانونی که 
سازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند 

الیحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در بخشــی از این الیحه آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی 
مانده ســهام عدالت به صورت نقدی از مشــموالن یا از محل سود سهام 
شــرکت های واگذار شده متناسبا نسبت به آزادسازی سهام شرکت های 
واگذار شــده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها اقدام 
می کند. مابقی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت 
باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل 

توسط دولت واگذار خواهد شد.


بازارسرمایه 3

امسال  9ماهه  د   ر  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه   : اقتصاد   ی  ترقی 
2400میلیارد    تومان سود    شناسایی کرد   ه است که معاد   ل 76د   رصد    بود   جه 
پیش بینی شد   ه سال 96می باشد    و طبق برنامه راهبرد   ی 1401میزان 

سود    شرکت ساالنه 15د   رصد    افزایش خواهد    یافت .
د   ر  بانکی کشور  هنوز حوزه  برجام  از  بعد      : امروز گفت  لطفی  مرتضی 
شرایط اید   ه آل قرار نگرفته است از این سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
برای خرید    49د   رصد    سهام یک  بانک رفاه کارگران د   ر حال مذاکره  با 
بانک آلمانی هستند    .  مد   یرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( گفت: 9 پروژه د   ر حوزه نفت و گاز و د   ارو د   ر ایام اهلل د   هه مبارک 
فجر با هزینه 450 میلیارد    تومانی به بهره برد   اری می رسد   ؛ ضمن اینکه از 
د   اروهای جد   ید    سرطانی نیز با حضور رییس جمهوری رونمایی می شود   .

مرتضی لطفی افزود   : د   ر مجموع 17 طرح د   ر شستا د   ر حال انجام است که 
قرار است 9 طرح آن د   ر د   هه فجر بهره برد   اری شود    که پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با حد   ود    90 د   رصد    پیشرفت، اوره و آمونیاک د   وم خراسان 
شمالی، پاالیشگاه میعانات گازی سیراف، طرح توسعه رایتل عنوان، طرح 
استحصال از معاد   ن پلی متال سیستان و بلوچستان و اکتشاف، استخراج 

و فرآوری از معاد   ن طالی کرد   ستان از جمله این طرح هاست.
وی خاطرنشان کرد   :با اجرای این 17 طرح بزرگ اقتصاد   ی برای 15 هزار 

نفر شغل ایجاد    خواهد    شد   .
وی اظهارکرد   : مجموعه شستا به شفافیت و عرضه اطالعات برای افکار 
و  کارگری  منابع  برای حفظ  سال 65  د   ر  و شستا  د   ارد     توجه  عمومی 
افراد    تحت پوشش تامین اجتماعی شکل گرفت تا از طریق بنگاهد   اری و 

سرمایه گذاری د   ر زمینه ایجاد    ارزش افزود   ه فعالیت کند   .
لطفی د   رباره پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اد   امه د   اد   : این پاالیشگاه 
با ظرفیت 360 هزار بشکه د   ر روز اکنون 90 د   رصد    پیشرفت فیزیکی د   ارد    
و تاکنون سه میلیارد    و 800 میلیون یورو برای آن هزینه شد   ه است و 

400 میلیون یوروی د   یگر نیاز د   ارد   .
به  پروژه   17 تمام   98 سال  پایان  تا  که  کرد     امید   واری  اظهار  وی 

بهره برد   اری برسد   .
احتساب  با  زیرمجموعه  شرکت   157 شستا  اکنون  کرد   :  تصریح  وی 
شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی د   ارد    که ارزش ریالی آنها 

16 هزار میلیارد    تومان است.
وی د   ر اد   امه سرمایه فعلی شستا را 39 هزار میلیارد    راال معاد   ل 2 / 1 
نیز به عنوان  افزود   : 60 هزار میلیارد    تومان  میلیارد    د   الر عنوان کرد    و 
تامین  گذاری  سرمایه  شرکت  اکنون  است،  شرکت  این  سهام  ارزش 
اجتماعی 9 هلد   ینگ د   ارد    که د   ر بخش های د   ارو، عمران، حمل و نقل، 

سیمان، فناوری نوین و انرژی فعالیت د   ارد   .
برنامه  بنگاهد   اری  از  خروج  با  ارتباط  د   ر  د   اد   :  اد   امه  شستا  مد   یرعامل 
راهبرد   ی تا 1401 را تد   وین کرد   ه ایم و قرار است با خروج از بنگاهد   اری 

تعد   اد    این هلد   ینگ ها به پنج هلد   ینگ برسد   .
وی تصریح کرد   : د   ر مرحله اول هشت شرکت برای خروج از بنگاهد   اری 
به توافقات رسید   ه ایم و امید   واریم تا پایان بهمن ماه اینها را به فروش 
برسانیم. البته شستا 105 شرکت را د   ر د   ستور کار خروج از بنگاهد   اری 

د   ارد    چون این شرکت ها اغلب زیان د   ه یا د   ر مقیاس کوچک هستند   .
لطفی با بیان اینکه د   ر مرحله بعد   ی 27 شرکت د   یگر را عرضه عمومی 
خواهیم کرد   ؛ افزود   : همچنین براساس توافقات صورت گرفته با استاند   اری 
ها و اتاق بازرگانی استان ها، این اقد   امات خروج بنگاهد   اری د   ر استان ها 

را د   ر برنامه کاری د   اریم.
وی اد   امه د   اد   : برای افزایش سرمایه ها و سود    کاری نیز تاکنون 100 هیات 
خارجی جهت مذاکره با شستا وارد    کار شد   ه اند    که برای این شرکت ها 

برنامه های سرمایه گذاری د   ر نظر گرفته شد   ه است.
وی برخی از سرمایه گذاری ها با سرمایه گذاران خارجی را ایجاد    کارخانه 
د   ارو با 18 میلیون د   الر د   ر کشور آذربایجان ، تبد   یل کلینکر به سیمان با 
25 میلیون د   الر د   ر کشور عراق و انجام مذاکره با گرجستان عنوان کرد   .

این  د   ارایی  د   رصد      85 حاضر  حال  افزود   :د   ر  اد   امه  د   ر  شستا  مد   یرعامل 
شرکت د   ر بورس عرضه می شود    که البته 139 شرکت د   ر بورس نیستند    

که هماهنگی های الزم برای اینها هم صورت گرفته است، چون د   ولت 
همه و شرکت ما را به خروج از بنگاهد   اری مکلف کرد   ه است و د   نبال این 

هستیم که بخش خصوصی را وارد    این عرصه کنیم.
وی با بیان اینکه ما برای مشارکت خارجی مشکل جذب سرمایه گذار 
و  است  گرفته  صورت  زمینه  این  د   ر  هایی  تالش  کرد   :  اظهار  د   اریم، 
امید   واریم بتوانیم تاپایان سال 97 نیز 135 شرکت را به فروش برسانیم.

تامین  نیز گفت: سازمان  نیروها د   ر شستا  انتصاب  اد   امه د   رباره  وی د   ر 
افزایش  تا  است  گرفته  نظر  د   ر  ما  برای  ای  ماد   ه   9 منشور  اجتماعی 
بهره وری و کاهش هزینه ها را د   اشته باشیم و جلوگیری از منسوبان و 
وابستگان د   ر این شرکت نیز تاکید    شد    که می توان گفت د   ر این زمینه 
نیروهای د   اخلی و  اولویت  انتصاب  برای  ما  100 د   رصد    موفق شد   یم و 

سهمی از بانوان را د   ر نظر د   اشتیم.
جوان  براساس  که  کرد   یم  منصوب  جد   ید     نیروی   30 د   اد   :  اد   امه  لطفی 
گرایی و تخصص بود   ه است و پنج مد   یرعامل شرکت ها با 45 تا 50 سال 

سن را تغییر د   اد   ه ایم و نیروی جوان جایگزین آنها کرد   یم.

عرضه 85د  رصد   د  ارایی شستا د  ر بورس 
مد  یر عامل شستا خبر د  اد   

گزارش عملکرد     سازمان خصوصی سازی د    ر د    ولت های یازد    هم و د    وازد    هم 

عنوان
ارزش واگذاري ها
)به میلیارد    ریال(

نسبت به کل )د   رصد   (

قبل از د   ولت یازد   هم

999.645
69 د   رصد   

د   ولتهای یازد   هم و د   وازد   هم

440.715
31د   رصد   

جمع کل

1.440.360
100د   رصد   

د   وره واگذاري

قبل از د   ولت یازد   هم –
 1380 لغایت 1392/06/31

د   ولت یازد   هم –
 1393/01/01 

لغایت 1396/05/15

د   ولت د   وازد   هم –
 1396/05/16  

لغایت 1396/11/11

سهم بخش 
خصوصي
 واقعي

18د   رصد   

67د   رصد   

100د   رصد   

سهم سهام 
عد   الت

28د   رصد   

2د   رصد   

0

سهم سایرین شامل
 رد   د   یون د   ولت و

 نهاد   هاي عمومي 
و شبه د   ولتي

54د   رصد   

30د   رصد   *

0

جمع کل

100د   رصد  

 
100د   رصد  

 
100د   رصد   

گزارش
سهامداران اسیر سفته بازی نشوند

پیش بینی آینده بورس

7دلیل دولت برای اصالح طرح سهام عدالت



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 50 - نیمه دوم بهمن 1396

ترقی اقتصاد  ی : د  ر ســه ســال گذشته بانک 
مرکزی تالش کرد   به اوضــاع بازیگران بازار پول 
کشور سروسامان بد  هد  ، سروسامانی که اکنون د  ر 
بوته نقد   و د  اوری قرار گرفته است. مرکز پژوهش 
های مجلس شــورای اسالمی د  ر بهمن ماه سال 
جــاری د  ر گزارشــی عملکرد   بانــک مرکزی د  ر 
ساماند  هی بازار غیرمتشکل پولی را ارزیابی کرد  ه 
است. براساس این گزارش عملکرد   بانک مرکزی 
د  ر ارتباط با موسسات مالی واعتباری غیرمجاز تا 

سال 94 موفقیت آمیز نبود  ه است.
شــاید   بتوان عامل اصلی د  ر این باره را عد  م ورود   
د  یگر اضالع موثر د  ر این زمینه د  ر بافت حاکمیت 
د  انست. این حلقه مفقود  ه سرانجام با تالش های 
بیشتر نهاد  های باالد  ستی پید  ا شد   و ازسال 94 به 
بعد   با تصویب ماد  ه 14 قانون برنامه ششم توسعه 
بانک مرکزی نظارت بر بانک ها، موسسات مالی و 
اعتباری و صرافی ها را تشد  ید   کرد  .  تشد  ید   نظارت 
باعث شد   بسیاری از موسســات مالی و اعتباری 

غیرمجاز د  ر د  یگر موسســات یا بانک های مجاز 
اد  غام شــود   و اکنون از 31 بانک فعال د  ر اقتصاد   
ایــران تنها یک بانک )مهر اقتصاد  ( فاقد   مجوز اما 

د  ر آستانه د  ریافت آن است.
براســاس آماری که مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرد ه 9 موسســه مالی و اعتباری د ر ایران 
فعالیــت می کنند  که 5 موسســه مجوز د ارند  و 
4 موسســه د ر حال طی فرایند  د ریافت مجوز از 
بانک مرکــزی اند . هم چنین تعد اد  صرافی هایی 
که تحت نظارت بانک مرکزی د ر زمینه معامالت 
ارزی فعالیــت مــی کنند  689 مورد  اســت که 
579 صرافی مجوز د ارنــد  و 110 صرافی هم د ر 
فرایند  ســاماند هی قرار گرفتند . تا پایان سال 95  
واحد های صنفی  غیرمجــاز د ر زمینه معامالت 
ارزی شناسایی شد ه اســت. تعد اد  این واحد های 
غیرمجاز بــه425 صرافی می رســید ه که بانک 
مرکزی مجوز 222 مورد  از آن ها را به د لیل عد م 

رعایت ضوابط ابالغی باطل کرد ه است.

عالوه بر این 2 هــزار و 489 تعاونی اعتباری هم 
شناسایی شد ه که تعد اد  یک هزار و 889 مورد  از 
آن ها غیرفعال یا د ر حال تصفیه است. د ر گزارش 
مرکز پژوهش های مجلــس آمد ه  که تنها 257 
تعاونی اعتباری د ارای مجوز اند  و 343 مورد  هم 
د ر آستانه د ریافت مجوز قرار د ارند . صند وق های 
قرض الحســنه د یگر بازیگر بازار پول کشور هم 
مورد  بررسی قرار گرفته اند . از تعد اد 3 هزار و 525 
صند وق قرض الحســنه یک هزار و 28 صند وق 
غیرفعال شد ه اســت و 71 صند وق تحت نظارت 
بانک مرکزی قرار گرفته اســت. بانک مرکزی هم 

چنین از بین مجموعه لیزینگ های فعال تنها به 
50 شرکت مجوز فعالیت د اد ه است.

ساماند هی بازار غیرمتشکل پولی از د وره اول د ولت 
روحانی د ر د ستور کار قرار گرفت. رشد  قارچ گونه 
موسســات مالی و اعتباری که با وعد ه ســود  باال 
د ر جذب ســپرد ه های مرد م اقد ام می کرد ند ، به 
رقابتی ناسالم بین این موسسات و بانک ها د امن 
زد . از پیامد های بزرگ این رقابت، بی سروسامانی 
بازار پول کشــور، کاهش قد رت تسهیالت د هی 
بانک هــا، افزایش بد هی، قانونگریزی و تشــد ید  

رکود  اقتصاد ی بود .

مدیرعاملبانکتوسعهصادراتخبرداد

تبد یل بانک ایران ونزوئال به ایران و آمریکای جنوبی

ترقــی اقتصاد    ی :مد یر عامل بانک توســعه صــاد رات از مذاکره 
برای قرارد اد  ریفاینانس با اگزیم بانک مجارســتان خبر د اد  و گفت: 
تالش هایــی برای تبد یل بانک ایران ونزوئال به ایران آمریکای جنوبی 

د ر حال انجام است.
علی صالح آباد ی اظهار د اشت: ماند ه تسهیالت بانک توسعه صاد رات 

د ر پایان د ی ماه 96 معاد ل 21 هزار و 691 میلیارد  تومان بود ه که 17 
د رصد  آن معاد ل 3 هزار و 686 میلیارد  تومان تسهیالت ریالی و 83 

د رصد  معاد ل 4.9 میلیارد  د الر تسهیالت ارزی بود ه است.
 وی افزود : از مجموع ماند ه تســهیالت 8100 میلیارد  تومان معاد ل 
40د رصد  سرمایه د ر گرد ش و بیش از 12 هزار میلیارد  تومان معاد ل 

60د رصد  د ر بخش طرح ها و پروژه ها است.
 صالح آباد ی با اشــاره به تســهیالت پرد اختی بانک توسعه صاد رات، 
تصریح کرد : 5800 میلیارد  تومان تســهیالت د ر 10 ماهه امســال 
پرد اخت شد ه که نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 52 د رصد  رشد  
د اشته است که 75 د رصد  د ر بخش سرمایه د ر گرد ش و 25 د رصد  د ر 

بخش طرح ها بود ه است.
 وی با بیان اینکه، سپرد ه های ریالی بانک 2904 میلیارد  تومان بود ه 
که 72 د رصد  رشد  د اشته است، گفت: ماند ه سپرد ه ارزی 2.3 میلیارد  

د الر بود ه که 58 د رصد  رشد  د اشته است.
   وی با اشاره به اینکه رتبه حمایتی د ولت از بانک از 4 به 2 ارتقا پید ا 

کرد ه اســت، افزود : افزایش سرمایه بانک از 2500 میلیارد  به 3500 
میلیارد  تومان و افزایش سپرد ه گذاری صند وق توسعه ملی نزد  بانک 

د و عامل ارتقای رتبه بود ه است.
 صالح آباد ی افــزود : صورت های مالی بانک به صــورت مقبول ارائه 
می شود  و صورت های مالی د ر مجمع که آذرماه برگزار شد  هیچگونه 

بند  شرط حسابرسی ند اشت و به تصویب رسید .
 وی با تاکید  بر اینکه فروش اموال مازاد  بانک ها یک الزام قانونی است، 
گفت: د ر بورس به جز 100 میلیون تومان سهام شرکتی که نماد  آن 
بسته است همه شــرکت ها واگذار شد ه است، همچنین کل امالک 
مازاد  بانک 70 میلیارد  تومان است که بخشی واگذار شد ه و بقیه نیز 

د ر حال واگذاری است.
 مد یرعامل بانک توسعه صاد رات د رباره بانک ایران ونزوئال نیز گفت: با 
توجه به تباد الت تجاری باال با کشورهای آمریکای جنوبی به خصوص 
برزیل د ر حال مذاکره هســتیم تا د ر صورت توافق این بانک به بانک 

ایران آمریکای جنوبی تبد یل شود .

بازارپول4

عملیات ممکن
بانک مرکزی د ر ساماند هی موسسات مالی و اعتباری موفق بود ؟ اخبارکوتاه

تحت نظارت علمای شیعه و اهل سنت د ر استان آذربایجان غربی

افتتاح نخستین شعبه نمونه بانکد اری اسالمی بانک انصار
ترقی اقتصاد   ی : باگشــایش شعبه نمونه بانکد اری اســالمی تحت نظارت مشترک علمای شیعه 

وأهل سنت د ر ارومیه، استان آذربایجان غربی هم به شبکه بانکد اری نمونه اسالمی پیوست .
د ر آیین افتتاح این شعبه که با هد ف ارائه خد مات بانکی به هموطنان أهل سنت استان آذربایجان 
غربی صورت گرفت، بر اعتماد آفرین بود ن این حرکت بانک انصار و تســری آن به همه استان های 

د ارای ساکنین أهل سنت تأکید  شد .
 د ر نشســت آغازین این افتتاحیه که د ر ســالن جلســات مجتمع حمزه اســتان آذربایجان غربی 
برپاشــد ، د کترابراهیمــی، بانک انصار را بانکی معرفــی کرد  که قاعد ه ســود  حد اکثری بانک های 
تجــاری را به هرقیمتــی تعقیب نمی کند  و با اولویــت د اد ن به مســئولیت های اجتماعی خود  و 
 بــا اتکال به خد اوند بزرگ، شــاهد  برکت افزایی التزام عملی به موازین شــرعی د ر حوزه بانکد اری 

بود ه است. 
وی گفت: تأسیس بانک انصار با پیشینه صند وق قرض الحسنه و موسسه اعتباری، واکنش مسئوالن 

وقت بــه تحوالت محیطی، توســعه نیازهای مشــتریان و 
احساس مســئولیت مبتنی بر مد یریت جهاد ی و استحکام 
بانکد اری اسالمی بود .    مد یرعامل بانک انصار با تشکر ازپیام 
رییــس کل محترم بانک مرکزی و حمایت های ایشــان از 
این نوآوری بانکی؛ با برشمرد ن مزیت های رقابتی این بانک 
د ر عرصه قرض الحسنه، شفافیت اطالعاتی، اقتصاد مقاومتی، 
ســالمت اد اری، بانکد اری اسالمی و اشــتغالزایی افزود : اگر 
امروز شاهد  بازگشایی برخی از کارخانه های بسته شد ه این 

استان و بازگشت کارگران آن ها به سرکارشان هستیم، برگرفته از رویکرد بانک انصار د ر حمایت از 
شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط و خد مت به مرد م و اقشار متوسط وضعیف است.

 د کترابراهیمــی د ر اد امه با اشــاره به حضور د وازد ه و نیم میلیون مشــتری د ر بانک انصار و تأثیر 
بانکد اری ُخرد  بر کاهش معوقات بانکی، رونق تولید  د ر کشــور وکمک به اقشــار ضعیف و متوسط 
اظهارد اشت: د ر حوزه بانکد اری ُخرد  ورود  ما همواره با سیاست اشتغالزایی همراه بود ه است و ارایه 
خد مت به همه مرد م أهل سنت برای ما یک اولویت است تا همچون سایر هموطنانمان برای آنان 

زمینه کار و اشتغال و سنت نیکوی ازد واج فراهم گرد د .

ترقی اقتصاد   ی : مد یرعامل بانک مسکن از مکاتبه با بانک مرکزی 
برای افزایش د وره بازپرد اخت تسهیالت مسکن به 15 سال خبر د اد  و 
گفت: سود  تسهیالت مسکن د ر بافت های فرسود ه 1.5 د رصد  کاهش 

یافت.
ابوالقاســم رحیمی انارکی اظهار د اشت: نرخ سود  تسهیالت از محل 

اوراق حق تقد م د ر بافت فرسود ه به مناسبت د هه فجر از 17.5 د رصد  
به 16 د رصد  کاهش یافت.همچنین با بانک مرکزی مکاتبه کرد ه ایم 
تا بازپرد اخت اقساط از 12 به 15 سال افزایش یابد  که د ر این صورت 

اقساط به طور متوسط ماهانه 100 هزار تومان کاهش می یابد .
 وی با اشــاره به وضعیت سپرد ه های بانک، تصریح کرد : سپرد ه های 
بانک د ر ابتد ای سال 545 هزار میلیارد  ریال بود  که د ر 12 بهمن ماه 
به 681 هزار میلیارد  ریال رســید  که 26.6 د رصد  رشد  د اشته و این 
د ر حالی اســت که بانک مسکن د ر رقابت نرخ سود ی که پاییز سال 

گذشته شکل گرفت، شرکت نکرد .
 وی افزود : قیمت تمام شد ه پول د ر بانک مسکن سال 95، سه د رصد  
و امسال 8 د رصد  کاهش یافت و اکنون قیمت تمام شد ه پول د ر بانک 
17 د رصد  و قیمت تمام شد ه منابع سپرد ه ها کمتر از 13 د رصد  است.
 رحیمی انارکی اد امه د اد : تســهیالت نقد ی پرد اخت شــد ه د ر سال 

جاری تا 12 بهمن 134 هزار میلیارد  ریال بود ه که نســبت به 130 
هزار میلیارد  ریال سال گذشته 3 د رصد  افزایش د اشته که از این 134 
هــزار میلیارد  ریال 118 هزار میلیارد  ریال معاد ل بیش از 88 د رصد  
د ر بخش مسکن بود ه که تا پایان سال به بیش از 90 د رصد  می رسد .

 مد یرعامل بانک مســکن خاطرنشــان کرد : سیاســت ما د ر سال 
95 تقویت بخش عرضه ســاختمان بود  کــه د ر این زمینه پرد اخت 
تسهیالت مشــارکت مد نی افزایش یافت و بیش از 140 هزار واحد  

مسکونی د ر حوزه ساخت تامین مالی شد ند .
حیمی انارکی با بیان اینکه رویکرد  بانک د ر ســال جاری به ســمت 
پرد اخت تسهیالت خرد  بود ه است، گفت: توجه خاصی به تسهیالت 
مربوط به زوجین شــد ه و برای زوجین به صورت مشترک طرح های 
ترکیبــی را مد نظر قــرار د اد یم که می توانند  به صــورت ترکیبی از 

محصوالت بانک استفاد ه کنند .

ترقی اقتصاد   ی : مد یرعامل بانک ســپه از توجه 
ویــژه این بانک بــه رفع نیازهای مــرد م د ر کنار 
حضــوری اثرگــذار د ر عرصــه کالن اقتصاد ی و 
پرد اخت تســهیالت به 271 هزار خانواد ه متوسط 

و کم برخورد ار طی د ه ماهه سال جاری خبر د اد .
مد یرعامل بانک سپه از توجه ویژه این بانک به رفع 
نیازهــای مرد م د ر کنار حضوری اثرگذار د ر عرصه 
کالن اقتصاد ی و پرد اخت تسهیالت به 271 هزار 
خانواد ه متوسط و کم برخورد ار طی د ه ماهه سال 

جاری خبر د اد .
 محمد کاظم چقازرد ی ضمن تبریک ایام مبارک 
د هه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی، افزود : 

بانک ســپه به عنــوان یکی از بانــک های مهم و 
تأثیرگــذار د ر حمایت از طــرح های کالن و ملی 
کشــور، کمک به رفع مشکالت اقشــار مختلف 
مــرد م به ویژه افراد  کم برخورد ار را همواره مد نظر 
د اشــته و د ر این راســتا طی د ه ماهه سال جاری 
بابت تسهیالت پرد اختی به خانواد ه های متوسط و 
کم برخورد ار جامعه بیش از 36 هزار میلیارد  ریال 

منابع خود  را اختصاص د اد ه است.
رئیــس هیئت مد یره بانک ســپه اظهار د اشــت: 
براساس اعالم مسئوالن کمیته امد اد  امام خمینی 
)ره( بانک سپه با پرد اخت حد ود  22 هزار میلیارد  
ریال تسهیالت به توانمند سازی و خود اتکایی 18 
هزار و 243 خانواد ه تحت پوشش این کمیته طی 

پنج سال 1390 تا 1395 کمک کرد ه است.
وی ضمن تأکیــد  براد امه حمایت بانک ســپه از 
خود اتکایــی خانواد ه های تحت پوشــش کمیته 
امــد اد  امام خمینی )ره( تصریح کرد : این بانک د ر 
قالب اجرای تبصره 26 قانون بود جه سال 1395، 
با پرد اخت 277 میلیارد  ریال تسهیالت به 2 هزار 
طرح اشــتغالزا به عنوان د ومین بانک کشــور د ر 
اعطای تســهیالت به خانواد ه های محروم کشور 

شناخته شد .
چقازرد ی اد امه د اد : بانک ســپه د ر د ه ماهه سال 
جاری 5432 فقره تسهیالت به مبلغ 916 میلیارد  
ریال به خانواد ه های تحت پوشــش کمیته امد اد  
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور 

پرد اخت کرد ه است.
  رئیس هیئت مد یره بانک ســپه ضمن اشاره به 
عملکرد  مطلوب این بانک د ر پرد اخت تســهیالت 
ازد واج، خاطر نشــان کرد : د ر د ه ماهه سال جاری 
80 هــزار و 471 زوج جوان با تســهیالت قرض 
الحسنه ازد واج بانک سپه زند گی مشترک خود  را 

آغاز کرد ند .

مد یرعامل بانک مسکن خبر د اد ؛ سود  وام بافت فرسود ه کم شد 

بازپرد اخت وام مسکن ۱۵ ساله می شود 

چقازرد ی خبر د اد : د ر ۱۰ ماهه امسال

پرد اخت تسهیالت به ۲7۱ هزار خانواد ه کم برخورد ار

بخشود گی و تخفیف ویژه برای بد هکاران بانک ایران زمین
ترقی اقتصاد ی: بانک ایران زمین با اجرای سه طرح »طرح تعاون، تالش یک و د و« د ر راستای حمایت 
از تولید  و اقتصاد  مقاومتی، با رویکرد  تعاملی به منظور تســهیل د ر باز پرد اخت د یون، فرصت ویژه ای را 
برای مشتریان بانک و موسسه ساماند هی شد ه مولی الموحد ین، فراهم کرد ه است.براساس طرح »تعاون« 
مشتریان موسسه ساماند هی شد ه مولی الموحد ین که بد هی آنها به بانک ایران زمین، منتقل شد ه است، 
می توانند  با تسویه بد هی خود  ضمن بخشود گی 6درصد خسارت تاخیر تأد یه تسهیالت، از تخفیف ویژه 

این طرح تا پایان سال 1396 استفاد ه کنند .

همراه بانک ملت به قابلیت تشخیص چهره مجهز شد 
ترقی اقتصاد ی: بانک ملت برای نخستین بار د ر نظام بانکی کشور، قابلیت تشخیص چهره را د ر ورود  به 
نسخه جد ید  همراه بانک، رونمایی کرد .با د ر د سترس قرار گرفتن نسخه 1.0.2 سیستم عاملios سامانه 
همراه بانک ملت)نسخه جد ید (، این بانک به عنوان نخستین بانک ایرانی، خد مات تشخیص چهره را برای 
د ارند گان گوشــی آیفون ایکس) آیفون10(، راه اند ازی کرد .بر اساس این گزارش،Face IDجد ید ترین 
تکنولوژی اسکن چهره است که ارائه د هند ه شیوه جد ید  د ر بازکرد ن قفل آیفون است و جایگزینی برای 

فناوری اثر انگشت محسوب می شود  که د ر د کمه صفحه اصلی آیفون قرار د ارد .

ظرفیت های بانک مهر اقتصاد  د ر عرصه اقتصاد 
ترقی اقتصاد ی: مد یر کل امور مد یران بانک مهر اقتصاد  د ر نشســت رؤســای د وایر و شــعب استان 
خوزستان بر مد یریت جهاد ی تاکید  کرد .ید  اله جعفری ،مد یر کل امور مد یران بانک د ر این نشست ابراز 
د اشت: شیوه و سبک مد یریت جهاد ی مهم ترین نیازِ سازمان است.جعفری د ر بخش د یگری از سخنان 
خود  ضمن تاکید  بر موضوع جانشین پروری، این مقوله را از مولفه های مهم مد یریتی و ثبات بانک د انست 
و خاطرنشان کرد : باتوجه به ظرفیت های بزرگ بانک مهر اقتصاد  د ر عرصه اقتصاد ی کشور، جا د ارد  که 
مد یران ارشد  سازمان، نهایت سعی و تالش خود  را د ر برنامه ریزی و حمایت از این امر بکار برد ه و تالش 

کنند  مد یرانی الیق، مد بّر و متعهد  را پرورش د هند  .

پرد اخت د ومین تسهیالت اشتغال د ر بانک توسعه تعاون
ترقی اقتصاد ی: به مناسبت د هه مبارکه فجر پرد اخت د ومین تسهیالت اشتغال با حضور مد یرعامل، اعضاء 
هیات مد یره و مد یران ستاد ی د ر شعبه شهرستان کبود رآهنگ د رد ستور کار قرارگرفت.حجت اهلل مهد یان 
مد یرعامل بانک توسعه تعاون د ر نشست حاشیه پرد اخت د ومین تسهیالت اشتغال به مناسبت د هه مبارکه 
فجرکه با حضور معاون استاند ار، مد یرکل استان و اعضای شرکت های تعاونی د ر محل فرماند اری شهرستان 
کبود رآهنگ برگزار گرد ید  خاطرنشان کرد : معضل بیکاری برای بسیاری از خانواد ه ها و جامعه مهم است 
و برای حل این مشــکل د و طرح اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر برای حل این معضل د ر کشور مطرح 
شد ه است و بانک توسعه تعاون و کشاورزی به عنوان بانک های عامل د ر اشتغال روستایی به شمار می آیند .

تصویب صورت های مالی سال ۹۵ بانک پارسیان
ترقی اقتصاد ی: مجمع عمومی عاد ی ســاالنه نوبت د وم بانک پارسیان، د وشنبه 16 بهمن ماه 96، برای 
بررســی عملکرد  سال مالی منتهی به30 اسفند  ماه ســال 1395 با حضور اکثریت بیش از 80 د رصد ی 
سهامد اران این بانک برگزار شد  .پس از تعیین هیات رئیسه و قرائت پیام هیات مد یره د کتر پرویزیان مد یر 
عامل بانک گزارش فعالیتهای بانک د ر سال 1395 را برای سهامد اران ارائه نمود . سپس گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی بانک قرائت گرد ید  و مد یران بانک ضمن ارائه توضیحات د ر خصوص موارد  ذکر شد ه 

د ر آن به سواالت سهامد اران پاسخ گفتند  و د ر انتها صورتهای مالی با اکثریت آرا مورد  تصویب قرار گرفت.

عملکرد  د رخشان مید کو د ر راستای تحقق اقتصاد  مقاومتی
ترقی اقتصاد ی : شرکت ماد ر تخصصی)هلد ینگ( توسعه معاد ن و صنایع معد نی خاورمیانه )مید کو( 
از شــرکت های گروه مالی پاسارگاد ، د ر راســتای تحقق مؤلفه های د هگانه اقتصاد  مقاومتی اقد امات و 
فعالیت های تأثیرگذاری انجام د اد ه است.خسرو رفیعی مشاور مد یرعامل و مد یر روابط عمومی بانک پاسارگاد  
ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس طرح توجیهی تهیه شد ه، مقرر بود  که تعد اد  20 کارخانه، 3 پروژه 
اطالعاتی و زیســت محیطی و 12 طرح عد نی و اکتشافی د ر نقاط مختلف استان کرمان و یک کارخانه 
د ر استان همد ان، که بعضاً جزو نقاط محروم هم منظور می شوند ، تأسیس و راه اند ازی شود  و با احد اث 
کارخانه های مختلف، ظرفیت عظیمی به بخش فرآوری مواد  معد نی و تولید  محصوالت فوالد ی کشــور 
اضافه شود  و از خام فروشی د ر این بخش تا حد  مناسبی جلوگیری شود .مد یر روابط عمومی بانک پاسارگاد  
د ر اد امه با اشاره به عملکرد  مید کو د ر ارتباط با مولفه های د هگانه اقتصاد  مقاومتی افزود : شرکت مید کو د ر 
مؤلفه های ایجاد  تحرک و پویایی د ر اقتصاد  کشور و بهبود  شاخص های کالن اقتصاد ی، توانایی مقاومت 

د ر برابر عوامل تهد ید زا عملکرد  بسیار خوبی از خود  برجای گذاشته است.

موسسه اعتباری کوثر به موفقیت های خود  مباهات می کند 
ترقی اقتصاد ی : معاون رییس جمهور د ر امور زنان و خانواد ه به همراه معاونین و مشاوران، سید  مهد ی 
صاد قی اســتاند ار قم و مسئولین استان از سرپرستی موسسه اعتباری کوثر د ر استان قم بازد ید  کرد ند .

معصومه ابتکار د ر جمع کارکنان شعب استان قم ضمن تبریک د هه فجر و ایام اهلل 22 بهمن گفت: تالش 
ها و اقد اماتی که این موسسه برای بهبود  فرآیند های بانکی، ارتقا سطح خد مات د ر سطح استان و نظام 
بانکی ارائه نمود ه بسیار مشهود  است.معاون رییس جمهور د ر امور زنان و خانواد ه با بیان اهمیت بانکد اری 
الکترونیک و نقش تکنولوژی د ر ارائه خد مات نوین بانکی افزود : بانکد اری الکترونیک یکی از رویکرد های 
اصلی د ولت د وازد هم اســت و قطعا موسســه اعتباری کوثر نیز گام های شایسته ای د ر تسهیل و ارائه 
خد مات به مشــتریان برد اشته است. وی بیان د اشت: اهمیت به معیشت و حمایت از بانوان کارآفرین از 

سوی موسسه اعتباری کوثر بسیار ارزشمند  است و امید واریم این حمایت ها گسترش یابد .

 حمایت جد ی بانک ملی از بنگاه های اقتصاد ی بحران زد ه
ترقی اقتصاد ی: بانک ملی ایران طی سال گذشته و جاری بالغ بر هفت هزار بنگاه  اقتصاد ی کوچک و 
متوسط و 31 بنگاه کالن اقتصاد ی را از بحران نجات د اد ه است. شرایط اقتصاد ی کشور طی سال های 
اخیر برخی پروژه ها و بنگاه های اقتصاد ی را د چار محد ود یت های تولید  کرد  یا آنها را از توسعه بازد اشت، 
به طوری که هر کد ام از این موارد  می توانست به یک معضل تبد یل شود .بانک ملی ایران با رصد  شرایط 
موجود  و د ر راستای کمک به پیاد ه سازی شعار سال یعنی اقتصاد  مقاومتی، تولید  و اشتغال، به یاری این 
بنگاه ها شتافته و تا حد  امکان آنها را به اد امه حیات ترغیب کرد ه است.با این حال 10 بنگاه اقتصاد ی د ر 
استان اصفهان، 6 بنگاه اقتصاد ی د ر استان سمنان، 3 بنگاه اقتصاد ی د ر استان مرکزی، 4 بنگاه اقتصاد ی 
د ر استان آذربایجان شرقی، 6 بنگاه اقتصاد ی د ر استان لرستان و 3 بنگاه اقتصاد ی د ر استان کرمان طی 
سال گذشته و امسال از بانک ملی ایران تسهیالت د ریافت کرد ه اند  تا بتوانند  به فعالیت خود  اد امه د هند .

 کارنامه بانک گرد شگری د ر اشتغال آفرینی 
ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک گرد شگری، د ر آستانه بزرگد اشت پیروزی انقالب اسالمی، کارنامه این 
بانک را د ر اشــتغال آفرینی و عمل د ر راستای شعار اقتصاد  مقاومتی، تولید  و اشتغال، چشمگیر عنوان 
کرد .»علی اصغر سفری« د ر این خصوص تاکید  کرد : »از بد و تاسیس این بانک د ر د ی ماه سال 89 تاکنون 
که پا به هشــتمین سال فعالیت خود  گذاشته ایم، بیش از 1100 نفر از نیروهای کارآمد  که اکثرا جزو 
جوانان تحصیل کرد ه د ر بهترین د انشگاه های کشور هستند  به شکل مستقیم د ر بخش های ستاد  و صف 
مشغول به کار شد ه اند  که این رقم با گسترش شبکه شعب و افزایش سرمایه گذاری ها د ر حوزه های 

تولید ی، خد ماتی و گرد شگری افزایش خواهد  یافت«.

سرویس مد یریت اطالعات مجاز کارت ایران کیش فعال شد 
ترقی اقتصاد ی: سرویس مد یریت اطالعات مجاز کارت برای د رگاه پرد اخت اینترنتیIPGایران کیش 
فعال شد .ســرویس مد یریت اطالعات مجاز کارت برای IPG ایران کیش با جد ید ترین روشهای بازیابی 
اطالعات مجاز کارت مبتنی بر سه معماری قابل پیاد ه سازی است.د ر این خد مت افراد ی که قباًل د ر شبکه 
بانکی ثبت اطالعات و شماره موبایل معتبر را به کارت بانکی د ر شبکه پیوند  متصل کرد ه اند  می توانند  
د ر تمام پرد اختهای اینترنتی بد ون د رج اطالعات مجد د ، کارت اطالعات)شامل اطالعات شماره کارت و 

تاریخ انقضاء ( را به صورت امن بازیابی کنند .

بانک صاد رات به ریل واقعی برمی گرد د 
ترقی اقتصاد ی: معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد ی ود ارایی، شــفاف سازی رایکی از اتفاقات مهم 
سال های اخیر د ر بانک صاد رات عنوان کرد  وافزود : با انجام چند  کار تکمیلی این بانک د وباره می تواند  
د ر ریل واقعی خود ش قرار بگیرد .عبد الرحمن ند یمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت های د ولتی 
وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی د ر مراسم تود یع سیاوش زراعتی و معارفه حجت اهلل صید ی مد یرعامل بانک 
صاد رات ایران با بیان اینکه مد یران باید  همواره خود  را برای ارائه عملکرد  پایان د وره مد یریت خود  آماد ه 
کنند  و رضایت خد اوند  را مد  نظر د اشته باشند ، از زحمات سیاوش زراعتی قد رد انی کرد  و برای صید ی 

د ر کسوت مد یرعاملی جد ید  بانک صاد رات ایران آرزوی موفقیت کرد .



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره ۵۰ - نیمه دوم بهمن 1396

مهمترین د  ســتاورد  های ســازمان بورس د  ر 
آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 

تشریح شد   . 
کاهــش نرخ ســود  پیش بینی شــد  ه 
وممنوعیت  گذاری  سرمایه  صندوق های 
های  صند  وق  سود  توســط  نرخ  تضمین 

مشترک سرمایه گذاری:
با توجه به سیاست های کالن اقتصاد  ی کاهش 
نرخ تورم د  ر کشور و سیاست های پولی و مالی 
اجرا شــد  ه د  ر اقتصاد  ، نرخ بــازد  ه مورد   انتظار 
اوراق  د  ر  ســرمایه گذاری  از  ســرمایه گذاران 
کم ریسک و بد  ون ریســک کمتر شد  ه است. 
صندوق های ســرمایه گذاری به همین د  الیل 
نرح بازد  هی پیش بینی شــد  ه خود   را به مرور 
زمان کاهش د  اد  هاند  . ممنوعیت تضمین سود   
با هد  ف  توسط صندوق های ســرمایه گذاری، 
عملیاتــی صندوق های  ریســک های  کاهش 
سرمایه گذاری با توجه با ماهیت ریسکی اوراق 
بهاد  ار موجــود   د  ر پورتفــوی صند  وق صورت 

گرفته است. 
صند  وق  گذاری  سپرد  ه  حد  نصاب  کاهش 
های ســرمایه گــذاری باد  رآمد  ثابت د  ر 
بانک ها جهت همســویی باسیاست های 
بانک مرکزی د  ر خصوص کاهش نرخ سود 

  بانكی:
با هد  ف استفاد  ه بیشتر از ظرفیت نهاد  های مالی 
د  ر توسعه بازار سرمایه، حد  نصاب سرمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری د  ر اوراق بهاد  ار د  ر 
»گواهی سپرد  ه و سپرد  ه بانکی« کاهش یافته 
است. این مسئله به فراهم شد  ن امکان استفاد  ه 
از ابزارهای و نهاد  های مالی موجود   د  ر راستای 
توسعه بازار سرمایه از جمله تسهیل تامین مالی 
بلند   مد  ت اشــخاص حقوقی د  ر بازار ســرمایه 

کمک شایانی می کند  .
ممنوعیت صد  ور واحد  های سرمایه گذاری 
ازطریق  باد  رآمد  ثابت  هــای  د  رصند  وق 

شعب بانک ها:
با توجه بــه افزایش تعد  اد   شــعب بانک های 
صاد  رکننــد  ه واحد  های ســرمایه گــذاری و 
همچنیــن تعــد  اد   و میــزان خالــص ارزش 
د  ارایی هــای قابــل توجــه صنــد  وق هــای 
سرمایه گذاری نظارت مستقیم سازمان بورس 
و اوراق بهاد  ار بر عملکرد   مد  یران ثبت صند  وق 
ها به منظور حمایت از حقوق ســرمایه گذاران 
ضروری بود   و بر همین اساس استفاد  ه از شعب 
غیربانکی کــه نهاد  های مالی ثبت شــد  ه نزد   
ســازمان هســتند  ، و نیز امکان صد  ور و ابطال 
الکترونیکی واحد  های سرمایه گذاری د  ر د  ستور 

کار سازمان بورس و اوراق بهاد  ار قرار گرفت.
بعضی از مد  یران صندوق های ســرمایه گذاری 
زیرســاخت های الکترونیکی جهــت صد  ور و 
ابطال، بــد  ون نیاز به مراجعه حضوری به د  فتر 
مد  یر صند  وق یا شــعب بانک را فراهم کرد  ند  ، 
که این امر باعث تســهیل د  ر صــد  ور و ابطال 
واحد  هــای ســرمایه گذاری و امــکان نظارت 
مناســب تر برای سازمان بر عملکرد   مد  یران را 

فراهم نمود  ه است.
تشــكیل اولین صند  وق پروژه کشور با 

عنوان پروژه نیروگاهی مپنا:
مقررات و ســاختار صند  وق پــروژه به منظور 
تامیــن مالی پروژه های بــزرگ و زیربنایی د  ر 
اقتصاد   پایه ریزی شــد  ه است. د  ر صورت وجود   
طرح توجیهی مناسب د  رخواست های تاسیس 
و راهند  ازی این نوع صندوق ها بررسی می گرد  د  . 
این صندوق ها می توانند   کمک شایانی به رشد   
و توســعه پروژه های ملی یــا پروژه های بزرگ 
بخش خصوصی نمایند  . همچنین این صند  وق 
می تواند   د  ر تکمیل و راه اند  ازی پروژه های نیمه 
تمام به صورت گســترد  ه مورد   اســتفاد  ه قرار 

گیرد  .
تد  وین مقررات صند  وق های سرمایه گذاري 

د  ر اوراق بهاد  ار مبتني بر کاال 
د  ر راستای توســعه امکان سرمایه گذاری های 
غیر مستقیم ســرمایه گذاران د  ر انواع کاالها و 
استفاد  ه از خد  مات تخصصی نهاد  های مالی د  ر 
مد  یریت اوراق بهاد  ار مبتنی بر کاال به واســطه 
د  انش تخصصی، صندوق های ســرمایه گذاری 
د  ر اوراق بهــاد  ار مبتنی بر کاال از جمله ســکه 
طال راه اند  ازی شد  ه است. همچنین ایجاد   انواع 
صندوق های ســرمایه گذاری د  ر گواهی سپرد  ه 
کاالیی زعفران، گند  م و ... د  ر د  ست د  ستور کار 
قرار د  ارد  . این صندوق های ســرمایه گذاری به 
توسعه معامالت د  ر بورس کاال می تواند   کمک 

شایانی نماید  .
استقرارسامانه نظارتی جد  ید  بازارسرمایه:

ســامانه جامع نظارتی بازار سرمایه د  ر آبان ماه 
1396 مصاد  ف با پنجاهمین سالگرد   تأسیس 
بازار سرمایه ایران د  ر فاز نخست به بهره  برد  اری 
عملیاتی رســید  . با بکارگیری این ســامانه د  ر 
حوزه نظارت بر بازار، توسط واحد  های مربوطه 
د  ر سازمان بورس و اوراق بهاد  ار، قابلیت استفاد  ه 
از به روزترین روش ها و اســتاند  ارد  های نظارتی 

بورس های مطرح د  نیا فراهم شد  ه است. 
ســامانه مذکور با بهره گیــری از به روزترین و 
کامل ترین شــیوه ها و اســتاند  ارهای نظارتی 
پیاد  ه ســازی گرد  ید  ه  بازارهای ســرمایه د  نیا 
اســت و از جمله قابلیت های آن به استفاد  ه از 

پیشرفته ترین الگوریتم های تشخیص الگوهای 
رفتاری غیر نرمال ســهامد  اران، معامله گران و 
کارگزاران، تحلیل و تفســیر تمامی وقایع بازار 
و امکان بازســازی رونــد   روید  اد   های مرتبط با 
معامالت و سفارشــات د  ر جزئی ترین ســطح 
ممکن و نیــز قابلیت تطبیق بــا نرم  افزارهای 
هسته معامالت با ســرعت بسیار باال می توان 
اشاره نمود  . قابل ذکر است که د  ر پیاد  ه سازی و 
بهره برد  اری این سامانه از جد  ید  ترین تجهیزات 
و امکانــات حوزه زیرســاخت فناوری اطالعات 
اســتفاد  ه گرد  ید  ه اســت و ارائه ســرویس به 
کاربران نهایی سامانه د  ر باالترین سطح پاید  اری 

و امنیت قرار د  ارد  .
توســعه مكانیزم قیمت تضمینی  به جای 

خرید  تضمینی:
سیاســت حمایتی خرید   تضمینی محصوالت 
کشــاورزی با تصویب قانون خرید   تضمینی از 
ســال 1368 اجرا شد  ه اســت اما طی سالیان 
متمــاد  ی بار مالی زیــاد  ی را بر د  ولت تحمیل 
کرد  ه و عالوه بر این فساد   باالیی د  ر اجرای این 

سیاست حمایتی ایجاد   شد  ه است. 
بــا تصویب قانــون افزایش بهــره وری بخش 
کشــاورزی د  ر سال 1389 و آیین نامه اجرایی 
آن د  ر سال 1391  ابالغیه های هیئت محترم 
د  ولت جهت اجرای سیاست قیمت تضمینی به 
عنوان جایگزین خرید   تضمینی د  ر ســال های 
1394 تــا 1396 اجرای این طرح را د  ر ســال 
نخست د  ر د  و اســتان کرمانشاه و خوزستان و 
د  ر سال های بعد   برای کل کشور و د  و محصول 

ذرت د  انه ای و جو د  امی د  ر بر د  اشت.
مزایا :

 تحمیل حد  اقِل بار مالی به د  ولت د  ر فرآیند   
اجرای سیاست حمایتی

 کمک به ارتقاء کیفی محصوالت و تولید  ات 
کشاورزی از طریق معامالت بورس کاالی ایران

 امکان تامین مالی مورد   نیاز با اســتفاد  ه از 
نقد  ینگی موجود   خرید  اران

 سرعت و سهولت انجام فرآیند   ها
 ایجاد   شــبکه گســترد  ه بازاررســانی برای 

محصوالت کشاورزی
 پرد  اخت بخش عمــد  ه ای از وجه محصول 

حد  اکثر 2 روز پس از انجام معامالت
 عد  م نیاز به تشریفات مزاید  ه و مناقصه برای 

معامالت بورس کاالی ایران
 مشــخص شــد  ن آمار د  قیق تری از تولید   
محصوالت و بانک اطالعات کشــاورزان فعال 

د  ر محصول
الزام شــرکت های تولید  ی به افشــای 

اطالعات تولید  وفروش ماهانه ناشران
د  ر گذشــته شــرکت ها د  ر مقاطع 3، 6 ، 9 و 
12 ماهــه ملزم به ارایه گــزارش صورت های 
مالی و فرم های پیش بینی د  رآمد   هر ســهم 
د  ر ســامانه کــد  ال بود  ند  . با توجــه به فاصله 
زمانی بین گزارشــات مذکور و نیاز سهامد  اران 
و فعاالن بازار ســرمایه به اطالعات بروز جهت 
تحلیل اطالعات و اســتفاد  ه از آن د  ر تصمیم 
گیری هــای اقتصاد  ی، فرم گــزارش فعالیت 
ماهانــه برای 7 صنعت مختلف )شــرکت های 
تولید  ی خد  ماتی، سرمایه گذاری، بیمه، بانک، 
لیزینگ،ســاختمانی( تهیه و د  ر سامانه کد  ال 

قرار گرفت.  
مزایا:

 د  سترسی فعاالن بازار به اطالعات شرکت ها 
به صورت ماهانه

 امکان تحلیل مناسب تر وضعیت شرکت ها 
و صنایع مختلف

الــزام شــرکت های بــزرگ، بانک ها و 
بیمه ها به ارائه صورت های مالی برمبنای 

IFRSاستاند  ارد  های
اطالعات مالی منعکــس د  ر صورت های مالی 
مبنای بسیاری از تصمیمات استفاد  ه کنند  گان 
بود  ه و نشان د  هند  ه وضعیت مالی، نتایج عملکرد   
و جریان های نقد  ی واحد  های تجاری اســت. 
همچنان کــه بازارها به ســمت پیچید  گی و 
جهانی شد  ن د  ر حرکت هستند  ، اختالفات بین 
د  و مجموعه استاند  ارد  های ملی و بین المللی از 
منظر سرمایه گذاران و سایر استفاد  ه کنند  گان 
اطالعــات، بــه موضوعی بااهمیت تــر تبد  یل 
می شود  . رشد   تجارت بین المللی و جریان های 
ســرمایه و پیوستگی اقتصاد  ی فزایند  ه طی د  و 
د  هه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ سازی 
استاند  ارد  های حسابد  اری د  ر میان کشورها شد  ه 
است. از این رو نیازمند   استاند  ارد  های حسابد  اری 
پاید  ار، جامــع و مبتنی بر اصولی روشــن د  ر 
ارتباط با واقعیات اقتصاد  ی هستیم که به اند  ازه 
کافی همسان بود  ه تا د  ر جهان یکپارچه امروز 
استفاد  ه از آن ها و مفهوم بود  نشان برای همگان 

فراهم باشد  . 
د  ر یک بازار ســرمایه یکپارچــه، منطق وجود   
مجموعه  واحد  ی از اســتاند  ارد  ها آشکار است 
زیرا که این مجموعه واحد   مقایســه پذیری و 
د  رک گزارشــگری مالی را بهبود   می بخشــد  . 
همچنیــن IFRS منجر به افزایش شــفافیت 
تقویت پاسخگویی و مشارکت د  ر کارایی اقتصاد   

می شود  .
بد  ون ترد  ید   برای بهبود   فضای کسب و کار د  ر 
ســطح جهانی و جذب سرمایه گذاران خارجی 

اطالعات مالــی باید   بر اســاسIFRS  تهیه 
شود  . بد  ون تهیه اطالعات بر این اساس، امکان 
تصمیم گیری و حضور سرمایه گذاران خارجی 
د  ر ایران بسیار د  شوار خواهد   بود  . الزمه حضور 
د  ر بازارهــای بین المللی پولی و مالی، پذیرش 

استاند  ارد  های بین المللی است. 
مطابق با مصوبه مــورخ 1395/08/18 هیات 
مد  یره ســازمان بورس و اوراق بهاد  ار و ابالغیه 
مــورخ 1395/08/25، الف(کلیــه بانک ها و 
موسسات اعتباری ثبت شد  ه نزد   سازمان بورس 
و اوراق بهاد  ار، ب( کلیه شرکت های بیمه ثبت 
شــد  ه نزد   ســازمان بورس و اوراق بهاد  ار و ج( 
کلیه شرکت های پذیرفته شد  ه د  ر بورس اوراق 
بهاد  ار تهران و فرابورس ایران با ســرمایه ثبت 
شــد  ه 000ر10 میلیارد   ریال و بیشــتر از آن 
ملزم به تهیه صورت های مالی ساالنه بر اساس 
اســتاند  ارد  های بین المللی گزارشــگری مالی 

IFRS شد  ه اند  
ارتقای شفافیت وسالمت بازارازطریق تاسیس 

اد  اره »پیشگیری وارتقای سالمت بازار«. 
لزوم اتخاذ تد  ابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع 
تخلفــات د  ر بازار اوراق بهــاد  ار، مطابق با بند   
8 مــاد  ه 7 قانون بازار اوراق بهاد  ار، شناســایی 
گلوگاه ها و نقاط مفسد  ه خیز د  ر بازار سرمایه و 
ارکان آن، پیشــگیری از وقوع جرایم و کاهش 
آمار تخلفات،آگاهی بخشیو ارتقاء د  انش عمومی 
نسبت به بازار سرمایه،ارتقاء شفافیت و سالمت 
بازار ســرمایه و نهایتاً ایجاد   احســاس امنیت 
د  ر بین فعاالن بازار ســرمایه، تشــکیل اد  اره 
پیشگیری و ارتقاء سالمت بازار را بیش از پیش 
ضروری نمود   لذا د  ر این راســتا د  ر سال 1396 
اد  اره »پیشگیری و ارتقای سالمت بازار« د  ر زیر 
مجموعه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق 

بهاد  ار را ه اند  ازی گرد  ید  .
مزایا:

 پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها 
 کاهش آمار تخلفات و جرائم د  ر بازار سرمایه 
 افزایش شفافیت د  ر عملکرد   نهاد  های مالی و 

ناشران تحت نظارت
اصالح و بازنگری د  ستورالعمل های مربوط 
معامالتی  نماد  های  بازگشایی  و  توقف  به 

باهد  ف افزایش نقد  شوند  گی بازار:
یکی از وظایف مهم ســازمان بــورس و اوراق 
بهاد  ار بهبود   نقد   شوند  گی اوراق بهاد  ار می باشد  . 
با توجه به اینکه د  ستورالعمل های قبلی افشا 
معامــالت و پذیرش منجر بــه توقف طوالنی 
مد  ت نماد  های معامالتی شــرکت ها شد  ه بود 
این ســازمان اقد  ام به اصالح د  ستورالعمل های 
فــوق الذکر و تطابــق آن با رویه های ســایر 
کشــورها نمود  ه است. د  ستورالعمل های جد  ید   
موجــب افزایش شــفافیت اطالعاتــی و علی 
الخصوص بهبود   نقد  شوند  گی می گرد  د  . مطابق 
د  ستورالعمل های اصالح شــد  ه حد  اکثر زمان 
توقف نماد  های پذیرفته شد  ه به مد  ت 30 روز 

کاری می باشد  .
کاهش هزینه های معامالتی بازار سرمایه 
د  رجهت افزایش نقد  شوند  گی بازارسرمایه:

کارمزد   معامالت د  ر بازار ســرمایه ایران یکی 
از موضوعات چالش برانگیزی بود  ه که همواره 
بحث ها، نظرات و انتقاد  اتی از سوی فعاالن بازار 
را به همراه د  اشــته است. از یک طرف سرمایه 
گذاران همواره نســبت به عد  م تناسب کارمزد   
پرد  اختی ارکان و خد  ماتی که د  ریافت می کنند   
معترض بود  ه اند  ، به طوری که بر اساس برخی 
نظرســنجی های انجام شد  ه، فعاالن د  ر حوزه 
بازار سرمایه رقم کارمزد  ها را زیاد   می د  انستند  . 
از ســویی د  یگر د  رصد   باالیــی از د  رآمد   اصلی 
شرکت های کارگزاری، بورس ها و سایر ارکان 
از محل کارمزد  های معامالتی تأمین می شود  . 
از اینرو تغییرات د  ر کارمزد   تأثیر چشمگیری بر 
منافع این ارکان د  اشته است. با توجه به موارد   
مطرح شد  ه می توان گفت که کارمزد   معامالت 
مانند   یک شمشــیر د  و لبه عمــل می کند   به 
طــوری که گروهی ممکن اســت با تغییر آن 

منتفع و گروهی متضرر شوند  .
از این رو بازنگری د  قیــق و علمی کارمزد  های 
ارکان از نیازهای اصلی بازار ســرمایه بشــمار 
می رفــت زیرا این امر به رونق و توســعه بازار 
سرمایه کمک شــایانی خواهد   کرد   تجربیات 
بین المللی نشــان می د  هد   که اکثر بورس ها 
به منظور افزایش حجــم معامالت به کاهش 
هزینه هــاي معامــالت روي آورد  ه اند   و بعضاً 
با ارائه د  سترســی مستقیم از طریق معامالت 
برخط منجر به حذف واســطه گري و افزایش 
رقابت با بنگاه هاي سنتی کارگزاري شد  ه که 
کاهــش حق الزحمه هــا و کارمزد  ها و هزینه 
هــاي نهایی را د  ر پی د  اشــته اســت. بد  ون 
احتســاب مالیات، کاهش 5/7 د  رصد  ی هزینه 
معامالت ســهام د  ر شرکت بورس اوراق بهاد  ار 
تهران، کاهش 7/5د  رصــد  ی هزینه معامالت 

سهام د  ر شرکت فرابورس ایران.
قانون  نویس الیحــه اصالح  تهیه پیش 
بازارســرمایه باهد  ف توسعه همه جانبه 

بازارسرمایه کشور:
بــا توجه به آنکه بعد   از طی د  وره د  ه ســاله از 
اجرای قانون بــازار اوراق بهاد  ار –که به عنوان 
ماد  ربازارســرمایه شــناخته می گرد  د  -  قانون 

خألها، ایــراد  ات و نواقص آن د  ر د  وره عملیاتی 
نمود  ن آن مشــخص گرد  ید  ه بــود  . همچنین 
اقتضائات نوین بازار ســرمایه، امر بازنگری د  ر 
مهمترین مستند   قانونی بازار را طلب مینمود   
لذا اصالح قانون بازار اوراق بهاد  ار با لحاظ تمام 

جوانب حقوقی آن، امری اجتناب ناپذیر بود  .
مزایا: 

 بهروز آوری قانون مورد   استناد   بازار سرمایه
 استفاد  ه از تجارب فعاالن بازار سرمایه

 بهره گیری از نقاط قوت بازار ســرمایه سایر 
کشورها

اعطــای موافقت اصولی به 3 موسســه 
رتبه بند  ی اعتباری د  ارای شریک اروپایی 

وآسیایی:
د  ر حــال حاضر عــد  م وجود   موسســات رتبه 
بند  ی هم د  ر بازار ســرمایه و هم د  ر بازار پول 
احساس می شود  . به د  لیل نبود   موسسات رتبه 
بنــد  ی و عــد  م رتبه بند  ی اشــخاص حقوقی 
فرایند   انتشــار انواع اوراق بهاد  ار و تامین مالی 
شرکت ها به روش های مختلف با پیچید  گی ها و 
مشکالتی مواجه است. به همین د  لیل تاسیس 
و فعالیت این موسسات کمک شایانی به تامین 
مالی از طریق انتشــار اوراق د  ر بازار سرمایه و 
اخذ تســهیالت از طریق بــازار پول می نماید  . 
ســرمایه گذاران نیز می توانند   با توجه به سطح 
ریســک پذیری خود  ، با ارزیابی ریســک انواع 
اوراق بهاد  ار موجود   با آگاهی بیشتری اقد  ام به 

سرمایه گذاری نمایند  .
راه اند  ازی د  اشــبورد   مد  یریت ریســک 

فراگیرد  ربازارسرمایه:
با وقوع بحران مالی د  ر ســال 2007 میالد  ی 
بحث نظارت بــر بانک ها، نهاد  های مالی و بازار 
سرمایه بیش از پیش مورد   توجه قرار گرفت و 
مقوله مد  یریت ریسک فراگیر مفهوم جد  ی تری 
پید  ا کرد  . د  ر واقع، ریســک فراگیر به احتمال 
از کارافتاد  گــي د  ر کل سیســتم د  ر اثر ایجاد   
شکســت یا بحران د  ر یک بخش یا قسمتي از 
آن سیستم اطالق مي گرد  د  . این ریسک د  ر اثر 
حرکت هم زمان و یا همبستگي بین بخش هاي 
بازار ایجاد   مي شــود  . بنابراین ریســک فراگیر 
زماني اتفاق مي افتد   که همبستگي باالیي بین 
ریسک ها و بحران هاي بخش هاي مختلف بازار 
وجود   د  اشته باشــد   و یا زماني که ریسک هاي 
بخش        هــاي مختلف د  ر یک بخــش از بازار یا 
یک کشور با ســایر بخش ها و کشورها مرتبط 

و همبسته باشد  .
از طرف د  یگر، همزمان با بزرگشــد  ن بازارهای 
مالی باید   ساختار و الگوي عملیاتي و نظارتي 
آنها نیز تغییر یابد   و هماهنگي بین اجزاي آن ها 
افزایش یابد  . زیرا اگر فرآیند   رشد   تنها مبتني بر 
بزرگ شد  ن مستمر اند  ازه اجزاي سیستم باشد  ، 
به توسعه بلند  مد  ت سیستم منتج نخواهد   شد  . 
بنابراین با بزرگشــد  ن سیستم و ساختارهای 
بازارهای مالی، اهمیت توجه به ریسک فراگیر 
بیــش از پیش احســاس می شــود  . از همین 
جهــت، با توجه به اهمیت بررســی و نظارت 
فراگیربر نهاد  های مالی، سازمان بورس و اوراق 
بهــاد  ار اقد  ام به راه اند  ازی د  اشــبورد   مد  یریت 
ریسک فراگیر د  ر بازار سرمایه به منظور پایش 
و بررسی روزانه وضعیت ریسک فراگیرنهاد  های 

مالی فعال د  ر بازار سرمایه کرد  ه است.
توسعه راهبری ونظارت برامنیت سایبری 

د  ربازارسرمایه:
اولین ارائه رســمی جمهوری اسالمی ایران د  ر 
سازمان بین المللی آیســکو و موافقت کمیته 
GEM آیســکو با پیشنهاد   ســازمان بورس و 
اوراق بهــاد  ر ایران د  ر خصــوص ایجاد   کمیته 
جد  ید  ی با عنوان »کمیته امنیت سایبری« د  ر 
راســتای ارتقاءامنیت فضای سایبری بازارهای 

سرمایه.
بر اســاس این پیشنهاد  ، آیسکو که تنها مرجع 
بازارهای  بــرای  »استاند  ارد  ســاز بین المللی« 
ســرمایه محســوب مــی شــود  ، اقد  اماتی را 
بــرای ارتقاء امنیت فضای ســایبری بازارهای 
ســرمایه )د  ر حیطه نهاد  هــای ناظر بورس ها( 
انجــام خواهــد   د  اد  .از جملــه ایــن اقد  امات 

می تــوان به تشــکیل کمیته جد  یــد  ی د  ر 
 آیســکو و زیر مجموعه کمیتــه GEM با نام 
)کمیته   Cyber Security Committee
امنیت ســایبری( بــا پیشــنهاد   و محوریت 
جمهوری اســالمی ایران اشاره نمود  . از جمله 
اهد  اف اساســی این کمیته استاند  ارد  ســازی 
ارزیابی، صد  ور گواهینامه های بین المللی امنیت 
اطالعــات و نظارت بر اجرای اســتاند  ارد  های 
امنیت اطالعــات د  ر بازار ســرمایه و آموزش 
فرهنگ سازی و آگاهی رسانی د  ر حیطه امنیت 
سایبری د  ر سطح بازارهای سرمایه می باشد  . با 
اجرایی شد  ن این طرح، می توان ریسک های 
بازارهای جهانی را شناســایی کرد   و به تناسب 

آن، استاند  ارد  های الزم را ایجاد   نمود  .
د  ر انتهای این نشست، به د  لیل اهمیت موضوع 
و اید  ه نوآورانه ای که توسط نمایند  گان کشور 
جمهوری اســالمی ایران مطرح شد  ، به اتفاق 
آراء و به د  ســتور رییس کمیته GEM، مقرر 
شد   گروهی با محوریت سازمان بورس ایران و با 
همراهی برخی د  یگر از کشورهای عضو آیسکو 
پیرامون این اید  ه شــروع به فعالیت کنند  . این 
طرح، با استقبال بسیاری از کشورهای مشارکت 
کنند  ه  و همین طور د  بیر کل آیســکو، مواجه 

شد  .
عملیاتــي کرد  ن پــروژه تنقیح قوانین 
پایگاه  اند  ازی  وراه  بازارسرمایه  ومقررات 

جامع قوانین ومقررات بازارسرمایه:
از ســال 1384 و با تصویب قانــون بازار اوراق 
بهاد  ار جمهوری اســالمی ایران، بازار سرمایه 
ایران، به عنوان یک بازار متشــکل، برخورد  ار 
از نظم جد  ید   و ویژه ای گرد  ید  . بر این اســاس 
د  و نهاد   شــورای عالی بورس و سازمان بورس 
و اوراق بهاد  ار به شــکل طولی متولی نظارت و 
تنظیم این بازار گشتند  . سازمان بورس و اوراق 
بهاد  ار به عنوان یک موسسه عمومی غیرد  ولتی 
بر اســاس مواد   2 و 5 قانون بازار برای حمایت 
از حقوق ســرمایه گذاران و ساماند  هی حفظ و 
توســعه بازار شــفاف، منصفانه و کارای اوراق 
بهاد  ار تشــکیل گرد  ید  ه است. بر اساس ماد  ه 7 
قانون بازار، ســازمان صالحیت مقررات گذاری 
جهت تنظیم بازار ســرمایه را بر عهد  ه د  ارد  . د  ر 
ایفای این وظیفه هیات مد  یره سازمان  د  ر طول 
این ســالها اقد  ام به گذراند  ن مقررات متنوعی 
د  ر حوزه هــای مختلف بازار ســرمایه از قبیل: 
اشخاص فعال بازار سرمایه، معامالت، پذیرش 

د  ر بازار، اختالفات و تخلفات و... کرد  ه است.
بر این اســاس و د  ر راســتای وظیفــه قانونی 
د  ســتگاه های اجرایی مقرر د  ر مــاد  ه 5 قانون 
مد  یریت خد  مات کشــوری طبق قانون اصالح 
قانون تد  وین و تنقیح قوانین و مقررات کشــور 
مصــوب 1389 و به طور د  قیق تــر بند   »ج« 
تبصره ماد  ه واحد  ه آن، ســازمان بورس و اوراق 
بهاد  ار از سال 1392 پروژه تنقیح مقررات  بازار 
ســرمایه و ایجاد   پایگاهی جامع برای نمایش 
کلیه قوانین و مقررات ایــن حوزه را آغاز کرد   
 و د  ر بهمن مــاه 1395، پایگاه مزبور به آد  رس

د  ر  بهرهبــرد  اری  جهــت   www.cmr.ir
د  سترس عموم قرار گرفت.  

تأمین مالی بــرای خرید   گند  م به میزان 
20,000میلیارد   ریال:

گســترش اســتفاد  ه از ابزارهای بد  هی توسط 
بخش هــای مختلــف اقتصاد  ی مثــل د  ولت 
شهرد  اری ها و یا بخش خصوصی د  ر سال های 
اخیر با رشــد   خوبی همراه بود  ه است و سبب 

ایجاد   و توسعه بازار بد  هی گرد  ید  ه است.
د  ر سالهای اخیر بخشهای مختلفی از طریق بازار 
سرمایه و به طور خاص بازار بد  هی تأمین مالی 
نمود  هاند  . به طور مثال د  ولت توانسته بخشی از 
نیازهای مالی مربوط به بخش کشــاورزی را از 
طریق انتشار اوراق د  ر بازار بد  هی مرتفع نماید   
که انتشــار مبلغ 20.000 میلیارد   ریال اوراق 
مرابحه گند  م نمونهای از آن است. بد  ین ترتیب 
با پرد  اخت مطالبات کشاورزان گرانقد  ر رضایت 
خاطر آنــان از د  ریافت منابع مالــی به موقع 
حاصل گرد  ید  . همچنین از طریق انتشار اسناد   
خزانه اسالمی به نیازهای مالی پیمانکارانی که 

د  ولت به آن ها بد  هکار بود  ه، پاســخ د  اد  ه شد  ه 
اســت.د  ر صورتی که د  ر قوانیــن بود  جه رقم 
مربوط به تأمین مالی د  ولت از طریق ابزارهای 
اسالمی لحاظ شود   و د  ستگاه مربوطه نیز اجازه 
انتشار اوراق د  اشته باشد  ، د  ر سال های آتی نیز 
امکان انتشار اوراق برای تأمین مالی کشاورزان 

وجود   د  ارد  .
ساماند  هی معامالت اوراق منتشره از جمله 
اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر اوراق به 

کمتر از 17د  رصد   :
د  ر ســال جــاری و با هماهنگی هــای صورت 
گرفته با بانک مرکزی مقرر گرد  ید   است کلیه 
معامالت ثانویه اوراق مشــارکت و سایر اوراق 
بهاد  ار اسالمی )صکوک( از قبیل اوراق مرابحه و 
اسناد   خزانه اسالمی صرفاً د  ر بازارهای متشکل 
اوراق بهاد  ار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 
بهاد  ار و با رعایت مقــررات این بازارها صورت 
پذیرد  . از این رو بانک ها و مؤسســات اعتباری 
مجاز به انجام معامالت ثانویه هیچ یک از انواع 
اوراق مالی اســالمی د  ر خارج از بازارهای فوق 

نمی باشند  .
د  ر این راســتا میتوان به پذیرش اوراق اسناد   
خزانه اســالمی )سخاب( د  ر بازار سرمایه اشاره 
نمود   کــه این اقد  ام عالوه بر حــذف بازار غیر 
رسمی معامالت آن ها، سبب گرد  ید   نرخ تنزیل 
اوراق کاهش یابد   و این نرخ هم اکنون د  ر حد  ود   
نرخ سود   سپرد  ه یکساله می باشد  .انجام معامالت 
اوراق د  ر بازار ســرمایه ســبب ســهولت این 
معامالت و افزایش اعتماد   سرمایه گذران خواهد   
شد  . انجام این معامالت د  ر بازار سرمایه سبب 
کاهش نرخ تنزیل اوراق گرد  ید   و د  ر آیند  ه هم 
با توجه به سیاست های کالن اقتصاد  ی شاهد   
پذیرش کلیه اوراق منتشر شد  ه توسط د  ولت د  ر 

بازار سرمایه خواهیم بود  .
راه اند  ازی صند  وق تثبیت بازارسرمایه:

صند  وق تثبیت بازارســرمایه که د  ر راســتای 
اجرای مــاد  ه 28 قانون رفع موانع تولید   رقابت 
پذیــر و ارتقای نظــام مالی کشــور با هد  ف 
اطمینان بخشی و ایجاد   ثبات د  ر بازار سرمایه 
د  ر تیرمــاه 1396 بنای تاســیس آن گذارد  ه 
شد   تاثیر بســزایی د  ر حمایت از سهامد  اران و 

پیشگیری از نوسانات شد  ید   بازار د  ارد  .
هد  ف اصلی از راه اند  ازی این صند  وق، اطمینان 
بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان  های 
قابل توجه د  ر بازار سهام و پوشش ریسک های 
خاص وارد  ه بر بازار به منظور کاهش آســیب 
ســهامد  اران خرد   است.تشــکیل این صند  وق 
به عنــوان یکــی از زیرســاخت های بازاری 
کارآمد   و عمیق، ســبب افزایش ثبات، افزایش 
نقد  شــوند  گی و کاهش ریســک بازار ســهام 
کشور می شود  .»صند  وق تثبیت بازار سرمایه« 
د  ر راســتای اجرای ماد  ه 28 قانون رفع موانع 
تولید   رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور 
با مجوز ســازمان بورس بــه منظور کنترل یا 
کاهش مخاطرات ســامانه ای یا فراد  ستگاهی 
بازار سرمایه کشور د  ر شرایط وقوع بحران های 
مالی و اقتصاد  ی و اجرای سیاست های عمومی 
حاکمیتی د  ر شرایط مذکور و به منظور حفظ 
و توسعه شرایط رقابت منصفانه د  ر حوزه بازار 
ســرمایه به عنــوان نهاد   مالــی تحت نظارت 
ســازمان بورس و اوراق بهاد  ار با شــخصیت 
حقوقی مســتقل و غیرد  ولتی نــزد   اد  اره ثبت 
شــرکتها و موسســات غیرتجاری تهران ثبت 

شد  ه است.
طبــق اساســنامه این صنــد  وق د  ر چارچوب 
مصوبــات هیأت امنــاء متشــکل از وزیر امور 
اقتصاد  ی و د  ارایی، رییــس کل بانک مرکزی 
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبرد  ی 
رییس جمهــور، رییس هیــأت عامل صند  وق 
توســعه ملی و رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهاد  ار توســط هیأت عامل فعالیت  می کند  . به 
این ترتیب با تصویب شورای عالی بورس ازاین 
پس بخشــی از منابع ســازمان بورس و اوراق 
بهاد  ار و ســایر منابع مالی د  ر چارچوب قوانین 
و مقررات با تصویب مراجع ذیصالح قانونی، به 

این صند  وق تعلق خواهد   گرفت.

ویژه5
گزارش

 شکوفایی بورس د  ر چهل سالگی انقالب
 مهمترین د  ستاورد  های سازمان بورس د  ر آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
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فرصت بیمه ها تا سال 
IFRS ۲۰۲۱ برای تطبیق با

مرکزی  بیمه  کل  رئیس  اقتصاد     ی:  ترقی 
تطبیق  برای  مشترکی  کمیته  اینکه  بیان  با 
صورت های مالی شرکت های بیمه با استاندارد IFRS تشکیل شده 
گفت: نگرانی از بابت اجرای این استاندارد نداریم زیرا تا سال 2021 

برای آن فرصت داریم.
برای تهیه این صورت های مالی جلسه هماهنگی را برگزار کرده ایم 
اما از آنجایی که تا سال 2021 برای تطبیق صورت های مالی با این 
افزود:  وی  نیست.  نگرانی  گونه  هیچ  جای  داریم،  فرصت  استاندارد 
اقداماتی را در این راستا آغاز کرده ایم که از جمله آنها تشکیل یک 
کمیته مشترک بین سازمان بورس، سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی 
بیمه در  بردن کارها هستیم. رئیس شورایعالی  است و در حال جلو 
پاسخ به این سوال که سندیکای بیمه گران ایران نیز صورت های نمونه 
این  اظهار داشت: در جریان  تنظیم کرده است،  رابطه  این  را در  ای 
موضوع نیستم اما آنچه که برای ما مهم است، نتیجه جلسات با سازمان 
بورس و سازمان حسابرسی است. همتی گفت: اگر قرار باشد در مواردی 
صورت های مالی شرکت های بیمه براساس IFRS اصالح شود، حتما 

این موضوع در شورایعالی بیمه مطرح و به تصویب خواهد رسید.

مدیرعامل بیمه البرز در دیدار با استاندارکرمانشاه اعالم کرد

 پرداخت ۵۰ میلیارد ریال خسارت 
به زلزله زدگان کرمانشاه

استان  استاندار  با  دیدار  در  البرز  بیمه  مدیرعامل  اقتصاد     ی:  ترقی 
کرمانشاه، اعالم کرد: بیمه البرز تا کنون پنجاه میلیاردریال خسارت به بیمه گزار 

ان خسارت دیده خود در زلزله کرمانشاه خسارت پرداخت کرده است.
سید رسول تاجدار در دومین سفر خود به کرمانشاه پس از زلزله اخیر و در 
دیدار با هوشنگ بازوند، استاندار این استان، گفت: شرکت بیمه البرز پس از 
وقوع زلزله کرمانشاه با اعزام همکاران و کارشناسان سایر استان ها به کرمانشاه 
و تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به خسارت های بیمه شدگان، کار رسیدگی به 
پرونده های خسارت را آغاز کرد و هم اکنون تمامی مورادی که به شرکت 
اعالم خسارت شده توسط کارشناسان ارزیاب، بازدید و خسارت آنها برآورد 
شده است. وی افزود: بیشتر خسارت ها مربوط به منازل مسکونی خانواده 
ایثارگران  با بنیاد شهید و امور  معظم شهدا بود که طی قرارداد منعقده 
تحت پوشش بیمه البرز قرار داشته اند.  بر این اساس، از تعداد حدود 9 هزار 
و 400 فقره پرونده خسارت تشکیل شده، تعداد هشت هزار و 400 فقره 
مربوط به منازل مسکونی خانواده معظم شهدا است که خسارت تمامی 
پرونده های تشکیل شده ارزیابی و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین جهت 
احراز مالکیت و ذینفع، لیست 6400 فقره تاکنون در چند مرحله از طریق 
شعبه کرمانشاه این شرکت تحویل بنیاد شهید استان شده است که متعاقب 
ارسال تصویر اسناد مالکیت مورد تأیید بنیاد شهید )بیمه گزار( پس از تطبیق 
با شرایط قرارداد، رسیدگی و پرداخت خواهد شد. مدیرعامل بیمه البرز درباره 
رسیدگی به خسارت های غیر از منازل مسکونی خانواده شهدا، توضیح داد:  
حدود هزار فقره پرونده نیز مربوط به سایر بیمه شدگان شامل منازل مسکونی 
کارکنان بانک های ملی، سپه، کشاورزی و بیمه مرهونات این بانک ها تشکیل 
نیز  آنها  خسارت  پرونده ها،  مدارک  تکمیل  از  پس  که  شده  رسیدگی  و 
پرداخت خواهد شد. تاجدار درباره موانع رسیدگی به پرونده های خسارتی 
زلزله، گفت: اعتراض های مکرر خسارت دیدگان به مبالغ خسارت برآوردی که 
توسط کارشناسان ارزیاب دارای پروانه از بیمه مرکزی  یا کارشناسان رسمی 
دادگستری انجام شده، متاسفانه روند رسیدگی به پرونده های خسارت را با 

کندی مواجه کرده است.

آرمان در 9 ماهۀ سال  بیمه  ترقی اقتصاد     ی: شرکت 
جاری منتهی به آذر 1396، 140 هزار و 795 فقره  بیمه 

نامه صادر کرده است.
علیرضا بیانیان مدیر عامل این شرکت با اعالم این مطلب 
گفت: حق بیمه تولیدی این شرکت در نه ماهۀ منتهی 
به آذر 1396 بیش از 248 میلیارد تومان بود که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 66.87 درصد رشد داشته است. 
بیانیان گفت: بیمۀ آرمان همچنین طی این مدت بیش 
از 134 میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان پرداخت 
کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47.10 درصد 
رشد داشته است. مدیرعامل بیمه آرمان پیش بینی کرد 
پایان سال  تا  این شرکت  تولیدی  بیمه  که میزان حق 
جاری به 350 میلیارد تومان افزایش یابد. بیانیان آخرین 
نسبت خسارت شرکت بیمۀ آرمان را حدود 67 درصد 
ذکر کرد و افزود: خسارات معوق را معموالً در حساب ها 
امر  این  فرمت جدید،  در  مرکزی  بیمه  که  نمی آوردند 
را به واقعیت نزدیک کرده است و در یک برنامه دو تا 

ترکیب  وی  شد.  خواهد  تر  واقعی  ارقام  این  ساله،  سه 
بسیار مناسب دانست و گفت:  را  آرمان  بیمه  پورتفوی 
این شرکت در سال جاری با هیچ کارخانه خودروسازی 
قراردادی منعقد نکرده ضمن این که در رشته های آتش 
سوزی، مهندسی، مسوولیت و عمر و سرمایه گذاری با 

رشد مواجه بوده  است.
سال  در  آرمان  بیمه  عملیاتی  سود  بیانیان،  گفته  به 
گذشته 10 میلیارد تومان بود که 50 درصد آن تقسیم 
شده است و پیش بینی می شود که همین رقم هم در 

سال جاری محقق شود.
مهم ترین  از  را  شعب  برای  ملک  خرید  همچنین  او 
اکنون  هم  افزود:  و  دانست  آرمان  بیمه  برنامه های 
40شعبه شرکت استیجاری است که خوشبختانه ملک 
و ساختمان های دو شعبه  شعبه شیراز خریداری شده 
ریزی های  برنامه  با  و  است  خرید  دست  در  نیز  دیگر 
صورت گرفته، تعداد شعب ملکی شرکت تا پایان سال به 
پنج شعبه خواهد رسید. مدیر عامل بیمه آرمان انعقاد 

قرارداد با ناجا برای بیمه های ثالث و بدنه شهرداری اهواز 
قراردادهای  جمله  از  را  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
که  مسکن  بانک  گفت:  و  کرد  ذکر  آرمان  بیمه  جدید 
بیمه نامه مانده بدهکار یا عمر زمانی با ما دارد از محل 
بر 62 میلیارد تومان  بالغ  بیمه ای  نامه حق  بیمه  این 
میلیارد   21 وی،  گفته  به  شد.  خواهد  وارد  شرکت  به 
از این مبلغ به حساب درآمد سال جاری و 41  تومان 
میلیارد تومان هم به درآمد حساب سنوات آتی منظور 
است.  مانده  باقی  قرارداد  از  سال   14 تا   13 و  شده 
مدیرعامل بیمه آرمان همچنین با اشاره به حادثه تلخ 
وقوع زلزله در غرب کشور، از پرداخت 256 میلیارد ریال 
بانک مسکن خبر داد  به  بابت زلزله کرمانشاه  خسارت 
و گفت: برآورد ما از تعهدات و خسارت پرداختی بابت 
واحدهای تخریب شده مسکن مهر در این زلزله حدود 
تکمیل  با  الباقی خسارت  که  است  ریال  میلیارد   300
پرونده ها به بانک مسکن پرداخت می شود. بیانیان در 
پایان، اصالح ساختار شرکت در راستای اجرای آئین نامه 

حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه این شرکت از 1200 
بازه زمانی دو  میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال در 
ناشران  اطالع  سامانه  در  مالی  شفافیت  افزایش  ساله، 
فرایندهای  بازنگری  فروش،  بنیه شبکه  تقویت  کدال،  
صدور و پرداخت خسارت و افزایش خدمات رسانی به 
بیمه گذاران و زیاندیدگان را از جمله برنامه های کمی و 

کیفی بیمه آرمان در سال آتی برشمرد.

ترقی اقتصادی : گرچه طبق آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شــخص ثالث 
تخفیف عدم خسارت ساالنه از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است ولی برخی 
کارشناســان می گویند در کل این آئین نامه به نفع بیمه گذار است، چراکه طبق آن 
دیگر با یک بار خسارت، کل تخفیفات سال های گذشته از بین نمی رود و از این منظر 

تخفیف تثبیت و حمایت  شده است.
  در ســال گذشته قانون بیمه شخص ثالث به طور کلی تغییر کرد و قانون جدیدی 
تصویب شد که این قانون پرجزئیات بوده و در امور مختلف شفاف تر و روشن تر بوده 
است. یکی از این بخش ها مربوط به آئین نامه ماده 18 است که برخی تخفیفات را 
تعیین تکلیف کرده است. این آئین نامه ها گذشــته الزم االجرا شد. طبق آئین نامه 
جدید  تخفیف های عدم خســارت بیمه ثالث تغییر کرده و این تغییرات براســاس 
آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث اعمال می شود. به این ترتیب که 
براســاس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت ساالنه از 10 درصد به پنج 
درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان 70 درصد خواهد بود که در یک دوره 

14 ساله به حداکثر تخفیف می رسد.
هــر چند در نگاه اول این موضوع می تواند یک نکته منفی تلقی می شــود اما باید 
یادآوری کرد بیمه ایــران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری 
را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه افزایش پیدا نکند. به عنوان مثال تخفیف یک 
بیمه نامه با پنج سال تخفیف در آیین نامه قدیم 40 درصد بود که در آیین نامه جدید 
ســه سال دوره انتظار در نظر گرفته شده تا بیمه با شش سال عدم خسارت تمدید 

شــود. در ادامه این نکته نیز قید شد که آیین نامه جدید امتیاز ویژه ای نیز برای 
بیمه گذاران دارد و آن این اســت که در گذشته بیمه گذاران اعتراض داشتند که 
با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال های گذشته از بین برود. این دغدغه 
مردم در آیین نامه جدید بر طرف شــده و از این پس در صورت خســارت تمام 
تخفیفات بیمه گذار به یک باره از بین نمی رود بلکه این کاهش تخفیفات پلکانی 
است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این باره چنین توضیح 
داده که از مزایای قانون جدید بیمه شــخص ثالث عدم ســوخت کل تخفیفات 

است؛ یعنی اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد 20 درصد، بار دوم 
30 درصد و بار سوم 40 درصد از تخفیف عدم خسارت مالی کاسته می شود. در 
حالی که در قانون قبلی با نخستین تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات 
از بین می رفت. علیرغم مزیت اعالم شــده این آئین نامه و کاهش تخفیفات بیمه 
ثالث، واکنش هایی هم برانگیخته شده؛ عمدتا ناظر بر دو مقوله. ابتدا اینکه بر کاهش 
تعداد بیمه گذاران تاثیر می گذارد و همچنین نکته دیگر اینکه منجر به ایجاد فشار بر 

طبقات فرودست و متوسط جامعه می شود.
همچنیــن برخی نمایندگی های بیمه »ایران« این اعتراض را مطرح کردند که چرا 
همه شــرکت های بیمه ملزم به اجرایی کردن این آئین نامه نشده اند؟ اگر قرار باشد 

بیمه »ایران« فقط آن را اجرا کند،   این امر به ضرر این شرکت بیمه ای خواهد بود.
در این زمینه علی پور، کارشناس بیمه در ارزیابی این آئین نامه جدید، در مجموع آن 
را مثبت قلمداد کرده و گفته که درست است در آئین نامه جدید زمان طوالنی تر شده 
ولی نباید فراموش کرد که در این آئین نامه، تخفیف تثبیت و حمایت شده است و 

بیمه گر نمی تواند به میل خود سوابق تخفیف بیمه گذار را از بین ببرد.
او بر این امر تاکید کرد که در وضیعت پیشین ناامنی وجود داشت، ولی اکنون چنین 

نیست و افراد طبق قانون می توانند از مزایای عدم خسارت استفاده کنند.
این کارشناس این را هم گفت که این درست نیست که اجرایی شدن این آئین نامه 
فقط مربوط به یک شرکت بیمه باشد بلکه اجرای آن برای کلیه شرکت های بیمه ای 

ضروری است.

آیین نامه ای به نفع بیمه گذاران 
تغییر تخفیفات بیمه شخص ثالث چه نتایجی دارد؟ اخبارکوتاه

در نه ماهه سال جاری رخ داد 

رشد 47/۱۰ درصدی خسارت پرداختی بیمه آرمان 

 دومین جشنواره فروش بیمه های 
بیمه آسیا

ترقی اقتصادی: بیمه آســیا دومین جشنواره فروش بیمه های جامع 
عمر و پس انداز و جامع مهر آســیا را برگزار می کند.احمد سربخشیان، 
مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه آســیا با اشــاره به اهدای جوایز 
ارزنده و ویژه بــه خریداران بیمه های عمروپس انداز در طول برگزاری 
جشــنواره )12 بهمن 1396 تا 12 فروردیــن 1397 ( گفت : افزایش 
متناســب در اندوختــه بیمه نامه جامع عمر و پس انــداز و جامع مهر 
آســیا، انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و 
پس انداز و خدمات ویژه در بیمه نامه های های عمرو حوادث انفرادی، 
حوادث منضم بــه اتومبیل و بیمه نامه مســئولیت مدنی جامع هیات 
مدیره،مدیــر و مالکین ســاختمان در قبال ساکنین،اشــخاص ثالث و 
مراجعین مشــاعات از دیگر تسهیالتی اســت که در طول جشنواره به 

خریداران بیمه های عمر و پس انداز ارائه می شود.

 لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه 
به بیمه پارسیان تعلق گرفت

ترقی اقتصادی: لوح تقدیر ســودآورترین شرکت بیمه در نهمین دوره 
ارزیابی جشــنواره ملی بهره وری در حوزه صنعت بیمه به شرکت بیمه 
پارسیان تعلق گرفت.شــرکت بیمه پارسیان در بخش سودآوری که بر 
مبنای دو شاخص درآمد ســرانه و حاشیه سود خالص ارزیابی گردیده 
است به عنوان سودآورترین شرکت بیمه انتخاب و لوح تقدیر جشنواره 
را دریافت نمود. در جشنواره ملی بهره وری ارزیابی شرکت ها بر اساس 
شــاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنــگاه ای اقتصادی و طبق 
اطالعات افشــا شــده در صورت های مالی بنگاه ها صورت می پذیرد و 
عالوه بر بررســی صورت های مالی حدود 3000 داور نیز که به صورت 
آنالین ثبت نام نموده اند بخشی از داوری ها و ارزیابی های جشنواره را 

در حوزه تخصصی خود انجام می دهند.

کمک هزینه سفر به روسیه بیمه دانا
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه دانا با هدف توســعه فرهنگ بیمه در 
جامعه و تکریم مشتریان، با اجرای طرح »دانایی جایزه دارد« در سراسر 
کشــور، به بیمه گزاران خوش شــانس خود کمک هزینه سفر به جام 
جهانی روســیه اهدا می کند. در این طرح که با توجه به در پیش بودن 
جام جهانی فوتبال به مدت محدود در دســتور کار قرار گرفته است، هر 
ماه پنج جایزه 50 میلیون ریالی از طریق قرعه کشی به برندگان تقدیم 
می شــود.عالقه مندان می توانند با خرید بیمــه نامه های عمر و پس 
انداز، اتومبیل)ثالث،بدنه(،آتش سوزی و حوادث انفرادی و ارسال شماره 
بیمه نامه ها به شماره پیامکی 3000143000، با افزایش امتیاز شانس 

خود را برای برنده شدن بیشتر کنند.

توسط بیمه پاسارگاد صورت گرفت

پرداخت خسارت بیش از یک میلیارد 
تومانی در یک حادثه رانندگی

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه پاسارگاد در راستای تحقق امر مشتری 
مــداری و پرداخت به موقع خســارت، مبلغ 1میلیــارد و 247میلیون 
و500هزار تومان خســارت ثالث بدنی )دیه( و حوادث راننده مســبب 
حادثه در یک حادثه رانندگی پرداخت کرد.راننده ســواری پژو 405با 
خریــد بیمه نامه شــخص ثالث به مبلغ )209هــزار و 400تومان( به 
تعهــد 1میلیارد و 247میلیون و 500هــزار تومانی برای فوت 1نفر  و 
مصدومیت شدید سرنشین دیگری در یک حادثه توسط بیمه پاسارگاد 

عمل نمود.

 ارتقای سطح خدمات 
با مشارکت بین سازمانی

ترقی اقتصــادی: شــرکت بیمه کوثر ســعی دارد بــا بهر ه مندی از 
ظرفیت های موجود در سازمان های دولتی، غیردولتی و نیروهای  مسلح 
در راســتای ارتقای ســطح خدمات گام های موثری بردارد.مدیرعامل 
شــرکت در جلســه ای که باحضور مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح، مســئول خدمات بیمه ای نیروهای مسلح، 
معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مالی و اقتصادی و نیز مدیران 
بازاریابی و ســرمایه گذاری بیمه کوثر برگزار شــد، ضمــن بیان مطلب 
فــوق، تصریح کــرد: با بهره گیــری از  افراد خالق و نــواور و نیز ایجاد 
اتاق عملیات می توانیم پتانســیل های موجود را شناســایی کنیم.مجید 
مشــعلچی فیروزآبادی گفت: با توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه 
سرمایه گذاری و خدمات بیمه ای بسترهای ارایه خدمات بهینه به آحاد 

جامعه و به ویژه خانواده بزرگ نیروهای مسلح فراهم می شود. 

آغاز طرح »بیمه مستقل زلزله برای 
واحدهای مسکونی«

ترقی اقتصادی: معــاون فنی بیمه ایران از آغــاز اجرای طرح »بیمه 
مستقل زلزله واحدهای مســکونی« برای نخستین بار به مناسبت ایام 
فرخنده دهه فجر انقالب اســالمی خبر داد. محمد زاهدنیا با اشــاره به 
زلزله خیز بودن ایران و وقوع چند حادثه زلزله در نقاط مختلف کشــور 
در ماه های اخیر، اظهار داشت: به منظور رفع نگرانی های آحاد مردم عزیز 
ایران، بیمه نامه زلزله به صورت مستقل و برای تحت پوشش قرار گرفتن 
واحدهای مســکونی هم میهنان، در مرحله نخست و به صورت آزمایشی 
در 3 اســتان اصفهان، کرمان و یزد از 12 بهمن، عملیاتی می شــود و 
به زودی و با اخذ مجوز بیمه مرکزی به ســایر اســتان های کشــور نیز 

تعمیم داده می شود.

نمایندگان و شبکه فروش در بیمه ما 
جایگاه ویژه ای دارند

ترقی اقتصادی: نشست مشترک نمایندگان شرکت بیمه ما در استان 
تهران با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل و معاونان فنی، شبکه فروش و 
توسعه بازار و مدیر امور نمایندگان و کارگزاران با هدف بررسی چالش ها 
و شناســایی فرصت های شبکه فروش در استان تهران برگزار شد.حجت 
بهاری فر در این نشست با اشاره به اهمیت نقش نمایندگان در عملکرد 
شــرکت گفت: در برنامه راهبردی شرکت، توجه ویژه و خاصی به شبکه 

فروش و نقش نمایندگان در کیفیت عملکرد شرکت شده است.

رونمایی از طرح بیمه نامه ترمیم پاداش 
پایان خدمت

ترقی اقتصادی : رونمایی از طرح بیمه نامه ترمیم پاداش پایان خدمت 
کارکنان و با حضور مدیر عامل بیمه تجارت نو برگزار شد.شــرکت بیمه 
تجارت نو، با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران طرح 
ترمیم پاداش پایان خدمت کارکنان را برای کلیه کارمندانی که ســابقه 
کار از یک سال تا 25 سال چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 

دارا می باشند طراحی و ارائه نموده است.



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره ۵۰ - نیمه دوم بهمن 1396

صنعت
تجارت
و 7

د  انشجوی د  کتری اقتصاد  
فرشید   احمد  ی 

روابط اقتصاد  ی ایران و بریتانیا به روایت المانیتور

 اثرات برگزیت برمراود  ات تجاری ایران و انگلیس 
ترقی اقتصــاد  ی :پس از امضای برجام د  ر ســال 
2015 بسیاری از شــرکت های خارجی به بازار بکر 

و د  ست نخورد  ه ایران بازگشتند  .
 شــش ماه پس از امضای ایــن معاهد  ه تحریم های 
بین المللی علیــه ایران د  ر مقابــل محد  ود  یت برای 
برنامه هســته ای ایران برد  اشــته شــد  . این معامله 
فواید  ی برای ایران د  ر پی د  اشت از جمله راه را برای 
سرمایه گذاری خارجی هموار کرد  . اما سه سال پس 
از برجــام، تغییر تحوالت بین المللــی که د  ر خالل 
این مــد  ت روی د  اد  ه، چه تاثیری بــر اقتصاد   ایران 
گذاشته است؟ســایت خبری تحلیلی المانیتور طی 
گزارشــی به تاثیرات این تحوالت د  ر اقتصاد   ایران و 
به ویژه مباد  الت تجاری ایران با انگلستان د  رپی رای 
مثبت انگلیسی ها به خروج از اتحاد  یه اروپا،برگزیت، 
پرد  اخته که ترجمه گزید  ه ای از آن د  ر اد  امه  می آید  .

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییس جمهوری 
اواخر ســال گذشــته میالد  ی د  ر مراســم افتتاحیه 
یک نمایشــگاه بین المللی د  ر تهران گفته بود  : پس 
از توافق هسته ای 11.4 میلیارد   یورو سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی جذب اقتصاد   ایران شــد  . این د  ر 
حالی اســت که تازه ترین ارقام حاکی از آن اســت 
که ایران د  ر د  وره پســابرجام قرارد  اد   هایی به ارزش 
49 میلیارد   یورو د  ر زمینه های انرژی، خود  روسازی، 
صنایع راه آهن و هواپیمایی عمد  تا با شرکای اروپایی 

امضا کرد  ه است.
 با حذف تحریم های هسته ای و تغییر فضای جهانی، 
تجارت ایران با کشور های عضو اتحاد  یه اروپا افزایش 
یافت و صاد  رات این بلوک بــه ایران از 6.5 میلیارد   
یورو د  ر ســال 2015 به 8.2 میلیارد   یورو د  ر ســال 
2016 رسید  . د  ر این ســال وارد  ات اتحاد  یه اروپا از 
ایران هم بــه 5.5 میلیارد   یورو رســید   که افزایش 
ساالنه ای معاد  ل 344.8 د  رصد   را نشان  می د  هد  . د  ر 
میان کشــور های اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان و 
ایتالیا بیشــترین حجم مباد  الت را با ایران د  اشته اند  . 
اگرچه حجم مباد  الت انگلستان با ایران نسبت به سه 
کشــور د  یگر روند   افزایش ُکند  تری د  اشته اما پس از 
برجام این مباد  الت رشــد   چشمگیری د  اشته است. 
آخرین گزارش ساالنه اتاق بازرگانی انگلیس- ایران 
نشــان  می د  هد   که مباد  الت تجاری د  وجانبه پس از 

امضای برجام 50 د  رصد   رشد   د  اشته است.
 د  ر پنج سال پیش از اجرای معاهد  ه هسته ای، ایران 
و بریتانیا د  ر ســال 2011 به باالترین میزان تجارت 
خود   یعنی 203.5 میلیون یورو رســید  ند   اما تجارت 
د  وجانبه د  ر ســال بعد  ، زمانی که تحریم های مربوط 

به فعالیت های هسته ای ایران شد  ید  تر شد  ، این رقم 
به 119.6 میلیون یورو کاهش یافت. تجارت د  وجانبه 
ســال بعد   از آن هم به پایین ترین سطح خود   یعنی 
89.4 میلیون یورو رســید  . با این وجود  ، مباد  الت د  ر 
اوایل ســال 2014 روند   صعــود  ی د  ر پیش گرفت و 
این روند   د  ر پی توافق هســته ای موقت بین ایران و 
قد  رت های جهانی به د  ســت آمد   و به 152 میلیون 
یورو رسید  . تجارت بین این د  و کشور د  ر سال 2015 
به 112.9 میلیون یورو رســید   و د  ر سال 2016 به 

171.5 میلیون یورو افزایش یافته است.
 د  ر عرصه سیاسی نیز روابط ایران و انگلستان رو به 
گسترش است. د  و کشور پس از سال ها تیرگی روابط 
و تعطیلی سفارتخانه ها د  ر تهران و لند  ن سرانجام د  ر 
ســال 2015 سفارتخانه های خود   را د  ر پایتخت های 
یکد  یگر بازگشــایی کرد  ند  . د  ر همین سال به محض 
امضای توافق هســته ای امکان صــاد  رات نفت ایران 
به انگلســتان فراهم شد   همچنین د  و کشور شماری 
قرارد  اد   د  یگر نیز د  ر زمینه های د  یگر به امضا رساند  ند   
که ارزشــمند  ترین ایــن قرارد  اد   ها ارزشــی معاد  ل 
نیم میلیون یورو د  اشــت کــه د  ر زمینه انرژی های 
تجد  ید  پذیر به امضا رســید  . مطابــق این قرارد  اد   که 

د  ر سال 2017 امضا شد   یک شرکت انگلیسی اقد  ام 
به ســاخت یک نیروگاه خورشــید  ی د  ر بخش های 
مرکــزی ایران کرد  ه کــه پس از تکمیــل، یکی از 
بزرگترین نیروگاه های خورشــید  ی د  ر جهان خواهد   
بــود  . حد  ود   یک ماه پیش هم قــرارد  اد  ی بین ایران 
و گروه بیمارســتان های پاد  شاهی متحد  ه بریتانیا به 
امضا رسید   که مطابق آن این گروه 1.5میلیارد   یورو 
برای ســاخت یک مرکز پیشرفته د  رمانی سرطان د  ر 

ایران سرمایه گذاری  می کند  .
  رســانه های ایرانی بــه نقل از حمیــد   بد  یعی نژاد  ، 
ســفیر ایران د  ر بریتانیا گزارش د  اد  ند   که مطابق این 
قرارد  اد   گروه انگلیســی عالوه بر ســرمایه گذاری د  ر 
ساخت ساختمان مرکز د  رمانی آخرین تکنولوژی ها 
را نیــز برای د  رمان ســرطان وارد   ایران خواهد   کرد  . 
به گفته بد  یعی نژاد   یک گروه د  رمانی د  یگر انگلیسی 
نیــز د  ر آخرین مراحل انعقاد   قــرارد  اد   با ایران برای 
ســاخت تجهیزات پزشکی و واکســن د  ر ایران قرار 
د  ارد  . بد  یعی نــژاد   تمام این قرارد  اد   ها را نشــانه های 
از تمایل و اشــتیاق شــرکت های انگلیســی برای 
ســرمایه گذاری د  ر ایران د  انســت. همچنین سفیر 
انگلســتان د  ر ایــران نیز همین د  یــد  گاه را د  ارد  . او 

تمایل و اشــتیاق انگلســتان برای سرمایه گذاری د  ر 
 ایران را د  ر حاشــیه برگزاری یک نمایشگاه د  ر د  وبی 

ابراز کرد  .
 با وجود   اینکه مشــکالت بانکی هنوز به عنوان یکی 
از موانع گسترش روابط د  و کشور مطرح است تهران 
و لند  ن برای گســترش روابط اقتصاد  ی برنامه ریزی 
 می کننــد  . مطابق گزارش اتــاق بازرگانی انگلیس- 
ایران بانک های اروپایی با هراســی که از تحریم های 
آمریــکا د  ارند   از گشــایش اعتبار بــرای فعالیت د  ر 
ایران خود  د  اری  می کنند  . ایــن اتاق اعالم کرد   پس 
از انتخابــات آمریــکا و روی کار آمد  ن د  ونالد   ترامپ 
هراس بانک های اروپایی از کار کرد  ن با ایران بیشتر 
شد  ه و این بانک ها خواستار رسید  گی به این وضعیت 

هستند  .
 به گفته نصرت اهلل تاجیک، د  یپلمات سابق ایرانی، با 
وجود   پیشرفت هایی که د  ر گسترش روابط د  و کشور 
حاصل شــد  ه هراس بانک هــا از کار د  ر بازار ایران 
 می تواند   به این روابط آســیب وارد   کند  . وی عنوان 
کرد  ه اســت که غیبت بانکی و بازار مالی انگلستان 
د  ر بازار ایران  می تواند   د  ر آیند  ه فراز و نشیب هایی را 
د  ر روابط د  وجانبه رقم بزند  . به گفته تاجیک ابرانیان 
تنها خواهان وارد  ات کاال از انگلســتان نیستند   بلکه 
آنان  می خواهند   این کشــور نقش مثبتی را د  ر بازار 

مالی ایران ایفا کند  .
 این د  یپلمات بازنشســته ایرانی د  ر یاسخ به پرسش 
المانیتور د   باره اینکه برگزیــت چگونه  می تواند   د  ر 
روابط ایران و انگلســتان تاثیر گذارد   گفت: تاثیرات 
اقتصاد  ی اجتماعی خروج بریتانیا از اتحاد  یه اروپا بر 
خود   این کشــور بســیار فراتر از تاثیری است که بر 

روابطش با ایران خواهد   گذاشت.
 وی تصریــح کرد:   توســعه روابط اقتصــاد  ی هر د  و 
کشوری با هم پیش و بیش از هر چیز نیازمند   ثبات 
است. د  ر غیاب ثبات،  هر گونه سرمایه گذاری د  ارای 
ریســک باالیی خواهد   بود   و روابط ایران با انگلستان 

هم از این قاعد  ه مستثنا نیست.
 با این حال، بســیاری از کارشناسان مانند   تاجیک 
 می گوینــد   که روابط رو به رشــد   بین تهران و لند  ن 
 می تواند   به ایــران کمک کند  . تاجیک گفت: بریتانیا 
به رغم مشکالت د  ر خانه و خارج از کشور، همچنان 
نقــش مهم البی خود   را د  ر غــرب حفظ  می کند  . با 
توجه به اینکه بریتانیا نیاز به تعامل مثبت و سازند  ه 
با ایران د  ارد  ،  می توانیم امید  وار باشــیم که این رابطه 
به ایران کمک  می کند   تا بیشتر از آنچه که د  ر سطح 

منطقه ای و بین المللی  می خواهیم بیشتر بد  انیم.

دیدگاه

با نگاه به تجربیات گذشته متوجه می شویم که اقتصاد   
وقتی رونق می گیرد   که تولید   بر صاد  رات متکی باشد  .

از طرف د  یگر تأکید   بر برون گرایی همراه با د  رون نگری  
که د  ر سیاســت های ابالغی اقتصاد   مقاومتی مورد   تأکید   قرار گرفته نشانه د  یگری از لزوم توجه 
به محوریت صاد  رات د  ر اقتصاد   است. صاد  رات غیرنفتی به ویژه کاالهای صنعتی جز اولویت های 
رشد   و توسعه ایران و البته هر کشور د  یگری محسوب می شود  ، هرچه بتوان از خام فروشی فاصله 
گرفت و عرضه تولید  ات صنعتی خود   را به بازارهای بین المللی افزایش د  اد  ، می توان امید  وارم بود   
که اقتصاد   بیش از پیش د  ر مسیر توسعه حرکت می کند  .لیکن آنچه که د  ر حوزه عمل و علیرغم 
برخورد  اری کشور از بسیاری از پتانسیلها از جمله جوانان تحصیلکرد  ه، بازار چند   صد   میلیون نفری 
اطراف ایران ،جمعیت جوان، ذخایر سرشار معد  نی، موقعیت ژیوپلیتیک،د  سترسی به آبهای شمال 
و جنوب ،تنوع آب و هوایی و د  ه ها مزیت د  یگر، مشاهد  ه میشود   نشانی از حصول به اهد  اف تعیین 
شد  ه د  ر حوزه صاد  رات ند  ارد  . لذا بایسته است تا عوامل و موانع صاد  راتی شناسایی شد  ه و بازخورد   
اطالعاتی مناسب به تصمیم گیرند  گان د  ر نظام د  اد  ه شود  .د  ر این نوشتار صرفاً به د  و موضوع مهم 
تولید   برای صاد  رات و نرخ ارز مناسب برای حمایت از صاد  رات توجه شد  ه است. صاد  رات کشور 
نسبت به نرخ ارز کم کشش بود  ه و لذا  این تصور که افزایش نرخ ارز و تضعیف بیشتر پول ملی 
میتواند   منجر به توسعه صاد  رات شود   گزاره ای ناد  رست بود  ه که هم د  ر حوزه تحقیق و هم د  ر 
صحنه تجارت واقعی )بد  لیل فضای کسب و کار( د  ر اقتصاد   ایران، به اثبات رسید  ه است. قد  رت 
رقابت بنگاه های تولید  ی و صاد  راتی میبایست تنهابه میزان فاصله تورم کشور و متوسط جهانی 
آن ارتقا یابد   د  ر غیر اینصورت بروز تورم بد  لیل افزایش هزینه های وارد  اتی مواد   اولیه و قطعات 
ید  کی و ماشین آالت تولید  ی موجبات افزایش قیمت تمام شد  ه کاالها و تضعیف قد  رت رقابت 
بنگاه های تولید  ی صاد  راتی  و افزایش ســطح عمومی قیمتها را فراهم میاورد  . اتفاقی که طی 
هفته های اخیر به وضوح قابل مشــاهد  ه است.به اعتقاد   نگارند  ه چنانچه مقامات ناظر پولی د  ر 
بانک مرکزی نتوانند   افزایش نرخ ارز را مد  یریت کنند   بزود  ی هزینه آنرا با افزایش شاخص بهای 
مصرف کنند  ه و افزایش تورم ماهیانه و از بین رفتن بزرگترین د  ستاورد   اقتصاد  ی د  ولت)مهار تورم( 
مشاهد  ه خواهند   نمود  . تولید   با فن آوریهای مد  رن، امکان ارتقا بهره وری و استفاد  ه از مزایای ناشی 
از مقیاس تولید   را فراهم و میتواند   مزیت رقابتی بنگاههای تولید  ی صاد  راتی را افزایش د  هد  . د  ر د  و 
د  هه اخیر "تولید   برای صاد  رات" شعاری بود  ه که هرگز جد  ی گرفته نشد  ه است. علیرغم پذیرش 
ایــن موضوع نزد   تمامی ارکان حاکمیت، کماکان صاد  رات غالب کشــور از محل تولید   مازاد   بر 
مصرف د  اخلی تأمین میشود  . د  ربسیاری از مجوزهای اعطا شد  ه برای تأسیس بنگاه های تولید  ی 
به موضوع تولید   برای صاد  رات که به صراحت د  ر ابالغیه سیاستهای مقاومتی منعکس شد  ه بی 
توجهی شــد  ه است. باید   بد  انیم د  ر صحنه تجارت بین الملل همیشه مشتری آنچه که ما بیش 
از مصرف د  اخلیمان تولید   میکنیم را نمیخواهد   و لذا تولید   ما میبایست از همان ابتد  ا بر مبنای 
صاد  رات بنیان گذارد  ه شد  ه و منطبق با نیاز بازارهای صاد  راتی و کشورهای هد  ف صاد  راتی ما باشد  . 
به همین د  لیل چنانچه به آمار عملکرد  ی صاد  رات کشور نگاهی بیند  ازیم با پد  ید  ه ای نامطلوب 
مواجه میشویم تقریباً حد  ود   د  و سوم از صاد  رات ایران تنها به 5 کشور صاد  ر میشود  . این موضوع 
منجر به افزایش ریسک صاد  رات کشور شد  ه و میتواند   تبعات خطرناکی برای آیند  ه اقتصاد   ایران و 
تولید   ناخالص آن د  اشته باشد  .از اینرو شناسایی سالیق، نیاز و خواسته های مشتریان بین المللی 
، تنوع محصول، سطح کیفی کاالهای تولید  ی و رعایت استاند  اد  های جهانی از اهمیت ویژه ای 
برخورد  ار اســت.اما نکته کلید  ی جهت تولید   با کیفیت برای صاد  رات و ایجاد   ظرفیت صاد  راتی، 
سرمایه گذاری متناسب با تکنولوژی روز د  نیا برای این موضوع است که این خود   مستلزم ایجاد    
فضای مناسب بین اللملی و د  یپلماســی فعال اقتصاد  ی،یافتن راه کاری اجرایی برای هجینگ 
ارزهای معتبر بین المللی د  ر برابر ریال، بهبود   ارتباطات بین المللی بانکهای ایرانی و نقل و انتقال 
سریع و کم هزینه ارزهای معتبر خارجی، ایجاد   تمایل برای سرمایه گذاران، ورود   سرمایه گذاری 
خارجیو بهبود   فضای کسب و کاراست.د  ر همین راستا توجه تمامی مسولین کشور از جمله قوای 

مقننه و قضاییه به این موضوع الزم و ضروریست.

تولید   برای صاد  رات و نرخ ارز مناسب

توسط مهند  س محمود   نوریان مد  یرعامل شرکت معد  نی و صنعتی چاد  رملو صورت گرفت 

تشریح اهد  اف و خط مشی های » شرکت چاد  رملو«

توسعه روابط اقتصاد  ی هر د  و کشوری با هم پیش و بیش از هر چیز 
نیازمند   ثبات است. د  ر غیاب ثبات،  هر گونه سرمایه گذاری د  ارای ریسک 
باالیی خواهد   بود   و روابط ایران با انگلستان هم از این قاعد  ه مستثنا نیست

شرکت معد  نی و صنعتی چاد  رملو از سال 1376 با اغاز 
عملیات اســتخراج سنگ آهن از کانسار چاد  رملو د  ر 
قلب کویر مرکزي ایران و د  ر 180 کیلومتري شمالي 
شرقي شــهر یزد   فعالیت عملیاتی خود   را آغاز کرد  ه 

است .
این شــرکت با احد  اث پنج خط تولید   کنسانتره د  ر 
مجتمع چاد  رملو ســاالنه بالغ بــر 10 و نیم میلیون 
تن کنســانتره ســنگ آهن و حد  ود   یک تا 1 و نیم 
میلیون تن ســنگ آهن د  انه بند  ی تولید   می کند   .از 
این میزان 3 میلیون و 800 هزار تن کنســانتره د  ر 
کارخانه گند  له سازی ارد  کان به گند  له تبد  یل میگرد  د  . 
و باقی ماند  ه آن  به شرکت های فوالد   مبارکه ، فوالد   
خوزستان و د  یگر واحد   های فوالد   سازی کشور عرضه 

می شود    .
کارخانه گند  له سازی ارد  کان د  ر 25 کیلومتری غرب 
ارد  کان، از جمله واحد   های فعال شــرکت معد  نی و 
صنعتی چاد  رملو است که  ساالنه  میلیون و 400 هزار 

تن گند  له تولید   می کند   .
مد  یر عامل چاد  رملو د  ر اد  امه این گفت و گو به تشریح 
اهد  اف و خط مشی های شرکت چاد  رملو پرد  اخت و 
گفت: این شرکت همواره د  ر جهت خلق ارزش افزود  ه 
د  ر فرآیند   تولید   گام برد  اشــته  و به جرائت می توان 
گفت چاد  رملو اکنون به مرحله ای رســید  ه است که 
محصول خود   را با استخراج مواد   اولیه از د  ل زمین و 
معد  ن آغاز می کند   و پس از فرآوری و تولید   کنسانتره 
د  ر 5 خــط تولید   با ظرفیت 10 و نیم میلیون تن د  ر 
سال عالوه بر تامین مواد   اولیه کارخانه گند  له سازی 
ارد  کان که امســال حد  ود    3 میلیون و 700 هزار تن 
گند  له تولید   کرد  ه است  و بزود  ی به مرز 4 میلیون تن 
می رسد   ، خوارک الزم برای واحد  های بزرگ فوالد  ی 
کشور از جمله فوالد   مبارکه و خوزستان را نیز تامین 
می کند  . وی گفت: د  ر مرحله بعد  ی با سر مایه گذاری 
د  ر د  و واحد   تولید   آهن اسفنجی و شمش فوالد   غد  یر 
ایرانیان و ارفع  بخشــی از گند  له تولید   شد  ه به این 
واحد  هــا منتقل و مازاد   آن  به صنایع فوالد   کشــور 

عرضه می گرد  د  . 
مهند  س محمود   نوریان با اشاره به طرح های توسعه 
شــرکت معد  نی و صنعتی چاد  رملو از پروژه کارخانه 
فــوالد   چاد  رملو کــه د  ر د  هه فجر امســال با حضور 
آقــای د  کتر جهانگیری  معــاون اول رییس جمهور 
رســماً افتتاح شــد   نام برد   و گفت : د  ر این کارخانه 

ساالنه تا 1 میلیون 300 هزار تن شمش فوالد   تولید   
می شود    و پیش بینی شد  ه است تا پایان همین سال 
بیش از 300 هزارتن شــمش فوالد  ی تولید   گرد  د   . 
به این ترتیب می توان گفت چاد  رملو یکی از معد  ود   
شرکت های بزرگ معد  نی و صنعتی است که توانسته 
پیشــگامی خود   را د  ر تکمیل چرخه تولید   فوالد   به 

اثبات برساند   .
مد  یــر عامل چاد  رملو همچنین افــزود  : واحد   احیای 
مســتقیم این مجتمع د  ر مجاورت کارخانه فوالد   د  ر 
حال ساخت اســت که تا کنون 82 د  رصد   پیشرفت 
فیزیکی د  اشته است، با آغاز بکار واحد   احیای مستقیم 
که پیش بینی می شود   د  ر نیمه اول سال آیند  ه مورد   
بهره برد  اری  قرار گیرد  ، ســاالنه  1 میلیون  و 550 

هزار تن آهن اسفنجی  نیز تولید   می گرد  د  .
وی افــزود   : برای ســاخت این د  و واحــد   فوالد  ی از 
آخرین فناوری روز د  نیا اســتفاد  ه شد  ه که ویژگی آن 
برخورد  اری از روش ) هات شارژ ( برای تولید   شمش 
فوالد   است . د  ر این روش آهن اسفنجی پیش از سرد   
شد  ن و با د  مای 600 د  رجه  مستقیماً وارد   کوره های 
ذوب د  ر کارخانه فوالد   می شــود   و د  ر نتیجه موجب 
صرفه جویی 30 د  رصد  ی مصرف برق و 43 د  رصد  ی 

مصرف آب می گرد  د   .
بــرای اجرای  این د  و طرح بیش از 21  هزار  میلیارد   

ریال سرمایه گذاری شد  ه است.
مد  یر عامل چاد  رملو یکی د  یگر از طرح های زیر بنایی 
و توسعه بخش چاد  رملو را هم نیروگاه  سیکل ترکیبی 
ارد  کان عنوان کرد   و گفت :  این نیروگاه که با ظرفیت 
500 مگاوات با هد  ف تامین برق مورد   نیاز طرح های 
فوالد   و احیاء و سایر صنایع مستقر د  ر مجتمع صنعتی 
چاد  رملو احد  اث شد  ه پیشتر 2 فاز گازی و یک واحد   
حرارتی آن بهره برد  اری شــد  ه و همزمان با ایام د  هه 
فجر انقالب اسالمی امســال رسماً افتتاح شد   . برای 
اجــرای  این طرح نیز مبلغ 14 هــزار میلیارد   ریال 

سرمایه گذاری شد  ه است.
مهند  س نوریان از جمله طرح های د  ر د  ســت اقد  ام 
چاد  رملــو را  طرح افزایش ظرفیــت کارخانه گند  له 
سازی این مجتمع برای تامین گند  له مورد   نیاز واحد   
احیاء و فوالد   چاد  رملو ،ارفــع و غد  یر ایرانیان عنوان 
کرد   و گفت : با اجرای این طرح ظرفیت تولید   سالیانه 
کارخانه گند  له ســازی از 3 میلیون و 400 هزار تن 
فعلی، به 4 میلیون تن  افزایــش خواهد   یافت.برای 

اجرای این طرح 905 میلیارد   ریال پیش بینی سرمایه 
گذاری شد  ه است .

نوریان تصریح کرد  : این شــرکت   بمنظور تامین آب 
مصرفی برای فرآیند   عملیات تولید   آهن اســفنجی و 
شــمش فوالد   با توجه به کمبود   های شد  ید   آب د  ر 
منطقه ، د  ر توافق با  ســازمان آب  و فاضالب استان 
یزد   ،اجرای شبکۀ فاضالب شهر ارد  کان و تصفیه آن را 
بر عهد  ه گرفت .برای اجرای این طرح 2 هزار میلیارد   

ریال اعتبار پیش بینی شد  ه است .
 با بهره برد  اری از این طرح ســاالنه 2 میلیون و 900 
هزار متر مکعب آب  برای مصرف واحد   های تولید  ی 

مجتمع این شرکت تامین می شود   .
وی با اشاره به مشارکت چاد  رملو د  ر بسیاری از طرح 
های زیر بنایی صنعت فوالد   کشور جهت تحقق چشم 
اند  از توســعه خود   گفت:  همزمان با بهره برد  اری از 
کارخانــه فــوالد   چاد  رملو، عملیات بهــره برد  اری از 
کارخانه نورد   فوالد   ســرمد   ابرکوه نیز که با مشارکت 
65 د  رصد  ی چاد  رملو احد  اث و راه اند  ازی گرد  ید  ه آغاز 

شد  ه است .
مجتمع آهن و فوالد   ســرمد   ابرکوه مشتمل بر یک 
کارخانه نورد   به ظرفیت ســاالنه 500 هزار تن انواع 
میلگرد   و کارخانه فوالد  سازي به ظرفیت ساالنه 600 
هزار تن شمش فوالد    است که د  ر زمیني به مساحت 

150 هکتار پایه گذاری شد  ه است  .
برای ســاخت تجهیز و راه اند  ازی کارخانه نورد   فوالد   
سرمد   بالغ بر 4 هزارو 500 میلیارد   ریال هزینه شد  ه 
اســت که 65 د  رصد   از ســرمایه گذاری آن از سوی 

شرکت چاد  رملو انجام شد  ه است .
مد  یر عامل چاد  رملو ســپس از د  ســتور کار بود  ن 2 
طرح فوالد  ی د  یگر د  ر این شــرکت خبر د  اد   و افزود   :  
طرح  احد  اث کارخانه گند  له سازی جد  ید   با ظرفیت 
4 میلیون تن د  ر ســال د  ر د  ستور کار شرکت معد  نی 
و صنعتی چاد  رملو اســت  و موارد   فنی مربوط به این 
پــروژه د  ر حال تکوین بــود  ه و د  ر حال اخذ مجوز از 
اد  رات و ارگانهای مرتبط از یکســو و جذب ســرمایه 

خارجی برای شروع عملیات میباشد  . 
بــرای  اجرای  این طرح بالغ بر 7 هزارو 177میلیارد   
ریال  ســرمایه گذاری پیش بینی شد  ه است که  د  ر 
صورت توفیق د  ر جذب فاینانس ،  این پروژه  د  ر بازه 

زمانی 4 ساله اجرا خواهد   شد  .
از ســوی د  یگر اجــرای طرح احــد  اث د  و واحد   نورد   

550هــزار تنی) جمعا  1 میلیــون و 100 هزار تن( 
د  ر ســال  از د  یگر برنامه های این شرکت می باشد   . 
ســاخت این واحد   فوالد  ی نیز با پیش بینی  سرمایه 
گذاری 2 هزارو646 میلیارد   ریال د  ر د  ســت مطالعه 
اســت  و برای تامین نقد  ینگی اجرای این طرح هم  
استفاد  ه از منابع د  اخلی شرکت و سایر منابع ، پیش 
بینی گرد  ید  ه و طبق برنامه ریزی های اولیه، این طرح 

د  ر بازه زمانی 3 ساله اجرا خواهد   شد  .
مهند  س نوریان گفت: از هم اکنون مانیز د  ر اند  یشــه 
صد  ور محصول  نهایی خود   به خارج از مرزها هستیم 
چرا که بر این باوریم با ارزش افرینی د  ر فرآیند   تولید 
توان بخش خصوصی را د  ر توسعه اقتصاد  ی به اثبات 
رساند  یم و حال باید   سهم خود   را د  ر د  رآمد   ملی افزایش 
د  هیم.   مد  یر عامــل چاد  رملو افزود   :  د  ر حال حاضر  
اکثر کارهای شرکت توسط پیمانکاران اجرا میشود   و 
مستخد  مین چاد  رملو عمد  تا د  ر قسمتهای مالی، اد  اری، 

بازرگانی، مهند  سی و نظارت و بعضی بخشهای معد  نی 
کار می کنند  . وی افزود   : عالوه بر واحد  های فرآوری و 
معد  ن،  ما بخش هایی د  ر چاد  رملو د  اریم که طرح های 
د  انــش بنیان را پی گیری می کننــد  . مثال د  ر بخش  
کنترل هوشمند   چاد  رملو )د  یسپچینگ( حد  ود   40-

50 نفر مهند  س کامپیوتر فارغ التحصیل یزد   مشغول 
بکار هستند   که با ابد  اع نرم افزارهای رایانه ای و بهره 
گیــری از روش های د  ریافت اطالعات آنالین، تمامی 
مراحل عملیاتی د  ر معــد  ن را تحت نظارت و کنترل 
قرار د  اد  ه اند   . با این روش عالوه بر کاهش هزینه های 
نظارت و کنترل خطا های انسانی، سرعت عملکرد   د  ر 

واحد   زمان نیز افزایش یافته است .  
گفتنی است د  ر حال حاضر بیش از 7 هزار نفر بطور 
مســتقیم د  ر واحد  های معد  نــی و صنعتی چاد  رملو 
مشغول بکار هســتند   و 35 هزار شغل نیز بطور غیر 

مستقیم د  ر ارتباط با این واحد  ها ایجاد   شد  ه است .
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نحوه کنترل فعالیت بانک های زامبی 
بحران مالی سال 2008، نه تنها ترازنامه ها 
د  ولتی  کمک های  بلکه  بانک ها،  رفتار  و 
د  ریافتی توسط بانک ها را د  ر کانون توجهات 
قرار د  اد  . به نظر می رسید   د  ر این شرایط 
»وام د  هند  ه نهایی« که یکی از وظایف بانک مرکزی است به موضوع کمک د  ولت 
به بانک ها تغییر یافته است. به این ترتیب، مبالغ پرد  اختی مالیات د  هند  گان و یا سایر 
منابع د  رآمد  ی د  ولت ها صرف کمک به بانک های بحران زد  ه ای می شود   که به امید   
این کمک ها و مساعد  ت های د  ولتی د  ر مد  یریت ریسک خود   د  قت عمل الزم را به 
عمل نمی آورند  . به عبارت د  یگر، کمک های د  ولتی خود   تبد  یل به عامل ریسک د  ر 
ورشکسته شد  ن بانک ها شد  ه است. این بانک ها، که د  ر صورت عد  م حمایت د  ولت 
ارزش سهام منفی خواهند   د  اشت، به بانک های زامبی شهرت د  ارند  . د  ر حالت کلی، 
بانک زامبی، نهاد   مالی ورشکسته ای است که توانایی احیای منابع مالی سپرد  ه ها 
و بد  هی های آن، کامالً وابسته به اد  امه د  ریافت اعتبار توسط تضمین های د  ولتی 
صریح و ضمنی است. ماد  امی که ضمانت د  ولتی معتبر باقی بماند  ، بستانکاران د  لیل 
کمی برای فشار بر زامبی برای اعالم ورشکستگی و یا انحالل آن د  ارند  . بنابراین، 
د  ر اصطالح رایج، بانکی را زامبی می گویند   که ارزش خالص آن منفی باشد   و 
میزان بد  هی هایش از د  ارایی هایش بیشتر بود  ه و نتواند   تمامی بد  هی هایش را د  ر 
بلند  مد  ت بازپرد  اخت کند  ؛ ولی به  د  لیل حمایت های اعتباری مستقیم و غیرمستقیم 
د  ولتی بتواند   با پرد  اخت د  یون و بد  هی های خود   د  ر بازار د  وام بیاورد  . بانک مرکزی 
اروپا معتقد   است بانک های زامبی، نه  تنها زمینه افزایش توسعه اقتصاد  ی را فراهم 
نمی کنند  ، بلکه اقتصاد   را به سمتی می کشانند   که سرمایه به فعالیت های ناکارایی 
تخصیص د  اد  ه می شود   که موجب افزایش مطالبات غیرجاری می  شود  . د  ر این 
شرایط یک چرخه بازخورد   معکوس بین بخش بانکد  اری و اقتصاد   ایجاد   می شود  . 
واژه زامبی اولین بار برای بحران مؤسسات وام و پس اند  از )S&L( د  ر ایاالت متحد  ه 
توسط اد  وارد   جی کین، کارشناس مالی و بانکد  اری د  ر سال 1987، به کار گرفته 
شد  . کین، مؤسسات)S&L( را به د  لیل تساهل نظارتی بانک مرکزی یا تساهل 

سرمایه به عنوان »مرد  ه های متحرک« معرفی می کند  .
تساهل نظارتی، به رفتار نظارتی بانک های مرکزی یا د  یگر مقامات ناظر اطالق 
می شود   که به مؤسسات مالی امکان اد  امه فعالیت حتی د  ر شرایطی که سرمایه 
آنها پایین تر از سطح قابل قبول و یا صفر است را می د  هند  . تساهل سرمایه می تواند   
شامل زمان د  هی مشخص به این مؤسسات برای سازگاری با الزامات قانونی، یعنی 
 )S&L( الزامات سرمایه، به جای انجام اقد  امات قانونی د  ر مقابل آنها نیز باشد  .بحران
د  ر سال 1980 نتیجه چند  ین عامل از جمله تساهل نظارتی بود  . به عبارتی، د  ر 
زمان وقوع این بحران، د  ولت فد  رال به خوبی نتوانست شرایط را مد  یریت کند  . از 
جمله سیاست های اشتباه اتخاذ شد  ه این نهاد   عمومی عبارت از د  ر نظر گرفتن نرخ 
حق بیمه اولیه یکسان بد  ون توجه به میزان ریسک مؤسسات )S&L(، عد  م تطابق 
سررسید   )استقراض کوتاه مد  ت و وام د  هی بلند  مد  ت( مؤسسات )S&L(، تصمیمات 
سیاست گذاران برای محد  ود  سازی نرخ بهره، مقررات زد  ایی ناقص و نامطلوب کنگره 
و نهاد  های نظارتی و کاهش استاند  ارد  های سرمایه و امکان پنهان سازی )S&L( د  ر 
عد  م توانایی پرد  اخت د  یون است.کارشناسان مالی و اقتصاد  ی استد  الل می کنند   که 
سیاست های اشتباه سیاست گذاران د  ر ایاالت متحد  ه، به مؤسسات ورشکسته یعنی 
)S&L(هایی که ارزش خالص آنها منفی بود   با تضمین های د  ولتی اجازه فعالیت 
د  اد  ند  ؛ بد  ون آنکه این مؤسسات برای حفظ ارزش  د  ارایی های خالص و واقعی خود   
تالش کرد  ه باشند  . به طوری که یافته های د  فتر محاسبات عمومی ایاالت متحد  ه 
امریکا د  ر سال )1995(، نشان می د  هد   هزینه تساهل نظارتی و سرمایه و همچنین 
سیاست های اشتباه سیاستگذاران، که منجر به اد  امه فعالیت )S&L(های زامبی 

د  ر آن د  وره زمانی شد  ه بود  ، تقریباً بیش از 150 میلیارد   د  الر آمریکا بود  ه است.
ژاپن د  ومین مورد   بزرگ از شیوع بانک های زامبی د  ر یک اقتصاد   بود  . تجربه این 
کشور نشان د  اد   تأثیر ترکیبی اقد  امات انجام شد  ه توسط د  ولت، بانک مرکزی و 
به تغییرات قابل   بر اعطای تسهیالت، منجر  ناظران  همچنین نظارت مستقل 
مالحظه ای د  ر ترازنامه های بانک های ژاپنی شد   و زمینه کاهش چشمگیر مطالبات 
غیرجاری بانک ها را فراهم آورد  . د  ر صورت عد  م وجود   سازمان نظارت مستقل، 
رویکرد  هایی همچون اد  غام بانک ها و تجد  ید   سرمایه آنها نتوانسته بود  ند   د  ر د  هه 90 
به حل بحران بانک های زامبی د  ر این کشور کمک نمایند  . به  عبارتی، ژاپن با ایجاد   
توازن بین تد  ابیر کوتاه مد  ت و طراحی مجد  د   چارچوب قانونی د  ر میان مد  ت توانست 
بحران را مد  یریت کند  . تجربه کشورهایی همچون ژاپن نشان می د  هد   برای پاکسازی 
بانک های زامبی و کنترل فعالیت آنها د  ر یک کشور باید   عالوه بر اقد  امات کوتاه مد  ت، 
سازمان بازرسی مالی مستقلی تشکیل شود   که با الزام به افشا و شفاف سازی حجم 
واقعی مطالبات غیرجاری این نهاد  های مالی، آنها را واد  ار به پیاد  ه سازی برنامه هایی 
همچون تطهیر ترازنامه، مد  یریت فروش د  ارایی، د  ریافت مطالبات غیرجاری و ارزیابی 

د  قیق وام های اعطایی کند  .

د ر تولید  و صاد رات
د الیل اصلی عد م توفیق بنگاه های کشور 

 
به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان 
اقتصاد ی نامساعد  بود ن محیط کسب وکار 
یکی از د الیل اصلی عد م توفیق بنگاههای 
کشور د ر تولید  و صاد رات است. عملکرد  نامناسب نظام مالیاتی کشور د ر کنار بیمه، 
نظام تامین مالی، قانون کار و فرایند های بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. 
د ر باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب وکار مفصل می توان 
نوشت اما د ر این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکاالت قانونی مهم مالیات بر ارزش 

افزود ه را مورد  واکاوی قرار می د هیم. 
برای تبیین این اشکال توضیحی مقد ماتی د رباره مالیات بر ارزش افزود ه ضرورت 
از  د ارد . این نوع مالیات بر کاال یا خد مت وضع شد ه و د ر طول زنجیره تولید  
تولید کنند گان هر حلقه گرفته می شود . د ر اجرا معموال نظام های مالیاتی از شیوه 
تفریقی غیرمستقیم استفاد ه می کنند . به این صورت که د ر هر مرحله از فرایند  تولید  
محصول که توسط یک تولید کنند ه انجام می شود ، تولید کنند ه باید  مالیات فروش 
محصول این مرحله را از خرید ار )عمد تا د ر قالب قیمت(  گرفته و به سازمان امور 
مالیاتی )یا به اختصار، سازمان( تحویل د هد . از سوی د یگر این تولید کنند ه هنگام 
خرید  نهاد ه های تولید  خود ، مالیات مربوط به آنها را به فروشند ه حلقه قبل پرد اخته 
کرد ه است و سازمان باید  این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر د یگر مسترد  نماید . 
بازپس د اد ن مالیات نهاد ه ها د ر هر مرحله از تولید  کاال به تولید کنند ه آن مرحله 
استرد اد  نامید ه می شود . د ر مالیات بر ارزش افزود ه اگر بنگاهی معاف شود ، د یگر 
الزم نیست مالیات بر ارزش افزود ه را از خرید ار گرفته و به سازمان تحویل د هد . 
ضمن اینکه، سازمان نیز نباید  مالیات مربوط به خرید  نهاد ه ها را به وی مسترد  نماید . 
بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد  و د فاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزود ه خود  
به سازمان ند ارد . به عبارت د یگر، اگر به د لیل کشش باالی تقاضای محصول، بنگاه 
نتواند  تمام مالیات پرد اختی برای نهاد ه ها را د ر قالب افزایش قیمت محصول خود ش 
از خرید ار بگیرد ، معافیت به ضرر وی خواهد  بود . برعکس آنچه د ر معافیت مالیات 
عملکرد  رخ می د هد  که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم د یگری به نام نرخ 
صفر د ر این نوع مالیات وجود  د ارد . اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود ، میزان مالیاتی 
که باید  از خرید ار محصول خود  اخذ نمود ه و به سازمان تحویل د هد ، برابر صفر است. 
ضمن اینکه، سازمان باید  مالیات خرید  نهاد ه ها را به وی مسترد  نماید . بنابراین، بنگاه 
باید  اسناد  و د فاتر خود  را به سازمان ارائه د هد . د ر اکثر قریب به اتفاق کشورهای د نیا 
برای تشویق صاد رکنند گان، صاد ارت همه کاالها و خد مات مشمول نرخ صفر است.

قانون مالیات بر ارزش افزود ه، تولید کنند گان د اخلی را که کاالی تولید ی آنها معاف 
از این نوع مالیات است، د ر برابر رقبای خارجی خود  تنبیه کرد ه است. طبق ماد ه 
12 این قانون هر نوع کاال یا خد متی که معاف از مالیات است، وارد ات آن نیز 
معاف شد ه است. به عبارت د یگر، از آنجا که وارد ات آن کاال یا خد مت د ر کشور 
مبد ا مشمول نرخ صفر است )چون صاد رات آن کشور است(، تولید کنند ه خارجی 
می تواند  مالیات خرید  نهاد ه ها را پس بگیرد  اما تولید کنند ه د اخلی به د لیل اینکه کاال 
یا خد مت وی معاف است، امکان بازپس گیری مالیات خرید  نهاد ه ها را ند ارد . بر این 
اساس، تولید کنند ه د اخلی کاالها و خد مات معاف نسبت به تولید کنند ه خارجی آنها 
به اند ازه مالیات هایی که برای نهاد ه های خود  د ر هنگام خرید  آنها پرد اخته  است، 

تنبیه می شود !

تحلیل8

صاحب نظر پولی و بانکی
ژاله زارعی

 کارشناس ارشد  اقتصاد ی 
علی مروی

ترقی اقتصاد    ی : رشد   اقتصاد  ی سال 96 به میزان 4.6 د  رصد   برآورد   شد  
د  رصد     3.1 نفت  د  رصد  ،   3.8 حد  ود    کشاورزی  بخش  رشد    حال  عین  د  ر 
صنعت 4.6 د  رصد  ، آب، برق و گاز 1.8 د  رصد  ، ساختمان منفی 2.4 د  رصد   و 

خد  مات نیز 5.9 د  رصد   عنوان شد  .
د  ر گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با عنوان تحلیل بخش حقیقی 
اقتصاد   ایران )عملکرد   رشد   اقتصاد  ی 6 ماهه اول و پیش بینی سال )1396(  
منتشر شد  ه، آمد  ه است: مرکز پژوهش های مجلس د  ر سلسله گزارش های 
تحلیل بخش واقعی اقتصاد   ایران همواره د  و د  غد  غه مهم نظام آماری کشور 
یعنی یکسان سازی سال پایه نهاد  های آماری و تد  وین تقویم انتشار و الزام 

به رعایت آن را مطرح کرد  ه است.
د  ر سال 1396 شاهد   یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی د  ر راستای کیفیت آمارها 
و هماهنگی بیشتر آمارهای د  و نهاد   بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با 
این حال، با وجود   این تغییر، گزارش آمارهای سال 1395 و 6 ماهه 1396 

این د  و نهاد   نشان می د  هد   که اختالف آمارها همچنان قابل توجه و تامل 
است به نحوی که این د  و نهاد   به خصوص د  ر سطح بخش ها د  و تصویر 

متفاوت از اقتصاد   ایران ارائه می د  هند  .
وضعیت رشد   اقتصاد  ی

براساس نتایج گزارش حاضر با د  ر نظر گرفتن جد  ید  ترین آمار و اطالعات 
د  ر د  سترس، برآورد   وزارت جهاد   کشاورزی از تولید   محصوالت کشاورزی، 
برآورد   هزینه های عمرانی و جاری د  ولت تا انتهای سال 1396، تحوالت 
برآورد  های  و  انتهای سال جاری  تا  نفت  و صاد  رات  تولید    از  انتظار  مورد   
خود  روسازی،  شامل  مختلف  صنایع  با  مرتبط  های  تشکل  و  ها  شرکت 
د  ر  شان  محصوالت  تولید  ات  میزان  به  راجع   ... و  پتروشیمی  محصوالت 
انتهای سال 1396، رشد   ارزش افزود  ه بخش های کشاورزی د  ر سال 1396 
حد  ود   3.8 د  رصد  ، نفت 3.1 د  رصد  ، صنعت 4.6 د  رصد  ، ساختمان منفی 2.4 

د  رصد   و خد  مات 5.9د  رصد   برآورد   می شود  .
از مهم ترین چالش هایی که د  ر سال جاری رشد   اقتصاد  ی را محد  ود   کرد  ه 
د  ر سال  عامل  این  است.  و خصوصی  د  ولتی  پایین سرمایه گذاری  سطح 
جاری رشد   منفی بخش ساختمان موجب شد  ه و د  ر سال های آتی رشد   
محد  ود   سایر بخش ها را منجر خواهد   شد  . برآورد   مرکز پژوهش ها از رشد   
المللی پول و  اقتصاد  ی سال 1396 حد  ود   4.6 د  رصد   است. صند  وق بین 
د  ر سال  اقتصاد  ی کشور  آخرین گزارش های خود   رشد    د  ر  بانک جهانی 

2017 را به ترتیب 4.2 و 4 د  رصد   پیش بینی کرد  ه اند  .
رشد   اقتصاد  ی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد   یک اقتصاد   است که 
همواره مورد   د  غد  غه سیاست گذاران و فعالین اقتصاد  ی است. رصد   تحوالت 
اقتصاد   کالن و بخش حقیقی و ارائه پیش بینی های کوتاه مد  ت از متغیرهای 
مرتبط با این حوزه می تواند   برای فعالین و سیاست گذاران مذکور از جمله 

د  ر مجلس شورای اسالمی مفید   باشد  .
این گزارش بنا د  ارد   با نگاه تحلیلی ضمن بررسی آخرین وضعیت تولید   د  ر 
بخش های اقتصاد  ی، به برآورد   رشد   اقتصاد  ی تا پایان سال 1396 بپرد  ازد  . 
این اساس، ساختار گزارش به نحوی سازماند  هی شد  ه که بخش های  بر 
اقتصاد  ی اصلی نظیر کشاورزی، نفت، معد  ن، صنعت، ساختمان و خد  مات 
مورد   بررسی قرار گیرند  . د  ر این میان پرد  اختن به مسائل و چالش های آماری 

به خصوص د  ر حوزه حساب های ملی یکی از رسالت های این گزارش است 
که د  ر جای الزم به آنها پرد  اخته می شود  .

برآورد   جد  ید   از رشد   اقتصاد  ی
خوشبختانه با تاکید  ات صورت گرفته توسط افراد   و نهاد  های مسئول برای 
شاهد    سال 1396  د  ر  آماری،  نهاد    د  و  این  پایه  های  سال  سازی  یکسان 
یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بود  یم. 
بیشتر  هماهنگی  و  آمارها  کیفیت  راستای  د  ر  مناسبی  گام  موضوع  این 

آمارهای د  و نهاد   بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
با این حال، با وجود   این تغییر، گزارش آمارهای سال 1395 و 6 ماهه 1396 
این د  و نهاد   نشان می د  هد   که اختالف آمارها همچنان قابل توجه و تامل 
است به نحوی که این د  و نهاد   به خصوص د  ر سطح بخش ها د  و تصویر 

متفاوت از اقتصاد   ایران ارائه می د  هند  .
 4.6 حد  ود    د  ر   1396 سال  اقتصاد  ی  رشد    از  ها  پژوهش  مرکز  برآورد   
د  رصد   و برآورد   قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد   سال 1396 حد  ود   3.7 
های  بخش  به  رشد    برآورد    افزایش  د  لیل  ترین  عمد  ه  است.  بود  ه  د  رصد   
است.  بود  ه  مرتبط  عمومی  خد  مات  و  نقل  و  حمل  خصوص  به  خد  ماتی 
اصلی  عامل  سال،  اول  نیمه  د  ر  جاری  مخارج  بر  د  ولت  مخارج  تمرکز 
افزایش برآورد   رشد   بخش خد  مات عمومی بود  ه و د  ر بخش حمل و نقل 
نیز عملکرد   بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به د  لیل 
 افزایش حجم تجارت خارجی د  ر کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی 

تعیین کنند  ه بود  ه اند  .
با این حال، د  ر بعضی بخش های د  یگر نظیر ساختمان برآورد   رشد   سال 
کاهش یافته که د  لیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی د  ولت به قیمت 
های ثابت و عملکرد   ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان 

خصوصی با وجود   رشد   مثبت آن بود  ه است.
برآورد   رشد   بخش نفت هم به د  لیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش 
سهم بازار و کاهش صاد  رات نفت ایران د  ر ماه های اخیر به خصوص به اروپا 
کاهش یافته است. صند  وق بین المللی پول و بانک جهانی نیز د  ر آخرین 
گزارش های خود   رشد   اقتصاد  ی کشور د  ر سال 2017 را به ترتیب 4.2 و 4 

د  رصد   پیش بینی کرد  ه اند  .

د  ولت فعلی که سکاند  ار د  ولت یازد  هم هم بود  ، د  ر حالی 
د  ولت  د  ر  که  کرد    اصرار  ارز  نرخ  کرد  ن  میخ کوب  بر 
د  ر  ولی  بود  یم  تورم  نرخ  کاهش  شاهد    چه  اگر  قبل 
تورم  د  رصد     50 حد  ود    کشور   ،96 تا   92 سال  چهار 

را تجربه کرد  .
د  ر صورتی که قیمت ارز هر د  الر آمریکا از حد  ود   3300 
تومان د  ر مرد  اد   92 به حد  ود   3800 تومان د  ر مرد  اد   96 
رسید   که 15د  رصد   رشد   را نشان می د  هد  . جالب است 
بد  انیم که  شاخص د  الر آمریکا د  ر بازارهای جهانی طی 

این مد  ت نیز همین رشد   15د  رصد   را د  اشته است.
یعنی افزایش 15د  رصد  ی قیمت د  الر آمریکا د  ر بازار آزاد   
کشور ناشی از افزایش قد  رت برابری د  الر د  ر بازارهای 
جهانی بود  ه و از تورم د  اخلی ایران طی این 4 سال تاثیری 
نگرفته است، یا نگذاشته اند   که ثاثیری بگیرد   و به صورت 
با نرخ  د  ستوری مانع رشد   قیمت ارز حد  اقل متناسب 
تورم شد  ه اند  ، تا بازار ارز کشور مرحله فشار را روز به روز 

بیشتر تجربه کند  .
اما چه عواملی باعث ایجاد   این فشار شد  ه است ؟

موارد   زیر تنها بخشی از اظهارنظرهای مسئوالن اقتصاد  ی 
است.  گذشته  ماه  چند    طی  ارز  نرخ  مورد    د  ر  د  ولت 
اظهارنظرهایی که حد  اقل د  ر این روزها خالف آن ثابت 
شد  ه و فعاالن اقتصاد  ی کشور اگر بر مبنای اظهارات این 
مسئوالن تصمیم و اقد  ام به امور تجاری خود   کرد  ه باشند  ، 
نه تنها سود  ی نکرد  ه اند  ، بلکه د  ر شرایط رکود  ی کشور 
به  اعتماد    زیانی که حاصل  نیز شد  ه اند  .  زیان  متحمل 

اظهارات مسئوالن اقتصاد  ی د  ولت است.
بانک  سیف،رئیس کل  ولی اهلل   1396 شهریور   22 د  ر 
اینکه  بیان  با  د  ولت  هیات  جلسه  حاشیه  د  ر  مرکزی 
د  ر  ثبات  به  منجر  که  د  ارد    اقد  اماتی  به  تمایل  »د  ولت 
آرامش  با  توأم  را  اقتصاد    بتواند    و  شود    کشور  اقتصاد   
هد  ایت کند   و فعاالن اقتصاد  ی افق پیش بینی مناسبی 
کرد  ه  تاکید    باشند  «  د  اشته  کشور  اقتصاد  ی  شرایط  از 
بود   » آنچه مسلم است سرمایه گذاری د  ر نرخ د  الر به 
هیچ وجه اقتصاد  ی نیست و سپرد  ه های بانکی به مراتب 
بازد  هی بهتری د  ارد   و افزایش قیمت د  الر د  ر بلند   مد  ت به 
هیچ وجه نمی تواند   با آن رقابت کند  . بنابراین د  الر گزینه 

مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست«.
نوبخت،  محمد  باقر  نیز   1396 مهر   18 د  ر  همچنین 
سخنگوی د  ولت گفته است :» اگر قیمت یک د  الر چند   
تومان افزایش پید  ا کند  ، از نظر روانی بر قیمت کاالهای 
د  یگر تأثیر می گذارد   که ما مخالف این اتفاق هستیم. ما 
با کاهش ارزش ریال د  ر برابر د  الر به  صورت غیر منطقی 
مخالفیم و سیاست د  ولت این است که نرخ ارز شناور 
کنترل شود   و این را هم بد  انیم که د  ولت از تضعیف پول 
ملی متضرر می شود   و فکر نکنیم که د  ولت با تبد  یل د  الر 
به ریال از آنجا که ریال بیشتری به د  ست می آورد  ، پس 

به د  نبال این است که ارزش پول ملی را کاهش د  هد  «.
د  ر 30 مهر 1396 اما مسعود   کرباسیان، وزیر اقتصاد   و 
د  ارایی د  ر حاشیه همایش مولد   سازی و مد  یریت اموال 
د  ولت د  ر جمع خبرنگاران گفته بود  » اوضاع ارز د  ر بازار 
خوب است و هیچ اتفاق خاصی د  ر بازار رخ ند  اد  ه و قاعد  تاً 
عکس العملی نسبت به چیزی که اتفاق نیفتاد  ه، نباید   
د  اشت، این موضوع هم که گفته می شود  ، ارز روی 4500 

تومان باقی بماند  ، اصاًل د  رست نیست«.
رئیس  نوبخت،  باقر  محمد     1396 آذر   23 د  ر  نهایتاً 
و  د  انشجویان  گرد  همایی  د  ر  بود  جه  و  برنامه  سازمان 
جوانان حزب اعتد  ال و توسعه عنوان کرد  ه که » روحانی 
اصاًل و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی تابد   و از 

افزایش آن بسیار مکد  ر است«.
به د  ور از واقعیت نیست که نقد  ینگی کشور از 506 هزار 
میلیارد    به 1390 هزار  د  ر شهریور 92  تومان  میلیارد   
تومان د  ر شهریور 96 رسید  . یعنی طی 48 ماه نقد  ینگی 
را  نقد  ینگی که عمد  ه رشد   خود    برابر شد  .  کشور 2.7 
اقتصاد  ی نرخ سود    افزایش غیر منطقی و غیر  مد  یون 
سپرد  ه های بانکی می د  اند  . سود  های بیش از 20 د  رصد   

که عماًل د  ر اقتصاد   کشور طی 4 سال گذشته به وجود   
اقتصاد    به  لطمه  بر  عالوه  ترتیب  این  به  است.  نیامد  ه 
کشور، به نظام بانکی نیز آسیب رسید   که طی 4 سال 
گذشته همچون روزهای اخیر شاهد   تغییرات مد  یریتی 

بود  ه است. تغییرات بعضاً از جنس سیاست بود  .
به اتکا گزارش های بانک مرکزی، تولید   ناخالص د  اخلی 
کشور به قیمت ثابت و بد  ون د  رنظر گرفتن نفت، از 500 
هزار میلیارد   تومان سال 94 به 516 هزار میلیارد   تومان 
د  ر پایان سال 95 رسید  ه است. یعنی اقتصاد   کشور د  ر 

سال 95 حد  ود   3.3 د  رصد   بزرگ شد  ه است. 
از 10  اعالم شد  ه آن کمتر  تورم  حال د  ر کشوری که 
د  رصد   و رشد   اقتصاد  ی آن حد  ود   3 د  رصد   بود  ه است، 
د  لیل اینکه پرد  اخت سود  های 20 د  رصد  ی و بعضاً بیشتر 
بر پایه کد  ام منطق بود  ه است را باید   از خود   مسئوالن 

سؤال کرد  .
افزایش غیر اقتصاد  ی نرخ سود   سپرد  ه بانکی د  ر کنار عد  م 
جذب موفق سرمایه گذار خارجی د  ر د  وران پسابرجام، از 
جمله مهم ترین د  الیلی هستند   که د  ر د  ولت یازد  هم بر 

فشار قیمتی بازار ارز افزود  .
اما چه عواملی باعث تشد  ید   این فشار خواهد   شد   ؟

بر اساس آخرین گزارش های بانک مرکزی، طی 8 ماهه 
امسال د  ولت می بایستی 78 هزار میلیارد   تومان د  رآمد   
مالیاتی محقق می کرد   که از این میزان 60 هزار میلیارد   
تومان محقق شد  ه است. یعنی 18 هزار میلیارد   تومان 
معاد  ل 23 د  رصد   د  رآمد   مالیاتی د  ولت طی 8 ماه محقق 
د  رآمد  های  کل  مد  ت  این  طی  همچنین  است.  نشد  ه 
د  ولت با د  ر نظر گرفتن د  رآمد  های مالیاتی می بایستی بالغ 
بر 117 هزار میلیارد   تومان باشد  ، اما د  ولت توانسته است 
84 هزار میلیار تومان د  رآمد   محقق کند   تا 28 د  رصد   کل 

د  رآمد  های 8 ماهه تحقق نیابد  .
د  ولت د  ر هزینه های خود   صرفه جویی هایی د  اشته است، 
اما سرانجام د  ر پایان آبان ماه، تراز عملیاتی بود  جه حاصل 
تفریق د  رآمد   و هزینه ها به جای آنکه با 54 هزار میلیارد   
تومان  میلیارد    هزار   64 با  شود    مواجه  کسری  تومان 

کسری مواجه شد  ه است.
از سوی د  یگر بر اساس بود  جه کشور، د  ولت طی هشت 
ماه بایستی 77 هزار میلیارد   تومان منابع حاصل از فروش 
نفت و فرآورد  ه های نفتی به د  ست می آورد  ، اما طی این 

مد  ت 54 هزار میلیارد   تومان منابع حاصل شد  ه است.
از  حاصل  منافع  تومانی  میلیارد    هزار  کاهش 23  این 
فروش نفت و فرآورد  ه های آن د  ر حالی رخ د  اد  ه است 
که روند   قیمت نفت از ابتد  ای امسال صعود  ی بود  ه است. 
مجموعه د  ر پایان آبان ماه بود  جه د  ولت از محل عملیاتی 
و از محل فروش نفت با 33 هزار میلیارد   تومان کسری 
همراه بود  ه است. د  ر همین مد  ت د  ولت به جای اینکه 36 

هزار میلیارد   تومان واگذاری د  ارایی  مالی عمد  تاً استقراض  
د  اشته باشد  ، 58 هزار میلیارد   تومان د  ارایی مالی واگذار 

کرد  ه است.
یعنی د  ر کنار افزایش کسری، با افزایش استقراض نیز 
مواجه هستیم. افزایش پرد  اخت های د  ولت د  ر انتهای سال 
از جمله حقوق و عید  ی و پاد  اش کارکنان و بازنشستگان 
می تواند   بر این کسری ها بیافزاید  . به این عوامل مشکالت 
برخی مؤسسات مالی و اعتباری د  ر بازپرد  اخت اصل پول 

سپرد  ه گذاران را هم اضافه نمایید  .
و  ترامپ  کاری های  پاس  همچون  د  یگری  عواملی 
نماند  ن د  ر برجام، وجود   فضای  یا  برای ماند  ن  کنگره 
بالتکلیفی د  ر بین سایر کشورها جهت سرمایه گذاری 
برجام،  از  آمریکا  خروج  احتمال  به  توجه  با  ایران  د  ر 
مشکالت که برخی کشورهای همسایه و جد  ید  اً چین 
د  ر مباد  الت بانکی با اشخاص ایرانی به وجود   آورد  ه اند  ، 
از  آن  به  مرتبط  پولشویی  مقررات  و   FATF موضوع 
فشارها  تشد  ید    باعث  که  جمله سایر مسائلی هستند   

بر ارز خواهد   شد  .
افزایشی  همچنان  آیند  ه  د  ر  ارز  نرخ  روند    نتیجه  د  ر 
است چرا که برای همیشه نمی شود   د  ر اقتصاد   کارها را 
د  ستوری پیش برد   و د  خالت های بانکی مرکزی د  ر بازار 

مسکن های موقتی خواهد   بود  .
افزایش قیمت ارز با تأخیر چند   ماه، باعث افزایش نرخ 
تورم به خصوص برای کشورهای مصرف گرا خواهد   شد   . 
نرخ تورمی که میزان نقد  ینگی کشور برای آن یک بمب 

ساعتی بسیار خطرناک است.
بعد   از تکد  ر خاطر رئیس جمهور  بابت افزایش قیمت 
ارز، شاهد   تکد  ر خاطر مرد  م د  ر ارتباط با گرانی ها بود  یم. 
اقتصاد  ی که به مسئوالن د  ر مورد   عد  م  اکنون فعاالن 
افزایش قیمت ارز اعتماد   کرد  ه بود  ند  ، خاطرشان مکد  ر 
بانک  رئیس  برخالف صحبت های  که  چرا  است.  شد  ه 
از  بیش  ارز  بازار  د  ر  گذاری  سرمایه  بازد  هی  مرکزی، 
نرخ سود   سپرد  ه بانکی شد  ه است و همچنین بر خالف 
صحبت های وزیر اقتصاد  ، قیمت د  الر د  ر بازار تهران نه 
تنها به 4500 تومان رسید  ، بلکه از آن هم فراتر رفت تا 
پیش بینی پذیری بازارها خالف آنچه باشد   که مسئوالن 
وعد  ه د  اد  ه اند   . از سوی د  یگر رئیس جمهور د  ر مصاحبه 
اخیر عنوان کرد  ه است: »وعد  ه د  ولت به مرد  م این است 
ما خوشبختانه  تأمین کند  .  را  نیاز کشور  ارز مورد    که 
د  رآمد   ارزی مان خیلی بیشتر از مخارج ارزی مان است. تا 
پایان سال چیزی حد  ود   90 میلیارد   د  الر مجموع د  رآمد   

کشور خواهد   بود  .«
حال فارغ از آن که چقد  ر از د  رآمد   90 میلیارد   د  الری 
پیش بینی شد  ه تا انتهای سال، محقق خواهد   شد  ، به 
گزارشات  آخرین  طبق  کشور  واقعی  وضعیت  صورت 

رسمی اعالم شد  ه می پرد  ازیم. نیاز کشور برای مصارف 
ارزی عمد  تاً شامل وارد  ات رسمی و وارد  ات غیر رسمی 

یا قاچاق  می شود  .
مطابق با تصویر زیر ، کشور ایران د  ر طول هشت ماه به 
میزان 32 میلیارد   و 419 میلیون د  الر ارز صرف وارد  ات 
کرد  ه و همچنین 23 میلیارد   و 903 میلیون د  الر ارز 

حاصل صاد  رات غیر نفتی د  ریافت کرد  ه است.
یعنی ماحصل وارد  ات رسمی و صاد  رات غیر نفتی کشور 
د  ر پایان آبان ماه، 8 میلیارد   و 516 میلیون د  الر کسری 
ارزی است. طبق اظهارات رئیس جمهور ، میزان وارد  ات 
غیر رسمی یا قاچاق د  ر سال 12 میلیارد   د  الر است که به 
طور متوسط برای 8 ماه برابر با 8 میلیارد   د  الر خواهد   بود  . 
د  ر نتیجه، کسری ارزی به 16 میلیارد   و 516 میلیون د  الر 
افزایش می یابد  ، اما هنوز منابع ارزی حاصل از صاد  رات 

نفت و فرآورد  ه های آن محاسبه نشد  ه است.
مبلغ حاصل از فروش نفت و فرآورد  ه های نفتی آن طی 
8 ماه، تقریباً برابر است با 537 هزار میلیارد   ریال بود  ه که 
فرض ما بر این است، تمام این مبلغ حاصل صاد  رات است 
که باید   این مبلغ ریالی به معاد  ل د  الری آن تبد  یل شود  .

برای اینکه د  ر تبد  یل ریال به د  الر از چه نرخی استفاد  ه 
کنیم، همچنان از گزارشات رسمی بانک مرکزی استفاد  ه 
می کنیم. بر اساس این گزارشات میانگین قیمت د  الر بین 
بانکی د  ر این هشت ماه 33.125 ریال و د  الر بازار آزاد   

38.486 ریال بود  ه است.
نرخ مبنای محاسبه د  ر این گزارش، نرخ د  الر بین بانکی 
است. با توجه به نرخ مذکور برای د  الر و همچنین 537 
هزار میلیارد   ریال فروش نفت و فرآورد  ه های نفتی، معاد  ل 
د  الری حاصل از صاد  رات آن تقریباً برابر با 16 میلیارد   و 
211 میلیون د  الر می شود  . توجه د  اشته باشید   اگر مبنای 
تبد  یل ریال به د  الر را نرخ بازار آزاد   د  ر نظر بگیرم، معاد  ل 

د  الری آن کمتر از این میزان خواهد   شد   .
پیش تر بیان شد  ، طی هشت ماه 32 میلیارد   و 419 
میلیون د  الر وارد  ات رسمی، 8.000 میلیون د  الر وارد  ات 
غیر رسمی یا قاچاق  و 23 میلیارد   و 903 میلیون د  الر 
صاد  رات انجام شد  ه است که نتیجه آن 16 میلیارد   و 516 

میلیون د  الر کسری تراز ارزی است.
این  از  از سوی د  یگر 16 میلیارد   و 211 میلیون د  الر 
د  اد  ه  پوشش  نفتی  از صاد  رات  منابع حاصل  با  کسری 
می شود   تا کسری ارزی تقریباً برابر با 305 میلیون د  الر 

باشد  .
نتیجه اینکه طی عملکرد   هشت ماهه اخیر، منابع ارزی 
کشور توانسته با ارفاق، مصارف ارزی را پوشش د  هد  . د  ر 
نتیجه ذخیره ارزی حاصل از عملکرد   هشت ماهه امسال 
، بعید   به نظر می رسد   و نشانه ای حاکی از بیشتر بود  ن 

د  رآمد   ارزی نسبت به مخارج ارزی وجود   ند  ارد  .

چرا نباید  روی د الر تمرکز کرد  ؟

داغ دالر بردل سرمایه گذاران
 د  کترای مد  یریت کسب و کار 

پیمان حد  اد  ی

دیدگاه

برآورد  جد ید  از اوضاع اقتصاد  ایران
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گزارش

وعدهاشتغالباالدرشرکتهای
دانشبنیانواستارتآپیتحققپذیرنیست

د  ولت چطور از شرکت های 
د  انش بنیان حمایت کند؟   

ترقی اقتصاد  ی : عضــو هیات نماینــد  گان اتاق تهران 
می گوید   د  ولت باید   با شــرکت های استارت آپی و کوچک 
و متوسط و بزرگ متناسب و متعاد  ل برخورد   کند   و برنامه 

حمایتی از همه آن ها د  اشته باشد  . 
 مســعود   شــنتیایی د  ر واکنش به برنامه های د  ولت برای 
حمایــت از شــرکت های د  انــش بنیان و اســتارت آپی، 
می گوید  :» اگر د  ولت سیاست مد  ون و د  رستی د  اشته باشد   
که حمایت های د  رست د  ر طبقات مختلف و جایگاه های 
مختلف از شــرکت ها صورت گیرد   برنامه هایش به موفق 
خواهد   رســید   یعنی از شرکت های د  انش بنیان و استارت 
آپی که تازه تاسیس هستند   د  ر یک سطح و  شرکت هایی 
که د  ر این حوزه رشــد   یافته انــد   و صنعتی و بزرگ اند   د  ر 
ســطحی د  یگر حمایت کند  . این شرکت های متوسط و به 
خصوص بزرگ هستند   که د  ر کوتاه مد  ت می توانند   تاثیرات 

اقتصاد  ی برای کشور به د  نبال د  اشته باشند  .«
 او د  ر اد  امــه می گوید  :» د  ولت باید   از شــرکت های د  انش 
بنیان و... متناسب با جایگاه آن ها حمایت کند   و مجموعه 
این اقد  امات د  ر کنار هم می تواند   نتایج مثبتی را به د  نبال 
د  اشته باشد  ؛ ولی اینکه گاهی به شرکت های بزرگ توجه 
کنیم و شــرکت های کوچک و متوســط را رها کنیم و یا 
برعکس همه توجه را به شــرکت های کوچک و متوسط 
بد  هیــم و بگوییم می خواهیم این ها را بزرگ کنیم جواب 

نخواهد   د  اد  .«
شــنتیایی با بیان اینکه د  ولت نباید   وعد  ه های غیر واقعی 
به شرکت های د  انش بنیان بد  هد  ، می گوید  :» د  ولت قطعا 
قاد  ر نیست که همه تعد  اد   فارغ التحصیالن و شرکت های 
کوچک اســتارت آپی را تا انتهای مرحله رشد  شــان مورد   
حمایت قرار د  هد   و این باعث می شود   کمک های د  ولت د  ر 
نیمه راه متوفق شود   و یا د  ولت به تعهد  اتش به صورت کامل 

عمل نکند   و حاصل این اتفاق سرخورد  گی جوانان باشد  .«
این عضو هیات نمایند  گان اتاق تهران د  ر اد  امه می گوید  :» 
به نظر من وعد  ه هایی که د  ولت د  ر حمایت از شرکت های 
د  انش بنیان و اعطای وام و تســهیالت به این شرکت ها و 
جوانانی که موسســان آن ها هستند   می د  هد  ، امکان پذیر 
نیســت و مثل خیلی از وعد  ه های شیرین و خوبی که د  اد   
شد  ه است ولی انجام نشد  ه؛ به همان سرانجام خواهد   رسید  ؛ 
یا اینکه انجام می شــود   اما د  ر زمان بند  ی اعالم شــد  ه و 

مناسب آن اتفاق نمی افتد  . 
یکی از پارامترهای مهم برای رسید  ن به اهد  اف مد   نظر، انجام 
کارها د  ر زمان بند  ی مناسب خود   هست به خصوص د  ر مورد   
شــرکت های د  انش بنیان؛ اگر قرار باشد   شما یک پروژه ای 
که یک ساله تعریف می کنید   5 ساله به سرانجام برسانید   د  ر 
آن چهار سال بعد  ی کال توجیح اقتصاد  ی اش و... از بین رفته 
است. پیشرفت تکنولوژی د  ر جهان آنقد  ر سریع اتفاق می افتد   
که اصال به ما فرصت نمی د  هد   برای رســید  ن به یک د  انش 
یک ساله 5 سال زمان صرف کنیم و د  ر نهایت خاصیت کار از 

بین می رود   و ما را د  چار چالش می کند  .«
او همچنین د  ر پاسخ به این سوال که :» یکی از چالش های 
اصلی کشور بیکاری است به خصوص د  ر افراد   تحصیل کرد  ه 
و د  ولت روی شرکت های د  انش بنیان و استارت آپ ها برای 
حل بخشــی از این چالش حساب ویژه کرد  ه است، نظر شما 
چیست؟« می گوید  :» به نظرم این موضوع د  ر ابتد  ا جوانان و 
جامعه را امید  وار می کند   ولی د  ر انتها حاصل د  یگری خواهد   
د  اشت زیرا تحقق پذیر نیست؛ توجه د  اشته باشید   که د  ر د  نیا 

د  رصد   کمی از استارت آپ ها به نتیجه نهایی و اهد  افشان می 
رسند  ، مثال اگر شما 100 شرکت استارت آپی د  اشته باشید   
ممکن اســت 90 تای آن د  ر میانه راه کار را رها کنند   و یا به 
نتیجه نرسند   و تنها 10 شرکت شکل بگیرد  ؛ البته این د  رصد   
د  ر رشته های مختلف و کشورهای گوناگون متفاوت است و 
من با د  رصد   کاری ند  ارم ولی عموما خیلی از شــرکت های 
نوبنیان به نتیجه نهایی نمی رسند   بنابراین اینکه د  ولت بخواهد   
برای حل چالش بزرگی همچون بیکاری د  ر کشورمان فقط 
روی این شرکت ها حساب کند  ، کار اشتباهی است. اینکه ما 
مثال 100 هزار شرکت استارت آپی د  اشته باشیم د  لیل نمی 
شود   که همه آن ها اشتغال ایجاد   کنند   و نیازهای کاری جامعه 
را برطرف کنند  ، د  ولت باید   به این فکر کند   که بخشی از این 

شرکت ها د  ر اد  امه مسیر ریزش خواهند   د  اشت.«
ایــن عضو هیات نمایند  گان اتاق تهران د  ر بخش د  یگری از 
صحبت هایش می گوید  :» اگر ما شــرکت های متوسط و 
بزرگمان را که بخشــی از مسیر پیشرفت را طی کرد  ه اند   
رها کنیم و همه توجه مان به سمت شرکت های کوچک و 
د  انش بنیان و استارت آپ هایی که د  ر حال شرکت گرفتن 
هســتیم ببریم، به مرور زمان و د  ر یک بازه مثال 5 ســاله 
شــرکت های بزرگمان از بین خواهند   رفت و این می تواند   
به این نقطه ختم شــود   که ما نه شــرکت های کوچک و 
د  انش بنیان را د  اشته باشیم و نه آن شرکت های متوسط و 
بزرگ را. راه حل و پیشنهاد   من حرکت متعاد  ل و متناسب 
با شرایط است. باید   ارتباط بین شرکت های رشد   یافته و با 
تجربه را با شرکت های استارت آپی و کوچک بر قرار کنیم 
تا با هم رشد   کنند   و کشور را به پیشرفت و توسعه برسانند  . 
شرکت های بزرگ می تواند   برای شرکت های د  انش بنیان 
د  ر این شرایط نقش شتاب د  هند  ه را د  اشته باشند   و این د  و 

با هم می توانند   کشور را به موفقیت برسانند  .«

ترقی اقتصاد  ی : امروزه کارکنان نقش بســیاری مهمی د  ر موفقیت یا شکست 
شرکت ها د  ارند  ، به طوری که حتی می توان گفت کیفیت عملکرد   شرکت ها همان 

کیفیت عملکرد   کارکنان آنهاست.
اگر شرکتی بهترین مد  یرعامل را از لحاظ خالقیت و نوآوری د  ر اختیار د  اشته باشد   
اما کارکنانی که د  ر کنار این مد  یرعامل کار می کنند  ، افراد  ی از خود   گذشته، مصمم 
و ســختکوش نباشند  ، آنگاه بسیار بعید   است که رؤیای موفقیت برای آن شرکت 
به واقعیت بپیوند  د  . وقتی شــما ماجراجویی های خــود   د  ر عرصه کارآفرینی را با 
راه اند  ازی یک استارت آپ آغاز می کنید  ، استخد  ام کارکنان باکیفیت و متعهد   قطعاً 
یکی از د  غد  غه های اصلی شما خواهد   بود  . به یکباره د  هها سؤال کوچک و بزرگ 
از ذهن شما خواهد   گذشت: چگونه بهترین نیروها را پید  ا کنم؟ چگونه تشخیص 
د  هم که کد  ام یک از د  اوطلبان استخد  ام شایستگی بیشتری د  ارند  ؟ اگر د  ر تشخیص 

بهترین ها د  چار اشتباه شوم چه اتفاقی خواهد   افتاد  ؟ و ... .
بایــد   اذعان کرد   که یافتن مناســب ترین نیروها برای یک اســتارت آپ می تواند   
فرآیند  ی بسیار استرس زا باشد  ؛ د  رعین حال شیوه هایی وجود   د  ارند   که بهره گیری 

از آنها می تواند   به آسان تر شد  ن این فرآیند   کمک کند  .
1. ابتد  ا فرهنگ سازمانی استارت آپ خود   را شكل د  هید  

اشتباهی که بسیاری از استارت آپ ها د  ر هنگام استخد  ام نیروهای جد  ید   مرتکب 
می شوند   این است که به اند  ازه کافی به خود  شان توجه نمی کنند   و د  ر عوض بیشتر 
بر روی ابعاد   شــخصیتی و حرفه ای د  اوطلبان استخد  ام متمرکز می شوند  . وقتی 
هنوز فرهنگ سازمانی استارت آپ خود   را شکل ند  اد  ه اید   و اید  ه ای برای آن ند  ارید 
چگونه می توانید   کارکنانی را استخد  ام کنید   که برای شرکت شما مناسب باشند  ؟ 
معیارتان برای این تناســب چه خواهد   بــود  ؟ اگرچه نمی توان اهمیت قابلیت ها 
استعد  اد  ها و تجربیات د  اوطلبانی که برای استخد  ام به شما مراجعه می کنند   را انکار 
نمود   اما بهتر اســت ابتد  ا فرهنگ سازمانی استارت آپ شما شکل کاملی به خود   

بگیرد   تا بتوانید   بر اساس آن افراد   مورد   نظر را انتخاب کنید  .
پروفســور د  انیل د  نیسون، استاد   مؤسسه بین المللی توســعه مد  یریت د  ر لوزان 
سوئیس، فرهنگ سازمانی را این گونه تعریف می کند  : »مجموعه ارزش ها، باورها 

و اصولی که شــالود  ه نظام مد  یریتی یک سازمان را تشکیل می د  هد   و نیز 
شیوه ها و رفتارهایی که از این ارزش ها، باورها و اصول، الگو می گیرند   و 
آنها را تقویت می کنند   را فرهنگ سازمانی می گویند  «. شما باید   قبل 
از آغاز فرآیند   اســتخد  ام، ارزش ها و اصول اســتارت آپ خود   را کاماًل 

شکل د  هید   تا بتوانید   افراد   را نه تنها بر اساس 
قابلیت هایشــان، بلکه بر اساس میزان 

همخوانی آنها با فرهنگ سازمانی رتبه بند  ی نمود  ه و بهترین ها را استخد  ام کنید  .
2. پیش نیازهایی را برای استخد  ام تعریف کنید   و به آنها پایبند   باشید  

مواجه شد  ن با خیل عظیمی از د  رخواســت های استخد  ام د  ر فاصله اند  کی پس 
از انتشــار آگهی، اصاًل اتفاق عجیبی نیست. د  ر چنین شرایطی شما باید   از قبل 
پیش نیازهایی را برای استخد  ام تعریف کرد  ه باشید   تا بتوانید   به راحتی د  اوطلبان را 
غربال نمایید  . این پیش نیازها د  ر واقع همان قابلیت های اساسی و اولیه ای هستند   
که شما از کارکنان آیند  ه خود   انتظار د  ارید  . اگر د  اوطلبی از حد  اقل قابلیت های مد   
نظر شما برخورد  ار نباشد  ، آنگاه سابقه کاری یا مهارت های خاص وی نباید   شما را 

د  ر تصمیم گیری سرد  رگم کند  .
3. سوابق استخد  امی د  اوطلبان را بررسی کنید  

بررسی ســوابق استخد  امی د  اوطلبان بی ترد  ید   یکی از مهم ترین گام های شما د  ر 
اســتخد  ام نیرو برای کسب وکار جد  ید  تان محسوب می شود  . اگر د  اوطلبی د  ر این 
زمینه با شما صاد  ق نباشد  ، آنگاه استعد  اد  ها و تجربیات کاری ارزند  ه او نباید   برای 
شــما اهمیتی د  اشته باشــد  . هر کارفرمایی باید   قبل از استخد  ام نیروهای جد  ید 
بررســی های الزم را د  ر مورد   سوابق اســتخد  امی آنها به عمل بیاورد  . البته عالوه 
بر بررسی سوابق استخد  امی باید   سوابق کیفری و سایر موارد   مربوطه نیز به د  قت 
بررســی شــد  ه و د  ر تصمیم گیری لحاظ گرد  د  . با طی کــرد  ن همه این مراحل 
می توانید   تا حد   زیاد  ی مطمئن باشید   که نیروهای جد  ید   شما عالوه بر د  ارا بود  ن 

قابلیت های فنی مناسب، صاد  ق و قابل اعتماد   نیز هستند  .

 4. د  ر مصاحبه های استخد  امی از روش های ابتكاری استفاد  ه کنید  
مصاحبه های استخد  امی جزو رویه های معمول و محبوب فرآیند   استخد  ام به شمار 
می روند   و اهمیتی حیاتی د  ر استراتژی استخد  امی استارت آپ ها د  ارند  . بااین وجود   
باید   توجه د  اشــت که مصاحبه های استاند  ارد   رو د  ر رو –بد  ین صورت که کارفرما 
د  ر یک سمت میز می نشیند   و د  ر سمت د  یگر د  اوطلبی عصبی و پر از استرس د  ر 
مقابل او قرار می گیرد   تا به سؤاالتی خسته کنند  ه و کلیشه ای پاسخ د  هد  - همیشه 
به بهترین نتایج ختم نمی شوند  . بنابراین بهتر است کمی از چهارچوب رایج خارج 
شوید   تا بتوانید   بهتر تشخیص د  هید   که کد  ام د  اوطلبان بیشتر با کارکنان فعلی و 
فرهنگ سازمانی شما تناسب د  ارند  . مثاًل می توانید   ترتیبی اتخاذ کنید   تا تعد  اد  ی 
از د  اوطلبان استخد  ام به طور هم زمان با تعد  اد  ی از کارکنان فعلی شما گفتگو کنند   
و شــما ضمن نظارت بر تعامالت آنها، مناســب ترین د  اوطلبان را برای استخد  ام 

برگزینید  .
5. استعد  اد   د  ر برابر تجربه

بســیاری از مد  یران برای اســتخد  ام نیروهای جد  ید  ، رویکرد  ی چند  وجهی را د  ر 
د  ســتور کار خود   قرار می د  هنــد  . معموالً اولین قد  م این اســت که د  اوطلبان بر 
اساس میزان تجربه و سوابق کاری غربال می شوند  ؛ اما این استراتژی به ویژه برای 
استارت آپ ها ممکن است نتیجه عکس بد  هد  . البته شکی نیست که استارت آپ ها 
نیز به افراد   باتجربه نیاز د  ارند   اما باید   توجه د  اشت که استارت آپ ها اغلب د  ر ابتد  ای 
کارشان از شهرت و اعتبار کافی برخورد  ار نیستند   و به همین د  لیل د  اوطلبانی که 
هم زمان از تجربه و خالقیت کافی بهره مند   باشند  ، به ند  رت برای استخد  ام به آنها 
مراجعه می کنند  . د  ر چنین شرایطی بهتر است مد  یران استارت آپ ها د  ر د  وراهی 
بین خالقیت و تجربه، خالقیت را انتخاب کنند   زیرا برای کســب وکار جد  ید   آنها 
افراد   بااستعد  اد   و خالق می توانند   د  ر قیاس با افراد   باتجربه اما فاقد   استعد  اد   کافی 

کارآیی بسیار باالتری د  اشته باشند  .
سخن آخر

بهره گیری از یک استراتژی اســتخد  امی قوی و قابل اطمینان، اهمیت به سزایی 
د  ر موفقیت اســتارت آپ ها د  ارد  . اگر مد  یران اســتارت آپ ها با اصول و شیوه های 
طراحی چنین اســتراتژی هایی آشنا باشــند   و آنها را رعایت کنند  ، قاد  ر 
خواهند   بود   مناسب ترین استراتژی های استخد  امی را تد  وین نمود  ه و 
بهترین نیروها را با توجه به امکانات و اهد  اف استارت آپ خود   جذب 
و استخد  ام نمایند  .فرآیند   جذب و استخد  ام نیرو برای استارت آپ ها 
اگرچه فرآیند  ی د  شوار و اســترس زا است اما 
با اتخــاذ اســتراتژی های صحیح، این 
فرآیند   برای شما لزوماً طاقت فرسا و 

خرد  کنند  ه نخواهد   بود  
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راهکاری مؤثر د  رجذب بهترین نیروها برای استارت آپ ها

ترقی  اقتصادی: برای موفق شد  ن استارت آپ تان باید   موضوعات مختلفی توجه 
کنید  . وگرنه شــما هم جز آن استارت آپ هایی می شوید   که به زود  ی فراموش 
خواهید   شد  .  د  ر د  نیا هرروز اید  ه ای جد  ید   و نو به بازار می آید  ، اما همه این اید  ه 
ها پاید  ار نیستند  . فوربز برای ماند  گار شــد  ن استارت آپ شما پیشنهاد  اتی د  ارد  . 

پیشنهاد  اتی که باید   هنگام راه اند  ازی آن مد  نظر قرار د  هید  .
محصول مورد   نیاز

شــاید   به نظر بد  یهی به نظر برســد  ، اما کارآفرینان باید   زمان کافی برای ارزیابی 
تولید   محصول مورد   نیــاز بازار انجام د  هند  . این موضوع برای آیند  ه صنعت و کار 
شما مهم است. بد  ون تحقیقات د  رست، نمی توانید   میزان تقاضا، فروش و بازار را 

بد  انید   و سود   ببرید  .
بازخورد   مشتری

صرف نظر از اینکه شما مطالعه گسترد  ه د  ر مورد   بازار انجام د  اد  ه اید  ، اما هیچ چیز 
جای ارتباط با مشتریان را نمی گیرد  . شما نیاز د  ارید   که نظر مشتریان را د  رمورد   

نوع محصول، طراحی، قیمت گذاری و قابلیت استفاد  ه از محصول را بد  انید  .

بازخورد   مشــتری و بررسی محصول مورد   نیاز بازار برای شروع 
یک استارت آپ ضروری است.

منابع
مد  یریت منابع شما د  ر مورد   نیروی انسانی، زیرساخت ها و بود  جه 
طبقه بند  ی شد  ه هنگام راه اند  ازی استارت آپ مهم و حیاتی است. 
شما باید   مطمئن باشــید   که منابع الزم برای طراحی محصول، 
صنعتگران ماهر، مد  یران فروش د  ر اختیار د  اشته باشید  .شما د  ر این 
راه به توسعه د  هند  گان تکنولوژی، اپراتورها و کارمند  ان پشتیبانی 
مشتریان و همچنین کارمند  ان بازاریابی د  ر وب نیاز د  ارید  .بسته به 

پیچید  گی محصول شما، شما نیاز د  ارید   که بد  انید   باارزش ترین د  ارایی راه اند  ازی این 
استارت آپ چیست.برخی شرکت های لوکس تنها به چند   نفر نیاز د  ارند  . د  ر جایی 
د  یگر شاید   تیم بزرگی باید   وجود   د  اشته باشد   تا هد  ف محقق شود  . به همین د  لیل 
به طور جد  ی باید   مد  یریت منابع خود   را بیاموزید  . بد  ون منابع مناســب شما نمی 
توانید   د  ر استارت آپ خود   موفق شوید  . البته حتی با این کار هم هیچ تضمینی برای 

موفقیت وجود   ند  ارد  ، اما باز هم به شما کمک می کند   که د  ر جهت د  رست حرکت 
کنید  .هر فرد  ی که استخد  ام می کنید  ، باید   د  ارایی ارزشمند   شرکت شما باشد   تا د  ر 

آیند  ه به شما کمک کند  .
اکوسیستم

آیا بازار واقعا برای محصول شما آماد  ه است؟ این موضوعی است 
کــه باید   زمان راه اند  ازی برنامه هــای خود   به آن توجه کنید  .
ســاختن یک استارت آپ طاقت فرساست و به تحقیقی بزرگ 
نیاز د  ارد  . شما باید   عوامل خارجی مانند   قوانین بانکی و قوانین 
کسب و کار را بد  انید  . حتی اگر می خواهید   کارتان را گسترش 

د  هید   هم باید   به این موضوعات توجه کنید  .
محصول شما چه تاثیری بر زند  گی شما د  ارد  ؟

زند  گی اســتارت آپی هرچیزی اســت به غیر آسانی و راحتی. 
بخش بزرگی از باقی ماند  ن انگیزه برای اد  امه کار، به این بستگی 
د  ارد   که تاثیر این محصول بر زند  گی شما چیست.د  ر جهان استارت آپی شما انواع 
مختلفــی از مرد  م را می بینید  . عد  ه ای با پول انگیزه می گیرند   و گروهی با اید  ه 
هایشان انگیزه می گیرند  . د  ر نهایت شور و اشتیاق برای محصول شما، آن را حفظ 
خواهد   کرد  .اســتارت آپ شما به زند  گی شما تبد  یل خواهد   شد  . همیشه د  ر نظر 

بگیرید   که این محصول چگونه بر زند  گی شما تاثیر می گذارد  .

قبل از راه اند  ازی یک استارت آپ این 5 موضوع را د  ر نظر بگیرید  

استارت آپ شما، زند  گی شما می شود  

ترقی  اقتصادی: استفاد  ه از فناوری د  ر کوتاه مد  ت می تواند   
باعث کاهش نیروی کار شود   و بر آن تاثیر بگذارد  . د  ر واقع 
د  ر اغلب موارد   ایــن اتفاق می افتد  . اما تاریخ نشــان د  اد  ه 
است که د  ر د  رازمد  ت، فناوری ها د  ر عین اینکه تقاضا برای 
شغل های کنونی را کاهش می د  هند  ، شغل های متعد  د  ی را 
نیز ایجاد   می کنند   و همزمان با اینکه بهره وری نیروی کار 
را افزایش می د  هند  ، مشاغل قد  یمی را از بین برد  ه و مشاغل 

جد  ید  ی با تعد  اد   بیشتر ایجاد   می کنند  .
شــرح تاریخچه فناوری د  رس های زیاد  ی به ما می د  هد   که 

د  ر این مقاله به 5 مورد   از آنها اشاره می کنیم:
  1- فناوری د  ر برخی از بخش ها اشتغال را به شد  ت 
کاهش می د  هد  ؛ اما شغل های جد  ید  ی که د  ر جاهای د  یگر 

ایجاد   می شوند  ، اغلب این کاهش را پوشش می د  هند  .
همه اقتصاد  های پیشــرفته با تغییرات عمیق د  ر اشــتغال 
به صورت بخشــی مواجه شــد  ه اند  ؛ این موضــوع ابتد  ا د  ر 

کشاورزی و اخیرا د  ر تولید   اتفاق افتاد  ه است و اشتغال کلی 
رشــد   د  اشته است. د  ر ایاالت متحد  ه سهم بخش کشاورزی 
از اشــغال کل از 60د  رصــد   از ســال 1850 به کمتر از 5 
د  رصد   د  ر ســال 1970 کاهش یافت. د  ر همین حال تولید   
محصوالت کشاورزی از 26 د  رصد   کل ایاالت متحد  ه د  ر سال 

1960 امروزه به کمتر از 10 د  رصد   رسید  ه است. کشورهای 
د  یگر نیز کاهش های حتی شد  ید  تری را تجربه کرد  ه اند  . به 
عنوان مثال یک ســوم نیروی کار چین د  ر میان سال های 
19900 تا 2015 از بخش کشاورزی خارج شد  . د  ر گستره 
این تغییرات بزرگ د  ر میان نیروهای کاری و جابه جایی آنها 
میان مشاغل و بخش های مختلف، همچنان اشتغال کلی به 
نســبت جمعیت همواره رشد   د  اشته است. صنایع جد  ید   و 
مشاغل تازه ایجاد   شد  ه کارگرانی که به وسیله فناوری بیکار 

شد  ه اند   را جذب کرد  ه است.
 2- استفاد  ه از فناوری های جد  ید   می تواند   د  رد  ناک 
باشــد  ؛ حتی اگر مشــاغل جد  ید   به میــزان کافی برای 
جایگزینی مشــاغلی که به وسیله 

فناوری از بیــن رفته اند   ایجاد   شــود  ، ورود   فناوری جد  ید   
می تواند   پیامد  های د  رد  ناکی برای برخی کارکنان د  اشــته 
باشــد  . به عنوان مثال طی انقالب صنعتی د  ر انگلستان، با 
اینکه بهره وری باال می رفت میانگین د  ستمزد   واقعی برای 
چنــد   د  هه ثابت ماند  . د  ر نهایت د  ســتمزد  ها رو به افزایش 

نهاد   و از رشد   بهره وری نیز فراتر رفت. اما د  وره زمانی تحول 
برای کارگران د  شــوار بود   و تنها پس از اصالحات سیاستی 

چشمگیر تسکین یافت.
 3- فناوری شــغل های بیشری نسبت به آنچه از بین 
می برد   ایجاد   می کند  ؛ برخی از این شــغل ها د  ر ابتد  ا قابل 
تصور هم نیســتند   . فناوری های جد  ید   باعث ایجاد   مشاغل 
بیشــتری نســبت به مشــاغلی که باعث از بین رفتن آنها 
بود  ه اند  ، شد  ه اند   و برخی از این مشاغل جد  ید   د  ر حرفه  هایی 
د  سته بند  ی می شوند   که د  ر ابتد  ا نمی توان آنها را پیش بینی 
کرد  . مطالعه ای نشــان د  اد   که 56 د  رصد   از مشــاغل جد  ید   
د  ر ایاالت متحد  ه همه به عنوان مشــاغل جد  ید   د  سته بند  ی 
می شــوند  .اغلب مشاغلی که به وسیله فناوری ایجاد   شد  ه اند   
خــارج از خود   بخش تولید   فناوری قرار د  ارند  . به عنوان مثال 
ما تخمین زد  ه ایم که معرفی رایانه های شخصی باعث ایجاد   
8/ 15 میلیون شــغل جد  ید   د  ر ایاالت متحد  ه از سال 1980 
به بعد   شــد  ه اســت. این رقم بد  ون احتساب شمار مشاغل 
ازبین رفته به د  ســت آمد  ه اســت. حــد  ود   90 د  رصد   از این 
مشاغل د  ر صنف ها و حرفه هایی د  سته بند  ی می شوند   که از 
رایانه شخصی د  ر صنایع د  یگر مانند   کارشناسان مراکز تماس 

تحلیلگران مالی و مد  یران موجود  ی کاال استفاد  ه می کنند  .
4- فناوری باعث رشد   بهره وری می شود   که د  ر پی آن 
تقاضا افزایش می یابد   و مشاغل ایجاد   می شوند  ؛ د  و متغیر 
»تقاضای انباشته قطعی« و »رشد   اقتصاد  ی« د  ر علم اقتصاد   
برای ایجاد   شغل ضروری انگاشته می شود  . فناوری های جد  ید   
باعث رشــد   بهره وری شد  ه اند   و شرکت ها را قاد  ر ساخته اند   تا 
قیمت را برای مشتریان کاهش د  هند  ، د  ستمزد  های باالتری 
پرد  اخت کنند   یا سود   فعالیت خود   را د  ر میان سهامد  اران توزیع 
کنند  . این فعالیت ها باعث افزایش تقاضا د  ر اقتصاد   و افزایش 
ایجاد   شغل می شوند  . افزایش بهره وری معموال به وسیله رشد   
اشــتغال انجام می گیرد  ؛ یعنی باعث افزایش د  رآمد   می شود   

کــه این د  رآمد   تقاضا برای د  رآمد   و کاالها را د  ر اقتصاد   ایجاد   
می کند  .

5- به لطف فناوری همه ما کمتر کار می کنیم و بیشتر 
به بازی و ســرگرمی می پرد  ازیم؛ د  ر د  راز مد  ت رشــد   
بهره وری برخاسته از فناوری میانگین ساعات کاری د  ر هفته 
را کاهش د  اد  ه و اوقات فراغت بیشــتری برای مرد  م فراهم 
کرد  ه اســت. د  ر اقتصاد  های پیشرفته طول یک هفته کاری 
تقریبا 50 د  رصد   نسبت به ابتد  ای قرن بیستم کاهش یافته 
است؛ یعنی ســاعات کاری کاهش و تعد  اد   روزهای تعطیل 
افزایش یافته است تا مرد  م به امور شخصی و تفریحات خود   
برســند  . این تحوالت اخیرا نیز باعث ایجاد   پد  ید  ه ای به نام 
»شغل پاره وقت« شد  ه است. رشد   اوقات فراغت باعث ایجاد   
صنایع جد  ید   مانند   گلف یا بازی های وید  ئویی شــد  ه است.
اگرچه سابقه تاریخی فناوری بسیار راضی کنند  ه است، اما برخی 
افراد   نگرانند   که امروزه خود  کار شد  ن رویه ها نسبت به گذشته 
د  رد  ناک تر باشد   اما آیا امروزه اوضاع فرق کرد  ه است یا تاریخ تکرار 
می شود  ؟ د  ید  گاه کنونی ما این است که پاسخ این سوال بستگی 
به افق زمانی این ســوال )یعنی د  هه یا قرن( د  ارد  . البته عوامل 
د  یگری مانند   سرعت تغییر فناوری د  ر آیند  ه و سرعت به کارگیری 
فناوری نیز د  ر این پاسخ موثر خواهد   بود  .د  ر بسیاری از ابعاد   ما 
شباهت های بسیاری میان قلمرو و تاثیرات خود  کارسازی د  ر 
شرایط امروزی د  ر مقایسه موج های پیشین انفجار فناوری د  ر 

عصر انقالب صنعتی می یابیم. 
د  ر مقطع کن ونی پیامد  های خود  کارشد  ن امور د  ر آیند  ه به د  و 
علت می تواند   انفجاری تر از د  هه های پیشین باشد  : نخست آنکه 
اگر پیشــرفت های فناوری با همین سرعت اد  امه یابد   و به کار 
گرفته شود   نرخ از بین رفتن مشاغل می تواند   سریع تر باشد  . د  وم 
آنکه اگر بسیاری از بخش ها همزمان رویه های خود   را خود  کار 
کنند  ، د  رصد   مشاغلی که از آن متاثر می شوند   باالتر خواهد   بود  .

به طور خالصه تاریخ د  رباره تاثیر فناوری بر اشتغال قابل تکرار 
اســت. با اینکه تاثیر فناوری های جد  ید   بر برخی از کارگران و 
کارمند  ان می تواند   بسیار انفجاری و تحول آمیز باشد  ، اگر روند   
گذشته اد  امه یابد  ، ایجاد   مشاغل د  ر عصر رشد   فناوری بر نابود  ی 

مشاغل پیشی خواهد   گرفت.

د  رس هایی از تاثیر فناوری بر کسب وکار
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اثرات منفی کاهش ارزش د  الر بر اقتصاد   های نوظهور 
سرد  رگمی بازار ارز 

ترقی اقتصاد  ی : د  ر نخستین روزهای سال 2017 یعنی د  ر آستانه شروع 
رســمی د  وران ریاســت جمهوری د  ونالد   ترامپ، د  رصد   زیاد  ی از مد  یران 
سرمایه گذاری شــرکت کنند  ه د  ر نظرسنجی شرکت خد  مات مالی مریل 
لینچ )وابســته به بانک آو آمریکا( بر این باور بود  ند   که سرمایه گذاری بر 
روی د  الر ریســک باالیی د  ارد  ؛ پیش بینی هوشمند  انه ای که صحت آن با 

کاهش 9 د  رصد  ی شاخص د  الر د  ر پایان سال 2017 مشخص شد  .
اینک اما پیش بینی آیند  ه د  الر بســیار د  شــوارتر از گذشــته است زیرا با 
گذشــت بیش از یک ســال از حضور ترامپ د  ر کاخ سفید  ، هنوز رویکرد   
د  ولت وی د  ر خصوص قد  رت د  الر کاماًل مشخص نیست. استیون منوچین 
وزیر خزانه د  اری آمریکا، طی سخنرانی خود   د  ر اجالس اخیر مجمع جهانی 
اقتصاد   د  ر د  اووس سوئیس اعالم کرد   د  ولت متبوعش از کاهش ارزش د  الر 
استقبال می کند   زیرا این مسئله د  رنهایت باعث کاهش کسری تراز تجاری 
آمریکا خواهد   شــد  . اگرچه استیون منوچین د  ر اد  امه صحبت های نسبتاً 
متفاوتی را مطرح کرد  ، اما همان اظهارات غیرمعمول وی مبنی بر استقبال 
از تضعیف د  الر کافی بود   تا ارزش د  الر د  ر بازارهای جهانی ارز کاهش یابد  .
چند   روز بعد   د  ونالد   ترامپ د  ر مصاحبه با شــبکه خبری سی ان بی سی 

)CNBC( اعــالم کرد   »د  الر قوی« د  ر بلند  مد  ت به نفع 
اقتصاد   آمریکا است؛ این اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا 
بالفاصله با واکنش بازار ارز د  ر جهت تقویت د  الر همراه 
شــد  . البته مواضع ترامپ د  ر مورد   نرخ د  الر نیز تاکنون 
مواضع پاید  اری نبود  ه است، کما اینکه وی د  ر آوریل سال 

گذشــته مد  عی شد  ه بود   د  الر بیش ازحد   قوی است 
و به منظور تعد  یل کسری تراز تجاری آمریکا 

باید   از ارزش آن کاســته شود  . اظهارات 
مقامات بلند  پایه آمریکایی د  ر خصوص 
نرخ د  الر نه تنها بــا یکد  گر همخوانی 
ند  ارد  ، بلکه حتی بعضاً با مواضع چند   

ماه قبل آنها نیز متفاوت است؛ د  ر چنین 
شــرایطی ســرد  رگم بود  ن بازار ارز د  ر مورد   

آیند  ه د  الر آمریکا کاماًل قابل توجه است.
آنچه بر پیچید  گی معمای نرخ د  الر می افزاید   این است که 

د  ولت آمریکا از یک طرف توجه خود   را به کاهش کســری تراز 
تجاری این کشــور معطوف نمود  ه اما از طرف د  یگر اقد  ام به کاهش نرخ 
مالیات کرد  ه است؛ اقد  امی که احتماالً به افزایش تقاضا و متعاقباً تشد  ید   
کسری تراز تجاری آمریکا منجر خواهد   شد  . کسری تراز تجاری معموالً د  ر 
د  وره های رکود   کاهش خواهد   یافت اما این کاهش منشأ مطلوبی ند  ارد   و 
کمتر کسی از آن استقبال می کند  . بنابراین برای اینکه کسری تراز تجاری 
آمریکا کاهش یابد   و د  رعین حال رونق اقتصاد  ی این کشور نیز حفظ شود  ، 

شاید   کاهش ارزش د  الر گزینه بهتری برای اقتصاد   آمریکا باشد  .
اگر قرار باشد   د  الر آمریکا یکی از طوالنی ترین روند  های نزولی خود   را پشت 
سر بگذارد   )مانند   آنچه د  ر اواخر د  هه 1980 یا اوایل قرن حاضر اتفاق افتاد  ( 
چه سرنوشــتی د  ر انتظار بازارهای مالی جهان خواهد   بود  ؟ د  ر پاسخ باید   

گفت این مسئله بیشتر به د  الیل تضعیف د  الر بستگی د  ارد  . اگر افت د  الر 
بیشــتر به د  لیل انتشار خبرهای بد   از اقتصاد   آمریکا باشد  ، آنگاه بازارهای 
ســهام متضرر شد  ه و بازار اوراق قرضه د  ولتی رونق خواهد   گرفت. اما اگر 
تضعیف د  الر ریشــه د  ر عملکرد   مناسب اقتصاد  های نوظهور د  اشته باشد 
آنگاه معنایش این است که سرمایه گذاران از فرصت های هیجان انگیزی که 

د  ر بازارهای سهام این کشورها وجود   د  ارد  ، بهره مند   می شوند  .
د  ر حال حاضر به نظر می رســد   تضعیــف د  الر را می توان تا حد   زیاد  ی 
ناشــی از بهبود   اقتصاد   جهانی د  انســت و این مسئله به خوبی روند   رو 
به رشــد   شاخص بازارهای ســهام د  ر آغاز ســال 2018 را نیز توجیه 

می کنــد  . چنان کــه وزیــر خزانــه د  اری 
از  آمریکا می گویــد  ، د  الر ضعیف تر 

نفع شرکت های  به  د  و جهت 

چند  ملیتی مســتقر 
د  ر آمریکاســت: اول اینکــه به 

رشــد   صاد  رات آنها کمک می کند   
و د  وم اینکــه باعث می شــود   ارزش 

د  الری عواید   آنها از سرمایه گذاری د  ر سایر کشورها افزایش یابد  . طبق 
بررسی های شــرکت خد  مات مالی مریل لینچ، د  ر سه ماهه پایانی سال 
2017 حد  ود   68 د  رصد   از شــرکت های آمریکایــی فعال د  ر بازارهای 
خارجی، عملکرد  شــان د  ر زمینه فروش و سود   بهتر از پیش بینی های 
کارشناســان بود  ه اســت؛ این رقم برای شــرکت هایی که حضوری د  ر 
بازارهای خارجی ند  اشته اند   تنها 39 د  رصد   برآورد   شد  ه است که تفاوت 

معناد  اری را نشان می د  هد  .
د  ر شــرایطی که بازارهای ســهام روند   پررونقی را طی می کنند  ، ارزش 

اوراق قرضه د  ولت آمریکا رو به کاهش است؛ نرخ بازد  ه انتظاری خرید  اران 
این اوراق افزایش یافته اســت. کاهش ارزش اوراق قرضه د  ولت آمریکا را 
می توان به د  و صورت تفسیر کرد  : یکی اینکه سرمایه گذاران خارجی برای 
اینکه حاضر شــوند   پول خود   را وارد   اوراق مبتنی بر یک ارز د  ر حال افت 
)د  الر( کنند  ، بازد  هی بیشتری را انتظار د  ارند  ؛ یا اینکه خرید  اران آمریکایی 
اوراق قرضه د  ولت آمریکا معتقد  ند   رشــد   اقتصاد  ی مناسب این کشور د  ر 
اد  امه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد   شــد   و برای عقب نماند  ن از تورم 

بازد  هی باالتری را طلب می کنند  .
اما تأثیر افت د  الر بر ســایر اقتصاد  های جهان چــه خواهد   بود  ؟ با فرض 
ثبات سایر متغیرها، تضعیف د  الر به معنی تقویت یورو است و این مسئله 
می تواند   به انقباض مالی د  ر اتحاد  یه اروپا منجر شود  . ماریو د  راگی، رئیس 
بانک مرکزی اروپا، د  ر مورد   تحرکات نامنظم نرخ ارز و اثرات منفی آن بر 
ثبات اقتصاد  ی و مالی اتحاد  یه اروپا سخن گفت؛ وی تأکید   کرد   برخالف 
انتظارات برخی ســرمایه گذاران، بانک مرکزی اروپا از تقویت بیش از حد   
نرخ یورو د  ر برابر د  الر اســتقبال نمی کند  . بازد  هی اوراق قرضه د  ولتی د  ر 
اروپا رو به افزایش است و د  ر چنین شرایطی افزایش شاخص یورو می تواند   

به انقباض مالی د  ر اروپا د  امن بزند  .
بــرای کشــورهای د  رحال توســعه اما 
وضعیت فرق می کند  ؛ کاهش نرخ د  الر 
بیش از افزایش آن برای این کشــورها 
مطلــوب اســت. به عنوان مثــال بحران 
مالی آسیا د  ر اواخر د  هه 1990 میالد  ی 
د  رســت زمانی رخ د  اد   که شــاخص د  الر 
به ســرعت د  ر حال افزایش بود  . بسیاری 
از کشورهای د  رحال توســعه، پول د  اخلی 
خود   را به صورت رســمی یا غیررســمی به 
د  الر میخکوب می کنند   و بــه همین د  لیل د  ر صورت 
افزایش نرخ د  الر، بانک های مرکزی این کشورها مجبور به 
اتخاذ سیاست پولی انقباضی می شوند   تا ارزش پول د  اخلی را د  ر 
برابر د  الر ثابت نگاه د  ارنــد  . د  ر مقابل، کاهش نرخ د  الر این امکان را 
برای آنها فراهم می سازد   که نرخ بهره را کاهش د  هند   و به رشد   اقتصاد   

خود   کمک کنند  .
البته همه این روند  های مثبت اگر از یک آستانه خاص فراتر روند  ، برعکس 
خواهند   شــد  ؛ اگر پول زیاد  ی به ســمت بازارهای نوظهور ســرازیر شود  
اقتصاد   آنها حبابی خواهد   شد   و از طرفی به د  لیل افزایش بیش از حد   نرخ 
پول د  اخلی این کشــورها، توان رقابتی تولید  کنند  گان آنها کاهش خواهد   
یافــت. عالوه بر این، اگر بازد  هی اوراق قرضه د  ولت آمریکا به اند  ازه کافی 
افزایش یابد  ، جریان ســرمایه د  وباره به سمت آمریکا تغییر جهت خواهد   
د  اد  . البته جهش ناگهانی نرخ بازد  هی اوراق قرضه می تواند   رشد   اقتصاد  ی 

آمریکا را نیز متوقف کند  .
با این تفاســیر، سرمایه گذاران د  ر سراســر جهان اگرچه از کاهش نسبی 
شاخص د  الر رضایت د  ارند   اما افت بیش از حد   آن را مطلوب نمی پند  ارند  .

پیشبینیاکونومیستازرشدآهستهوپیوستهاقتصادجهانی

رشد   ۵/۶ د  رصد  ی اقتصاد   ایران د  ر سال ۲۰۱8
ترقی اقتصاد  ی : اقتصاد   جهانی د  ر سال های اخیر توانسته است با نرخ رشد  ی مالیم اما 
پاید  ار، د  وران نقاهت پس از بحران مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته و کاماًل بهبود   یابد  . 
به نظر می رسد   که این روند   آهسته و پیوسته د  ر سال 2018 نیز اد  امه د  اشته باشد  ؛ 
بر اساس پیش بینی های واحد   اطالعات هفته نامه معروف اکونومیست، اقتصاد   جهان 
د  ر سال جاری میالد  ی رشد  ی 2.7 د  رصد  ی را تجربه خواهد   کرد   که تنها 0.2 نقطه 
د  رصد   کمتر از نرخ رشــد   2.9 د  رصد  ی سال 2017 است.مطابق روند   سال های اخیر 
چین بار د  یگر بیشترین نقش را د  ر رشد   اقتصاد   جهان ایفا خواهد   کرد  ؛ انتظار می رود   
د  ومین اقتصاد   بزرگ جهان )بر اســاس تولید   ناخالص د  اخلی اسمی( د  ر سال 2018 
نرخ رشــد  ی معاد  ل 5.8 د  رصد   د  اشته باشــد   و تقریباً یک سوم رشد   اقتصاد   جهانی 
را به تنهایی رقم بزند  . البته نرخ رشــد   انتظاری چین د  ر ســال جاری میالد  ی د  قیقاً 
1 نقطه د  رصد   کمتر از نرخ رشــد   تحقق یافته آن د  ر ســال گذشــته خواهد   بود   که 
این مســئله تا حد   زیاد  ی به تالش د  ولت برای مهار رشــد   لجام گسیخته اعتبارات و 
بد  هی ها ارتباط د  ارد  ؛ تالشی که ولو به صورت موقت، کاهش نرخ رشد   اقتصاد  ی چین 
را اجتناب ناپذیر می کند  . بد  ین ترتیب همسایه چین یعنی هند   با نرخ رشد   انتظاری 
 7.8 د  رصد  ، کماکان جایگاه نخســت خود   را به عنوان سریع ترین اقتصاد   بزرگ جهان 
)از لحاظ نرخ رشــد  ( حفظ خواهد   کرد  . از طرفی کشــورهای جنوب شرق آسیا نیز 
احتماالً ســال خوبی را پشت سر خواهند   گذاشت و انتظار می رود   کشورهای ویتنام 

کامبوج میانمار و الئوس همگی نرخ رشد   باالتر از 6 د  رصد   را تجربه کنند  .
د  ر این میان کشورهای پیشرفته طبیعتاً نمی توانند   به ثبت چنین نرخ های رشد   باالیی 
و رقابــت با اقتصاد  های نوظهور د  ر این زمینه خاص امید  وار باشــند  . بااین وجود  ، اغلب 
کشــورهای توسعه یافته قاد  ر خواهند   نرخ رشد   اقتصاد  ی نزد  یک به 2 د  رصد   را محقق 
نمایند  ؛ نرخ رشد  ی که اگرچه برای اقتصاد  های د  رحال توسعه نشانه خطر است اما برای 
کشــورهای توسعه یافته، از سالمت نسبی اقتصاد   حکایت د  ارد  . پیش بینی می شود   که 
حتی اقتصاد   ایتالیا که مد  ت هاست روند   مطلوبی را طی نمی کند   نیز د  ر سال 2018 به 
نرخ رشد   قابل قبول 1.4 د  رصد  ی د  ست یابد  .اگرچه واحد   اطالعات اقتصاد  ی اکونومیست 
پیش بینی کرد  ه است که تولید   ناخالص د  اخلی اکثر کشورهای جهان د  ر سال 2018 
افزایش یابد  ، اما کارشناســان این واحد   از چهار کشور نیز نام برد  ه اند   که انتظار می رود   
ســال جاری را با رشد   اقتصاد  ی منفی به پایان برسانند  . کشور بحران زد  ه ونزوئال که بر 
اثر سوء مد  یریت و سیاست گذاری های غلط همچنان با نرخ تورمی نجومی د  ست وپنجه 
نرم می کند  ، احتماالً د  ر سال 2018 بد  ترین عملکرد   اقتصاد  ی را د  ر بین کلیه کشورهای 
جهان خواهد   د  اشــت و تولید   ناخالص د  اخلی اش حد  ود   11.9 د  رصد   نســبت به سال 
گذشــته کاهش خواهد   یافت. همچنین انتظار می رود   کره شــمالی نیز که به د  لیل 
برنامه های بلند  پروازانه خود   برای ساخت سالح های هسته ای تحت شد  ید  ترین تحریم ها 
قرار د  ارد  ، د  ر سال جاری میالد  ی رشد   اقتصاد  ی منفی یک د  رصد  ی را به ثبت برساند  . 

د  یگر کشــوری که احتماالً کاهش قابل توجهی را د  ر تولید   ناخالص د  اخلی خود   شاهد   
خواهد   بود  ، کشور پورتوریکو است که البته از لحاظ تقسیمات سیاسی جزو خاک آمریکا 
محسوب می شود  . بسیاری از نقاط پورتوریکو هنوز با قطعی برق مواجه هستند   و سایه 
طوفان ماریا که د  ر اواخر تابستان سال 2017 د  ر این جزیره رخ د  اد  ، کماکان بر اقتصاد   آن 
سنگینی می کند   به طوری که پیش بینی می شود   اقتصاد   پورتوریکو د  ر سال جاری حد  ود   8 
د  رصد   کوچک تر شود  .واحد   اطالعات اکونومیست نرخ رشد  ی د  ر حد  ود   5.6 د  رصد   را برای 
اقتصاد   ایران د  ر سال جاری میالد  ی پیش بینی کرد  ه است که بخش خد  مات بیشترین 
نقش را د  ر د  ستیابی به این نرخ رشد   ایفا خواهد   کرد  . انتظار می رود   نرخ رشد   بخش های 

خد  مات، صنعت و کشاورزی ایران به ترتیب 7.5، 2.1 و 1.7 د  رصد   باشد  .

گزارش
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د  ر  نابرابــری  اقتصــاد  ی:  ترقی 
د  سترســی به خد  مات بهد  اشــتی و 
د  رمانی بر سالمت عمومی افراد   تأثیر 
می گذارد   و این تأثیرگذاری به صورت 
شــکاف امید   به زند  گــی نمود   پید  ا 

می کند  .
 از طرفی تفاوت د  ر سطح تحصیالت 
نیز موجب بــه وجود   آمد  ن اختالف 
معناد  اری د  ر امید   بــه زند  گی افراد   
می شــود   زیرا به طورکلی افراد  ی که 
تحصیالت باالتری د  ارند  ، هم از سطح 
آگاهی باالتری برای مراقبت از خود   
برخورد  ارنــد   و هم بــه د  لیل د  رآمد   
بیشتر نسبت به افراد   فاقد   تحصیالت 
یا د  ارای ســطح تحصیــالت پایین، 
د  سترسی بهتری به خد  مات بهد  اشت 
و ســالمت د  ارند  .ایــن شــکاف ها و 
را  اقشــار ضعیف  نه تنها  نابرابری ها 
تحت فشــار قرار می د  هند  ، بلکه د  ر 
بلند  مد  ت موجب تضعیف رفاه کلی 
جامعه می شوند  . بهد  اشت و سالمت 
تأثیرگذار  افراد    بر اشــتغال  ضعیف 
اســت و کاهش د  رآمد   آنها د  ر د  وران 
زند  گــی را به د  نبــال د  ارد  . از طرفی 
اگر نیروی کار یک کشــور از لحاظ 
سالمت جسمی و روانی د  ر وضعیت 
خوبی نباشد  ، بهره وری و متعاقباً رشد   
اقتصاد  ی آن کشــور کاهش خواهد   

یافت.
د  ر چنین شرایطی کشورها باید   چه 
سیاست هایی را اتخاذ کنند  ؟ بهبود   
ســالمت به د  امنه وسیعی از عوامل 
–مانند   د  رآمــد  ، آموزش، تغذیه، آب 
آشــامید  نی، محیط زیست، بهد  اشت 
فرد  ی و عمومی، پرهیز از رفتارهای 
پرخطر و ...- بستگی د  ارد  . یکی د  یگر 
از معیارهای تعیین کنند  ه د  ر ارتقای 
سطح سالمت، د  سترسی به خد  مات 
بهد  اشــتی و د  رمانی باکیفیت است. 

افراد   فقیر اغلــب فاقد   بیمه د  رمانی 
هســتند   و حتی اگر تحت پوشش 
اینکه خد  مات  بیمه باشند  ، احتمال 
ضعیف تری نسبت به سایرین د  ریافت 
کنند   همچنــان وجــود   د  ارد  . برای 
کاهش نابرابری د  ر حوزه ســالمت، 
د  ولت ها باید   یک رویکرد   چند  بعد  ی 
را با محوریت سیاست های مالی د  ر 
پیش بگیرند  . سیاست های مالی اگر به 
د  رستی تد  وین، ترکیب و اجرا شوند  ، 
کمک شایانی به بهبود   د  سترسی افراد   
فقیر به خد  مات بهد  اشتی و د  رمانی 
باکیفیت د  ر راســتای ارتقای سطح 

سالمت عمومی خواهند   کرد  .
بهد  اشتی  به خد  مات  د  سترسی 
و د  رمانی: گســترش چتر بیمه بر 
سر فقرا مســتلزم این است که ارائه 
خد  مــات بهد  اشــتی و د  رمانــی د  ر 
مناطق کمتر توســعه یافته روستایی 
مورد   توجــه ویژه بخــش د  ولتی و 
خصوصی قرار گیرد   زیرا بســیاری از 
افراد   کم د  رآمد   ساکن روستاها هستند  . 
از آنجا که د  سترســی برابر لزوماً به 
معنی استفاد  ه برابر نیست، د  ولت ها 
می توانند   د  و اقــد  ام مهم د  یگر را نیز 
د  ر راستای بهبود   سطح سالمت مرد  م 
د  ر د  ســتور کار خود   قرار د  هند  : یکی 
انتشــار و تقویــت اطالعات عمومی 
د  ر مورد   اهمیت ســالمت و د  یگری 
پرد  اخت یارانه نقد  ی سالمت. راهکار 
د  وم به این صورت است که افراد   تنها 
زمانی می توانند   از یارانه نقد  ی د  ر نظر 
گرفته شد  ه استفاد  ه نمایند   که آن را 
صرف بهد  اشت و سالمت خود   کنند  ؛ 
راهــکاری که د  ر برزیــل و مکزیک 
تجربه شد  ه و نقش مؤثری د  ر ترغیب 
خانوارهای فقیر به استفاد  ه از خد  مات 

بهد  اشتی و د  رمانی د  اشته است.
و  بهد  اشــتی  خد  مات  کیفیت 

د  رمانی: د  ر راستای استاند  ارد  سازی 
خد  مــات بهد  اشــتی و د  رمانی برای 
همه باید   مقررات و د  ستورالعمل های 
مناسبی د  ر این زمینه تد  وین و اجرا 
گرد  د   و منابع بیشــتری به ســمت 
مراکز بهد  اشــتی و د  رمانی که اغلب 
مورد   استفاد  ه اقشــار کم د  رآمد   قرار 
می گیرند  ، هد  ایت شــود  . برای اینکه 
کارآیی این منابع جد  ید   به حد  اکثر 
برســد  ، د  ولت ها بایــد   بود  جه ای را 
برای ایجــاد   انگیزه های الزم د  ر بین 
ارائه د  هند  گان خد  مات بهد  اشــتی و 
د  رمانی –به ویژه پزشکان و پرستاران- 

د  ر نظر بگیرند  .
بهبود    و  تغذیــه  برنامه هــای 
و  ســالم  آب  به  د  سترســی 
شــبكه های فاضــالب: ارائــه 
یارانه هــای غذایی و نیــز طرح های 
تغذیه د  ر مد  ارس، راهکارهای مؤثری 
برای بهبود   وضعیت تغذیه خانوارهای 
کم د  رآمــد   بــه شــمار می رونــد  . 
گســترش  بــرای  ســرمایه گذاری 
د  سترســی به آب آشــامید  نی سالم 
و شــبکه های فاضالب نیز می تواند   
نقش بسیار مهمی د  ر ارتقای سالمت 

جامعه ایفا کند  .
اعمال  پرخطر:  رفتارهای  کاهش 
مالیات بر ســیگار، شکر و ... می تواند   
ســالمت جامعــه را ارتقا بخشــد   و 
د  رنهایت به بهبود   رفاه منجر شود  . از 
طرفی حذف یارانه هــای انرژی –که 
تأثیرات منفــی زیاد  ی بــر آلود  گی 
هوا د  ارند  - افزایش قیمت ســوخت و 
کاهش مصرف آن را به د  نبال خواهد   
د  اشت و می تواند   مرگ ومیر ناشی از 
آلود  گی هوا را تــا 60 د  رصد   کاهش 
د  هد  . اگرچه نگرانی هایی د  ر خصوص 
اینکه ممکن اســت بار عمد  ه چنین 
مالیات های بر د  وش فقرا بیفتد  ، وجود   

د  ارد   اما نباید   از این نکته غافل شد   که 
د  ر صورت هد  ایت د  رآمد  های مالیاتی و 
د  رآمد  های حاصل از حذف یارانه ها به 
سمت نیازهای اساسی اقشار فقیر، اثر 
کلی این سیاست به سود   اقشار فقیر 
تمام خواهد   شــد   و رفاه آنها افزایش 

خواهد   یافت.
نظام  اصــالح  کارآمــد  :  مصرف 
سالمت د  ر راستای کاهش هزینه های 
غیرضــروری و ناکارآمــد   می تواند   به 
آزاد  ســازی منابع مالی بــرای اجرای 
طرح های مؤثــر کمک کند  . مقابله با 
فســاد   و اتالف منابع بخش سالمت و 
نیز هد  ایت منابع به ســمت خد  مات 
مقرون به صرفــه مانند   پیشــگیری و 
موارد  ی  ازجمله  اولیــه،  مراقبت های 
هستند   که می توانند   د  ر راستای اصالح 
نظام ســالمت مد   نظر قــرار گیرند  . 
چنان کــه د  ر گــزارش د  ید  ه بان مالی 
)fiscal monitor( صند  وق بین المللی 
پول تصریح شد  ه است، حذف نابرابری د  ر 
سطح پوشش بیمه های د  رمانی می تواند   
بد  ون تحمیل هزینه های اضافه، میزان 
امید   به زند  گی را د  ر کشورهای کم د  رآمد   
و اقتصاد  های نوظهور، به طور متوسط 
حد  ود   13 ســال نسبت به رقم کنونی 
افزایش د  هد  .کشورهای متعد  د  ی ازجمله 
برزیل، چین، اتیوپی، هند  ، مکزیک، تایلند   
و تونس، بیمه های د  رمانی را گسترش 
د  اد  ه اند   اما هنوز هم باید   تالش بیشتری 
برای تحت پوشــش قرار گرفتن افراد   
فاقد   بیمه انجام شود  . طراحی و اجرای 
اصالحات راهبرد  ی مؤثری که بتوانند   
پاسخگوی نیازهای یک کشور باشند  ، 
برای هر د  ولتی یک چالش د  شوار است. 
بااین وجود  ، همه کشورها از ظرفیت های 
مناسبی برای کاهش نابرابری د  ر حوزه 
بهد  اشت و د  رمان و ارتقای سالمت مرد  م 

برخورد  ار هستند  .

براساسآماربانکجهانی
امید   به زند  گی ایرانیان ۲۲ سال افزایش یافت

ترقی اقتصاد  ی : آمار بانک جهانی نشان می د  هد   د  ر سال 1355 مرد  م ایران 
به طور متوسط تنها 55 سال عمر می کرد  ند   که این رقم د  ر سا ل های نخست 
د  هه 60 شمسی و د  ر پی آغاز جنگ تحمیلی و کشته شد  ن هزاران نفر از مرد  م 
کشورمان د  ر این جنگ، امید   به زند  گی د  ر ایران به 54 سال کاهش یافت.اما د  ر 
سال 1365 بازهم مرد  م ایران شاهد   افزایش سن متوسط عمر خود   و رسید  ن 

آن به 57 سال بود  ند  .
کاهش تلفات و پایان یافتن جنگ تحمیلی د  ر ســال 67 باعث شــد   تا بین 
سال های 65 تا 70 مرد  م ایران شاهد   بیشترین افزایش امید   به زند  گی خود   د  ر 
یک د  وره 5 ساله باشند  .امید   به زند  گی مرد  م ایران د  ر سال 1370 از 57 سال 

د  ر 5 سال قبل به 66 سال رسید   و عمالً 9 پله صعود   کرد  .
د  ر سال 1375 بانک جهانی امید   به زند  گی د  ر ایران را 68 سال برآورد   کرد   و 

این رقم د  ر سال 1380 به 70 سال رسید  .
د  ر سال 1385 آمارهای بانک جهانی امید   به زند  گی د  ر ایران را 72 سال و د  ر 

سال 1390 نیز 74 سال نشان می د  هد  .
امید   به زند  گی مرد  م ایران د  ر سال 1395 نیز به 76 سال و د  ر سال 1396 به 

76.2 سال افزایش یافته است.
ازجمله مهم ترین د  الیل افزایش سن امید   به زند  گی د  ر ایران می توان به کاهش 

مرگ و میر ناشی از بیماری ها و عوامل عفونی د  ر ایران د  انست.
کاهش مرگ و میر کود  کان زیر 5 ســال، افزایش د  سترســی مرد  م به خد  مات 
بهد  اشتی و افزایش سطح سواد   و ایجاد   تسهیالت بهد  اشتی د  ر مناطق روستایی از 
جمله د  الیل باال رفتن امید   به زند  گی مرد  م ایران طی سال های گذشته بود  ه است.

تأکید   صند  وق بین المللی پول بر ضرورت کاهش شکاف امید   به زند  گی 

۵ راهکار برای کاهش نابرابری د  ر حوزه سالمت 
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زهرا صد راعظم نوری فعال حقوق زنان با اشاره 
به اینکه رسید گی به امورات خانه و خانواد ه تنها 
رسالت زنان نیست گفت: آمارها نشان می د هد  
که د ختران و زنان ما د ر جایگاه های اجتماعی 
قرار گرفته اند  و تجربه ها هم نشان از موفقیت 
زنان د ر عرصه های مد یریتی بود ه است.جمعیت 
کثیری از جامعه را جوانان تشکیل می د هند  اما 
د ر جامعه ما تلقی از جوانان به معنی پســران 
است و باید  بپذیریم که د ختران هم بخشی از 
جامعه جوانان کشور هستند .نیمی از جمعیت 
جوان کشور را د ختران تشکیل می د هند  گفت: 
وقتی صحبت از جوانان می شود  بیشتر ذهنیت 
به این قسمت می رود  که جوانان یعنی پسرها و 
پسرد ارای مسائلی، نیازها،معضالت، مشکالت و 
چالش هایی هستند  و وقتی بحث از جوانان می 
شود  د ختران د ر این بحثها مطرح نمی شوند . با 
توجه به اینکه حد ود  64 د رصد  ورود ی د انشگاه 
ها و 51 د رصد  از خروجی ها و فارغ التحصیالن 
را د ختران تشکیل می د هد ؛ این موضوع نشانگر 

آن است که د ختران د ارای استعد اد  و پتانسیل 
باالیی هستند  و می توانند  د ر حوزه های مختلف 
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی، و بطور کلی د ر 
اشتغال نقش ایفا کنند  و حضور د اشته باشند  
بنابراین ما باید  به مســئله د خترها توجه ویژه 
د اشته باشیم. چرا که د ختران امروز با د ختران 
گذشــته فرق می کنند  .د ختــران امروز آگاه 
تر، د ارای تحصیالت و اســتعد اد  های بیشتری 
نسبت به د ختران گذشته هستند  که می توانند  
برای کشور موثر باشند . از طرفی د خترها تربیت 
کنند ه نســل آیند ه کشورهستند  و به عبارتی 
آیند ه کشور د ر د امن این د خترها شکل میگیرد  
و ساخته می شــود .جامعه بد ون خانواد ه معنا 
ند ارند  گفت: خانواد ه هم بد ون زنان معنا ند ارد  
بنابراین باید  توجــه زیاد ی به د ختران کنیم و 
برایشان برنامه د اشته باشیم. ما امروز د ر جامعه 
شاهد  هستیم که د ر بین نسل جوان وضعیت 
ازد واج و طالق به هم ریخته است و آمار ازد واج 
کاهش و طالق افزایش پید ا کرد ه است و تمام 

این ها نشــان د هند ه آن است که جامعه د چار 
تغییرات شــد ه و نیازهای جامعه عوض شــد ه 
اســت و د ر نتیجه نیازهای د ختران هم عوض 
شد ه است.حضور د ختران د ر مجامع د انشگاهی 
نشان د هند ه آن است که د ختران می خواهند  
بیشــتر خود  و شخصیتشــان را اثبات کنند  و 
وظیفه د ولتمرد ان این اســت که تالش کنند  
تا د ر زمینه حقوق د ختــران که همان حقوق 
زنان اســت ابعاد  و قوانین مختلف را ببینیم و 
این را به عنــوان پایه ای برای برنامه ریزی د ر 
خانواد ه قرار د هند . بنابراین د رحوزه اجتماعی 
زنان و جوانان و بخصوص د ختران و حکومتی 
د ست اند رکاران و سیاستگذاران  برنامه ریزان و 
کسانیکه مسئولیتی د ارند  موظف هستند  برنامه 
ریــزی کنند  تا از پتانســیل موجود  د ر جامعه 
برخورد ار شوند  .جوانان به د لیل کم تجربگی کم 
صبرند  و د وست د ارند  زود تر به نتیجه برسند . 
ما باید  کمک کنیم که آنها اوال تجربه کســب 
کنند  و د ر سایه کسب تجربه صبورتر خواهند  
بود  و یاد  می گیرند  کارهای سخت را یک شبه 
و یک روزه نمی توان طــی کرد  .به طور کلی 
جوانی جنسیت پذیر نیست همانطور که د وره 
کود کی، نوجوانی، جوانی میانسالی و پیری برای 
همه وجود  د ارد ؛ د وره جوانی، د وره جنســیتی 
نیســت لذا د ختر و پســر ما هر کد امشان می 
توانند  د ارای استعد اد هایی باشند  بستگی د ارد  
که چقد ر اینهــا از این توانمند ی هایی که خد ا 
بــه آنها عطا کرد ه اســتفاد ه و بارور کنند  و به 
توانمند ی های بیشــتری برســند .د ر گذشته 
سیاست های د ولت به نوعی بود ه که بیشتر زن 
را د ر قالب خانه و خانه د اری تعریف می کرد ه 
و طبیعتا اینگونه تعریفی باعث می شــود  که 
شرایط را طوری تعیین کنیم که شرایط زنان 

را برای حضــور د ر عرصه های مختلف فراهم 
نمی شود  اما با رویکرد  جد ید  د ولت نقش خانه 
د اری را یکی از نقش های زنان تعریف می کند  
نه تنها نقششان. به هر حال خانواد ه اصل و پایه 
است و نقشی که یک زن به عنوان یک همسر 
، مــاد ر ، د ختر د ر خانه می تواند  ایفا کند  نقش 
موثر و قوی است و نقش تربیتی و تاثیرگذاری 
اســت اما این تنها نقش زن نیست.همانطور که 
د ر زند گــی رهبران زنان اســالم مانند  حضرت 
زهــرا)س( و حضرت زینب) س(که الگوهای ما 
هستند  تنها د ر خانه ایفای نقش نمی کرد ند  د ر 
صحنه اجتماع، سیاست ، اقتصاد ی هم نقش ایفا 
می کرد ند بنابراین باید  سیاســت مد اران ما این 
فرصت را برای زنان ما ایجاد  کنند .مثال د ر مساله 
هســته ای تنها چیزی که د ر آن ناد ید ه گرفته 
شــد ، نقش زنان د ر این مقوله بود . چرا که ابتد ا 
خانم کاترین اشتون هد ایت مذاکرات را برعهد ه 
می گیرد  و بعد  از آن هم خانم موگرینی این نقش 
را برعهد ه می گیرد  که نقش تعیین کنند ه هم 
هســت و ایفای نقشــی که معاون وزیر خارجه 
امریکا به عنوان یک زن د ارد . بنابراین د ر صحنه 
بین المللی هم می بینیم که زنان د وشــاد وش 
مرد ان و د ر جایی هم باالتر از مرد ان ایفای نقش 
می کنند .جامعه ما جد ای از د نیا نیســت و باید  
بپذیریم و د ســت از نگاه های بسته برد اریم که 
زن یعنی وظیفه اش خانه د اری و نشســتن د ر 
خانه و خانه د اری کرد ن بلکه این یکی از وظایف 
زنان اســت و باید  به این وظیفه بپرد زاند ، د ر هر 
عنوان و سمتی که هم باشند  اینکه اد اره خانه را 
عهد ه د ار باشند  به عنوان اینکه نقش تربیتی را 
ایفا کنند  هیچ وقت از د وش یک زن برد اشــته 
نمی شود  و این لطف خد است که به زن ها عطا 

شد ه است. خبر آنالین نوشت.

فرهنگ
ادب 11

و

آن وقت ها، چپق کشــید ن د ر میان مرد ها بسیار رسم بود . مرد ها برای کشید ن چپق 
به کیســه توتون احتیاج د اشــتند . اینجا بود  که همین کیســه توتون برای بعضی 
زنان شــغلی ایجاد  می کرد  و آن د وختن و فروش این کیســه ها بود . زن ها به شکل 
زیبایی کیســه ها را می د وختند  و موقع عصر، که اهل بازار و کارگران و حجره  د اران 
می خواســتند  به خانه بروند ، این زن ها که چاد ر به سرشــان بود  و روبند ه هایشان را 
تا زانو پایین کشــید ه بود ند  د ر بازار به راه می افتاد ند ، جالب اینجاســت که  آنها یک 
ریســمان د ور سرشان می بستند  و د ور تا د ور این ریسمان د ه ها کیسه توتون از جلو 
و پشت سرشان آویزان می کرد ند ، مشــتری که جلو می آمد  آنها می ایستاد ند  تا آنها 
کیسه ها را وارســی کنند  و هر کد ام را که می پسند ید ند ، قیطانش را باز می کرد ند  و 

کیسه را به قیمت د ه شاهی تا پنج قران می خرید ند .  
 سفید اب فروشی

یکی د یگر از مشــاغلی که زنان با تمام مشــکالتی که برای کار کرد ن د اشتند  برای 
خود  فراهم کرد ه  بود ند  »سفید اب  فروشی« بود . به گفته مونس الد وله بیشتر زن های 
سفید اب فروش اهل تبریز بود ند ، چون بهترین سفید اب ها را از تبریز می آورد ند . این 
زن های ســفید اب فروش بساطشان را د ر اند رون خانه ها پهن می کرد ند  از یک خانه 
به خانه د یگر، آنها بســته های ســفید اب را د رون بقچه می گذاشتند  و همیشه ترازو 
مثقال و یک آینه با خود  همراه د اشتند . معموالً سفید اب را به صورت خانم ها امتحان 
می کرد ند ، ســفید اب  زن های سبزه با ســفید اب زن های سفید  پوست فرق د اشت و 

قیمت  آن از مثقالی یک قران تا پنج قران بود .
 روبند ه و پیچه فروشی تا فروش گیس عاریه

زن هایی بود ند  که کارشــان روبند ه  و پیچه فروشی بود . بهترین روبند ه ها را از شیراز 
می آورد نــد  که به آن روبند ه » مژه مار« می گفتند  و پیچه را هم از کربال می آورد ند . 
معموالً پیچه باید  تا روی ســینه برســد  و از پهنای صورت هم پهن تر باشد . زن های 
اصفهانی هم د ر تهران گیس عاریه و کاله گیس می فروختند ، د ر آن روزگار به د الیل 
مختلفی از جمله مسائل پزشکی و بهد اشتی زنانی بود ند  که د چار کچلی می شد ند  و 
خود  را نیازمند  گیس عاریه می د انستند ! مشهور بود  این زن های گیس فروش با مرد ه  
شوها د ر ارتباط بود ند  و همین که زن گیس بلند ی می مرد ، زن  مرد ه شوی گیس آن 
زن مرد ه را قیچی می کرد  و به  گیس فروش ها می فروخت. آنها نیز گیس های عاریه را 
رنگ و حنا می زد ند  و با قیطان به هم می بافتند  و د سته د سته به خانه ها می برد ند  و 
می  فروختند . زن های کرمانی هم بود ند  که کارهای سوزن د وزی شد ه را می فروختند .

 د الله های زن؛ کاسبان پر د رآمد  
امــا آنچه مونس الد ولــه از آنها به عنوان مهم ترین زن های کاســب کار یاد  می کند ، 
»زن هــای د الله« بود ند ، د الله  زن ها، طاقه شــال و جواهــرات و مروارید  به خانه ها 
می برد ند . آنها هیچ وقت د ر کوچه ها برای فروش اجناس شــان راه نمی افتاد ند . چون 
هر کد امشان به پول آن روز چند  هزار تومان جواهر و مروارید  و طاقه شال توی بقچه 
همراه د اشتند . بنابراین، شوهر یا پسر یا براد رشان با آنها بود ند . بعضی از این د الله ها 
زن های کلیمی، بعضی هم مســلمان بود ند . جواهرات و مروارید ها را خود  د الله  زن ها 
د ر بقچه زیر چاد رشــان نگاه  می د اشــتند . اما طاق شال ها را مرد هایی که همراه شان 
بود ند ، البته با بقچه زیر بغل می گرفتند . د الله  زن ها عالوه بر جواهر فروشی، د خترها 
را هم شوهر می د اد ند  و برای پسرها زن پید ا می کرد ند .تمام خبرهای شهر پیش آنها 

بود . از همه چیز اطالع د اشتند .
  د د ه و گیس سفید  و د ایه

 از جمله خد متکاری آنها با عناوین متفاوتی چون د د ه، گیس ســفید  و د ایه بود . به 
طوری که وجود  آنها، از عوامل مهم د ر به گرد ش د رآورد ن چرخ زند گی خانواد ه های 
اعیانی به حســاب می آمد . چرا که زنان این قبیــل خانواد ه ها به خاطر حفظ ظواهر 
اشــرافی، حتی المقد ور از پرورش کود کان خود د اری می کرد ند  و نســبت به وظایف 
یک زن خانه د ار، نظیر آشــپزی، خرید  از بازار و نظافت منزل نیز بیگانه بود ند . این 
راحت طلبی ها، به ضرورت موجب استفاد ه از زنان طبقات محروم جهت انجام کارهای 
رایج اند رونی می شــد . از آنجایی که وجود  خد متکاران د ر خانه همواره مورد  نیاز بود 
اکثراً به صورت ثابت د ر منزل اربابان خود  زند گی می کرد ند  و ضمن برخورد ار شــد ن 
از پوشاک و خوراک، ماهیانه یا سالیانه، به فراخور سابقه و اهمیت کار خود  مواجبی 

هم د ریافت می کرد ند .
  پلیس  مخفی زنان د ر نظمیه

یکــی د یگر از مشــاغل جالب زنان آن د وره اد اره و سرپرســتی حمام های زنانه بود . 
حمام ها از چهار ساعت قبل از ظهر، تا چهار ساعت بعد ازظهر زنانه بود . زنانی که د ر 
این مد ت حمام ها را اد اره می کرد ند ، بجز مواجبی که از صاحب حمام می گرفتند ، از 
کمک های مراجعه کنند گان هم به صورت نقد ی و جنســی، بی نصیب نبود ند . جالب 
است بد انیم که زنان د ر کنار این مشاغل به ظاهر معمولی د ر اواخر د وران قاجار و د ر 
زمان سلطنت احمد  شاه وارد  نظمیه می شوند  و به عنوان پلیس مخفی د ر مکان هایی 
که به وجود  آنان نیاز بود  به خد مت می پرد ازند ، که حاجی گیالنی خانوم نمونه  اولیه 
از این زنان بود  که مونس الد وله به آن اشــاره کرد ه بــود . زنان د ر این د وران، برای 
بررسی و روشن شد ن پروند ه های جنایی وارد  عمل می شد ند . این زنان د ر زمینه کار 

خود ، تعلیمات الزمی را نیز می د ید ند .
زنان تقلید چی؛ از مطربی تا روضه خوانی

د ر کنار این زنان و مشــاغل آنها زنانی هم بود ند  که کارشان تربیت زنان تقلید چی و 
ساززن و آوازه خوان و ضرب گیر و تنبک زن بود ! آنها با پرورش و تعلیم تقلید چی های 
ماهر و مطرب های گرم پنجه و خوش صد ا زنان اند رونی شاهی را سرگرم می کرد ند . 
بیشــتر آنها زن های چــاق و تنومند ی بود ند  که لباس مرد انه می پوشــید ند  و کاله 
می گذاشــتند  تا د ر اند رونی و بیرونی راحت رفت و آمد  د اشــته  باشند . مونس الد وله 
برایمــان از این مطرب های زنانه این طور تعریف کرد ه اســت: د و ماهه محرم و صفر 
مطرب های زنانه تعطیل می کرد ند . بیشترشــان بــرای زیارت می رفتند  قم و همانجا 
برای مثال د ر » ماه تابان خانم « د ختر فتحعلی شــاه که لقبش »قمر السلطنه« بود  
زمانی که همســر »میرزا حسین خان سپهساالر«  د ر خانه اش سالی 10 روز تعزیه 

زنانه می خواند . مراسم با شکوه تر این تعزیه خوانی هم شب عاشورا د ر اند رون 
شاهی برگزار می شد .

مشاغل زنانه دوران قجری
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مفهوم جوانان در ایران کامال پسرانه است

د بیرکل سازمان ملل متحد  جهت پشتیبانی از زنان و د ختران 
برای د ســتیابی به توانایی کامل خود  به عنوان پژوهشگران و 
مبتکران فراخوان د اد . به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان 
ملل؛ آنتونیو گوترش، د ر پیامی به مناســبت روز جهانی زنان 
و د ختران د ر خد مت علم، 11 فوریه 2018 میالد ی خواستار 
پشــتیبانی از د ختران و زنان برای د ستیابی به توانایی کامل 
خــود  به عنوان پژوهشــگران و مبتکران علمی شــد ومتذکر 
شــد : د ختران و پســران هر د و توان بالقــوه د ارند  که پیگیر 
بلند پروازی های خود  د ر زمینه علم و ریاضیات، د ر مد رســه و 
محیط کار باشند . اما تبعیض نظام مند  به معنای آن است که 
زنان کمتر از 30 د رصد  مشاغل تحقیق و توسعه را د ر سراسر 
جهان د ر اختیار د ارند .باید  د ختران و زنان را برای د ســتیابی 
به توانایی کامل خود  به عنوان پژوهشگران و مبتکران علمی 
تشویق و پشتیبانی کنیم.د انشمند ان زن از هیلد گارد  بینگن تا 
وانگاری ماآتای، د ر طول تاریخ جهان ما را ساخته اند . زمان آن 
فرا رسید ه از زنان و د ختران پشتیبانی کرد ه و برای پیشرفت 

آنان سرمایه گذاری کنیم.

روز جهانی »زنان و د ختران د ر خد مت علم«

جدول شرح در متن )۱(



ایســتاد ه ام جلوی د ر خانه میرزاد ه عشقی . گروپ سه تیر ســینه میرزاد ه عشقی را شکافت. 
اولین شهید  روزنامه نگاری . همسایه سی ساله کوچه میرزاد ه عشقی یا به قول شهرد اری چی 
ها »د کتر عشــقی«! نمی د اند  چرا نام این کوچه د کتر عشــقی است!.تیرآهن های توی کوچه 
عشــقی خالی می شــوند . روی آســفالتی که اگر طبق طبقش را بشکافی می رسی به زمینی 
که آغشــته به خون عشقی اســت . خیابان خیام، نبش کوچه ثابت قد م،کوچه میرزاد ه عشقی 
ســاختمان سنگ سفید  پنج طبقه. می گویند  رد  خون پاک شــد نی نیست اما د ر این کوچه 
ها لکه های میرزاد ه عشــقی زیر خروارها ســیمان و آسفالت گم شد ه است و عابران هر روز پا 
می کشــند  د ر خون میرزاد ه عشقی. تنها صد است که می ماند  اما سه گلوله گم شد ه د ر میان 
ازد حــام تهــران . صد ا کمانه می کند  میان آپارتمان های پنج طبقــه د ر بارانی که می بارد  و 
نمی بارد . د ر ســاختمان پنج طبقه خبرهایی است. مهمان ها با جعبه های شکالت و شیرینی 
سر می رسند  و زنگ طبقه سوم را می زنند . همان زنگی که روزگاری د ور فشرد ه شد  و بعد  از 

آن صد ای تیرآمد :»می د انید  د ر خانه عشقی را می زنید ؟«. 
زن جوان تایید  می کند  با لب های بســته و تکان ســر. اما با اشــاره و نگاه تیز زن میانســال 
همراهــش ،مــی فهمد  که نباید  بی جهت د ر این شــهر بی د ر و پیکــر اطالعات بد هد  و تند  
و تیــز تصحیح می کند  : »نمــی د ونم ،بذارید  از صاحبخانه بپرســم ،جوابش را از پنجره می 
د هــم.« جــواب می د هد  از پنجره:»نه اینجــا خانه آقای بابایی بود .« د رســت آمد ه ام ، خانه 
عشــقی به آقایی به نام بابایی فروخته شد . زن پنجره را می بند د . عشقی از این پنجره ها چه 
می د ید  که د ر کنارش می ایســتاد  و می گفت : »د و ماه رفته از پاییز و برگ همه زرد / فضای 
 شــمیران از باد  مهرگان پر گرد / هوای ذربند  از قرب ماه آذر ســرد / پس از جئانی پیری بود  

چه باید  کرد .«
اما او به »چه باید  کرد ش« نرســید  . جلوی همین د ر خونش روی زمین ریخت. د و ســه شب 
بود  که د و نفر ناشناس اطراف خانه عشقی کشیک می کشید ند  . عشقی به نصیحت د وستانش 
از خانه بیرون نمی رفت،کســی را هم نزد  خود  نمی پذیرفت ولی آن د و نفر ناشــناس پیوسته 
مرافب بود ند   که عشــقی تنها شود  و به ســراغش بروند . تمام شب د وازد هم تیرماه 1330 را 
عشقی ناراحت به سر برد ه بود . صبح آن شب خسته لب حوض د ست هایش را می شست  پسر 
عمــوی او که از چند ی پیش مراقب او بود  بیرون رفته بود  ،کلفت خانه هم به خرید  رفته بود . 
د ر حیاط باز شد  و سه نفر بد ون اجازه وارد  خانه شد ند ،عشقی پرسید  آن ها چکار د ارند ؟ جواب 
د اد ند  که شــب گذشته شکایتی از ســرد ار اکرم همد انی به منزل او د اد ه اند  که عشقی آن را 
چاپ کرد ه است و حاال برای گرفتن جواب عریضه آمد ه اند . »عشقی تعارف کرد  و می خواست 
برای پذیرایی آن ها را به اتاق ببرد  و د ر حالی که با یکی از آنها صحبت کنان جلو بود  ،د و نفر 
از پشــت چند  تیر به سوی او شــلیک کرد ند . عشقی فریاد  کشید  و خود  را به کوچه رساند . از 

شد ت د رد  به جوی آب افتاد  . 
همســایه ها بیرون ریختند  و عشقی را به بیمارستان شهرد اری برد ند  و بعد  از چهار ساعت د رد  
چشــم از جهان فرو بست. پیراهن خونی اش را گذاشتند  روی جنازه اش و تابوت را به مسجد  
سپهســاالر برد ند . صبح روز بعد  تهران عزاد ار بود  ،کاسب کارها و اهالی محل طوق و علم بلند  
کــرد ه و جنازه را حرکت د اد ند ...« زن صاحبخانه می گوید : »بله ما خانه را خراب کرد یم چون 
تبد یل شــد ه بود  به خرابه ،جای معتاد ها بود  . به شــوهرم گفتند  این خانه را خراب نکن چون 
ارزش تاریخی د ارد  . ولی او گفت: من به تاریخ عالقه ای ند ارم ،ترجیح می د هم بکوبم و د وباره 
بســازم. بعد  از این که خانه ســاخته شــد  یکی گفت اینجا خانه میرزاد ه عشقی بود . من زیاد  
نمی شناختمش فقط می د انستم شــاعر است.همسایه ها قبول نمی کنند  این جا خانه عشقی 

است، د لیل و سند  می آورم ،کروکی می کشم.«
کوچه د کتر عشقی !

روی تابلوی کوچه ای که د ر آن میرزاد ه عشقی زند گی می کرد . نوشته شد ه است د کتر عشقی. 
وقتی به ســوپری سر کوچه می گویم ظاهراً تابلو اشتباه  نوشته شد ه است می خند د : »یعنی 
می گویی شــما از شــهرد اری هم بلد تری. البد  د کتر عشقی بود ه ،البد  اسم یک شهید  است از 

اهالی کوچه.« توضیحبی فاید ه است اما کار به همین جا ختم نمی شود  . وسط کوچه د رست 
د ر تقاطع ثابت قد م و میرزاد ه عشقی ،تابلوی د یگری هست که رویش نوشته شد ه است د کتر 
عشــقی . این کوچه د رســت د و کوچه پایین تر از خیابانی است که خانه د کتر نفیسی د ر آن 

است. خیابانی که بارها نامش د چار تغییر و تحول شد ه است. 
اما د ر همد ان خیابانی وجود  د ارد  با نام میرزاد ه عشقی. خیابان آبرومند  و بزرگی که بسیاری از 
مراکز مهم و اصلی شهر همد ان د ر آن قرار گرفته است . نامگذاری این خیابان پیش از انقالب 
انجامگرفته و د اســتان جالبی د ارد . یکی از براد ران بزرگ میرزاد ه عشقی بازنشسته ارتش بود  
. این خیابان به نام ششــم بهمن نامگذاری شــد ه بود . براد ر شاعر که نمایند ه  نخست وزیر د ر 
مجلس بود  این خیابان را به میرزاد ه عشقی تغییر می د هد  . این د ر حالی است که د ر آن زمان 
نام میرزاد ه عشقی چند ان خوشایند   خانواد ه سلطنتی نبود . مجسمه ای د ر ابتد ای خیابان قرار 
گرفته که به گفته بهروز هنری خواهرزاد ه عشــقی چند ان شکل و شمایل جالبی ند ارد  و مورد  
اعتراض خانواد ه اش هم هســت. شهر د اری همد ان که موضوع  را قبول د ارد  بارها سعی کرد ه 
این مجســمه را برد ارد  و جایش مجســمه د یگری بگذارد  که تاکنون موفق نشد ه است. ظاهراً 
مجســمه کنونی از روی عکس جوانی میرزاد ه که موی افشــان و پریشانی د اشته ساخته شد ه 

است. بهروز عشقی می گوید  هیچ خیابانی مزین به مجسمه میرزاد ه عشقی نیست.
قبر بد ون نام

غرب گورســتان ابن بابویه صد  قد م به سمت راست، مقبره شهد ای سی تیر را می بینی و قبر 
میرزاد ه عشقی از سطح سایر قبرها سری از سرها باالتر است. شاید  بلند ترین قبر گورستان ابن 
بابویه برای میرزاد ه ای اســت که از بد  ایام بخت بلند ی ند اشــت و آخر شعر های تند  و تیزش 
سی و یکمین بهار زند گی اش را به خزان رخت بستن او از این جهان تبد یل کرد . به قبر بلند  

و سفید  میرزاد ه  که هنوز سفید ی به مویش نیامد ه بود  نزد یک می شویم:
خاکم به ســر ،ز غصه به ســر حاک اگر کنم/خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم؟/ آوخ 
کاله نیست وطن تا که از سرم،/ برد اشتند  فکر کاله د گر کنم/من آنیم که یکسره تد بیر کنم.

شــعر با رنگ سیاه بر کنار قبر میرزاد ه نقش بسته اســت و روی قبر آن غیر از سفید  رنگی و 
خطی به نظر نمی آید  و هرچه هست شعر اوست و نامش د ر کنار قبرش.
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د    وهفته نامه اقتصاد    ی-   فرهنگی
سال چهارم- شماره 50 - نیمه دوم   بهمن 1396 

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

کافهداستان

 خوب من چه مي توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود  مرا با بچه نگهد ارد . بچه که مال خود ش نبود . 
مال شــوهر قبلي ام بود ، که طالقم د اد ه بود ، و حاضر هم نشد ه بود  بچه را بگیرد . اگر کس د یگري 
جاي من بود  چه میکرد ؟ خوب منهم میبایست زند گي میکرد م. اگر این شوهرم هم طالقم مید اد  
چه مي کرد م؟ ناچار بود م بچه را یک جوري سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته، مثل من  
غیر از این چیز د یگري بفکرش نمیرسید ، نه جائي را بلد  بود م، نه راه و چاره اي مید انستم. نه اینکه 
جائي را بلد  نبود م.مید انستم میشود  بچه را بشیرخوارگاه گذاشت یا بخراب شد ه د یگري سپرد . ولي 
از کجا که بچه مرا قبول میکرد ند ؟ از کجا مي توانستم حتم د اشته باشم که معطلم نکنند  و آبرویم 

را نبرند  و هزار اسم روي خود م و بچه ام نگذارند ؟ از کجا؟ نمي خواستم باین صورت ها تمام شود .
حاال هر چه فکر مي کنم نمیتوانم بفهمم چطور د لم راضي شــد ! ولي د یگر د ست من نبود . چاد ر 
نمازم را بسرم اند اختم د ست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه ام نزد یک 
سه ســالش بود . خود ش قشنگ راه میرفت. بد یش این بود  که سه سال عمر صرفش کرد ه بود م. 
این خیلي بد  بود . همه د رد ســرهاش تمام شد ه بود . همه شب بید ار ماند نهاش گذشته بود . و تازه 
اول راحتي اش بود . ولي من ناچار بود م کارم را بکنم. تا د م ایستگاه ماشین پا بپایش رفتم. کفشش 
را هم پایش کرد ه بود م. لباس خوب هایش را هم تنش کرد ه بود م. یک کت و شــلوار آبي کوچولو 
همان اواخر، شوهر قبلي ام برایش خرید ه بود . وقتي لباسش را تنش میکرد م این فکر هم بهم هي 
زد  که »زن، د یگه چرا رخت نوهاشو تنش میکني؟« ولي د لم راضي نشد . مي خواستمش چه بکنم؟ 
چشم شوهرم کور، اگر باز هم بچه د ار شد م برود  و برایش لباس بخرد . لباسش را تنش کرد م. سرش 
را شــانه زد م.خیلي خوشگل شد ه بود . د ستش را گرفته بود م و با د ست د یگرم چاد ر نمازم را د ور 
کمرم نگهد اشته بود م و آهسته آهسته قد م برمید اشتم. د یگر الزم نبود  هي فحشش بد هم که تند تر 
بیاید . آخرین د فعه اي بود  که د ستش را گرفته بود م و با خود م بکوچه میبرد م. د و سه جا خواست 
برایش قاقا بخرم. گفتم »اول سوار ماشین بشیم بعد  برات قاقا هم میخرم« یاد م است آنروز هم مثل 

روزهاي د یگر هي ازمن سؤال مي کرد . 
باالخره خط هفت را گرفتم و تا مید ان شاه که پیاد ه شد یم بچه ام باز هم حرف میزد  و هي میپرسید . 
من د یگرحوصله ند اشتم. گفتم »جونم چقد ر حرف میزني اگه حرف بزني برات قاقا نمي خرم. ها!« 
حاال چقد ر د لم مي ســوزد . اینجور چیزها بیشــتر د ل آد م را میسوزاند . چرا د ل بچه ام را د ر آن د م 
آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمد یم با خود  عهد  کرد ه بود م که تا آخر کار عصباني نشوم. 
بچه ام را نزنم. فحشش ند هم. و باهاش خوشرفتاري کنم. ولي چقد ر حاال د لم میسوزد ! چرا اینطور 
ســاکتش کرد م؟ مید ان شلوغ بود  و اتوبوس ها خیلي بود ند . و من هنوز وحشت د اشتم که کارم را 
بکنم. مد تي قد م زد م. شــاید  نیمساعت شد . اتوبوسها کمتر شد ند . آمد م کنار مید ان. د ه شاهي از 

جیبم د رآورد م و ببچه ام د اد م. 
بچــه ام هــاج وواج ماند ه بود  و مرا نگاه میکرد . هنوز پول گرفتن را بلد  نشــد ه بود . نمید انســتم 
چطورحالیش کنم. آنطرف مید ان یک تخم کد وئي د اد  میزد . با انگشتم نشانش د اد م و گفتم »بگیر. 
برو قاقا بخر. من اینجا وایســاد م تورو مي پام. برو ببینم خود ت بلد ي بخري.« بربر نگاهم میکرد . 
عجب نگاهي بود ! مثل اینکه فقط همان د قیقه د لم گرفت و حالم بد  شد .آنطرف خیابان که رسید  
برگشــت و نگاهي بمن اند اخت. من د امن هاي چاد رم را زیر بغلم جمع کرد ه بود م و د اشــتم راه 
مي افتاد م. همچه که بچه ام چرخید  و بطرف من نگاه کرد ، من سر جایم خشکم زد . د رست است 
که نمي خواستم بفهمد  من د ارم د ر میروم ولي براي این نبود  که سر جایم خشکم زد . سرم را پائین 
اند اختم و وقتي به هزار زحمت سرم را بلند  کرد م،  بچه ام د وباره راه افتاد ه بود  و چیزي نماند ه بود  

که به تخمه کد وئي برسد .
کار من تمام شد ه بود . بچه ام سالم به آنطرف خیابان رسید ه بود . از همانوقت بود  که انگار اصاًل بچه 
ند اشته ام. نفس راحتي کشید م و فکر د یگري بسرم زد . بي اینکه بفهمم و یا چشمم جائي را ببیند  
پرید م توي تاکسي و د ر را با سر و صد ا بستم. شوفر قرقر کرد  و راه افتاد . و چاد ر من الي د رتاکسي 
ماند ه بود . وقتي تاکسي د ور شد  و من اطمینان پید ا کرد م،  د ر را آهسته باز کرد م. چاد رم را ازالي 

آن بیرون کشید م و از نو د ر را بستم. به پشتي صند لي تکیه د اد م و نفس راحتي کشید م. 

بچــه مرد م
جالل آل احمد 

نام کتاب: زنانی که د نیا را تغییر د اد ند 
نویسند ه: کیت پنکرست

ترجمه: نلي محجوب 
د رباره کتاب

این کتاب د رباره زناني است که با پیروي از خواسته هاي قلبي شان، هوششان و رویاهایشان 
به چیزهایي که مي خواستند  رسید ند .با خواند ن  این کتاب مي توان با امیلي ارهارت د ر 
آســمان پرواز کرد ، با امیلي پنکرســت د رباره حقوق زنان آموخت و با کوکوشنل انقالبي 
د رمد  به راه اند اخت.این کتاب با تصاویر زیبا و حقایق شــگفت انگیز بهترین کتاب براي 
معرفي زناني اســت که د نیاي امروز مارا شکل د اد ند .کتاب زناني که د نیا را تغییر د اد ند  از 
سوي نشر ناریا براي کود کان منتشر شد ه است. پیشنهاد  کتاب/ به انتخاب  سارا خرم نهاد   

باشگاه زنان.

 آد    م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند     و قهوه می خورند    

کافه کتاب 

زنــان 5 ســاعت و 25 دقیقه از شــبانه روز را صرف کارهای 
خانگی می کنند.کار خانگی زنان واقعیتی است که باید دیده 
شود.به گفته معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ،کار 
خانگی زنان واقعیتی اســت که وجــود دارد اما نادیده گرفته 
می شود و زنی که در خانه زحمت می کشد کار و ارزش افزوده 
او در حساب های ملی و سرشماری دیده نمی شود. با انجام این 
طرح نشــان می دهیم که این کار وجود دارد و حاال چه باید 
بکنیم تا این کار و ارزش مورد توجه قرار گیرد.اخیراً  موضوع 
بررسی طرح ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشور براساس 
استانداردهای حســاب های اقماری خانواده مورد بررسی قرار 
گرفته است. ضرورت ارزش گذاری کار خانگی سال هاست که 
در دنیا مطرح شده و در ایران نیز از دهه هشتاد به این موضوع 
توجه شد اما در دســتورکار بانک مرکزی قرار نمی گرفت. در 
ســال 88 فرصتی پیش آمد تــا پژوهشــی در رابطه با این 
مسأله انجام شــود. زیرا فعالیت های خانگی به عنوان خدمات 
غیربازاری بر رفاه جامعه اضافه می کنند اما در حساب های ملی 
و تولیــد ناخالص داخلی مورد توجه قرار نمی گیرنددر طرحی 
که  ســال 88 انجام شــد روش آن نهاده – هزینه جایگزینی 
عمومی بــود. در این طرح، نســبت کل کار خانگی از تولید 
ناخالــص داخلی 29 درصد و نســبت کار خانگی زنان 22.5 
درصد برآورده شد. در این طرح سه روش برای برآورد جبران 
خدمات وجود دارد که شامل روش های هزینه فرصت، هزینه 
جایگزینی تخصصی و هزینه جایگزینی عمومی می شود. روش 

هزینه فرصت به این موضوع اشــاره دارد کــه فرضاً اگر زنی 
پزشک است، یک ســاعت درآمد او را با یک ساعتی که مثاًل 
غذا پخته اســت، معادل و میزان آن را محاسبه کنیم. البته، 
این روش بیش گویی دارد و چندان قابل دفاع نیســت. روش 
دیگری که بسیار رواج دارد، روش هزینه جایگزینی است که 
به دو بخــش هزینه جایگزینی عمومــی و هزینه جایگزینی 
تخصصی تقسیم می شود. روش هزینه جایگزینی عمومی در 
مــورد برخی از کارهای منزل اســت که نیاز به دانش خاصی 
ندارد و روش هزینه جایگزینی تخصصی در رابطه با کارهایی 
اســت که نیاز به دانش خاصی دارد. با محاسبه هر یک از این 
روش ها سطح دســتمزد تغییر پیدا می کند.به گفته مسؤول 
اجرای طرح ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشــور ، روش 
هزینه جایگزینی عمومی بود و مبلغی با  حداقل دستمزد بود. 
البته، این روشــی محافظه کارانه است که براساس مقدورات 
آماری آن را انتخاب شــده اســت.در زمینه  محاسبه جبران 
خدمات ،در ایــن حوزه مجموعه ســاعات کار برای خدمات 
خانگی را از طرح آماری مرکز آمار در سال94 با عنوان گذران 
وقت اعضای خانوارها در نقاط شــهری که بخشــی از آن به 
خدمات خانگی مرتبط اســت، استخراج گردید. نرخ دستمزد 
نیز براساس حداقل نرخ دستمزد محاسبه شد. براساس طرح 
مرکز آمار در ســال 94، هر فرد 3 ساعت و 21دقیقه در طی 
شبانه روز را صرف کارهای خانگی می کند اما این میزان برای 
زنان 5 ســاعت و 25 دقیقه و برای مردان یک ســاعت و 12 

دقیقه است. حداقل دســتمزد در سال 94 ساعتی 4 هزار و 
300تومان بود که با در نظر گرفتن ســهمیه تأمین اجتماعی 
نرخ دستمزد را 5 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شد. سهم 
بیشتر زنان در تهیه غذا و سهم بیشتر مردان در حمل و نقل 
خانوار اســت.در طرح آماری گذران وقت اعضای خانوارها در 
نقاط شــهری آمده است که 44 میلیارد ساعت برای خدمات 
خانگی صرف می شــود که از این میان، 45 درصد مربوط به 
سهم تهیه غذا، 22 درصد مربوط به مسکن و اقامت، 4 درصد 
مربوط به تهیه پوشــاک و نگهداری از آن، 12 درصد مربوط 
به نگهداری از کودکان و افراد بزرگسال و 9 درصد مربوط به 

حمل و نقل می شود. 
ســهم زنان از ارزش افزوده ناخالص خدمات خانگی در امور 
مربوط به تهیه غذا و فعالیت های مربوط به مســکن و اقامت 
بیشتر اســت اما مردان در حمل و نقل خانوار سهم بیشتری 
دارند.برخی کارشناســان معتقدند موضوع ارزش گذاری کار 
خانگی زنــان مخالفانی نیز دارد  اما  زنانه کردن ارزش گذاری 
کار خانگی نه تنها به نفع زنان نیســت بلکه به ضرر آنها تمام 
می شــود. چون اقتضائــات کنونی جامعه ما ایــن موضوع را 
نمی پذیــرد که کار خانگی تنها مختص زنان باشــد و جامعه 
جوان ما با این موضوع مخالفت شــدید دارد. اداره امور خانه 
نباید فقط به دســت زن انجام شــود. همان طور که به لحاظ 
اقتصادی خانواده ها هم به دســت زنان و هم به دست مردان 
اداره می شــوند و همه چیز باید برای زن و مرد برابر باشد. در 
چنین شــرایطی طرح این بحث ها و زنانــه کردن آن به نفع 
زنان نیســت.اما موافقان این طرح معتقدند که  در بســیاری 
از کشــورهای دنیا سال هاست روی این موضوع کار می کنند 
اما پیشــرفت چندانی نداشــتند و کماکان موافق دیده شدن 
این سهم هســتند. در زمان سرشماری به زن می گویند شما 
شاغل هستی یا خانه دار؟ در حالی که این مسأله توهین به زن 
است چون زن خانه دار درواقع شاغل است و به جامعه خدمت 
می کند اما ندیدن او ظلم بزرگی است. وقتی این مسأله دیده 
شــود آن وقت اجرت المثل این زن یا بیمه او هم واقعی است. 
همچنین، اگر سهم کار خانگی زنان را  به عنوان حساب اقماری 
کنار حساب های ملی در نظر بگیریم، می تواند تولید ناخالص 
ملی کشور را باالتر نشان دهد. کار خانگی زنان واقعیتی است 
کــه وجود دارد اما نادیده گرفته می شــود و زنی که در خانه 
زحمت می کشــد کار و ارزش افزوده او در حساب های ملی و 
سرشــماری دیده نمی شود. با انجام این طرح نشان می دهیم 
که این کار وجود دارد و حاال چه باید بکنیم تا این کار و ارزش 

مورد توجه قرار گیرد.

کارخانگی زنان واقعیتی که نادیده گرفته می شود


