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سرمقاله

افسونگر ی که می بلعد و خفه می کند
تـهـران

زنـده یـاد منوچهـر آتشـی شـاعر, نویسـنده و 
مترجـم معـروف  همیشـه از زندگـی در تهران  
بیمناک بـود وبا دلهره و اضطراب از سرنوشـت 
محتوم سـاکنان آن اینگونه می نویسد : »تهران 
گرگ درنده ای اسـت کـه اطرافیانش را تهدید 
می کند.« روایات و پیشـگویی های  مختلفی از گذشـته تاکنون   در مورد سرنوشـت تهران  نقل 
مـی شـود.  قدیمـی ها معتقـد بودند درآخرالزمـان تهـران از انفجار جمعیت به شـهرهای نزدیک 
اطرافـش مـی چسـبد و عاقبـت  بـر اثـر آتشفشـان و یا زلزله ویـران می شـود و در فاضـاب  فرو 
خواهـد رفـت. فاجعـه هولنـاک  فـرو ریختـن سـاختمان پاسـکو کـه بی تشـبیه به حادثـه فرو 
ریختـن  بـرج هـای دوقلو یازده 11سـپتامبر نیسـت  نمونـه ای از تلخ ترین  فاجعه  انسـانی قابل 

تکـراری اسـت کـه حاصل سـو مدیریت هـا و بی توجهی مسـئوالن...

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن
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 در بازار سرمايه  
 گاردگیری جدید چین در برابر آمریکا

یوآن در مقابل دالر آمریکا 
ضعیف می ماند 

در صفحه 10صفحه3 

چرا خودرويي ها استارت صعود نمي زنند  

صنعت بيمه فاقد آينده نگري است 
ترقی اقتصادی: در بررسي الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسامي ماده 12 این الیحه 
خبر ساز شد. این بند قانوني با 136 راي موافق، 40 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 221 
نماینده حاضر در صحن علني مجلس تصویب شد. در ماده 12 بیمه مرکزي مکلف شده ضریب نفوذ 
بیمه هاي بازرگاني را در طول اجراي برنامه ششم به 7 درصد برساند و سهم بیمه هاي عمر از حق 
بیمه تولیدي بیمه هاي بازرگاني حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد. اگرچه 

برخي کارشناسان و فعاالن تحقق این هدف را دور از انتظار مي دانند اما به عقیده برخي دیگر باید به 
این ماده قانوني از زاویه دیگر و مثبت تري نگاه کرد. دکتر ابراهیم کاردگر،مدیرعامل بیمه اسیا از جمله 
فعاالني است که بر این نکته تاکید دارد، این اقدام مي تواند عاملي بر حرکت شرکت هاي بیمه اي در 
توسعه و سهم خواهي در اقتصاد باشد. وي مي گوید، تصویب این ماده در الیحه بودجه مي تواند به 

معناي ظرفیت سازي در صنعت بیمه باشد.

دست وپاي صنعت بيمه بسته است  

مشروح اين گفتگو را در صفحه شش بخوانيد

دلم می خواهد همه دنیا با یک زبان صحبت کنند

با کامبيز ِدَرم بخش
هنرمند ی که  با زبان تصوير سخن می گويد

صفحه11
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بخش خصوصي اسير انحصاردولتي  

ایـــراناقتصــاد
یادداشت

کارشناس اقتصادی
سیامک پیربابایي

تاثير بدهي بانکي
 بر رشد اقتصادي

موانع دستيابي به رشد پايدارچيست  

ادامـه از صفحـه یـک-  امر به آینـده پژوهی در مدیریت بحران  شـهری و چشـم پوشـی از ضعف هـای بزرگ 
زیرسـاختی در ایـن کان شـهر بـی قـواره  اسـت. فسـاد اداری و رانت خـواری بنا بر مسـتندات تاریخـی  از دیرباز  
تاکنـون مبتـا بـه سیسـتم هـای اداری و مسـئول این شـهر بوده و هسـت  کـه ما حصـل آن چیزی جـز نابودی 
جمعـی و تـراژدی انسـانی بسـیار هولنـاک تر   از ایـن واقعه بر اثر  حـوادث و بایای طبیعی نخواهد بود. در آرشـیو 
روزنامـه اطاعـات دهـه 40  اخبـار تکان دهنده بسـیاری در خصوص سـو مدیریت ها  با این عناویـن به چاپ  می 
رسـید : »تهران در مقابل سـیاب بی دفاع اسـت. سـیل بندهای بین تهران و شـمیرانات از طرف ماموران مسـئول 
و متنفذین غصب شـده و سـیاب از شـمال به جنوب سـرازیر می شـود.«، »تهران شـب وحشـتناکی را پشت سر 

گذاشـت«، » تهـران شـهر مسـلولین اسـت« ، »اتومبیل ها تا 5 سـال دیگر در تهـران از حرکت باز مـی مانند« . 
و این روزها  نیز در   تیتر اول رسـانه ها  » انفجار و فروپاشـی سـاختمان پاسـکو  تهران« در تاریخ مطبوعات ایران 
ثبـت شـد .  اینکـه چـرا هنـوز این شـهر  بـا  وجود مشـکات مربوط به بیـش از نیم قـرن پیش تا کنون دسـت و 
پنجـه نـرم مـی کنـد و همگان در انتظار وقوع  فاجعه موعود سرنوشـت خـود را پذیرفته اند و  بـه آرامی روزگار می 
گذرانند ،از عجایب این شـهر افسـونگر اسـت.  صدور مجوز های شـهرداری بدون در نظر گرفتن جنبه های ایمنی  
و اسـتاندارد محـل کسـب  در قبـال پرداخـت عوارض کان  شـهرداری در  بافت های فرسـوده و قدیمـی که اخیراً  
فقـط بـه بازسـازی نمای ظاهری و مبلمان شـهری آنها توجه می شـود ، سـاخت برج هـای تجاری پر تـردد بدون 
رعایت اسـتانداردهای الزم در معابر کم عرض و شـلوغ نظیر سـاختمان عاالدین تهران که بارها مسـئله  تخریب 
آن مطـرح و بدالیـل معلـوم و نامعلـوم مسـکوت ماند ، سـاخت برج های بلند مرتبه در مجاری تنفسـی شـهر ، بی 
توجهـی بـه اصاح سیسـتم حمـل و نقل و نقل شـهری و آلودگی هوا ، نشسـت مداوم  زمین بـر اثر حفر چاههای  
متعدد، خشـک کردن  جنگلها و مراتع اطراف شـهر و قطع درختان تنومند خیابان ها هریک نمونه  های هسـتند 
که به تنهایی می توانند حوادث آخرالزمانی وحشـتناکتری را برای سـاکنان محصورشـده در افسـون  این شـهر بی 
قـواره آلـوده  و رعـب آور رقـم زنند.شـاید بتـوان  مدیریت بحران تهـران  را  در  این  دیالوگ معـروف خاصه کرد  : 

»تـا چـه شـود و چـه  پیش آید زین پس .تهـران  ، پس از فاجعه  پاسـکو ، بهمن مـاه 1395«.

افسونگر ی که می بلعد و خفه می کند
تهـران

ترقي اقتصادي: معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد با ارائه تحلیلي درباره 
تاثیر بدهي بانکي بخش دولتي بر رشد اقتصادي و اثرگذاري آن اعام کرد: 

بدهي دولت به بانک ها از سال 57 تا 94 همواره افزایشي بوده است . 
بروز بحران هاي مالي در دو دهه اخیر موجب توجه سیاست گذاران به مبحث 
پایداري بدهي و بي انضباطي مالي شده است. عملکرد بدهي عمومي همچون 
تیغ دو لبه اي است که در صورت وجود پایداري بدهي اثر مثبتي بر رشد 
افزایش  و  بدهي  انتشار  در  تداوم  اینصورت  غیر  اقتصادي خواهد داشت؛ در 
بي رویه آن با ایجاد نااطمیناني، محدودیت دسترسي بخش خصوصي به منابع 

مالي و کاهش پس انداز مانعي بر رشد اقتصادي خواهد بود . 
رویه  بي  افزایش  غیرمستمر،  و  پایین  درآمد  با  کشورهایي  در  اینرو  از 
بدهي هاي عمومي با توجه به عمق کم بازارهاي مالي و ضعف در مدیریت 
مالي  بازارهاي  در  مقابل،  در  دارد.  همراه  به  اقتصادي  ثباتي  بي  بدهي، 
توسعه یافته، انتشار ابزارهاي بدهي، توسعه بازارهاي مالي و به تبع آن رشد 

اقتصادي را به دنبال خواهد داشت . 
تجربه کشورهاي مختلف در زمینه اثرگذاري بدهي بر رشد اقتصادي حاکي 
تداوم  ترکیه،  اساس مطالعه صورت گرفته در  بر  است.  اهمیت موضوع  از 
سیاست ایجاد بدهي با فشار بر نرخ بهره مي تواند کوچک شدن بازار مالي 

را به همراه داشته باشد . 
بدهي  نشان مي دهد که  اروپایي  همچنین مطالعه دیگري در 12 کشور 
رفتار دوگانه اي بر رشد اقتصادي دارد و در سطوح مختلف بدهي، اثرات 
متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته است. به عبارت دیگر افزایش بدهي هاي 
دولت تا سطح آستانه اي موجب بهبود رشد اقتصادي شده و پس از آن 

با تداوم افزایش بدهي ها، کاهش رشد اقتصادي را به دنبال داشته است . 
بررسي  مورد  در کشورهاي  بدهي  ایجاد  اینرو، سیاست هاي محتاطانه  از 
پول  المللي  بین  صندوق  توسط  دیگري  مطالعه  در  است.  شده  توصیه 
با  در کشورهایي  که  است  داده شده  نشان  پایین  درآمد  با  در 40 کشور 
استقراض  کاهش  دولت  داخلي  بدهي  ثابت،  سررسید  با  بدهي  ابزارهاي 
بخش خصوصي را به همراه ندارد، اما مي تواند از مجراي نرخ بهره موجبات 

کاهش استقراض بخش خصوصي را ایجاد کند . 

در گزارش حاضر ضمن پرداختن به شاخص هاي عملکردي بدهي هاي بانکي 
دولت، با استفاده از اطاعات ساالنه بدهي بخش دولتي )دولت و شرکت هاي 
دولتي( به سیستم بانکي کشور طي دوره 92-52 رابطه بدهي و رشد اقتصادي 

و کانال اثرگذاري آن در اقتصاد ایران بررسي و برآورد شده است . 
الزم به ذکر است به دلیل فقدان اطاعات روند مجموع بدهي هاي دولت 
طي سال هاي گذشته،  بررسي مذکور صرفا با لحاظ بدهي هاي بانکي بخش 

دولتي صورت گرفته است . 
بررسي ها حاکي از آن است که حجم بدهي دولت به سیستم بانکي از سال 
1357 تا 1394 همواره در حال افزایش بوده به نحوي که بدهي دولت در 
سال هاي 1359، 1372، 1381 و 1389 از بیشترین رشد طي سال هاي 

مذکور )به طور متوسط بالغ بر 50 درصد( برخوردار بوده است . 
نسبت بدهي هاي )بانکي( بخش دولتي به تولید ناخالص داخلي که مطابق 
با اصول و رهنمودهاي بین المللي از آن به قاعده و سقف بدهي تعبیر مي 
شود و یکي از شاخص هاي مهم در ارزیابي وضعیت بدهي ها را به خود 
اختصاص مي دهد، طي دوره مذکور با نوسانات زیادي مواجه بوده به نحوي 
که بیشترین مقدار آن در سال 1367 و معادل 62 درصد و کمترین مقدار 
آن در سال 1387معادل 7,6 درصد بوده است. این نسبت در سال 1393 

معادل 13,6 درصد است . 
از دیگر مولفه هاي بررسي وضعیت بدهي ها، پایداري بدهي است که در این 
تحقیق با نسبت بدهي بانکي بخش دولتي به درآمدهاي دولت ارزیابي شده 
است به طوري که در سال 1367 با رقمي معادل 635 درصد به بیشترین 
بالغ شده و در سال 1387با رقمي معادل 47,5 درصد حائز  میزان خود 

کمترین عملکرد بوده است . 
بودجه  کسري  به  دولتي  بخش  بانکي  بدهي  نسبت  شده  باعث  امر  این 
دولت به عنوان یکي دیگر از شاخص هاي با اهمیت در سنجش پایداري 
الگوي نوساني برخوردار  از  تا 94  بدهي هاي دولت طي سال هاي 1357 
شود. نسبت مذکور در سال هاي 1372، 1378 و 1380 بیشترین مقدار را 
به خود اختصاص داده است به نحوي که به طور متوسط بدهي بانکي بخش 

دولتي بالغ بر 50 برابر کسري بودجه دولت است . 

که  دهد  مي  نشان  گزارش  برآوردهاي  نتایج 
به  GDP  در  دولتي  بخش  بانکي  بدهي  نسبت 
اقتصادي  رشد  بر  غیرخطي  و  دوگانه  اثر  ایران 
دارد. به عبارت دیگر در شرایطي که نسبت بدهي 
 27 محدوده  به  GDP  در  دولتي  بخش  بانکي 
از  اقتصادي  عنوان محرک  به  گیرد،  قرار  درصد 
بیشترین تاثیر بر ارتقاي رشد اقتصادي برخوردار 
است. لیکن پس از آن و در صورت افزایش نسبت 
مذکور و گذر از سقف 27 درصد منجر به کاهش 

رشد اقتصادي خواهد شد . 
شاین ذکر است طبق برآورد مدل، بدهي با تاثیر 
اثر  ناخالص،  ثابت  سرمایه  تشکیل  بر  غیرخطي 
منفي بر پس انداز خصوصي و همچنین اثرگذاري 
مثبت بر نرخ بهره بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر 
مي گذارد. از اینرو، اثر نهایي تغییرات بدهي بر 
اثرگذاري بدهي  برآیند میزان  به  اقتصادي  رشد 
بر هر یک از متغیرهاي مذکور و در نهایت تاثیر 

آنها بر رشد اقتصادي بستگي دارد . 
در جمع بندي این تحلیل نیز آمده است: بدهي 
به عنوان یک روش تامین مالي بودجه دولت یک 
دولت  مالي  منابع  سبد  در  شده  پذیرفته  اصل 
نظر  اتفاق  بدهي  وجود  خصوص  در  لذا  است 
وجود دارد اما در مورد میزان بدهي بهینه نظرات 
مختلفي مطرح شده است. اثر بدهي بر متغیرهاي 
کان اقتصادي بر حسب شرایط اقتصادي کشور 

و ابزارهاي بدهي مي تواند متفاوت باشد . 
در برخـي از مطالعـات کشـورها بدهـي بـا رشـد 
اقتصـادي یـک رابطـه خطـي و منفـي دارد امـا 
رابطـه  شـده  انجـام  تحقیقـات  از  بسـیاري  در 
غیرخطـي بیـن بدهـي عمومي و رشـد اقتصادي 
تاییـد شـده اسـت به طـوري کـه نسـبت بدهي 
بـه  GDP  تـا یـک سـطح بهینـه )سـقف بدهـي( 
اثـر مثبتـي بـر رشـد اقتصـادي خواهد داشـت و 
سـپس بـا تـداوم در افزایـش آن، کارایـي خـود 
را از دسـت داده و بـه عنـوان مانعـي در رشـد 
اقتصـادي عمـل مـي کنـد. از موضوعـات مهـم 
دیگـر در حوزه بدهـي، تاثیر غیرمسـتقیم بدهي 
از کانـال متغیرهایـي نظیـر پس انـداز خصوصي، 
سـرمایه گـذاري خصوصـي و دولتي و نرخ سـود 

بلندمـدت بـر رشـد اقتصادي اسـت .
 با توجه به روند فزاینده بدهي بخش دولتي در اقتصاد 
ایران در این گزارش رابطه بدهي و رشد اقتصادي با 
استفاده از داده هاي بدهي بانکي بخش دولتي )دولت 
و شرکت هاي دولتي( طي دوره 92-52 بررسي و 
برآورد شده است. نتایج حاکي از اثر دوگانه بدهي بر 
رشد اقتصادي است به طوري که نسبت بدهي بانکي 
به  GDP  تا سقف 27 درصد موجب  بخش دولتي 
بهبود رشد اقتصادي مي شوپد لیکن تداوم ایجاد 

بدهي مي تواند موجب کاهش رشد اقتصادي شود . 
شایان ذکر است که سقف بدهي محاسبه شده تنها 
با در نظر گرفتن بدهي بانکي بخش دولتي است که 
حدود نیمي از سبد بدهي بخش دولتي را تشکیل 
مي دهد و طبیعتا با افزودن بدهي سایر بخش ها 
سقف بدهي تغییر خواهد کرد. همچنین طبق نتایج 
برآوردي این گزارش اثرگذاري بدهي از کانال پس 
انداز خصوصي، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلي 
و نرخ سود بلندمدت بر تولید ناخالص داخلي نیز 

تاید شده است . 
میزان تاثیرگذاري آن بر رشد اقتصادي به برآیند اثر 
بدهي بر متغیرهاي مذکور و در نهایت تاثیر آنها بر 

تولید ناخالص داخلي بستگي دارد . 

به تدریـج  دولت هـا  امـروز،  رقابتـي  فـرا  دنیـاي  در 
آموختنـد کـه حضور مسـتقیم آن هـا در فعالیت هاي 
اجرایـي، عملیاتـي و در اختیـار گرفتـن حوزه هایـي 
نظیـر بنـگاه داري، الزامـاً نمي توانـد کیفیـت آفریـن، 
نوآورانـه و مبتنـي بر اهداف توسـعه اقتصادي باشـد، 
بـه همیـن دلیـل در تعریـف جایـگاه، مسـئولیت و 
برنامه هـاي خـود تجدیدنظر کرده و با کوچک سـازي 
بخـش  بـه  امـور  واگـذاري  در  دولـت، سـعي  بدنـه 
این یـک مسـیر تجربه شـده در  خصوصـي کرده انـد. 
همـه کشـورهایي اسـت که امـروزه از آن ها بـا عنوان 

صادرکننـدگان فـن آوري یـاد مي شـود.
و  شعارها  همه  علي رغم  ما  کشور  در  متأسفانه  اما 
تاش ها، به نظر مي رسد دولت ها هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید دست از تصدي گري امور 
برداشته و حوزه هایي که قابل واگذاري به بخش خصوصي یا تشکل هاي تخصصي هستند را در اختیار 
صاحبان آن صنف قرار دهند و خود به امور سیاست گذاري، نظارت و اهداف راهبردي بپردازد، شاید 
هم در گزینش روش پیاده سازي این رویکرد سرگردان اند و هرروز، سرنوشت بنگاه هاي اقتصادي را 

با آزمون وخطا رقم مي زنند.
مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخي کشورهاي خارجي مي تواند گواه شایسته اي بر این مدعا 
باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازاي هر 14کارمند ایراني فقط یک کارمند 
وجود دارد و در کانادا در مقابل هر 80 نفر که در وزارت کشاورزي ایران مشغول هستند فقط یک 
نفر در استخدام وزارت کشاورزي است. این واقعیت ها نشان مي دهد عطش دولت براي بلعیدن تمام 
درآمدهاي کشور اعم از نفت و مالیات براي سیراب شدن این حجم کارمند تمامي نخواهد داشت و 

بخش خصوصي اسیر و گروگان انحصار و بروکراسي درهم پیچیده شده و متراکم است.
اما از سوي دیگر، با تغییر و تحوالت در بازار جهاني نفت، اقتصاد غیرخصوصي در ایران با تمام توان 
به دنبال آن است که کاهش درامدهاي نفتي را از محل بخشنامه هاي مالیاتي، گمرکي، ارزي و ... 
تأمین کند و در این میان، تنها گزینه اي که در پیش رو دارد، فعاالن اقتصادي شناسنامه دار بخش 
اقتصادي  با عنوان خطر تضعیف  باید  از آن  ایران که  اقتصاد  از دیگر واقعیت هاي  خصوصي است. 
بخش خصوصي یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان یافته و فرسایشي شرکت هاي دولتي  براي کنار 
زدن بخش خصوصي است. هم زمان با ورود هر یک از هیات هاي تجاري و سرمایه گذاري خارجي، 
براي تصاحب کرسي ها و حذف بخش خصوصي هستیم.  شاهد دورخیز شرکت هاي غیرخصوصي 
آن ها از روز اول در مذاکره با خارجي ها پا پیش مي گذارند و حتي از تعارف خشک و بي روح به بخش 
خصوصي هم دریغ مي کند. اگر چیزي هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این 
است که اجازه نداده اند بخش خصوصي از این ترافیک هیات هاي تجاري خوشه چیني کند. چیزي 
که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصي باهدف تضعیف روزافزون،  رقیب نام 
برده شود. عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي از سوي دولت نیز مزید بر علت شده و توان و 
پتانسیل فعاالن اقتصادي را شدیداً کاهش داده است. این در حالي است که بخش خصوصي واقعي 
که غیر وابسته به دولت و شبه دولتي ها است، در دوره تشدید تحریم ها، همه توان خود را صادقانه 
و در راستاي تأمین منافع ملي و مهار بحران، به میدان وارد کرده و به معناي واقعي کلمه، در این 

دوران نحیف و آسیب پذیر شده و نیازمند تجدیدقوا است . 
اضافه بر همه این ها، مواجهه غیرعادالنه و روزافزون سازمان هایي نظیر تأمین اجتماعي با بنگاه هاي 
اقتصادي و عدم مراعات شرایط رکود حاکم بر بخش خصوصي است که شرایط را براي فعاالن بخش 

خصوصي بیش از گذشته دشوار ساخته است . 

اقتصادايران راه به کجا مي برد؟
ترقي اقتصادي : پس از سال ها مذاکره در خصوص 
برنامه هسته اي ایران و لغو تحریم هاي ظالمانه مالي و 
اقتصادي، سرانجام توافق جامع هسته اي در تاریخ 26 
دي ماه 1394 بین ایران و گروه کشورهاي 5+1 نهایي 
و اجرایي گردید و بر این اساس، روند لغو تحریم هاي 
به  توجه  با  شد.  آغاز  نیز  مرتبط  اقتصادي  و  مالي 
انتظارات بسیار مثبتي که در مورد آثار برجام وجود 
داشته است، موضوع مهمي که هنگام ارزیابي این آثار 
در سالگرد برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامدهاي 
توافق جامع هسته اي  اقتصادي  و  امنیتي  سیاسي، 
است. نباید فراموش کرد که روند تحریم هاي مالي و 
اقتصادي در صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید 
شدن بود و احتمال بروز چالش هاي فراوان پیش روي 

اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.
نرخ ارز

   در ابتداي دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل گیري 
انتظارات مثبت در خصوص دستیابي به توافق با گروه 
کشورهاي 5+1 و بهبود روابط تجاري و مالي با دنیا 
و همچنین برداشته شدن محدویت هاي فروش نفت 
در  ارز  نرخ  متوسط  رشد  و  ارز  نرخ  نوسانات  ایران، 
بازار غیررسمي کاهش چشمگیري داشته است. در 
بازار  برابري دالر در  نرخ اسمي  این راستا، متوسط 
غیررسمي ارز در سال هاي 1393، 1394 و هشت 
ماهه 1395 در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال 
درصد   4,5 و   5,2  ،3,0 معادل  ترتیب  به  گذشته 
رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمي از بازار 
انتظارات  یافته است.  غیررسمي کاهش محسوسي 
مثبت نسبت به دستیابي به توافق هسته اي و همچنین 
اجرایي شدن برجام در کنار سیاست هاي ارزي بانک 
مرکزي سهم قابل توجهي در کنترل بازار ارز داشته اند.
الزم به توضیح است که علي رغم ثبات مناسب بازار ارز 
از سال 1392 تا هشت ماهه اول سال 1395 نوسانات 
بازار ارز در آذر ماه سال جاري با توجه به شرایط بنیاني 
مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات 
شدن  مثبت  با  اساس  این  بر  است.  یافته  افزایش 
انتظارات پیش بیني مي شود روند ثبات بازار ارز با قوت 

و قدرت بیشتري تداوم داشته باشد.
تجارت خارجي

   با اجرایي شدن برجام و حرکت به سمت عادي شدن 
روابط اقتصادي و تجاري ایران با دنیا، براساس گزارش 
مقدماتي گمرک طي  9 ماهه سال 1395 جمع کل 
صادرات به لحاظ وزن 22,6 درصد و به لحاظ ارزش 
)دالري( حدود 9,1 درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته افزایش داشته است . 
همچنین بررسي وضعیت صادرات کاالهاي غیرنفتي 
)بدون احتساب محصوالت پتروشیمي، میعانات گازي 
و گاز طبیعي( نشان مي دهد که نسبت به 9ماهه سال 
است.  بوده  برخوردار  درصدي   4,8 رشد  از   1394
عاوه بر آن ارزش دالري جمع کل واردات به ایران 
در 9ماهه سال جاري نسبت به 9ماهه سال گذشته 
در حدود 4,4 درصد افزایش داشته است. در مجموع 
ارزش مبادالت تجاري کشور در 9ماهه امسال به 63,1 
میلیارد دالر رسیده که 6,7 درصد )حدود 3,9 میلیارد 
دالر( نسبت به سال گذشته افزایش نشان مي دهد که 
نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادالت تجاري 

کشور دارد.
الزم به ذکر است که در 9ماهه سال 1395 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، از بین 15 کشور عمده طرف 
معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش 
از کشورهاي آسیایي نظیر چین، امارات متحده عربي 
جمهوري کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته 
و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از 
کشورهاي اروپایي نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، 
که  است  بوده  همراه  افزایش  با  انگلستان  و  هلند 
بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاري تجاري کشور را 
حکایت مي کند. آمارهاي مربوط به تجارت خارجي که 
به برخي از آنها اشاره شد نشان مي دهد که با گذشت 
حدود یکسال از برجام، از مشکات مبادالت تجاري 

ایران کاسته شده است . 
اشتغال

   بر اساس نتایج طرح آمارگیري نیروي کار مرکز آمار 
ایران، تعداد شاغان در بخش هاي مختلف اقتصادي 
از فصل چهارم 1394 تا فصل دوم 1395 نسبت به 
فصول مشابه در سال قبل به ترتیب 1,8، 3,4 و 2,8 
درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد 
کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاري با فصول 
مشابه سال گذشته حاکي از خالص اشتغال ایجاد شده 
به ترتیب به میزان 738 و 625 و هزار نفر بوده است 
که در مقایسه با عملکرد سال هاي اخیر،   ارقام قابل 

توجهي تلقي مي شوند . 
همچنین طي این دوره افزایش  اشتغال با روند رو به 
بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است به گونه اي 
مثبت  انتظارات  با شکل گیري  بیشتري  افرادي  که 
نسبت به تحوالت مثبت اقتصادي، به جستجوي شغل 
پرداخته اند که در پي آن سهمي از جمعیت غیرفعال 
به جمعیت فعال )عرضه نیروي کار( تبدیل شده و نرخ 

مشارکت اقتصادي افزایش یافته است. براي مثال بر 
فصل  در  مشارکت  نرخ  آمار  مرکز  داده هاي  اساس 
چهارم سال 1394 و فصول اول و دوم سال 1395 
به ترتیب 37,7، 39,5 و 40,4 درصد بوده که هریک 
نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0,4، 1,5 و 

1,5 واحد درصد افزایش یافته است . 
رشد اقتصادي

   بر اساس محاسبات مقدماتي انجام شده بر پایه آمار 
و اطاعات دریافتي از مراجع آماري، تولید ناخالص 
داخلي در نیمه اول سال 1395 معادل 7,4 درصد 
بسیار  تحوالت  از  یکي  بي شک  است.  داشته  رشد 
مهمي که تاثیر معناداري بر جهش رشد اقتصادي در 
سال جاري داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت 
خام و میعانات گازي با مرتفع شدن موانع صادرات پس 

از اجراي برجام بوده است . 
به واسطه رفع تحریم  صادرات نفت پس از اجرایي 
شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال 1394 نسبت 
به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام 
به ترتیب معادل 12,1 و 24,2 درصد رشد داشت. 
روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاري 
نیز ادامه داشته به طوري که در شش ماهه اول سال 
1395 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید 
درصد   46,5 آن  صادرات  و  14,9درصد  خام  نفت 

افزایش داشته است . 
تولید  افزایش  از محل  نفت خام  افزایش صادرات 
ناخالص  تولید  بر  مستقیم  اثرگذاري  بر  عاوه 
بودجه  طریق  )از  غیرمستقیم  صورت  به  داخلي، 
موثري در رشد سایر  نیز مي تواند محرک  دولت( 
آمار مربوط  تلقي شود.  اقتصادي کشور  گروه هاي 
به اجزاي تولید ناخالص داخلي در نیمه اول سال 
1395 نشان مي دهد که عاوه بر رشد باالي ارزش 
افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه هاي 
اقتصادي نیز مثبت بوده است. در این میان رشد 
سال  دوم  فصل  در  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 
1395 به 2,1 درصد رسیده که حاکي از تغییر رو 
به بهبود روند تحوالت در این بخش است. بر این 
اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام 
صادراتي از فصل چهارم سال 1394 و تداوم این 
روند تا فصل سوم سال جاري، انتظار تقویت رشد 
گروه صنایع و معادن در شش ماهه دوم سال جاري 

را مي توان داشت . 
تورم

   نرخ تورم )متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهاي 

کاالها و خدمات مصرفي( به طور قابل ماحظه و در 
مسیري مستمر از 40,4 درصد در مهرماه سال 1392 
یافته  کاهش  آذرماه سال 1395  در  به 8,6 درصد 
است. عاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45,1 
در  درصد  به 9,2  سال 1392  خردادماه  در  درصد 
آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. یکي از عوامل 
عمده روند نزولي نرخ تورم طي دوره مذکور، اقدامات 
و سیاست هاي سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل 
ماحظه انتظارات تورمي عمدتاً در نتیجه ثبات بازار 

ارز بوده است . 
الزم به تاکید است که با اجرایي شدن برجام و تسهیل 
صادرات  توجه  قابل  افزایش  نیز  و  تجاري  مبادالت 
کشور، ریسک بي ثباتي بازار ارز به میزان قابل توجهي 
کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیش بیني مي شود 
نرخ تورم تا پایان سال 1395 در محدوده تک رقمي 

حفظ گردد . 
جمع بندي

تحوالت  از  مستقل  کشورها  اقتصادي     تحوالت 
بین المللي نیست و هر چه اقتصاد کشورها داراي 
الجرم  باشند،  خارج  دنیاي  با  بیشتري  ارتباطات 
و  مثبت  رخدادهاي  و  شوک ها  از  آنها  اثرپذیري 
منفي بین المللي نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران 
درآمدهاي  به  آن  باالي  وابستگي  به  توجه  با  نیز 
نفتي به تعبیري، اثرپذیري باالیي از تحوالت روابط 
بین المللي و نیز شوک هاي نفتي داشته است. یکي 
از شوک هاي نفتي که طي سال هاي گذشته اقتصاد 
ساخت  مواجه  بسیاري  دشواري هاي  با  را  ایران 
کشورهاي  از  برخي  سوي  از  نفت  خرید  تحریم 
طرف تجاري ایران بود .  تحریم هایي که دامنه آن از 
خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقاالت عواید ارزي 
فروش نفت مي رسید و فرصت هاي بسیاري را در 
به طور خاص در  تولید و سرمایه گذاري  خصوص 
حوزه انرژي از دسترس ایران خارج ساخته بود. با 
آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم هاي ظالمانه 
و  گرفت  قرار  دولت  دستور  در  اقتصادي  و  مالي 
از مدت ها مذاکرات، دستیابي  نیز پس  نتیجه آن 
به توافق جامع هسته اي بود. همان طور که نشان 
داده شد اثرات اجرایي شدن برجام طي یک سال 
گذشته نشان دهنده دستاوردهاي قابل توجهي در 
انتظار  که  است  بوده  اقتصادي  مختلف  حوزه هاي 
مي رود با توجه به روند تدریجي بازگشت اقتصاد به 
مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور 

شاهد تحوالت مثبتي باشد . 

ترقي اقتصادي : عضو کمیته تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: متأسفانه باید بگوییم که پرونده 
فساد مالي در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مي تواند بزرگترین فساد مالي تاریخ ایران باشد چرا که مبلغ 

تخلفات بسیار سنگین است . 
با مشخص شدن فساد مالي 8 هزار میلیارد توماني صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود دادستاني کشور به این ماجرا 
ـ مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان  برخي افراد براي انجام بازجویي احضار و بازداشت شدند که شهاب الدین غنداليـ 
یکي از افراد بازداشت شده است. در این پرونده آنچه حائز اهمیت است، وام هاي نجومي است که به 30 فرد خاص 
با زدو بند و بدون دریافت وثایق الزم اعطا شده است. طبق گفته هاي برخي نمایندگان مجلس شوراي اسامي از 
بین 30 نفري که 8 هزار میلیارد تومان تسهیات نجومي را گرفته اند برخي افراد 500 تا 1000 میلیارد تومان وام 
براي شرکت هاي صوري دریافت کرده اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام هاي کان گرفته اند و آن را براي ساخت  و 
ساز و اهداف شخصي خود هزینه کرده اند .  بخشي از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است:  بیش از 90 درصد 
تسهیات پرداختي به اشخاص و مطالبات غیر جاري بانک مربوط به کمتر از 30 ذینفع واحد است. سهم تسهیات 

خرد و متوسط از مجموع تسهیات پرداختي به اشخاص کمتر از 10 درصد است . 
در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاري از طریق تهاتر با اماک یا سایر دارایي هاي 
مورد نظر بدهکاران صورت مي گرفت، از سوي دیگر تعداد قابل توجهي از مطالبات کان مربوط به اشخاصي است که 
قباً سابقه بدحسابي در تسهیات و تعهدات دریافتي داشته اند و از طریق تهاترهاي معنا دار و تحمیلي دارایي خود 
بدهي هاي قبلي خود را تسویه کرده اند. کارشناسي اماک افراد در بسیاري موارد با قیمت هاي منطقه اي و عرف بازار 
فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایي صورت گرفته و بخش قابل توجهي از اسناد و فعالیت ها صوري بوده 
است .  در رابطه با این پرونده االسام غامحسین محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاییه در این خصوص اظهار کرد: 
هر چقدر انسان در این پرونده جلو مي رود شاهد تخلفات بسیاري مي شود زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً 

جا دارد دولت و بانک مرکزي یک آسیب شناسي جدي براي چنین پرونده هایي انجام دهد که دیگر تکرار نشود . 
سخنگوي قوه قضاییه با پرداختن جزئیات تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه توضیح داد: مثًا 
چند هزار میلیارد در اختیار برخي افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتي بگیرند. آنها نیز این مبالغ را 
گرفته اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده هاي متعددي در این حوزه آشنایي دارم هنوز هیچ پرونده اي به اندازه 
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. در همین رابطه حجةاالسام علیرضا سلیمي نماینده مجلس 
و عضو کمیته تحقیق و تفحص از مجلس شوراي اسامي گفت: متأسفانه باید به صراحت بگوییم که پرونده فساد 
مالي در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مي تواند بزرگترین اختاس تاریخ ایران باشد و حرف و حدیث هاي 

فراواني پیرامون این پرونده وجود دارد چرا که مبلغ تخلفات بسیار سنگین است . 
وي افزود: مسئوالن مربوطه در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه یا حتي آموزش وپرورش هر چقدر تاش 
کنند نمي توانند بر این تخلفات وسیع سرپوش بگذارند و باید بگوییم قد این تخلفات به اندازه قله اورست است و از 
هیچ طریقي نمي توان بر آن سرپوش گذاشت بنابراین مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا آنقدر در نظارت ها 
کوتاهي کردند تا کار به این جا برسد و شاهد چنین حجم از تخلفات باشیم و اگر مجلس به این پرونده ورود نمي کرد 

قطعاً حجم تخلفات و فساد مالي افزایش مي یافت . 

قدبلندترين فساد مالي تاريخ ايران
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یادداشت

بر اسـاس اعام مدیریت نظارت بر ناشران سـازمان بورس و اوراق 
بهادار ، از ابتداي فرودین ماه 1395 ، 77 شـرکت بورسـي شـامل 
کلیـه بانک هـا و شـرکت هاي بیمـه اي و همچنین شـرکت هایي 
کـه سـرمایه ثبـت شـده آنهـا بیـش از 10 هـزار میلیـارد ریـال 
مي باشـد، ملـزم بـه ارائه صـورت هاي مالي بر مبناي اسـتاندارد هاي بین المللي حسـابداري و گزارشـگري مالي  
  ) IFRS(مي باشـند. هرچند در نگاه اول تعداد این شـرکت ها اندک به نظر مي رسـد، ولي با بررسـي بیشـتر و 
نـگاه به سـابقه قبل این شـرکت ها  مشـاهده مي شـود که اکثـر قریب به اتفـاق آنها داراي شـرکت هاي متعدد 
اقمـاري و فرعـي هسـتند کـه در نتیجه در هنـگام تهیه صورت هاي  مالي تلفیقي این شـرکت هـاي فرعي نیز 
عمـًا ملـزم بـه تهیـه  صورت هاي مالـي مطابق با اسـتانداردهاي پیش گفته شـده خواهند  شـد .  هرچند طي 
یک یا دو سـال اخیر تعداد معدودي کاس  آموزشـي براي این اسـتاندارد ها  برگزار شـده اسـت لیکن برخي 
مشـکات، چگونگـي و کیفیـت ایـن گونـه صـورت ها را دچـار چالـش مي کند که بـه منظور اتخـاذ تصمیم و 

کنتـرل ایـن موانـع برخي از آنـان، اختصـاراً در ذیل توضیح داه مي شـود . 
     1- به گواه اکثر فعاالن در حرفه حسـابداري و حسابرسـي کارکنان این بخش ) هچون سـایر بخش ها( از 
ضعـف اساسـي در مهـارت زبان انگلیسـي رنج مـي برند حال آنکه به منظور خبره شـدن در اسـتانداردهاي 

بیـن المللـي نیاز به مهارت در درک مطالب تخصصي حسـابداري به زبان انگلیسـي مي باشـد
 2-     اسـتاندارد هـاي بین المللي، شـامل 41 اسـتاندارد حسـابداري بیـن المللي  )IAS(  که حـدوداً 13 مورد 
از آنهـا حـذف یـا جایگزین شـده انـد، همچنین ایـن اسـتانداردها شـامل 16 اسـتاندارد گزارشـگري مالي  

  )IFRS(مـي باشـد کـه هـر یـک از این اسـتاندارد هـا داراي راهنمـاي کاربـرد جداگانه نیز مي باشـند . 
از مجمــوع مــوارد گفتــه شــده در بــاال تنهــا 13 مــورد از   IAS  هــا طــي مــاه اخیــر ترجمــه گردیــده 
و در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن حــدود 6 مــورد از   IFRS  هــا نیــز قبــًا ترجمــه 

و در دســترس قــرار دارد . 
3 -  بـه موجـب اعام سـازمان بورس شـرکت هایي کـه صورت هاي مالـي بر مبنـاي   IFRS  تهیه مي کنند 
ملـزم بـه تهیـه صـورت هـاي مالـي بر اسـاس اسـتاندارد هاي ایـران نیز مي باشـند، حـال آنکه بـه موجب 
مفـاد مـاده 272 قانـون   مالیـات هـاي مسـتقیم و همچنیـن آییـن نامـه تحریـر دفاتر، شـرکت هـا ملزم 
بـه کارگیـر هـاي اسـتاندارد هاي حسـابداري مصـوب مي باشـند، و بایـد گزارش حسـابرس را بـه انضمام 
صورت هـاي مالـي منطبـق بـا دفاتـر شـرکت به سـازمان امـور مالیاتـي کشـور ارائـه نماینـد. همچنین به 
موجـب الـزام جامعـه حسـابداران رسـمي ایران گزارشـات حسابرسـي باید بر اسـاس دفاتر قانوني شـرکت 
تهیـه شـود و بـه کارگیـري اسـتاندارد هـاي بیـن المللي گاهـي موجب صـدور اسـناد حسـابداري مغایر با 
الزامـات اسـتاندارد حسـابداري ایـران خواهـد شـد کـه ایـن امـر ممکن اسـت موجـب مشـروط و یا حتي 

مـردود شـده گـزارش حسابرسـان به دلیـل انحراف از اسـتاندارد حسـابداري ایران شـود . 
4 -  بـه گـواه مشـاوران مالـي و اقتصـادي بسـیاري از شـرکت هـاي خارجـي، کـه پـس از مرتفـع شـدن 
تحریم هـاي تحمیلـي بـه منظـور سـرمایه گـذاري بـه کشـور آمـده انـد، ریسـک هـاي مترتب بـر محیط 
اقتصادي به نحو مناسـبي افشـاء و اندازه گیري و کنترل نمي شـود از جمله ریسـک مالي شـامل ریسـک 
بازار ) ریسـک نرخ ارز، قیمت، ریسـک جریان نقدي و ارزش منصفانه نرخ بهره( ریسـک اعتباري، ریسـک 

نقدیندگـي و غیره . 
بـه ادعـاي برخـي از آنـان نحـوه ارائه اطاعات بر اسـاس مباني 20 یا 30 سـال گذشـته مي باشـد و به روز 
نشـده اسـت. از جملـه علـل عدم افشـاء و یا افشـاء نـا صحیح ریسـک ها، نبود کارشناسـان خبـره و مکفي 

بـراي محاسـبه و مدیریت ریسـک بنگاه هـاي اقتصادي مي باشـد . 
در پایـان هـر چنـد  رسـیدن به نقطـه مطلوب و جهاني شـدن و جذب سـرمایه گـذاران خارجي راهـي پر فراز 
و نشـیب مي نمایـد، لیکـن گریـز ناپذیـر و الزامي اسـت. این امر همت حسـابداران و یـاري و همراهـي مدیران 
بنگاههـاي اقتصـادي را مـي طلبد که الزام سـازمان بورس و اوراق بهادار موجب کمک و تسـریع ایـن دوره گذار 

خواهـد بود . 
همچنین پیشـنهاد مي شـود به منظور تسـریع و هماهنگي بیشـتر سـازمان ها و ارگان هاي موثر با لحاظ 
راهـکار هـاي قانونـي، کمیته اي متشـکل از نمایندگان سـازمان بورس و اوراق بهادار، سـازمان حسابرسـي 
جامعـه حسـابداران رسـمي ایـران، سـازمان امـور مالیاتـي کشـور تشـکیل گـردد کـه کلیه مصوبـات این 
کمیتـه الزم اجـراء بـراي سـازمان هـاي مطبـوع باشـد کـه این امـر گامي بسـیار موثـر در اجرایـي نمودن 

اسـتانداردهاي بیـن المللي خواهـد بود . 

IFRS  موانع ارايه صورت هاي مالي بر اساس استاندارد عطش نقدينگي جديد در بازار سرمايه  
چرا خودرويي ها استارت صعود نمي زنند  

و  ها  احساسي سال گذشته خودرویي  از جو  اگر   : اقتصادي  ترقي 
واکنشهاي رواني ناشي از برجام بر این گروه بگذریم، مي توان گفت 
اکنون بازار به سطحي از تعقل در این گروه رسیده است و عمدتا بر 
بازار  تقریبا در کل  این شرایط  بر مي دارد،  مبناي حقایق گروه گام 
حاکم است. اما شاید براي برخي سوال است که چرا بازار رشد نمي کند 
و چرا خودرویي ها علیرغم این همه اخبار مثبت هنوز استارت صعود 
را نزده اند؟چرا سایر گروه هایي که تعدیل مثبت مي دهند نیز مورد 

بي مهري قرار مي گیرند؟
   باید بپیذیرید آنچه که در تابلوي بازار هم اکنون مشاهده مي شود تصویر 

کمرنگي از واقعیت بازار مي باشد. گروه هایي که دایما 
در نوسان هستند و کمتر سهمي وجود دارد که 
روندي پایدار را تجربه کند. در واقع شرایط بنیادین 
بازار بهبود قابل توجهي پیدا کرده است و این شامل 
اکثر گروه هاي بازار مي شود. نگاهي به عملکرد گروه هاي 
بازار در سال 94 بیندازید مي ببینید که گزارش هاي سال 95 
اکثر گروه ها در مقایسه با سال 94 بهبود قابل ماحظه اي داشته 
است اما شرایط بازار به علت توازن مجدد بازارها از جمله بازار پول و اوراق 
مشارکت با کمبود شدید منابع روبرو شده است. بنابراین مي توان گفت بازار 

آماده صعود است اما سوختي براي صعود فعا ندارد! 
هر عاملي مي تواند نقدینگي را به سرعت از بیرون بازار به آن برگرداند، 
هر عامل سیاسي و یا اقتصادي و یا حتي دستوري. که البته این مورد آخر 
پایداري کمتري دارد اما به هر حال براي سایر معامله گران دلگرمي و اعتماد 

ایجاد مي کند.
در حال حاضر به موعد ارسال بودجه هاي سال 96 شرکتها نزدیک 
مي شویم و احتماال حتي در صورت احتیاط بیشتر شرکتها، گزارشهاي 
ارایه خواهد شد زیرا عملکرد سه ماهه سوم بیشتر  بازار  مثبتي به 

صنایع بهتر از 6 ماهه نخست بوده است لذا مفروضات بودجه مي تواند 
مفروضات مثبتي باشد. گروه خودرویي مي تواند اولین اثرات برجام را در 
بودجه لحاظ کند و با توجه به رشد تولید و فروش احتماال اعداد بهتري 

را در بودجه 96 شاهد خواهیم بود . 
   با این وجود مشکل بازار، ورود و رسوب نقدینگي پایدار در بازار است 
که مي تواند رونق نسبي را در بازار ایجاد کند. توجه داشته باشید که 
آن چیزي که در بازار مي بینید تصویر کمرنگ واقعیت است و یک 
انتظار  است،  بازار  بنیادین  وضعیت  به  انتظار«  حد  از  کمتر  »واکنش 
می رود بازار روند خود را آغاز کند که این اصاح روند مي تواند با هر 
موضوع اقتصادي و یا سیاسي آغاز شود.  باید دید کدام عامل اقتصادي 

مي تواند قطار معامات را به ریل  صحیح باز گرداند.  
بازار از منظر بنیادین صنایع، وضعیت p/e  ، جذابیت قیمتي و شرایط زماني و 
وضعیت سیاسي و اقتصادي در شرایط ایده آلي قرار دارد اما مشکل بازار در 
هیچ کدام از این عوامل نهفته نیست،صرفا نیاز به ورود نقدینگي به سمت 
بازار مي باشد آنوقت خواهید دید که همین عواملي که االن در بازار اثر ندارند 
دوباره چگونه به عنوان عوامل اثر گذار قیمتي به عنوان بهانه هاي صعود 

سهم هاي مختلف از گروه هاي مختلف در بازار مطرح مي شوند.

حسابرس و کارشناس ارشد مالي
محمد نوحي

توصيه رئيس بورس به سهامداران
استراتژي سرمايه گذاري خود را تغيير دهيد  

اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس   : اقتصادي  ترقي 
بهادار، فرصت هاي سودآوري و رشد بسیار باال را از 
ویژگي هاي شرکت هاي دانش بنیان دانست و گفت:با 
شرکت ها  سودآوري  خوب  فرصت هاي  به  توجه 
امیدواریم که در افق هاي بلندمدت تر سرمایه گذاران 

به سودهاي خوبي دست یابند . 
به  اشاره  با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان     رئیس 
گفته  بنیان  دانش  ظرفیت هاي سودآوري شرکت هاي 
است: در دنیا شرکت هاي دانش بنیان و شرکت هایي که 
مبتني بر دانش فني و تکنولوژي بوده اند، رشدهاي بسیار 
مناسبي را تجربه کرده اند و خوشبختانه در کشور ما هم 
با حمایت هاي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، 

این شرکت ها در حال گسترش هستند   . 
شاپور محمدي با بیان اینکه شرکت هاي دانش بنیان، 
فرابورس  در  آنها  سهام  که  هستند  شرکت هایي  جزو 
معامله خواهد شد، گفت:  یکي از ویژگي هاي اصلي 

شرکت هاي دانش بنیان این است که عموما در شروع 
به لحاظ اندازه کوچکند ولي فرصت هاي سودآوري و 
رشد اینها بسیار باالست .  وي افزود: تاکنون در این حوزه، 
دو شرکت کوچک با پیوستن به فرابورس به تابلو دانش 
بنیان اضافه شدند؛ عاوه بر این، چهار شرکت دیگر نیز در 
راهند که البته اینها فقط براي شروع است و تعداد شرکت 
هاي دانش بنیان مي تواند بسیار فراتر از این اعداد باشد . 

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با قرار 
گرفتن شرکت هاي دانش بنیان در روي تابلو مي توانیم 
هم قیمت گذاري شفاف براي اینها داشته باشیم و هم 
فرصت تامین مالي براي این شرکت ها چه از طریق 
بانک ها به واسطه  افزایش شفافیت، چه از طریق بازار 

سرمایه در قالب افزایش سرمایه این شرکت ها و عرضه 
بهبود  محمدي،  آمد .   خواهد  وجود  به  مردم  به  سهام 
وضعیت شرکت ها را از دیگر مزایاي حضور شرکت هاي 
دانش بنیان در بازار سرمایه برشمرد و گفت: قطعا صادرات 
این شرکت ها و تقویت آن و برندسازي اینها وقتي در 
تابلو فرابورس قرار مي گیرند، بهتر انجام خواهد شد و 
امیدواریم که حضور این شرکت ها بتواند هم براي سرمایه 
گذاران فرصت هاي باالیي را فراهم کند و هم به تامین 
مالي راحت تر این شرکت ها در فرابورس و بازار سرمایه 
کمک کند .  وي تاکید کرد: صندوق هاي جسورانه، زمینه 
را فراهم مي کنند تا  در حوزه فناوري و تکنولوژي هاي 
نوین که جوانان ایراني با فکر دانشگاهي و تکنولوژي هاي 

نو مي آیند و ایده هایي را عملیاتي مي کنند، بشود تامین 
مالي کرد و در واقع مردم هم در فرصت هاي سودآوري 

این صندوق ها مشارکت داشته باشند  . 
محمدي در خصوص معامات آپشن هم گفت: معامات 
آپشن هم در بورس کاال و هم در بورس اوراق بهادار 
شروع شده و خوشبختانه استقبال بسیار خوبي هم از آن 

صورت گرفته است . 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان به سرمایه 
گذاران توصیه کرد که استراتژي هاي سرمایه گذاري 
خود را بر اساس تحلیل و روندهاي بلند مدت و خرید 
و فروش ها را بر اساس پتانسیل هاي دائمي و بلند مدت 
شرکت ها تنظیم کنند .  محمدي گفت: قاعدتا نوساناتي 
که در کوتاه مدت وجود دارد، با توجه به فرصت هاي 
خوب سودآوري شرکت هاي ایراني در بلند مدت جبران 
خواهد شد و ما امیدواریم که در افق هاي بلندمدت تر 

سرمایه گذاران به سودهاي خوبي دست یابند.

انجمن  رییس  خبر  اعام  از  پس  اقتصادي:  ترقي 
معدن  صنعت،  وزیر  موافقیت  خصوص  در  سیمان 
بورس  طریق  از  صادراتي  سیمان  عرضه  با  تجارت  و 
کاالي ایران به بازارهاي جهاني، دبیر انجمن کارفرمایان 
صنعت سیمان نیز از آغاز قریب الوقوع عرضه سیمان 
شیخان  عبدالرضا  دهد .   مي  خبر  بورس  در  صادراتي 
اظهار داشت: قرار بود سیمان در فصل تابستان 95 وارد 
بورس کاال شود، اما از آنجا که مذاکراتمان با مسئوالن 
وزارت صنعت به تعویق افتاد زمان ورود طوالني شد اما 
در حال حاضر همه چیز براي آغاز صادرات سیمان از 

بورس کاال فراهم است . 

شـیخان گفـت: بـه تولیـد کننـدگان سـیمان اعـام 
کرده ایـم که در صـورت آمادگي بـراي ورود به رینگ 
صادراتـي هـر چه سـریعتر اقـدام کنند چرا کـه براي 
ورود و ارزیابـي در بـورس کاال بـه مقـداري زمان نیاز 
اسـت برایـن اسـاس پـس از انجـام اقدامـات الزم از 
سـوي شـرکت هاي سـیماني، شـاهد برگشـت دوباره 

سـیمان به تـاالر بـورس خواهیـم بود . 
رینگ  به  ورود  براي  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وي 

صادراتي بورس کاالي ایران در ابتدا چه شرکت هاي 
ورود خواهند کرد؟ پاسخ داد: نظر ما این است که تمامي 
شرکت هاي تولید کننده سیماني به بورس کاالي ایران 
ورود کنند اما به نظر مي رسد در ابتدا تولید کنندگاني 
که به مرزهاي خروجي کشور نزدیکتر هستند کار خود 
را آغاز کنند چرا که بیشتر صادارت سیمان از کشور 

توسط شهرهاي مرزي صورت مي گیرد . 
شیخان همچنین در رابطه با ورود سیمان به رینگ داخلي 

صنعت  کارفرمایان  انجمن  گفت:  تسنیم  کاالبه  بورس 
سیمان درصدد ورود سیمان به تاالر داخلي بورس کاال 
نیز هست که بعد از موفقیت در عرضه  صادراتي، معامات 
داخلي سیمان نیز شروع خواهد شد اما تمام این ها بستگي 
به موفقیت سیماني ها در رینگ صادراتي و افزایش انگیزه 

تولید کنندگان براي ورودشان در این بازار شفاف دارد . 
به  اشاره  با  سیمان  صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیر 
مزایاي ورود سیمان به بورس صادراتي اظهار کرد: این 
امر موجب افزایش قیمت صادراتي سیمان و ایجاد نظم 
تر  امیدواریم هرچه سریع  این حوزه مي شود که  در 

این اتفاق رخ دهد . 

عرضه سيمان صادراتي در بورس کاال  
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اينرسی تورمی و مخاطرات 
کاهش بيشتر آن در شرايط فعلی

اقتصـادی ثبـات متغیرهـای  ادبیـات  امـروزه در 
کان و عـدم نوسـانات پردامنـه ی آن، بـه نوعـی 
معـرف و اندیکاتـور چیسـتی و چگونگـی فعالیت 
اقتصادی و جهت حرکت آن محسـوب می شـود. 
در ایـن میـان شـاخص تـورم نیـز به دلیـل اثرات 
ملمـوس و مسـتقیمی کـه بـر زندگـی و حیـات 
اقتصـادی آحاد مـردم یک جامعـه دارد از اهمیت 
و حساسـیت بـه مراتب بیشـتری برای سیاسـت-
گـذار اقتصـادی برخوردار اسـت. تورم بـاال به طور 
طبیعـی افـت قدرت خریـد پول و افزایـش هزینه 
نگهـداری آن را به دنبال داشـته و در صورت عدم 
مدیریـت صحیـح مـی توانـد بـه پیچیده شـدن و 
ایجاد مشـکل بـرای سیسـتم بانکی منتهی شـود 
و البته سـایر بخشـها را از خود متأثر نماید. نمونه 
آن بـی ثباتـی و نوسـانات نـرخ ارز و تورم از سـال 
84  بـه بعـد در سـاختار اقتصـادی مـا بـود کـه 
بـه تدریـج بـه هیـوالی بیرحـم ابرتـورم تبدیـل 
شـد و کژکارکردهـای بسـیاری را از خـود بر جای 
گذاشـت کـه تبعـات آن بـه رغـم اقدامات بسـیار 
هنـوز هـم ادامـه دارد. بـه هـر روی فـارغ از آنچه 
در گذشـته رخ داده، در شـرایط فعلـی کـه تـورم 
مـا بـا تاشـهای بسـیار دولـت تـک رقمی شـده 
ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه تکلیـف و اولویـت 
سیاسـتگذار اقتصـادی در دوگانگی بهبود و رشـد 
اقتصـادی کـه نیاز واجب ماسـت و کاهش بیشـتر 
نـرخ تورمـی کـه طبـق آمـار بانـک مرکـزی در 
آذرمـاه بـه 8/6 درصد رسـیده، کدام اسـت؟ البته 
ایـن پرسـش در صـورت متـوازن بـودن شـرایط 
اقتصـادی و اینکـه همـه چیـز در سـر جـای خود 
قـرار داشـته باشـد؛ کمتـر مطـرح اسـت زیـرا در 
یـک اقتصـاد پویـا کمتر شـاهد نرخ تـورم بیش از 

محـدوده 2 یـا 3 درصـدی آن هسـتیم. 
برای پاسـخ به سـوال فـوق البته نگاهـی به قواعد 
علـم اقتصـاد در ایـن زمینـه مـی توانـد کمـک 
کننـده باشـد. بر اسـاس نظریه مقـداری پول نرخ 
رشـد اقتصـادی و سـرعت گـردش پـول در کوتاه 
مـدت و رشـد نقدینگـی در بلندمـدت از جملـه 
عوامـل اثرگـذار بـر نرخ تورم  به شـمار مـی روند. 
حـال بـا توجه بـه اینکـه در سـالهای گذشـته در 
اقتصـاد مـا نـرخ رشـد حجـم پـول، غالبا بیشـتر 
از نـرخ رشـد اقتصـادی بـوده بـه خوبی مشـخص 
مـی شـود کـه تـورم مـا بـه صـورت ریشـه ای 
بیشـتر متأثـر از چـه عاملی بـوده و تنظیم اصولی 
آن در یـک افـق درازمـدت در چـه دایـره عمـل 
بایسـتی مـد نظـر باشـد، تـا منطـق  اقتصـادی 
توجیهـی خـود را حفظ نماید. از همیـن رو ارزش 
کار دولـت محترم که با شـناخت درسـت و اتخاذ 
سیاسـتهای اصولـی به دسـتاورد تـورم تک رقمی 
منجـر شـده اسـت بـا افزایش انـدک مقـدار تورم 
در ماههـای آتـی به هیـچ وجه زیر سـوال نخواهد 
رفـت. زیـرا قاعـده پویایـی اقتصاد در جهت رشـد 
و بهبـود، بـر ایسـتایی و حفـظ تـورم بـا توجه به 
شـرایط فعلـی، ترجیـح منطقـی و عقانـی دارد و 
تـاش بـرای کاهش تـورم در الیه هـای پایین تر 
بـا توجـه بـه رسـیدن آن بـه هسـته سـختش به 
سیاسـتهای جزمی تـر و پرمخاطره تـری نیازمند 
اسـت. مجموع دالیل بسـیاری چون رسـیدن نرخ 
مشـارکت نیـروی کار بـه محـدوده 40 درصـدی 
علیرغـم رکـورد زنـی دولـت در ایجـاد اشـتغال 
آزاد شـدن فنر ورود فارغ-التحصیان دانشـگاهی 
جدیـد و متقاضـی شـغل، تـاش بـرای شـفافیت 
بیشـتر سـاختار اقتصادی توسـط دولت و ضرورت 
ورود و جـذب بیشـتر سـرمایه گـذار خارجـی و 
همچنیـن فعـال شـدن بخـش خصوصـی کشـور 
همـه مبیـن این مطلب اسـت کـه اصـرار بیش از 
ایـن بـر تثبیـت و کاهـش تـورم بـه هیـچ عنوان 
بـه صـاح نبـوده و فشـارهای هزینـه هـای وارده 
و کوتـاه مـدت آن در صـورت افزایـش بـر تبعـات 

بلندمـدت آن در آینـده، اولویـت دارد.
از سـویی الـزام و حرکـت منطقـی دولـت بـه 
سـمت رشـد حقیقی اقتصاد، حرکت به سـمت 
تـک نرخـی و حقیقـی شـدن قیمـت ارز بـه 
منظورکاهـش فشـار بـر تولیدکننـده داخلـی و 
ایجاد شـرایط پیشـبین اقتصادی برای سـرمایه 
گـذاران خارجی و افزایش قیمت نفت در سـال 
پیـش رو به خودی خود مکانیزم سـیال شـدن 
بیشـتر نقدینگـی و دینامیـک افزایش تـورم را 
موجب خواهد شـد، افزایشـی که البتـه در دراز 
مـدت باقـی نخواهـد مانـد در صورتیکـه ما در 
سـالهای پیـش رو بـا رشـد اقتصـادی معقـول 
حـدود 3 یـا 4 درصـد اقتصاد خـود را مدیریت 
و برنامـه ریـزی کنیـم. در همیـن راسـتا پیش 
فـرض اولیـه و الزم بـرای حرکـت بـه سـمت 
ایـن هـدف مهـم، توجـه ویـژه به طـرف عرضه 
تزریـق  و  اقتصـادی  انبسـاط  هدفگـذاری  در 
نقدینگـی اسـت. یعنـی اینکـه بنـگاه اقتصادی 
و تولیدکننـده واقعـی مـا در حـال حاضـر بـه 
نسـبت دریافـت کنندگان مبهم تسـهیات و یا 
نهادهـای کـم بهـره ور در اولویـت قـرار گرفته 
و جریـان حرکـت انبسـاطی اقتصاد به روشـنی 
از سـوی سیاسـتگذار بـه رشـد و اشـتغال مؤثر 
بیانجامـد. خاصـه اینکـه کاهـش نرخ تـورم با 
توجـه بـه مسـتندات و آمـار موجـود اگـر چـه 
دو  محـدوده  در  کشـورها  از  بسـیاری  بـرای 
درصـدی و یـا حتـی نـرخ منفـی اش حـادث 
شـده و بسـیار هـم ارزشـمند اسـت، امـا اصرار 
بـر کاهـش بیشـتر آن بـا توجـه بـه مقتضیات 
حالیکـه  در  هـم  آن  و  مـا  اقتصـاد  کنونـی 
ایـم  مواجـه  تورمـی  اینرسـی  بـه  اصطاحـا 
چنـدان منطقـی نیسـت و اظهـارات مسـؤوالن 
دولتـی نیـز مبنـی بـر عـدم ضـرورت کاهـش 
بیشـتر ایـن نـرخ، منطبـق بـا همیـن واقعیات 
اقتصـادی اسـت کـه البتـه بایسـتی هـر چـه 
سـریعتر بـه سـمت تحـرک تولیـد، صـادرات و 

اشـتغال کارا حرکـت نمایـد.

یادداشت

ريــال اسير سياست بازی 
پشت پرده ورشکسته نشان دادن ريال    

ترقي اقتصادي: به زعم بسیاری از جمله کارشناسان اقتصادی گر چه طرح مسائلی 
از قبیل ورشکستگی ریال از سوی عده ای شانتاژ سیاسی است و در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم برای تخریب سیاست های پولی مطرح می شود، ولی به هر 
حال سیاستگذاران پولی باید با پیش بینی نوسانات جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند 

چرا که افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اعام بحران است.
به دنبال نوسانات ارزی که در اواسط آبان ماه رخ داد نرخ ارز تا مقاطعی به باالی 
4000 تومان هم رسید. درباره علل و عواملی که رشد نرخ دالر را رقم زده بود از 
سوی کارشناسان مسائل متعددی از جمله افزایش سفرهای فصلی، تقویت دالر در 
برابر ارزهای خارجی و بعضا هم تغییر عامدانه نرخ ارز به قصد جبران کسری مالی 

دولت مطرح شد، موضوعی که قویا از سوی مقامات اقتصادی رد و بیان شد دولت به 
هیچ عنوان قصد ندارد، امنیت اقتصادی کشور را به قصد جبران کسری مالی خود 

به مخاطره بیندازد.
فارغ از دالیل افزایش نرخ ارز، در روزهایی که دالر به باالی 4000 تومان رسیده 
بود ادعایی تحت عنوان »ورشکستگی ریال«، مطرح شد که استفاده از این عبارت 
گر چه  بانک جهانی.  گزارش های  از  یکی  به  منتسب شد  کنندگان  از سوی طرح 
بررسی  گزارش های بانک جهانی نشان داد در توضیح تبعات افزایش نرخ ارز در ایران 
چنین عبارتی به کار نرفته است، ولی طرح چنین موضوعی واکنش هایی را از سوی 

کارشناسان و مقام پولی به دنبال داشت.
اغلب اقتصاددانان در این زمینه معتقدند که اساسا طرح موضوع ورشکستگی ریال 

بی محتوا و تعریف نشده است.
احمد حاتمی یزد، کارشناس امور پولی و بانکی در این زمینه اظهار می کند: از نظر 
من ورشکستگی ریال ادعایی بی معناست چون ورشکستگی درباره موسسات و ... به 
کار می رود و درباره پول ملی معنا ندارد، ولی می توانیم بررسی کنیم که نرخ ارز 

تعادلی است یا خیر؟
این موضوع نیز به پارامترهای متفاوت و متعددی بستگی دارد و لزوما افزایش نرخ 

ارز نشان از رفتن به سمت وضعیت غیر متعادل ندارد.
همچنین بعضی از اقتصاددانان طرح این قبیل مسائل را سیاسی کاری در آستانه 
منتقدان  از  عده ای  معتقدند  و  می دانند  دوازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سیاست های پولی دولت در آستانه انتخابات دوازدهم قصد دارند با ناکارآمد نشان 

دادن دولت به اهداف سیاسی خود دست یابند.
کمیل طیبی، اقتصاددان در این زمینه اظهار می کند:  به نظر من طرح مسائلی از 
قبیل »ورشکستگی ریال«، که در این روزها از سوی عده ای مطرح می شود نوعی 
شانتاژ سیاسی در آستانه انتخابات است. من معتقدم طرح این موضوعات که دالر به 
زودی به 5000تومان می رسد، ریال ورشکست می شود و ... خوراک تبلیغات شب 
انتخابات است که اکنون عده ای برای نیل به اغراض سیاسی خود مطرح می کنند 
فعاالن  میان  در  استرسی  کارشناسی،  غیر  اظهارات  قبیل  این  حال  هر  به  ولی 
اقتصادی ایجاد می کند و طبیعتا مشکاتی را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.

عاوه بر آنچه گفته شد قریب به اتفاق اقتصاد دانان افزایش نرخ ارز را، نه به دلیل 
کاهش ارزش ریال بلکه به دلیل افزایش ارز دالر می دانستند چرا که بررسی ارزهای 
دیگری مانند یورو و ین در برابر ریال نشان می داد که سایر ارزهای معتبر جهانی نیز 

در برابر رسال تضعیف شده اند.
می گوید:  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  پژوهشی  معاون  زمان زاده،  حمید  همچنین 
بر  ماجرا  این  از  بخشی  اینکه  به  توجه  با  برابر دالر  در  ریال  تضعیف 10 درصدی 
ریال  ورشکستگی  از  مفهومی  هیچ  جهانی،  بازارهای  در  دالر  تقویت  به  می گردد 
ندارد. وقتی از ورشکستگی پول ملی سخن به میان می آید که با تضعیف شدید آن 
روبه رو باشیم، در حالی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ریال در برابر دالر در 
محدوده سه هزار تومان تا چهار هزار تومان در نوسان بوده است، بنابراین در مجموع 

در چهار سال اخیر ارزش ریال تا حدودی با ثبات بوده است.
که  می شود  اهمیت  حائز  بیشتر  وقتی  موضوع  این  کرد:  عنوان  دان  اقتصاد  این 
وضعیت ارزهای دیگر و ارزش آن در برابر دالر در سال های گذشته بررسی شود. 
در این صورت متوجه می شویم که وضعیت ارزش ریال در برابر دالر در مقایسه با 
برخی ارزهای دیگر در برابر دالر چندان هم بد نبوده است، چرا که دالر به ویژه بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سیاست فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره 

آمریکا در بازارهای جهان تقویت شده است.
نشان  واکنش  نیز  مرکزی  بانک  رئیس  سیف،  ولی اهلل  ریال  ورشکستگی  ادعای  به 
داد و وی که چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، گفت: عده ای 
مطرح کرده اند که بانک جهانی اعام کرده اگر قیمت دالر تا بیش از 4000 تومان 
در ایران برسد، اقتصاد ما با معضات بسیاری حتی ورشکستگی مواجه خواهد شد. 
اساسا  و  بود  نکرده  ارائه  تحلیلی  جهانی چنین  بانک  اصا  که  است  حالی  در  این 
درست نیست. با این حال برخی با غرض ورزی این خبر را منتشر کردند و موجب 

ناآرامی شدند.
سوی  از  ارز  نرخ  افزایش  دنبال  به  ریال،  ورشکستگی  قبیل  از  مسائلی  گرچه 
کارشناسان اقتصادی مردود اعام شد، ولی این موضوع را هم مطرح کردند که بانک 
مرکزی با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع ارزی را در اختیار دارد باید طوری 

مدیریت کند که از نوسانات ارز جلوگیری کند.

کارشناس نظام بانکی
خسرو خواجه حسنی

  آغاز جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک رفاه

الحسنه  قرض  های  حساب  بزرگ  جشنواره  یکمین  و  سی   : اقتصادی  ترقی 
پس انداز بانک رفاه کارگران با اعام جوایز بزرگ این دوره آغاز شد.جوایز بزرگ 
این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران 
57 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی 500 میلیون ریالی، 157 فقره کمک 
میلیون   200 نقدی  جایزه  فقره   257 ریالی،  میلیون   350 خودرو  خرید  هزینه 
است. ریالی  میلیون   15 دستی  صنایع  خرید  هزینه  کمک  فقره   357 و  ریالی 
برای  گرامی  مشتریان  و  اندیشان، هموطنان  تمامی خیر  گزارش،  این  اساس  بر 
از  دوره  این  ارزنده  از جوایز  مندی  بهره  و  الحسنه  قرض  نیک  امر  در  مشارکت 
قرعه کشی فرصت دارند تا پایان اسفند ماه سال 1395 نسبت به افتتاح حساب 

یا تکمیل موجودی اقدام کنند.

 تدوين برنامه 5 ساله برای بانک مسکن
ترقی اقتصادی :مدیر عامل بانک مسکن با حضور در جمع مدیران و کارکنان 
تدوین  از  بانک مسکن،  تاسیس  سالگرد  و هشتمین  هفتاد  مراسم  در  بانک  این 
با تاکید  برنامه 5 ساله برای بانک مسکن خبر داد.دکتر محمد هاشم بت شکن 
بهره  است؛سال  مهمی  بسیار  سال   96 کرد:سال  96خاطرنشان  سال  اهمیت  بر 
وری از فرصت های حاصله از رفع تحریم ها،سال رشد اقتصادی و بهبود وضعیت 
معیشت مردم ،نخستین سال برنامه ششم توسعه اقتصادی و سال پایانی دولت 
یازدهم!اگر در سال جاری بیشترین سهم از رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت 
و بخش صنعت بوده است در سال آینده با توجه به کم شدن سهم نفت در رشد 
اقتصادی،این بخش مسکن  وساختمان است که می تواند موجب رشد اقتصادی 
و اشتغال آفرینی شود.بت شکن گفت:بنابراین به نظر می رسد با توجه به عایم 
خروج از رکود در بخش مسکن و مشاهده عایم پیش نگر،توجه دولت به رونق 
بخش مسکن و ساختمان بیشتر شود؛و این موضوع انتظارات از بانک مسکن را 

دو چندان می کند.

سرمايه »پککو« 100 درصد افزايش يافت
 ترقـی اقتصـادی: مجمـع عمومـی فـوق العـاده شـرکت تجـارت الکترونیـک 
پارسـیان بـا حضـور 84,60 درصـد از سـهامداران بـا موضـوع افزایـش سـرمایه 
شـرکت برگزار شـد.در جلسـه مجمـع پس از اسـتماع گـزارش توجیهـی افزایش 
سـرمایه توسـط آقـای مهندس عبدالعظیـم قنبریان مدیر عامل شـرکت و گزارش 
بـازرس قانونـی و انجام پرسـش و پاسـخ  ، مجمع به اتفاق آراء با افزایش سـرمایه 
از مبلـغ1,821,704 میلیـون ریـال بـه 3,643,408میلیون ریال بـه میزان 100 
درصـد در دو مرحلـه موافقـت نمـود و مقـرر گردید افزایـش سـرمایه مرحله اول 
بـه مبلـغ 910,852 میلیـون ریـال ) معادل 50 درصـد ( بافاصله بعـد از مجمع  
عملیاتـی و افزایـش سـرمایه مرحلـه دوم بـه مبلـغ 910,852 میلیـون ریـال در 
اختیـار هیئـت مدیـره قـرار گرفـت تـا نسـبت بـه انجـام آن طبـق برنامـه هیئت 
مدیـره تـا پایـان سـال 1396 اقـدام نماینـد قابـل ذکـر اسـت افزایش سـرمایه از 

محـل مطالبـات حـال شـده سـهامداران و آورده نقـدی انجام خواهد شـد.

  مزايای کارت خانواده بانک سينا
و  الکترونیک  بانکداری  خدمات  توسعه  راستای  در  سینا  :بانک  اقتصادی  ترقی 
ترویج فرهنگ استفاده از این خدمات، نسبت به صدور کارت خانواده اقدام می کند.

این کارتها که در زمره کارت های نقدی است بنا به درخواست سرپرست خانواده 
برای تک تک اعضای خانواده وی صادر می شود و نقش مهمی در مدیریت هزینه 
خانوارها دارد.کارت خانواده بانک سینا، قابلیت استفاده در کلیه پایانه های فروش و 
خودپردازهای عضو شبکه شتاب را دارد.این کارت در کنار مزایایی چون صرفه جویی 
در وقت، خرید آسان و مطمئن و بهره مندی از سود پول برای صاحبان کارت، امکان 
پس انداز برای فرزندان و ترویج فرهنگ پس انداز در خانواده ها را فراهم می سازد.

 
فعاليت های ارزی بانک سپه افزايش يافت

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه پس از تحریم ها 
اقدامات اساسی در زمینه گسترش فعالیت های ارزی خود صورت داده است گفت: 
است.مدیرعامل  ارزی  فعالیت های  بانک رشد حجم  این  موفقیت های  از جمله 
از  ایرانی است که پس از خروج  بانک سپه گفت: بانک سپه قدیمی ترین بانک 
نا مشروع و غیر قانونی , عملکرد مطلوبی در بخش فعالیتهای ارزی  تحریمهای 
از طرحهای  به پشتیبانی  بود که  بانکی  اولین  بانک سپه  افزود:  داشته است.وی 

اقتصاد مقاومتی اقدام کرد و این مهم همچنان از اولویتهای این بانک است.

  سرمايه »ايران کيش« 200ميليارد تومان می شود
ترقی اقتصادی : درآمد هر سهم شرکت ایران کیش برای سال مالی منتهی به 
29 اسفند 95 مبلغ 500 ریال پیش بینی شده و در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 
شهریور 95با تحقق 267 ریال از این درآمد بودجه را 53,4درصد پوشش داد و به 
ایران کیش اعام کرد  وعده های نیم سال خود عمل کرد.شرکت کارت اعتباری 
که طبق مصوبه 27 دی 95 هیات مدیره، در نظر دارد سرمایه فعلی یک هزار و 
310 میلیارد ریالی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به 2 هزار میلیارد 
ریال برساند و هدف از این افزایش سرمایه اجرای طرح توسعه و خرید دستگاه های 
ریال  میلیارد  و 310  هزار  با یک  اکنون  که  است.این شرکت  اعام شده  پذیرنده 
سرمایه فعالیت می کند، قصد دارد با افزایش سرمایه 53 درصدی در جهت اجرای 

طرح توسعه و خرید دستگاه های پذیرنده گام بردارد.

سرمايه موسسه ملل 8 هزار ميلياردی شد
ترقی اقتصادی :مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری ملل به منظور تصویب 
افزایش سرمایه 2 هزار و 950 میلیاردی موسسه و با حضور 85 درصد سهامداران 
موسسه برگزار شد.مجمع موسسه با ریاست سید امین جوادی مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و با حضور محمدرضا مروجی رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای 
هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس و همچنین نماینده سازمان بورس به همراه  
85 درصد از سهامداران، در  سالن همایش های هتل همای تهران در دوم بهمن 
ماه سال 1395 برای بررسی موضوع  افزایش سرمایه موسسه تشکیل شده و بر این 
اساس سرمایه این شرکت بورسی با موافقت سهامداران ، از رقم 5 هزار و 50 میلیارد 

ریال به 8 هزار میلیارد ریال رسید که طی دو مرحله انجام خواهد شد. 

   بانک صادرات از فهرست تحريم ها خارج شد
 PLC ترقی اقتصادی : اتحادیه اروپا خروج بانک صادرات ایران و بانک صادرات
لندن از فهرست تحریم ها را به صورت رسمی اعام کرد. به دنبال خروج بانک 
صادرات ایران و بانک صادرات plc لندن از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا در 
تاریخ 23 اکتبر 2016 این اتحادیه موضوع خروج بانک صادرات ایران از تحریم ها 
را از طریق روزنامه رسمی خود در تاریخ 16 ژانویه 2017  رسما« تایید کرد.بر این 
اساس در سالروز اجرایی برجام، تارنمای اتحادیه اروپا از خروج برخی از شرکت ها 
و افراد از جمله بانک صادرات ایران از فهرست تحریم خبر داد. با برداشته شدن 
تحریم از دارایی های بزرگترین بانک بورسی کشور که به تنهایی دارای 27 شعبه 
بانکی در  توانمندی های نظام  از پنجاه درصد  بانک در خارج که معادل بیش  و 
خارج از کشور می باشد، نه تنها برای ذی نفعان این بانک بلکه برای اقتصاد ایران 

نیز نوید بخش و مفید است.
 

محصوالت نوين بانک ملی در راه بازار
و  متمایز  محصوالت  اینکه  بیان  با  ایران  ملی  بانک  :مدیرعامل  اقتصادی  ترقی 
منحصر به فرد باعث پیشرفت بانک است، گفت: در این خصوص بزودی محصوالت 
نوین و جذابی توسط بانک ملی ایران رونمایی خواهد شد.محمد رضا حسین زاده  
در همایش بررسی عملکرد سه ماهه سوم بانک ملی ایران که با حضور اعضای هیات 
مدیره و مدیران ارشد این بانک در باشگاه آجودانیه برگزار شد٬ با تسلیت شهادت 
جمعی از آتش نشانان غیور و فداکار در حادثه ساختمان پاسکو ابراز داشت: نیل به 
اهداف تعیین شده، بانک ملی ایران را تبدیل به یک بانک برتر خواهد کرد و با وجود 
مدیران و کارکنان متخصص بانک ملی ایران، تمامی مسائل مرتفع خواهد شد به 
شرط اینکه همدلی، همزبانی، ایجاد انگیزه در کارکنان، احساس مسئولیت، اعتماد 
و تاش جمعی در دستور کار مدیران بانک قرار گیرد.وی با تقدیر از کارکنان این 
بانک در خصوص مدیریت منابع و مصارف در سه ماهه سوم سال جاری٬خواستار 
ادامه این روند در مدت باقی مانده تا پایان سال شد و تاکیدکرد:محصوالت متمایز 
و منحصر به فرد باعث پیشرفت بانک است و در این خصوص بزودی محصوالت 

نوین و جذابی توسط بانک ملی ایران رونمایی خواهد شد.
  

بانک تجارت قهرمان صنعت بانکداری شد
صنعت  بخش  در  صنعت  قهرمانان  جشنواره  :دوازدهمین  اقتصادی  ترقی 
بانکداری، با اعطای لوح تقدیر و تندیس زرین، از بانک تجارت به عنوان قهرمان 
صنعت بانکداری قدردانی به عمل آورد.این بانک در بخش برندهای پیشتاز بازار 
ایران، با ارائه گزارشی از فعالیت های خود در راستای مسئولیت های اجتماعی 
فعالیت های محیط زیستی و توسعه سوپرمارکت مالی خود به عنوان بانک برتر 
تهران  استاندار  هاشمی  مهندس  حضور  با  که  همایش  این  در  شد.  شناخته 
برگزار شد، با اعطای لوح تقدیر و تندیس زرین از بانک تجارت قدردانی به عمل 
با توجه به تقارن با حادثه آتش سوزی ساختمان  آمد.این جشنواره همچنین 
پاسکو، به عنوان ادای دین بخش صنعت کشور به آتش نشانان، نشان قهرمان 
قهرمانان صنعت را به همسر آتش نشان شهید عباسی به نمایندگی از جامعه 

آتش نشانان اعطا کرد

 مزايای دست يابی به زبان مشترک حسابرسی

پايان کتمان درآمد برای دولتی ها 
ترقی اقتصادی: با رفع تحریم ها، سازمان حسابرسی کشور 
بهادرا  اوراق  و  بورس  سازمان  که  را  هایی  شرکت  تمامی 
مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. 
استاندارهای  براساس  تلفیقی  مالی  های  صورت  تهیه  الزام 
گزارشگری مالی از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد و بانک ها 
برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع 

بانکی شدند.
این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی 
در صــورت های مــالی شرکــت ها، بیمــه ها و بانــک ها و 
بن بست شکل گیری پدیده هایی مانند »دریافت حقوق های 
است.  کاغذی«  سودهای  به  موسوم  »سودهای  نامتعارف«، 
با دنیا،  از سوی دیگر همسان سازی زبان گزارشگری مالی 
اطمینان  تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب 
و  ایران  بازار  در  حضور  برای  المللی  بین  اقتصادی  فعاالن 

همکاری با شرکای بالقوه داخلی است.
در  عبارت  ترین  کلیدی  خارجی«  گذاری  سرمایه  »جذب 
بود؛  ایران  برای  تحریم«  بدون  »اقتصاد  فرصت  از  استفاده 
برنامه  الیحه  تدوین  در  کشور  گذاران  سیاست  که  تاجایی 
منابع  تامین  در  آن  برای  توسعه سهمی 22درصدی  ششم 
اند.  نظر گرفته  اقتصادی 8درصدی در  به رشد  یابی  دست 
اما آنچه تحقق این اهداف را چالش برانگیز می کند، فقدان 
زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه های خارجی است.

شفافیت  المللی  بین  سازمان  بندی  رتبه  آخرین  براساس 
ایران در جایگاه 130 ایستاده است که گرچه نسبت به سال 
نامناسب  وضعیت  از  همچنان  اما  داشته  صعود  6پله  قبل 
نازل در  کشورمان در شفافیت حکایت می کند. رتبه های 
غیرشفاف  و  مبهم  اطاعات  کنار  در  جهانی  بندی های  رده 
از وضعیت شرکت ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد 

پرریسک  عملی  به  خارجی  گذاران  سرمایه  برای  را  ایران 
تبدیل کرده است.

افزایش  همچون  مثبتی  پیامدهای  باوجود  ایران  در  چرا  اما 
شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد که 
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می توانست 

به همراه داشته باشد، قبل از این اجرا نشده است؟
موسسات  و  ها  بیمه  ها،  بانک  مسووالن  تمامی   IFRS با 
دریافتی  و  پاداش  نوع  هر  تا  بود  خواهند  موظف  اعتباری 
دیگری را که از هر محلی دارند، افشا کنند. جالب است که 

با اقوام و نزدیکان مدیرعامل  در این مسیر جزییات معامله 
امان نیست و همگی در ریز  نیز در  اعضای هیات مدیره  و 

گزارش ها ثبت خواهد شد.
تـا یک سـال پیـش به دلیـل وضـع تحریم هـا امـکان ترجمه و 
 )IFRS(بهره برداری از اسـتاندارهای بین المللی گزارشـگری مالی
وجـود نداشـت امـا بـا رفـع تحریـم هـا و طبـق اعـام سـازمان 
حسابرسـی تمامـی اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی 
ترجمـه شـده و توافقنامـه مربوط بـه اخذ کپی رایـت به تصویب 

رسـیده و مترجم هـا بـه بنیادIFRSمعرفی شـدند.

را سازمان حسابرسي در چند  توافق  این  اهداف  ترین  مهم 
سرمایه های  جذب  در  تسهیل  است:  کرده  مطرح  عنوان 
بین المللی  بازارهای  به  ایرانی  شرکت های  ورود  خارجی، 
با  مقایسه  قابلیت  امکان  ایجاد  و  بهادار  اوراق  و  بورس 

موسسات بین المللي مطرح شده است.
سازمــان حســــابرسی گام   هاي اولـــیه را براي پذیــرش 
استانداردهاي مذکور در شرکت   هاي خاص برداشته و پس از 
تایید  انجام شده مورد  نشست ترجمه متنی خاص، ترجمه 
بنیاد قرار گرفته است. اکنون در پورتال بنیاد IFRS صفحه ای 
به نام ایران باز شده و اطاعات مربوط به ایران، توافقنامه و... 

در آن درج شده است.
به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه 
صورت های مالی تلفیقی برخی از شرکت ها، تمامی بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی و غیر دولتی، از 
اول سال 1395 برای شرکت هایی که سازمان بورس و اوراق 
بهادار تعیین می کند، الزامی است و تهیه این گزارش ها برای 
سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار 
که توسط این سازمان تعیین می شود، از ابتدای سال 1396 

الزامی خواهد بود.
با توجه به ویژگی هایی که از IFRS برشمردیم، می توان به 
جرات گفت که با پیاده شدن این استانداردها در سیستم 
حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی ها 
از  اقتصادی  فعالیت  حجم  نه  و  بود  خواهد  دسترس  در 
اینکه  ضمن  ماند.  خواهد  امان  در  حسابرسی  فیلترهای 
گذار  سرمایه  برای  کشورمان  کار  و  کسب  محیط  تصویر 
این  که  شد  خواهد  ترسیم  تر  ایمن  و  تر  شفاف  خارجی 
اقتصاد  از  ایران  سهم  گرفتن  پس  برای  ابزار  کلیدی ترین 

جهانی است.
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الزامات افزايش ضريب نفوذ بيمه  
داليل ناکامي بيمه هاي عمر  

بازاربیمـــه 5

ترقي اقتصادي :مدیرعامل سابق بیمه رازي با اشاره 
به برنامه ششم توسعه و بندهاي بیمه اي آن اذعان 
دارد که یکي از موارد مهم این برنامه افزایش ضریب 
نفوذ به 7 درصد در پایان برنامه است که عما امکان 
چند  سالي  بتواند  نهایتا  بیمه  صنعت  و  نیست  پذیر 
دهم به افزایش ضریب نفوذ اضافه کند و روند گذشته 

صنعت نیز عما به این موضوع اذعان دارد. 
     به گزارش ترقي اقتصــادي،  یونس مظلــومي ،با 
اشاره به اینکه در سند چشم انداز افق 1404ضریب 
، ضریب  است  بیني شده  پیش  درصد  بیمه 5  نفوذ 
نفوذ7درصدي برنامه ششم یکي از مواردي است که با 
این برنامه هم خواني ندارد و اساسا مسئله این است 
که چطور در افق برنامه 1404ضریب نفوذ 5 درصد و 
در برنامه ششم که برنامه اي کوتاه مدت تر است و 
قبل از آن افق پایان مي یابدضریب 7درصدي پیش 
بیني شده است ؟ به گفته وي افزایش ضریب نفوذ به 
7 درصد بسیار آرماني است و براي این مسئله باید هر 

سال حق بیمه ها دو برابر شود . 
مدیرعامل سابق بیمه رازي، به الزام بیمه هاي کیفیت 
نیز بدان تصریح شده  برنامه ششم  ساختمان که در 
اشاره دارد و گفت: در برنامه پنجم نیز این ماده آمده 

بود و بدون تغییر به برنامه ششم منتقل شده است .  
نامه ها  الزام اجراي این بیمه  مظلومي مي گوید که 
بخشي از آن متوجه صنعت بیمه و بخش دیگر متوجه 
است که دریافت  ها  از جمله شهرداري  نهادها  سایر 
پروانه ساخت و بهره برداري براي سازندگان را منوط 

به دریافت بیمه نامه کنند . 
گذشته  برنامه  در  ها  شهرداري  از  برخي  فقط  اینکه 
این الزام را براي سازندگان داشتند بخش دیگري از 
تضمین  بیمه  که  کرد  اشاره  و  بود  مظلومي  سخنان 
کیفیت ساختمان از سوي بیمه ها تدوین شد اما سایر 
نهادهاي درگیر در اجرایي شدن آن همکاري نداشتند 

و در نهایت این طرح عقیم ماند . 
وي بـا اشـاره بـه اینکـه بـراي افزایـش ضریـب نفـوذ 
بیمـه بایـد از تجربـه سـایر کشـورها اسـتفاده کـرد 

از راهکارهـا اجبـاري شـدن  اذعـان دارد کـه یکـي 
بیمه هـاي مسـئولیت اسـت ،همانطور که ایـن بیمه ها 

در کشـور انگلیـس اجبـاري شـد .  
اجباري شدن بیمه شخص ثالث در سال هاي گذشته و 
آثار ثمرات آن در جامعه امروز مطلبي بود که مدیرعامل 
سابق بیمه رازي به آن اشاره و تصریح کردکه جبران 
مشکات جامعه از سوي بیمه هاي شخص ثالث براي 
افراد خسارت دیده و مقصرین از جمله ره یافت هاي این 
بیمه نامه بود .به گفته وي در برخي از کشورها سایر انواع 
بیمه هاي مسئولیت نیز اجباري است و از این رهگذر 
جامعه به عنوان مصرفکننده این کاال داراي رفاه و امنیت 

اجتماعي است .  
افزایش  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مظلومي 
ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار مي گذرد اذعان دارد 
که در جوامع توسعه یافته براي دفاع از حقوق زیان 
جامعه  در  بالقوه  هاي  زیان  از  برخي  دیدگان،بیمه 
پوشش  تحت  ها  مسئولیت  اندو  کرده  اجباري  را 
قرارگرفته است ؛نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ بیمه 

بلکه به دلیل دفاع از حقوق زیان دیدگان . 
بـه گفتـه وي در حـوزه حـوادث کار سـوانح آن بـه 
کشـته هاي حـوادث رانندگـي در حـال نزدیک شـدن 
اسـت و بیمـه هاي مسـئولیت مي تواند بـه جلوگیري 

از ایـن رونـد کمـک کند . 
جبران خسارت زیان دیده و عامل زیان یکي از مهم 
ترین دستاوردهاي اجبار، گسترش و تسري بیمه هاي 

مسئولیت در الیحه هاي مختلف اجتماع است . 
شـدن  اجبـاري  کـه  کنـد  مـي  تاکیـد  مظلومـي 
بیمه هـاي مسـئولیت بایـد بـا مقایسـه عـدم وجـود 
قانـون بیمـه هـاي اجبـاري صـورت گیـرد و اتفاقـات 

پـس از آن نیـز بررسـي شـود . 
مصرف  حقوق  از  حمایت  بحث  در  وي  گفته  به 
کنندگان در بحث کاالهاي تولیدي و در بحث حمایت 
هاي  بیمه  نیازمند  وکارگري  کارفرمایي  حقوق  از 

مسئولیت هستیم . 
بـه گفتـه وي صنعـت بیمه بایـد در راسـتاي اجباري 

اقـدام  مسـئولیت  هـاي  بیمـه  از  بخشـي  شـدن 
کندخصوصـا در بخـش روابـط کارفرمایـي و کارگري 
کـه حوادث کار بسـیار باال اسـت و این مسـئله زمینه 

را بـراي اجبـار فراهـم آورده اسـت .  
بـه گفتـه وي بـا اجبـاري شـدن رشـته مسـئولیت 
مسـلما ضابطـه منـدي بیشـتري را در ایـن زمینـه 
شـاهد خواهیـم بود. بـا توجه به اینکـه در بخش بیمه 
هـاي مسـئولیت نیـز وارد فـاز زیـان شـده ایـم بیمه 
مرکـزي تصمیـم گرفتـه اسـت در زمینـه نرخ هـاي 
مشـورتي در ایـن زمینـه اقـدام کنـد هرچنـد کـه در 
نـرخ  بیمه هـاي مسـئولیت  نیـز در بخـش  گذشـته 
وجـود نداشـت و فقـط در بخش مسـئولیت پزشـکان 
ایـن نـرخ وجـود داشـت.بیمه مرکـزي در ایـن زمینه 
نگـران پاییـن بـودن نـرخ هـا اسـت و نگرانـي از عدم 
سـرویس دهـي مناسـب و همچنیـن زیـان دیـده در 
ایـن زمینـه وجـود دارد. مظلومـي در جمـع بنـدي 
خـود در ایـن بخـش ادامه مـي دهد که توسـعه بیمه 
هـاي عمـر ضروري اسـت بـه دلیـل اینکه مـا در این 
بخـش بـا میانگین صنعـت بیمه جهاني فاصلـه داریم 
و بایـد بخش هاي مختلـف اقتصـاد در زمینه افزایش 
ضریـب نفـوذ کمـک کند . تـورم و نرخ سـود بانک ها 
و عـدم فرهنگ سـازي در این زمینـه از موانع مهم در 

توسـعه بیمـه هـاي عمر در کشـور هسـتند . 
بحث  در  بیمه  هاي  که شرکت  دارد  اذعان  مظلومي 
حقوق  باشد  قرار  اگر  ساخت  کیفیت  تضمین  بیمه 
ساخت  ابتداي  از  باید  کنند  تضمین  را  خریداران 
شرکت بیمه نظارت داشته باشد . در حال حاضر اکثر 

شرکت ها هم از همین رویه پیروي مي کنند . 
خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  وي 
بیمه هاي  و  اجتماعي  تامین  بیمه  مستمري  مقایسه 
تامین  بیمه  سازي  فرهنگ  که  کرد  اذعان  عمر 
اجتماعي نهادینه شده است. البته بحث تورم نیز یکي 
عمر  هاي  بیمه  ناکامي  در  گذار  تاثیر  ازعوامل  دیگر 
است و باید در زمینه فرهنگ سازي بیمه هاي عمر 

بیشتر تاش کنیم . 
مظلومي با اشاره به افزایش سهم بیمه هاي عمر در 
بند دیگري از برنامه ششم با بیان اینکه این مهم دست 
یافتني است اذعان دارد که دست یابي به این هدف 
نیاز به برنامه از سوي شرکت هاي بیمه ، حمایت هاي 
از آیین نامه هاي  شوراي عالي بیمه و اصاح برخي 

بیمه زندگي دارد .  
مظلومي با اشاره به اینکه اگر نظارت در بخش بیمه هاي 
عمر کافي نباشد در آینده به مشکل برخواهیم خورد 
ادامه داد که نقش بانک ها در کشورهاي پیشرفته با 
شده  دیده  متفاوت  است  متداول  ما  کشور  در  آنچه 

نرخ  با  ها  بانک  پیشرفته  کشورهاي  برخي  .در  است 
بهره صفر و یا منفي سپرده هاي مشتریان را نگه داري 
تا  کند  مي  ترغیب  را  مردم  این شرایط  و  کنند  مي 

نسبت به خرید بیمه هاي عمر اقدام کنند .  
مدیرعامل سـابق بیمـه رازي با بیان اینکه شـرایط در 
کشـور ما بـا آنچه در دنیا شـاهد آن هسـتیم متفاوت 
اسـت و ایـن نقـش براي بانـک ها تعریف شـده اذعان 
داشـت کـه نظـام اقتصـادي مـا بانـک محور اسـت و 
از ایـن منظـر مـردم تمایلـي بـه سـرمایه گـذاري در 
ندارند.همچنیـن  سـرمایه  بـازار  و  عمـر  بیمه هـاي 
بانک هـا بـا منابع مردمي نسـبت به ارائه تسـهیات و 

مشـارکت در پـروژه هـا اقدام مـي کنند . 
وي در خصـوص نظـارت هـا در ایـن بخـش اذعـان 
دارد کـه در بعـد نظارتـي ذخیـره ریاضـي شـرکت ها 
بایـد مشـخص باشـد کـه کجاسـت وآنچـه در نظارت 
بایـد اتفـاق بیافتـد حصـول اطمینـان از دارایـي ها و 
ذخایـر شـرکت هاي بیمه اسـت چراکـه در بیمه عمر 
ریسـک فروختـه نمي شـود بلکه بحث تضمین سـود 

و سـرمایه گـذاري ها اسـت .  
سـود بانـک هـا یکـي از عواملـي اسـت کـه بـه گفته 
مظلومي مانع از سـرمایه گـذاري مردم در بخش بیمه 

هاي عمر شـده اسـت . 
وي به نقش غیر قابل انکار شبکه فروش در افزایش 
سهم بازار بیمه هاي عمر اشاره کرد و افزود که شبکه 
فروش در سال هاي اخیر نقش بسزایي در سهم 12 
درصدي پرتفوي بیمه هاي عمر داشته اند و توانسته 
اند رشته بیمه عمر را در مقایسه با سپرده هاي بانکي 
در  فروش  شبکه  که  دارد  اذعان  وي  کنند.  معرفي 
سال هاي اخیر بازار را به سمتي که مناسب مي دانسته 

هدایت کرده است . 
بیمه  قانون  به  اشاره  با  رازي  بیمه  سابق  مدیرعامل 
اجباري جدید شخص ثالث گفت که بیمه مرکزي دو 
نقش تعمیم و نظارتي در صنعت بیمه دارد. در قانون 
جدیدشخص ثالث شاهد هستیم کساني که خودروي 
گران قیمت دارند ریسک خودرو مربوط به خودشان 
اگر  نیست.بنابراین  افراد جامعه  سایر  متوجه  و  است 
فردي با خودروي گران قیمتي تصادف کرد حداکثر 
متوجه  خسارت  مابقي  و  است  دیه  نصف  وي  تعهد 
جهت  در  این  و  است  قیمت  گران  خودروي  دارنده 
این  اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.  از  حمایت 
ماده قانوني چندان به نفع شرکت هاي بیمه نیست 
چراکه شرکت هاي بیمه در بخش بیمه هاي بدنه قادر 
به بازیافت خسارت از مقصر بودند اما در حال حاضر 
قانونا مقصر تا سقف نیمي از دیه موظف به پرداخت 

خسارت است و مازاد برآن تعهدي ندارد.   

اخبار کوتاه

ترقي اقتصادي : مشروح آمار عملکرد صنعت بیمه در 8 ماهه منتهي به آبان 1395 عبارت است از: 
 1- حق بیمه تولیدي و خسارت پرداختي به ترتیب در حدود 179 و 101,7هزار میلیارد ریال است.

2-رشد حق بیمه تولیدي و خسارت پرداختي )نسبت به مدت مشابه سال گذشته( به ترتیب 20,4درصد و 25,6 
درصد است. 

 3- نسبت خسارت با 2,4 واحد افزایش )در مقایسه با مدت مشابه سال قبل( به 56,8 درصد رسیده است.
4- در حدود 34,2 میلیون بیمه نامه صادر و نزدیک 20 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. 

 5- صدور تعداد بیمه نامه  ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود 9,7درصد و 27,6درصد، بیشتر از 8 ماهه 
سال قبل است. 

 6- سهم بخش غیردولتي از حق بیمه تولیدي و خسارت پرداختي بازار بیمه به ترتیب حدود 61 درصد و 56,5 
درصد است. 

 7- سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتیب در حدود 37,7، 27,8 و 12,2درصد از پرتفوي 
حق بیمه بازار است.

 

جشنواره همراه خانواده بيمه ملت آغاز شد
ترقي اقتصادي :جشنواره همراه خانواده بیمه ملت ازاول بهمن ماه 95 آغاز و تا تاریخ 31فروردین 96 براي خریداران 
بیمه هاي زندگي، تخفیفاتي را در رشته هاي حوادث، آتش سوزي، اتومبیل و درمان تکمیلي خانواده ارائه مي دهد.
خریداران بیمه هاي زندگي در صورت خرید محصوالت بیمه هاي زندگي در مدت جشنواره از تخفیفات صد درصدي 
در رشته آتش سوزي، 25 درصدي هزینه هاي اداري در رشته زندگي، پنج تا 20 درصدي بیمه درمان تکمیلي 
خانواده،10 تا 25 درصدي بیمه بدنه و 10 تا 20 درصدي بیمه هاي مسئولیت برخوردار مي شوند.در پایان هر ماه به 

سه نفر از بیمه گذاران محترم به قید قرعه یک عدد ربع سکه بهار آزادي اهدا خواهد شد . 

حمايت بيمه حافظ از همايش فرصت هاي سرمايه گذاري مکران
ترقي اقتصادي :حمایت مالي بیمه حافظ از همایش فرصت هاي سرمایه گذاري مکراناخبار پولي مالي- شرکت 
بیمه حافظ از »همایش بین المللي معرفي فرصتهاي سرمایه گذاري و توسعه پایدار در سواحل مکران« حمایت مالي و 
معنوي مي کند.عبدالرسول عطایي -مدیر عامل شرکت بیمه حافظ از حمایت مالي و معنوي این شرکت از »همایش 
بین المللي معرفي فرصتهاي سرمایه گذاري و توسعه پایدار در سواحل مکران« خبر داد و گفت: از آنجا که شرکت 
بیمه حافظ نخستین شرکت بیمه خصوصي در مناطق آزاد مي باشد لذا در صدد هستیم تا حمایت هاي مادي و 
معنوي خود را در این منطقه ژئوپولتیک گسترش دهیم.وي افزود: در حال حاضر شرکت بیمه حافظ با حمایت مالي 
خود از این همایش تاش مي کند تا سازمان منطقه آزاد چابهار را به اهداف اصلي این منطقه که همان گسترش 
تجارت درون منطقه اي، فرامنطقه اي، حذف موانع تجاري و افزایش سطح زندگي و رفاه مردم مي باشد یاري کند و 
امید است بتوانیم گام هاي موثري در خصوص ارایه خدمات گسترده بیمه اي به هموطنانمان در این منطقه آزاد که 

توانسته است با ارتقا زیر ساختهاي الزم، جایگاه منطقه اي، ملي و بین المللي خود را شکوفا کند برداریم . 

بيمه نوين پرداخت کرد
غرامت فوت يکي از جان باختگان سانحه قطار تبريز- مشهد

ترقي اقتصادي : اولین غرامت یکي از فوت شدگان تبریزي سانحه تصادف قطار تبریز-مشهد در محل شعبه بیمه 
نوین در این شهر پرداخت شد.این شرکت غرامت فوت یکي از بیمه گذاران خود را که در سانحه تصادف قطار 
تبریز-مشهد جان باخته بود را از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاري به خانواده وي پرداخت نمود.در این مراسم 
رییس شعبه تبریز ضمن ابراز همدردي با خانواده متوفي بیان کرد: چنین حوادثي آسیب هاي روحي و خسارات 
اقتصادي سنگیني به جامعه وارد مي کند. هزینه فقدان یک عضو از خانواده به لحاظ روحي و عاطفي جبران ناپذیر 
است اما شرکت هاي بیمه با حضور و ایفاي به هنگام تعهدات خود مي توانند آسیب هاي اقتصادي ناشي از چنین 

حوادثي را در جامعه کاهش دهند . 

سرمد، توانگرترين شرکت بيمه شناخته شد
ترقي اقتصادي :براساس گزارش ارائه شده از سوي بیمه مرکزي، بیمه سرمد در میان شرکت هاي بیمه اي فعال در 
کشور، از باالترین سطح توانگري مالي برخوردار است. سرمد که در سالهاي پیش نیز موفق یه کسب رتبه توانگري 
مالي در سطح یک شده بوده، در سال 1395 این سطح از توانگري را حفظ کرده و با توجه به گزارش بیمه مرکزي، 
این شرکت درمیان شرکت هایي که موفق به کسب رتبه توانگري مالي در سطح یک شده اند نیز در رتبه اول قرار 
دارد.با توجه به آیین نامه بیمه مرکزي در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بیمه، موسسات 
بیمه در 5 رتبه قرار مي گیرند و شرکت هایي چون بیمه سرمد که در سطح یک و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت 
توانگري آنها برابر100 درصد یا بیشتر بوده و براي ایفاي تعهدات خود از توانایي کافي برخوردارند. این شرکت ها 
امکان فعالیت در حوزه هاي متعدد بیمه اي را دارند و با توجه به توانگري باالي مالي شان، از امکان سرمایه گذاري در 

حوزه هاي مختلف نیز برخوردارند . 

عرضه بيمه نامه سنوات حقوق بگيران براي کارفرمايان
ترقي اقتصادي :بیمه سنوات کارکنان ارگان ها، سازمان ها و شرکت ها توسط بیمه کوثر با هدف ایجاد پشتوانه مالي 
براي ایام بازنشستگي کارکنان و نیز کاهش تعهد مالي کارفرما طراحي و به مرحله اجرا رسید. در این بیمه کارفرمایان 
با پرداخت مبلغي معادل سنوات قانوني کارکنان به صورت ساالنه و فراهم آوردن پوشش هاي بیمه اي براي آن ها، 
سرمایه مناسب و مطمئني را در زمان بازنشستگي یا قطع همکاري براي کارکنان تامین مي کنند.مرتضي کامراني با 
بیان اینکه این بیمه در راستاي ارایه خدمات بهینه و خرسندساز در سطح اقشار گوناگون جامعه، اجرایي شد، گفت: 
کارکنان متعهد امروز سازمان، در دوران سالمندي و در شرایطي که ممکن است به واسطه کهولت سن با هزینه هاي 
اضافي مواجه باشند، مي توانند با استفاده از این سرمایه دغدغه هاي مالي خود را رفع کنند.وي افزود: سازمان ها و 
شرکت هایي که قصد ارایه طرح هاي مکمل رفاهي براي مدیران و کارکنان خود را دارند، مي توانند با استفاده از بیمه 
سنوات کوثر، عاوه بر اطمینان از تامین وجوه بازنشستگي کارکنان، از تسهیات، تخفیف ها و مزایاي پیش بیني شده 

که براساس شرایط بیمه نامه قابل ارایه است؛ برخوردار شوند . 

چکيده آمار 8 ماهه عملکرد صنعت بيمه

از  دیگـر  یکـي  دي  بیمـه     ایسـتانیوز:مدیرعامل 
سـازي  نهـاد  در  را ضعـف  بیمـه  معضـات صنعـت 
دانسـت و گفت:شـرکتهاي بیمه نهاد سـازي نمي کنند 
و یـا عمدتـا بـه نهادهـاي موجـود و تقویت آنهـا توجه 
ندارنـد.وي معتقـد اسـت ، تـاش بـراي نهاد سـازي و 
یـا تقـوت نهادهاي موجـود ضمن کاهـش هزینه هاي 
شـرکتهاي بیمه تاثیـر زیادي در تقویـت ارایه خدمات 

خواهد داشـت . 
وي بـه تجربـه شـبکه بانکـي در ایجـاد  PSP  ها اشـاره 
کـرد و گفـت: اگـر چـه هنـوز شـرکتهاي پرداخـت 
الکترونیـک از اسـتقال الزم برخـوردار نیسـتند امـا 
اسـتارت ایجـاد آنها حرکـت حرفه اي بود که از سـوي 
نظـام بانکـي کلید خورد و بهتر اسـت صنعت بیمه نیز 

ایـن تجـارب را در دسـتور کار قـرار دهد . 
  مجیـد بختیـاري بـا اشـاره بـه تـاش هـاي شـرکت 
متبوعـش در راسـتاي تقویـت نهادهاي موجـود اذعان 
از  SOS  یـا  پرداخـت خسـارات درمـان  داشـت:ما در 
شـرکت کمـک رسـان درمـان و در زمینـه پرداخـت 
اسـتفاده  خسـارت   ارزیـاب  شـرکتهاي  از  خسـارت 
مي کنیـم کـه ضمـن کاهـش هزینـه هـاي داخلـي 
شـرکت بـه تقویـت این تشـکلها نیـز کمک مي شـود . 
وي بـه اینـده صنعـت بیمـه اظهـار امیـدواري کـرد و 
گفـت: بـا توجـه بـه اجـراي زیـر سـاختهاي نظارتـي 
از سـوي اقـاي امیـن و بـه دلیـل نـگاه توسـعه گـراي 
دکتر همتـي رئیـس کل بیمـه مرکـزي پیـش بینـي 
مـي شـود صنعـت بیمـه ضمـن تعامـل دو جانبـه بـا 

نهاد هـاي مختلـف دچـار تحـول شـود . 
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه دوره پیـاده سـازي برنامـه 
ترمیـم مالـي در بیمه دي تصریح کـرد: در دوره اي که 
بیمـه دي برنامـه ترمیـم مالـي را پیاده کرد بیشـترین 
و قویتریـن فرایندهـاي نظارتـي از سـوي بیمه مرکزي 
اجـرا شـد و در واقـع ایـن برنامـه، داروي تلخـي بـود 
کـه بیمـه دي اسـتفاده کـرد و ازیـن فرصـت بـه نحو 

احسـنت بهـره برد. 
    مجیـد بختیـاري، مدیـر عامـل بیمـه دي ، معتقـد 
اسـت عمدتـا صحبتهاي تکراري از لـزوم حذف مالیات 
بـر ارزش افـزوده و کاهـش عـوارض تحمیلـي تـا گله 
و نالـه از افزایـش نامتـوازن نـرخ دیـه همیشـه مطرح 
اسـت؛ اما هیچ گاه پیگیري هاي الزم از سـوي صنعت 

بیمه صـورت نگرفته اسـت . 
وي بـا تاکیـد بـر لـزوم ایجـاد نـگاه بـرون گرایانـه در 
صنعـت بیمـه اذعـان داشـت: زمزمـه دغدغـه هـا در 
درون صنعـت فایـده اي نـدارد بلکـه بایـد شـرایطي 
اتخـاذ شـود تا بدون توجـه به کسـب و کار بیمه براي 

ایـن صنعـت تصمیـم گرفته نشـود . 
وي ضمـن انتقاد بـه تصمیمات دقیقه نودي در صنعت 
بیمـه اظهار داشـت:رایزني هـا با کمیسـیون اقتصادي 
و مرکـز پژوهـش هـاي مجلـس و کارگروههـاي دولت 
در خصـوص مفـاد بیمـه اي الیحه ششـم توسـعه باید 
خیلـي زودتر صورت مي گرفت اما متاسـفانه همیشـه 

لحظـه اخر بـه فکر مـي افتیم .
  بختیـاري بـا اشـاره به صنـدوق بیمه حـوادث طبیعي 
اذعـان داشـت:به نظـر مـي رسـد ، د رحـال حاضـر با 
توجـه به پتاسـیل صنعت بیمه مشـکل ایجاد سـاختار 
جدیـد براي پوشـش بیمـه همگاني نداریم و بـه اندازه 
کافـي مجـري و بازیگـر وجـود دارد بنابرایـن بهتر بود 
بـراي اجـراي ایـن طـرح از ظرفیـت ها فعلـي صنعت 

بیمه بیشـتر اسـتفاده مي شد . 
طـرح  ایـن  شـدن  اجرایـي  بـا  اسـت،  معتقـد  وي 
سـاختارهاي  ایجـاد  خصـوص  در  مسـایل  برخـي 

داخلي،اجرایـي و کارگـزاري بـه میـان مـي ایـد ایـن 
د رحالـي اسـت کـه شـرکتهاي بیمـه مـي تواننـد با 
توجـه به ظرفیت هـاي موجود عملکرد موثـر تري در 

ایـن زمینـه داشـته باشـند . 
شـخص  جدیـد  قانـون  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وي 
ثالـث گفـت: قانـون جدیـد ثالـث یـک گام رو بـه جلو 
محسـوب مـي شـود اگـر چـه کـه بـه دلیـل سـاختار 
حمایتـي قانون ، کار شـرکتهاي بیمه سـخت تر شـده 

اسـت .  
بـه گفتـه بختیـاري  بـا توجـه بـه برخـي آمـار اعـام 
شـده ، خسـارت ناشـي از  تصادفـات داخلـي معـادل 
5  الـي 6 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـي اسـت که 
البتـه بایـد آثار زیـان بار اجتماعـي را نبز بـه ان اضافه 
کنیـم در حالیکـه صنعت بیمـه بار قابـل توجهي ازین 
اثـار زیـان بـار را بـر دوش دارد اما متاسـفانه نهاد هاي 
قانـون گـذار بـه صنعـت بیمـه به عنـوان یـک فضاي 

کسـب و کار نـگاه نمـي کنند . 
بختیـاري اذعـان داشـت:اگر حاکمیـت مـي خواهـد 
صنعـت بیمـه جـان بگیـرد بایـد نگاهـي متناسـب بـا 

فضـاي کسـب و کار بـه این بـازار مالي داشـته باشـد . 
بـه گفتـه وي نـگاه حاکمیـت بـه صنعـت بیمـه نیابد 
از بـاال بـه پاییـن باشـد چـرا کـه صنعـت بیمـه یکـي 
از ارکان مهـم بـازار مالـي کشـور محسـوب مـي شـود 
و داراي ظرفتهایـي اسـت کـه تاکنـون مغفـول باقـي 
مانـده ؛بنابرایـن توجـه بـه شـاخص هاي کسـب و کار 
در صنعـت بیمـه در هنـگام تدویـن و تصویـب قوانین 

اسـت .  ضروري 
مردم اقبالي به خرید سهام بیمه اي ندارند

   مجیـد بختیـاري در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بازده 
سـرمایه گـذاري در شـرکتهاي بیمه را چگونـه ارزیابي 
مـي کنـد ، عنـوان داشـت:وقتي در بیزینـس هـاي 
مختلـف بـازده سـرمایه گـذاري باالسـت چـرا بایـد 
یـک سـرمایه گـذار به خریـد سـهام شـرکتهاي بیمه 
اقـدام کنـد؟ ایـن د رحالي اسـت کـه بازار هـاي دیگر 
جذابیـت بیشـتري براي سـرمایه گـذاري وجـود دارد . 
بختیـاري بـا بیـان اینکـه در بـازار بیمه ایران شـرایط 
ایجـاد انتفاع فراهم نیسـت اذعان داشـت:برخي عوامل 
،امـکان ایجـاد انتفـاع در صنعـت بیمـه را بـا چالـش 

مواجـه کـرده مانند عـوارض تحمیل کـه خودبخود در 
افزایـش قیمـت خدمت بـي تاثیر نبوده اسـت . 

بـه گفتـه وي البته برخـي عوامل درونـزا نیز بر کاهش 
بـازده مناسـب در صنعت بیمـه بي تاثیر نبـوده  مانند 
فقـدان خاقیـت و نـوآوري در تولیـد محصـول ، عدم 
شـناخت صحیـح بازار هـدف ، عدم نیاز سـنجي بهینه 
مشـتریان و بـي توجهـي بـه دهـک هـاي مختلـف 

جامعـه در ارایـه خدمت  . 
مدیـر عامـل بیمـه دي بـه عامـل اثرگـذار دیگـر بـر 
کاهـش بـازده صنعـت بیمه اشـاره کرد و گفـت: عامل 
بـرون زاي دیگـري کـه ضمـن تاثیر بر مصـرف کننده 
بـر مجریـان صنعـت نیز اثـار زیان بـاري داشـته وضع 

مالیـات بـر ارزش افزوده اسـت . 
بیمـه  کـه شـرکت  حالـي  در  بختیـاري  گفتـه   بـه 
بایـد بـه فکر توسـعه بـازار و اقدامـات پژوهشـي براي 
ارایـه محصـوالت بهینه باشـد وقـت و نیروي شـرکت 
در بسـیاري مـوارد صـرف امـوري چـون پرداخـت بـه 
موقـع مالیـات مـي شـود و چـه بسـا بخش مهمـي از 
نیـروي هاي سـتادي در شـرکتهاي بیمه زمـان زیادي 
عوارضـي  و  مالیاتـي  جلسـات  در  شـرکت  صـرف  را 
ان  از  ناشـي  عملیـات  شـک  بـدون  کـه  مي کننـد  

اقدامـات بـراي شـرکت بیمـه هزینـه دارد . 
بختیـاري بـر ایـن ایـن بـاور اسـت حاکمیـت باید 
ایـن را بپذیـرد کـه آیـا شـرکتهاي بیمـه بخـش 
خصوصـي هسـتند یـا خیر ، اگـر شـرکتهاي بیمه 
را بـه عنـوان بخـش خصوصـي مـي پذیـرد آیـا 
ایـن نهاد هـاي اقتصـادي دغدغـه پاسـخگویي به 

سـهامدار ندارنـد ؟   
بـه گفتـه وي شـرکتهاي بیمـه بـه عنـوان بنگاههـاي 
بازرگانـي حتـي در خصـوص پـول آب و بـرق و گازي 
کـه مـي دهنـد باید به سـهامدار پاسـخگو باشـند این 
درحالـي اسـت که تـا کنون نیـروي انتظامـي و وزارت 
بهداشـت آمـار قابـل اسـتنادي از هزینه کـرد عوارض 

پرداختـي ارایـه نکرده اسـت  . 
تعصب سدي در برابر توسعه  

   بختیـاري در ادامـه ضمن بررسـي عوامـل درون زا در 
عـدم توسـعه صنعـت بیمه ،متذکـر شد:شـاید یکي از 
عوامل عدم توسـعه بیمه در کشـور تعصب و پافشـاري 
بیمـه گران بـر روش هاي اسـت که سـالها ان را تکرار 

مـي کنند .  
بـه گفتـه وي صنعـت بیمـه سالهاسـت خاطراتـش را 

بـدون هیـچ دخـل و تصرفـي بازگـو مـي کند . 
مدیرعامـل بیمـه دي  در ادامـه بـه طـرح سـوالي 
بیمـه سالهاسـت  و گفـت: چـرا صنعـت  پرداخـت 
کـه دسـت از چـاپ کوپـن بر نداشـته؟آیا بـا افزایش 
تعامـات الکترونیکـي و تاکیـد حاکمیـت بـر پیـاده 
توجیـه  کوپـن  چـاپ  الکترونیـک  دولـت  سـازي  
اقتصـاد و اجتماعـي دارد؟در عیـن اینکـه چاپ کاغذ 
هزینـه زیـادي را براي بیمه گر خواهد داشـت ضمن 
اینکـه امـکان تقلب در کوپن هاي کاغـذي به مراتب 

بیشـتر است .  
بـه گفتـه بختیـاري زمـان آن فـرا رسـیده که بـه این 
بـاور برسـیم کـه کـه کوپـن کارکرد خـود را ازدسـت 

داده و دیگـر بایـد بـه فکـر جایگزیـن ها باشـیم . 
مدیـر عامـل بیمـه دي تاکیـد کـرد: صنعـت بیمـه 
تعهداتـش عمـل کنـد الزم  بـه  بایـد  اینکـه  ضمـن 
اسـت با نیازسـنجي سـایق و انتظـارات بیمـه گزاران 
، نـوآوري در شـیوه هـاي ارایـه خدمت و تنوع سـازي 
در محصـول از دنباله روي شـیوه ها منسـوخ گذشـته 

بکشد .  دسـت 

کوتاهي صنعت بيمه در نهاد سازي
آسيب هاي صنعت بيمه از تصميمات دقيقه نودي  

ایستانیوز: رئیس کل بیمه مرکزي رسیدن به پرتفوي 20درصدي در بخش بیمه هاي عمر را شدني دانست ودر 
ادامه افزود : موافق انتشار اوراق بدهي براي پوشش بیمه اتکایي هستیم که این مساله از سوي پژوهشکده بیمه در 
حال بررسي مي باشد .   این نشست همتي عملکرد صنعت بیمه در دولت یازدهم را در 10 محور قابل بررسي دانست 

و گفت: یکي از کارهاي مهم که باعث کنترل و نظارت بیمه مرکزي مي شود سامانه سنهاب است  . 
وي ادامه داد: ابتدا سنهاب براي کنترل بیمه اتکایي و اجباري راه اندازي شد اما االن نظارت بر ارکان مختلف بیمه از 

این طریق انجام مي  شود و تکمیل سامانه در حال انجام است . 
همتي دومین دستاورد صنعت بیمه را تاش براي توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور ذکر کرد و گفت: صنعت بیمه 
رشد خوبي داشته و مي توان گفت ضریب نفوذ از 1,7 درصد در ابتداي دولت به 2,1 درصد رسیده است و 0,4 
درصد رشد نفوذ بیمه ها را داشته ایم  .  به گفته رئیس کل بیمه مرکزي الزمه توسعه بیمه رشد پرتفو در رشته هاي 
مختلف است و همانطور که قبا هم مطرح شد مشکل اصلي توسعه بیمه هاي عمر است که امیدواریم در سال هاي 
آتي محقق شود .  همتي در این رابطه افزایش سهم بیمه هاي زندگي به 50 درصد در سبد محصوالت بیمه اي را 
دست یافتني دانست .  همتي اصاح قانون بیمه شخص ثالث را سومین اقدام عنوان کرد و گفت: باید 16 آیین نامه 
اجرایي براي این قانون تصویب شود چند آیین نامه را براي تصویب به دولت فرستاده ایم و امیدواریم بتوانیم با تصویب 

سایر آیین نامه ها از ابتداي سال 96 قانون را به طور کامل اجرا کنیم . 
رئیس کل بیمه مرکزي گفت: اقدام دیگر ایجاد حساب اتکایي ویژه و استفاده از ظرفیت صنعت بیمه در تامین بخش 
اتکایي است و این پیشنهاد خود من بود که یک میلیارد دالر براي بیمه اتکایي در شرایط بحراني در اختیار بیمه 
مرکزي قرار گیرد .  همتي تصري کرد: در پسا برجام روابط خوبي با بیمه هاي خارجي برقرار شده است. اتکایي بیمه 

کشتي  و نفتکش ها به خارج منتقل شده و دیگر در این زمینه مشکلي نداریم . 
وي با اشاره به خسارت حوادثي چون پتروشیمي بوعلي که بیش از 100 میلیون دالر است، تاکید کرد: ما اعتقاد 
به توزیع ریسک داریم و اخذ پوشش هاي بین المللي دقیقا در راستاي اقتصاد مقاومتي است.اینگونه خسارت ها 
میتوانست به خارج منتقل شود .  همتي گام دیگر را توسعه بیمه هاي عمر دانست و گفت: سهم بیمه هاي عمر در 

پرتفوي بیمه به 13 درصد رسیده در حالي که در سال هاي قبل 9 درصد بود . 
رئیس کل بیمه مرکزي با اشاره به بیمه 35 درصد از واحدهاي ساختمان پاسکو، گفت: نمي توانیم بیمه آتش 

سوزي را اجبار کنیم اما مجتمع هاي تجاري مي توانند واحدهاي تجاري را براي داشتن بیمه نامه الزام کنند. 
عبدالناصر همتي به تشریح عملکرد صنعت بیمه در دولت یازدهم پرداخت و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد. 
در عین حال به دلیل فراگیري خبر حادثه ساختمان پاسکو بخش عمده و اصلي پرسش و پاسخ ها بر این مسئله 
متمرکز شد .  همتي درباره حادثه آتش سوزي ساختمان پاسکو گفت: متأسفانه حادثه بسیار غم بار بود و جبران 
خسارات جاني امکان پذیر نیست، در عین حال کار شرکت  بیمه این است که وقتي حق بیمه گرفته ، در موعد مقرر 
خسارت را بپردازد .  رئیس کل بیمه مرکزي با اشاره به اینکه در حادثه آتش سوزي ساختمان پاسکو 14 شرکت 
بیمه درگیر هستند، افزود: براساس آخرین اطاعات 210 واحد ساختمان پاسکو بیمه نامه داشتند که 35 درصد 

کل واحدها را تشکیل مي دهند . 

رئيس کل بيمه مرکزي خبر داد

ورود صنعت بيمه به بازار اوراق بدهي
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آيين نامه سرمايه گذاري صنعت بيمه نياز به بازنگري دارد 
ضرورت ورود صنعت بيمه به بازار بدهي  

ایستانیوز: صفدري بر این باور است در شرایطي که نرخ سود بانکي کاهش یافته و بازار مسکن از 
رونق کامل برخوردار نیست و با توجه به نوسانات بازار سرمایه به نظر مي رسد که ورود به بازار بدهي و 

زمینه هاي جدید سرمایه گذاري براي صنعت بیمه ضروري است.  . 
مدیرعامل شرکت بیمه ما معتقد است که شرکت هاي بیمه بالغ بر 16 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاري 
در بازار سرمایه دارند و با حمایت سایر نهادها مي توانند در برنامه ششم این سهم را در بازار سرمایه 

افزایش دهند . 
مجید صفدري با بیان این که برخي بررسي ها نشان مي دهد که به کمتر از 30 درصد اهداف برنامه پنجم 
دست یافته ایم به این نکته اشاره دارد که متاسفانه در سال هاي اخیر در زمینه نوآوري در رشته هاي 
قدیمي تاشي صورت نگرفته و عاوه بر اینکه روش هاي فروش بیمه نامه در ایران قدیمي است، آیین 

نامه ها نیاز به بازنگري دارد .  
وي با بیان اینکه برنامه ششم در بخش بیمه هاي عمر و افزایش ضریب نفوذ بیمه میتواند منجر به تقویت 
صنعت شود اذعان دارد در فضایي که نگاه مثبت به صنعت وجود دارد شرکت هاي بیمه هم بایدتاش 

کنند و نقش خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند . 
صفدري معتقد است که در کنار این چشم انداز باید آیین نامه سرمایه گذاري صنعت بازنگري شود تا 

صنعت بتواند از عهده تعهدات برآید . 
صفدري عنوان مي کند در شرایطي که نرخ سود بانکي کاهش یافته و بازار مسکن از رونق کامل برخوردار 
نیست و با توجه به نوسانات بازار سرمایه به نظر مي رسد که ورود به بازار بدهي و زمینه هاي جدید 
سرمایه گذاري براي صنعت بیمه ضروري است. مدیرعامل بیمه ما با بیان اینکه ورود با بازار سایر کشورها 
یکي دیگر از راهکارها است افزود که دولت باید آیین نامه هاي بیمه اي را تسهیل و شرایط توسعه بیمه 

در کشور را فراهم کند . 
به گفته او، اقتصاد کشور نباید بانک محور باشد و اساس فعالیت تجاري باید به شرکت هاي بیمه واگذار 

شود، چون بیمه تعهدات آینده را مي فروشد و به همین دلیل باید پول تولید کند . 
صفدري گفت :شرکت هاي بیمه را جزیره اي کردیم در حالي که اصل اول تجارت اتحاد است و یکي از 

مشکات صنعت بیمه عدم هم افزایي شرکت ها با یکدیگر است .  
علم بازاریابي یکي از مقوالتي بود که صفدري معتقد است که شرکت ها به آن توجه ندارند و ادامه داد 
که بدون بهره گیري از علم بازاریابي امروز صنعت بیمه از بازار برندینگ دور مانده و توجه الزم به طبقه 

بندي هاي مختلف بازار و نیازهاي مختلف افراد نشده است .  
مدیر عامل بیمه ما ، به این مسئله اشاره مي کند که از وقتي شرکت هاخصولصي شدند،تقسیم درست 

بازار انجام نشده است . 
صفدري اذعان دارد که سهام شرکت هاي دولتي در مقابل بدهي هاي دولت به سازمان ها واگذار شد و 

اسم این حرکت خصوصي سازي نیست؛ جزیره اي سازي است . 
مدیرعامل بیمه ما با بیان اینکه براي تسویه حساب ها خصوصي سازي شد، گفت: علت اینکه نتوانستیم 
بخشي از اثر گذاري هاي خود در اقتصاد کشور نشان دهیم به دلیل این است که نتوانستیم مردم را 

ترغیب کنیم . 
به گفته وي رفتار مصرف کننده در بازار بیمه بررسي نشده است. این در حالي است که با تکیه بر روشهاي 
جدید و علم بازار یابي توانستیم رشد فروش را در بیمه ما تجربه کردیم.وي مي گوید که روش هاي جدید 

نوین فروش را در صنعت بیمه تجربه نکردیم . 
صفدري در ادامه اذعان کرد : در حال حاضر 40 درصد درآمدهاي شرکت هاي بیمه از محل فروش بیمه 
نامه شخص ثالث به سازمان ها و ارگانهاي دیگر تخصیص مي یابد. متاسفانه مدیران دولتي اعتقادي به 
بیمه ندارند و کم بیمه شدگي در بخش هاي دولتي به شدت وجود دارد .  مدیرعامل شرکت بیمه ما با 
بیان این که ضریب نفوذ 12 درصد براي بیمه هاي عمر، شایسته کشور ما نیست، گفت: مي شود بخشي 
از یارانه نقدي که هر ماه به مردم پرداخت مي شود را در قالب بیمه هاي عمر براي آنها سرمایه گذاري 

کرد. البته باید این موضوع به صورت شفاف براي مردم توضیح داده شود . 
صفدري با اعام این که اکنون سهم بازار بدهي در اقتصاد کشور ما تنها 5درصد است، گفت: این رقم در 
کشورهاي توسعه یافته 75درصد است. کشور ما نیز براي خاص شدن از وضعیت موجود، چاره اي جز 

انتشار اوراق مشارکت، صکوک، اوراق مرابحه و استفاده حداکثري از بازار بدهي ندارد . 
او این را هم گفت که انتشار اوراق مشارکت دستوري با نرخ ثابت اعام شده از سوي بانک مرکزي 
عملیاتي کردن بازار بدهي نیست و مشکلي از کشور حل نمي کند. این در حالي است که در دنیا اوراق 
صکوک بر اساس رتبه بندي هاي انجام شده و توانگري هاي شرکت ها و بانک ها منتشرمي شود و با 

توجه با این رتبه بندي و توانایي نرخ ها متفاوت است و رقابت در این زمینه وجود دارد .  
مدیرعامل شرکت بیمه ما با اشاره به این که بازدهي صنعت بیمه، 8 درصد است و این عدد نمي تواند 
مردم را به سرمایه گذاري تشویق کند، ادامه داد: شرکت هاي بیمه باید به کشورهاي همسایه نفوذ کنند 
و در آنجا عملیات بیمه گري انجام دهند، اما واقعا با آیین نامه هاي کنوني چنین کاري بسیار سخت و 

در برخي مواقع غیرممکن است . 
صفدري در ادامه به لزوم استفاده از ظرفیت شبکه هاي اجتماعي براي توسعه فرهنگ بیمه اشاره کرد 
و گفت: در حالي که شبکه هاي اجتماعي سهم مهمي در اطاع رساني دارند، متاسفانه صنعت بیمه 

حضور چنداني در آن ندارد . 

دست وپاي صنعت بيمه بسته است  دیدگاه

اصل 44 زود رها شد 
صنعت بيمه فاقد آينده نگري است 

اتفاقـي کـه بـراي صنعـت بیمـه در برنامـه 
ششـم توسـعه رخ داده بـه نظـر شـما اتفاق 

خوبـي اسـت؟
در برنامـه ششـم دو مـاده 12 و 24 کـه بـه تصویب 
هم رسـیده، همراسـتا با نظرات صنعـت بیمه نبوده 
اسـت. مواردي که توسـط صنعت بیمه و در راستاي 
اقتصـاد مقاومتـي تهیـه شـده بـود در دولـت دچـار 
تغییراتي گشـته و شـاهد تصویب این دو ماده بودیم . 

برداشـت شـخصي بنـده در مـورد این مصوبـات این 
اسـت کـه قانـون گـذار خواسـته در قالـب فرصتـي 
ظرفیـت قانوني را ایجاد کند و به چشـم یک فرصت 

بـه آن نگاه کرده اسـت . 
بـه عبـارت دیگـر قانـون گـذار باتوجـه بـه اینکـه 
ظرفیـت قانونـي کاري را ایجـاد کـرده پـس تمایـل 
دارد صنعـت بیمـه به ظرفیت و ضریـب هایي که در 
قانون برنامه ششـم دیده شـده برسـد. پس مي توان 

بـه ایـن مسـئله نگاهي مثبت داشـت . 
بـراي مثـال بیمـه عمـر ظرفیـت رشـد را دارد و 
همینطـور ظرفیـت ایجـاد رشـد اقتصـادي را دارد 
اگـر بـه عنوان یـک ابـزار تامیـن مالي نـگاه کنیم و 
مسـئوالن برنامه ریز کشـور را به سـمت سوق دهیم 
کـه با تدابیـر و مصوباتـي، نقش این رشـته بیمه اي 
را در اقتصـاد بیشـتر کننـد در این صورت اسـت که 

صنعـت بیمه برنـده خواهـد بود. 
نظـر شـما درمـورد سـهم خواهـي نهادهاي 

مختلـف بـر صنعـت بیمه چیسـت؟
بـه مصوبـه اخیـر اگر بـه دید مثبـت نگاه شـود باید 
بدانیـم بـراي تحقـق حق و رسـیدن به اهـداف، باید 
مصوبـه مربوطـه در دولت و بودجه سـاالنه تصویب و 

گردد .  عملیاتي 
عجلـه بـه خصوصـي سـازي قبـل از سـال 91 بـا 
وجـود عدم دسترسـي بـه داده ها کاري اشـتباه بود.

خصوصـي سـازي زمانـي کـه اطاعاتـي از معوقـات 
صنعتـي در دسـترس نیسـت، اشـتباه بـود . 

برنامـه ریـزي و تصمیم گیري نیازمند کسـب 
اطالعـات اسـت. بیمـه مرکـزي در سـال 91 

اقـدام بـه کسـب اطالعات کـرد؟  . 
بحـث اتکایـي بایـد کاهـش یابد امـا چه زمانـي قرار 
اسـت این اتکایي از بیمه مرکزي حذف شـود. عاوه 
برایـن، بـراي انتقال از بـازار انحصاري به بـازار رقابت 

نیازمند زمان هسـتیم.
معتقدید بازار را بازار پیش ببرد؟

خیـر. اکنـون زماني نیسـت کـه بـازار را بـازار پیش 
ببـرد بلکـه بایـد بـازار را هـم بـازار و هم ناظـر با هم 
پیـش ببرنـد. براي آنکه ناظـر هم بـازار را پیش ببرد 
باید داده داشـته باشـد در حالي کـه در داخل تنها با 
اسـتفاده از صـورت هاي مالي شـرکت ها تصمیمات 
اتخـاذ شـده بود. ناظر تا زماني که بـازار کاما رقابتي 
نشده، بازنشسته نیسـت. حتي در بازار صرف رقابتي 
نظیـر آمریکا زمانـي که بحران اقتصـادي اتفاق افتاد 

دیدیـد کـه دولت چقـدر حمایت کرد.
در مجمـوع باتمـام انتقـادات و ایرادتـي که بـر موارد 
قانونـي اخیر هسـت، آنرا فرصتي بـراي صنعت بیمه 
مـي دانـم و معتقـدم بایـد بـراي مقام ناظرسیاسـت 
گـذاران صنعـت بیمـه و بـراي شـوراي عالـي بیمـه 
مقـرره هایـي را تنظیـم و اسـنادي را در دولـت و 
وبوجـه سـاالنه تصویـب کنیم که به رشـد مورد نظر 

دسـت یابیم.
راهکارهایـي غیـر ازحـذف مالیات بـر ارزش 
افـزوده که بیمه مرکـزي مي تواند پیشـنهاد 

حـذف دهد چیسـت؟
مالیـات را مـردم پرداخت مي کنند نه شـرکت هاي 
بیمـه و شـرکت هـاي بیمـه اي در ایـن بیـن رابـط 
محسـوب مي شـوند. درصورتي که باید قیمت تمام 

شـده کاال و خدماتمـان را بدانیم.
بیمه توسـعه چرا چنین شـد؟ آیـا فقط مقام 
ناظـر مقصر اسـت. شـاید مقـام ناظـر مقصر 

باشـد اما مقـرره گذارمـان هم مقصر اسـت . 
بخشـي اعظم مشکات بیمه نشـات گرفته از مقرره 
هـاي تنظیمي و حاکـم بر صنعت بیمه اسـت. براي 
مثال امسـال کـف حق بیمـه در قانون اضافه شـد و 
بنـده یکي ازجملـه افرادي بودم کـه در کمیته بیمه 

از آن حمایـت کردم . 
از دیگـر مشـکاتي کـه صنعـت بیمـه بـا آن مواجه 

اسـت تحلیـل نقطـه اي بـه جـاي فرآیند اسـت . 
بـراي مثال صنعت بیمه و دولت نسـبت به شـخص 
ثالـث متاسـفانه نـگاه حمایتـي و اجتماعـي دارد نه 
بازرگانـي، حـال سـوال ایـن اسـت، آیا ایـن خدمات 
و کاال قیمـت تمام شـده نـدارد؟ در تمام دنیا چنین 
اسـت که اگر حاکمیـت بگوید کاالیـي باالجبار باید 
فروختـه شـود امـا نمـي توانـد بگوید به هـر قیمتي 
بفروشـند بلکـه اگـر نـگاه اجتماعـي در این تصمیم 
باشـد بایـد اعام کنـد درصـدي پایین تـر از قیمت 
تمام شـده فروخته و مابقي را حاکمیت جبران کند . 

بیمـه هـا شـرکت هـاي خصوصـي و سـهامداري 
هسـتند و نباید هزینه هاي اجتماعي را بپردازد بلکه 
دولـت و حاکمیـت هـا در تمام دنیـا پرداخت کننده 
هزینـه هاي اجتماعي هسـتند. یکـي از اصلي ترین 
دالیلـي که صنعت بیمه در ایران توسـعه پیدا نکرده 
همین مسـئله اسـت.و تـا زماني که در صـورت هاي 
مالـي شـرکت هـاي بیمه اي سـودي تعریف نشـود 
قطعـا نمـي تـوان توقـع سـهامدار جدیـد را داشـت 
حتي سـهامداران فعلي شـرکت ها هـم رغبتي براي 

افزایش سـرمایه نخواهند داشـت . 
بنابرایـن مـي گوییم رفـع این موانع نیاز بـه مقرره ها 
آییـن نامـه هـا و مصوبه هایـي دارد و بیمـه مرکزي 
بایـد ظرفیت هـاي قانونـي را ایجاد کند و بـراي این 

مقـرره هـا باید رونـد صفر تا صـد موضـوع را دید . 
بانـک مرکـزي بانک هـا را مکلف بـه رعایت 
صـورت هاي مالـي مطابق بـا اسـتانداردهاي 

ایـن  موافـق  المللـي  IFRS  کـرده  بیـن 
هسـتید؟ دسـتورالعمل 

بلـه. ایـن نـگاه درسـتي اسـت. بانـک ها هیـچ گاه 
کار حمایتـي نظیـر شـرکت هـا بیمـه نمـي کنند 
درحالـي کـه در بیمـه شـخص ثالـث 40 درصـد 
حـق بیمـه بـا عنـوان هـاي حمایتـي از صنعـت 
خـارج مـي شـود . پـس ایـن دو قابـل مقایسـه با 
یکدیگـر نیسـتند .  البته این را هـم بگویم که بانک 
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 بـه یکبـاره عمـل نکرده اسـت  . 
البتـه جنـاب دکتـر حتـي برخي بانـک هاي 
خصولتـي بـا وجود آنکـه طبق برنامـه پنجم 
توسـعه نباید هیـچ گونه تسـهیالت تکلیفي 
بـر آنها تحمیل مي شـد امـا این اتفـاق افتاد. 

نظر شـما درمورد ایـن موضوع چیسـت؟   
درسـت اسـت اما تمامـي اینها به صـورت هاي مالي 
دولـت و مطالبات بانـک ها از دولت انتقـال یافت اما 
بیمـه هـا این چنین نبودنـد و در صـورت هاي مالي 
شـرکت هـاي بیمـه اي بنـدي بـه عنـوان مطالبات 
شـرکت از دولـت بابـت بیمـه شـخص ثالـث دیـده 
نمي شـود درنتیجـه ایـن وضـع صـورت هـاي مالي 

بیمه ها شـده اسـت . 
صنعـت بیمـه این وحـدت رویه را داشـته که 
بتوانـد در راسـتاي منافـع کل صنعت حرکت 
کنـد؟ منافـع لحظـه اي و آنـي شـرکت هـا 
فـداي منافـع بلنـد مـدت و کالن این صنعت 

است؟ شـده 
اتفاقـي کـه االن در صنعـت بیمـه رخ داده معلـول 

یکسـري مقـرره هـا بـوده و علـت نیسـت . 
وقتـي بـازار انحصاري شـد و مـي خواهیم آزاد شـود 
و بـراي ورود بـه ایـن بازار بـا اعمال مقرراتـي، رقابت 
ایجـاد کنیم نمي توان مشـکات را تمـام به مدیران 
عامـل شـرکت هـا نسـبت داد بلکـه بجـز مدیـران 

مقرره ها مشـکل سـاز شـده اند . 
هـر بـازار تعریف و سـاختار خـود را دارد و نمي توان 
خـارج از ایـن سـاختار حرکـت کرد. اشـتباه صنعت 
بیمـه مـا مقـرره هایي اسـت کـه به جهت نداشـتن 

داده تصویب شـده اسـت . 
وقتـي در بـازاري کـه بیش تـر سـهم آن در 
اختیـار چند شـرکت اسـت کجاي ایـن بازار 
رقابتـي اسـت و مـي تـوان بـراي آن مقـرره 

نوشـت؟ رقابتي 
ایـن بـازار، بازاررهبري قیمـت بود و براي نخسـتین 
بـار ایـن مسـئله را مطـرح کـردم. وقتـي بـازار ایـن 
چنیـن اسـت باید مقرره هـا هم مطابق همیـن بازار 

تدوین شـود . 
در بـازار رهبري قیمت، نباید دسـتورالعملي تصویب 
گـردد کـه مطابـق بـا شـرکت هـاي پیشـرو و رهبر 
نباشـد. همچنیـن بـراي رهبر بـازار هم بایـد مقرره 
اي تنظیـم شـود کـه مطابـق آن هیچ شـرکت پیرو 
ورشکسـته نشـود. درنتیجـه بایـد ادبیـات را اصاح 
کنیم و سـاختارها را بشناسـیم. درصورتي که مقرره 
هـاي غلـط و رفتـن بـه سـمت سـاختار بـازار آزاد و 
رقابتـي، سـبب شـده بازیگـران خرد و شـرکت هاي 

کوچـک ریسـک صنعت بیمـه را اضافه کننـد.   . 
مقـرره هـاي غلـط بـار سـنگیني را بر صنعـت بیمه 
تحمیـل کـرده که اکثر شـرکت ها زیان ده شـده اند 
و حـال انتظـار داریم سـهامدار جدیـد وارد ایـن بازار 
شـده یا سـهامداران فعلي اقـدام به افزایش سـرمایه 
کنند. شـاهد هسـتیم که کمتریـن سـود و  p  /   E را 

صنعت بیمـه دارد . 
بـازار رهبري قیمت تـا کي قرار هسـت ادامه 

کند؟ پیدا 
هنـوز تمرکز باالسـت و حتي براي خـروج از انحصار 
بـه بـازار رقابتـي دولـت دخالـت و نظـارت خـود را 

خواهـد داشـت و حفـظ خواهـد کرد . 
بایـد بـه مقطعـي برسـیم که بـازار بـه مرحلـه بلوغ 
برسـد تـا بتوانیـم بگوییـم وجـود مقـام ناظـر دیگر 
نیـازي نباشـد و دخالت دولـت به طور کامـل از بازار 
برداشـته شـود. آنجاسـت که دولت باید سهم اتکایي 
خـود را هـم قطـع کنـد و تنهـا نظـاره گـر عملکرد 
شـرکت ها باشـد و تنهـا در صورت بروز عـدم تعادل 

در بـازار دسـت بکار شـود . 
به نظر شما االن در چه مرحله اي هستیم؟

در شرایط فعلي در مرحله نظارت و دخالت هستیم . 
بـا توجـه به اینکه نه شـرایط داخلي صنعـت بیمه و 
نه شـرایط اقتصاد کان مهیا اسـت سیاسـت گذار با 
چـه اسـتداللي اقدام به افزایـش ضریب نفوذ صنعت 

بیمه در برنامه توسـعه ششـم کرده است؟
قطعـا اگـر سیاسـت گـذار تجدیدنظـري در آییـن 
نامه هـا و مقـرره هـاي قانونـي نکنـد دسـت یابي به 

ایـن مهـم امـکان پذیـر نخواهد بـود . 
پاسـخ به این سـوال خیلـي از مـوارد را حل مي کند 
چـرا نقش بیمه ها در توسـعه اقتصاد هیـچ گاه دیده 
نمـي شـود درحالـي که نقـش بانـک هـا در اقتصاد 
همـواره تعریـف مي شـود. صنعـت بیمه باید سـهم 

خود را پیـدا کند . 
موافق خصوصي سـازي شـرکت هاي بیمه اي 

هستید؟
فرایند خصوصي سـازي درسـت نبوده و باید در ابتدا 
بـا شـیب مایمـي ایـن اتفـاق رخ مـي داد. اصل 44 
زود رهـا شـد درحالـي کـه بایـد صفـر تا صـد آن به 
درسـتي و بـا شـیب مایـم اجرایـي مي شـد. البته 
نبایـد فرامـوش کـرد، در جایي کـه بخش خصوصي 
تـوان فعالیـت را نـدارد، بخش دولتي بایـد ورود پیدا 
کند.چـرا در جایي که شـرکت هـاي بیمه خصوصي 
قـادر بـه ارائـه بیمـه نامـه هایـي اسـت شـاهد ورود 

بیمه هـاي دولتي هسـتیم؟
اطالعاتي کـه از بیمـه به نماینـدگان مجلس 
مي رسـد سـبب شـده نمایندگان در مسئله 
قیمـت ها به شـرکت هـا، شـوراي رقابـت را 
مطرح کننـد، چرایـي این موضوع چیسـت؟

مقـرره هایي تنظیم شـده که بـه واقع شـرکت ها را 
دچـار مشـکل کـرده پس منطقي اسـت به شـرکت 
هـاي بیمـه اي زمـان داده شـود تـا بار هزینـه هایي 
کـه بـه آنها تحمیل شـده تاحـدودي مرتفع شـود و 
ایـن کار یـا از طریق دادن حق بیمه شـخص ثالث به 
بیمـه ایـران به عنـوان یک شـرکت دولتي و سـهیم 
کردن سـایر شـرکت ها در سـایر بیمه نامه ها امکان 
پذیر اسـت یـا در دوره اي چند سـاله ابتدا بیمه نامه 
هـاي خودروهـاي هـاي بـا ریسـک بـاال را بـه بیمه 

ایران دهنـد و سـپس آزاد گردد . 
چرا مسـئوالني که اقتصـاددان هسـتند و بر 
این مسـائل واقف هسـتند از ایـن امر تبعیت 

؟ نمي کنند
مســیر را اشــتباه آمــده ایــم و بایــد چنــد ســالي را 
بــه عقــب بازگشــت آنجــا کــه تــوان شــرکت هــاي 
بیمــه اي کــم شــد و بایــد در ابتــدا تــوان شــرکت 
هــاي بیمــه اي را افزایــش داد و پــس آنکــه بیمه ها  
بــه یــک بلــوغ نســبي رســیدندمي تــوان بازگشــت 
و بــه خصوصــي ســازي واقعــي رســید. بایــي کــه 
ــش  ــش اعظم ــد بخ ــه اي دارن ــاي بیم ــرکت ه ش
ــدان  ــردد. فق ــي گ ــاز م ــم ب ــاي حاک ــرره ه ــه مق ب
مقــرره هــاي حاکــم ســبب شــده نتوانیــم بیمــه را 
ــه بخــش هــاي مهــم اقتصــادي متصــل کنیــم.  ب
ــم  ــاي مه ــش ه ــه بخ ــا ب ــک ه ــه بان ــي ک درحال

اقتصــادي وصــل هســتند . 
بیمـه هاي ما هیـچ گاه در حوزه تامین مالي و تامین 
سـرمایه کار نکردنـد علي رغـم اینکـه در اکثر نقاط 
جهـان، بیمـه هـا در زمینه تامین سـرمایه شـرکت 
هـا فعـال بـوده و هسـتند و عمـا تامین مالـي آنها 
با شـرکت هاي بیمه اسـت. پـس ورود به این بخش 

هـم نیازمند آییـن نامه هـا و مقرره هایي اسـت . 
حتـي در موضـوع اقتصـاد مقاومتي بیمـه جایگاهي 
داشـته اسـت؟ نتوانسـته ایـم بـه عنـوان یکـي از 
بازیگـران اقتصـادي خود را نشـان دهیـم و به جهت 
بسـیاري از مشـکاتي کـه تـوان مـا را کـم کـرده و 
ناشـي از مقـرره ها، سیاسـت گذاري هـا، متغیرهاي 
بـرون زا و نیز تصمیم سـازي هاي خارج از سیسـتم 

بوده اسـت . 
صنعـت بیمه و مدیـران این صنعـت چقدر در 
حوزه رسـانه نقش فعال و اثرگذاري داشـتند؟ 
چقدر توانسـته اند در نهادهـا جایگاه صنعت 
را مطـرح کننـد؟ درحالي که بانک هـا با البي 

هاي خود سـبب هم راسـتا شـدن رسـانه ها 
و نهادهاي تصمیم سـازبا سیاسـت هایي آنها 

؟ شد
مـا بایـد فهم مشـترک داشـته باشـیم. در عین حال 
اکنـون زمانـي نیسـت کـه بیمه هـا بتواننـد جایگاه 
خـود را پیـدا کنند چون اکثر شـرکت هـاي بیمه ما 
وضعیـت مطلوبي ندارند و باید سیاسـت هایي اتخاذ 
شـود ایـن شـرکت هـا احیا شـوند و بعـد حرکت رو 
بـه جلویـي در اقتصـاد ایجـاد کنند. این مسـئله هم 

منوط بـه کمک دولت اسـت . 
دولـت نبایـد باري بـر دوش این شـرکت هـا بگذارد 
البتـه راه درسـت را بایـد همین شـرکت هـاي بیمه 
اي و سـندیکا نشـان دهند و البي هایي براي تنظیم 
مقـررات ایجـاد کنند. براي مثال همیـن ماده قانوني 
در برنامـه ششـم توسـعه کـه بـه عقیده مـن مثبت 
اسـت و هرچنـد کـه نسـبت بـه تحقـق آن تردیـد 
دارم امـا بـه چشـم فرصـت بـه آن نگاه مـي کنم اما 
تلنگـري بـه شـرکت هاي بیمه اسـت که بایـد براي 
تحقـق ایـن اهـداف البـي هـاي خـود را گسـترش 

دهند . 
سیاسـت گذاري بخش بازار پول، بیمـه و بازار بورس 
هـم افزایي ندارد. شـوراي پول و اعتبار شـوراي عالي 
بیمه و شـوراي عالـي بورس داریم ولي این سـه بازار 
بایـد بـا هـم کنتـرل شـوند. پیشـنهاد نهـاد ناظر بر 
سـه بازار ارائه شـد و انتظار داشـتیم در برنامه ششم 
دیـده شـود. درصورتي که این موضـوع به نوعي یک 

ضرورت براي کشوراسـت . 
عـاوه برایـن بخشـي از فعالیـت هـاي مـا بایـد بـا 
تعرفـه هـاي پزشـکي  تنظیـم  بهداشـت و  وزارت 
باشـد درحالـي کـه طرح سـامت تنظیم مي شـود 
و تعرفه هـاي پزشـکي افزایـش مي یابد امـا بیمه در 
اینجـا دیـده نمي شـود و سـهامدار بخش خصوصي 

بایـد ایـن ضررهـا را متحمل شـود . 
در مـاده اي از قانـون برنامـه ششـم آمـده 
کـه دولـت و هیئـت وزیـران بایـد بـر میزان 
سـرمایه گذاري شـرکت هاي بیمـه اي نظارت 
داشـته باشـد. ایـن را چطـور مي بینیـد و آیا 
سـبب دخالت هـاي مسـتقیم دولت بـر روي 
فعالیت هاي شـرکت هاي بیمه اي نمي شـود؟

بـه عنـوان پیشـنهاد اگـر بتـوان از ظرفیـت هـاي 
صنـدوق توسـعه ملي اسـتفاده کـرد نظیر بسـیاري 
از بانـک هـا، بنابرایـن ایـن مـاده هم به دیـد مثبت 
مي تـوان دیـد. همـه چیـز شـدني اسـت تنهـا باید 

بدانیـم چـه چیـزي را بایـد هـدف قـرار دهیـم . 
بـا توجه به اسـتقبالي کـه از بیمه عمر شـده 
آیـا افزایـش 50 درصـدي سـهم بیمـه عمر 
امـکان پذیـر اسـت و آیا بیمـه آسـیا در این 

زمینـه اقدامـي انجام داده اسـت؟
عملیـات صـورت گرفتـه در بیمـه آسـیا برگرفته از 
اسـناد باالدسـتي اسـت و چـون هنوز آییـن نامه اي 
از باالدسـت ابـاغ نشـده نمـي تـوان در ایـن زمینه 
صحبتي به میـان آورد. اما در مجمـوع تمایل زیادي 
دارم کـه صنعـت بیمـه بـه بیمه هـاي زندگـي ورود 

پیـدا کند . 
تمامـي بانـک هـا صنـدوق هـاي سـرمایه 
گـذاري دارنـد. چـرا صنعـت بیمـه بـه ایـن 

سـمت نرفتـه اسـت؟
بانـــک هــا بـــراي راه انـــدازي صنـدوق هاي 
سـرمایه گذاري مقـرره و آییـن نامه دارنـد درحالي 

کـه مقرره هـاي بیمـه اي وجـود نـدارد  . 
در همایـش اخیـر بیمـه اوراق بهادارسـازي 
ریسـک مطـرح امـا سـریع از آن گذشـتند 
درحالي کـه بزرگ ترین ریسـک هاي صنعت 
بیمـه از طریـق بـازار سـرمایه قابل پوشـش 
اسـت. چرا به عنـوان یکي از فعـاالن صنعت 

بیمـه، این مـوارد کارشناسـي نمي کنیـد ؟   
ایم.مدیــران  شــده  روزمرگــي  دچــار  مــا 
ــه  ــي ک ــت اتفاقات ــه جه ــه اي ب شــرکت هاي بیم
ــت نقدینگــي شرکتشــان دچــار  رخ داده و مدیری
روزمرگــي شــده انــد و نمــي تواننــد آینــده نگــر 
ــي دارد  ــیا وضــع مطلوب ــه آس ــه بیم ــند. البت باش
ــي  ــپرده ریال ــان س ــارد توم ــا 640 میلی و 630 ت
و ســرمایه  ارزي  بــا ســپرده هــاي  و  داریــم 
گــذاري ایــن عــدد از مــرز هــزار میلیــارد تومــان 
ــي  ــاه 92 ســپرده ریال مــي گــذرد. 29 اســفند م
شــرکت 278 میلیــارد تومــان بــود و در 29 
ــان  ــارد توم ــه 485 میلی ــم ب ــن رق اســفند 93 ای
رســید. اگــر اجــازه کار بــه شــرکت هــا داده شــود 

ــد داشــت .  ــي خواهن ــرد مطلوب ــا عملک قطع
اگـر بخواهیـم مسـائل را جمـع بنـدي کنیـم باید 
بگوییـم، قانـون گـذار در برنامـه ششـم ظرفیت را 
بـراي صنعـت بیمـه افزایـش داده هرچنـد کـه به 
جهـت مکانیـکال و تحلیـل روندهـاي سـال هـاي 
امـا  باشـد  ناممکـن  موضـوع  ایـن  تحقـق  اخیـر 
قانـون گـذار ایـن ظرفیـت را بـراي صنعـت بیمـه 
گذاشـته و مـي تـوان بـه آن بـه دیـد مثبـت نگاه 
ناشـناخته صنعـت  هـاي  ظرفیـت  چراکـه  کـرد 
بیمـه در اقتصاد کشـور زیاد اسـت. سـهم بیمه در 
اقتصـاد در شـرایط فعلي 0,27 درصد اسـت اما به 
دلیـل ظرفیت هـاي موجود در بیمـه هاي زندگي، 
تامیـن مالـي و اتصـال صنعـت بیمـه بـه صندوق 
توسـعه ملـي مي تـوان ظرفیت سـازي کـرد نظیر 

کاري کـه بانـک هـا کـرده اند . 
نـگاه ایـن اسـت کـه اگـر صنعـت بیمه نسـبت به 
ایـن مسـائل مثبـت اندیـش باشـد و ایـن را القـا 
کنـد کـه قانون گـذار با توجـه به ظرفیـت تعریف 
شـده، دسـت شـرکت هاي بیمه را هم بـاز خواهد 
گذاشـت قطعا نتیجـه مطلوب حاصل خواهد شـد 
در عیـن حال بایـد بسترسـازي الزم را براي دولت 

ایجـاد کرد . 

دربررسـي الیحـه برنامـه ششـم توسـعه در مجلـس امیر اسماعیل کاظمي
شـوراي اسـالمي مـاده 12 این الیحه خبر سـاز شـد. این 
بنـد قانوني بـا 136 راي موافـق، 40 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجمـوع 221 نماینده 
حاضـر در صحـن علنـي مجلـس تصویب شـد. در مـاده 12 بیمـه مرکزي مکلف شـده 
ضریـب نفـوذ بیمـه هاي بازرگانـي را در طـول اجراي برنامه ششـم به 7 درصد برسـاند 
و سـهم بیمـه هـاي عمر از حـق بیمه تولیـدي بیمه هـاي بازرگاني حداقل تـا 50 درصد 
نسـبت بـه سـال پایـه در برنامـه افزایـش یابـد. اگرچـه برخـي کارشناسـان و فعاالن 
تحقـق ایـن هـدف را دور از انتظـار مي داننـد امـا به عقیـده برخـي دیگر بایـد به این 
مـاده قانونـي از زاویه دیگـر و مثبت تري نـگاه کرد. دکتـر ابراهیـم کاردگر،مدیرعامل 
بیمـه اسـیا از جملـه فعاالني اسـت که بر ایـن نکته تاکیـد دارد، ایـن اقدام مـي تواند 
عاملـي بر حرکت شـرکت هـاي بیمه اي در توسـعه و سـهم خواهـي در اقتصاد باشـد. 
وي مـي گویـد، تصویب این مـاده در الیحـه بودجه مي توانـد به معناي ظرفیت سـازي 

در صنعـت بیمـه باشـد.در ادامه متـن گفت و گـوي وي را خواهیـد خواند : 

بانـک مرکـزي جمهوري اسـامي ایران در بخشـنامه اي کـه در تاریخ 11 
آبـان مـاه جـاري بر روي سـایت خود منتشـر کرد، نسـخه جدیـد مقررات 
ناظـر بـر عملیـات ارزي صرافي هـا را ابـاغ کـرده و در مـواد 13 و 14 آن 
انجـام هرگونـه معامـات فردایي توسـط اشـخاص حقیقـي و حقوقي ممنوع و همچنیـن هرگونه اعـام نرخ را 
نیـز بـه جـز صرافي هـاي مجـاز، غیـر قانوني و تخلف شـمرده اسـت. همچنیـن بانک مرکـزي از کلیـه صرافان 
تحـت پوشـش و داري مجـوز فعالیـت خواسـته اسـت معامات عمـده و جزئي را بـه صورت همزمان در "سـنا" 

ثبـت کنند . 
بـه هـر حـال از تفسـیر بخشـنامه فوق و سـایر مقـررات قانونـي چنین بر مـي آید بانـک مرکزي و سـکانداران 
پولـي و بانـي کشـور عـزم خـود را بیـش از پیش جزم کرده انـد که معامات ارزي کشـور در قالـب هاي قانوني 
و مجـاري مجـاز صـورت پذیـرد تا بلکـه بازار نابسـاماني که اخیـرا باعث بروز مشـکاتي نیز گردید تـا حدودي 
آرام گرفتـه و مسـیر اصلـي خـود را طـي طریـق نمایـد. همچنین در مـاده 15 بخشـنامه مذکور  بـه صراحت 
اعـام شـده متخلفیـن از ایـن مقـررات به اسـتناد قانون پولي و بانکي کشـور، قانـون تنظیم بازار غیر متشـکل 
پولـي، قانـون اخـال در نظـام اقتصـادي و قانون مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز تحت تعقیب قـرار خواهند گرفت . 
حـال بـا توجـه بـه مـوارد فـوق و نیـز ایـن نکته کـه انجـام هرگونه معامـات آتـي و سـلف ارز نیز غیر از سـاز 
وکارهـاي اعامـي توسـط بانک مرکزي ممنوع اسـت، مـي توان بیش از پیش بـه اهمیت و ضـرروت راه اندازي 
بـازار آتـي ارز پـي بـرد کـه از مدت ها قبل بـورس کاالي ایران با آماده سـازي بسـترهاي موجـود، آمادگي خود 
را بـراي راه انـدازي بـازار مشـتقه ارزي اعـام کرده و با توجه به ایجاد مکانیسـم معامات اختیـار معامله، زمینه 
مناسـب براي عملیاتي شـدن بازار مشـتقه ارز در بورس کاال فراهم شـده به طوریکه این بورس منتظر دسـتور 
اجرایي بانک مرکزي اسـت. راه اندازي بازار مشـتقه ارز با هدف پوشـش ریسـک نوسـانات نرخ ارز در شـوراي 
عالـي بـورس بـه تصویـب رسـیده و بـدون شـک این بـازار مـي تواند یکـي از جاذبـه هاي اقتصـاد ایـران براي 
سـرمایه گـذاران خارجي باشـد چراکه با توجه به سـابقه نوسـانات نرخ ارز در اقتصـاد ایران، وجود ابـزاري براي 
پوشـش ریسـک قیمـت از اهمیـت باالیـي بـراي خارجي هـا و همچنین سـرمایه گـذاران و فعـاالن اقتصادي 

داخلـي برخوردار خواهـد بود . 
بـا همـه ایـن تفاسـیر به نظر مي رسـد با توجـه به عزم جدي مسـئوالن بانـک مرکزي و بـورس کاال بـراي راه 
انـدازي بـازار مذکـور در صـورت تحقـق ارز تک نرخي به زودي شـاهد آغـاز معامات مشـتقه ارز در بورس کاال 
خواهیـم بـود کـه بـا ایـن کار همانند بخشـي از معامات سـکه طا که در بسـتر ابزارهـاي مالي آتي، آپشـن و 

گواهـي سـپرده انجـام مي شـود، معامات ارز نیـز از نظم و شـفافیت خاصي برخورداد خواهد شـد . 

جاذبه بازار مشتقه ارز برای سرمايه گذاران خارجی
  کارشناس بازار سرمایه
فرزین ابوالعالیي
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2017 سال تغيير جهت تقاضا و بهبود فراتر از انتظار آن و کاهش عرضه هاست؟

وضعيت بازار کاموديتی ها در سال 2017

صنعت
تجارت
و 7

گزارش

متـــال بولتـــن در 
گزارشـی بـه بررسـی 
چشـم انـداز قیمـت هـای کاالیـی در سـال 2017 
پرداختـه و ترقی اقتصادی تاش کـرده این دیدگاه را 
بـه خواننـدگان خود ارائـه دهد .در پایان سـال 2015 
چشـم انـداز سـال 2016 وخیـم به نظر می رسـید و 
بـرای بازارهـای کاالیی وضعیت مناسـبی پیش بینی 

نمی شـد.
عوامـل اصلـی ایـن پیـش بینـی، مـازاد عرضـه در 
بسـیاری از فلـزات، سـطح موجـودی بـاال در کاالهـا 
تضعیـف رشـد اقتصادی چیـن و عـدم نگاهی مثبت 

بـه بهبـود تقاضـا در کشـورهای غیـر از چیـن بـود.
عملکـرد تقاضـا در بازارهـای کاالیـی )کامودیتی ها( 
در سـال 2016 بطـور قابـل توجهـی بهتـر از پیـش 

بینی هـای صـورت گرفتـه در ابتـدای سـال بـود.
کاهـش اجرای سیاسـت هـای پولی در سـطح جهان 
از جملـه تاخیـر سیاسـت هـای انقباضـی آمریـکا و 
عملکـرد برخـاف انتظـار چیـن در تزریـق نقدینگی 
به بخش های زیربنایی و عمرانی،سـبب شـد تقاضای 
جهانی در تمامی فلزات در سـال گذشـته مثبت شود.

عملکرد بهتری از چین
 در سال 2016 انتظار می رفت

تزریـق قابـل توجه نقدینگی از نیمه دوم سـال 2015 
در دسـتور کار مقامات چینی قـرار گرفت اما با تاخیر 
6 تـا 9 ماهـه، ایـن نقدینگـی بـه بخـش زیربنایـی و 
سـاختمان تزریق شـد که منجر به بهبود چشـمگیر 
تقاضـای چیـن بـرای فـوالد و فلـزات پایـه شـد.این 

مسـئله کلید توسـعه در سـال 2016 بود.
تقاضـا بـه طور قابل قبولی در نیمه دوم سـال نسـبت 
به نیمه نخسـت سـال ارتقا یافت و به نظر می رسـد 
در سـال 2017 ایـن افزایـش تقاضـا تداوم یابـد. این 
تحلیـل بسـیاری از تحلیلگـران اسـت درحالـی کـه 
بسـیاری از آنهـا از مطـرح کـردن ایـن بهبـود تقاضـا 

امتناع مـی کنند.
یـک سـال قبل مطرح شـده بـود که رشـد اقتصادی 
چیـن از زیرسـاخت ها و صنعت بـه خدمات و مصرف 
تغییـر جهـت خواهـد داد و در نتیجـه فشـار کمتری 
بـر فلـزات اعمـال خواهـد شـد. در آغـاز سـال 2016 
پیش بینی می شـد بسـیاری از فلزات در سال 2016 
رونـدی کاهشـی داشـته باشـند امـا در حـال حاضـر 
بـرای سـال جاری میادی انتظار مـی رود تقاضا برای 

تمامـی فلـزات پایه و فوالد رشـد پیـدا کند.
ضعف شـدید در تقاضای بسـیاری از فلزات در سـه 
ماهه پایانی سـال 2015 و نیز سـه ماهه اول سـال 
2016 سـبب شـد انتظـارات از سـال 2016 نیـز 
منفـی گـردد درحالی که بـه اعتقاد کارشناسـان با 
توجـه بـه رشـد در سـه ماهه چهـارم سـال 2016، 

پیـش بینـی بازارهـا در سـه ماهـه نخسـت سـال 
2017 دیدنـی و جـذاب خواهـد بـود چراکـه در 
سـه ماهـه پایانی سـال 2016 در بسـیاری از موارد 

شـاهد رشـد دو رقمـی بودیم.
پیـش بینی ها از اقتصادهای برتر جهـان حاکی از آن 
اسـت که در سال 2017 رشـد تولید ناخالص داخلی 
اگرچـه ضعیـف خواهد بود ولی وجود خواهد داشـت.

دونالـد ترامـپ بـه عنـوان رئیـس جمهـور جدیـد 
آمریـکا وعـده هایـی را بـرای تزریق بودجـه به بخش 
زیرسـاخت در سـال 2017 مطـرح کـرده بـود که به 
عقیده بسـیاری، این تنها یک شـعار تبلیغاتی بوده و 
از واقعیـت بـه دور اسـت امـا برخی هـم امیدوارند به 

حقیقـت بپیوندد.
بـا ایـن وجـود، پـس از رونـد صعـودی بـازار سـهام 
آمریـکا، امیدهـا افزایش یافته که رشـد اقتصادی این 
کشـور در سـال 2017 تسریع شـده و نسبت به سال 
2016 بهبود چشـمگیری داشـته باشد. اگر این اتفاق 
رخ دهـد نخسـتین بـار خواهد بود که سـرعت رشـد 
اقتصادی آمریکا در سـاِل پـس از انتخابات، کاهش را 

دنبـال نکرده و تسـریع می شـود.
کسری عرضه از بازارهای کاالیی حمایت کرد

اصلـی تریـن عاملـی کـه در نیمه دوم سـال 2016 
اثرگـذار شـد، کسـری  بـر قیمـت هـای کاالیـی 
غیرمنتظـره عرضـه و تقاضـا بود که در بسـیاری از 

کاالهـا توسـعه یافت.
ایـن مسـئله هـم ناشـی از دو عامل بـود یکی کاهش 
تولیـد در مقیـاس های بـزرگ در پایان سـال 2016 
بـوده و دیگـری کاهش تولید در نیمه نخسـت سـال 

2016 در پاسـخ بـه پیش بینـی کاهش و 
تضعیف تقاضـا بود.

تعطیلـی بسـیاری از تامیـن کننـدگان 
کوچک منگنز و کروم در سـال 2016 و 
بـه طور همزمـان، کاهش تولید توسـط 
ایجـاد  سـبب  بـزرگ،  تولیدکننـدگان 

تـرس در بـازار و 
چهار برابر شـدن 
قیمت هـا در این 

سـال شد.

در بحـث زغـال سـنگ تصمیـم و دسـتور دولـت 
چیـن بـه کاهـش عملیـات معـدن کاری در معادن 
زغـال از 330 روز در سـال بـه 276 روز در سـال و 
نیـز تعطیلـی معادنی که ثبت نشـده بودند اشـتباه 
محاسـباتی بـود کـه منجـر بـه کمبود عمـده زغال 
شـد آن هـم دقیقـا زمانـی که تقاضـا به طـور قابل 

ماحظـه ای افزایـش یافتـه بود.
درسـت در همان زمان عرضه زغـال اندونزی و آمریکا 
کاهـش یافـت و بـه دلیـل مشـکات آب و هوایی در 
اسـترالیا قیمـت زغـال حرارتـی دو برابـر و زغال کک 

شـو سـه برابر افزایـش یافت.
کاهش و بورس بازی در فلزات پایه

در فلـزات پایه، روی بهترین عملکرد را داشـت چراکه 
عرضـه کننـدگان بزرگـی نظیـر گلنکور عرضـه های 

خـود را کاهـش داده بودند.
حتـی بـا وجـود عرضـه مـازاد در برخی کاالهـا نظیر 
آلومینیـوم، نیـکل و مـس شـاهد تعدیل قابـل توجه 
و بعضـا غیـر منتظـره ای در قیمـت ها در نیمـه دوم 

سـال 2016 بودیـم.
رشـد تقاضـا در بـازار چیـن، بـه طـور ویـژه ای حس 
مثبـت را در بازارهـا تزریق کرده بود و منجر به رشـد 

بازارها شـده بود.
ایـن رونـد تعدیل قیمت ها به خریدهای سـفته بازانه 
کمـک کـرده اسـت. واسـطه گـران بـه دالالن مالـی 
محـدود نمی شـوند بلکـه در صنعت برخـی بازیگران 
پیـش از افزایـش قیمـت هـا اقـدام به ذخیره سـازی 
مـی کننـد. در چیـن عامـل دیگـری شـامل تضعیف 
شـدید ارزش یـوان درمقابـل دالر آمریکا کـه ترس از 
سـرعت گرفتن تورم را در بین جامعه گسـترش 
داده بـود سـبب تقاضـا و رشـد قیمت 
هـا در بازارهـای کاالیـی شـد. چـون 
کاالهـا  همـواره  مواقعـی  در چنیـن 
بهتریـن سـپر درمقابـل این حـوادث 
در چیـن عنـوان مـی شـوند. دولـت 
چیـن در مـاه هـای 
بازارهـای  در  اخیـر 
آتی مداخلـه کرده تا 
بتوانـد خرید سـفته 
بـازی را چـه توسـط 

سـرمایه گـذاران حرفـه ای و چـه خـرده فروشـان 
کنتـرل و تعدیـل کند.

بایـد قبـول کـرد کـه خریدهـای مالـی در مجموع 
رشـد کنـدی را شـاهد بـوده و بهبـود چشـمگیری 
نداشـته و ایـن مسـئله عاملی برای بهبـود قیمت ها 

نمـی تواند باشـد.
سـرمایه  کاهـش  شـاهد  اخیـر  هـای  سـال  در 
گذاری هـای بـزرگ و کاهـش هزینـه هـا در تمامی 
شـرکت هـای معدنـی بـزرگ بودیـم و ایـن فشـار 
از سـوی سـهامداران بـه منظـور کاهـش زیـان و 

اسـت. بـوده  بدهی هـا 
ایـن کاهـش دسـتاوردهای خوبـی در حـوزه سـهام 
شـرکت هـای بـزرگ معدنی در سـال 2016 داشـت. 
بـه نظـر اجتنـاب ناپذیـر می رسـد که قیمتـی برای 
پرداخـت کاهـش کلیـه هزینه هایـی که معدنـکاران 
توانایـی کاهـش آنهـا را دارنـد وجود داشـته باشـد تا 
معدنـکاران بـه سـرعت عرضـه را هر زمان کـه مقدور 
باشـد و تقاضا بهبود یابد، به روند گذشـته بازگردانند.
کاهـش  بـه  هـا  هزینـه  کاهـش  ایـن  از  بخشـی 
هزینه هـای توسـعه معدن بـاز می گردد. رهاسـازی و 
کاهـش هزینه هـای تعمیر و نگهـداری و هزینه برای 
کارخانـه های فرآوری، فعـاالن را در معرض اختاالت 
و حـوادث قـرار خواهـد داد آن هم در زمانی که عرضه 

مجـددا صعودی شـود.
موج جدید بازگشایی واحدها 
در سال 2017 نمایانگر می شود

رونـد رو به رشـد قیمت ها و بهبـود تقاضا به احتمال 
فـراوان مـی توانـد منجـر بـه بازگشـایی و راه اندازی 

مجـدد واحدهـا در سـال 2017 گردد.
البتـه چـون تولیدکننـدگان بـه دلیل تـرس از موقت 
بـودن این بهبود قیمـت ها، تمایل زیـادی به افزایش 
عرضه ها و بازگشـایی مجـدد واحدها ندارند درنتیجه 
بـه احتمـال زیـاد ایـن رشـد عرضه هـا تا نیمـه دوم 
2017 بـه تعویـق خواهـد افتـاد. بـه نظـر می رسـد 
بـرای تقاضـا این روند معکوس باشـد یعنـی در نیمه 
اول نسـبت به نیمـه دوم تقاضای قوی تری را شـاهد 
هسـتیم چـون دولـت آمریـکا بـه احتمـال زیـاد نرخ 
بهـره را افزایـش مـی دهد و سیاسـت هـای انقباضی 
در نقدینگـی را در پاسـخ بـه نگرانی ها در مـورد تورم 
محکـم تـر دنبال می کنـد. برخی اخبار حاکـی از آن 
اسـت کـه بـازار مسـکن که در حـال حاضـر در چین 
داغ اسـت احتمـاال در اواسـط 2017 بـه طـور قابـل 

توجهـی از جذابیتش کاسـته خواهد شـد.
بنابرایـن درحالـی کـه دیـدگاه هـا در مـورد نیمـه 
نخسـت سـال 2017 مثبـت اسـت امـا تجربه سـال 
2016 نشـان می دهد نیمه دوم امسـال ممکن است 

بحـران بـاز گردد

در پسابرجام به صنعت لوازم خانگی چه گذشت؟
برجام مانع خسارت های بيشتر

 اقتصاد ايران شد

ترقی اقتصادی :به گفته حبیب اهلل انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بعد از برجام 
تغییر مشهودی از یک سو درگذر واحدهای صنعتی از مرحله رکود به افزایش تولید و از سوی دیگر 

افزایش تقاضایی که بتواند منتج به افزایش ظرفیت تولیدی شود، دیده نشد.
اخبار  را پشت سر گذاشته و هرروزه  زیادی  فراز و نشیب  از صنایعی است که  لوازم خانگی یکی 
اساسی  لوازم  از  لوازم خانگی یکی  ازآنجاکه  به گوش می رسد.  ارزان شدن آن  و  از گران  جدیدی 

موردنیاز هر خانواده است، هرگونه تغییری در این صنعت مستقیماً روی مردم تأثیر می گذارد.
قبل از امضای توافق برجام امیدی در دل مردم ایجاد شد که برخی از آن ها، حتی خرید لوازم خانگی 
خود را به زمان بعد از توافق موکول کردند. از سوی دیگر کارخانه ها نیز چشم به برجام دوخته بودند 

تا ببینند چه آینده ای در انتظار آن هاست.
پس ازاین توافق، طرح کارت اعتباری برای خرید کاالی ایرانی پیشنهاد شد که نهایتاً ناموفق بود و 

امید مردم برای تغییرات اساسی در این صنعت ناامید شد.
 حبیب اهلل انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاثیرات برجام در صنعت لوازم خانگی 
را کمرنگ دانسته می گوید: قبل از برجام تولیدکننده لوازم خانگی چون مجبور بود مواد اولیه را از 
خارج تأمین کند، باید با قبول ریسک و خطرات، شش ماه قبل پول را پرداخت می کرد و بعد از 

شش ماه مواد را به دست می آورد.
او درباره انتظاراتی که در صنعت لوازم خانگی از برجام وجود داشت، می گوید: اولین مساله این بود 
که بانک های خارجی وارد شوند و مبادالت ارزی و پولی توسط بانک ها صورت گیرد تا از این طریق 
دغدغه تولیدکننده کم شده و مجبور به پذیرش ریسک باال نباشد. انتظار دیگر این بود که قیمت 

تمام شده مواد اولیه باال نرود تا به توسعه صادرات کمک شود.
این عضو هیات نمایندگان معتقد است این انتظارات تاکنون. برآورده نشده است. او ادامه می دهد: 
قرار بود کارت های اعتباری به مردم تعلق بگیرد که پس از چون وچراهای فراوان، نهایتاً محقق نشد 
و این امر موجب ناامیدی مردم شد. مردم قبل از برجام صبر کردند که چه می شود. بعد از برجام 

هم منتظر کارت های اعتباری بودند که به نظر من بانک مرکزی اراده ای در این زمینه نداشت.
از آذرماه سال گذشته بحث صدور کارت های اعتباری برای ایجاد شدن تقاضا در بازار لوازم خانگی 
آغاز شد که این پیشنهاد برگرفته از برنامه ریزی و اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. قرار بود 
به هر فرد ایرانی 10 میلیون تومان وام داده شود تا بتواند کاالهای تولید ملی را بدون محدودیت 
خریداری کند. اما پس از مدتی، محدودیت هایی در برابر این طرح گذاشته شد و نهایتاً اجرای آن 

با شکست روبه رو شد.
به گفته انصاری، بعد از برجام تغییر مشهودی از یک سو درگذر واحدهای صنعتی از مرحله رکود 
به افزایش تولید و از سوی دیگر، افزایش تقاضایی که بتواند منتج به افزایش ظرفیت تولیدی شود 

دیده نشده است.

تأمین عدالت اجتماعي و محرومیت زدایي در سال هاي پس از انقاب اسامي میسر نبود مگر با عنایت خاصه نظام 
مقدس جمهوري اسامي ایران، لذا پس از پیروزي انقاب اسامي، ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق 
بخشي به عدالت اجتماعي و تضمین زندگي براي آحاد مردم در کشور تأسیس شدند که از آغاز انقاب تا کنون 
نهادهاي عدالت محور و محرومیت زدا هر یک با یک رسالت خاص در تحقق این هدف تاش نموده اند و صندوق 
تأمین خسارتهاي بدني یکي از این ساختارها و ساز و کارهاي نظام مقدس جمهوري اسامي ایران مي باشد که در 
جهت توسعه عدالت اجتماعي بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشش ها و خدمات بیمه اي صنعت بیمه کشور 
مي تواند ایفاي نقش نماید که بررسي روند تحوالت به وجودآمده در وظایف این نهاد و همچنین ساختار اداره آن در 
گذر زمان بیانگر حرکت در مسیر دستیابي به هدف مذکور مي باشد.در ادامه اقدامات صورت گرفته توسط صندوق 

تامین خسارت هاي بدني را مي خوانید .  
 1.راه اندازي سیستم یکپارچه صندوق  

بـا توجـه بـه گسـتردگي حوزه فعالیت صنـدوق تامین خسـارتهاي بدني در قانون بیمه شـخص ثالـث و همچنین 
در راسـتاي حمایت از قربانیان حوادث رانندگي در سراسـر کشـور به منظور کاهش مشـکات مراجعات حضوري 
زیـان دیـدگان بـه صنـدوق در مرکـز کشـور) تهـران (و بـا توجه بـه خطـرات احتمالي ناشـي از تـردد آنها جهت 
تشـکیل و پیگیـري پرونـده از صنـدوق تمهیدات گسـترده اي براي رفع این مشـکات در صنـدوق صورت گرفته 
اسـت. بخشـي از ایـن مـوارد تدوین سیسـتم جامـع یکپارچه صنـدوق بوده اسـت که در سـال 1394 آمـاده بهره 
بـرداري شـد و در سـال 1395 نیـز در راسـتاي تغییـرات گسـترده صـورت گرفتـه در قانون براي صندوق نسـخه 
جدیـد آن بـا قابلیـت امکان تشـکیل و پیگیري پرونـده به صورت برخط)آناین( توسـط زیان دیـدگان و مقصرین 
حـوادث رانندگـي در نـرم افزارهـاي صنـدوق بوده اسـت. مدت زمان رسـیدگي بـه پرونده ها در صنـدوق به کمتر 
از 15 روز کاهـش یافتـه اسـت و بـا راه انـدازي سـامانه الکترونیـک یکپارچه صنـدوق که به شـفافیت اطاعاتي و 
مالـي بیشـتر انجامیـده , پیگیـري پرونـده هاي خسـارتي در هر مرحلـه از فرآیند رسـیدگي قابل رصد مي باشـد. 
همچنیـن بـا تشـکیل اداره تحقیـق با کاهـش 25 درصـدي پرداخت خسـارت روبرو بـوده ایم که حاصل بررسـي 

هـاي دقیق بـراي جلوگیـري از پرداخت خسـارتهاي واهي بوده اسـت.  
2. پرداخت بیش از 17000 میلیارد ریال در طول 2.5 سال اخیر

صندوق در طي 2,5 سال اخیر با پرداخت افزون بر 17000 میلیارد ریال خسارت به مردم در سراسر کشور حمایت 
جدي از قربانیان مستاصل و درمانده فاقد هرگونه پوشش بیمه اي حوادث رانندگي داشته است. این میزان پرداختي 
در مقایسه با 46 سال گذشته صندوق )1391-1347( یعني از ابتداي تاسیس تا 2,5 سال قبل حدود 1,5 برابر مي 
باشد. میانگین خسارت پرداختي 2,5 سال اخیر حدود 5600 میلیارد ریال است . در طي 2,5 سال اخیر افزون بر 41 
هزار پرونده خسارتي تشکیل شده است که میانگین پوشش تعداد زیان دیدگان حدود 12000 نفر سالیانه مي باشد. 
در طي این مدت افزون بر 21316 نفر از زندان آزاد و یا از زنداني شدن مقصر جلوگیري شده است  و سرانه این 
فعالیت در طي سنوات اخیر بالغ بر 6000 نفر مي باشد. در طي 2,5 سال اخیر افزون بر 450 میلیارد ریال در راستاي 

جبران تفاوت دیه زن و مرد و افزون بر 392 میلیارد ریال در راستاي کمک به زندانیان معسر پرداخت شده است.  
3. راه اندازي شعب 20 گانه صندوق در سراسر کشور

بـراي ارائـه آسـان و در دسـترس بـودن خدمـات صنـدوق کاهـش هزینه هـا و زمـان در ارائـه خدمات , تسـهیل 
دسترسـي مـردم و نیز پاسـخگویي و شـفاف سـازي نظـام اجرایـي و مقابله با فسـاد از موضوعاتي اسـت که دولت 
تدبیـر و امیـد بـه طـور جـدي آن را در برنامـه هـاي خـود قـرار داده اسـت و ایجـاد نمایندگي در مناطق بیسـت 
گانـه در همیـن راسـتا بـوده و بـا راه انـدازي ایـن نمایندگي ها همه بخش هاي دوردسـت اسـتانها آسـانتر به این 
خدمـات دسترسـي خواهنـد داشـت و قربانیـان حـوادث رانندگـي از ایـن پـس بدون مراجعـه به مرکز نسـبت به 
تشـکیل پرونـده و پیگیـري , خدمـات ایـن صنـدوق را دریافت خواهنـد کرد. در راسـتاي توزیع عدالـت بي تردید 
اجـراي موفـق ایـن طـرح از دسـتاوردهاي مهم و ارزشـمند صنـدوق بوده که سـطح پیگیري هاي فنـي و حقوقي 
را با هماهنگي و همکاري دسـتگاههاي قضایي در سراسـر کشـور به نحو  چشـمگیري ارتقا داده اسـت.بر اسـاس 
ایـن گـزارش نمایندگـي هاي صندوق تامین خسـارتهاي بدني در اسـتانهاي خوزسـتان )اهواز( - خراسـان رضوي 
)مشـهد( - آذربایجان شـرقي ) تبریز( - مازندران )سـاري( - فارس )شـیراز( - قم- اصفهان - کرمانشـاه - کرمان و 

قزویـن افتتـاح شـده اسـت و تـا پایان سـالجاري ده نمایندگي دیگـر در کشـور راه اندازي خواهد شـد. 
4. رشد منابع صندوق

بر اساس ماده 12 قانون قبلي و مطابق با ماده 27 قانون جدید مي بایست منابع صندوق نزد بانکها سپرده گذاري 
شود. این فعالیت در چارچوب مدیریت بهینه منابع مالي صندوق به نحو احسن در 3 سال اخیر صورت گرفته است. 
بازده منابع صندوق در طي 3 سال اخیر علي رغم کم بازدهي حوزه هاي مختلف سرمایه گذاري به دلیل مدیریت 
صحیح منابع مالي بیشترین نرخ بازدهي را داشته است و علي رغم اینکه در ترسیم ماموریت ها و رسالت صندوق 
ماهیتي اقتصادي ندارد اما در بین بنگاههاي اقتصادي بهترین بازدهي را داشته است. صندوق بر اساس ماده 12 و 
ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث بدون از دست دادن کمترین فرصت زماني منابع خود را نزد بانک ها سپرده گذاري 

مي کند لذا در 3 سال اخیر بهترین بازدهي و بیشترین سود را به همراه داشته است.  
      5. برگزاري مجامع موفق و گزارش حسابرس

 بدون هیچگونه بند و شرط
در حال حاضر صندوق به لحاظ شفافیت و انضباط مالي جز 10 سازمان اول کشور است و در صورت هاي مالي ما 
توسط ارکان مختلف نظارتي مورد حسابرسي قرار مي گیرد و بر اساس گزارش سازمان حسابرسي در طي سه سال 

اخیر عملکرد صندوق بدون هیچ بند حسابرسي به مجمع عمومي گزارش شده است. 3 نهاد ناظر که در کشور وجود 
دارد اعم از سازمان حسابرسي , دیوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور حضور مستمر و مداوم در صندوق 
تامین خسارت هاي بدني دارند. در کنار این سازمان ها یک سیستم نرم افزار یکپارچه اي براي منابع و مصارف 
صندوق طراحي و پیاده سازي شده است در این اتاق شیشه اي تمام فرایندها ي صندوق مانیتور و پایش مي شود. 

6. ایفاي نقش در تهیه و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث
صنـدوق بصـورت تخصصـي در رشـته شـخص ثالث فعالیـت و به عنوان مکمل شـرکت هـاي بیمـه در بیمه نامه 
شـخص ثالـث عمـل مـي کنـد . میزان و خطـرات حوادث رانندگي در کشـور ما بسـیار باالسـت . 17 هزار کشـته 
و 350 هـزار مصـدوم در هـر سـال خسـارت عظیمي سـت که به کشـور تحمیل مي شـود و صنعت بیمـه و نهایتاً 
صنـدوق هـم بـه عنـوان مکمل در کنار شـرکت هاي بیمه خسـارت هاي وارد شـده را پرداخت مـي کنند. در طي 
3 سـال سـعي شـده با اتخاذ تدابیر الزم و برنامه هاي عملیاتي , زمینه کاهش خسـارت در رشـته بیمه شـخص 
ثالـث اتفـاق بیفتـد یکـي از ایـن مـوارد بحـث فرهنگ سـازي اخذ بیمه نامه شـخص ثالث اسـت تـا اهمیت بیمه 
نامـه شـخص ثالـث را به مردم , ذي نفعـان و تصمیم گیندگان به نحو مقتضي و موثر تبیین نمائیم. سـعي کردیم 
در اصـاح قانـون بیمـه شـخص ثالث به گونـه اي عمل کنیم که ضمانـت اجراهاي قوي را بـراي قانون پیش بیني 
کنیـم. بـه ویـژه بـراي افـرادي که بیمه نامه شـخص ثالث خریـداري نمي کردند اعـم از اتومبیل و موتور سـیکلت 
کـه هـم بـراي این مـوارد مجازات و ضمانـت اجراهاي جـدي در قانون پیش بیني شـود و هم بـراي اجراکنندگان 

قانـون . تـا آنهـا نیـز قانون را به درسـتي اجرا کنند و ما بتوانیم نسـبت خسـارت را پاییـن بیاوریم.  
     7. دریافت نشان سیمین مسئولیت اجتماعي کشور با حضور ریاست محترم جمهور

در همایـش مسـئولیت اجتماعـي کـه با حضـور دکتـر روحاني رئیس جمهور محترم برگزار شـد نشـان سـیمین 
مسـئولیت اجتماعي به صندوق خسـارت بدني کشـور اهدا شـد. در اولین همایش ملي نشـان مسئولیت اجتماعي 
کشـور کـه بـا حضور دکتر حسـن روحاني رئیس جمهوري , وزیر بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکي , وزیر علوم 
تحقیقـات و فنـاوري , وزیـر تعـا.ن کار و رفاه اجتماعي , رئیـس دفتر رئیس جمهور, معاون رئیـس جمهور در امور 
بانـوان و تعـداد کثیـري از فعاالن و صاحبان کاال و خدمات برگزار شـد , صندوق تامین خسـارت هاي بدني کشـور 
مفتخـر بـه دریافت نشـان سـیمین )نقره اي ( مسـئولیت اجتماعي شـد. از بین 146 شـرکت و نهـاد  متقاضي در 
نهایـت 33 مجموعـه بـه مرحله نهایي وارد شـدند که از سـطح نشـان تـا دیپلم افتخـار ارزیابـي گردیدند. حمایت 
صنـدوق تامیـن خسـارت هاي بدني کشـور از زیـان دیدگان حـوادث رانندگي و آزادسـازي مقصران فاقد پوشـش 
بیمه از زندان و ارائه تسـهیات بلند مدت , همکاري با نهادهاي اجتماعي کشـور از جمله بهزیسـتي و سـتاد دیه 

کشـور از دالیل اخذ نشـان سـیمین )نقره اي ( توسـط این نهاد عمومي  بوده اسـت.  
8. طرح ملي و سراسري ویژه موتور سواران در سراسر کشور

 در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور
با عنایت به اجباري بودن قانون و همچنین محدودیت ها و انگیزه هاي ایجاد شده براي دارندگان وسائط نقلیه در 
اخذ پوشش بیمه اي به نظر مي رسد با توجه به ماهیت اجباري بودن )جرم تلقي شدن عدم خرید بیمه نامه براي 
دارندگان وسائط نقلیه ( این بیمه نامه و همچنین سایر ضوابط پیش بیني شده در این قانون پوشش کامل بیمه اي 
وسائط نقلیه شماره گذاري شده و در حال تردد را به همراه داشته باشد , اما متاسفانه علي رغم گذشت 9 سال از 
تصویب اصاحیه قانون مذکور همچنان چالش هاي مربوط به عدم خرید پوشش بیمه اي توسط دارندگان وسائط 
نقلیه پا برجاست که تبعات این وضعیت نتایجي را به همراه داشته است. لذا پوشش بیمه اي کلیه موتور سیکلت 
سواران در اقصي نقاط کشور در دستور کار صندوق قرار دارد و نحوه تعامل دستگاههاي ذیربط  براي اجراي این 

طرح بدین صورت است:  
1. شرکت سهامي بیمه ایران: ارائه 20 درصد تخفیف در نرخ بیمه نامه موتور سیکلت ها

2. صندوق تامین خسارت هاي بدني: بخشش 90 درصدي جریمه موضوع بند )ب( ماده 11 موتور سیکلت سواران 
فاقد بیمه نامه

3. راهنمایي و رانندگي: اجراي بهینه طرح جلوگیري از تردد موتور سیکلت هاي فاقد بیمه نامه
4. بانک ملي: پرداخت تسهیات ارزان قیمت , ترهین ساده براي بیمه گذار به مبلغ 3 میلیون ریال با نرخ 5 درصد. 

نتایج  
1- اجراي تکلیف قانوني تعیین شده توسط مجلس از طریق نهادهاي زیر مجموعه

2- افزایش درآمد شرکت هاي بیمه اي در ارتباط با فروش بیمه نامه شخص ثالث  - اجباري 
2. افزایش سهم منابع صندوق تامین خسارت هاي بدني

3. افزایش ضریب نفوذ بیمه اي در سطح جامعه در راستاي هدف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه 
4. کاهش سطح تخلفات و تقلبات مالي در سطح شرکت هاي بیمه اي

5. ایجاد انگیزه براي فاقدین بیمه نامه وسیله نقلیه موتوري در خرید بیمه نامه 
6. ایجاد فرهنگ بیمه اي  در سطح کشور 

7. ایجاد رقابت در سطح شرکت هاي بیمه اي براي فروش این بیمه نامه با توجه به افزایش درآمد و سودآوري شرکت 
و بالتبع امکان کاهش نرخ حق بیمه 

8. ایجاد امنیت رواني در جامعه با ایجاد پوشش بیمه اي براي آحاد جامعه
9. رضایت آحاد جامعه در دریافت خدمات بیمه اي مناسب با قیمت رقابتي  

10. استفاده کامل از ظرفیت هاي قانوني پیش بیني شده در اجراي قانون شخص ثالث براي حاکمیت

11. پوشش بیمه اي کل موتورسیکلت هاي فاقد بیمه نامه در سراسر کشور در راستاي قانون بیمه شخص ثالث
12. ایجاد اطمینان در سطح جامعه براي کلیه دارندگان موتور سیکلت 

13. پرداخت کلیه خسارت هاي جاني ناشي از تصادفات موتور سیکلت ها توسط شرکت هاي بیمه
14. حـذف نسـبي پرداخـت خسـارت توسـط صنـدوق تامین بـه زیـان دیـدگان در حـوادث رانندگـي مربوط به 

موتـور سـیکلت ها
9. تبدیل صندوق به یک سازمان منعطف و پویا

با عنایت به نامگذاري سال 1394 با عنوان سال »دولت و ملت, همدلي و هم زباني » از سوي مقام معظم رهبري 
و با توجه به رهنمودهاي ریاست محترم جمهور , جناب آقاي دکتر روحاني در زمینه خدمات رساني به مردم 
»دولت به عنوان خادم , وکیل و مجري نظرات مردم در چارچوب قانون و شرع مقدس اسام کار خود را دنبال 
خواهد کرد« صندوق تامین خسارت هاي بدني به عنوان حلقه اي از صنعت بیمه کشور و یک نهاد موثر در 
تحقق واقعي عدالت اجتماعي در نظام مقدس جمهوري اسامي ایران در راستاي اجرایي شدن این دستورات با 
تاش و همت روزافزون و با تکیه بر استراتژي ها و برنامه هاي تدوین شده توانسته در 12 ماهه سال 94 مدت 
زمان تشکیل و رسیدگي پرونده هاي زیان دیدگان و قربانیان حوادث رانندگي را تقلیل داده و خدمات خود را با 

سهولت و در حداقل زمان ممکن به مردم در سراسر کشور ارائه نماید. 
10. پرداخت روزانه بیش از 3 میلیارد تومان غرامت به زیان دیدگان حوادث رانندگي در سراسر کشور

با توجه به تبدیل شدن سیستم گردش پرونده به یک سیستم یکپارچه و تحت وب در تمام شعب و دسترسي سریع 
به پرونده ها روزانه بیش از 2 میلیارد تومان پرداخت صورت مي پذیرد. 

11. ایجاد شفافیت مالي و تبدیل
 کلیه فرآیندهاي پرونده صندوق به سیستم هوشمند

با توجه به نقش بهره گیري از تکنولوژي هاي جدید در ایجاد شفافیت در سازمان ها نیاز به یک سیستم یکپارچه 
هوشمند که کلیه فرآیندهاي اجرایي و مالي صندوق در آن قابلیت رهگیري داشته باشد همواره احساس مي شد که 

با همت همکاران صندوق این مهم در سال گذشته محقق شد. در حال حاضر این سامانه پیاده سازي شده است. 

در راستاي تامين عدالت اجتماعي صورت گرفته است  
 11اقدام کليدي صندوق صندوق تامين خسارت هاي بدني  

آذرخش رزنی 

اقدامات راهبردیاهداف

تقويت نظارت حضوري و غير حضوري و تقويت 
نظارت سيستمي بر عملکرد شعب  

تحت  سازماني  واحدهاي  کنترل  و  نظارت   *
مديريت هر واحد بصورت دوره اي و پيوسته 

* برقراري امکان دسترسي به مدارک  و مستندات 
پرونده ها و تراکنش هاي غير مالي از طريق سيستم 

نظارت از راه دور 
* آسيب شناسي عملکرد شعب با توجه به حوزه 
کاري هر کدام از مديريت ها در مرکز)حقوقي- 

فني  - مالي و امور شعب( 
افزايشي  کاهشي/  روند  اي  مقايسه  آمار  تهيه   *
ايرادات و نواقص شناسايي شده در عملکرد شعب 

با استفاده از گزارشات تحليلي استخراجي  
* دسترسي حسابرسي داخلي به فرآيند و انعکاس 
موارد ايراد در عملکرد واحدهاي مرکز و شعب 
فني،  کنترلي  هاي  آيتم  براي  ماهيانه  بصورت 
حقوقي ، مالي و غير مالي و پيگيري تا رفع ايرادات 

بهبود انضباط مالي و اداري: 
- وصول اقساط از مقصرين حوادث

-  جلوگيري از صدور اجرائيه ها
-  فعال سازي کميته مديريت منابع مالي 

-تشکيل شوراي حقوقي

* ايجاد تعامل و ارتباط منسجم و مناسب با سيستم 
قضايي در جهت جلوگيري از تشکيل پرونده هاي 

صوري و غير حوادث رانندگي
* حذف واسطه و جلوگيري از ورود افراد سودجو 
و  ديدگان  زيان  از  استفاده  سو   براي  مختلف  و 

مقصران حوادث 
* استفاده کامل از تمام ظرفيت هاي قانوني براي 

حضور فعال و به موقع در مراجع قضايي
* ارائه گزارش هاي عملکرد مالي و غير مالي در 

دوره هاي زماني کوتاهتر
* شفافيت صورت هاي مالي 

و  بيمه  هاي  شرکت  از  منابع  موقع  به  وصول   *
وصول مطالبات 

تقویت انضباط، سالمت و شفافیت و شناخت مالی واداری
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انـرژی8

نقش بيمه در طرح  
بهينه سازی مصرف انرژی

  از مشـارکت بخـش دولتـی و خصوصـی در قالـب 
طرح هـای ماده 12 قانون رفـع موانع تولید و ارتقای 
نظـام مالـی کشـور، زمینـه اجـرای سیاسـت های 
می کنـد  فراهـم  را  انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی 
برنامه هـای  عینـی  مصـداق  کـه  سیاسـت هایی 

»اقتصـاد مقاومتـی« در سـطح کشـور اسـت.
قرارداد هـای مبتنـی بـر عملکـرد انـرژی در سـایه 
خدمـات بیمـه در قالـب »بیمـه خدمـات انـرژی« 
مسـیر مطلوب تـری را خواهـد پیمـود و افق هـای 
تـازه ای را پیـش روی صنعـت بیمه کشـور ترسـیم 
مـی کند. با این حال، متأسـفانه تاکنـون هیچ اقدام 
جـدی در بـاره »بیمـه خدمـات انـرژی« در سـطح 
بیمـه می توانـد  نـداده اسـت؛ صنعـت  کشـور رخ 
آغازگـر حرکتی تـازه در تشـویق سـرمایه گذاران به 
سیاسـت های بهینه سـازی مصـرف انرژی در کشـور 

در قالـب »بیمه سـبز« باشـد.
بـا توجـه بـه ظرفیـت بـاالی صرفه جویی انـرژی در 
کشـور و تخصصـی بـودن فعالیت های بهینه سـازی 
انـرژی، »بیمه خدمـات انرژی« راهگشـای جدی در 
ایجـاد فضـای کسـب و کار در بخـش انرژی کشـور 

خواهد شـد.
متأسـفانه صنعـت بیمـه کشـور دامنـه فعالیت  های 
خـود را در سـطح پایینـی نگـه داشـته اسـت و بـا 
وجـود آن کـه بایـد »ریسـک پذیر« و متناسـب بـا 
سـطح نیاز هـای روز، پاسـخگوی جامعـه باشـد در 
عمـل تجربه هـای دیگر کشـور ها در ایـن موضوع را 

ارزیابـی نکرده اسـت.
بـه  پیشـنهادی  بسـته های  برخـی  اینجـا  در 
شـرکت های بیمـه در زمینه طرح هـای صرفه جویی 

انـرژی عنـوان شـده اسـت:
بیمـه »درصـد صرفه جویـی انـرژی« و بازپرداخـت 
بـه  محقق نشـده  صرفه جویـی  از  کسـری  مالـی 
سـرمایه گذاران  بیمـه »مشـارکت در منافـع مالـی 
صرفه جویـی انـرژی« و بازپرداخت سـهم مشـارکت 
در صرفه جویـی محقـق نشـده بـا سـرمایه گذاران

طرح هـای  در  تجهیـزات«  و  »محصـوالت  بیمـه 
و  کاال  تأمین کننـدگان  ویـژه  انـرژی  صرفه جویـی 
تجهیـزات بیمـه »تضمیـن صرفه جویـی تـا سـقف 
معیـن« بـا الگـوی فـروش نقـدی بـه سـرمایه گذار
اعطای بیمه در قالب سهمی از سرمایه و بازپرداخت 
سـهم توافقـی در عدم تحقـق صرفه جویی شـده به 

سرمایه گذاران
خریـد بیمـه خدمـات انـرژی از شـرکت ها توسـط 
وزارت کار و رفاه اجتماعی در ازای تضمین اشـتغال 
افـراد دارای صاحیـت از سـازمان فنـی و حرفـه ای 
در مشـاغل مرتبـط با بهینه سـازی انـرژی امیدوارم 
زمینـه ورود صنعـت بیمـه کشـور بـه طرح هـای 
رونـق  شـاهد  و  آیـد  فراهـم  انـرژی  بهینه سـازی 
طرح هـای مـاده 12 قانون رفـع موانع تولیـد و ارتقا 

نظـام مالی کشـور باشـیم.

احمد فضلی
کارشناس اقتصادی 

 در سال 2017 تقاضا برای نفت باال می رود یادداشت

ترامپ وتغييردر موازنه بازار نفت
ترقــی اقتصــادی : ترامــپ  کــه بازســازی اقتصــاد امریــکا را در پیــش گرفتــه خــواه ناخــواه 
بــه منابــع انــرژی بیشــتری نیــاز دارنــد و لــذا می تــوان پیــش بینــی کــرد کــه امــکان دارد 
بــا رونــق اقتصــادی در ســال 2017 تقاضــا بــرای نفــت بــاال بــرود و از طرفــی اوپــک هــم وارد 
قضیــه شــده یعنــی میــزان عرضــه نفتــی را کــه بیشــتر از تقاضــا بــود کاهــش داده و اعضــای 
غیــر اوپــک هــم متعهــد شــدند کــه میزانــی از تولیدشــان را کاهــش دهنــد همــه ایــن عوامــل 

باعــث می شــود کــه در ســال 2017 حــدود 10 دالر بــر قیمــت نفــت اضافــه شــود.
بــه گــزارش ترقــی اقتصــادی ،علــی اصغــر زرگــر تحلیلگــر اقتصــاد سیاســی بــا بیــان مطلــب 
ــذا  ــد ل ــدا باش ــت ج ــد از سیاس ــت و نمی توان ــتراتژیک اس ــت کاالی اس ــت: نف ــوق گف ف
ــازار  ــن ب ــه صرفه شــان باشــد در ای ــه ب ــی ک ــا هــر زمان ــی و دولت ه ــزرگ نفت شــرکت های ب

ــد. تاثیرگذارن
علــی اصغــر زرگــر ، در ارزیابــی بــازار نفــت طــی چنــد ســال اخیــر بــا محوریــت شــیل اویــل و 
اوپــک و همچنیــن تغییــر در موازنــه سیاســی امریــکا اظهــار داشــت: بطــور کلــی شــکی نیســت 
ــرق  ــه طــوری کــه در بحــث حمــل و نقــل و ب ــی نفتــی اســت. ب کــه تمــدن امــروز مــا تمدن

ــه نفــت و فرآورده هــای نفتــی وجــود دارد. وابســتگی شــدیدی ب
وی افــزود: فــراز و نشــیب هایی کــه در قیمــت و میــزان تولیــد نفــت وجــود دارد بســتگی بــه 
عوامــل گوناگــون دارد. اولیــن عامــل آن عرضــه و تقاضاســت، یعنــی مواقعــی کــه عرضــه بیشــتر 

از تقاضاســت، قیمت هــا پاییــن و زمانــی کــه تقاضــا باالســت قیمت هــا نیــز بــاال مــی رود.
ــرژی  ــع ان ــرای مناب زرگــر تصریــح کــرد: تقاضــا ب
ــه  ــری از جمل ــل دیگ ــه عوام ــتگی ب بس
اینکــه  دارد  نیــز  اقتصــادی  رونــق 
میــزان  تــا چــه  در جهــان  آیــا 
ــزان  ــه می ــود دارد و چ ــق وج رون
ــل  ــد و حمــل ونق ــرای تولی ــاز ب نی
بیشــتر وجــود دارد بنابرایــن تقاضــا 
بــه ایــن عوامل بســتگی تــام دارد و 
ــر این هــا عوامــل دیگــری  عــاوه ب
همچــون فصــول مختلــف و داللهای 
ــردن  ــن ب ــاال و پایی ــز در ب ــی نی نفت

قیمــت نفــت دخیل انــد.
ــار داشــت: اوضــاع سیاســی کشــور ها  وی اظه
ــی و بطــور  ــای نیابت ــی، جنگه جنگ هــای محل
کلــی بحران هــای سیاســی نیــز در عرضــه و 
تقاضــا تاثیــر دارد و قیمــت نفــت را تعییــن می کنــد، 
ــف  ــه کش ــی ک ــا منابع ــر این ه ــاوه ب ع
ــه  ــری ک ــزان ذخای می شــود، می
مختلــف  کشــورهای  در 
وجــود دارد و پیــش 
کــه  بینی هایــی 
ذخایــر  بــرای 

ــی  ــزء عوامل ــه ج ــد هم ــع جدی ــف می شــود و مناب ــرژی در کشــورهای مختل ان
هســتند کــه در فــراز و نشــیب ها وقیمــت نفــت دخیــل هســتند.

کاالیی استراتژیک که از سیاست جدا نیست
ایــن کار شــناس نفتــی مســائل سیاســی را مهم تریــن دلیــل 
در نوســانات قیمــت نفــت عنــوان کــرد و گفــت: نفــت کاالی 
ــد  ــدا باش ــت ج ــد از سیاس ــوال نمی توان ــت و معم ــتراتژیک اس اس
لــذا شــرکت های بــزرگ نفتــی و دولت هــای مقتــدری کــه بخــش 
مهمــی از بیزینــس و حمــل و نقــل نفــت و بازارهایــی کــه بــورس 
ــه صرفه شــان باشــد  ــی کــه ب نفــت را کنتــرل می کننــد، هــر زمان
در ایــن بــازار تاثیرگذارنــد یعنــی کشــوری مثــل امریــکا هــر زمــان 
ــی  ــا برخ ــد، ب ــر کن ــود را پ ــتراتژیک خ ــر اس ــد ذخای ــه بخواه ک
اقدامــات سیاســی و قیمــت را پاییــن مــی آورد تــا نفــت ارزان قیمت 
ــا  ــد و ی ــت را بفروش ــد نف ــه می خواه ــی ک ــس زمان ــرد و برعک بخ
ســرمایه گذاری هــا را بــه ســمت منابــع انــرژی جــذب کنــد قیمــت 
ــه داشــته باشــد. ــذار صرف ــرای ســرمایه گ ــه ب ــد ک ــاال می برن را ب

حربه آمریکا و عربستان برای عقب نشینی  در برجام
ــائل اقتصــادی، سیاســی و  ــل مس ــه عوام ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
داللهــای بازیهــای صحنــه نفــت در قیمت هــا تاثیــر گذارنــد، بیــان 
ــه  ــتان ب ــت عربس ــت نف ــن قیم ــن رفت ــا پایی ــه ب ــت: در رابط داش
همــراه امریــکا دخیــل بــود و ســعی کردنــد بــا پاییــن آوردن قیمــت 
ــه اقتصــادی علیــه ایــران اســتفاده کــرده  بــه عنــوان آخریــن حرب
و منابــع مالــی ایــران را در مضیقــه و فشــار قــرار دهنــد تــا ایــران 
در پــای میــز مذاکــره در خصــوص برجــام کوتــاه بیایــد لــذا عرضــه 
را انقــدر بــاال بــرد کــه قیمــت نفــت بــه یــک ســوم کاهــش یابــد.

اروپا و امریکا به تجارت با ایران نیاز دارند
زرگــر در پیــش بینــی اوضــاع بــازار نفــت در ســال 2017 توضیــح 
ــت و  ــادی داش ــی و اقتص ــران مال ــال 2009 بح ــکا در س داد: آمری
ایــن بحــران کــه دربخــش مســکن و بانکــی اتفــاق افتــاد کــم کــم 
ــر  ــم کشــیده شــد و اقتصــاد کشــورهای آســیب پذی ــا ه ــه اروپ ب
مثــل پرتغــال، اســپانیا و یونــان بــه رکــود کشــیده شــد، اتحادیــه 
ــته  ــای ورشکس ــه بانک ه ــرد ب ــعی ک ــم هایی س ــا مکانیس ــا ب اروپ
ــا نتوانســته از  ــوز اروپ ــر صــورت هن ــا در ه ــد ام ــق کن ــول تزری پ
رکــود خــارج شــود لــذا در حــال حاضــر یکــی از دالیــل اصرارهــای 
اروپــا از جملــه فرانســه، ایتالیــا و آلمان هــا بــرای تــداوم برجــام بــه 
ایــن خاطــر اســت کــه بــا ایــران مــراودات داشــته باشــند، زیــرا بــه 
ــا اقتصادشــان از حالــت رکــود  ــد ت تجــارت بیــن الملــل نیــاز دارن

خــارج شــود.
وی اظهــار داشــت: بنابرایــن بــه نظــر می رســد اگــر اقتصــاد اروپــا 
در ســال 2017 از حالــت رکــود و بحــران خــارج شــود بــه انــرژی 

بیشــتری نیــاز دارنــد.
ترامپ و تغییر در موازنه بازار نفت

ــازی  ــه بازس ــپ  ک ــه داد: ترام ــی ادام ــاد سیاس ــر اقتص ــن تحلیلگ ای
ــرژی  ــع ان ــه مناب ــکا را در پیــش گرفتــه خــواه ناخــواه ب اقتصــاد امری
بیشــتری نیــاز دارنــد و لــذا می تــوان پیــش بینــی کــرد کــه امــکان 
ــاال  ــت ب ــرای نف ــا ب ــال 2017 تقاض ــادی در س ــق اقتص ــا رون دارد ب
بــرود و از طرفــی اوپــک هــم وارد قضیــه شــده یعنــی میــزان عرضــه 
نفتــی را کــه بیشــتر از تقاضــا بــود کاهــش داده و اعضــای غیــر اوپــک 
هــم متعهــد شــدند کــه میزانــی از تولیدشــان را کاهــش دهنــد همــه 
ایــن عوامــل باعــث می شــود کــه در ســال 2017 حــدود 10 دالر بــر 

قیمــت نفــت اضافــه شــود. 
ــق  ــه ســال 2017 از نظــر رون ــده ام ک ــن عقی ــرد: برای ــح ک وی تصری
اقتصــادی و اوضــاع نفــت تــدوام ســال 2016 خواهــد بــود و قیمت هــا 
بیــن 50 تــا 60 دالر نوســان دارد. زرگــر اظهــار داشــت: اقتصــاد امریکا 
ــته اند  ــوز نتوانس ــده و هن ــدی دی ــیب ج ــال 2009 آس ــا از س و اروپ
ــا  ــه اروپ ــد و اگرچــه برخــی مکانیســم ها در اتحادی ــم کنن آن را ترمی
اندیشــیده شــده امــا هنــوز کشــورهایی مثــل اســپانیا، پرتغــال و یونان 
ــه  ــن ب ــد بنابرای ــت اول برگردانن ــه حال ــان را ب ــتند اقتصادش نتوانس
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــا ب ــه تنه ــادی ن ــق اقتص ــه رون ــد ک ــر نمی رس نظ
ــردد  ــه 70 وجــود داشــت، بازگ ــه در ده ــه ک ــا آنگون ــه در کل دنی ک
ــرای  ــوان بگوییــم تقاضــا ب ــق اقتصــادی نباشــد نمی ت ــذا وقتــی رون ل
ــت و  ــا همیــن حال ــد ام ــا رشــد کن ــه و قیمت ه ــش یافت ــرژی افزای ان
ــه و  ــم گرفت ــک تصمی ــر اوپ ــک و غی ــه اوپ ــد ک ــزان تولی ــن می همی
ایــن وضعیــت اقتصــادی فعــا تــداوم دارد و حداقــل تــا نیمــه 2017 

ــد. ــری رخ نمی ده تغیی
شیل ها می مانند

ــر تغییــر  ــاره روی کار آمــدن ترامــپ در امریــکا و تاثیــر آن ب وی درب
ــس  ــن رئی ــای ای ــی از برنامه ه ــت: یک ــت گف ــازار نف ــای ب در موازنه ه
جمهــور جمهــوری خــواه تــداوم تولیــد از شــیل هاســت امــا بــا توجــه 
بــه محاســبات هزینــه تولیــد نفــت از غیرمتعارف هــا بیــن 50 تــا 55 
ــا ایــن میــزان هزینــه شــرکت های بــزرگ نفتــی  دالر می شــود لــذا ب
و اقتصادهــای جهانــی ترجیــح می دهنــد کــه از نفــت متعــارف بــازار 

اســتفاده کننــد.
ــی  ــه کتاب ــت ک ــی اس ــک نظام ــپ ی ــاور ترام ــه داد: مش ــر ادام زرگ
ــمن  ــک بیزینس ــی ی ــته و از طرف ــران نوش ــا ای ــورد ب ــورد برخ در م
ــا  ــش را ب ــد تعامات ــه بخواه ــت ک ــه نیس ــذا اینگون ــت ل ــر اس و تاج
دیگــر کشــور ها از بیــن ببــرد، ضمــن اینکــه بــر هــم زدن برجــام نیــز 
ــع  ــه نف ــرا ب ــد زی ــپ باش ــدی ترام ــت های ج ــزء سیاس ــد ج نمی توان

ــق بهــم بخــورد. ــن تواف ــه ای ــا نیســت ک ــکا و دنی امری

ــادی  ــات اقتص ــادی: »مؤسس ــی اقتص ترق
و انــرژی کــه معمــوالً بــه بــرآورد قیمــت 
ــت در  ــت نف ــط قیم ــد متوس ــت می پردازن نف
ســال 2017 را بیــن 50 الــی 60 و در حــد 
ــته اند.  ــکه دانس ــر بش ــط 55 دالر در ه متوس
اگــر رشــد اقتصــادی )مخصوصــاً در کشــورهای 
ــد(  ــن و هن ــد چی ــزرگ مانن ــعه ب درحال توس
ــاً  ــد؛ طبع ــده باش ــرآورد ش ــد ب ــر از ح قوی ت
ــوده  ــا ب ــت بیشــتر از برآورده ــرای نف تقاضــا ب
و قیمت هــای نفــت را تقویــت خواهــد کــرد.«

انــرژی  ارشــد  تحلیل گــر  قربــان  نرســی 
ــازار نفــت، ســال  می گوید:ســال 2017 بــرای ب
ــن نتیجــه تصمیمــی  ــود؛ ای ــی خواهــد ب باثبات
اســت کــه کشــورهای عضــو اوپــک و غیراوپــک 
باهــم گرفته انــد. نرســی قربــان، تحلیل گــر 
ارشــد انــرژی می گویــد: »بــازار نفــت در ســال 
2017میــادی باثبات تــر از ســال قبــل باشــد. 
زیــرا اوپــک و برخــی از کشــورهای تولیدکننده 
غیراوپــک توافــق کرده انــد تــا بخــش از تولیــد 
خــود را کاهــش دهنــد و از ســوی دیگر بــرآورد 
شــده اســت تقاضــا در حــد افزایــش ســال قبل 
و یــا کمــی بیشــتر از آن )حــدود 1,2 میلیــون 

بشــکه در روز( افزایــش پیــدا کنــد.
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــد: »درنتیج ــح می کن او تصری
ــک  ــت اوپ ــه نف ــش از عرض ــک بی ــت اوپ نف
ــده  ــت انباشته ش ــازاد نف ــج م ــوده و به تدری ب
در انبارهــای تجــاری نفــت شــروع بــه کاهــش 
منجــر  بــازار  تقویــت  بــه  کــه  می کنــد 
ــک  ــک و غیراوپ ــر کشــورهای اوپ ــود. اگ می ش
بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد؛ انتظــار 
مــی رود تــا ســه ماهه ســوم ســال 2017 مــازاد 
ــه متوســط  ــت نســبت ب ــای تجــاری نف انباره
ــه  ــازار ب ــده و ب ــته حذف ش ــال گذش ــج س پن
تعــادل برســد کــه موجــب تقویــت بــازار نفــت 

ــد.« ــد ش خواه
او عوامــل تأثیرگــذار بــر توافــق اوپــک را 
راهبــرد ســهم بــازار می دانــد. بــه گفتــه 
ــا لغــو تحریم هــا علیــه ایــران  نرســی قربــان، ب
عربســتان متوجــه شــد کــه ایــران و عــراق بــه 
افزایــش تولیــد خــود ادامــه خواهنــد داد کــه 
ــای خــود را از عربســتان  ــن اســت بازاره ممک
ــد. از طــرف دیگــر، عربســتان  ــاز پــس بگیرن ب
قــادر بــه حفــظ ســطح تولیــد خــود در ســطح 
ــروع  ــوده و ش ــکه در روز نب ــون بش 10,7 میلی
بــه کاهــش ظرفیــت مــازاد تولیــد و نیــز 
برداشــت از انبارهــای روی زمینــی خــود کــرد.
بــه گفتــه نرســی قربــان، ایــن شــرایط موجــب 
شــد عربســتان و کشــورهای همــراه او از اوایــل 
ــز  ــتار فری ــدا خواس ــادی ابت ــال 2016 می س
)توقــف رشــد( نفتــی و ســپس کاهــش تولیــد 
ــا  ــوند. تنه ــک ش ــک و غیراوپ ــورهای اوپ کش

ــراق  ــران، ع ــه ای ــود ک مشــکل عربســتان آن ب
ــپس  ــز و س ــه فری ــا برنام ــز ب ــیه را نی و روس
ــد  ــراه کن ــود هم ــا خ ــت ب ــد نف ــش تولی کاه
تــا ایــن کشــورها بازارهــای نفــت عربســتان را 
ــق شــد  ــران موف ــد. بااین حــال ای اشــغال نکنن
بــا یــک دیپلماســی توانمنــد نفتــی از کاهــش 
ــا  ــده و ت ــک مســتثنی ش ــه اوپ ــت در برنام نف
100 هــزار بشــکه نیــز بــه تولیــد خــود بیفزاید.

ــا  ــش قیمت ه ــما از ســقف افزای ــی ش پیش بین
در ســال 2017 چیســت؟

اقتصــادی  »مؤسســات  می دهــد:  پاســخ  او 
و انــرژی کــه معمــوالً بــه بــرآورد قیمــت 
ــت در  ــت نف ــط قیم ــد متوس ــت می پردازن نف
ســال 2017 را بیــن 50 الــی 60 و در حــد 
ــته اند.  ــکه دانس ــر بش ــط 55 دالر در ه متوس
اگــر رشــد اقتصــادی )مخصوصــاً در کشــورهای 
ــد(  ــن و هن ــد چی ــزرگ مانن ــعه ب درحال توس
ــاً  ــد؛ طبع ــده باش ــرآورد ش ــد ب ــر از ح قوی ت
ــوده  ــا ب ــت بیشــتر از برآورده ــرای نف تقاضــا ب
و قیمت هــای نفــت را تقویــت خواهــد کــرد.«
سیاست های آمریکا و روسیه و بازار نفت

او بــه نقشــه راهــی کــه والدیمیــر پوتیــن بــرای 
روســیه در نظــر گرفتــه، هــم اشــاره می کنــد که 
قدم به قــدم در حــال اجراســت؛ پوتیــن از توافــق 
ــر  ــک خب ــک و غیراوپ ــت اوپ ــش نف ــرای کاه ب

داده بــود و اینکــه قیمــت نفــت افزایــش یابــد.
ــوزه  ــن در ح ــد: »پوتی ــان می گوی ــی قرب نرس
نفــت و انــرژی نقــش مهمــی را در توافــق اخیــر 
ــق کشــورهای  ــک و تواف کشــورهای عضــو اوپ
عضــو اوپــک بــا غیراوپــک بــازی کــرد. همیــن 
توافــق تأثیــر عمــده ای در قیمــت جهانــی نفت 
گذاشــته اســت. مــن معتقــدم کــه پوتیــن بــه 
همیــن نقــش خــود ادامــه خواهــد داد و نقــش 

تخریبــی در پیــش نخواهــد گرفــت.«
او بــه تأثیــر سیاســت های آمریــکا هــم اشــاره 
ــن، سیاســت واحــدی را  ــر پوتی ــد: »اگ می کن
ــپ،  ــد ترام ــی دونال ــت، ول ــه اس در پیش گرفت
فــردی  آمریــکا،  منتخــب  رئیس جمهــور 
وضعیــت  ایــن  اســت.  غیرقابل پیش بینــی 
ــم  ــی و ه ــت های داخل ــورد سیاس ــم در م ه
در سیاســت های بین المللــی آمریــکا مــورد 
ــی  ــت های نفت ــاره سیاس ــت. درب ــار اس انتظ
هــم امــکان دارد کــه ترامــپ شــیوه ای غیــر از 
توافــق کشــورهای عضــو اوپــک بــا غیراوپــک 

ــرد.« ــش گی در پی
امیدواریــم  قربــان می گویــد: »مــا  نرســی 
ترامــپ بــه آشــفتگی بــازار نفــت دامــن نزنــد، 
ــاره برهــم زدن  ــا عربســتان درب ــکا ب ــر آمری اگ
ــد  ــر خواه ــرایط تغیی ــد، ش ــی کن ــق الب تواف
بــه  بعیــد  وضعیــت  ایــن  اگرچــه  کــرد؛ 

» نظرمی رســد.

  تحليل »نرسی قربان«
 از بازارنفت سال 2017

غفلت های برنامه ششم
 از حوزه انرژی

حوزه  در  فعال  خصوصی  بخش  اقتصادی:  ترقی 
که  است  این  و خواستار  دارد  را  آمادگی  این  انرژی 
در زنجیره ارزش افزوده یک بخشی از نفت خام و گاز 
را تحویل بگیرد تا در پاالیشگاه های کوچک آن را به 
فرآورده تبدیل کند؛ موضوعی که طرح آن را هم برای 
جای گرفتن در برنامه ششم توسعه ارائه دادیم ولی 
موردتوجه قرار نگرفت عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران 
می گوید در الیحه برنامه ششم توسعه کشور که هفته 
گذشته بررسی آن در مجلس شورای اسامی به پایان 
رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال 
شد هیچ حکم مشخصی برای اجرای مواردی همچون 
لوله  خط  احداث  پاالیشگاهی،  مجتمع های  احداث 
صادرات گاز به پاکستان، عراق و عمان، توسعه میادین 
مشترک، افزایش ضریب بازیافت و از همه مهم تر تبدیل 

ایران به هاب انتقال انرژی دیده نشده است.
رضا پدیدار با اشاره به اینکه در بخش نفت و گاز کشور 
مشکات ساختاری وجود دارد، ادامه می دهد:» نبود 
تمرکز، کمبود شدید منابع مالی، پایین بودن ضریب 
بازیافت، نامناسب بودن الگوی پایش، عقب ماندگی 
در برداشت و استفاده از میادین مشترک و... ازجمله 
مشکاتی هستند که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
کشور هم اکنون درگیر آن است و انتظار این بود که 
در برنامه ششم به آن ها توجه شود ولی این موضوعات 
درنهایت دیده نشد.« این عضو حیات نمایندگان اتاق 
برنامه  الیحه  برسی  جریان  در  اینکه  بابیان  تهران 
نماینده بخش خصوصی  به عنوان  تهران  اتاق  ششم 
و  کارشناسی  نظرات  نقطه  اتاق  انرژی  و کمیسیون 
کمبودهای برنامه در حوزه انرژی را به اعضا محترم 
اسامی  شورای  مجلس  انرژی  و  تلفیق  کمیسیون 
اعام کرد، گفت:» با توجه به محدودیت های برنامه 
ششم ازنظر منابع، بخش های زیادی از نقطه نظرات 
کارشناسی که به مجلس اعام شد متأسفانه هم اکنون 
شورای  برای  و  رسیده  تصویب  به  که  برنامه ای  در 
نگهبان ارسال شده گنجانده نشده است و به همین 
جهت اعتقادداریم که برنامه ششم در حوزه نفت، گاز 
و انرژی آن چنان که بایدوشاید جامع نیست. و این در 
حالی است که توجه داشته باشید 70 تا 80 درصد 
منابع ارزی کشور از طریق حوزه انرژی تأمین می شود 
و وقتی این گونه است باید توجه ویژه تری نیز به این 
بخش صورت گیرد.« پدیدار در ادامه می گوید:»بخش 
دارد  را  آمادگی  این  انرژی  فعال در حوزه  خصوصی 
ارزش افزوده  زنجیره  در  که  است  این  خواستار  و 
یک بخشی از نفت خام و گاز را تحویل بگیرد تا در 
پاالیشگاه های کوچک آن را به فرآورده تبدیل کند 
موضوعی که طرح آن را هم برای جای گرفتن در برنامه 

ششم توسعه ارائه دادیم ولی موردتوجه قرار نگرفت.«
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دیدگاه
نيازهای اساسی استارت آپ های ايرانی کارآفرين شدن به چه 

متغيرهايی بستگی دارد؟

يک گروه خوب ضامن موفقيت کسب و کار است

حمایت  دولت و مصوبات قانونی، دو نیاز اساسی کسب وکارها برای ادامه 
حیات در اقتصاد امروز ایران است.اگر از اصناف بازار و یا مردم عادی درباره 
استارت آپ ها بپرسیم، درمی یابیم که یا اطاع چندانی از آن ندارند و یا تصور 
نادرستی از کسب و کارهای نوپا دارند، به نحوی که اغلب، طرح های جدید را در تقابل با کسب وکارهای سنتی تلقی کرده 

و در برابر آنان، موضع انتقادی می گیرند. 
خأل های قانونی و فقدان مصوبات الزم در این زمینه، نیز خود مشکل دیگری است که اکثر استارت آپ ها با آن دست به 
گریبان هستند، چرا که بسیاری از کسب و کارهای نوپا، هویتی جدید و منعطف دارند و قوانین موجود درباره نحوه عملکرد 
آنها، سازوکار مشخصی، پیش بینی نکرده است. از این رو، صاحبان ایده های برتر، در این مسیر با احتیاط زیاد به فعالیت 
پرداخته و همواره در پِی یافتِن مسیرهای بهتر و فرصت های بیشتر هستند. همچنین عدم حمایت های مناسب از سوی دولت 

نیز، بر مشکات آنان افزوده و نوآوراِن خوش فکر را با مشکات متعددی، مواجه کرده است.
جالب است بدانید که در اکثر کشورهای جهان، قانون مشخصی برای استارت آپ ها وجود ندارد، اما بسیاری از دولت ها، تاش 
کرده اند چارچوب مشخص و تعریف شده ای درباره  این کسب و کارها وضع کنند که هرگاه نیاز به تصویب قانون خاصی در 
این زمینه بود، بافاصله مجلس و دولت دست به کار شده و سنگ های پیش پای استارت آپ ها را از میان بردارند، تا بتوانند 

با خیالی آسوده تر، در اقتصاد نقش آفرینی کنند. 
بنابراین انتظار می رود با توجه به تجربه طوالنی کشورهای توسعه یافته، در راه اندازی کسب و کارهای نوپا و تأثیر چشم گیر 
استارت آپ ها بر شکوفایی اقتصاد، کشور ما نیز از تجربه های موفق دیگران استفاده کند و با تصویب کردن قانونی تحت عنوان 
»حمایت از استارت آپ ها«، زمینه حمایت بیشتر از نوآوران و کارآفرینان حوزه تکنولوژی را فراهم کند. بدون شک، ایجاد 

بستر قانونی مناسب، شکوفایی هرچه  بیشتر کسب وکارهای نوپا را به همراه خواهد داشت.
به جز مسئله خألهای قانونی، یکی از معضات دیگر این بخش، اجرایی نشدن ایده های جدیدی ست که در ذهن افراد 
صاحب ایده شکل می گیرد و باید برای آن، چاره ای اندیشید. به عبارت دیگر، اکثر جوانان به دنبال فروش ایده های خود 
هستند تا اجرا کردن آن. این طرز تفکر، از آنجا نشئت می گیرد که بسیاری از صاحبان ایده های تازه، با مشکل مالی برای راه 
اندازی طرح های شان مواجه هستند. برخی نیز از سنگ اندازی های بعضی نهادها بیم دارند و یا به دنبال منافع آنی هستند تا 
بلندمدت.  نباید از این نکته کلیدی غافل شویم که ایده های زیادی در ذهن هر شخص ممکن است وجود داشته باشد. صد 
البته می توان گفت بسیاری از این ایده ها، کاماً تکراری است و فقط برای خود صاحب ایده، ممکن است تازه به نظر برسد!  
این تصور اشتباهی است که بیاندیشیم در مسیر راه اندازی یک کسب و کار نوپا، مهم ترین عنصر، وجود یک »ایده ی تازه« 
است. تجربه  نشان داده  که واقعیت چیز دیگری ست. چه بسا ایده های زیادی وجود داشته اند که به دلیل فقدان تیم مناسب 

و پشتیبانی از سوی یک »شتاب دهنده«، به کلی شکست خورده اند. 
در سال های اخیر، شرکت های شتاب دهنده زیادی در ایران شکل گرفته اند. یکی از مهم ترین کارهای شتاب دهنده ها برای 
عملیاتی کردن یک ایده، »تیم سازی« است. این که چه کسانی قرار است یک ایده را اجرا کنند اهمیتی چه بسا باالتر از 
تازگی یک ایده دارد.  بنابراین باید این نکته در ذهن ایده پردازان نهادینه شود که هیچ ایده ای بدون آنکه عملیاتی شود 
فی نفسه دارای ارزش نیست. برای اجرای هرچه بهتر یک ایده، تیم سازی خوب و هدایت و پشتیبانی یک شتاب دهنده 
ضروری به نظر می رسد.  مشکل دیگر این است که اکثر ایده پردازان، به دنبال سرمایه گذاران مطرح و شرکت های معروف 
هستند تا طرح خود را عملیاتی کنند، غافل از آنکه شرکت های بزرگ قادر به ریسک پذیری نخواهند بود و در اکثر مواقع از 
چنین طرح هایی استقبال نمی کنند. از طرف دیگر تجربه شرکت های موفق نشان داده است که آنها از کمترین قیمت و با 

بودجه بسیار پایین و حتی کارکنان خیلی کم شروع کرده و به تدریج، حوزه کاری خود را گسترش داده اند.
»فرآیند گام به گام« در شروع فعالیت استارت آپی بسیار مهم است و ایده پردازان باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند تا با 

تکیه بر آن بتوانند موفیت خود را تضمین کنند.
از تمام این مسائل که بگذریم حمایت دولت و بخش خصوصی، می بایست شکل منطقی تری به خود بگیرد. چرا که به نظر 
می رسد در بسیاری از موارد فعالیت استارت آپ ها را مهار می کند. نهادهای مرتبط بعضاً به جای حمایت های مالی و معنوی 

فعالیت استارت آپ ها را به رسمیت نشناخته و موانعی بر سر راه آن ایجاد می کنند.
از سوی دیگر، دولت و بسیاری از نهادها، تصور می کنند که حمایت از استارت آپ ها فقط در اعطای وام و تسهیات خاصه 
می شود، در صورتی که این حمایت باید در »ایجاد اکوسیستم سالم برای فعالیت  کسب و کارها«، متبلور شود. بسترسازی 
برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زمینه های الزم برای سرمایه گذاری خطرپذیر، از دیگر حمایت های موثری 
است که دولت و نهادها می توانند انجام دهند.  گرچه مسیرهای جدید کسب وکارهای نوپا، اکثراً با چالش و مشکات بزرگی 
همراه است اما درنهایت با سخت کوشی استارت آپ ها و جا افتادن این مشاغل برای دیگران و دولت و حضور موثر شرکت های 
شتاب دهنده، می توان امیدوار بود حمایت از این مشاغل جدید، افزایش یابد، تا شکوفایی اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم.

از   ترقـی اقتصـادی: متغیـر اصلـی کارآفریـن شـدن 
نظـر  یکـی ازمدیـران تجـارت الکترونیک ایـران روحیه 
کارآفرینـی اسـت. روحیـه ای کـه باعـث می شـود فرد 
قـدرت کنـار آمدن بـا چالش های کسـب و کار، ریسـک 
پذیـری و انتقـاد پذیـری را داشـته باشـد و همیشـه در 
مسـیر اصـالح و رشـد عملکـرد خـود و سـازمانش قدم 
بـردارد. از ایـن رو باعلیرضـا کالهـی صمـدی ، رییـس 
سـندیکای بـرق دربـاره کارآفرینی و متغیرهـای موثر بر 
سـازندگی و موفقیـت کارآفرینان به گفتگو نشسـته ایم 

کـه در ادامـه مـی خوانید .

راه اندازی کسب  وکار در شرایط فعلی اقتصاد ایران را 
چطور ارزیابی می کنید؟

بـه نظر من شـرایط بـرای کارآفرینی مثبت اسـت. دسـت کم راه 
انـدازی کسـب و کارهـای کوچک در شـرایط فعلی خیلی دشـوار 
نیسـت. هرچنـد در اقتصـاد ایـران مشـکاتی مثل عـدم کیفیت 
منابـع انسـانی یا مشـکات مربـوط به رقابـت پذیر نبـودن تولید 
را داریـم یـا در بحث کسـب وکارهایی کـه به مواد اولیه بسـتگی 
دارد گرفتـار مسـائلی هسـتیم امـا شـرایط بـه طـور کلـی مثبت 
اسـت و روی هـم رفتـه بـازار مناسـبی داریـم کـه مـی تـوان در 
آن کار کـرد. در ایـن بـازار خیلـی راحـت مـی تـوان حفـره ها را 
شناسـایی کـرد. اصـا شـروع هـر کسـب و کاری بـه نظـر من با 
شناسـایی حفـره هـا در بـازار شـروع می شـود به ایـن معنی که 
شـما نیـازی را کـه در بـازار بـه آن بـه انـدازه کافـی پاسـخ داده 
نشـده اسـت یا پاسـخ بـا کیفیت و به میـزان کافی نبوده اسـت را 
پیـدا مـی کنید و بـرای برآورده شـدن ایـن تقاضا در بـازار برنامه 

می ریزیـد. از جهـات دیگـر هـم می شـود حرکـت کرد.
کارآفریـن شـدن بـه چـه متغیرهایـی بسـتگی دارد؟ 
برخـی معتقدنـد تربیـت خانوادگـی، ثـروت خانوادگـی 
یـا تحصیـالت عالـی در ایـن زمینـه نقـش مهمـی ایفا 
می کنـد؟ از نظر شـما چه ویژگـی یا شـرایطی کارآفرین 

است؟ سـاز 
فکـر نمـی کنم ایـن متغیرهایی که اشـاره کردیـد موثرترین عامل 
باشـد. مـن دوسـتانی دارم کـه خـارج از ایـران تحصیـل کردنـد یا 
وضعیـت مالـی خانـواده هایشـان بسـیار خـوب بـوده امـا روحیـه 
کارآفرینی نداشـتند. کارآفرینی روحیه خاص خودشان را می طلبد 
و بایـد فـرد ریسـک پذیـر باشـد. البته قضـاوت نمی کنم کـه این 
روحیـه خـوب اسـت و روحیه کسـی که مـی خواهـد در چارچوب 
کار کند یا کار مشـخصی داشـته باشد خوب نیسـت. برخی زمانی 
کـه کار مشـخصی دارنـد حـال بهتـری دارنـد امـا دیگرانـی وجود 
دارنـد کـه ریسـک پذیرنـد، از چالـش هـای جدید لذت مـی برند 

و خاصـه روحیـه ای دارنـد کـه بـا مسـائل و 
حواشـی کارآفرینی سـازگار اسـت. ایـن روحیه 
یـا تیـپ شـخصیتی را بـه ارث می بریـم. مـن 

دوسـتی داشـتم کـه در انگلیـس با هـم تحصیل 
مـی کردیـم و کسـب و کار خانوادگـی بزرگـی هم 

در ایـران دارنـد. همیشـه مـی گفـت می خواهـد بـه 
انگلیـس بازگردد و آنجا کارمند شـود. من برایم سـوال 

بـود کـه چرا با وجـود درآمد خـوب و کار خـوب تمایلی 
بـه مانـدن نـدارد. یـک روز دیدمش که زیر چشـم هایش 
گـود رفتـه بـود. گفـت خوابم نبرده اسـت چـون بـه اندازه 

فـان مبلغ سـفته امضا کـردم. گفتم اگر اینطوری هسـتی 
برگـردی انگلیـس راحت تر اسـت. اون این روحیه را نداشـت 

که بـا چالـش هـای کارآفرینی مواجه شـود
فکـر مـی کنیـد نیروهایـی کـه در سـازمان شـما کار 

می کننـد روزی کسـب و کار مسـتقل خودشـان را راه 
بیندازنـد؟

به نظر من کسـانی که روحیه کارآفرینی و اداره کسـب و کارهای 
مسـتقل را دارنـد اقلیـت کوچکـی اند. روحیـه افرادی کـه داخل 
سـازمان کار مـی کننـد در پیشـبرد اهداف یک سـازمان بسـیار 
موثـر اسـت. من از افـرادی که دنبال بهبود و رشـد امور هسـتند 
اسـتقبال می کنم. پیشـرفت هر سـازمانی در گرو نیروهایی است 
کـه در آن سـازمان بـه کار تیمـی اهمیت می دهنـد، می خواهند 
افرادشـان توانمنـد شـوند. افـرادی زیـادی در قالـب سـازمان کار 
مـی کننـد و رضایـت دارند. من مدیـران قابلی در سـازمان خودم 
دارم کـه توانمنـد و باهـوش هسـتند امـا به نظر مـن آن ها پیش 
خودشـان ترجیح می دهند که در سـازمان کار کنند اما مسـتقل 
عمـل نکنند. راه اندازی کسـب و کار مسـتقل چالـش هایی مثل 
تعهـد بـرای پرداخت حقوق، اعطای تضمیـن هایی در قالب چک 
و سـفته و مشـخص نبـودن درآمـد را بهمـراه دارد. همـه ایـن ها 
فشـارهای روحـی بـه دنبـال دارد کـه تحمـل آن برای هرکسـی 

راحت نیسـت.
نسـل جدیـد را در حـوزه کارآفرینـی چطـور ارزیابـی 

؟ می کنیـد
از نظـر من نسـل جدیـد ایران روحیه خوبـی در زمینه کارآفرینی 
دارد. مـن در مراکـز رشـد و شـتاب جـوان هایـی را مـی بینیـم 
کـه پایـگاه هـای خانوادگـی خوبـی ندارند امـا خـاق و پرانرژی  
و پویـا هسـتند. برعکـس کسـانی را مـی شناسـم کـه از پایـگاه 
خانوادگـی خـوب و امکانات زیـاد برخوردارند اما انگیـزه و روحیه 
قـوی بـرای کارآفرینـی ندارنـد. بـرای کارآفرین شـدن آنچه الزم 
اسـت صـرف وقـت و انـرژی، تـاش و ذهـن باز اسـت. کسـب و 
کار در مرحلـه اول بـه درگیـر شـدن در جزییات نیـاز دارد اما در 

مرحلـه دوم قضیـه متفاوت 
اسـت. در مرحلـه  اول کسـی 

کـه فرمان را دسـتش می گیرد 
بایـد انرژی زیادی بـرای جزییات 

در کسـب وکار بگـذارد و فرمـان را 
خـودش دسـتش بگیـرد و کارهای 

اجرایـی را خـودش انجـام دهـد امـا 
در مرحلـه دوم کارآفریـن امـور اجرایـی 

را بـه مدیـرش مـی سـپارد و چنـد قـدم عقـب تـر مـی  آیـد تا 
تصویـر بزرگتـری از کسـب وکارش را ببینیـد. او بـدون درگیری 
بـا جزییـات در مرحلـه دوم کلیت کسـب و کارش را مـی بیند و 
فرصـت بیشـتری بـرای راه انـدازی کسـب و کارهـای جدید پیدا 
مـی کنـد. ایـده و گـروه خـوب نقـش اساسـی را ایفـا مـی کند. 
بـدون تیـم خـوب و تنهایـی نمـی تـوان کار کـرد. اول بایـد تیم 
خـوب جمـع کـرد حتـی یـک تیـم سـه نفـره هم مـی توانـد به 
موفقیت کسـب وکار منجر شـود. تازگی گروهی بـرای راه اندازی 
کسـب و کاری در حـوزه تجـارت الکترونیک به سـراغ من آمدند 
و چـون آن هـا را نمـی شـناختم و از نظـر زمانـی در تنگنـا بودم 
کمـی مقاومت داشـتم کـه دعوتشـان را قبول کنم. بـا این وجود 
یـک جلسـه مشـترک برگـزار کردیـم و متوجـه شـدم ایـن تیم 
بـرای کار واقعـا مناسـب اسـت و بایـد مسـیری را پیدا کنـم تا با 
وجود همه مشـکات کسـب وکاری را باهم شـروع کنیم. اعضای 
ایـن گـروه باهوش، پویا، شـفاف و سـالم بودند و بهبـود در کار را 

دنبـال مـی کردند.

پژوهشگر کسب وکارهای نوپا
احمد طالبی
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
نیمه اول بهمن 1395-  شماره 33

ترقی اقتصادی: یک نظرسنجی رویترز نشان داد ارزهای آسیایی در سال جاری میادی تحت تاثیر 
افزایش سریع تر نرخ های بهره آمریکا و قوی تر شدن دالر روند کاهشی خود در سال 2016 را دنبال 
خواهند کرد به طوری که بیشترین کاهش در میان ارزها احتماال مربوط به یوان چین خواهد بود که با 
وجود تدابیر حمایتی پکن، حدود 6,6درصد در سال 2016 اُفت کرد و یکی از اصلی ترین دالیل تاطم 

بازارهای مالی بود.
این نتیجه گیری کلی، دیدگاه بسیاری از استراتژیستهای ارزی بوده که افزایش یک درصدی یوان در 

نخستین روزهای معامات سال را مد نظر گرفتند.
به گفته خون گاه، تحلیلگر گروه بانکی ANZ که یکی از صحیح ترین پیش بینی ها را در نظرسنجی های 
رویترز در سال 2016 داشته است، هر چه سال جاری در آمریکا روی دهد، خواه افزایش نرخهای بهره 
از سوی بانک مرکزی باشد یا سیاستهای مالی ترامپ، ارزهای آسیایی را تحت تاثیر دالر قرار می دهد و 

انتظار می رود امسال هم سال دیگری از کاهش ارزش این ارزها باشد.
با کره  اندونزی که در وضعیت قوی تری هستند در مقایسه  از اقتصادها مانند هند و  اما بعضی 
جنوبی و تایوان که تاثیر بیشتری از شرایط چین می پذیرند، در شرایط بهتری برای عبور از این 

نامایمات قرار دارند.
نظرسنجی رویترز از 60 استراتژیست ارزی انجام شد، نشان داد یوان تا پایان سال جاری بیش از چهار 
درصد ضعیف تر شده و به 7,20 دالر می رسد. پیش بینی می شود ارز چین به 7 دالر تا پایان مارس و 

7,10 دالر تا پایان ژوئن اُفت کند.
نتیجه این نظرسنجی ساالنه، ضعیف ترین نظرسنجی چند سال اخیر رویترز است و اگر به حقیقت بپیوندد 

به منزله ضعیف ترین نرخ برای یوان در حدود یک دهه گذشته خواهد بود.
اگرچه انتظار می رود آمار اقتصادی آتی چین نشان دهد این کشور سال 2017 را در وضعیت محکمی 
آغاز کرده است، اما این حقیقت که آمار مذکور تحت تاثیر تدابیر گسترده دولتی حاصل شده، نگرانی هایی 

را نسبت به کندی احتمالی و ادامه فرار سرمایه برانگیخته است.
طبق یک نظرسنجی دیگر رویترز، ذخایر ارزی خارجی چین از 3,052 تریلیون دالر در نوامبر به 3 
تریلیون دالر در دسامبر کاهش یافته است که پایین ترین میزان از آوریل سال 2011 بوده است و منعکس 

کننده دشواری بوده که مقامات پکن برای جلوگیری از کاهش سریع ارزش یوان داشته اند.
انتقادهای شدید ترامپ از سیاست ارزی چین و تهدید وی برای وضع تعرفه واردات سنگین برای کاالهای 

چینی که ممکن است تنشها میان دو کشور را تشدید کند، به ریسکهای موجود اضافه می کند.
به گفته تحلیلگر ANZ، سال 2017 سالی خواهد بود که سرمایه گذاران مدام در تاش برای پیش بینی 

اقدامات ترامپ خواهند بود و احتماال نوسان زیادی روی می دهد.
گزارش نشست سیاست پولی دسامبر بانک مرکزی آمریکا که منتشر شد، نشان داد سیاستگذاران وعده 
ترامپ برای اجرای تدابیر محرک مالی گسترده را در ارزیابی خود از رشد اقتصادی باالتر لحاظ کرده اند و 

این امر به معنای افزایش سریع تر نرخهای بهره خواهد بود.
این امر احتماال از بازده اوراق قرضه آمریکا پشتیبانی می کند و دالر را به سطح باالتری در برابر سایر 

ارزهای جهان می رساند.
با کندی رشد اقتصادی در اقتصادهای آسیایی متعدد از چین گرفته تا هند و اندونزی که در چند 
سال اخیر مشاهده شده است، مسیر حرکت ارزهای آنها احتماال عامل مهم تاثیرگذار بر اقتصادهای 

منطقه ای خواهد بود.
در جدیدترین نظرسنجی رویترز کاهش همه ارزهای بزرگ آسیایی پیش بینی شده است. دالر تایوان تا 
پایان دسامبر 3,5درصد کاهش داشت که از نظر کاهش پس از یوان در رتبه دوم قرار گرفت. انتظار می رود 
وون کره جنوبی دو درصد، پزوی فیلیپین سه درصد و روپیه هند 2,5درصد در سال جاری ضعیف تر شود.
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روزگار بد ارزهای آسيايی درسال 2017

 گاردگيری جديد چين در برابر آمريکا

يوآن در مقابل دالر آمريکا ضعيف می ماند 
ــت:  ــل گف ــاد بین المل ــناس اقتص ــک کارش ی
چیــن تمامی تمرکــز خــود را در ســال 2017 
ــه  ــه هیچ وج ــت ب ــام کرده اس ــاً إع ــوف و تلویح ــادرات معط ــر ص ب
اجــازه نخواهــدداد یــوآن در مقابــل دالر آمریــکا تقویــت شــود. تغییرات 
اقتصــاد چیــن، بــر اقتصــاد جهــان تاثیرگــذار اســت. افزایش یــا کاهش 
نــرخ رشــد اقتصــاد ایــن کشــور بــه معنــای افزایــش یــا کاهــش تقاضــا 

بــرای بســیاری از مــواد اولیــه، نفــت، زغال ســنگ، فــوالد و... اســت.
به همین خاطر انتشار اخباری درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی چین از 
یک سو و تقابلی که رئیس جمهور جدید آمریکا با چین آغاز کرده است 
از سوی دیگر، نشانه های مهمی است مبنی بر اینکه اقتصاد جهان آبستن 
اتفاقات مهمی است. در چنین شرایطی اقتصاد ایران نیز که پس از لغو 
تحریم ها به شدت در تکاپو است تا به چرخه اقتصاد جهانی بازگردد، از 

تغییرات پیش رو بی تاثیر نخواهد بود.
برای بررسی آنچه در چین می گذرد به گفت و گو با کیوان جعفری طهرانی 

کارشناسی اقتصاد بین الملل و چین پرداختیم.
جعفری طهرانی درباره تغییرات اقتصاد چین گفت:«هر چند رشد اقتصادي 
چین کاهش یافته است و پیش بینی می شود در سال 2017 به حدود 6,5 
درصد برسد که کمتر از سال 2016 کمتر است ولي از پیش بیني هاي 
قبلي که رشد این کشور را 6,3 درصد براورد کرده بودند، بیشتر است که 

خبر بسیار خوبي برای اقتصاد جهان بحساب می آید«.
وی افزود:« با این حال روابط چین و آمریکا تاثیر مهمی بر این پیش بینی ها 
خواهدداشت. شي جي پینگ رئیس جمهوري چین از هفته گذشته و قبل 
از تحلیف دونالد ترامپ، خود را براي موضع گیري جدید آمریکا در قبال 

چین و همچنین پیمان اقیانوس اطلس آماده کرده بود«.
این کارشناس اقتصاد بین الملل گفت:«چین تمامي تمرکز خود را در سال 
2017 بر صادرات معطوف و تلویحاً إعام کرده است به هیچ وجه اجازه 

نخواهدداد یوآن در مقابل دالر آمریکا تقویت شود«.
چین  کمونیست  حزب  ساالنه  نشست  در  است  ادامه داد:«قرار  وی 
از  برخي  گرفته شود.  آمریکا  با  رابطه  در  مهمی  راهبردی  تصمیمات 
کارشناسان معتقدند قراراست در این نشست، رهبري جمهوري خلق چین 
بر روي اتحاد بیشتر چین در مقابل ایاالت متحده تاکیدکند و نمایندگاني 
که موضع گیري مسالمت آمیزتری در قبال آمریکا دارند  یا دنبال روی 
سیاست هاي غرب هستند و درصدد نزدیکی سیاست هاي چین به آمریکا 

هستند از صحنه سیاست گذاري حذف شوند«.
تجارت  دهد  روي  اتفاقي  چنین  واقعاً  جعفری طهرانی«اگر  گفته  به 
از جمله فوالد، سنگ آهن و مواد  استراتژیک  و  فله  جهاني کاالهاي 
غیرمتعارفي  تغییرات  کامودیتیز  کلي  طور  به  و  پایه  فلزات  معدني، 
خواهند داشت به طوري که بر خاف پیش بیني هاي قبلي که هر ساله 
بازار مواد معدني، فوالد و کاالهاي استراتژیک بعد از عید شکوفه هاي 
چین نزولي بود، در سال جاري احتمال رشد قیمت آنها از نیمه ماه 

فوریه )أواخر بهمن( تا نیمه ماه مارس )اواخر اسفند( و قبل از نشست 
ساالنه حزب کمونیست چین بسیار محتمل است«.

وی افزود:«امسـال تعطیات عید شـکوفه هاي چین که بر اسـاس تقویم 
قمـری اسـت، زودتـر از سـال های گذشـته شـروع مي شـود. چیـن هم 
اکنـون خـود را بـراي جشـن بهـاره  آمـاده مي کنـد و از 27 ژانویـه ) 8 
بهمـن( تـا 4 فوریه )16 بهمن( تعطیل اسـت البته عید سـال نو چیني 
امسـال بـا رکـورد جدیدي در حمل و نقل جـاده اي یعنی زمیني و ریلي 
و همچنیـن هوایـي در پـرواز داخلـي و خارجـي روبروسـت؛ بـر اسـاس 
اعـام رسـمي دولـت چین در عید بهاره امسـال 2 میلیارد سـفر رفت و 
برگشـت صورت خواهد گرفت که حدود  45 درصد بیشـتر از جمعیت 
کل کشـور چیـن یعنـی حدود یـک میلیـارد 380 میلیون نفر اسـت«. 
جعفری طهرانـی ادامـه داد:« ایـن افزایـش دو پیـام مشـخص دارد؛ مردم 
چیـن در رفاه نسـبي بسـرمي برند بـه طوري کـه حـدود 45 درصد آنها 
در تعطیات سـال نو2سـفر داخلـي و خارجي رفت و برگشـت خواهند 
داشـت. جمعیـت واقعـي چین بیشـتر از إعداد رسـمي اعامي توسـط 
دولـت چین اسـت و ایـن نظریه که دولت چیـن همـواره از اعام دقیق 
جمعیـت خود سـر بـاز زده و بـه عبارتي مخفـي کاري کرده، مـي تواند 
صحیـح باشـد. البتـه نتیجه ایـن اقـدام را در نیمـه اول دهـه 2020 که 
چیـن قصـد دارد ایاالت متحده را پشـت سـر گـذارد و اقتصـاد اول دنیا 

شـود، خواهیم دید«.
وی افزود: »این بدان معني نیست که جمعیت چین در حال حاضر 2 
میلیارد  نفر است بلکه معتقدم که برایند 2 مؤلفه فوق صحیح است و 
می توان نتیجه گرفت شرایط اقتصادي مردم چین با جمعیت حدود 1,5 

میلیارد نفري فعلي اینقدر مناسب است که بتوانند به 1 یا 2 سفر سال 
نو بروند«.

آمریکا به دنبال کاهش عمدی ارزش دالر
گزینه وزارت خزانه داری امریکا که قرار است از سوی ترامپ به کنگره این 
کشور معرفی شود اعام کرد: ارزش دالر را برای افزایش رقابت پذیری 
برای صادرات کاهش می دهد،  کارشناسان می گویند آمریکا بیشتر در حال 

رقابت با چین است.
به گزارش اسپوتینک، استیون منوچین گزینه دونالد ترامپ برای تصدی 
خزانه داری آمریکا اعام کرد ارزش دالر در شرایط کنونی بسیار باالست.

این اظهارات احتمال اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت جدید آمریکا 
برای کاهش دالر را با هدف افزایش تولید داخلی در این کشور تقویت 
کرده است. در حالی که دولت جدید آمریکا در حال شکل گرفتن است 
به نظر می رسد مقامات آمریکایی سیاست های حمایت گرایانه جدیدی 
را در این کشور اجرایی کنند. در این حال ترامپ برای وزارت خزانه داری 
این کشور گزینه ای را انتخاب کرده است که معتقد است که دالر بیش 
از حد تقویت شده و این مسئله برای اقتصاد آمریکا مضر است. پس از 
ابراز این اظهارات از سوی گزینه پیشنهادی ترامپ ارزش دالر روندی 
کاهشی را در بازار جهانی در پیش گرفت؛ چراکه فعاالن بازار شاهد 
افزایش روزافزون احتمال اجرای سیاست های دولت آمریکا در راستای 
افزایش رقابت پذیری تولیدات آمریکایی در بازار جهانی است که یکی از 
مؤثرترین اقدامات آنها می تواند کاهش ارزش دالر باشد. کاهش ارزش 
دالر در بازار جهانی می تواند هزینه تولید و قیمت کاالهای آمریکایی را 
در بازار جهانی کاهش داده و از این طریق رقابت پذیری آنها را افزایش 
دهد. پیشتر و در اثر تقویت دالر ناشی از سیاست های اجراشده از سوی 
بانک مرکزی این کشور،  صادرات آمریکا حدود 30 درصد کاهش 
یافته بود. اقدام اخیر ترامپ در خارج کردن آمریکا از قرارداد تجارت آزاد 
شراکت ترانس پسفیک نشان دهنده جدیت دولت جدید آمریکا در حمایت 
از تولیدات داخلی این کشور و افزایش رقابت پذیری آمریکاست. با توجه به 
اقدامات انجام شده فعاالن بازار معتقدند کاهش ارزش دالر سیاستی خواهد 
بود که دیر یا زود دولت آمریکا به سراغ آن خواهد رفت و برخی از این 

فعاالن معتقدند این سیاست به زودی اجرا خواهد شد.
روز دوشنبه استیون منوچین اعام کرد: ارزش دالر بیش از حد باال رفته 
است و همین امر عواقب منفی را برای اقتصاد آمریکا و تولیدات این کشور 

دربرداشته است.
وی ادامه داد:  در دوره های مختلف تقویت بیش از حد دالر می تواند تأثیرات 
منفی کوتاه مدتی را بر اقتصاد آمریکا بگذارد. اخیراً نیز سنای آمریکا نسبت 
به افزایش 25 درصدی ارزش دالر در برابر ارزهایی مانند یورو ابراز نگرانی 
کرده بود. به دلیل بحران های اقتصادی اخیر در اروپا نظیر خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا ارزش ارزهایی مانند یورو و پوند به میزان قابل توجهی کاهش 

داشته است.

 ترقی اقتصادی : بررسی موضوعی گزارش کسب و کار 2017 که با شعار 
»فرصت های برابر برای همه« توسط بانک جهانی منتشرشده است، تصویر 

دقیقی از واقعیت های کمتر دیده شده اقتصاد دنیا را به نمایش می گذارد.
بررسي فضاي کسب وکار کشورهاي مختلف  از سال 2003 و با در نظر 
گرفتن 5 شاخص و 133 کشور در دستور کار بانک جهاني قرار گرفت و در 
حال حاضر به 11 شاخص و 190 کشور ارتقا یافته که هدف آن بررسي تأثیر 
قوانین و مقررات کشورها بر فعالیت بنگاه هاي کوچک و متوسط در طول 
دوره عمر آن ها است و کشورها را بر اساس شاخص هایي رتبه بندي می کند. 
گزارش »کسب و کار 2017«  که وضعیت 190 کشور بررسی کرده، تازه ترین 

گزارش از همین دست   است.
در این گزارش، شاخص جدیدی به نام »فروش به دولت« نیز گنجانده شده 
مناقصات  و  مزایده  امنیت  مانند دسترسي و شفافیت،  که شامل مواردی 
تاخیر در پرداخت ها، مشوق هاي مربوط به بنگاه هاي کوچک و متوسط، و 

مکانیسم هاي حمایتي به صورت پایلوت است.
 بررسی این گزارش فارغ از رتبه کشورها، واقعیت های کمتر دیده شده ای 

را از اقتصاد جهان به تصویر می کشد. برخی از این موارد به این شرح است:
 137 کشور در سراسر جهان طی سال گذشته، 238 مورد اصاح مقررات 
کسب و کار را به اجرا گذاشته اند که نشان دهنده افزایش 20 درصدي این 
تغییرات و اصاحات نسبت به سال قبل است. در واقع تعداد کشورهایي که 
حداقل یک اصاح را انجام دادند از 122 کشور به 137 کشور افزایش یافته 
است که بیانگر افزایش رقابت کشورها در جهت بهبود شاخص هاي مورد 

بررسي در فضاي کسب و کار است.
بررسی اقتصاد 175 کشور نشان مي دهد، کشورهایي که مقررات سخت تري 
در مورد ورود به فضاي کسب و کار دارند، سطح باالتري از نابرابري درآمدی 

را تجربه مي کنند.
بخش خصوصي در تمام کشورهای مورد بررسی، محرک اصلي رشد و توسعه 
اقتصادي است و حدود 90 درصد اشتغال اعم از رسمي و غیررسمي به این 

بخش تعلق دارد.
در سال 2005  دریافت مجوز شروع کسب و کار در کمتر از 20 روز تنها در 
41 کشور ممکن بود اما در سال  2016 این تعداد به 130 کشور رسیده است.
در 155 کشـور زنـان در حـوزه کسـب و کار، حقوق برابري با مـردان ندارند 
و حمایـت محیطـي ضـروري براي تشـویق و بهبـود کارآفریني، بـراي زنان 

کمتر اسـت.
داده هاي جدید بیانگر سرعت بیشتر اصاحات هستند و تعداد بیشتري از 
کشورها اصاحات را بکار بسته اند و اجرا مي کنند. نیوزیلند کشوري با بهترین 
رتبه است که امسال جایگزین سنگاپور شد. اقتصادهاي جنوب صحراي آفریقا 
با نرخي 3 برابرکشورهاي OECD با درآمد باال در حال بهبود نمره کسب و 

کار خود هستند. در طول دهه گذشته از 37 کشوري که در جنوب 
صحراي آفریقا هستند، تعداد کشورهایي که مشغول بهبود و 

اصاح کسب وکار شده اند بیش از 2 برابر شده است.
گزارش کسب و کار از سال 2004، 
بیـش از 2900 اصــاح مقــررات 

در میـان 186 کـشور را ثبت 
کرده اسـت. بیشــتــرین 

اصاحــات به طــور 
متوسط در منطقه اروپا 

و آسیــاي مرکزي صورت 
پذیرفته است.

 شماري از کـشورهاي این 
گرجـستان،   مانند  منطقه 
لتوني، لـیتواني در بین 30 
کشور برتر گزارش کسب و 

کار 2017 هستند.
شاخص شروع کسب و کار با 49 مورد، بیشترین اصاحات را داشته است و 
پس از آن شاخص پرداخت مالیات با 47 مورد قرار دارد. 96 درصد کشورهاي 
واقع در اروپا و آسیاي مرکزي حداقل یک اصاح در حوزه کسب و کار را 
اجرا کرده اند. منطقه جنوب صحراي آفریقا منطقه اي است که از نظر انجام 
اصاحات کسب و کار در رتبه دوم قرار دارد و 77 درصد کشورها حداقل یک 

اصاح را انجام داده اند.
گذشته10 کشور شامل برونئي دارالسام، قزاقستان، کنیا، باروس، اندونزي، 
صربستان، گرجستان، پاکستان، امارات متحده عربي و بحرین بیشترین بهبود 
را تجربه کرده اند؛ که رتبه آن ها بین 16 )گرجستان( تا 144 )پاکستان( 
قرار دارد. 26 درصد از اصاحات صورت پذیرفته در زمینه هایي است که 
نسبت به 2015 جدید هستند و 17 درصد آن در زمینه حوزه هاي قدیم 

و جدید است.
زنان 49/6 درصد از جمعیت دنیا را شکل مي دهند اما تنها 40/8 درصد از 
جمعیت نیروي کار رسمي در اختیار زنان است. در اقتصادهاي نوظهور بین 
31 تا 38 درصد بنگاه هاي کوچک و متوسط یک مالک زن دارند اما رشد این 
بنگاه ها به طور معناداري کمتر از بنگاه هایي است که در مالکیت یک مرد است.

اگر در سطح جهاني، زنان از نیروي کار کنار گذاشته شوند، درآمد سرانه 
حدود 40 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اختاف جنسیتي در نرخ مشارکت 
در  درآمد کل  کاهش  از  زنان، حدود 27 درصد  کارآفریني  و  کار  نیروي 
در  درصد  آسیاي جنوبي، 14  در  درصد  آفریقا،  19  و شمال  خاورمیانه 

امریکاي التین و 10 درصد در اروپا را توجیه مي کند.
این گزارش نشان مي دهد که 9 کشور از کشورهاي OECD شرایط خاصی 
را برای شرکت هایی که یک زن در هیأت مدیره آن ها حضور داشته باشد 

درنظر می گیرند.
7 مورد از این کشورها شامل بلژیک، فرانسه، آلمان، ایسلند، نروژ و رژیم 
اشتغالگر قدس سهمیه هایي را براي زنان در هیأت مدیره تعریف مي کنند 
و عدم رعایت آن مستلزم پرداخت جریمه است. مقررات مشابهي در برخي 
کشورهاي دیگر وجود دارد؛ به عنوان مثال، شرکتهاي سهامي در کشور هند 
حداقل باید یک عضو زن داشته باشند. در سریانکا هر شرکتي که یک زن در 
مقام مدیریت داشته باشد، مستحق 6,5 درصد اعتبار مالیاتي است. بر خاف 
این امر، زنان در 23 کشور باید رویه هاي طوالني تري را نسبت به مردان 
براي شرو ع کسب و کار طي کنند. زنان در 16 کشور در زمینه مالکیت، بهره 
برداري و انتقال اموال محدودیت دارند و در 17 کشور، اعتبار شهادت زنان در 

دادگاه ها به اندازه مردان نیست.
در 17 کشور زنان متأهل مطابق قانون نمي توانند بدون اجازه همسر منزل 
را ترک کنند. در 3 کشور فرآیند تعیین هویت رسمي براي زنان و مردان 
متفاوت است. در 4 کشور شروع کسب و کار زنان مستلزم اجازه 

رسمي همسر است.
درآمد زنان به طور متوسط در سطح جهاني 
حدود 77 درصد درآمد مردان است. از 
بین 173 کشوري که داده هاي آنها 
موجود  کار  و  گزارش کسب  در 
مشارکت  از  کشور   100 است، 
زنان در فعالیتهاي اقتصادي خاصي 
ممانعت مي کنند. براي مثال در 
زنان  قرقیزستان،  جمهوري 
نمي توانند تقریبا به 400 
حرفـه وارد شــوند و 
در فدراسیون روسیه 
شغل   456 از  زنان 

خاص محرومند.

واقعيت های کمتر ديده شده اقتصاد جهان

مریم یعقوبی
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از پیچ خیابان حافظ که به سمت جمهوری ، تنها برجی که تا انتهای خیابان توی چشم می زد ،  برج پانزده 
طبقه بتونی،  یادگار دوران نیمه تمام نوسازی دهه چهل ایران بود.ساختمان پاسکو واقع   در ضلع شرقی 
چهارراهی که به آن استانبول می گویند, منطقه ای که در دهه های چهل و پنجاه قلب تجارت و دیپلماسی و 

البته خوش گذرانی و تفریح در تهران بوده است. 
برج پانزده طبقه ای که اولین ساختمان با اسکلت فلزی در تهران بود و دومین ساختمان بلندی که در آن 
آسانسور وجود داشت،  با سرمایه حبیب اهلل القانیان )رئیس انجمن کلیمیان تهران و سرمایه دار بزرگ یهودی 
ایرانی( ساخته شد. وجه تسمیه ساختمان پاسکو این است که القانیان اصا مالک کارخانه پاسکو بود که از 
جمله مصنوعاتش ظرف های مامین و پاستیک بوده است. تکمیل ساختمان از سال 39 تا 41 طول کشید و 
وقتی که سر برآورد،  در تمام تهرانی که آن روزها حدود دو میلیون نفر جمعیت داشت دیده می شد.بازار شیک 
و مدرنی که 29 هزار متر مربع زیربنا داشت،  با یک طبقه زیر زمین که حوض و صندلی هایی برای نشستن 
و وقت گذرانی در آنها قرار گرفته بود،  جای مناسبی برای خرید کردن بود و با بقیه مغازه ها و بازارهای سنتی 
فرق داشت؛ یکی از اولین تجربه های ایرانی ها از »مرکز خرید« مدرن.القانیان کمی قبل از انقاب،  برج را به 
کسی دیگری به نام آقای پرویزیان واگذار کرده بود. او بعد از انقاب به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر 

و اعدام شد و سرانجام ملکش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد.
  پاسکو در حقیقت بعد از ساختمان 10 طبقه ای که مهندس هوشنگ خانشقاقی در سال های 1328-30 
در جوار باغ سپهساالر ساخت، دومین ساختمان بلندمرتبه تهران بود. گفته می شود که آیت اهلل طالقانی در 
مخالفت با ساخته شدن بلندترین ساختمان تهران توسط یهودیان ایرانی، ابراز مخالفت و نارضایتی کرده بود. 
در خصوص هویت معمار این بنا شبهه هایی وجود دارد و گروهی سازنده آن را فردی آلمانی و گروهی دیگر 
فردی کلیمی می دانند. این ساختمان در زمان خود بلندترین بنای ساختمانی در ایران بود و یکی از نمادهای 
مدرنیته ایران به شمار می رفت. متراژ تقریبی زیربنای ساختمان پاسکو 29 هزار متر مربع بود و طبقات 
اول تا چهارم مساحت بیشتری نسبت به سایر طبقات داشتند. این آسمان خراش تمام فوالدی و حتی نمای 
بیرونی آن کاف کشی و با فوالد بسته شده است که با این شیوه ساخت استوار، عمر مفید آن را 200 سال 

تخمین می زدند.
  در طبقه اول،  بیشتر واحدهای تجاری طبقه اول متعلق به سینمادارها بود و کسانی که فیلم پخش می کردند. 
دفتر تهیه کننده فیلم گنج قارون در طبقه اول بود. بعد، کم کم تمام مجتمع را تولیدکننده ها و فروشنده های 
پوشاک گرفتند.در دهه پنجاه تولیدی های پوشاک ،  با ماشین های برش ژاپنی پارچه ،  و کارگرها ی دوزندگی 
کم کم در پاسکو مستقر شدند. طبقه آخر برج پاسکو،  تا همین چند سال پیش،  یک رستوران سلف سرویس 
بود ؛ جایی که از آن یک راه پله به پشت بام می رفت. می گویند در همین برج چند نفری از این راه خودکشی 
کرده اند.یک نفر خودش را از پنجره یکی از طبقه ها به پارکینگ پشتی انداخت،  دو نفر خودشان را از یکی از 
کریدورها به طبقه منهای یک پرت کردند و کنار حوض ُمردند،  یک نفر هم از راه پله کنار رستوران خودش 

را به پشت بام رساند و به پیاده رو پرید.
از همان موقع  باب شده بود  که  هرکس می خواست به شوخی یا جدی تهدید به خودکشی کند » از پایین 

انداختن خودش از  بام ساختمان پاسکو می گفت«.
طبقـه منهـای یـک بـا  حوض هـای بـزرگ آبـی  وفواره هایـی کـه ارتفاعشـان تا طبقه سـوم سـاختمان 
می رسـید. بـازار پاسـکو، نـه شـلوغی خیابان هایـی کـه تبدیل به پاسـاژ شـده اند را داشـت  و نـه صدای 
همهمـه و هوای گرفته. به لطف سـقف بسـیار بلند مجتمـع و طراحی دایره وارش گـردش و دیدن ویترین 
بوتیک هـا بسـیار آسـان بـود. در راهروها هم صندلی هایی برای نشسـتن وجود داشـت  کـه فضای تجاری 

را انسـانی می کرد.
با اینکه برج پاسکو ساختمانی بود که استانداردهای بازار سنتی در ایران دهه 40 را تغییر داد،  اما بازارهای 
کاربردی ایرانی را نیز در خودش قبول کرد. می گویند بخش عمده حمل و نقل بار حتی در پنج طبقه اول 
که بیشتر خریداران عادی در آن ها رفت و آمد می کردند با چرخ انجام می شد. یادگاری های بازار تهران را 
می شد در همه طبقه های پاسکو دید.از طبقه پنجم به بعد، دنیای دیگری در پاسکو شروع می شد. این 
بخش ساختمان، کوچک تربود و خبری از راهروهای به هم پیوسته نبود. برای رسیدن به این بخش ساختمان 
هرچند راه پله هم بود اما باید از آسانسور استفاده کرد. یکی دیگر از بازمانده های تاریخی ساختمان کارمندهای 
آسانسور با شیفت هایی که هر شش ساعت تغییر می کرد بودند  که نشسته یا ایستاده، از آدم ها می پرسند 
در کدام طبقه کار دارند و دکمه ها را برای آنها فشار می دادند. روی آسانسورها هم با تاکید نوشته شده بود 

»برای حمل بار استفاده نشود.
بـا اینکـه در راهروهای برج پاسـکو خبری از عامت های »سـیگار نکشـید« نبود،  اکثر فروشـنده ها برای 
اینکـه مغازه هایشـان بوی سـیگار ندهـد،  یا کنار پنجره هـای کوچک دو طـرف راهروها تجمـع می کردند 
یـا هم نفـس مغازه دارهایـی می شـدند کـه در واحدشـان پنجـره ای رو بـه هـوای آزاد داشـتند.راه پله هایی 
موزاییکـی بـا لبه هـای فلـز کوبی شـده، کنـار سـطل آشـغال های بـزرگ در پاگردهـا،  آگهی تهیـه لوازم 
خیاطـی،  دکمـه و مادگـی و چیزهـای دیگـر را می شـد دیـد؛ در کنـارش، آگهی هـای فروش سـرقفلی و 
مالکیت واحدهاسـت.از نمای سـپید و قرمز سـال های دور برج پاسـکو و مجسـمه عظیم »کانادا درای« 
نارنجـی کـه بـرای تبلیغ روی برج پاسـکو نصب کـرده بودند که از یک طـرف نمای برج بیـرون زده بود؛  
سـاختمان پاسـکو تـا همین چنـد روز پیـش از فاجعه دلخـراش آتش سـوزی و فرو ریختنـش  هنوز تا 

فاصلـه  قابل توجهـی از هر طـرف، خودنمایی مـی کرد.

اولین نماد مدرنیته ایرانی 

نام کامبیز درم بخش هنرمند پیشکسوت تصویر گر و کاریکاتوریست ایران نامی آشناست.
به گفته خودش استادش چاپلین است که بدون کام با زبان تصویر سخن می گوید. 
آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گوی صمیمانه ی   مدیرمسئول ترقی اقتصادی با 
هنرمند بزرگ و پیشکسوت طنزپرداز در عرصه ی مطبوعات ایران است؛ وقتی برای اولین 
بار در خانه کاریکاتور ایران از نزدیک تابلوهایش را نگاه می کردم  متوجه نوعی سادگی 
،جسارت وقدرت در طرح هایش شدم که بی اختیار  مرا به یاد سبک  پرویز شاپور و 
اردشیر محصص می انداخت  . بازیگران و شخصیت های او  آدمک های یک شکل با 
هیکل های درشت و بینی بزرگ هستند  که  غالباً کت شلوار یا  پالتوی بلند مرتبی  برتن 
دارند   و با حرکات ساده هزاران معنا و مفهوم را در ذهن به تصویر می کشند. سبک 
درم بخش  خاص خود ش است  و همین ویژگی ها ست  که  مخاطبانش را شیفته او 
و طرح هایش می کند. اولین بار سراغش را از گالری سیحون گرفتم و او را در نشر ثالث 
یافتم. بعد از مدتها جستجو باید به  دیدارش می رفتم  و باالخره  هم رفتم. در بدو ورود 
اول سری به قفسه های کتاب زدم و بعد  کمی با مدیر بخش کتاب در مورد  کافه کتاب 
صفحه فرهنگی  نشریه صحبت کردم و نسخه ای از آن را در اختیارش گذاشتم و در آخر 
سه جلد کتابی را که  قباً در کافه کتاب معرفی شده بود را   برای مطالعه خریدم . پای 
صندوق بودم که کامبیز درم بخش با لبخند وارد شد و با همان تبسم و آرامشی که در 
چهره داشت  با یکدیگر سام  و احوالپرسی کوتاهی کردیم و از پله های چوبی پشت سرم 
باال رفت . کمی خیالم راحت شده بود . در همان لحظه  متوجه  حس متقابل و مثبتی 

شدم که انگیزه  ماقات با او را در من تقویت  می کرد.
 کمی در قفسه های کتاب پرسه زدم و باالخره  از پله های چوبی باال رفتم. در گوشه 
کافی شاپ  پشت  میز گرد کوچکی نشسته بود. وقتی سر میزش رفتم با تبسم و چهره 
مهربانش انگار منتظر مهمان ناخوانده اش باشد از جایش بلند شد و با گشاده رویی  مرا 
پذیرفت. اولین جمله ای که پرسید این بود :" چقدر برای من آشنا هستید من شما را کجا 
دیدم؟"... قبا در کتابی خوانده بودم افرادی که امواج مثبت و هم فرکانسی  دا رند براحتی 
باهم ارتباط برقرار می کنند و فکر می کنند که  جایی قباً همدیگر را دیده اند. همین 
حس مشترک باعث شد بدون معرفی خودم باب صحبت را درباره انگیزه ماقاتم باز کنم 
. در بین صحبت ها یکدفعه سئوال کرد آخر نفهمیدم افتخار آشنایی با چه کسی را دارم 
؟!... شاید اگر کسی دیگر هم جای من بود وقتی با  سادگی کام ،برخورد بی تکلف  و 
خودمانی  او روبرو می شد احساس غریبگی نمی کرد و واقعاً فراموش می کرد خودش را 
معرفی کند. بی تکلفی،  اصالت وبلند  طبعی  که این روزها کمتر در افراد هنرمند  و حتی  
صاحب نام می توان دید در رفتار و لحن گفتارش  نمایان بود.روحیه و شخصیتی خاص 
که بی تردید متاثر از سخت کوشی و دنیا دیدگی  اوست. از طرح ها و سابقه همکاریش  
با مطبوعات دهه 40 و دوستانش پرویز شاپور ، عمران صاحی، لطیفی ،ابوتراب جلی و 

خیلی از طنزآوران دیروز و امروزی  که مشتاق بودم درباره شان بیشتر بدانم  پرسیدم  و 
او با حوصله از تک تک آنان صحبت می کرد. از رفتن و بازگشتش به ایران و سختی ها 
و نامایمتی هایی که در این چند سال به عنوان یک هنرمند با آن دست و پنجه نرم  
کرده بود، فعالیت های متعدد هنری اش، داوری جشنوارها ،طرح های تبلیغاتی، برگزاری  
گالری ها ی مختلف  از جمله نمایشگاه  اخیرش در بنیاد  خیریه دهش پور که با استقبال 
خوبی روبرو شده بود واتفاقاً  فروش بسیار خوبی  هم داشت. خوشحالی اش از این بود که  
گران قیمت ترین تابلوش را صرف امور خیریه  بنیاد کرده است .   برایش چای و لیمو 
ترش آوردند و مرا هم به  قهوه ای مهمان کرد. طعم  قهوه ای  بی نظیر که با تمام قهوه 
های هر روز فرق داشت.  در بین گفتگو  مرتباً گوشی اش زنگ می خورد.  درگیر داوری 

یکی از جشنواره های کاریکاتور بود و سرش خیلی شلوغ ،وقت رفتن بود ...
بیوگرافی 

کامبیز درم بخش متولد 1321 شیراز و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران 

دلم می خواهد همه دنیا با یک زبان صحبت کنند
از مرزها متنفرم، عاشق صلح هستم، از جنگ، تبعیض نژادی، بی عدالتی و آلودگی محیط زیست بیزارم

استاد من چاپلین است. بدون کالم سال هاست حرفش را می زند
آیا روزی می رسد که همه مردم جهان با یک زبان تصویری سخن بگویند؟!

من امیدوارم

با کامبيز درم بخش
هنرمند ی که  با زبان تصوير سخن می گويد

است . او از پیشکسوتان هنر کاریکاتور در ایران به شمار 
می رود و در کار خود صاحب سبک است.درم بخش از 
15 سالگی همکاری خود را با نشریات ایرانی از جمله 
توفیق شروع کرد و با دیگر مطبوعات ایرانی و خارجی 
همچون نیویورک تایمز، اشپیگل، نبل اشپالتر و... کارش را 
ادامه داد. در مجموع بیش از 50سال با مطبوعات صاحب 
نام ایران و جهان همکاری مستمر داشته و مّدتی نیز در 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر کاریکاتور را 

تدریس کرده است.
این هنرمند بیش از ده ها  نمایشگاه انفرادی در داخل 
جمعی  نمایشگاه  در  و  کرده  برگزار  کشور  از  خارج  و 
داشته است.بسیاری  بسیاری حضور  و خارجی   داخلی 
از آثار درم بخش به موزه های معتبر دنیا راه پیدا کرده 
از جمله در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه کاریکاتور 
بازل در سوئیس، موزه کاریکاتور گابروو در بلغارستان موزه 
ژاپن، موزه ضد جنگ یوگساوی، موزه  هیروشیما در 
کاریکاتور اسامبول در ترکیه، موزه کاریکاتور ورشو در 

لهستان و مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت آلمان.
راه یابی و نگهداری بسیاری از آثار در موزه های معتبر 
جهان از جمله در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگستان 
هنر خانه صبا، کتابخانه ملی، مان هنر نو، موزه سندیکای 
گرافیست های ایران، موزه آوینیون پاریس، موزه کاریکاتور 
بازل سوئیس، موزه کاریکاتور گابروو در بلغارستان، موزه 
موزه  یوگساوی،  ضدجنگ  موزه  ژاپن،  در  هیروشیما 
کاریکاتور استامبول در ترکیه، موزه کاریکاتور ورشو در 

لهستان و مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت آلمان و ...
سبک تصویر گریش

درم بخش سبکش را اینگونه تعریف می کند: "من به 
دنبال یک زبان تصویری جهانی هستم. دلم می خواهد 
همه دنیا با یک زبان صحبت کنند. از مرزها متنفرم، عاشق 
صلح هستم، از جنگ، تبعیض نژادی، بی عدالتی و آلودگی 
محیط زیست بیزارم. من تصویری فکر می کنم و تصویری 
کار می کنم، خیلی ها در جهان زبان مرا می فهمند و این 
موفقیت بزرگی است، اما کامل نیست. تاش می کنم 
شب و روز. استاد من چاپلین است. بدون کام سال هاست 
و  اشرافیت  عدالتی،  بی  و  زور  با  زند،  می  را  حرفش 
نامایمات زندگی و فقر هم مبارزه می کند. جهان او را 
می شناسد چون با زبان تصویر سخن می گوید. نزدیک 
60 سال است که کارم در مجات ایران و جهان چاپ 
انسان خاصه  یک  سمبل  من  های  آدمک  شود.  می 
شده هستند. داستان های من کوتاه است. وقت شما را 
نمی گیرد، با کمترین خط مفاهیم بزرگی را به شما نشان 
می دهد. آنچه در این جا می بینید قطره ای از دریاست. 
چشمه ای که می جوشد و باز نمی ایستد. من عاشق کارم 
و زندگی هستم. رویاهایم را با شما تقسیم می کنم. آیا 
روزی می رسد که همه مردم جهان با یک زبان تصویری 
سخن بگویند؟! و مترجم ها را بیکار و دیکشنری ها را دور 

بیندازیم، من امیدوارم."
آثار منتشره 

کتاب های متعددی در زمینه تصویرسازی و کاریکاتور 
تاکنون از او چاپ و منتشر شده است. از جمله: بدون 
شرح »ایران«، دفتر خاطرات فرشته ها »ایران«، کتاب 
طنزاندیشان  مشترک  های  کتاب  »ایتالیا«،  کامبیز 
از  خارج  در  ایران  امروز  طنزاندیشان  ایران،  امروز 
کشور، میازار موری که دانه کش است، المپیک خنده 
سمفونی خطوط، اگر داوینجی مرا دیده بود و چندین 
کتاب در حال انتشار دیگر. درم بخش فعالیت هایی در 
زمینه تبلیغات )طراحی روی جلد کتاب(، تصویرگری 
کتاب کودک، پوستر، فیلم کوتاه، کارت پستال، تقویم 
و مشابه آن ها دارد و از سال 1386 به بعد وارد عرصه 
پسرش  با  همراه  او  است.  شده  نیز  انیمیشن سازی 
رامین در این زمینه فعال است و نتیجه این همکاری 
ساخت چندین فیلم انیمیشن کوتاه از جمله مجموعه 

»دلقک ها« ست.
فعالیت و ارائه آثار در زمینه تبلیغات »طراحی روی جلد 
کتاب/ تصویرگری کتاب کودک/ پوستر / فیلم کوتاه / 

کارت پستال / تقویم و 
نمایشگاه ها 

بیش از 50  نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور و 
ده ها نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور.

جوایز و موفقیت های بین المللی 
مسابقات  معتبرترین  و  بزرگ ترین  از  جایزه  برنده  او 
سوئیس،  ایتالیا،  آلمان،  ژاپن،  کاریکاتور  بین المللی 
جایزه  چندین  و  یوگساوی  برزیل،  ترکیه،  بلژیک، 
بین المللی جنبی دیگر بوده و داور مدعو چند نمایشگاه 
همچنین  او  است.  بوده  کاریکاتور  بین المللی  بزرگ 
نشان شوالیه را از دولت فرانسه در آبان سال 1393 
دریافت کرد ه و داور مدعو نمایشگاه های بزرگ بین 

المللی و داخلی کاریکاتور است.

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

ساختمان پالسکو

مهـدی سـحابی ، مترجـم ، نویسـنده ، روزنامـه نگار 
مجسـمه سـاز ، عـکاس و نقـاش  در 15 بهمن سـال 
1322 در قزویـن و در خانـه ای بـزرگ کـه همـه 
ی اقـوام در همسـایگی هـم بودنـد چشـم بـه جهان 
گشـود، بـه قـول خـودش در دامـن 7-8 زن از جمله 
عمـه و زندایـی و خالـه و …  بـزرگ شـد.به گفته ی 
خـودش کودکـی بسـیار آرام و به دور از شـیطنت را 
داشـت از 7-8 سـالگی بـا مقـوا مجسـمه و عامـت 
بـه  ، و حتـی  هـای عـزاداری مـی سـاخته اسـت. 
شـوخی میگویـد تـا بـه حـال از درخـت بـاال نرفتـم 
و هیـچ سـگ و گربـه را آزار نـدادم.وی دلیـل ایـن 
آرامـی را داشـتن کودکـی بسـیار خـوش و بـدور از 
هرگونـه کمبـود میدانـد.و از خصلـت بـارز اخاقـی 
خـودش اینگونـه میگویـد که منحصـرا در زمان حال 
زندگـی میکند. پس از تحصیات ابتدائی و متوسـطه 
در تهـران و اخـذ دیپلم ریاضی، در همین شـهر و در 
هنرکده ی هنرهای تزئینی و سـپس در فرهنگستان 
هنرهـای زیبای شـهر رم تحصیات خـود را به پایان 

رسـاند. وی دارای سـه فرزند پسـر میباشـد.
قـرار بود سـینماگر بشـود ولی نشـد، قـرار شـد بازیگر 
بشـود ولی نشـد، بعـد سـراغ روزنامه نـگاری رفت 8-7 
سـالی هـم روزنامه نـگاری کرد، اما کمتر کسـی او را به 
اسـم روزنامه نـگار میشناسـد، روزنامه نگار شـدن خود 
را تصادفی می دانسـت  و سـرانجام  نویسـنده و مترجم 
شـد. یـازده سـال از زندگیـش را فقـط روی ترجمه ی  
رمـان معروف و پرحجم»در جسـتجوی زمان از دسـت 
رفته« اثر بزرگ و ماندگار مارسـل پروسـت، نویسـنده 
ی فرانسـوی گذاشـت . او همچنین به دلیل تسـلطش 
بـه  زبان هـای انگلیسـی، ایتالیائـی آثار متعـددی را به 

فارسـی برگرداند.سـحابی  غیر از ترجمه  و نویسـندگی 
مجسـمه سـاز و نقاش و عکاس هم بود. سـحابی ساکن 
فرانسـه  و دارای سـه پسـر بود اما برخی از ایام سـال را 
در ایـران بـا برپایی نمایشـگاه نقاشـی و چـاپ آثار خود 

می گذراند. 
مهـدی سـحابی در مورد ترجمه ی "در جسـت و جوی 
زمـان از دسـت رفتـه "و نحـوه ترجمـه کتـاب هایـش 
چنیـن میگویـد:” فرانسـه ای کـه مـن یاد گرفتـم این 
طـور بـود و اتفاقـا هیـچ فرانسـه ی کتابـی نبود.من در 
فرانسـه مدرسه و کاس نرفتم ، فرانسه کوچه و خیابان 
بـود، منتها فرانسـه ی تـوی خیاباِن آدمی که پشـتوانه 
اش مثـا تمـام تحصیـات و تمام شـناخت هایی بوده 
کـه من داشـتم. خیلـی زود فرانسـه را یاد گرفتـه بودم 
انصافـا هـم خوب یـاد گرفته بودم، شـاید پروسـت را به 
ایـن خاطر خوانده بودم.شـاید چون خیلـی برایم جالب 

بود."
او میگویـد: ” بـا تمـام احترامـی کـه بـرای پروسـت و 
کتاب در جسـتجوی زمان از دسـت رفته قائل هسـتم، 
از کتاب مرگ قسـطی سلین بیشـتر لذت بردم.و حتی 
میگوید دوسـت داشـتم بیشـتر از هر کتابی مـن آن را 

می نوشـتم.” 
کتـاب نقاشـی های سـحابی، گزیـده آثار یـک هنرمند 
بـزرگ اسـت. آثـار آدمـی کـه می گفـت مـن »آچـار 
چنـدکاره ام« و بـه راسـتی کـه مـردی همه فن حریـف 
ناقـد  رمان نویـس، مترجـم،  نقـاش، گرافیسـت  بـود: 

ادبـی، روزنامه نـگار مسـایل اجتماعـی، کـه در جوانـی 
بـود و در میان سـالی در  بـازی کـرده  نمایشـنامه ای 
نشریه سینمایی معتبری نوشـته بود. سحابی شهرتش 
در ایـن میـان، بـه خاطـر دو کارش بـود: کتاب هایـی 
کـه ترجمـه کـرده بـود و نقاشـی هایی کـه کشـیده 
بـود،او نقاشـی هایش را بسـیار دوسـت داشـت و عاقه 
داشـت کـه او را بـا نقاشـی هایش بشناسـند.  بارهـا 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مهـدی ایـن روزهـا چـه 
می کنـی می گفـت: »آقـا نقاشـی! «. یک بـار اعتـراف 
کـرد: »می دانـی آرزویـم ایـن بـود کـه فقـط نقاشـی 
کنـم. یـا از این جعبه ها بسـازم«. نقاشـی های او شـاید 
مخاطـب را به یاد »انـدی وارهول« و پـاپ آرت بیندازد 
امـا هیـچ »اسـمی« بـه کارهـای او نمی چسـبد. نـه 
اکسپرسیونیسـت اسـت، نـه کوبیسـت و نـه هیچ چیز 

دیگـری فقـط »مهـدی سـحابی« اسـت.
در مـورد زندگـی چنین میگویـد: “از نظر فلسـفی آدم 
بدبیـِن کامـل هسـتم، شـاید بـه همیـن دلیل هسـت 
کـه خوشـبین هسـتم و به نظـرم دنیا به جـوش و جا 
نمـی ارزه. و اصـوال از قبرسـتان خوشـم نمـی آید نه به 
خاطـر چیزهـای خرافی یا تـرس از مرگ،نه. احساسـم 
ایـن هسـت که قبرسـتان جایی سـت بـرای آدم هایی 
که خودشـون مهم هسـتند و ما نسـبت بـه آنها خیلی 
مهـم نیسـتیم و مـن به این معتقـدم کـه آدم هرچقدر 
آدم هایی رو بیشـتر دوسـت داشـته باشه ،کمتر یا اصا 
نبایـد برود سـر قبرشـان چـون قبر به یک نوع تجسـم 

یک آدمی هسـت کـه تمام شـده.”
مهدی سـحابی  ناباورانه  در 18 آبان سـال 1388 بر اثر 

سـکته قلبی در پاریس درگذشت .
آثار

ترجمـه ها: از مهدی سـحابی  بیـش از 37 اثر ترجمه 
شـده  بـه جای مانـده کـه  معروفترین آنهـا : مجموعهٔ 
در جسـتجوی زمان از دسـت رفته - مارسـل پروسـت 
،مکتب دیکتاتورها - اینیاتسـیو سیلونه، همه می میرند 
- سـیمون دوبـووار، دیویـد کاپرفیلـد - چارلـز دیکنـز، 
آرزوهـای بزرگ - چارلز دیکنز و مادام بواری - گوسـتاو 

است  فلوبر 
و  کاغـذی  بـاغ  سـیاب،پیچک  داسـتان ها:ناگهان 
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در جست و جوی زمان از دست رفته و آرزوهای بزرگ 
مهدی سحابی 
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کافه داستان

از وقتـي کـه آقاجـون بـه رحمـت خـدا رفـت هنوز چیـزي نگذشـته بود،امـا نمي دانـم چرا یـک خط در 
میـان کنـار مامـان بـزرگ خوابـش را مـي بینـم. در اکثرخـواب ها مامـان بزرگ کـه چند سـال پیش تر 
رفتـه  بـود مثـل قدیـم هـا   سـر حـال  بود ،سـفره مـي انداخـت و مهمـان نوازي مـي کرد. یک شـب تو 
عالـم خـواب دیـدم کـه بـا خاله فرشـته آمدنـد دنبالم تـا  بریم پیـش آقاجـون .انـگار آقاجون زودتـر از او  
مـرده بـود و قـرار داشـتیم سـه تایي با هم بریم سـر خاکش. سـوار مترو شـدیم . اما چه مترویـي! هواپیما 
هـم نبـود! تـرن هوایـي دو طبقه که سـقف نداشـت!. تهـران از آن باالکوچک شـده بـود و پاییـن ابرها  را 
کـه نـگاه مـي کردیـم سـرتا سـر سرسـبز و جنگلي بـود. از خانـم بغل دسـتي پرسـیدم اینجا کجاسـت؟ 
گفـت: »اینجـا جنگلهـاي خجیره«.جنگل هاي خجیر؟! اسـمش را  زیاد شـنیده بودم امـا چیزي به ذهنم 
نمـي آمـد!. آن بـاال باالهـا همـه مسـافرهاي طبقـه دوم متـرو یا همـان  ترن هوایـي که با سـرعت پیچ و 
تـاب مـي خورنـد را  داشـت بـاد مـي برد. یادم مـي آید کـه از ترس من و خانم بغل دسـتي  دسـتهایمان 
را محکـم دور بازوهـاي یکدیگرگرفتـه بودیـم و زیـر لـب بلنـد ذکر مـي خواندیـم . دوباره پرسـیدم اینجا 
کجاسـت ؟گفـت: »رسـیدیم ایسـتگاه تجریـش«. تـرن هوایـي  یکدفعـه نگـه داشـت. رفتم طبقـه اول از 
مامـان بـزرگ و خالـه  انـگار خبـري نبود ،دوبـاره  مترو  با تکاني شـدیدحرکت کـرد. مترو نگو بازار شـام 
بگـو .گوشـه بـه گوشـه لبـاس و وسـائل مختلف تزیینـي و آیینـه و چـراغ  آویزان  بـود و حراجـي ها داد 
مـي زدنـد. شـروع کـردم غرفـه بـه غرفه گشـتن و سـیر و سـیاحت کـردن . یادم نیسـت چیـزي خریدم 
یـا نـه امـا داشـتم حسـابي کیـف مـي کـردم . یکدفعـه خـودم را در طبقه بعـدي متـرو دیدم . پرسـیدم 
ببخشـید ایسـتگاه هفـت تیـر چندتا ایسـتگاه دیگـر مانده ؟ خانمي جواب داد: »دسـت راسـت بـرو باالي 
پله ، االن  رسـیدیم ایسـتگاه شـهرري« . ترسـیده بودم  اشـتباهاً خیلي از ایسـتگاه ها  را رد کرده بودم و 
رسـیده بـودم تـه خـط. در حالـي کـه مترو با سـرعت حرکـت مي کـرد و پیچ و تـاب مي خورد خـودم را 
به زحمت  به  باالي راه پله سـمت راسـت رسـاندم .دوباره پرسـیدم ببخشـید ایسـتگاه بعدي کجاسـت؟ 
یکـي گفـت : »داالن باال دسـت چپ تجریشـه، دسـت راسـت تهران پارسـه ، طبقه پایین امـام خمیني«.  
چنـد تـا خانـم لبخنـد به لب نشسـته بودنـد . اضطراب مـن را که دیدند گفتنـد: »نترس تـا مطهري یک 
ایسـتگاه دیگـر مانده«.کمـي خاطـرم جمع شـد. بعـد یکـي از خانمها که لهجه خارجي داشـت بلند شـد 
و شـروع کـرد بـه ایرانـي رقصیـدن  و بقیه دسـت مي زدنـد. در آن میان یکدفعه همسـر محتـرم را دیدم 
کـه دسـت پسـرم را گرفتـه کنارم ایسـتاده بود. خندیـدم گفتـم : »ببین این خانـم که مي رقصـد انگاري 
خارجیـه امـا چـه خـوب ایراني بلـده !«.بعد دیدم همسـر محترم با همان خانم دسـت همدیگـر را گرفتند 
و خیلـي ریلکـس ایسـتگاه بعـدي پیاده شـدند !. تا آمـدم به خودم بجنبـم و داد بزنم دوباره متـرو با تکان 
شـدیدي حرکـت کرد. شـب شـده بود  خـودم را وسـط خیابـان میرعماد دیدم .هیچ تاکسـي و ماشـیني 
نبـود، از دور میـدان هفـت تیـر را مـي دیـدم، امـا نمـي دانم چرا هـر چه مي رفتـم نمي رسـیدم. هنوز از 
پیـاده شـدن همسـر محتـرم و خانـم خارجـي گیج و عصباني بـودم وداشـتم   زیر لب با خـودم حرف مي 
زدم که  یک مرتبه سـر خیابان  آقاجون را دیدم که سـر حال کت شـلوار شـکاتي رنگي پوشـیده وکاه 
نقابدارقهـوه اي اش هـم سـرش گذاشـته بود . نزدیکتر که  شـدم گفـت: »آقاجون کجا بودي تـا حاال؟ بیا 
بریـم همـه منتظرند شـام یخ کرد.!« مثل همیشـه سـر سـفره  کنار هم نشسـته بودیم. دور سـفره خیلي 
مثـل بچگـي هـا  کـه عیـد همـه دور هم جمـع بودیم. شـلوغ بود چیـزي از حرف هـا یادم نیسـت . فقط 
یادم هسـت که تو همان خانه قدیمي سـر سـفره نشسـته بودم و داشـتم تند تند خورشـت قرمه سـبزي 
را تـو بشـقابم خالـي مـي کردم...صبح شـده بود از خواب که بیدار شـدم خسـته و هیجان زده بـودم. آخر 
تـا خـود صبـح از ایـن ایسـتگاه به آن ایسـتگاه دویده بـودم مخصوصاً سـکانس کوتـاه خانـم خارجی  که  
حسـابي حرصـم را درآورده بـودو اول صبحـي تـو ذهنـم دنبال تعبیر و تفسـیرش مي گشـتم. امـا با همه 
اینهـا حـس عجیبـي داشـتم. از اینکه دیشـب  بعد از مدتي مهمان کسـاني بـودم که خیلي دلم برایشـان  
تنـگ شـده بـود شـاد  و خوشـحال بودم.بـه رسـم تشـکرتصمیم گرفتـم آنروزآنها را بـه فاتحـه و خیراتي 

مهمان کنم. روحشـان شـاد.   

ترن هوايي
آمديم خانه نبوديدحورا خاکدامن

مهرداد اوستا

نسرین ظهیری

بـه مناسـبت بیسـت  و دوم بهمـن مـاه زادروز محمـد بهمـن بیگـي، بنیـان گـذار آموزش 
عشـایر در ایـران،  سـری بـه پنج کتـاب به یادگار مانـده از او مـی زنیم. مطالعه این آثار دسـت 
اول از تجربیـات بنیـان گـذار آمـوزش ایات و عشـایر، بـراي معلمان، مسـووالن آمـوزش و پرورش 
و عاقـه منـدان بـه روش هـاي آموزشـي نوین، ره توشـه ها به دسـت خواهـد داد. همچنیـن از آنجا که 
فرازوفرودهـاي تـاش او بـه عنوان یک کنشـگر اجتماعي که سـوداي تغییـر در سـر دارد در این کتاب ها 
مسـتند شـده اسـت، مي تواند بـراي فعاالن جامعـه مدني خواندنـي و آموزنده باشـد. معرفي مختصر پنج 
کتـاب بهمـن بیگـي دعوتي اسـت براي خوانـدن از او و زیسـت او، تاش ها و فعالیت هایش به قلم سـاده 

و خواندنـي خودش.
 عرف و عادت در عشایر فارس

  نویسـنده در مقدمـه چـاپ دوم کتابـش نوشـته اسـت: »این نوشـته را پنجاه 
و هفـت سـال پیـش در تهـران منتشـر کـردم کتابـم را بزرگاني چـون صادق 
هدایـت و مجتبي مینوي پسـندیدند. نویسـندگان بزرگي چـون دکتر خانلري 
و کریـم کشـاورز در مجلـه هـاي معتبر »سـخن« و »پیـام نویـن« در موردش 
مطلـب نوشـتند. یکي از مترجمان آثـار صادق هدایت آن را به فرانسـه ترجمه 
کـرد«   ایـن اثـر  اولیـن کتـاب محمد بهمـن بیگي اسـت و تنها کتـاب او که 
پیـش از انقـاب یعنـي در سـال 1324 منتشـر شـده اسـت. این کتـاب مردم 
شناسـانه، گوشـه هایـي از زندگـي اجتماعـي و فرهنگـي عشـایر اسـتان را به 

تصویـر مـي کشـد. بهمـن بیگـي در قسـمت اول ، با توجه به سـابقه اش به عنـوان دانـش آموخته حقوق 
دانشـگاه تهـران، موضـوع عـرف و عـادت را از نظر حقوق مدنـي، کیفري، آیین دادرسـي، حقـوق اداري و 
سیاسـي و اجتماعـي در بیـن ایـات و عشـایر فـارس مورد بحـث قـرار داده و در قسـمت دوم آن در مقام 
فرزنـد ایـل، بـه ذکر عقاید و افکار، آداب و رسـوم عشـایر فارس پرداخته و در برخي مـوارد، آنها را با قوانین 
و رسـوم ملل قدیم مقایسـه کرده  اسـت . چاپ اول آن توسـط انتشـارات بنگاه آذر منتشـر شـد، ده سـال 

پیش نیز توسـط انتشـارات نوید شـیراز تجدید چاپ شـده اسـت .
 بخاراي من، ایل من

    ایـن کتـاب اولیـن اثـر او پـس از پایـان کار در تعلیمـات عشـایري و دوران 
بازنشسـتگي اسـت. بـزرگ علوي این کتـاب را که انتشـارات آگاه چـاپ کرده 
کتابـي ادبـي و در عیـن حـال فرهنـگ عامـه )فولکلـور( مـي خواند. سـیمین 
دانشـور نیـز در نامـه اي خطـاب بـه بهمـن بیگـي دربـاره ایـن کتاب نوشـته 
اسـت: »شـاهکارت، بخـاراي مـن ایل مـن، تحفه نـوروزي من به دوسـتانم بود 
... از همـه چیزمتشـکرم. از اینکـه وجود داري، ازاینکه این همه کوشـا بوده اي. 

کاس هاي سـیار عشـایري ات یادم نمي رود.    بیشـتر این 19 داسـتان که همه تجربه زیسـته مکتوب 
نویسـنده اسـت، از زبـان خـود بهمـن بیگـي روایت شـده اند. انتشـارات نویـد شـیراز،، »بخاراي مـن، ایل 

مـن« را، امسـال دوباره منتشـر کرده اسـت. 
 اگر قره قاج نبود

"قره قـاج، تـو مي خواسـتي غرقم کني، ولـي من دسـت از دامنت برنمـي دارم. 
مـن تـرا بیـش از همـه رودهـاي روي زمیـن دوسـت مـي دارم. من یـک موج 
کوچـک تـرا به صدهـا »الـب«، »هودسـن« و »پوتومـاک« عـوض نمي کنم... 
قره قـاج، مي آیـم، ولـي این بار مي کوشـم کـه بي گدار بـه آب نزنـم و با کمک 
خداونـد نهال هـاي تـازه اي در کنـارت بنشـانم و پل هاي اسـتوار برایت دسـت 

و پـا کنم.«بـه قـول »عبدالحسـین زریـن کـوب« »بایـد از قره قـاج ممنون بـود که یک چنین نویسـنده 
هوشـمند افسـون کاري را بـه ایـران برگردانـده. اگـر قـره قـاج نبـود جاي چـه چیزهاي خوبي کـه خالي 
بود.« این کتاب براي اولین بار در سـال 1374 منتشـر شـد و سـه سـال بعد نیز انتشـارات باغ آیینه آن 

را تجدیـد چـاپ کرد. 
 به اجاقت قسم

    بهمــن بیگــي در ایــن کتــاب بــا نثــري روشــن و ادبیاتــي ســاده، امــا 
در کمــال دقــت و زیبایــي در قالــب بیســت و یــک خاطــره آموزشــي بــه 
پرسشــگران پاســخ مــي دهــد کــه چگونــه بنیانگــذار آمــوزش عشــایري 
ایــران شــده اســت: »... یــاران و دوســتان مــن دســت بــردار نیســتند و 
ــن کتــاب ســعي کــرده ام کــه  ــه؟! مــن درای پیوســته مي پرســند چگون

ــا گــزارش پراکنــده قســمتي از خاطــرات آموزشــي خــودم، فــراز و نشــیب هاي راه رفتــه ام را  ب
بــه پرســندگان و دوســتداران تعلیــم و تربیــت نشــان دهــم و بــه آنــان بگویــم چگونه!«انتشــارات 
نویــد شــیراز ایــن کتــاب را در ســال 1379 منتشــر کــرده اســت کــه تــا کنــون دوبــار تجدیــد 

چــاپ شــده اســت. 
 طالي شهامت

ــاي  ــي »ط ــي یعن ــن بیگ ــاب بهم ــن کت ــذاري آخری ــت نامگ     عل
ــن  ــزان م ــت: "عزی ــده اس ــن ش ــاب روش ــن کت ــن ای ــهامت« در مت ش
تنهــا راهــي کــه برایمــان مانــده همیــن اســت. تنهــا راه باســواد کــردن 
بچــه هــا و جــوان هاســت. ســواد تنهــا راه نجــات اســت بهتریــن داروي 
ــه شــرط آنکــه باســواد و دانشــي کــه مــي دهیــم  ــي ب درد ماســت ول

شــجاعت و شــهامت را از آنــان نگیریــم ..."   .او در یکــي از قســمت هــاي ایــن مجموعــه شــرحي 
ــا زمانــي کــه خــود را از برچســب خیانــت پــاک کنــد و  مــي نویســد از رنجــي کــه کشــیده ت
نامــه آزادي اش را بــه عنــوان گواهــي از خدمــت بــه دســت آورد: »شــباهت کلمــات خدمــت و 
خیانــت، و هــم خانــواده هــاي آنهــا )خــادم( و )خائــن(، بــه زحمتــم انداختــه بــود. بــراي برائــت 
از انبــوه گناهانــم، در تــاش بــودم. باســواد کــردن عشــایرزادگان محــروم، گنــاه کــم وکوچکــي 

نبــود". 

کافه کتاب 

جشن های ایرانی

تجربیات بنیان گذارآموزشی عشایر

روایت خانه های مشاهیر ایران –به بهانه بیستم بهمن ماه سالروز تولد مهرداد اوستا به زندگی شخصی او سرک 
می کشیم." ببخشید شما کاه نیمدار و عصای فرسوده استاد اوستا را ندیده اید؟" در راهروهای حوزه هنری و 
در حیاطی که مهرداد اوستا بی کاه در گوشه ای نشسته و روزگاری نه چندان دور شاهد آوردن وسائل شخصی 
اش به حوزه هنری بود ، هیچ کس پاسخ درستی به این سئوال نمی دهد. ظاهراً مسئوالن حوزه چند سال بعد 
از فوت استاد به خانواده اش قول تاسیس یک موزه هنری می دهند و وسائل شخصی استاد که از کاه و عصا و 
فندک گرفته تا خودنویس و خودکار پارکر شخصی ایشان که به آن بسیار عاقمند بود و حتی فاسک و استکان 
و لیوانی که در آن چای می خورد را با موافقت خانواده اش در اختیار گرفته بودند . اما هیچ موزه ای در حوزه 
هنری برپا نشد و وسائل شخصی استاد حاال معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده است.اما در تهران در دفتر 
شعر وزارت ارشاد اتاقی وجود دارد که خاطره آخرین لحظه زندگی مهرداد اوستا هنوز هم روی در و دیوارهایش 
نقش بسته است. استاد در این اتاق وقتی مشغول تصحیح شعر بود که اجل مهلت نداد، وسائل میز را کنار زدند 
و استاد را خواباندند روی همین میز. حاال در دفتر شعر وزارت ارشاد ماجرای این اتاق را هیچ کس به یاد نمی 
آورد. زرتشت غربی ، بهجت آباد طبقه سوم. آخرین خانه ای که  مهرداد اوستا در آن با آرامش زندگی می کرد. 
خانه ای که در آن با دوستان صمیمی اش محمود شاهرخی و مشفق کاشانی مدام نشست و برخاست می کرد. 
آپارتمان طبقه دوم حاال مستاجر دیگری دارد و همسایه ها حضورش را به خاطر نمی آورند. خواهر استاد می 
گوید :" برادرم وقتی اولین بار وارد تهران شد در میدان مولوی کوچه معصومی حدود دوازده سال زندگی کرد. 
خانه ای بود قدیمی ، حیاط آن سه پله می خورد به طرف پایین و دو طبقه بود. بعد در کوچه مهیار روبروی جام 
جم مستاجر شد. هجده سال هم آنجا زندگی کرد. االن دیگر اثری از خانه وجود ندارد و همه چیز تغییر کرده 
است. سراغ خانه مولوی هم رفتیم. آنجا را هم خراب کرده اند. بعد از آن بود که آمد بهجت آباد و آنجا زندگی 
آرامی داشت. ایشان بعد از انقاب سکته کرده بود. چندان قدرت پیاده روی و ورزش نداشت و اوقاتش را در 
خانه با دوستان شاعرش مثل آقای شاهرخی و مشفق کاشانی می گذراند.اوایل دوست داشت سری به رستوران 
شاطر عباس در پارک وی بزند. بعد که مشکل پیدا کرد غذای آنجا را خریداری می کردیم و می آوردیم خانه." 
حاال در زرتشت شرقی همه چیز در انتظار زوال یافته و فراموش شده است و کوچه ای که شاعرش را گم کند 

چیزی انگار از کوچه بودن کم دارد.
خانه پدری

خانه پدری مهرداد اوستا در بروجرد سال 75 فروخته شد و از بین رفت. فاطمه رحمانی یار احمدی  خواهر استاد 
دبیر بازنشسته زبان و ادبیات عرب است و تنها کسی است که خاطرات زندگی مهرداد اوستا را در روزگار جوانی و 
در شهرش گاهی مرور می کند  او می گوید. سالگرد اوستا را در خانه پدری برگزار می کردیم . مسئوالن آمدند 
و قول هایی دادند اما هیچ کس نیامد دنبال عملی کردن قولها. سه چهار سال گذشت و خانه داشت مخروبه 
می شد، این بود که وراث ناامید شدند و خانه را فروختند. من شب ها هنوز هم خواب آن خانه را می بینم. 
خانه دوهزارمتری گلکاری شده . چهار اتاق در طبقه اول داشت که بروجردی ها به آن شبستان می گویند. در 
طبقه باال سه اتاق پذیرایی بود. بین دو اتاق و شبستان یک سه دری کوچک باال بود و یک انباری کوچک که 
به آن صندوق خانه می گفتیم. حیاط دویست متری آجری که یک حوض وسطش بود آنقدر بزرگ که در آن 

آب تنی می کردیم. همین حیاط سه پله می خورد تا به باغ بزرگی وارد می شد که سمت راست دو تا سه 
دری بزرگ با شیشه های رنگی قرار داشت و چاه آبی هم در سمت راست بود که با آن باغ را آبیاری می 
کردیم . دور تا دور باغ به قطر یک متر شمشاد کاشته شده بود. توی باغ انواع درخت های شاتوت ، خرمالو 
و زردآلو هر تابستان میوه می دادند و قسمتی از باغ هم چمنکاری شده بود و چهار بید مجنون روی چمن 
ها سایه می انداخت و تابستان ها برادرم زیر همین درخت ها استراحت می کرد. استاد اوستا  سالی چند 
بار می رفتند بروجرد و سری به خانه می زدند.کار جالبی می کردند در شهر دوره می رفتند و دوستان بچه 
گی شان را پیدا می کردند. در خانه شان باز بود و اهل رفت و آمد بودند. من و برادرهایم در خانه ایشان به 

دانشگاه رفتیم و اشکاالت درس را برایمان توضیح می دادند . برادرم بسیار بخشنده بودند.
درباره او

مشفق کاشانی از دوستان نزدیک اوستا می گوید:" او با سرودن قصاید گیرا و هنرمندانه اش در نزد استادان 
شعر و ادب مورد توجه و احترام بود. اگرچه در سبک خراسانی می سرود اما بیشتر ترکیباتش تازه و از 
عواطف انسانی و دردهای مردم سرشار بود. در غزل نیز استادی توانمند بود . او عاوه بر شعر در نثر شیوه 
ای تازه ابداع کرد . "امروز تا هرگز"، "تیرانا" ، "شراب خانگی ترس محتسب خورده" و " از کاروان رفته " آثاری 

است که اعجاب همگان را برانگیخت. "
پرویز بیگی حبیب آبادی همراه و شاگرد او می گوید:"کتابی را در باره زندگینامه محمد رضا رحمانی 
یاراحمدی متخلص به مهرداد اوستا گردآوری و تدوین کردم. از سال 1359 تا زمان فوت ایشان شاگردش 
بودم . همراه  با استاد می رفتیم جبهه. کت و شلوار آبی رنگ همیشگی اش که خیلی هم شیک بود می 
پوشید  و انگار نه انگار که می رویم عملیات. در جبهه برای بچه های رزمنده شعر می خواند . یک بار اهواز 
بودیم که هواپیمای عراقی منطقه را بمباران کرد . نه می ترسید و نه نگران بود . ایستاده بود و لبخند می 
زد. شیک پوش بود اما متواضع و فروتن. به تمام معنا بزرگوار و بخشنده بود . احاطه کامل به زبان و ادبیات 

فارسی و عرب داشت و ادبیات جهان را می شناخت."

جشن بهمنگان در روز دوم بهمن ماه بنام بهمنجه 
مرسوم بود  که به مناسبت همنام شدن روز و ماه برگزار 
می گردید. در حال حاضر به دلیل تغییراتی که در گاهشماری ها 
به وجود آمده است. روز دوم بهمن ماه که بهمنگان بوده است به26 
دی ماه تغییر کرده و در تقویم ها ثبت شده است. مامحسن فیض کاشاني 
در رساله خود با نام رساله نوروز و سي روز ماه از قول امام جعفر صادق )ع( 
مي آورد: دوم بهمن، روز خوبي است... فارسیان گویند روز خوبي است و ما 
مي گوییم روز مبارکي است. ازدواج کنید و از سفرها در این روز داخل خانه 
خود شوید و در این روز سفر کنید و خرید و فروخت نمایید و حاجت ها 

بطلبید از هرگونه که باشد که روزي پسندیده است . 
بهمن" فرشته پاسدار "حیوانات" و نگهدارنده "سامت اندیشه" در آدمی 
است. در کتاب پزشکي ایران به نقل از اوستا آمده: "برمومنان واجب است 
که به هر موجود بارداري خواه دوپا و خواه چهارپا به یک چشم بنگرند."  
ایرانیان بیش از هرروز دیگر به رعایت حقوق جانوران و کشتار نکردن آنها 
توجه نشان مي دادند و مراسم پختن آش و خوردن خوراکي هاي گیاهي 
همچون نان وپنیر وسبزي، نوشیدن شیر شربت هاي گیاهي بسیار رایج 
ومعمول بوده است این مستندات نشان مي دهد که ایرانیان باستان در 

میان ملت هاي گوناگون از پیشگامان و بنیانگذاران قوانین و دستورات 
مربوط به حقوق جانوران و حتي گیاهان بوده اند .رسم شفقت  و مهرباني 
نسبت به جانوران قرن ها پس از سقوط افکار ایرانیان باستان برجاي ماند 
ولي در نهایت این نگرش کمرنگ شد.یکي دیگر از مراسم این روز پوشیدن 
رخت سفید بود. پوشندگان لباس سفید در حقیقت با این کار نمادین 
بیزاري خود را از هرگونه ناپاکي پلیدي، خونریزي وکشتار، آزار واذیت 
جانوران نشان داده با دسته  گل هاي سفید به دیدار یکدیگر مي رفتند و 
این گل ها را به یکدیگر پیشکش مي دادند. هرودوت وگزنفون درباره آن 
مي نویسند: ایرانیان هیچ چیز آلوده وکثیفي رادر آب نمي ریزند ودر پاک 

نگه داشتن خاک و زمین مراقبت مي کنند . 
در روزگار ایران باستان این باور بوده که خوردن بهمن سرخ وسفید به 
تقویت حافظه کمک مي کند. آن را به گونه تازه در خوراک مي پختند و 
خشک شده آن را دم کرده و مي نوشیدند یا به گونه ي گرد روي خوراک 
مي ریختند و یا با گرد قند و نبات آمیخته و مي خوردند .این گیاه در 
فرانسه بهن خوانده مي شده و در گذشته ریشه ي بهمن سرخ وسفید 
در داروخانه هاي اروپایي مرسوم بوده است . یکي از دیگر آیین هاي این 
روز آن بوده که مردم در این روز به کوه مي رفتند و گیاهان ویژه اي که 
ویژگي دارویي داشته را مي کندند و در طول سال استفاده مي کردند . از 
میان گل ها یاسمن سپید، گل ویژه "بهمن" معرفي شده و آمده است .این 
گل  در شمال ایران به ویژه نوشهر، جنگل هاي نور، دره چالوس، رشت، 

الهیجان، تنکابن، و همچنین در همدان، کرمان، خراسان )بین نیشابور و 
مشهد( و تهران نزدیک دربند، مي روید. در کتاب هاي گیاهان دارویي براي 
یاسمن سفید خواص درماني نیز برشمرده اند. ابوریحان در کتاب "التفهیم" 
مي گوید: بهمنگان )بهمنجه( بهمن روز است از ماه بهمن و در این روز 
بهمن سپید با شیر سره )خالص( مي خورندو صفای وجدان و ضمیر است 
که انسان را از هرگونه ذلت و نکبت و مرتبه نشیب رهانیده و به درجات 

عالی رهبری نموده رستگاری خواهد بخشود .

   بهمنگان

حجاب در ایران باستان
بـا کندوکاو در تاریخ ایران باسـتان و 
آثـار بجاي مانـده از آن دوران چنین 
ایـران  زنـان  آیـد کـه  بدسـت مـي 
از دیربـاز حجـاب و اخـاق نیکـو و 
بـوده  همـه  زبانـزد  پاکدامنیشـان 
روشـن  نیـز  ایـن حقیقـت  و  اسـت 
مي شـود که با ورود اسـام بـه ایران 
اسـت،  نشـده  ایـران  وارد  حجـاب 
بلکـه بانـوان ایـران از قدیـم االیـام 
حجـاب داشـته انـد. در تاریـخ آمده 
اسـت کـه: "هنگامـي که سـه تـن از 
دختران کسـري )پادشـاه ساسـاني( 
را بـه همـراه غنائـم فراوان نـزد عمر 
آوردنـد وي دسـتور داد با آوازي بلند 
روي آنـان فریـاد کشـند که پوشـش 
از چهـره برگیرنـد تـا مسـلمانان آنها 
را ببیننـد و خریـداران بیشـتر با پول 
دوشـیزگان  شـوند.  پیـدا  زیادتـري 

ایرانـي از برهنـه کـردن صـورت خـودداري کردنـد، و یـک مشـت بـر سـینة نماینـده عمـر 
زدنـد و آنـان را از خـود دور سـاختند."همچنین در بخـش هاي مختلف شـاهنامه سـخن از 
زن نیکـوي ایرانـي و حجـاب او بـه میـان آمـده اسـت کـه از این اشـعار اسـتفاده مي شـود 
کـه زنـان ایرانـي از دیربـاز حجـاب داشـته انـد. سـخن منیژه:"منیژه منـم دخت افراسـیاب       

برهنـه ندیـده رخم آفتـاب ." 
ویـل دورانـت دربـارة حجـاب زنـان ایـران مـي نویسـد:"در نقشـهایي کـه از ایـران باسـتان 
برجـاي مانـده هیـچ صـورت زن دیده نمي شـود این نقشـها نشـان مي دهد که زنـان داراي 
حجـاب، مخصوصـاً با چادر بوده اند.نویسـندة کتاب پوشـاک باسـتاني ایرانیـان در این رابطه 
مـي نویسـد:"تاریخ نویسـان دربـارة پوشـاک آن زمـان اکثـراً بـه سـکوت گذرانـده انـد .... با 
ایـن وصـف از روي برخـي نقـوش کـه از آن زمـان بـه جـاي مانده، بـه زناني از ایـن دوره بر 
مـي خوریـم که از پهلو بر اسـب سـوارند، اینـان چادري مسـتطیل بر روي همـة لباس خود 
افکنـده انـد و در زیـر آن یـک پیراهـن دامـن بلنـد، و زیر ایـن نیز یـک پیراهن دیگـر بلند 

تـر تـا به مچ پـا نمایان اسـت ". 
هـر فـرد پسـر یـا دختر، پس از رسـیدن به سـن پانزده سـالگي، باید جامه مذهبـي را به تن 
مـي نمـود. بگونـه اي کـه نپوشـیدن آن باعث ایجـاد دیو "در وج ناسو"شـمرده مي شـد.این 
لبـاس "سـدره و ُکشـتي" نـام داشـت و کیفیت آن، کـه مي تواند پوشـش کاملي بـراي زنان 
بـه حسـاب آیـد. تمـام بـدن را مـي پوشـاند. بـر هر یـک از مـرد و زن واجب شـده بـود که 
هنـگام انجام مراسـم عبادي و نیایش، سـر خود را بپوشـانند.  پوشـش زنان بایـد به گونه اي 
باشـد کـه هیـچ یـک از موهـاي سـرزن از سـرپوش بیـرون نباشـد درخـرده اوسـتا بـه طور 
صریـح چنیـن آمـده اسـت:"همگان نامـي ز تـو برگوییـم و همـگان سـر خود را مي پوشـیم 

آنـگاه بـه درگاه دادار اهـورا مـزدا نماز مـي کنیم ." 
بنابرایـن حجـاب در کیـش آیئـن ایرانیان باسـتان یک ضـرورت اجتماعي بوده کـه آیینهاي 
آسـماني نیـز بـه آن توجـه کـرده و مورد تأکید قـرار داده انـد، هرچند که عـده اي از تعالیم 
دینـي خـود سـرپیچي مـي کننـد و رو بـه سـوي بدحجابي و بـي حجابـي مـي آورند.ملتي 
کـه تاریـخ خـود را نشناسـد الجـرم محکوم بـه تکرار آن اسـت. سـرزمین کهن ایـران که از 
هـزاران سـال پیـش نهـال فرهنـگ و تمـدن را در خود بارور سـاخته اسـت سـهم بسـزایي 
در رشـد و تحـول انسـان داشـته اسـت. سـرزمیني با مردمانـي کـه یکتاپرسـتي را ازهزاران 
سـال پیـش آموختـه انـد، راسـتگویي و درسـتکاري رسـم دیرینـه شـان و همـواره آ"گفتار 
نیـک، کـردار نیـک، پنـدار نیـک آ" راهنماي آنان بوده اسـت . قـدرت و اهمیـت زن بیش از 
همـه در طبقـات متوسـط، یعنـي طبقـه مولد ثـروت آشـکار مي گـردد.  برابـري زن با مرد 
و حضـور بـي باکانـه زنـان با حجـاب مناسـب در عرصه هـاي مختلـف اجتماعي و سیاسـي 

شـاهد این مدعا اسـت . 


