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 مسکن مهرمناسبات جمعیتی 
را به هم ریخت 

سیگنال بانکي اروپایی ها به ایران 

نقد ینگي چالش بزرگ اقتصاد  ایران است 
رنج تولید  از نبود  نقد ینگي

صفحه 2
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صفحه 4

صفحه 6

بن بست بی پایان د رمسکن مهر

 بانک مرکزی د ر سکوت، فعاالن اقتصاد ی 
د ر تب و تاب ارزهاي د یجیتال

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی، آری یا نه؟

تعطیلی مسافرت های خارجی
آیا سود  د ر نفروختن است ؟

این مقاله نه به معنای این اســت که د الر گران 
تر می شــود  و نه به معنای این اســت که د الر 
ارزان تر می شــود ، این مقالــه تنها پیچید گی 
مطلب را نشان می د هد .به میزانی که د الر گران 
 شــد ه کاال د ر د اخل کشــور گران نشد ه است  
کاالی وارد اتــی ٢۵ د رصد  کمتر از افزایش نرخ 

د الر ، گران شد ه است...

 به ایــن عبارات توجه کنیــد : »د الیل مهم 
عد م عالقه به سرمایه گذاري از طرف بخش 
خصوصي د ر سال هاي اخیر به ترتیب اهمیت 
بشرح زیر است: روشن نبود ن برنامه هاي بلند  
مد ت اقتصاد ي د ولت و تغییر پیاپي مقررات و 

ضد  و نقیض بود ن آن ها...

اقد ام مشترک  برنامه جامع  از  ایاالت متحد ه 
خارج  ایران  برنامه هسته ای  باره  د ر  )برجام( 
شد ه است. همه این تصمیم ها آشکارا حقوق 
به  و  کرد ه  محد ود   را  کشورها  د یگر  مرد م 
آسیب  وکار،  کسب  و  زند گی  محیط  امنیت 

وارد  می کند ...

د  ر حالی که جامعه ایرانی مبتال به آسیب های 
اجتماعی فراوانی است که هر کد  ام مسئله ای 
اساسی و قابل تامل است، پرد  اختن غیرحرفه 
ای به برخی مســائل، بیش از آن که موجب 
آگاهی بخشی باشد  ، از یک سو موجب ایجاد   

نارضایتی د  ر بین افکار عمومی و...

 قهرمان سازی 
یا محکوم سازی

 چرا سرمایه گذاري 
صورت نمي گیرد   

 یکجانبه گرایی آمریکا 
و آغاز جنگ تجاری جهانی
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ترقی اقتصاد ی : اقتصاد  ایران د ر وضعیتی قرار گرفته که بیش ازپیش 
نیازمند  اجرای سیاســت های اقتصاد  مقاومتی اســت و د ر این مســیر، 
گسترش چتر مالیات ستانی د ر کشور و کاهش معافیت هایی که د ر این 
حوزه برای برخی از فعالیت هــای اقتصاد ی وجود  د ارد ، یکی از الزامات 

محسوب می شود  که گویا د ر د ستور کار د ولت قرار گرفته است.
سال جاری می تواند  یکی از د وره های حساس اقتصاد  ایران باشد  چراکه 
د رآمد های نفتی کشور د ر سایه تحریم های آمریکا د ر معرض تهد ید  قرار 
گرفته و این موضوع می تواند  مستقیماً منجر به کاهش د رآمد های د ولت 

و کسری بود جه شود .
د ر این وضعیت، بیش ازپیش نیاز اســت سیاســت های اقتصاد  مقاومتی 
مبنی بر کاهش وابســتگی اقتصاد  به نفت و ســوق د اد ن آن به سمت 

وصول د رآمد های مالیاتی اجرایی شود .
البته تاکنون فعاالن اقتصاد ی شناسنامه د ار کشور اعتقاد  د اشتند  د ولت 
د رآمد های مالیاتی خود  را از مســیر فشار د ر مؤد یانی تأمین می کند  که 
فعالیت شــفافی د ارند  و طبق قانون مالیات می پرد ازند  د رحالی که الزمه 
افزایــش د رآمد های مالیاتی باید  از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی محقق شود .
معاون وزیر اقتصاد  د راین باره تصریح کرد ه اســت کاهش معافیت های 
مالیاتی یکــی از پروژه های اقتصاد  مقاومتی وزارت اقتصاد  د ر  ســال 

جاری است.
ســید  حسین میرشــجاعیان حســینی د ر گفت وگو با مهر به معافیت 
مالیاتی بخش بزرگی از اقتصاد  ایران اشــاره و اظهار کرد ه است: با توجه 
به شرایط کنونی کشــور که بخش نفت ما آسیب پذیر است و می تواند  
تحریم شود  و ازاین جهت د رآمد های کشور کاهش یابد ، به نظر می رسد  
کــه جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند  به 

ما کمک کند .
به گفته او د ر ایران نیز همچون کشــورهای مختلف د نیا باید  افراد  ملزم 
به ارائه اظهارنامه مالیاتی شــوند ، هرچند  ممکن اســت این کار ازلحاظ 
اجرایی کمی د چار مشــکل شــود  اما قاعد تاً همه افــراد  باید  اظهارنامه 

مالیاتی را پر کنند .
معاون وزیر اقتصاد  می گوید : د یتابیس های مختلف د ر کشور د ر جهت 
تشخیص د قیق و عاد النه باید  به سازمان امور مالیاتی کمک کنند  تا 
بخش های زیاد ی که ما برفرض می خواهیم کمکشــان کنیم از قالب 
معافیت مالیاتــی د ربیایند  و به عنوان مثال تبد یــل به مالیات با نرخ 
صفر شــوند  یا د رواقع به نحوی برای زمان های بسیار کوتاه معافیت 

موقت بد هیم.
وی تأکید  می کند : باید  اصل بر این باشــد  که تمامی کشــور د ر فرایند  

ارائه مالیات شــریک شوند ؛ د ر این صورت کشــور د ارای د رآمد  پاید ار 
می شــود  که د ر شرایط شوکی همچون شرایط کنونی به مجموع کشور 

کمک می کند .
بر اســاس این گزارش، هفته گذشته ســید  کامل تقوی نژاد ، رئیس کل 
ســازمان امور مالیاتی بر لزوم تجد ید نظر جــد ی د ر خصوص وضعیت 
معافیت های مالیاتی د ر کشــور تأکید  و خاطرنشان کرد ه بود : معافیت 
بخــش بزرگی از تولید  ناخالــص د اخلی از مالیات، باعث شــد ه نتوان 

متناسب با ظرفیت اقتصاد  کشور، مالیات وصول کرد .

ترقی اقتصاد ی: مرد اد ماه ســال ۱۳۹۶ مســئوالن 
وزارت راه و شهرســازی اعــالم کرد نــد  کــه تعــد اد  
۱.۸۳۹.۸٢۹ واحد  مسکن مهر تکمیل و افتتاح شد ه که 
۴۵ د رصد  از این تعد اد  د ر زمان د ولت حســن روحانی 

افتتاح شد ه  است.
انگار پروژه مســکن مهر قرار نیســت خود  و د اســتان 
هایش به پایان برســد  و هر از چند ی شــاهد  د استان 

های جد ید ی د ر این زمینه هستیم. 
د ر آخریــن نمونه از آن وزیر راه و شهرســازی عباس 
آخوند ی اعالم کرد ه اســت: » پولی برای ســاخت زیر 
ساخت مسکن مهر ند اریم.« د ر حالی با گذشت حد ود  
۱0 ســال این طرح همچنان به پایان نرســید ه است 
که مســئوالن وزارت راه و شهرسازی اعالم می کنند  
که منابع کافی برای پایان این پروژه ها د ر شــهرهای 
 مختلــف و تکمیــل بخش هایی مانند  زیرســاخت ها 

و... ند ارند . 
د ر این زمینه چند  روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی 
گفته بود :» مســکن مهر پرد یس ظرفیت تبد یل شد ن 
به یک بحران برای تهران را د ارد .  تکمیل زیرســاخت 
 یــک واحد  مســکونی د ر پرد یــس ۳٢ میلیون تومان 

پول می خواهد .«
مســکن مهر طرحی بود  د ر د ولت محمود  احمد ی  نژاد  
برای خانه د ار کرد ن قشرهای کم د رآمد  شروع شد  ولی 
خود  به مرور زمان و باتوجه به نبود  منابع کافی به یک 
چالش مهم اقتصاد ی د ر کشور بد ل شد . مرد اد ماه سال 
۱۳۹۶ مســئوالن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد ند  
که تعــد اد  ۱.۸۳۹.۸٢۹ واحد  مســکن مهر تکمیل و 

افتتاح شــد ه که ۴۵ د رصد  از این تعد اد  د ر زمان د ولت 
حسن روحانی افتتاح شد ه  اســت. تعد اد  ۱.۵۶۸.۴۵٢ 
واحد  از کل واحد های افتتاح شد ه تحویل خانوارها شد ه 
 اســت که ۵۶ د رصد  آن د ر زمان روحانی به خانواد ه ها 
واگذار شــد ه است. د ولت نهم و د هم برای تأمین مالی 
این طرح از بانک مرکزی قرض گرفت که منجر به رشد  

نقد ینگی و افزایش تورم د ر کشور شد . 
اما حاال بخش مهمی از مســکن مهر و زیرساخت های 

آن همچنان بالتکلیف اســت و مشخص نیست که د ر 
نهایت چه زمانی این واحد ها تحویل و امکانات زند گی 

د ر اختیار مرد م قرار می گیرد .
عبد ه تبریزی مشــاور وزیر راه و شهرســازی گفته بود  
مســکن مهر باعث شــد  تا چوپان ها کار خــود  را رها 
کرد ه و به شــهر بیایند . »مــن از مجموعه وزارت راه و 
شهرسازی ســخن  می گویم...  مسکن مهر امکاناتی را 
ایجاد  کرد  برای عد ه ای د ر شهرها، مرد م از روستاها به 

شهر آمد ند . 
مســکن مهر فقط صد مه اش این نبــود  که یک برنامه 
د ولتی بود . بلکه مناســبات مربوط به جمعیت را بر هم 
زد . ۴۵ هزار تومان یارانه را گرفت آمد  د ر مســکن مهر 
نشســت، کارش را هم ول کرد ، چوپان بود . د ر سمنان 
نمونه هایــش را برای من بارها گفته اند  که مناســبات 

کاری را بر هم زد .«
حــاال باتوجه به این مشــکالت عبــاس آخوند ی د ر 
نشست با نمایند گان استان تهران اعالم کرد ه است:» 
د ر مجلس با اشاره به این که هر واحد  باقیماند ه  مسکن 
مهــر پرد یس -که مهمترین مشــکل ما د ر این بخش 
است- برای تکمیل زیرساخت ها به ۳٢ میلیون تومان 
پول نیاز د ارد  کــه د ولت نیز یک ریال اعتبار برای آن 
ند ارد ، د ر این حوزه باید  بگوییم که فرد ی د ر سال ۹۱ 
این واحد ها را با هزینه متری ۳۴0 هزار تومان به مرد م 
ارائه کرد  حال آنکه این رقم د ر زمان فعلی با توجه به 
افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسید ه 
اســت که همراه با کمبود  اعتبار ۳٢  میلیون تومانی 
برای زیرســاخت باید  بگوییم بــرای هر واحد  بیش از 
۶0 میلیون تومان کســری اعتبار وجــود  د ارد .« البته 
وزیر د ر شــرایطی د رباره مسکن مهر پرد یس صحبت 
می کرد  کــه د ر ابتد ا قرار بود  این واحد ها ســال ۹٢ 

تحویل د اد ه شوند . 
به اعتقاد  کارشناسان موضوع مسکن مهر، تامین بود جه 
برای تکمیل آن به یک چالش جد ی تبد یل شد ه است 
که می تواند ، مشــکالت اجتماعی فراوانی را به د نبال 

د اشته باشد .

ایـــراناقتصــاد2

تمامی  شد   متعهد   د ولت  ارز،  شد ن  تک نرخی  با   : اقتصاد ی  ترقی 
تقاضاهای قانونی برای ارز را با نرخ مصوب تأمین کند . د ر این وضعیت 
قواعد ی برای تخصیص ارز مسافرتی به مسافران ایرانی عازم به خارج 
تد وین شد  که البته پیامد هایی را نیز به د نبال د اشت که بحث هایی را 
د ر این زمینه به وجود  آورد  و احتمال منتفی شد ن این تخصیص را 

افزایش د اد .
به  رأی  جاری  سال  فرورد ین ماه   ٢۱ د ر  د ولت  اقتصاد ی  هیات  وقتی 
تمامی  نرخ  کرد   موظف  را  مرکزی  بانک  و  د اد   ارز  نرخ  یکسان سازی 
ارزها را برمبنای د الر ۴٢00 تومانی محاسبه و اعالم کند ، د ولت تعهد  
د اد  تمامی تقاضاهای قانونی برای ارز را با همین نرخ مصوب و از طریق 

سامانه نیما تأمین کرد ه و تخصیص د هد .
شد ن  اعالم  غیرقانونی  با  که  مسافرتی  ارز  تأمین  وضعیت،  این  د ر 
متقاضیان  برای  به چالش مهمی  آزاد ، عماًل  بازار  د ر  ارز  خرید وفروش 
اساس  بر  و  گرفت  قرار  د ولت  کار  د ستور  د ر  نیز  بود   تبد یل شد ه  آن 
سفر  یک  برای  ساالنه  ایرانی  هر  شد   قرار  مرکزی  بانک  د ستورالعمل 
خارجی ۵00 تا هزار یورو، با توجه به د ور یا نزد یک بود ن مقصد ، ارز 
د ولتی، بگیرد . بر اساس د ستورالعمل بانک مرکزی تأمین و پرد اخت ارز 
مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد  کشورهای 
لیتوانی،  لتونی،  استونی،  بالروس،  آذربایجان،  جمهوری  ارمنستان، 
تاجیکستان،  روسیه،  مولد اوی،  قرقیزستان،  قزاقستان،  گرجستان، 
ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، 
یا  یورو  مبلغ ۵00  به  قبرس  و  عربی  متحد ه  امارات  عمان،  پاکستان، 
کشورها  سایر  برای  ارز  نوع  این  سقف  ارزهاست؛  سایر  به  آن  معاد ل 
ارز  و  ارزهاست  سایر  به  آن  معاد ل  یا  یورو  هزار  مبلغ  به  عراق  به جز 
د ینار  هزار   ٢۵0 میزان  به  و  د ینار  به  عالیات  عتبات  زائران  مورد نیاز 

عراقی تعیین شد ه است.
د ر اد امه اما به واسطه تفاوت شد ید  میان قیمت ارز د ولتی و قیمت آن 
د ر بازار غیررسمی، وضعیتی به وجود  آمد  که هزینه تمام شد ه بسیاری 
از سفرهای خارجی ایرانیان را به صفر می رساند . بر این اساس یک فرد  
می توانست د ر شرایطی که هزینه های مربوط به تور مسافرتی و خرید  
بلیت هواپیما را ریال پرد اخت می کند ، با پرد اخت حد ود  ۵ میلیون تومان 

هزار یورو به قیمت رسمی بگیرد ، نیمی از آن را برای سفر هزینه کند  
و ۵00 یوروی باقی ماند ه را به نرخ بازار آزاد  بفروشد  و حد ود  ۵ میلیون 
تومان بگیرد . این موضوع شرایط را به نحوی تغییر د اد  که برخی از د فاتر 
اقد ام به تبلیغات سفر خارجی رایگان  خد مات مسافرتی و گرد شگری 
کرد ند  مشروط بر اینکه مسافر کل ارز د ریافتی از د ولت را به آنها بد هد .
آمارهای بانک مرکزی نشان می د هد  که از زمان تک نرخی شد ن ارز تا 
٢۳ تیرماه، مجموعاً معاد ل ۳۱٢ میلیون د الر ارز مسافرتی به مسافران 
ایرانی عازم خارج از کشور تخصیص یافته است که بهای آن برمبنای 
نرخ گذاری د ولت بالغ بر ۱۳۴0 میلیارد  تومان و برمبنای ارز غیررسمی 
حد ود  ٢۵00میلیارد  تومان برآورد  می شود  و حد ود  ۱۱۶0میلیارد  تومان 

به د ولت ضرر می رساند .
البته روی د یگر ماجرا این است که د ولت خرید وفروش ارز د ر بازار آزاد  
را غیرقانونی و قاچاق اعالم کرد ه و جلوگیری از تخصیص ارز مسافرتی 

عماًل به معنای تعطیل کرد ن سفرهای خارجی است.
د ولتی  ارز  تخصیص  باشد   د اشته  قصد   د ولت  چنانچه  شرایط،  این  د ر 
به مسافران خارجی را قطع کند ، باید  سازوکاری برای تأمین این نیاز 
از طریق بازار ثانویه و صرافی ها ایجاد  کند  تا هم نیاز مسافران خارجی 
تأمین شود  و هم از توزیع رانت د ر قالب ارز ارزان د ولتی به سفرهای 
خارجی جلوگیری شود . علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق تهران د راین باره به ایرنا گفته است: کسی که قصد  مسافرت 
مشکل  اما  کند   تعیین  بازار  قیمت  به  را  خود   مورد نیاز  ارز  باید   د ارد ، 
اینجاست که اکنون شرایطی د ر خرید وفروش ارز وجود  د ارد  که مسافران 
نمی توانند  ارز مورد نیاز خود  را خارج از سامانه نیما، به صورت قانونی د ر 

بازار آزاد  خرید اری کنند .
به  تومانی   ۴٢00 ارز  اختصاص  برای  توجیهی  اینکه  بر  او،  عقید ه  به 
مسافران وجود  ند ارد ، و باید  سازوکاری برای تأمین ارز مسافران تعریف 
به  د ولتی  ارز  تخصیص  د ولت  اگر  که  است  این  قابل توجه  نکته  شود . 
مسافران را منتفی کند ، باید  برای حفظ سرمایه اجتماعی خود ، تخصیص 
را  این طریق  از  رانت  توزیع  و  غیر شفاف  وارد کنند گان  به  د ولتی  ارز 
نیز  را  گذشته  ماه  سه  د ر  شد ه  انجام  تخصیص های  و  سازد   متوقف 
کاماًل شفاف سازی کرد ه و موارد  تخلف را قاطعانه پیگیری کند  د ر غیر 
از ۱0  بیش  از سرنوشت تخصیص  این صورت، د ر شرایطی که جامعه 
میلیارد  د الر ارز د ولتی به وارد ات بی خبر باشد ، یقینا د ر برابر قطع ارز 
مسافرتی جبهه خواهد  گرفت و حتی کسانی که هرگز متقاضی این ارز 

نبود ه اند  نیز به انتقاد  از اقد ام د ولت خواهند  پرد اخت.

قفل شد ن بازار با نرخ د الر آزاد 

آیا سود  د ر نفروختن است ؟
این مقاله نه به معنای این است 
که د الر گران تر می شود  و نه به 
معنای این است که د الر ارزان تر 
می شود ، این مقاله تنها پیچید گی 
مطلب را نشان می د هد .به میزانی 
کــه د الر گــران شــد ه کاال د ر 
 د اخل کشــور گران نشد ه است  
کاالی وارد اتــی ٢۵ د رصد  کمتر 
از افزایش نرخ د الر ، گران شــد ه 
اســت.د الر حد ود  ۸ هزار تومان 
است اما وقتی د الر به کاال تبد یل 
میشــود  د الر کاال ۶ هزار تومان اســت ، بازار کشش خرید  کاال با د الر 
بیش از ۶ هزار تومان را ند ارد  فعالین اقتصاد ی که بخواهند  کاالی خود  
را با د الر ۸ هزار تومــان ، قیمت گذاری کنند  قاد ر به فروش نخواهند  
بود  بــازار نمی خرد !؟ به عبارت د یگر فعال اقتصاد ی وقتی کاالی خود  
را فروخت نمی تواند  معاد ل آن را از بازار خرید ه و جایگزین کند  معنی 
د یگر این مطالب این اســت که سود  د ر نفروختن است.به عبارت د یگر 
فعال اقتصاد ی عالقه ای به فروش ند ارد  و با قیمت د الر ۶ هزار تومان هم 
معد ل فروش د ر کشور ٢0 د رصد  سابق است.بازار ایران با د الر حد ود  ۸ 
هزار تومان ،  قفل کرد ه است.برای فهم بهتر  و د اد ن صراحت بیشتر به 
کالم ، برای د الر ۸ هزار تومان وقتی به کاال تبد یل شد  فقط ٢0 د رصد  
گذشــته خرید ار وجود  د ارد .فعالینی که با د الر ۸ هزار تومان محصول 
خود  را قیمت گذاری می کنند  فقط ٢0 د رصد  سال ۹۶ ، قاد ر به فروش 
هســتند .د الر ۸ هزار تومان به معنای این است که د رآمد  ارزی کشور 
معاد ل ٢0 د رصد  ســال ۹۶ است.ساد ه سازی شد ه مطلب این است که 
د الر ۸ هزار تومان ، به معنای این است که عرضه ارز به اقتصاد  معاد ل 
یک پنجم سال ۹۶ است.اما می د انیم عرضه ارز به اقتصاد  بیش از این 
است ، پس د الر مازاد  چه میشود ؟ عرضه د الر مازاد  بر ٢0 د رصد  جذب 
بخش ســفته بازی کشور می شود .بازار ایران با د الر ۸ هزار تومان قفل 
کرد ه است ، خرید ار با بیش از د الر ۶ هزار تومان نمی خرد  و فروشند ه 
هم بــا د الر ۶ هزار تومان ضرر می کند  لذا نــه چند ان خرید ی انجام 
میشــود  و نه فروشی، اینها نشانه های رکود  نیست، د ر رکود  فروشند ه 
می خواهد  بفروشد  ولی خرید ار نمی خرد ،  اما وضعیت فعلی بازار  این 
است که فروشند ه، میلی به فروش ند ارد  و خرید ار هم د ر مورد  کاالهای 

با د الر ۸ هزار تومان ، ٢0 د رصد  گذشته  می خرد .

د رآمد  میلیارد ی که بد ست نمی آید 

گرد شگری سالمت د ر ایران آب می رود ؟
ترقی اقتصاد ی : د ر گذشــته به د لیل سبقت از کشورهای منطقه د ر توسعه 
یافتگی، ایران میزبان گرد شگرانی از کشورهای همسایه بود  که لزوما برای بازد ید  
از آثار باســتانی و تاریخی به آن ســفر نمی کرد ند . بخش بزرگی از مســافران 
کشورهای همســایه برای د رمان به ایران می آمد ند . گرد شگری سالمت شامل 
گرد شگری پزشکی، گرد شگری د رمانی طبیعی و گرد شگری تند رستی، رفاهی یا 
پیشگیری است که قد متی به د رازای عمر بشر د ارد . وضعیت گرد شگری سالمت 
د ر ایران چگونه است؟  هرچند  د ر بررسی های تاریخی گرد شگری سالمت را به 
د وران پس از عصر ســنگ نسبت می د هند  که با بازد ید  از چشمه های معد نی 
و گرم آغاز شــد ه اما با وجود  چنین قد متی، گرد شگری سالمت د ر کشورهایی 
مثل ایران به رشد  قابل توجه نرسید ه است. د ر تیرماه سال گذشته د بیر شورای 
راهبرد ی گرد شــگری سالمت از این گفت که د رآمد  جهانی گرد شگری پزشکی 
۱۵0 میلیارد  د الر بود ه و ســهم ایران د ر ســال ۹۵ از این میزان به کمتر از نیم 
د رصد  می رســد . البته محمد علی فیاضی از  نقص ایــن آمار هم گفته و اینکه 
افراد ی که برای جراحی پالســتیک به ایران ســفر میکنند  د ر این آمار محاسبه 
نشد ه اســت. به گفته د بیر شــورای راهبرد ی گرد شگری ســالمت این شاخه 
گرد شگری  د ر ســال ۹۵ د ست کم ۵00 میلیون د الر د رآمد  عاید  اقتصاد  ایران 
کرد ه اســت. این میزان د رآمد  د ر حالی کسب شد ه که کارشناسان سهم واقعی 
ایران از گرد شــگری سالمت را د ست کم یک میلیارد  د الر تخمین می زنند  و از 
این می گویند  که زیرساخت های پزشکی د ر ایران  توانایی ایجاد  د رآمد  7میلیارد  
د الری را هم د ارد . با وجود  این ظرفیت ها اما آمار و حواشــی از آب رفتن سهم 
ایران د ر گرد شــگری سالمت حکایت د ارد . ایسنا نوشت تا سال ۹۶ آخرین آمار 
رسمی از گرد شگری سالمت توسط سازمان میراث فرهنگی و گرد شگری منتشر 
شــد  که  د رآمد  حاصل از این شاخه گرد شــگری را د ر سال ۹٢، یک میلیارد  و 
٢00 میلیون د الر تخمین زد ه بود . اما چه آسیب هایی متوجه گرد شگری سالمت 
د ر ایران اســت؟ یکی از مهم ترین آسیب های گرد شگری سالمت، حضور مراکز 
غیرمجاز و د الل ها د ر این شاخه مهم از گرد شگری است. از سوی د یگر عد ه ای 
از گرد شگرانی که سال گذشته برای د رمان به ایران آمد ند ؛ با آسیب های د یگری 

مواجه شد ند  که شاید  د یگر هرگز به ایران نیایند . 

اقتصاد د ان
محمد  حسین اد یب

دیدگاه

مسکن مهرمناسبات جمعیتی را به هم ریخت 
بن بست بی پایان د رمسکن مهر

 تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی؛ آری یا نه؟

تعطیلی مسافرت های خارجی 

در صورت کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال جاری

احتمال کاهش معافیت های مالیاتی 
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ترقی اقتصاد ی: محمد رضا پورابراهیمی با بیان اینکه اگر نقد ینگی د ر مسیر تولید  واقعی 
حرکت کند ، رشــد  اقتصاد ی به د نبال خواهد  د اشت، گفت: اگر نقد ینگی های جامعه به 
ســمت بازارهای ارز، سکه و خود رو هد ایت شود  به نحوی که تنها د ر تغییر قیمت موثر 
باشد ، اتفاق مثبتی برای اقتصاد  کشور د ر پی نخواهد  د اشت و تاثیرات منفی آن د ر اقتصاد  

به کاهش قد رت خرید  مرد م منجر می شود .
رییس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اســالمی افزود : د ر حال حاضر بازار سرمایه 
مطمئن ترین بستر جذب منابع برای ایجاد  سرمایه گذاری مولد  د ر اقتصاد  است و باید  

اقد امات برای ایجاد  جذابیت د ر بازار سرمایه پیگیری شود .
نمایند ه مرد م کرمان و راور د ر مجلس شورای اسالمی اد امه د اد : کاهش نرخ های مالیات 
مربوط به نقل و انتقال ســهام می تواند  د ر جذب ســرمایه ها به بازار سهام موثر باشد . 
همچنین اطالع یافتم که د ر هیات وزیران مصوب شــد ه عد م شمول مالیات مربوط به 
افزایش ســرمایه د ر طرح های سرمایه گذاری لحاظ شود ، همچنین مالیات بر عملکرد  
نیــز د ر این حوزه کاهش یافته که مجموع این اقد امــات می تواند  مزیت هایی را برای 
جذب سرمایه ها به بورس ایجاد  کند . پورابراهیمی د اورانی تصریح کرد : طرح های جذاب 
سرمایه گذاری د ر بورس باید  توسط د ولت تعریف شود ، به طور مثال د ر حوزه های نفت 
و گاز و پتروشیمی، ظرفیت های مناسبی وجود  د ارد  که از طریق عرضه اولیه سهام د ر 
قالب شرکت های سهامی از طریق فرابورس عملیاتی شود  و موضوع د یگر اینکه این طرح 
ها با حمایت د ولت می تواند  از طریق شرکت های موجود  د ر بازار سرمایه به روش طرح 
های توسعه از طریق افزایش سرمایه عملیاتی شود  که د ر هر د و صورت حجم عظیمی از 

منابع نقد ینگی کشور جذب بازار سرمایه می شود .
رییس کمیســیون اقتصاد ی مجلس شورای اسالمی اد امه د اد : اگر نقد ینگی ها به تولید  
ثروت د ر اقتصاد  منجر شــود  نکته مثبتی اســت، اما اگر نقد ینگی به ســمت بازارهای 
سود اگری برود ، منجر به خلق تورم می شود  که خلق تورم هیچ تاثیری د ر بخش واقعی 
اقتصاد  به همراه نخواهد  د اشــت؛ اما بازار سرمایه د ر صورت تقویت، بستر مناسبی برای 
خلق ثروت اســت که اشتغالزایی و رونق تولید  را به د نبال خواهد  د اشت و د ر این راستا 
کمیسیون اقتصاد ی مجلس از تعریف طرح های جذاب سرمایه گذاری د ر بورس توسط 

د ولت حمایت می کند .
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ترقی اقتصاد ی : وزیر اقتصاد  طی یاد د اشــتی د ر 
صفحه اینستاگرام خود  از کاهش نرخ )کارمزد ( نقل 
و انتقال سهام و حق تقد م از نیم د رصد  به یک د هم 
د رصــد  و همچنین نرخ صفــر مالیاتی برای افزایش 

سرمایه از محل سود های تقسیم نشد ه خبر د اد .
مسعود  کرباسیان د یروز د ر پست اینستاگرامی خود  
نوشت: »د ولت تمام توانش را به کار گرفته که فضای 
اقتصاد ی کشــور ســاماند هی شــود  و مرد م فرصت 

سرمایه گذاری د ر بازارهای مولد  را پید ا کنند .«
وی تاکید  کــرد : قطعاً اگر مرد م نگران کاهش ارزش 
پولشان نباشــند ، به ســمت بازارهایی می روند  که 

حاصل کار آنها کمک به اقتصاد  ملی باشد .
وزیر اقتصاد  افزود : طبقه متوسط با محافظه کاری د ر 
مورد  اند وخته هایش تصمیم می گیرد  و این حق هم 
قطعاً برای آنها وجود  د ارد ، ما د ر وزارت اقتصاد  خود  
را مکلف کرد ه ایم که تا جایی که امکانش وجود  د ارد 

بازارهای مولد  را برای مرد م جذاب کنیم.
وی تصریح کرد : د غد غه این است که مرد م احساس 
نکنند  سرمایه هایشان از بین می رود ، یا اینکه فضای 
مناســب برای ســرمایه گذاری مطمئن و ســود آور 
ند ارند ؛ به همین جهت و برای تشــویق بیشتر مرد م 
به سرمایه گذاری د ر بورس از این پس، نرخ )کارمزد ( 

نقل و انتقال ســهام و حق تقد م از نیم د رصد  به یک 
د هم د رصد  کاهش خواهد  یافت؛ این سیاست موجب 

افزایش نقد شوند گی د ر بازار سهام خواهد  شد .
کرباسیان تصریح کرد :» از سازمان بورس خواسته ام 
تا کارمزد های ارکان بازار ســرمایه را کاهش د هد  که 
خوشــبختانه با تأیید  شورای عالی بورس از این پس 

چنین خواهد  شد «.
وی اد امه د اد : این اقد ام باعث کاهش هزینه  معامالتی 
و سود آورترشد ن معامالت الگوریتمی و معامالت پر 

بسامد  د ر بازار سرمایه خواهد  شد .
وزیر اقتصاد  با بیان اینکه د ر ســتاد  مبارزه با تحریم 
تصویب شــد  که نرخ صفــر مالیاتی بــرای افزایش 

سرمایه از محل سود  تقسیم نشد ه شرکت ها د ر نظر 
گرفته شود  اظهار د اشت: این مشوق مالیاتی موجب 
ایجاد  انگیزه برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت ها 
د ر شرکتهای بورسی شد ه و مانع از خروج نقد ینگی 
شرکتهای بورسی د ر قالب سود  تقسیمی خواهد  شد .
کرباســیان اد امه د اد : این سیاســت ها د ر کنار سایر 
سیاســت های وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی موجب 
افزایش جذابیت و سود  آوری بازار سرمایه شد ه و د ر 
مد یریت نقد ینگی و حمایت از تولید  مؤثر خواهد  بود .
وزیر اقتصاد  د ر پایان این یاد د اشــت اینســتاگرامی 
تاکید  کرد : د ولت هر اقد ام اصالحی د ر جهت تقویت 
بازارهای مولد  و همچنین آرامش بخشــی به مرد م 
برای حفظ د ارایی هایشان را انجام می د هد  و اطمینان 

د اد  که د ولت همواره د ر کنار مرد م است.
 اظهــارات وزیــر اقتصــاد  د ر حالــی اســت کــه 
رییس جمهور نیز بطور صریح بر تقویت بازار سرمایه 
تاکید  کرد ه اســت. با ایــن همه هنوز بازار ســهام 
شــاهد  حضور مؤثر نقد ینگی های سرگرد ان به د لیل 
باقی ماند ن متغییرهای پــر ابهام از جمله اطمینان 
از  تد اوم ســود آوری شرکت های بورسی و همچنین 
تصمیم های یک شبه مد یران ارشد کشور د ر سطوح 

کالن نیست.

 مالیات افزایش سرمایه ازانباشته  صفرشد
خبـــروزیر اقتصاد: کاهش نرخ نقل و انتقال سهام و حق تقدم

ضرورت پیگیری اقدامات برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه 

حمایت مجلس از طرح های جذاب 
سرمایه گذاری در بورس

روز یکشــنبه ٢۴ تیر ماه ۹7 مجمع عمومی عاد ی ســالیانه بورس اوراق بهاد ار تهران با حضور بیش از 
۸0د رصد  از سهامد اران برگزار شد. د ر ابتد ای این جلسه علی اکبری عسگری مارانی به عنوان رییس جلسه 
مجمع عمومی ، رسمیت جلسه مجمع عمومی عاد ی سالیانه بورس اوراق تهران را اعالم کرد .رییس جلسه 
از آقایان مرتضی علی اکبری از طرف گروه نهاد های مالی ،  د کتر ابراهیم عنایت از طرف گروه کارگزاران 
به عنوان ناظرین جلسه ، ابوالفضل متین از طرف سهامد اران حقیقی به عنوان د بیر جلسه و د کتر نجفی 
به عنوان نمایند ه ســازمان بورس برای حضور د ر جایگاه د عوت کرد  .همچنین د کتر حسن قالیباف اصل 
به عنوان مد یر عامل بورس تهران ، د کتر محمد  تبار معاونت پشــتیبانی و آقای محمد  کاظم روح الهی 
نمایند ه بازرس قانونی و حسابرس از موسسه حسابرسی تد وین و همکاری د رجایگاه حضور یافتند . د ر اد امه 
این جلسه د کتر حسن قالیباف اصل مد یر عامل بورس ضمن تشکر از تمامی سهامد اران برای حضور د ر 
مجمع ، گزارش هیات مد یره به مجمع را برای سهامد اران بورس تهران قرائت کرد . براساس این گزارش 
د ر مجمع عمومی عاد ی ســالیانه بورس اوراق بهاد ار تهران صــورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱٢/٢۹ 
بررسی و تصویب شد  . د رضمن با موافقت سهامد اران شرکت بورس ، پرد اخت ۸ تومان سود  نقد ی به ازای 
هر سهم به تصویب رسید  . همچنین د ر مجمع عمومی عاد ی سالیانه بورس تهران ، روزنامه اطالعات به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین گرد ید  .د ر خاتمه این جلسه حق حضور اعضای هیات مد یره برای هر 
جلسه مبلغ ۱0 میلیون ریال و پاد اش کل اعضای هیات مد یره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱٢/٢۹ 

مبلغ ٢٢۴ میلیون تومان تعیین و حق الزحمه حسابرس ۶0 میلیون تومان با اکثریت اراء تصویب شد  .
پیام هیات مد یره

روند  بازارهای جهانی ، نوســانات نرخ ارز ، موضوعات سیاســی ، تغییرات سود  بانکی ، تغییر د ر نحوه ی 
گزارشگری مالی شرکتها و همچنین تغییر د ر قیمت های جهانی از جمله مهمترین عوامل اثر گذار بر اوج 
و فرود  شاخص بورس د ر سال ۱۳۹۶ بود ند  . بر اساس گزارش فد راسیون جهانی بورس ها  ارزش بازاری 
بورس های عضو این فد راســیون د ر سال ٢0۱7 میالد ی با رشد ی ٢٢/۶ د رصد ی همراه بود ه است . د ر 
این ســال ارزش معامالت ســهام اعضا با کاهشی ٢/۶ د رصد ی مواجه شد ه و حجم معامالت ابزار مشتق 
آنها 0/۶ د رصد  رشد  یافته است . ارزش معامالت صند وق های قابل معامله د ر بورس های عضو فد راسیون 
جهانی بورس ها نیز با وجود  رشد  ۵/7 د رصد ی تعد اد  این صند وق ها با کاهشی ۱٢/۶ د رصد ی همراه بود ه 
اســت . سال ۱۳۹۶ د ر حالی برای بورس اوراق بهاد ار تهران پایان یافت که شاخص کل این بازار رشد ی 
٢۴/7 د رصد ی را پشــت سر گذاشت. مقایسه شاخص های ارزش وزنی و هم زون بورس تهران نشان گر 
رشــد  شرکت های کوچکتر د ر ماه های آغازین و رشد  شــرکت های بزرگ تر پس از گذشت چند  ماه 
اولین این سال است که این تفاوت روند  با فراز و فرود  بازارهای جهانی و روند  رشد  قیمت فلزات اساسی 
د ر ســال گذشته هماهنگ است . د ر این سال ارزش بازار ســهام بورس تهران با رشد ی ۱۸/۸ د رصد ی 
۳,٢٢0 به ۳,۸٢۴ هزار میلیارد  ریال افزایش یافت ، مجامع شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس تهران د ر 
سال ۱۳۹۶ مبلغی د ر حد ود  ۳0۵ هزار میلیارد  ریال را به عنوان سود  تقسیمی برای سهامد اران خود  به 
تصویب رساند ند  . بورس تهران د ر سال ۱۳۹۶ پذیرای هفت شرکت جد ید  با ارزش اسمی ۱۹,۸٢۹و ارزش 
بازاری ۵7,۳70 میلیارد  ریال بود. همچنین د ر این سال شرکت های بورسی سرمایه ی خود  را به میزان 
۱0۹ هزار میلیارد  ریال افزود ند . بد ین ترتیب د ر مجموع ارزش اسمی بازار سهام بورس تهران با رشد ی ۹ 
د رصد ی به ۱,۵0٢ هزار میلیارد  ریال رسید  . ارزش کل معامالت اوراق بهاد ار د ر بورس تهران به ۶۴۳ هزار 
میلیارد  ریال رسید . رشد  فزایند ه ارزش معامالت اوراق مشتقه و صند وق های قابل معامله از ویژگی های 
بازار د ر سال ۱۳۹۶ بود  . د ر سال ۱۳۹۶ ارزش معامالت اوراق مشتقه با رشد  ۸۹7 د رصد ی از ۶0 به ۵۹۸ 
میلیارد  ریال بالغ شد  و معامالت صند وق های قابل معامله نیز با رشد  ۱70 د رصد ی اط 7,۴۱٢به ٢0,0۱۵ 
میلیارد  ریال افزایش یافت .به ســرانجام رساند ن ارتقای سامانه ی معامالتی بورس تهران ، تبد یل پروژه 
ی ساختمان بورس تهران به یک د ارایی ارزشمند  ، بازنگری د ر سند  راهبرد ی بورس اوراق بهاد ار تهران  
کاهش کارمزد  معامالت ، انتقال وظایف مرتبط با ناشران از سازمان بورس به شرکت بورس و اصالح نظام 
توقف و بازگشایی نماد ها ، تبد یل گزارش پیش بینی د رآمد  به گزارش تجزیه و تحلیل مد یریت براساس 
استاند ارد های بین المللی که به بهبود  انتشار اطالعات شرکت ها انجامید  ، کاهش زمان تسویه معامالت 
سهام و اجرایی شد ن معامالت بر خط اختیار معامله  از د یگر روید اد های پراهمیت بازار سرمایه د ر سال 
۱۳۹۶ به شمار می روند  که بورس اوراق بهاد ار تهران آنها را به انجام رساند  یا د ر انجام آنها مشارکتی فعال 
د اشت . هیات مد یره بورس اوراق بهاد ار تهران برنامه عملیاتی خود  د ر راستای پذیرش شرکت های جد ید  
بررســی ،طراحی و راه اند ازی ابزارهای مالی نوین ، افزایش نقد شوند گی و تنوع بخشی به بازارهای اوراق 
بهاد ار را د ر سال پیش رو با جد یت مورد  پیگیری قرار خواهد  د اد . بورس تهران الزم می د اند  تالش تمامی 
فعاالن سیاســی و اقتصاد ی که د ر توسعه بازار ســرمایه ی ایران می کوشند  را قد ر د انسته و خود  نیز با 

آگاهی از جایگاه مهم و تأثیر گذارش با بهره مند ی از تجارت گذشته و همراهی و همد لی تمامی اصحاب 
بازار سرمایه به تالش برای ارتقای اقتصاد  ایران اد امه د هد  .

کل معامالت اوراق بهاد ار
ارزش کل معامالت اوراق بهاد ار ) شــامل ســهام ، حق تقد م ، اوراق با د رآمد  ثابت ، قرارد اد  آنی و اختیار 
معامله و صند وق های قابل معامله ( د ر سال ۱۳۹۶ به رقم ۶۴۳,۱۱۹ میلیارد  ریال رسید ه است که نسبت 
به ســال ۱۳۹۵ حد ود  0/7 د رصد  افزایش یافته اســت . ارزش کل معامالت سهام و حق تقد م د ر بورس 
اوراق بهاد ار تهران د ر سال ۱۳۹۶ طی ٢۴۱ روز کاری به مبلغ ۵۳۹,07۵ میلیارد  ریال رسید  که نسبت 
به ســال گذشته 0/۴ د رصد  افزایش د اشته اســت . د رسال مورد  گزارش معامالت اوراق با د رآمد  ثابت با 
۱۱ د رصد  کاهش به رقم ۸۳,۴۳۳ میلیارد  ریال رســید ه است هم چنین ارزش معامالت قرارد اد  مشتقه 
و صند ق های قابل معامله د ر سال ۱۳۹۶ رشد  قابل توجهی را د اشته اند . تعد اد  کد های معامالتی ایجاد  
شد ه د ر سال ۱۳۹۶ نیز با افزایش ۴۳ د رصد ی به ٢0۸,۱۴۶ کد  معامالتی رسید  که نشانگر افزایش جذب 

سرمایه گذارن د ر بورس است .
بهره برد اری از ساختمان سعاد ت آباد 

پروژه ســاختمان مرکزی بورس اوراق بهاد ار تهران که د ر حال د ریافت مجوز بهره برد اری از شــهرد اری 
تهران می باشد  ، با عرصه و اعیانی به ترتیب معاد ل ٢,۶٢۱ متر مربع و ۳۳,7۶۸ هزار متر مربع د ر سعاد ت 
آباد  تهران مید ان قیصر امین پور ، بلوار شهرد اری , نبش خیابان سیزد هم واقع شد ه است ساختمان مذکور 
د ارای ۱7 طبقه ) شش طبقه زیر زمین ، همکف ، نیم طبقه و د ه طبقه فوقانی ( می باشد  که هزینه کل 
انجام شد ه تاکنون بالغ بر ۶۱٢,٢ میلیارد  ریال ) شامل ٢,۳۳۹ مربوط به ساختمان و مبلغ ٢۵۳میلیارد  
ریال مربوط به د یتاسنتر (می باشد  و پیش بینی هزینه باقیماند ه نیز مبلغ ٢7۳ میلیارد  ریال می باشد .از 
مجموع طبقات ساختمان ، سه طبقه جهت استقرار پرسنل شرکت و مابقی طبقات مورد  رهن و اجاره و 
یا واگذاری قرار خواهد  گرفت که انتظار می رود  این مورد  به همراه کاهش هزینه های عملیاتی شرکت 
) خصوصا هزینه اجاره محل فعلی د فتر مرکزی ( تاثیر مثبتی بر جریانات نقد ی شرکت د اشته باشد  . د ر 
خصوص رهن و اجاره و یا واگذاری بخشی از ساختمان ، هر تصمیمی که هیات مد یره د ر این خصوص 
اتخاذ نماید  ، بالفاصله از طریق ســایت کد ال اطالع رسانی می گرد د  . همچنین ، د ر تیرماه سال جاری 
واحد  های تجاری که آماد ه تحویل می باشــند  و قرارد اد  رهن آنها قبال با بانکها منعقد  شــد ه است ، به 
بانکها تحویل خواهد  شــد  و مابقی مبلغ رهن ) میزان ۵0 د رصد  باقیماند ه ( به مبلغ ۱00 میلیارد  ریال 
د ریافت خواهد  شــد  شایان ذکر است پروژه مرکز د اد ه یا د یتاسنتر بورس اوراق بهاد ار که جزو بزرگترین 
پروژه د یتاســنتر کشور بود ه و با آخرین تجهیزات و سیستمهای امنیتی برای کل بازار سرمایه طراحی و 
اجراشــد ه اســت نیز د ر مرد اد  ماه سال جاری مورد  بهره برد اری قرار می گیرد  . د رحال حاضر نیز تمامی 
تجهیزات د یتاسنتر وارد  شد ه و د ر حال نصب می باشد ، همچنین سالن اجتماعات با گنجایش ۳٢0 نفر 
که مناســب برای برگزاری مجامع و مراسم رسمی بازار سرمایه می باشد  و د ارای مترجم همزمان و سایر 
امکانات برگزاری مراسم می باشد  ، نیز بطور کامل تکمیل شد ه است . مخارج انجام شد ه جهت ساختمان 
ســعاد ت آباد  د ر ســال جاری ۸۱۳,۳70 میلیون ریال بود ه که مبلغ ۳7۶,0۵۹ میلیون ریال آن از محل 

تسهیالت بانکی تامین شد ه است .
منابع مالی د ر اختیار شرکت

د ر سال منتهی به ۱۳۹۶/۱٢/٢۹ جمع د ارائی های جاری شرکت معاد ل ٢۵٢,0٢۴ میلیون ریال  )شامل 
۳7,0٢۳ میلیون ریال وجه نقد  ۱۹۴,۱7۴ میلیون ریال مطالبات و سرمایه گذاری کوتاه مد ت و همچنین 
۱0,۸٢7 میلیــون ریال پیش پرد اخت و ملزومات مصرفی ( و جمع بد هی های جاری معاد ل ۸۶۴,۶7٢ 
میلیون ریال ) شــامل ۵۱۱,۸۱۵ میلیــون ریال پرد اختنی غیر تجــاری ،۴7,7۵۸میلیون ریال مالیات 
پرد اختنی ) که پس از ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد  سال مالی مورد  گزارش قابل پرد اخت خواهد  
بود  ( ٢۳,0۸۸ میلیون ریال ســود  سهام پرد اختی و ٢۸٢,0۱۱ میلیون ریال تسهیالت کوتاه مد ت( بود ه 

است که نشان د هند ه ۶۱٢,۶۴۸ میلیون ریال کسری سرمایه د ر گرد ش می باشد .
با توجه به اتمام پروژه ســاختمان و قابلیت تسویه بخشی از تعهد ات و بد هی های شرکت از محل اجاره  
ترهین و یا واگذاری واحد های اد اری ،تجاری و د یتاســنتر ، انتظار می رود  سرمایه د ر گرد ش شرکت د ر 
سال ۱۳۹7 بهبود  یابد  . د ر این خصوص انتظار می رود  بخشی از تسهیالت که بصورت کوتاه مد ت برای 
تکمیل ســاختمان اخذ شــد ه ) باز پرد اخت د ر سال ۱۳۹7 به مبلغ ٢۸٢,0۱۱ میلیون ریال ( همچنین 
بد هی سنواتی به کارگزاران بابت سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که مبلغی بالغ بر ۱۳0 میلیارد  ریال می باشد  

تأد یه گرد د .
نتایج عملیات

1،1 . مطالبات: مطالبات شــرکت با افزایش ۵۶,7۴۶ میلیون ریال نســبت به ســال مالی قبل به رقم 
۱۹۹,۳0۳ میلیون ریال رســید  . علت اصلی افزایش مذکور ، ابالغیه ۱٢۱/۴0۱٢۴ مورخ ۱۳۹۶/07/۱۵ 
ســازمان بورس و اوراق بهاد ار د ر خصوص تغییر مبلغ د رج می باشــد  .بد ینصورت که همزمان با کاهش 
کارمزد  معامالت از 0,000۸به 0,000۶۴ سقف حق د رج شرکتها به 0,00٢ سرمایه تا سقف یک میلیارد  
ریال افزایش یافته اســت . بعبارتی تغییر د ر محل د رآمد ها ایجاد  شد ه است . با این توضیح ، د رآمد های 
کارمزد  که مستقیما ازمعامالت کسر و به حساب شرکت بورس تهران واریز می شد ه است ، اکنون کاهش 
یافته و شرکت می بایست با پیگیری های متعد د  نسبت به اخذ حق د رج شرکت های پذیرفته شد ه د ر 

بورس اقد ام نماید  .
2,1 . د ارایی ثابت: ارزش د فتری د ارایی ثابت شــرکت با ارزش 7۶۹,۶٢۸ میلیون ریالی نســبت به 
سال قبل به رقم ٢,۶۳۱,۶۵۴ میلیون ریال رسید  . افزایش فوق د ر نتیجه عملیات تکمیلی ساختمان 
و پروژه د یتا ســنتر بود ه که طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا قبل از برگزاری مجمع به بهره برد اری 

خواهند  رسید  .
3,1 . سود  ســهام پرد اختنی: میزان سود  ســهام نقد ی مصوب د رپایان مهلــت ۸ ماهه به حساب 
سهامد ارن واریز شد ه است . ماند ه سود  سهام پرد اختنی د ر ۱۳۹۶/۱٢/٢۹ مبلغ ٢۳,0۸۸ میلیون ریال 
متعلق به ســهامد ارانی است که علی رغم پیگیری های صورت گرفته تاکنون نسبت به معرفی شماره 

حساب اقد ام ننمود ه اند  .
4,1 . سیاست پرد اخت سود  شرکت: متوسط د رصد  سود  نقد ی شرکت طی سنوات گذشته حد ود  ۴۵ 
د رصد  بود ه است که به علت محد ود یت منابع مالی و نیاز به نقد ینگی د ر اتمام ساختمان سعاد ت آباد  ، بنا 
به تصویب مجمع عمومی عاد ی مورخ ۱۳۹۶/0۴/٢۵ این نسبت برای سال مالی قبل به ٢0 د رصد  ) معاد ل 
۵0 ریال برای هر سهم ( کاهش یافته است . با توجه به اتمام عملیات توسعه ای شرکت پیش بینی می شود  
جریانات نقد ی شرکت طی سال آتی بهبود  یافته و د رصد  پرد اخت سود  نقد ی به میانگین بلند  مد ت خود  

نزد یک شود  که تصمیم نهایی د ر این خصوص د ر اختیار مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد  .
چشم اند از شرکت

چشم اند از آتی شرکت به کلیت محیط کسب و کار و اقتصاد  کشور وابسته است و تمامی عوامل ذکر شد ه 
د ر گزارش اعم از تورم مورد  انتظار ، نرخ ســپرد ه های بانکی ، بازد ه بازارهای موازی و رکود  د ر صنایع بر 
فعالیت آنی شرکت و چشم اند از فعالیت آن اثر گذار ست .معهذا نکته ای که می بایست د ر نظر د اشت 
ماهیت وجود ی شرکت بورس اوراق بهاد ار تهران است که آن را از سایر شرکتهای فعال د ر اقتصاد  کشور 
متمایز می نماید  و آن نیز موضوع منحصر بفرد  بود ن نوع فعالیت بورس اوراق بهاد ار می باشــد  .بعبارتی 
توقف د ر فعالیت بورس تهران متصور نمی باشــد  و شــرکت همواره د ر مسیر تد اوم و رشد  قرار د ارد . د ر 
پایان، نکته مهمی که انتظار می رود  سهامد اران و سرمایه گذاران بالقوه بد ان توجه ویژه ای د اشته باشند  ، 
مأموریت بورس اوراق بهاد ار تهران د رگسترش بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامد اران د ر اقتصاد  کشور 
است .بعبارتی ، انتظار می رود  سهامد اران حاضر و سرمایه گذاران بالقوه د ر همسوئی با رویکرد  حمایت از 

بازار سرمایه ، سود  خود  را د ر گسترش بازار سرمایه ود ر بلند  مد ت ببینند  .

در پی برگزاری مجمع عمومی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران

موافقت سهامداران شرکت بورس با تقسیم 80 ریال سود نقدی به ازای هر سهم

ترقی اقتصاد ی : مد یر عامل بورس انرژی از فراهم شد ن امکان 
انتشار ابزار گواهی ظرفیت برای نیروگاه های برق با هد ف توسعه 
تأمین مالی خبر د اد  و گفت: تقویت بازار متشکل انرژی از جمله 
بورس نفت د ر کشور توسط نیروهای بومی و ساختار د اخلی به 

واقعیت خواهد  پیوست.
سید  علی حسینی از تمرکز این بازار بر روی پذیرش فرآورد ه های 
نفتی و به ویژه پاالیشــگاهی به عنوان هد ف اصلی د ر د وره مالی 
جد ید  عنوان کرد  و افزود : با توجه به شرایط زمانی امروز و با توجه 
به محد ود یت  تحریمی و ارزی، طی امســال د ر مسیر توسعه ای 
بورس انرژی، پذیرش فرآورد ه های نفتی با تمرکز بر فراورد ه های 
پاالیشگاهی تاکید  شد ه است. مد یر عامل بورس انرژی افزود : این 
اقد ام اکنون با پذیرش همه فرآورد ه های پاالیشــگاه های آباد ان 
ستاره خلیج فارس و د و فرآورد ه جد ید  پاالشگاه اراک شروع شد ه 

که د ر نهایت به افزایش تعد اد  پذیرش، رشد  حجم عرضه و تقویت 
تعد اد  معامالت منتهی خواهد  شد . وی د ر برابر این پرسش فارس 
کــه د لیل حجم پایین معامالت بازار برق د ر بورس انرژی و عد م 
توسعه این بازار با وجود  پذیرش اغلب نیروگاههای بزرگ کشور 
چیســت؟ پاسخ د اد : بازار یک کاال د ر کنار متغیرهای مختلف به 
طور حتم منشعب از صنعت آن کاال نیز است، بر این اساس کم 
حجم بود ن این بازار ناشی از مضیقه های مالی صنعت بود ه که به 
بورس تسری یافته است. اگر د ر گذشته از سازوکارهای بازار برای 
تعیین قیمت ،فعال کرد ن بخش خصوصی و صاد رات برق حمایت 
می شد ، به طور حتم مشکالت امروز د ر حوزه برق وجود  ند اشت.

حســینی د ر برابر این پرسش فارس که آیا برای طرح د وباره راه 
اند ازی بورس نفت برنامه ریزی مد ونی اجرا خواهد  شــد ، گفت: 
همان طور که ملی شد ن صنعت نفت و بومی شد ن آن د ر کشور 

به واقعیت پیوسته ، تقویت بازار متشکل انرژی د ر کشور توسط 
نیروهای بومی و ساختار د اخلی به واقعیت خواهد  پیوست.

به طور معمول برخی کشورها سعی می کنند ، قبل از هر اقد امی 
با برنامه ریزی و تد ابیر مناســب و د ر یک وقت مناسب به سراغ 
حل مســائل کلید ی بروند ، اما د ر ایران بعضاً این روش استفاد ه 
نمی شود  و د ر بزنگاه تاریخی و زمان خاص به د نبال حل مسئله 
می رویم. به نظر می رسد  راه اند ازی بورس نفت یک واقعیت است 

که د ر نهایت انجام خواهد  شد .
مد یر عامل بــورس انرژی اد امه د اد : د ر قانون کشــور کاالهایی 
که د ر بورس پذیرفته می شــوند ، از شمول قیمت گذاری خارج 
می شــوند . مهم ترین مزیت این بازار د ر حال حاضر فراهم کرد ن 
امکان حضور بخش خصوصی البته با ضوابط بورس که به د نبال 

شفافیت و رقابت است برای استفاد ه از فرصت های بازار است.

بــه باور وی فرصت های بازار برای هر شــرکت یا صنعت د ائمی 
نیست. اگر این اقبال د ر بخشی از صنایع و بازارها وجود  د ارد ، باید  
حاکمیت و د ولت این شرایط را برای همه فعاالن بخش خصوصی 

فراهم کند  تا از فرصت های بازار استفاد ه کنند .
فرصت بازار فقط به معنای کســب ســود  نیست، بلکه تقویت 
نیروی انســانی و شناخت بازار بین الملل و برند  سازی را نیز د ر 
بر می گیرد . مد یر عامل بورس انرژی با بیان اینکه بخشی از زیر 
ســاخت های بورس نفت مربوط به بازار سرمایه است، گفت: به 
نظر می رسد  امروزه این زیر ساخت ها د ر بازار سرمایه فراهم شد ه 
اســت.د ر حال حاضر تکنولوژی عرضه اولیه سهام شرکت های 
مختلف موجود  اســت و د ر بورس انرژی نیز این ظرفیت وجود  
د ارد . مســایلی مربوط به حمل ونقل کاال و یا نقل و انتقال پول 
د ر مباحث تســویه بانکی نســبت به این مسئله که عرضه نفت 

د ر بورس انرژی صــورت بگیرد  یا نگیرد ، همــواره متغیرهایی 
هستند  که وجود  د اشــته و بنابراین عامل تأثیر گذار د ر شرایط 
فعلی نیستند .. حسینی د ر برابر اینکه د ر شرایط تحریم به معنای 
فضای غیر شفاف چگونه می توان از بورس انرژی به عنوان مظهر 
شفافیت کمک گرفت، پاسخ د اد :د ر بورس انرژی به لحاظ قانونی 
افشای اطالعات خرید اران جرم است. برخی معتقد ند  د ر شرایط 
تحریمی است از بورس به معنای شفافیت نمی توان بهره برد ، اما 
باید  د انســت د ر این بازار عالوه بر حفظ حریم خصوصی خرید ار  
امکان د سترسی برای همه خرید اران فراهم بود ه  و فرایند  شفاف 
رقابت برای همه ارکان تصمیم گیری و محققان د انشگاهی که 
این کاال با چه میزانی عرضه و با چه تعد اد  عرضه کنند ه ای روبرو 
است فراهم می شود ، د ر حالی که د ر سیستم های غیر بورسی این 

موضوع وجود  ند ارد .

پذیرش فرآورد ه های پاالیشی د ر بورس انرژی 

بورس نفت فقط یک تیتر ژورنالیستی نیست
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ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک رفاه گفت: محد ود  شد ن فعالیت بانک ها د ر 
حــوزه بین الملل واثرات افزایش نــرخ ارز بر افزایش نرخ تورم د و چالش اصلی 

پیش روی بانک ها د ر سال جاری خواهد  بود .
د کتر محمد  علی سهمانی با توجه به اتفاقات ماه های اخیر د رخصوص افزایش 
نرخ ارز و احتمال بازگشــت تحریم ها د ر پی خروج کشــور آمریکا از توافقنامه 
برجام افزود : با محد ود  شــد ن فعالیت بانک ها د ر حوزه بین الملل و بازگشــت 
تحریم ها، صنعت بانکد اری با مشــکالت جد ی از قبیل قطع روابط کارگزاری 
با بانک های معتبر، قطع احتمالی ســوئیفت و بروز مشکالت د ر پرد اخت های 

بین المللی، کاهش رتبه اعتباری، تامین تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری 
مواجه خواهد  شــد . وی د ر گفت وگو با »د نیای اقتصاد « اد امه د اد : موارد  فوق با 
کاهش حجم فعالیت های ارزی و سوق د اد ن معامالت به سمت معامالت نقد ی 
و CASH هماننــد  د وران تحریم، می تواند  منجر بــه کاهش میزان د رآمد ها 
و کارمزد های ارزی مرتبط با ارز و بانکد اری بین الملل نســبت به سال ۱۳۹۶ 
شود .ســهمانی با بیان اینکه د رآمد ها و کارمزد های ارزی یکی از اجزای اصلی 
د رآمد های غیرمشــاع بانک ها بود ه و د ر سال ۱۳۹۶ نقش مهمی را د ر افزایش 
قد رت د رآمد زایی فعالیت های غیرمشــاع بر عهد ه د اشــته است، تصریح کرد : 
بنابراین خطر کاهش د رآمد های ارزی می تواند  ســود آوری بانک ها را د ر سال 
۱۳۹7 به طــور جد ی تحت تاثیر قرار د هد . وی گفت: از د یگر چالش های اصلی 
بانک ها د ر ســال ۱۳۹7 می توان به اثرات منفی افزایــش نرخ ارز بر عملکرد  
بانک ها از کانال افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود  حقیقی بانک ها اشاره کرد . 
مد یرعامل بانک رفاه افزود : افزایش نــرخ ارز از طریق افزایش قیمت کاالهای 
وارد اتی )واســطه ای و مصرفی(، تاثیر مســتقیم بر شاخص بهای تولید کنند ه 
می گذارد  و این شــاخص نیز با وقفه ای کوتاه تاثیر خود  را بر افزایش شاخص 
بهــای مصرف کنند ه و نرخ تورم خواهد  گذاشــت.وی اد امه د اد : از طرف د یگر 

تجربه نشــان د اد ه نرخ تورم انتظاری نیز همبســتگی شد ید ی با افزایش نرخ 
ارز د اشــته که این موضوع خود  منجر به افزایش بیش از پیش سطح عمومی 
قیمت ها د ر کشور خواهد  شد . سهمانی با تاکید  بر اینکه افزایش قابل پیش بینی 
ســطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم از د و مســیر می تواند  عملکرد  بانک ها را 
مختل کند ، گفت: اوال با کاهش نرخ سود  حقیقی و با فرض عد م تغییر نرخ سود  
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، احتمال تغییر ترکیب سپرد ه ها و 
کاهش سهم سپرد ه های مد ت د ار وجود  د ارد . سپرد ه گذاران کالن برای د ستیابی 
به سود های بیشــتر، حرکت به سمت ســایر بازارها را آغاز کرد ه و با افزایش 
سرعت گرد ش پول و مباد الت بانکی، از ماند گاری سپرد ه ها نزد  بانک ها کاسته 
شــد ه؛ نیاز بانک ها به تامین نقد ینگی بیشتر شــد ه و د ر پی آن هزینه تامین 
مالی از طریق اســتقراض از بانک مرکزی و فعالیت بیشتر د ر بازار بین بانکی 
افزایش خواهد  یافت. وی اد امه د اد : همچنین این موضوع نیز محتمل است که 
بانک ها برای جلوگیری از خروج سپرد ه ها، نرخ های سود  بیشتری را به مشتریان 
پیشــنهاد  کنند  که د ر این حالت نیز با افزایش سود  پرد اختی به سپرد ه گذاران 

سود آوری  بانک ها با کاهش جد ی مواجه خواهد  شد .
ســهمانی افزود : مورد  د وم اینکه با افزایش نــرخ تورم، خطر افزایش مطالبات 

غیرجــاری د ر بانک ها با کاهش توان یا انگیزه مشــتریان بــرای بازپرد اخت 
تسهیالت بانکی افزایش خواهد  یافت. افزایش لحظه به لحظه  قیمت ها، انگیزه 
برخی از مشــتریان را برای بازپرد اخت بد هی های خود  کاهش خواهد  د اد . این 
افراد  با هد ف کســب سود  بیشــتر، تا حد  امکان از بازپرد اخت تسهیالت خود  
د ر شرایط تورمی خود د اری می کنند . وی اد امه د اد : همچنین برخی مشتریان 
خوش حساب که تمایل به بازپرد اخت بد هی های خود  به سیستم بانکی د ارند ، 
ممکن اســت توانایی بازپرد اخت بد هی های خود  را به سیســتم بانکی ند اشته 
باشند . این مشــتریان که اغلب د ر تولید ات خود  متکی بر استفاد ه از کاالهای 
وارد اتی هستند ، ممکن است با افزایش نرخ ارز، با کمبود  نقد ینگی مواجه شد ه 
و مجبور به تولید  با ظرفیت بســیار پایین تر شوند . مد یرعامل بانک رفاه اظهار 
کرد : با افزایش احتمالی نرخ سود  سپرد ه ها توسط بانک ها و متعاقب آن افزایش 
نرخ سود  تسهیالت، هزینه تامین مالی بنگاه ها افزایش یافته و خطر ورشکستگی 
آنها را تهد ید  خواهد  کرد . سهمانی تصریح کرد : همه عوامل گفته شد ه شرایط 
پیچید ه ای را د ر سیستم اقتصاد ی کشور ایجاد  کرد ه و سیستم بانکی را به عنوان 
یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد ی کشور، با مشکالت جد ی د ر زمینه سود آوری و 

مطالبات معوق مواجه می کند .

بازارپول4

ترقي اقتصاد ي : ارزهــای د یجیتال این روزها 
بیش از هر زمان د یگــری خود  را د ر اقتصاد  د نیا 
نشــان د اد ه اند . اروپایی ها و برخی کشورهایی که 
این روزها سایه سنگین د الر را د ر معامالت خود  
تجربه می کنند ، بد شــان نمی آید  که به واســطه 
ایــن ارزها ، هم به ســیطره د الر پایــان د هند  و 
هم اند کی خود  را از این فضای ســنگین تجارت 
با ایاالت متحد ه آمریکا بیرون بکشــند . تمام این 
ها د ر شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه 
تهد ید هــای زیاد ی از ناحیه این ارزهای د یجیتال 
را د ر اقتصاد  خود  احساس می کنند ؛ اما به مزایای 
آن هــم د ل خوش کرد ه انــد  و حد اقل به خوبی 
می د انند  کــه می توانند  از قد رت آنهــا د ر رونق 
اقتصاد ی خــود  و خروج از پلیس بازی های ایاالت 
متحد ه د ر تعامالت خود  با هر شرکتی که برایشان 

سود آور است، استفاد ه کنند .
نمونــه بارز آن هم ونزوئال اســت کــه به خوبی 
توانســته با طراحی ارز د یجیتال با پشتوانه نفت 
اند کی از سیطره آمریکا را کم کند  و باالخره راهی 
برای د ور زد ن تحریم ها و فروش نفت خود  به د نیا 
پید ا نماید . همین چند  روز پیش بود  که ســفیر 
ونزوئــال د ر ایران د ر گفتگو با  مهر، با اشــاره به 
اســتفاد ه کشــورش از ارزهای رمزنگار برای د ور 
زد ن تحریم هــای آمریکا خبــر د اد ه بود  که این 
کشور بزود ی طال را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای 

د یجیتال خود  اضافه خواهد  کرد . 
این مقام ونزوئالیی گفت: پترو یک ارز د یجیتالی 
با پشــتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت 
روز یک بشــکه نفت برابر است. د ر پیش فروش 
پتــرو ، ۵ میلیون د الر د رآمد زایی ایجاد  شــد  که 
بد ون شک این رقم افزایش می یابد . د ر عین حال 
ما هم از بخش د یگر سرمایه ای ونزوئال یعنی طال 
د ر جســتجوی حمایت بیشتر هستیم؛ د رواقع د ر 

تالش هستیم طال هم بتواند  پشتوانه پترو شود .
وی افزود : این ارز به ما کمک می کند  پرد اخت های 
خود  د ر تجــارت جهانی را صــورت د اد ه و برای 
پرد اخت های خود  به هیچ نهاد  بین المللی همچون 
بانک جهانی نیازمند  نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث 
سوئیفت بین المللی هم وابستگی ند اریم، د ر واقع 
ما د ر زمینه پرد اخت های بین المللی خود ، آزاد ی 
عمل د اریم. این اقد امات، اید ه های رئیس جمهور 
ماد ورو و د ولت ونزوئال بود  تا مســائل و مشکالت 

مالی را بتوانیم از طریق »پترو« حل کنیم.

گرگوریــو گنزالــز اد امــه د اد : د ر حــال حاضر 
فقــط امریکا اجــازه تجارت با پتــرو را نمی د هد 
 به ایــن د لیل که مــا می توانیــم از طریق پترو
محد ود یت های ایجاد ه شــد ه توسط آمریکا را د ور 
بزنیم، پــس آن را ممنوع کرد ه و اجازه تجارت با 

آن را نمی د هد .
او معتقد  اســت که تمام کشورها بسته به قد رت 
مالی خود شــان می توانند  از پول های مجازی د ر 
د نیا اســتفاد ه کنند ، پترو هم به این صورت این 

وارد  سیستم تجارت جهانی شد ه است.
حال اروپایی ها هم د ست به کار شد ه و می خواهند  
کــه با ارزهای رمزنــگار، محد ود یت های مالی د ر 
تباد الت تجاری خود  با برخی کشــورهای د نیا از 
جمله ایران را با د الر از بین ببرند . راهکاری هم که 
بیش از هر چیز د یگر، ظاهرا به مذاقشــان خوش 
آمد ه اســت، ارزهای رمزنگار است؛ این د ر حالی 
اســت که به صراحت د ر ســخنرانی های خود  به 
ایران سیگنال می د هند  که می تواند  به عنوان یک 
گزینه د ر تباد الت تجاری خود  با د نیا به خصوص 
د ر سایه تحریم های سرسختانه آمریکا، از ارزهای 

د یجیتال استفاد ه کند .
این پیشــنهاد  البته د یرزمانی اســت که از سوی 
بسیاری از کارشناســان و صاحبنظران بانکی به 
د ولت و بانک مرکزی د اد ه شد ه است و متاسفانه 
تا این لحظه، یا اقــد ام عملی برای این کار انجام 
نشــد ه، یا اینکه بانک مرکــزی جزئیاتی را از آن 
اعالم نکرد ه اســت، گویا همیشه مجلس باید  د ر 

یک موضوع پیش قد م شود ، تا حس حساد ت بانک 
مرکزی برانگیخته شد ه و جزئیات اقد اماتی را که 
انجام د اد ه، اعالم کند ؛ اگرچه این روند  بسیار کند  

د ر ساختمان میرد اماد  پیش می رود .
 اشتفان شولز، سفیر اتریش د ر ایران با بیان اینکه 
ایــران و اروپا می توانند  بــرای ارزهای رمزنگار با 
هم همکاری د اشته باشند ، گفت: اروپا یک شیوه 
تامین مالی را برای حمایت از کســب و کارهای 
کوچک د ر د ستور کار قرار د اد ه است، به این معنا 
که ارزهای د یجیتــال و ارزهای رمزنگار را به کار 
گیرد  تــا از آن برای همــکاری صنایع کوچک و 

متوسط د و طرف استفاد ه کند .
وی افزود : البته د ســتگاههای رگوالتــور ایرانی 
و اروپایی و پلیس باید  همــکاری کنند  و د نیای 
د یجیتال ارزی را به خوبی بشناســند  تا از برخی 
سوءاســتفاد ه ها جلوگیری شــود  تا این موضوع 

نتواند  روند  کار را متوقف کند .
شــولز تاکید  کرد  که پیام قوی ما بر این است که 
این کانال های معامالتی باز باشد  و از آن مراقبت 
کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحاد یه اروپا 
د ه ها میلیارد  د الر د ر سال آیند ه از توقف صاد رات 
به ایران ضرر می کند ، پس باید  با هم صریح بود ه 
و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت د اشته باشد .

د ر ایــن میان، هر آنچه که بانک مرکزی د ر مورد  
طراحی ساز و کارهای معامالت ارزهای د یجیتال 
تعلل کــرد ه و کار را به کند ی پیش برد ه اســت 
فعاالن اقتصاد ی و مجلس د ســت به کار شــد ه 

و خــود  طرح های مطالعاتــی را د ر این زمینه رو 
می کنند . این د ر حالی اســت که ســال گذشته، 
ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعالم 
کرد ه بود  که ضوابط از سوی بانک مرکزی تد وین 
می شود . اما شرایط کشور ایجاب می کند  که بانک 
مرکزی کارهای خود  را با ســرعت بیشتری انجام 

د هد .
وی اخیــرا نیز  از تعیین ضوابط اســتفاد ه از ارز 
د یجیتال تا پایان شــهریور ماه امســال خبر د اد  
و گفــت: امید واریــم از طریق توســعه همکاری 
بین بانک مرکــزی و معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری تعامل با الیه های پایین تر کسب 
و کار برقرار شــد ه و چارچوب های استفاد ه از این 

نوع ارز تعیین شود .
وی گفــت: ســابقه ورود  تکنولوژی هــای جد ید  
بــه کشــور را د اریم و د ر این مــورد  هم قرار بود  
این تکنولوژی خاص به رســمیت شناخته شود  
گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند  که 
انعطاف به خرج د هیم؛ البته اتهامی که د ر عرصه 
بین المللی مبنی بر استفاد ه ما از ارز د یجیتال به 
عنوان ابزار پول شویی مطرح شد ه، به هیچ عنوان 
پذیرفته نبود ه، اما این به معنی ممنوعیت استفاد ه 
از رمزارزهای رایج یا ایجاد  شــد ن آن ها نیســت. 
این موضوع نیازمند  تعیین ضوابط اســت که این 
ضوابط تا پایان شــهریور ماه د ر اختیار نهاد های 

مربوطه قرار می گیرد .
وعد ه حکیمی برای تد وین ضوابط ارز د یجیتال تا 
اخر شــهریور ماه د ر حالی است که بانک مرکزی 
بیش از یکسال است به این موضوع ورود  کرد ه و 
د ر مقابل فشار و پیگیری رســانه ها، بارها وعد ه 
د اد ه که ضوابط این ارزهــا را تد وین خواهد  کرد  
و متاسفانه مشخص نیست چرا د ر برهه حساس 
کنونی که کشــور بیش از هر زمــان د یگری به 
ابزارهای اینچنینی بــرای غلبه بر تحریم ها نیاز 

د ارد ، حرکت بانک مرکزی این اند ازه ُکند  است. 
د ر همیــن ارتباط، مســعود  خوانســاری، رئیس 
اتــاق بازرگانی تهران نیز گفت: مطالعاتی د ر اتاق 
بازرگانی  تهران د ر مورد  ارزهای د یجیتال صورت 
گرفته است که نتایج آن به زود ی ارائه  می شود .  

وی بــا بیــان اینکــه د ر جهان ۱۸00 نــوع ارز 
د یجیتالی مورد  استفاد ه قرار  می گیرد ، این مساله 
را مــورد  انتقاد  قرار د اد  کــه بانک مرکزی حاضر 

نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد . 

سیگنال بانکي اروپایی ها به ایران 
بانک مرکزی د ر سکوت، فعاالن اقتصاد ی د ر تب و تاب ارزهاي د یجیتال

تقد یر از »مد رسه سازی« بانک ملی ایران
ترقي اقتصاد ي : تقد یر وزیر آموزش و پرورش از »مد رســه ســازی« بانک ملی ایران وزیر آموزش و 
پرورش گفت: بانک ملی ایران از شــاخص ترین بنگاه های اقتصاد ی کشور د ر کمک به توسعه مد رسه 
ســازی برای مناطق محروم است.ســید  محمد  بطحایی افزود : این بانک عــالوه بر خد مات عمومی به 
فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش، مد رسه سازی را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی همواره د ر 
د ســتور کار د اشته است.وی اظهار کرد : مد رسه سازی د ر مناطق زلزله زد ه استان کرمانشاه نمونه اخیر 

اقد امات بانک ملی ایران د ر این زمینه است.

رشد  منابع بانک شهر حاصل تقویت اعتماد  عمومی
ترقي اقتصاد ي: سرپرســت بانک شهر با اشاره به رشد  چشمگیر منابع مالی این بانک طی چند  سال 
گذشــته،گفت: اعتماد  سازی عمومی تنها عامل رشــد  موفقیت د ر جذب منابع و تعد اد  سپرد ه گذاران 
د ر این بانک اســت.احمد  د رخشند ه رشــد  منابع این بانک را طی ٢ سال گذشته، سنگ محک اعتماد  
عمومی به این بانک و  افزایش آگاهی های مشــتریان به مزیت های سپرد ه گذاری و سرمایه گذاری د ر 
بانک شهر عنوان کرد .وی با تاکید  بر رشد  چشمگیر سهم سپرد ه گذاری شهروند ان د ر بانک شهر، اد امه 
د اد : خوشبختانه د ر بررسی آمارهای موجود  از وضعیت منابع بانک شاهد  استقبال شهروند ان شهرهای 

مختلف کشور و به خصوص کالن شهرها از سرمایه گذاری د ر بانک شهر بود یم.

تقد یر بانک مرکزی از عملکرد  بانک سینا د ر بازار بین بانکی
ترقي اقتصاد ي: بانک مرکزی از عملکرد  شایسته بانک سینا د ر بازار بین بانکی تقد یر کرد .مسئولین 
بانک مرکزی، د ر راســتای همراهی و همکاری شایســته بانک سینا د ر رعایت مفاد  د ستور العمل ها و 
ضوابط ابالغی بانک مرکزی د ر بازار بین بانکی و پیشــبرد  سیاست های این بانک د ر این حوزه مراتب 

قد رد انی و تشکر خود  را از این بانک اعالم کرد ند . 

بازگشایی نماد  بانک پارسیان د ر بورس
ترقي اقتصاد ي: ناظر بازار سهام با صد ور اطالعیه ایی از بازگشایی نماد  بانک پارسیان د ر بورس خبر 
د اد  و رفع محد ود یت های خرید  و فروش به روی ســهام این شرکت را رسما اعالم کرد .بر اساس اعالم 
مد یریت بازار سهام نماد  معامالتی بانک پارسیان با توجه به افشای اطالعات با اهمیت گروه الف، بد ون 
محد ود یت نوسان قیمت با استفاد ه از مکانیزم حراج آماد ه باز شد  و هیچ گونه محد ود یتی برای آن وجود  
ند ارد .بر اساس این گزارش، بانک پارسیان د ر آخرین اطالعیه د ر خصوص تعد یل مثبت ٢۹٢ د رصد ی 
این شرکت و تحقق ۳۸ ریال سود  برای هر سهم د ر ۱٢ ماهه سال شفاف سازی کرد . افزون بر این د ر این 
شفاف سازی کنترل هزینه های عمومی و اد اری و وصول مطالبات علت این تعد یل با اهمیت بود ه است.

تامین مالی تولید  یک هزار مگاوات برق توسط بانک صاد رات
ترقي اقتصاد ي: بانک صاد رات ایران با پرد اخت تسهیالت و حمایت های مالی از واحد های تولید  کنند ه 
بزرگ برق کشور طی چند  سال اخیر، زمینه تامین ٢۵٢0 مگاوات انرژی مورد  نیاز بخش های مختلف را 
فراهم کرد ه است.مشارکت این بانک د ر احد اث و راه اند ازی طرح های بزرگ نیروگاهی کشور از ابتد ای 
سال ۹0 تا پایان سال ۹۶، تولید  ٢۵٢0 مگاوات برق د ر کشور را هد ف گذاری کرد ه که همزمان با بهره 
برد اری از نیروگاه های »تولید  برق گناوه مپنا«، »شــرکت انرژی گســتر جم« و »شرکت نیروگاه زواره 
اصفهان« به ترتیب د ر شهر های بند ر گناوه، یزد  و زواره، ۱۵00 مگاوات برق تولید ی به شبکه سراسری 
کشور پیوسته و با راه اند ازی نیروگاه های »افق توسعه انرژی خلیج فارس«، »تعاونی توسعه انرژی رشد « 
و »مولد  برق اسالم آباد « د ر شهر های سبزوار، اسالم آباد  و زنجان نیز ۱0٢0 مگاوات برق تولید ی این 

پروژه ها به شبکه برق کشور وصل خواهد  شد .

قد رد انی بانک مرکزی از عملکرد  بانک سامان 
ترقي اقتصاد ي:بانک مرکزی از همراهی و همکاری بانک سامان د ر بازار بین بانکی قد رد انی کرد .سرپرست 
اد اره اعتبارات بانک مرکزی د ر پیام خود  آورد ه است: »مراتب قد رد انی و تشکر مسئوالن بانک مرکزی از 

آن بانک، به جهت همکاری شایسته و همراهی د ر پیشبرد  سیاست های بانک مرکزی اعالم می نماید .«

تقویت باجه های بانکی برنامه  اصلی پست بانک
ترقي اقتصاد ي: مد یرعامل پست بانک ایران گفت: تقویت باجه های بانکی از برنامه های اصلی این بانک 
است.خسرو فرحی د ر مراسم معارفه رئیس جد ید  اد اره کل بانکد اری خرد  و امور باجه ها افزود : باجه های 
بانکی، نقطه قوت این بانک و یک اهرم توانمند  برای ارائه خد مات ســازمان های مختلف د ر روســتاها 
هســتند  و نقش آنها د ر تأمین رفاه روســتائیان و کمک به ایجاد  اشتغال روستائی مورد  توجه د ولت و 

مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است.

رشد  ۳۵ د رصد ی پرد اخت تسهیالت د ر بانک مسکن
ترقي اقتصاد ي: مد یر امور اعتباری بانک مسکن از رشد  ۳۵د رصد ی پرد اخت تسهیالت از سوی بانک 
مســکن به متقاضیان خبر د اد محمد  حسن علمد اری، اعالم کرد : د ر سه ماهه اول سال جاری پرد اخت 
انواع تســهیالت به متقاضیان از سوی بانک مسکن به لحاظ مبلغ کل تسهیالت پرد اخت شد ه معاد ل 
۳۵.۳د رصد  افزایش یافته اســت.وی افزود : کل تسهیالت منعقد  شد ه و اعطایی طی سه ماهه اول سال 
جاری معاد ل ۳هزار و ۵0میلیارد  تومان بود ه که این میزان د ر مد ت مشابه سال قبل )سه ماهه اول سال 

۹۶( حد ود  ٢هزار و ٢۵0میلیارد  تومان اعالم شد ه بود .

اقد امات بانک تجارت د ر حوزه بین الملل
ترقي اقتصاد ي: عضو هیات مد یره بانک تجارت گفت: سود  خالص حاصل از فعالیت بخش بین الملل 
بانک تجارت د ر ســال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به رشد  ۱۳0 د رصد ی رسید ه و این رشد  حاکی از 
پیشرفت ۳00 د رصد ی ســود  خرید  و فروش ارز و ۱00 د رصد ی حواله های ارزی وارد ه و صاد ره است.
علیرضا حاجعلی عضو هیات مد یره بانک تجارت د ر گفت وگویی به تشــریح اقد امات اخیر این بانک د ر 
حوزه بین الملل پرد اخت. وی با اشــاره به شــرایط پیچید ه حاصل از تحریم د ر همکاری با بانک ها و 
کارگزاران خارجی گفت: طی سال های اخیر شاید  عملکرد  بانک های کشور د ر برقراری ارتباط با بانک ها 
و کارگزاران خارجی کاهش پید ا کرد ه باشد  اما انجام همین فعالیت های محد ود  با چند ین برابر زمان و 
د شواری همراه بود ه است. به عنوان نمونه برای یک گشایش اعتبارات اسناد ی ارزی ساد ه فرایند ها بسیار 

پیچید ه شد ، ریسک ها باال رفت و هزینه هایی همچون بیمه فرایند های مالی افزایش یافت.

با تسهیالت کارگشای بانک آیند ه خرید  کنید 
ترقي اقتصاد ي:بانک آیند ه د ر راستای رضایت مند ی مشتریان و حمایت از کاالی ایرانی، اقد ام به ارائه 
تسهیالت سریع د ر قالب محصول »کارگشا« به مشتریان خود  نمود ه است.مشتریان حقیقی می توانند  

برای خرید  کاالی ایرانی تا سقف ٢00 میلیون ریال از تسهیالت کارگشا بهره مند  شوند .

اخبارکوتاه

ترقی اقتصاد ی : با توجه به اهمیت غیرقابل انکار بانک های بین المللی 
د ر اقتصاد  جهانی، افت قیمت ســهام آنها به د نبال افزایش ارزش د الر 
د ر برابر ســایر ارزهای معتبر را باید  هشد اری جد ی تلقی کرد . د ر ماه 
های اخیر اوضاع سهام بانک های بین المللی د ر بازارهای بورس چند ان 
مساعد  نبود ه است؛ اتفاقی که د لیلش را می توان د ر افزایش ارزش د الر 

آمریکا د ر برابر سایر ارزهای معتبر جستجو کرد .
وقتــی د الر آمریــکا قوی تر می شــود ، اشــتهای بانک هــای تجاری 
غیرآمریکایــی برای خرید  د ارایی های پرریســک کاهــش می یابد  و 
هم زمان ارزش سهام آنها نیز د چار افت می شود . این پد ید ه که تقریباً 
همه بانک های غیرآمریکایی فعــال د ر عرصه های بین المللی را تحت 
تأثیر قرار می د هد ، د ر سال های اخیر از سوی اقتصاد د انان بانک تسویه 
حساب های بین المللی )BIS( که به نوعی می توان آن را بانک مرکزی 
بانک های مرکزی جهان د انست، به د قت رصد  شد ه و وجود  آن به تأیید  

رسید ه است.
د ر همین راســتا سرمایه گذاران بین المللی نیز باید  به این نکته توجه 
د اشته باشند  که صعود  ارزش د الر آمریکا د ر بازارهای جهانی فارکس 
نه تنها می تواند  روند  نزولی قیمت سهام بانک های بین المللی د ر ماههای 
اخیر را توجیه کند ، بلکه نشانه ای از تد اوم احتمالی این روند  د ر ماههای 

آیند ه است.
البتــه د الیل د یگری نیز برای عملکرد  پایین تر از حد  انتظار بانک های 
بزرگ غیرآمریکایی وجود  د ارد  که از مهم ترین آنها می توان به افزایش 
ترد ید ها د ر مورد  چشــم اند از اقتصاد  جهانی و تعلل بانک مرکزی اروپا 
)ECB( بــه افزایش نرخ بهره د ر منطقه یورو اشــاره کرد ؛ اتفاقی که 
باعث شــد ه اســت ارزش یورو د ر برابر د الر طی ماه های اخیر کاهش 
یابد  و متعاقب آن از ارزش د الری د ارایی های بانک های اروپایی کاسته 
شــود . د ر این میان مسائل د یگری مانند  تجد ید  ساختار مالی د ویچه 
بانک آلمان، ریســک های مالی بانک های اسپانیایی که د ر اقتصاد های 
نوظهوری مانند  برزیل، مکزیک و ترکیه سرمایه گذاری کرد ه اند  و البته 
نااطمینانی های سیاســی د ر ایتالیا نیز بر مشــکالت بانک های بزرگ 

اروپایی افزود ه اند . با این حال به نظر می رسد  برای بانک های بین المللی 
اروپا، آســیا و سایر نقاط جهان هنوز هم مســئله افزایش ارزش د الر 
د ر قیاس ســایر عوامل تأثیرگذار بر سود آوری آنها از اهمیت بیشتری 
برخورد ار اســت. تد اوم روند  رو به رشــد  اقتصاد  آمریکا و کاهش نرخ 
بیکاری د ر این کشــور بد ین معناست که سیر صعود ی ارزش د الر د ر 

برابر سایر ارزهای معتبر می تواند  کماکان اد امه پید ا کند .
امــا قــد رت گرفتن د الر آمریکا اساســاً چــه تأثیری بــر بانک های 
غیرآمریکایی د ارد ؟ به طور ســاد ه می توان گفت کاهش ارزش د الری 
وثیقه های غیرد الری اولین تأثیر مســتقیمی اســت که قوی تر شد ن 
د الر آمریکا بر بانک های غیرآمریکایی می گذارد . مثاًل اگر یک شخص 
حقیقی یا حقوقی د ر اوایل سال جاری میالد ی وثیقه ای )اعم از ملک 
ســاختمان، ماشــین آالت و ...( به ارزش ۱ میلیون یورو به یک بانک 
اروپایی سپرد ه و د ر قبال آن وام گرفته باشد ، ارزش آن وثیقه اکنون از 
حد ود  ۱,٢۵ میلیون د الر د ر ابتد ای سال به ۱,۱7 میلیون د الر رسید ه 
است. کاهش ارزش وثیقه های د ر اختیار بانک ها از توان ریسک پذیری 

آنها د ر آیند ه می کاهد  و د ر نتیجه موجب کاهش سود  آنها می شود .
بسیاری از بانک های بین المللی غیرآمریکایی به مشتریان خود  وام های 
د الری می د هند  و د ر قبال آن د ارایی هایی را به عنوان وثیقه د ر اختیار 
می گیرند . وقتی د الر تقویت می شود ، احتمال د ارد  ارزش وام از ارزش 
وثیق پیشــی بگیرد  و د ر نتیجه ریســک بانک به میزان قابل توجهی 
افزایش یابد . این مســئله حتی د ر تعامالت بانک با شــرکت هایی که 
د رآمد  د الری د ارند  نیز صد ق می کند ؛ هرچند  شد ت مشکل د ر رابطه 
 با شــرکت هایی که معامالتشان بر اســاس پول د اخلی انجام می شود 

بیشتر است.
به رغم کاهش میزان وام های د الری اعطا شــد ه به مشتریان بانک های 
بین المللی د ر کشــورهای اروپایی و اقتصاد های نوظهور پس از بحران 
٢00۸، اخیراً بار د یگر شــاهد  از سر گرفته شد ن رویه اعطای وام های 
د الری کالن د ر این مناطق بود ه ایم. بر اســاس آمارهای بانک تسویه 
حســاب های بین المللی، د ر سال گذشــته میالد ی ۶,۶ تریلیون د الر 

آمریکا وام به شرکت های فعال د ر حوزه های غیرمالی اعطا شد ه است 
که د ر نوع خود  یک رکورد  محسوب می شود .

از طرفی د رآمد  و حاشــیه سود  بانک های غیرآمریکایی نیز از افزایش 
ارزش د الر آمریکا د ر برابر ســایر ارزهای معتبــر تأثیر منفی خواهد  
پذیرفت. قوی تر شــد ن د الر احتماالً باعث خواهد  شد  میزان وام های 
د الری اعطا شد ه از سوی بانک های غیرآمریکایی رو به کاهش بگذارد  و 
د ر نتیجه د رآمد  د الری آنها کاهش یابد . عالوه بر این، هم زمان کاهش 
بازد هــی اوراق قرضه د ولتی د ر آمریکا بــر اثر تقویت د الر نیز کاهش 

حاشیه سود  عملیاتی بانک ها را د ر پی خواهد  د اشت.
با توجه به اهمیت غیرقابل انکار بانک های بین المللی د ر اقتصاد  جهانی 
افت ارزش ســهام آنها را باید  هشــد اری جد ی تلقی کرد . بر اســاس 
مطالعات مؤسسه تحقیقات اقتصاد  کالن Absolute Strategy نرخ 
رشد  حجم پول د ر جهان اکنون به کمترین میزان خود  از سال ٢00۹ 
رسید ه و با توجه به کاهش توان وام د هی بانک های غیرآمریکایی، این 
رقم می تواند  حتی کمتر هم بشود ؛ اتفاقی که شاید  به یک رکود  جهانی 
د یگر بیانجامد . د ر این شرایط باید  به سرمایه گذاران بین المللی حق د اد  

که نگران افت قیمت سهام بانک های بزرگ غیرآمریکایی باشند .

وال استریت ژورنال پاسخ می د هد 
چرا د الر قوی برای بانک های بین المللی خوب نیست؟

مد یرعامل بانک رفاه تشریح کرد 
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ترقي اقتصاد ي: غالمرضا سلیمانی امیری د ر جلسه هیات وزیران برای 
ریاســت کلی بیمه مرکزی رای اعتماد  گرفت و گسترش چتر حمایتی 

بیمه را اولین برنامه خود  اعالم کرد .."
د کتر ســلیمانی امیری د ر گفتگو با برنامــه روی خط اقتصاد  راد یو د ر 
پاسخ به این سوال که مهم ترین اولویت های شما برای سکاند اری بیمه 
مرکزی چیســت و چه برنامه هایی د ارید ، گفت: د کتر روحانی، ریاست 
محترم جمهوری د ر جلسه هیات د ولت د ر بحث بیمه مسائل مهمی را 
مطرح نمود ند  که به نوعی مسیر آیند ه را با تحول بیشتر و رشد  فزایند ه 
ای ترســیم کرد ند . د ر خصوص اینکه یک بیمــه قد رتمند  و قوی الزم 
است که پوشش کاملی د اشته باشد ، بتواند  هزینه های مرد م را کاهش 
د هد  و به گسترش چتر حمایتی و همچنین شفافیت رقابت منجر شود  
وی افــزود : این مباحث، می طلبد  که د ر مجموعه صند وقها و شــرکت 
های بیمه ای تالش بیشــتری انجام شــود . البته طبیعی است که د ر 
چنین وضعیتی به یک مجموعه بیمه ای با توانگری باال نیاز اســت تا با 
توانگری مالی باال بتواند  تعهد ات آتی را قبول کند  و ریسک پذیر باشد . 
لذا د ر چنین شرایطی بایســتی حتما ضریب نفوذ بیمه را افزایش د اد . 
متاســفانه د ر کشور ما ضریب نفوذ بیمه ٢.۳ د رصد  است، د ر حالی که 

د ر کشورهای پیشرفته، نزد یک ۱۳ د رصد  است.
د کتر سلیمانی تاکید  کرد : باید  به سمت گسترش چتر حمایتی بیمه د ر 
کشور حرکت کرد . خوشبختانه مجموعه شرکت های بیمه ای د ر کشور 
از ظرفیت خیلی باال همچون نیروی انسانی متخصص، جوان و تحصیل 

کرد ه برخورد ار هست و هم از تجربه خیلی خوبی برخورد ار است. 
د کتر ســلیمانی همچنین د ر پاسخ به این ســوال که د ر شرایط جنگ 
اقتصاد ی پیش رو، بخش خصوصی چه وظیفه ای را می تواند  ایفا کند  
گفت: د ر جنگ اقتصاد ی اخیر که توسط د ولتمرد ان آمریکا به خصوص 
ترامپ علیه ملت ایران شروع شد ه است، به نظر می رسد  یکی از بهترین 
روشهای مقابله، استفاد ه از ظرفیت های بخش خصوصی است. شرکت 
های خصوصی بیمه د ر همین رابطه می توانند  خیلی خوب عمل کنند . 
حتی شرکت های خصوصی د ر ســطح کشور بخش خصوصی، اصناف 
و همچنین شــرکت های تولید ی معمــوال راهکارهایی پید ا می کنند  

که د ر ســازمان های د ولتی و وزارتخانه ها خیلی ســخت اســت، چرا 
که معموال د ر د ســتگاههای د ولتی، قوانین و مقرراتی حاکم اســت که 
 مسیر را خیلی سریع و روشــن نمی تواند  برای فعالیت های اقتصاد ی 

باز کند .
وی افزود : اینجاســت که شرکتهای خصوصی و بخش خصوصی خیلی 
راحت وارد  می شوند  و با طرف مقابل که آنها هم د ر کشورهای مختلف 
معموال شرکتهای خصوصی هستند ، با همکاری هم می توانند  روشهای 
نقل و انتقال کاال و پول را طی قرارد اد هایی به راحتی منعقد  کنند ، این 

مســیر می تواند  تا حد  زیاد ی جلوی تالش آمریکایی ها را برای نابود ی 
ملت ایران بگیرد .

د کتر ســلیمانی د ر اد امه گفت: می تــوان همانطور که د ر زمان جنگ 
تحمیلی، بســیج به کمک ارتش و ســپاه آمد ه بــود ، د ر این د وره هم 
باید  بســیج اقتصاد ی د اشته باشیم که این بسیج اقتصاد ی و بسیجیان 
اقتصاد ی همین شرکت های خصوصی هستند  که عالقمند  به کشورشان 
بود ه و به راحتی می توانند  این وضعیت مقابله و جنگ اقتصاد ی آمریکا 

را به نوعی به شکست علیه خود ش تبد یل کنند .

بازاربیمـــه5

استفاد ه از ظرفیت بیمه های خصوصي براي مقابله با تحریم ها 
اخبارکوتاهرییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد : گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مرد م

 جذب نمایند گی فروش بیمه پارسیان 
د ر سراسر کشور

ترقي اقتصاد ي: شرکت بیمه پارسیان با توجه به ظرفیت جذب نمایند گی فروش بیمه 
خود  د ر سراسر کشور از افراد  واجد  شرایط و عالقه مند  به د ریافت مجوز نمایند گی فروش 
بیمه د عوت به همکاری می نماید .القه مند ان جهت کســب اطالعات بیشتر و ثبت نام 
می توانند  به وبسایت شرکت به آد رس www.parsianinsurance.ir بخش اعطای 

نمایند گی مراجعه نمایند .

اعطای یک جایزه ملی به بیمه د انا
ترقي اقتصاد ي: مراســم پایانی آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد  
حسنی و اعطای جایزه ملی مســوولیت اجتماعی روز ۱۹ تیر ماه جاری د ر مجموعه 
فرهنگی و تاریخی سعد آباد  تهران برگزار شد .د ر این مراسم که با حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری برگزار شد ، بر 
حفظ خط نســتعلیق فارســی به عنوان مهم ترین اجزای هنر ایرانی و نیز پاسد اشت 
میراث غنی آن توســط د ستگاه های ذیربط تاکید  شــد .د ر حاشیه این مراسم، جایزه 
ملی مسوولیت اجتماعی به حامیان این مراسم اعطا شد .شرکت بیمه د انا که عالوه بر 
عملیات بیمه گری د ر حوزه مسوولیت اجتماعی نیز فعال است و گام های ارزند ه ای د ر 
این راستا برد اشته به عنوان یکی از حامیان این مراسم، جایزه ملی مسوولیت اجتماعی 

را از برگزارکنند گان مراسم د ریافت کرد .

 مد یران مناطق کشوری بیمه آرمان 
تعیین شد ند 

ترقي اقتصاد ي: علیرضا امیرحســنخانی معاون توســعه و پشتیبانی شرکت بیمه 
آرمــان با صد ور احکامی مد یران مناطق غرب، شــمال غرب، مرکز و جنوب کشــور 
را منصوب کرد .علیرضا امیرحســنخانی بنا به پیشــنهاد  معاون بازاریابی و فروش و 
موافقت مد یرعامل و نظر به تعهد ، تخصص و عملکرد  مطلوب رؤسای شعب سنند ج، 
تبریز، قم و اهواز این احکام را صاد ر کرد ه اســت.بر اساس این گزارش، احمد  برد بار 
رئیس شعبه سنند ج به عنوان مد یر منطقه غرب)سنند ج، کرمانشاه؛، همد ان(؛ الیاس 
مظلومی رئیس شعبه تبریز به عنوان مد یر منطقه شمال غرب)تبریز، ارومیه، ارد بیل، 
زنجان(؛ سید  محمود  حمید ی رئیس شعبه قم به عنوان مد یر منطقه مرکز) قم، اراک، 
اصفهان( و حسین بارافکن رئیس شــعبه اهواز به عنوان مد یر منطقه جنوب) اهواز، 

خرم آباد ، ایالم، شهرکرد ، یاسوج، بوشهر شیراز( منصوب شد ه اند .

 ارائه بیمه نامه آتش سوزی حامی ما 
توسط »بیمه ما«

ترقي اقتصاد ي: طرح »حامی ما« د ر حوزه بیمه های آتش سوزی توسط بیمه »ما« 
ارائه می شود .مد یر بیمه های آتش سوزی بیمه »ما« با اعالم این خبر گفت: تصور اینکه 
زلزله سر پل ذهاب استان کرمانشاه د ر بقیه استان های کشور عزیزمان رخ د هد  بسیار 
سخت و د رد ناک است. اما وقوع این حاد ثه با توجه به اینکه ایران بر روی کمربند  زلزله 
قرارد ارد  د ور از ذهن نیست ، عالوه بر این، د ر سالهای اخیر تغییرات شد ید  آب و هوائی 
و عد م ثبات آن منجر به وقوع ســیل و طوفان های مخربی شد ه است. انوری د ر اد امه 
افزود : بیمه نامه »حامی ما« با هد ف ارائه پوشش بیمه ای برای تمام حواد ثی که منجر 
به تحمیل خســارات مالی و جانی سنگینی به مرد م می شوند ، تهیه و به بازار عرضه 
شد ه است. آتش سوزی، حواد ث طبیعی، سرقت اثاثیه منزل، فوت ونقص عضو، هزینه 
های پزشــکی ناشــی از وقوع این خطرات و هزینه اسکان خانواد ه د ر صورتیکه منزل 

مسکونی قابل سکونت نباشد  تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

افتتاح شعبه اهواز بیمه تجارت نو
ترقي اقتصاد ي: جد ید ترین شعبه بیمه تجارت نو افتتاح شد .جد ید ترین شعبه این بیمه 
د ر استان خوزستان و د ر شهر اهواز با حضور مد یر امور شعب و مد یر بیمه های اتومبیل 
بصورت رسمی افتتاح گرد ید . بر اساس این گزارش بیمه تجارت نو مراسم افتتاح شعبه 
خوزستان با ســخنرانی جناب آقای قمری مد یر امور شعب و نمایند گان و جناب آقای 
آقا براری مد یر بیمه های اتومبیل بمنظور تبین و توسعه بازار استان خوزستان با حضور 

پرسنل و نمایند گان شعبه اهواز برگزار گرد ید .

رشد  ۲۶د رصد ی حق  بیمه های تولید ی کوثر 
ترقي اقتصاد ي: حجم حق  بیمه های  تولید ی شــرکت بیمه کوثر د ر سه ماهه ابتد ای 
ســال ۱۳۹7 با ٢۶د رصد  رشد  نسبت  به مد ت مشابه سال گذشته بالغ بر ۳۶۴میلیارد  
تومان شد . هد ف گذاری شرکت برای اصالح ترکیب پرتفو د ر سال ۹7 موجب شد  طی 
این مد ت نسبت به مد ت مشابه سال قبل سهم رشته شخص ثالث و سرنشین و د رمان 
از ۵۶ د رصد  به ۴۹ د رصد  و سهم بیمه های زند گی از ٢۶ د رصد  به ٢۸ د رصد  افزایش 
یابد .محمد حسین بصیرت خاطرنشان کرد : د ر این د وره رشته های آتش سوزی، باربری، 
حواد ث و زند گی شــرکت هــر کد ام  به ترتیب با رشــد  ۳۱7، ٢۴٢، ۱۳٢ و ۳۶د رصد  
نسبت  به مد ت مشابه سال گذشته بیشترین د رصد  رشد  فروش را میان سایر رشته ها 

د اشته  است.

پرد اخت زیان آتش سوزی زغالشویی طبس 
ترقي اقتصاد ي: شرکت سهامی بیمه ایران زیان بیش از ۳۱ میلیارد  ریالی آتش سوزی 
کارخانه زغالشــویی طبس را پرد اخت کرد .چک جبران خســارت حاد ثه آتش سوزی 
کارخانه زغالشــویی د ر طبس که گفته می شــود  بزرگترین خسارت پرد اختی صنعت 
بیمه د ر خراسان جنوبی بود ه است، به مبلغ ۳۱ میلیارد  و ۶۸ میلیون ریال د ر جلسه ای 
توسط مد یرکل بیمه ایران خراسان جنوبی به مد یرعامل شرکت ذغالسنگ تحویل شد .

د ر این جلسه مد یرعامل شرکت زغالسنگ پرود ه طبس ضمن تشکر ویژه از بیمه ایران 
به د لیل خد مات خوب و متنوعی که د ر سراسر کشور به بخش های تولید ی، صنعتی و 
عموم مرد م ارائه می کند ، از متمرکز کرد ن تمامی عملیات بیمه ای این شرکت د ر بیمه 

ایران خبر د اد .

»کریم خان زند«  عضو شورای عالی بیمه شد 
ترقــي اقتصاد ي: »حســین کریم خان زند « مد یرعامل شــرکت بیمــه نوین به 
نمایند گی از ســند یکای بیمــه گران ایران عضو شــورای عالی بیمه شد .حســین 
کریــم خــان زند  که تنهــا نامزد  عضویــت د ر شــورای عالی بیمه بــه نمایند گی 
از ســوی صنعت بیمه بود ، با اجماع اعضا و به مد ت ســه ســال عضو شورای عالی 
 بیمه شــد . پیش از این محمد  آســود ه مد یرعامل بیمه اتکایی ایرانیان عهد ه د ار این 

سمت بود .
رییــس کل بیمه مرکزی ایران، معاون بانک، بیمه و شــرکت های د ولتی وزیر امور 
اقتصاد ی و د ارایی، معاون وزارت بازرگانی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، معاون 
وزارت جهاد  کشاورزی، رییس شرکت سهامی بیمه ایران، مد یر عامل یکی از موسسات 
بیمه به انتخاب سند یکای بیمه گران ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب 
مجمع عمومی، یک نفر کارشــناس د ر امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر 
 مطلــع د ر امور بیمه به انتخاب رییــس اتاق بازرگانی و صنایع و معاد ن ایران اعضای 

شورای عالی بیمه هستند . 

تأمین اجتماعی مشکل د ارو ند ارد 
ترقي اقتصاد ي: معاون د رمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شــد گان و 
مســتمری بگیران تامین اجتماعی تا آخر امســال نگران کمبــود  د ارو و تجهیزات 
پزشــکی مصرفی د ر بیمارســتان های ملکی این سازمان نباشــند  زیرا خرید اری و 
تأمین شــد ه است.د کتر مهد ی د رخشان افزود : ســازمان تامین اجتماعی تمهید ات 
الزم را برای اینکه مشــکل خاصیی برای تامیــن د ارو و تجهیزات مصرفی د ر مراکز 
د رمانی و بیماســتانی تامین اجتماعی تا پایان سال ۹7 پیش نیاید ، اند یشید ه است.

وی تصریح کرد : هیچ نگرانی د ر این زمینه ند اریم چرا که د ر حوزه د ارو و تجهیزات 
پیش بینی های الزم صورت گرفته است و امید واریم هیچ مشکلی د ر بیمارستان های 

این سازمان رخ ند هد .

ترقي اقتصاد ي: عضو هیــات نمایند گان اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معاد ن و کشــاورزی تهران 

بــا یاد آوری نشســت فعــاالن اقتصاد ی 
با ســفیران کشــورهای خارجی د ر 

بیمــه های د ولتی  تهران گفت: 
کشــورهای اروپایــی ماننــد  
بایــد   ســاچه«  و  »هرمــس 
شــرکت ها  همکاری  ریســک 

 و بانــک هــای اروپایــی بــا ایــران را 
پوشش د هند .

»حمید رضا صالحــی« افزود : اگر د ولت 
های اروپایی د ر همکاری با ایران جد ی 
هستند ، باید  هزینه های این همکاری ها 

را پرد اخت کنند .
 وی بــا تاکید  بر اینکه همــکاری بانک ها و 
شــرکت های کوچک و متوســط اروپایی با 
ایران، به فضایی امــن نیاز د ارد ، گفت: اروپا 

می تواند  یک یــا چند  بانک را برای همکاری 
با ایران مشخص کند  و با بیمه های د ولتی خود  

ریسک همکاری با ایران را برای آن 
بانک پوشش د هند .

 رییــس اتــاق بازرگانی 
صنایــع، معــاد ن و 
تهران  کشاورزی 
نشســت  د ر 
ســفیران  بــا 
ی  ها ر کشــو
خارجــی بــا فعاالن 
ایران  اقتصــاد ی 
پارســال  گفت: 
ی  د هــا د ا ر ا قر
اعتبــار  تامیــن 
به  متعد د ی  بانکی 
۳0میلیارد   حــد ود   ارزش 
هــای  طــرف  بــا  د الر 
ایتالیایــی  اتریشــی، 
و  چینــی  د انمارکــی، 
کــره جنوبی امضا شــد  کــه اکنون 

 د ر معــرِض تهد یــد  تحریــم هــای آمریــکا 
قرار گرفته است.

صالحی اد امــه د اد : قابل پیش بینی اســت که 
بسیاری از شــرکت های چند ملیتی و بانک های 
بــزرگ اروپایــی و غیر اروپایــی، تحت فشــار 
و تهد ید هــاِی د ولــت آمریکا حاضر بــه اد امه 
همکاری اقتصاد ی با ایران نباشــند  اما همچنان 
امــکان تعامِل بخــش خصوصی ایــران و اروپا 
-به عنوان یکی از اصلی ترین شــرکای تجارِی 
برجامی- از طریق د ولت ها و بنگاه های کوچک 
 و متوســط برخورد ار از توانمند ی باال و فناوری 

جد ید  فراهم است.
د ر این ارتباط ، د ر نشست شب گذشته فعاالن 
اقتصاد ی ایران با ســفیران کشورهای خارجی، 
ســفیران اتریش، چیــن و انگلیــس از برجام 
حمایت و اعــالم کرد ند  پس از خروج آمریکا از 
برجام و با توجه به پایبند ی ایران به تعهد اتش 
د یگــر امضاکننــد گان ایــن توافــق از برجام 

پشتیبانی می کنند .

ترقــي اقتصاد ي: مجمــع عمومی عــاد ی ســالیانه بیمه آســیا با 
حضور۸٢/۴۹ د رصد  سهامد اران، مد یرعامل و اعضای هیأت مد یره بیمه 
آسیا ،نمایند گان بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و 
اوراق بهاد ار و سازمان حسابرسی برگزار و صورت های مالی سال۱۳۹۶ 

این شرکت به تصویب رسید .
د کتر ابراهیم کارد گر نایب رئیس هیأت مد یره و مد یرعامل بیمه آســیا 
با اســتناد  به گزارش ارائه شد ه به مجمع و سهامد اران، با تأکید  بر روند  
رو به رشــد  تولید  حق بیمه د ر ســال ۱۳۹۶، گفت: تولید  حق بیمه د ر 
سال ۱۳۹۶ بالغ بر۳۵0۳۸میلیارد  ریال شد  که با د ر نظر گرفتن الگوی 
ساختار پرتفوی بیمه ای، نسبت به سال ۱۳۹۵ با ٢7د رصد  رشد  همراه 

بود ه است.
مد یرعامل بیمه آسیا با اشــاره به افزایش۱۹د رصد ی پرد اخت خسارت 
د ر ســال ۱۳۹۶، اظهار د اشت: شــرکت بیمه آسیا د ر سال ۱۳۹۶ بالغ 
بر ٢٢۵0۱میلیارد  ریال خســارت به بیمه گذاران خود  و زیان د ید گان 

پرد اخت کرد ه است.
نایب رئیس هیأت مد یره بیمه آسیا با تصریح نسبت خسارت۶۴د رصد ی 
بیمه آسیا د ر ســال ۱۳۹۶، بیان د اشــت: اتخاذ تد ابیر و سیاست های 

شــرکت د ر جهت افزایش فروش بیمه نامه با اتکا بر شــبکه گسترد ه و 
قد رتمنــد  فروش، اعمال مد یریت و ارزیابی ریســک و تعیین حق بیمه 
متناسب با ریســک مورد  پذیرش،کنترل و نظارت د اخلی و استفاد ه از 
کارشناســان مجرب و حرفه ای د ر زمینه کارشناسی صد ور و خسارت 
و جلب رضایت بیمه گذاران و ســایر ذینفعان ،د الیل کاهش ۴د رصد ی 

نسبت خسارت د ر سال ۱۳۹۶ د ر مقایسه با سال۱۳۹۵ می باشد .
مد یرعامل بیمه آســیا با اشاره به سهم ۱0/۶)د ه و شش د هم( د رصد ی 
بیمه آسیا از کل بازار بیمه و ۱۵/7)پانزد ه و هفت د هم( د رصد ی از بازار 
بیمه خصوصی کشــور اظهار امید واری کرد  که روند  رو به رشــد  سهم 
بیمه آســیا از صنعت بیمه کشور د ر سال ۱۳۹7 همچنان اد امه د اشته 
باشد .  د ر اد امه د اود  سرایی، مد یر امور مالی  با ارائه د الیل و مستند ات 

پاسخگوی بند های گزارش حسابرس بود .
تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ بیمه آسیا به اتفاق آرای حاضرین 
بخش بعد ی مجمع عمومی عاد ی ســالیانه بیمه آسیا بود  که د ر اد امه 
براســاس مصوبه مجمع مقرر شد  مبلغ۱00ریال سود  به ازای هر سهم 

بین سهامد اران تقسیم شود .
انتخاب حســابرس و بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای 

د رج آگهی های بیمه آســیا بخش پایانی مجمع بود  که براســاس آن 
ســازمان حسابرســی به عنوان حســابرس و بازرس قانونی و روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار بــرای د رج آگهی های بیمه 

آسیا تعیین شد ند .

ترقي اقتصاد ي: اعمال مجــد د  تحریم ها به این 
معنی اســت که بیمه گران »احتمــاال« نتوانند  از 
طریق پلتفروم لویــد ز، فرآیند  فعالیت های تجاری 

با ایران را انجام د هند .
تحریم های جد ید  آمریکا احتماال مانع می شــود  
تا شــرکت های بیمه ای ایــران از پلتفورم آی تی 
شرکت بیمه لوید ز اســتفاد ه کنند  و ارائه خد مات 
بیمه ای برای این کشور از سوی بیمه گران اروپایی 

را با د شواری هایی مواجه می سازد .
با اعمال مجد د  تحریم ها علیه ایران، شــرکت های 
اروپایی ارائه د هند ه بیمــه، بیمه اتکایی، د الالن و 
شرکت های کشتیرانی مباد الت تجاری با ایران را 

کاهش د اد ه اند .
شــرکت لوید ز مســتقر د ر لند ن و د یگر شــرکت 

های اروپایی پس از توافق هســته ای و برد اشــته 
شــد ن تحریــم هــا از ژانویــه ٢0۱۶، پوشــش 
 اعتبــاری د ریایی، انــرژی و تجاری بــرای ایران 

تامین کرد ند .
برد اشته شد ن تحریم های ثانویه بد ان معناست که 
شرکت های اروپایی می توانند  بد ون جریمه شد ن 
از ســوی آمریکا با ایران تجــارت کنند . همچنین 
شعبات خارجی شــرکت های آمریکایی اجازه می 

یابند  تا با ایران تجارت کنند .
بــروس کارنیج بــراون مد یرعامل شــرکت لوید ز 
گفــت اعمال مجــد د  تحریــم ها به ایــن معنی 
اســت که بیمه گران »احتمــاال« نتوانند  از طریق 
پلتفــروم لویــد ز، فرآیند  فعالیت هــای تجاری با 
ایــران را انجام د هند  چراکه بخشــی از آن ســال 

DXC گذشــته بــه تملک شــرکت آمریکایــی 
د رآمد ه است.

وی افزود : »شــما می توانید  ایــن کار را از طریق 
 DXC لوید ز و د یگر ســازوکارهای تسویه خارج از
انجام د هید  اما از این طریق بسیار پیچید ه و بسیار 

گران است.«
 سخنگوی لوید ز گفت این شرکت به سند یکاهای 
بیمه توصیه کرد ه اســت که »پیش از مشارکت د ر 
فعالیت های مرتبط با ایران، توصیه های قانونی را 
مد  نظر قرار د هند  تا ریسک مواجه با تحریم را برای 

خود  ارزیابی وتخفیف د هند .«
د فتر کنتــرل د ارایی های خارجــی وزارت خزانه 
د اری آمریکا ماه گذشــته، مجوزهایــی که اجازه 
می د اد  شعبات خارجی شــرکت های آمریکایی با 

ایران تجارت کنند  را باطل کرد .
 اقتصاد  ایران بســیار به صنعت نفت وابسته است 
و واشــنگتن می خواهد  تا با تحریم ها این صنعت 
را از کار بینــد ازد ، صنعتی که به بیمه د ریایی برای 
ضمانــت تجارت د ریایی هم بــرای صاد رات و هم 

برای وارد ات نیاز د ارد .
اند رو بارد ات، مد یر ارشــد  اجرایی گروه بین المللی 
پی اند  آی گفت بازگشــت تحریم ها بر اپراتورهای 
بناد ر ایران می تواند  »عمال فراخوان کشــتی ها و 

استفاد ه از بناد ر ایران را غیرممکن سازد .«
گروه بین المللی پی انــد  آی یک اتحاد یه از بیمه 
گران کشــتی اســت که ۹0 د رصد  ناوگان د ریایی 
جهان را برای اد عاهای خسارت آلود گی و صد مات 

انسانی پشتیبانی می کند .

ایجاد  فضای امن برای همکاری بانک ها و شرکت های اروپایی؛

بیمه های د ولتی اروپایی ریسک همکاری با ایران را پوشش د هند 

مجمع عمومی عاد ی سالیانه بیمه آسیا برگزار شد 

رشد  ۲7د رصد ی تولید  حق بیمه د ر بیمه آسیا

تاثیر تحریم های آمریکا بر خد مات بیمه لوید ز به ایران
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اقد ام  جامع  برنامه  از  متحد ه  ایاالت 
هسته ای  برنامه  باره  د ر  )برجام(  مشترک 
ایران خارج شد ه است. همه این تصمیم ها 
را  کشورها  د یگر  مرد م  حقوق  آشکارا 
محد ود  کرد ه و به امنیت محیط زند گی و 
کسب وکار، آسیب وارد  می کند . آنان با به 
راه اند اختن جنگ تجاری جهانی، راه را بر 
رکود  اقتصاد ی هموار کرد ه و امنیت جهان 

را تهد ید  می کنند ..
سالگرد   ماه(  تیر   ۱۵( ژوئیه  ششم   -۱
بایونت(  به  )معروف  اساسی  قانون  امضای 
پاد شاه  کاالکائوآ  آن  د ر  که  بود   هاوایی  د ر  میالد ی  نوزد هم  قرن  اواخر  د ر 
جزیره هاوایی زیر تهد ید  اسلحه و با فشار آمریکاییان و گروهی از بازرگانان 
سفید پوست به نام لیگ هاوایی که بیشتر د ر کار تولید  شکر بود ند ، واد ار به 

امضای قانون اساسی تازه ای برای کشورش شد .
این قانون اساسی با حمایت بازوی نظامی لیگ هاوائی، حقوق رای د هند گان 
را به گونه ای تغییر د اد  که به آمریکاییان و اروپاییانی که د ر این کشور بیگانه 
به شمار می رفتند ، حق رای د اد  و از سوی د یگر اما مشارکت بومیان هاوایی را 
د ر انتخابات به افراد ی محد ود  کرد  که بتوانند  الزامات و شرایط مالی مشخص 

و معینی را تامین کنند .
خارجه  امور  وزیر  مستقیم  مد اخله  مجوز  با  بعد ا  آمریکا  ارتش  نیروهای 
کشورشان، تظاهرات اعتراض آمیز بومیان هاوایی را علیه مد اخله بیگانه د ر 
امور د اخلی کشورشان سرکوب و آمریکائیان چند  سال بعد  حکومت پاد شاهی 
هاوایی را سرنگون و این کشور مستقل را با توجه به اهمیت راهبرد ی اش به 

خاک ایاالت متحد ه منضم کرد ند .
اساسی  قانون  اساس  بر  قبال  که  را  حقی  آمریکا  د ولتمرد ان  بیان،  د یگر  به 
مصوب ۱7۸۳ برای خود  به رسمیت شناخته بود ، برای یک کشور واقع د ر 
منطقه اقیانوس آرام رابه رسمیت نشناختند  و سیاستمد اران آمریکا به رغم 
هیاهو و جنجال د ر باره رعایت حقوق بشر، به خود  مجوز کاربرد  زور را به 
نه  رویکرد ی  چنین  با  آنان  اند .  د اد ه  د یگران  سرنوشت  د اد ن  تغییر  منظور 
قایل شد ه  اولویت  د یگر  برابر کشورهای  د ر  متحد ه  ایاالت  منافع  برای  تنها 
اند ، بلکه فرض خود  را براین بنا نهاد ه اند  که حق آمریکائیان فراتر از حقوق 

د یگران است.
٢ - سنای ایاالت متحد ه د ر ۱۹٢۹ قانونی باعنوان تعرفه هاولی – اسموت 
تصویب کرد  که باالترین نرخ عواض گمرکی را د ر تاریخ این کشور بر کاالهای 
که  متحد ه  ایاالت  وقت  جمهوری  رئیس  هوور  هربرت  کرد .  اعمال  وارد اتی 
باشعارهایی د رباره حمایت ازتولید  د اخلی وحفظ مشاغل کشاورزان آمریکایی 
قانون  به  امضای خود   با  را  این مصوبه  بود ،  پیروز شد ه  انتخابات ۱۹٢۸  د ر 
اجرایی تبد یل کرد . این د ر حالی بود  که نخستین کنفرانس اقتصاد ی جهان 
را  اقتصاد  جهانی  بزرگ د ر  و رکود   ژنو که عوارض رکود   د ر سال ۱۹٢7د ر 
بررسی می کرد ، ٢ سال پیش از آن از همه کشورها خواستار حذف تعرفه ها 
و تقویت وگسترش روابط بازرگانی بین المللی به منظور بهبود  رشد  اقتصاد ی 

جهان شد ه بود .
اعمال  به  هوور  به  خطاب  نامه ای  د ر  نیز  متحد ه  ایاالت  اقتصاد د ان   ۱0٢۸
محد ود یت هایی بر روابط بازرگانی، اعتراض کرد ند . اما وی زیر فشار کنگره 
این طرح را به اجرا گذاشت که عوارض گمرکی برکاالهای وارد اتی را تا ۵۹ 
به مثل، عوارض  مقابله  د راقد امی  نیز  د یگر  و کشورهای  برد   باال می  د رصد  

گمرکی کاالهای آمریکایی را افزایش د اد ند .
افزایش عوارض گمرکی پیشنهاد  شد ه توسط ویلیس سی  گرچه این قانون 

جمهوری خواه  اعضای  اسموت،  رید   سناتور  و  نمایند گان  مجلس  از  هاولی 
تولید ی شد   توافقنامه های  اشتغال و شمار  نرخ  افزایش  باعث  ابتد ا  کنگره، 
اما د ر پی اجرای اقد امات تالفی جویانه کشورهای د یگر، از یک سو صاد رات 
آمریکا د ر د وره چهار ساله پس از اجرای این قانون، تا ۶۱ د رصد  سقوط کرد  
از  و  یافت  به کمتر نصف کاهش  این کشور  د اخلی  ناخالص  تولید   میزان  و 
سوی د یگر نرخ بیکاری ایاالت متحد ه د ر مد ت سه سال از هشت د رصد  به 

٢۵ د رصد  رسید .
بسیاری از مورخان و اقتصاد د انان بر این باورند  که قانون تعرفه های گمرکی 
هاولی - اسموت و سیاست یکجانبه گرایی د ولت وقت آمریکا، عوامل اصلی 
تد اوم و تشد ید  رکود  اقتصاد  جهانی بود ، زیرا میزان روابط تجاری جهان را به 
۳۳ د رصد  کاهش د اد  و زمینه آغاز جنگ د وم جهانی را د ر سال های پایانی 
بار د یگر رویکرد  خود خواهانه و  ترتیب یک  این  به  فراهم کرد .  د هه ۱۹۳0 
یکجانبه گرایانه د ولتمرد ان آمریکا، کشورشان و تمام جهان را به سوی بحرانی 
بزرگ و جنگ نابود  کنند ه بی سابقه ای سوق د اد  و غرور و نخوت آمریکائیان، 
نوع بشر را به سوی فاجعه ای برد  که به بهای جان بیش از ۶0 میلیون نفر 

د ر سراسر جهان تمام شد .
یکجانبه گرایی  از  تازه ای  موج  زیر هجوم  بار،  د یگر  برای  امروزه  – جهان   ۳
است صرفا  و ذهنیت کنونی که مد عی  فکر  است. طرز  قرار گرفته  عوامگرا 
برای منافع ملت آمریکا، اولویت قایل می شود ، بد ون د ر نظر گرفتن حقوق 
است  شد ه  گرفته  کار  به  بین المللی  توافقنامه های  علیه  د یگر  های  ملت 
که  است  کرد ه  اعالن  اخیرا  آمریکا  کنونی  جمهوری  رئیس  که  گونه ای  به 
کشورش از توافقنامه پاریس بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد  د ر باره 
د گرگونی های زیست محیطی خارج می شود  و د ولتمرد ان آمریکا همچنین 
آمریکای  آزاد   تجارت  توافقنامه  مانند   ای  منطقه  بازرگانی  توافقنامه های 
شمالی)نفتا( را نقض و تعرفه های باالیی بر وارد ات فوالد ، آلومینیوم و خود رو 

از د یگر کشورها وضع کرد ه اند .
ایاالت متحد ه همچنین از برنامه جامع اقد ام مشترک )برجام( د ر باره برنامه 
هسته ای ایران خارج شد ه است. همه این تصمیم ها آشکارا حقوق مرد م د یگر 
کشورها را محد ود  کرد ه و به امنیت محیط زند گی و کسب وکار، آسیب وارد  

می کند . آنان با به راه اند اختن جنگ تجاری جهانی، راه را بر رکود  اقتصاد ی 
هموار کرد ه و امنیت جهان را تهد ید  می کنند .

این برخورد  خطرناک، نه تنها د ر سود جویی از روابط تجاری، بلکه د ر د ید گاه 
به  انگارد  و  از د یگران می  برتر  را  خود خواهانه شخصی ریشه د ارد  که خود  
ناد رستی براین باور است که حق تعیین سرنوشت د یگران را د راختیار د ارد . 
چنین د ید گاه متکبرانه ای د رتصمیم ممنوعیت سفرمرد م برخی کشورهای 
مسلمان به ایاالت متحد ه و جد اسازی غیرانسانی کود کان مهاجران غیرقانونی 

از والد ین شان آشکارا قابل مشاهد ه است.
امور  و  رخد اد ها  از  آگاهی همگانی  افزایش  نظر  از  ما  زمان  و  د وره  اما   -  ۴
سیاسی با قرون ۱۹ و ٢0، تفاوت بسیار زیاد ی د ارد  د ارد . مزیت بزرگ اینترنت 
و د سترسی مستقیم به د اد ه ها و اطالعات، به رغم یک اشکال، آسان سازی 
افکار و  انتقال سریع د رخواست های مرد م است. احتمال تسلط  شفافیت و 
اذهان کهنه و منسوخ بر افکار عمومی، د ر عصر انفجار اطالعات، کمتر است 
بنابراین تاثیرگذاری کمتری د ارند  و پیامد های د راز مد ت آنها د ر د وره زمانی 

کوتاه تری، مشخص خواهد  شد .
آمریکا  اول  واقعی شعار  معنی  کنند  که  مرد م جهان د رک می  اکنون همه 
رئیس جمهوری کنونی ایاالت متحد ه به معنی قرارگرفتن همه امکانات د ر 
اختیار قد رتمند  شد ن آمریکاست و فورا به آن واکنش نشان می د هند . آگاهی 
بار  همگانی د ر سراسر جهان و به ویژه خود  آمریکا از سیاست های فاجعه 
د ولت این کشور که موجب واکنش های منفی گسترد ه ای شد ه، د ر حال رشد  
آمریکا  بااقد امات یکجانبه د ولتمرد ان  نیز  است. د ولت های کشورهای د یگر 

مانند  تعیین نرخ عوارض و تعرفه های گمرکی، مخالفت و مبارزه می کنند .
نتایج انتخابات میان د وره ای آتی)نوامبر( ایاالت متحد ه نشان خواهد  د اد  که 
الوقوع  رای د هند گان این کشور تا چه اند ازه ای از گستره این تهد ید  قریب 
آگاهی د ارند . د ولت های سراسر جهان باید  به منظور پرهیز از وقوع رخد اد های 
غم انگیز د ر جهان، به صورت جد ی و آشکار به اقد امات یکجانبه گرایانه و 
و  از گذشته  آگاهی  د ارای  افراد   نشان د هند .  واکنش  آمریکا  خصمانه د ولت 
توانایی پیش بینی آیند ه، باید  نقش برجسته ای د ر صحنه افکار عمومی جهان 

بازی کنند  و سطح آگاهی مرد م را باال ببرند .

یکجانبه گرایی آمریکا و آغاز جنگ تجاری جهانی
جنگ تجاری جهانی، راه را بر رکود  اقتصاد ی هموار کرد ه است 

 چرا سرمایه گذاري 
صورت نمي گیرد   

به این عبارات توجه کنید :  
»د الیل مهم عد م عالقه به 
ســرمایه گــذاري از طرف 
بخش خصوصي د ر ســال 
هاي اخیر به ترتیب اهمیت 
بشــرح زیر اســت: روشن 
نبــود ن برنامه هــاي بلند  
مــد ت اقتصــاد ي د ولت و 
تغییر پیاپي مقررات و ضد  
و نقیض بود ن آن ها،  نحوه 
قیمت گذاري کاالها ، گراني 
و کافي نبود ن اعتبارات براي سرمایه د ر گرد ش ، نواقص قوانین 

و مقررات مالیاتي  و.... «.
این عبارات نه بخشي از گزارش ها و بیانیه هایي که این روزها 
به کرات د ر رســانه  منتشر مي شــوند   بلکه  بخش هایي از 
گــزارش کمیته »صنعت و بازرگاني« اتاق بازرگاني و صنایع و 
معاد ن د ر حد ود  ۴0 ســال قبل است و باور کرد ني نیست این 
همه  تشــابه ) حتي د ر واژه ها و کلمــات ( و تکرار د ر فاصله 

چهار د هه.
د ر د هه ۱۳۵0 »ســاختار اقتصاد  ایران به شد ت د ولتی تر شد  
و ســهم بخش خصوصي د ر کل فعالیت هــای اقتصاد ي رو به 
کاهش نهاد .عالوه بر این اینکه مد اخله د یوانساالري د ولتي د ر 
بازارها فزوني گرفت که نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات 
براي قیمت گذاری بود «. ) د کتــر غني نژاد  – اقتصاد  و د ولت 
د ر ایران ( د رواقع بن بست سال های میاني د هه ۵0 پیامد  سوء 
سیاســت های اوایل این د هه و  افزایش ٢/۸ برابري د رآمد های 
نفتي و سرازیر کرد ن آن به بود جه و ٢/۳ برابر شد ن هزینه های 
جاري و... و حیف ومیل منابع بود   و آن چیزي که به »بیماري 

هلند ي« معروف شد   و  سپس کمبود  اعتباري و مالي و...
هرچنــد  اکنون  بــا  تفاوت هایــی د ر علل ایجاد  مشــکالت 
اقتصاد ي کشور نسبت به آن سالها  مواج هایم که از مهم ترین 
این تفاوت ها ورود  عامل  فشــارهاي خارجي  و تحریم ها و نیز 
بعضاً کارشکنی های مخالفان د ولت د ر مسیر تد وین و  اجراي 
سیاست های اقتصاد ي کارآمد  است اما همچنان اساس  مشکل 
به نظر  د ر هر د و د وره مشــابه بــود ه و می توان آن را د ر قالب 
بی توجهــی به علم اقتصاد  و خطاي د ید  سیاســت گذار و  د ور 

شد ن آن  از اقتصاد  آزاد  و رقابتي صورت بند ی کرد .
د ر همان گزارش ۴0 ســال قبل  براي  حل مشــکل از سوي 
فعاالن اقتصاد ي توصیه شد ه اســت: »د ولت ، چارچوب اصلي 
و خطوط کلي سیاســت های اقتصاد ي و صنعتي خود  را براي 
مد ت ۱0 ســال مشخص و اعالم نماید  و سیاست ها و مقررات 
موجود  تنها د ر جهت حصول به هد ف های نهایي آن سیاست 

کلي تغییر یابد «.
 راه حلی که  هم امروز نیز بارها و بارها از سوي فعاالن اقتصاد ي 
و حتي د ولتیان ضرورت آن  مورد  تأکید  قرارگرفته اما متأسفانه  
برخالف آن ، شــاهد  صد ور فهرست ممنوعیت های وارد اتي و 
صاد راتي  با توجیهاتي نظیــر  »افزایش رقابت پذیری  به نفع 
تولید  د اخل و ایجاد  ظرفیت براي به کارگیری ظرفیت خالي و 
ایجاد  واحد هاي صنعتي و...« ) معاون اول رئیس جمهوری – روز 

صنعت و معد ن (  هستیم.
د رحالی که   اعمال »سیاست های تعرفه ای« بجاي سیاست های 
غیر تعرفه ای و ممنوعیت های ســلیقه ای بــراي جلوگیري از 
فســاد  امضاهاي طالیي و بزرگ شد ن بازار قاچاق و... از اصول 
پذیرفته شــد ه د ر گفتمان اقتصاد ي کشــور د ر حد ود  د و د هه 
اخیر بود ه است. چنانکه د ر برنامه های توسعه ای سوم به بعد  و 
آخرین آن ها  د ر  مواد  ٢٢ قانون احکام د ائمي برنامه های توسعه 
کشور ) ۹۵/۱٢/۱( و  ۱0۳ برنامه پنجم  به صراحت آمد ه است: 
»برقراري موانع غیر تعرفه ای و غیر فني براي وارد ات د ر طول 
ســال های برنامه به جز موارد ي که رعایت موازین شرع اقتضا 

می کند  ، ممنوع است و... «
 به راســتی اگــر قرار بــود  ممنوعیت وارد ات ســبب افزایش 
»رقابت پذیری« کاالهاي د اخلــي و  » ایجاد  بنگاه های جد ید  
صنعتي » شــود  که این همه اصرار بر تصویب قوانین مخالف 

اعمال محد ود یت  د ر تجارت چه ضرورتي د اشت؟!
صد ور فرمان هــا محد ود یت ها و ممنوعیت هــای اقتصاد ي و 
افشاي فهرست رانت خواران اقتصاد ي و چه بسا د ر اد امه  اعالم 
اخبار  کشف انبار کاالهاي احتکار شد ه و تعزیر محتکران  و... 
، بجاي پرد اختن به ریشــه مشــکالت و خطاي سیاست گذار  
محصول جبري این سیاســت ها ) معامله گــران ،  بنگاه د اران  
مغازه د اران  و... ( را د ر جایگاه متهم اصلي می نشــاند . اقد اماتي 
که تنها مسکن هایی است موقت و نه فقط گره ای از کار فروبسته 
مشــکالت حاد   اقتصاد ي نمی گشاید  بلکه با ایجاد  بی ثباتی و 
فضاي هیجانــي امکان رفتار عقالني و انگیــزه کار و تالش و 
ســرمایه گذاری را بیش ازپیش د ر فضــاي اقتصاد ي پرخطر و 

د شوار می سازد .
د رواقع آنچه اینک د ر کشــور  شــاهد  آنیم پوشاند ن خطایي 
بــا خطاي بزرگ تر اســت؛ بجاي محور قــرار د اد ن »اقتصاد « 
د ر تصمیم گیری های سیاســي و کاهش رانــت »اقتصاد « به 
»سیاســت« و د وري گزیني از خطاهاي سیاستي و تثبیت و 
کنترل قیمت ها و برخورد  د ستوري با نرخ ارز و بهره بانکي و... 
که این همه یعني سم مهلک بی ثباتی سیاست ها ، مسیر  بارها 
پیمود ه شد ه محد ود یت ها  و ممنوعیت ها و د ستور د اد ن ها به 

اقتصاد   و ...را د ر پیش گرفته ایم. 
راه و روشــي  که قطعــاً  نتیجه ای بهتر از نتیجه ۴0 ســال 
قبل  که سرگرد اني ســرمایه گذاران و کارآفرینان و اضمحالل 
اقتصاد ي را ســبب شــد  ،  عاید  کشور نمی ســازد  . حتي اگر 
 د لیل این بازگشــت به عقب  د شــواري شــرایط و تشــد ید  

فشارهاي خارجي  و... باشد .
 بیاییم باثبات د ر تصمیم گیری ها و قوانیني  که خود  تصویب 
کرد ه ایم و عهد  و قرارد اد ي که با جامعه بســته ایم  و با غلبه بر 
نگرش موقتي و د ســتوري به اقتصــاد  ،  امکان حرکت پاید ار 
کشور  به ســمت توسعه و رشــد  و بلوغ بنگاه های اقتصاد ي 
را فراهم آوریم. شــاید  این آخرین فرصت باشــد  و با تحوالت 
عمیق و سریع حاکم بر اقتصاد  جهان ،  ۴0 سال بعد ي وجود  
 ند اشــته باشد  که  همچون امروز بتوان  اشتباهات را بازخواني 

و بلکه  اصالح نمود .

دیدگاه

معاون اقتصاد ی رییس جمهوری
محمد  نهاوند یان

 تحلیل گر صنعت
حسین حقگو

ترقي اقتصاد ي: بسیاری از فروشند گان مواد  اولیه که پیش 
از این اجناس خود  را با چک مد ت د ار به فروش می رساند ند  

حاال تنها با پول نقد  کار می کنند .
» قبال ما چک ســه ماهه، چهــار ماهه حتی تا ۶ ماهه برای 
خریــد  مواد  اولیه کفش را پرد اخت می کرد یم اما حاال حتی 
جنس فروش های بازار، چک یک ماهه را هم با سختی قبول 
می کنند  و خیلی ها اصال د یگه با چک کار نمی کنند ؛ وقتی 
می خواهید  چیزی را بخرید ، قبل از اینکه معامله جوش بخورد  
اول از پول نقد  شما می پرسند . د یگه مثل گذشته نیست که 
د ر پرد اخت اعتبار د ر بازار حرف اول را بزند  االن پول نقد  مهم 
است.« این ها د ر د ل های یکی از تولید  کنند گان کفش د ر 
بازار کفاش های تهران است. او می گوید  د ر کنار گرانی مواد  
اولیه، کرایه کارگاه، باال رفتن هزینه تولید ؛ حاال نقد  فروشی 
مواد  اولیه هم به یک چالش جد ی د ر بازار تولید  تبد یل شد ه 
اســت. او می گوید :» از یک طرف کاسبان و خرید اران اعالم 
می کنند  که فروش ند ارند  و پولی د ر مقابل کاالیی که برای 
فروش به آن ها می د هید  پرد اخت نمی کنند  و از طرف د یگر 

فروشند ه های مواد  اولیه د یگه فقط نقد  کار می کنند ؛ و این 
وسط مشخص نیست تکلیف تولید  کنند گان چی هست؟«

د ر حال حاضر یکی از بزرگترین مشــکالت تولید کنند گان 
نبود  نقد ینگی است، اگر چه یکی از چالش های بزرگ کشور 
نقد ینگی است ولی این نقد ینگی د ر بخش تولید  وجود  ند ارد  
و بســیاری از واحد های تولید ی را با مشکالت بسیاری رو به 
رو کرد ه است. از طرف د یگر فروشند گان مواد  اولیه هم د یگر 
با چک های مد ت د ار کمتر کار و اعالم می کنند  که باتوجه 
به نوسانات بسیار زیاد  و افزایش قیمت ارز برای آن ها د یگر 
صرفه اقتصاد ی ند ارد  که جنســی را به قیمت روز به فروش 
برسانند  و چند  ماه بعد  پول آن را د ریافت کنند  د ر شرایطی 
که اگر خود شــان د وباره بخواهنــد  آن مواد  اولیه و جنس را 
خرید اری کنند  شاید  مجبور شوند  پول بیشتری به پرد ازند . 
د ر این بین همچنین افزایــش تعد اد  چک های بی محل و 
برگشت خورد ن چند ین میلیون چک د ر بازار د ر سال های 

گذشته به فضای بی اعتماد ی د امن زد ه است.
د ر ســال های گذشته بارها مسئوالن اقتصاد ی کشور اعالم 

کــرد ه اند  کــه بایــد  نقد ینگی 
ســرگد ان کشــور جذب تولید  

شــود  اما د ر عمل نه تنها این 
نشد ه  تولید   نقد ینگی جذب 
اســت که هــر از گاهی به 

بــازاری خــاص ورود  
باعــث  و  کــرد ه 
های  تنش  ایجاد  
اقتصاد ی  سنگین 
شــد ه اســت که 

را  نمونه هــای آن 
د ر بازارهای ارز، ســکه، مســکن، خود رو و... شاهد  هستیم. 
کارشناســان معتقد ند  تا زمانی که افراد  با بازارهایی که یک 
شبه سود شــان چند ین برابر می شــوند ، رو به رو هستند  
منابعشــان را به تولید  و ســرمایه گذاری آن هم د ر شرایط 
پر تنش امروز منتقل نمی کنند . د ر ماه های گذشته فعاالن 
اقتصاد ی نسبت به افزایش نقد ینگی د ر جامعه هشد ارهای 

جد ی د اد ه اند  مسعود  خوانســاری رئیس اتاق تهران گفت: 
»خواهش ما از د ولت این اســت که بــه موضوع نقد ینگی 
بپرد ازند ؛ این موضوع ممکن است حتی خطرناک تر از بحث 
ارز باشــد ، بهمنی هست که به هرجا سقوط کند  آن بخش 
را نابــود  می کند  و هر روز د یرتر پرد اختن به حل این بحث، 

آفات زیاد ی را برای اقتصاد  کشور به همراه خواهد  د اشت.«

ترقي اقتصاد ي :  طی ماه های اخیر شاهد  رشد  محسوس قیمت د ر معامالت 
واحد های مســکونی بود یم این د ر حالی اســت که د ر اواخر سال گذشته بود  
که وزیر راه و شهرســازی وعد ه رونق بد ون افزایش قیمت مسکن را د اد ه بود  
د ر این رابطه با اهلل مراد  سیف، د انشیار اقتصاد  د انشگاه امام حسین )ع( گفت 

و گو کرد یم:
 وی با بیان اینکه افزایش قیمت مســکن د ر این فصل از سال که فصل جابه 

جایی اســت تا حد ود ی قابل انتظار اســت اما این میزان از افزایش قیمت 
امســال غیر متعارف بود  گفت:  عوامل متعد ی است که این افزایش افسار 

گســیخته را به وجود  آرود ه اما مهمترین عاملــی که باعث ایجاد  این 
شــرایط شد ه اســت افزایش قیمت طال و ارز است که به التهاب د ر 

بازار مسکن کمک کرد ه است.
این اســتاد  اقتصاد  د انشــگاه  با تصریح به اینکه ناتوانی د ولت د ر 
کنترل بازار ارز باعث ایجاد  التهاب د ر بازار مسکن شد ه است گفت: 

شرایط روانی که با توجه به نوسانات نرخ ارز به وجود  آمد ه است به 
التهاب د ر بازار مسکن کمک کرد ه است و ممکن است کنترل 

بازار ارز به ثبات بازار مسکن نیز کمک کند .
اهلل مراد  ســیف د ر مورد  این اد عای د ولت 

که د ر ســال گذشته مطرح شد ه 
بود  و د ولت وعد ه رونق مسکن 
بد ون تورم را د اد ه بود  گفت: به 

طور کلی زمانی رونق وارد  بازار می شــود  که مرد م بتواند  نیازهای واقعی خود  
را د ر آن بازار تهیه کنند .

این کارشناس اقتصاد ی با ابراز  اینکه حوزه مسکن نیز از این قاعد ه مستثنی 
نیســت گفت: د ر بازار مســکن نیز  رونق زمانی ایجاد  می شــود  که مرد می 
که نیازمند ان واقعی مســکن هســتند  بتوانند  با بهره برد اری از تسهیالت یا 
هر شــرایط د یگری که د ولت فراهم می کند  

توانایی تهیه مسکن را د اشته باشند .
وی با انتقــاد  از سیاســتهای مد یریتی 
د ولت د ر حــوزه بازار مســکن گفت: 
د ر شــرایط فعلی ایــن وعد ه د ولت 
هیچــگاه عملیاتــی نخواهد  شــد  
چراکه اکنون وضعیت بازار مسکن 
بــه گونه ای نیســت کــه تأمین 
نیاز خرید اران واقعی باشــد   کنند ه 
بیشتر  مســکن  بازار  اکنون  بلکه 
د ر اختیار کسانی است که به 
مسکن به عنوان د ارایی نگاه 
د ارند  و جوالن ســفته بازی 
تاجران اســت و د ولت برای 
کنتــرل ایــن وضعیت هیچ 

برنامه ای ند ارد  و اعالم نکرد ه است بنابراین حرف زد ن از رونق د ر این شرایط 
به د ور از فهم اقتصاد ی است.

اهلل مراد  ســیف با تصریح به اینکه رونق زمانی حاصل می شــود  که  شــرایط 
قد رت خرید  مرد م را به گونه ای د ر حد  معقولی ارتقا بد هیم تا نیازهای واقعی 
مسکن تأمین شــود  و عرضه کنند گان واقعی مسکن بتوانند   مسکن مناسب 
را  عرضه کنند  و مرد م نیز بتوانند  تقاضا کنند   گفت: اما اگر مسکن به عنوان 
د ارایی و سفته بازی بخواهد  مورد  خرید  و فروش قرار بگیرد ، این معنی رونق 
نمی د هد  و بیشــتر التهاب د ر بازار نامگذاری می شــود  که هرگز نیازمند ان 

واقعی را به نیازشان نمی رساند .
این اســتاد  د انشــگاه با هشــد ار به اینکه اگر د ولت با سیاســتهای اقتصاد ی 
متناســب راهکارهــای مد یریــت و کنترل ســفته بازی د ر بازار مســکن را 
اجرایی نکند  و کما فی الســابق بر سیاســتهای گذشــته خود  پافشاری کند  
حالــت التهابی بازار مســکن اد امــه پید ا خواهــد  کرد  گفت:  ایــن التهاب 
 باعث آشــفتگی  برای مصــرف کنند ه واقعی خواهد  شــد  و او را از نیاز خود  

د ور خواهد  کرد .
اهلل مراد  ســیف با تذکر به اینکه  افزایش چشــمگیر یک کاال به یکباره نشان 
د هند ه وجود  التهاب د ر بازار اســت گفت: اکنون که قیمت مسکن به یکباره 
جهش چشمگیر د اشته است نشان د هند ه وجود  التهاب د ر بازار مسکن است 
که د ر چنین شــرایطی با افزایش قیمتها خارج از قاعد ه و حاکم بود ن منطق 

بازار  مواجهیم.

نقد ینگي چالش بزرگ اقتصاد  ایران است 
رنج تولید  از نبود  نقد ینگي

چرا کنترل قیمت مسکن شکست خورد ؟
تبد یل شد ن بازار مسکن به جوالنگاه سفته بازان

صنعت
تجارت
و
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د  ر حالی که جامعه ایرانی مبتال به آســیب های اجتماعی فراوانی است که 
هر کد  ام مســئله ای اساسی و قابل تامل اســت، پرد  اختن غیرحرفه ای به 
برخی مسائل، بیش از آن که موجب آگاهی بخشی باشد  ، از یک سو موجب 
ایجــاد   نارضایتی د  ر بین افکار عمومی و از ســوی د  یگر باعث نقض غرض 
اســت. اگر سازند  گان این مســتند   که به د  نبال تخطئه اقد  ام افراد  ی مثل 
این د  ختر نوجوان بود  ند  ، حاال نتیجه این شــد  ه که د  ه ها و شــاید   صد  ها 
هزار نفر از کسانی که اسم او را نشنید  ه بود  ند  ، امروز به جستجو و تماشای 
وید  ئوهای رقص او پرد  اخته اند   و از ســوی د  یگر رویکرد   اشــتباه مد  یران 
ســازمان این د  ختر رقصند  ه را نزد   بسیاری به یک چهره قهرمان و مظلوم 

بد  ل کرد  ه است.
قرن ها اد  بیات اباحی و جنســی آیا چیزی از اقتــد  ار و صالبت فکر د  ینی 

کاســت؟ غالب شعرا هزلیات د  ارند   و غالب تصویرگران نقش هایی که قابل 
نشر نیســت! قرن ها مرد  م رقصید  ند   و برهنه شــد  ند   و رفتند   و آمد  ند  ، اما 
د  ین آسیبی ند  ید  !  نه تنها شبکه های اجتماعی بلکه رسانه های د  یگر مثل 
تلویزیون هــم همین طورند  ، برای نمونــه از واکنش های مرد  م می فهمیم 
همین برنامه ای که تلویزیون تولید   و پخش کرد  ه چه آسیب هایی زیانباری 
که پد  ید   نیاورد  ه است. وجود   آسیب  مختص شبکه های اجتماعی نیست و 
هر پد  ید  ه د  یگری هم منافع و هم آســیب د  ارد  ،مسئله اصلی این است که 
چگونه ما می توانیم این آسیب ها را کم کنیم؟ انگیزه ما برای کم کرد  ن این 
آسیب ها به خود  ی خود   د  لیل نمی شود   که ما هر کاری را به نام مبارزه با 
آســیب های اجتماعی انجام د  هیم و توجیه کنیم. هر عملی د  ر چارچوب 
خــود  ش مورد   ارزیابی قرار می گیرد  . نیت صد  اوســیما یا هر کس د  یگری 
توجیه کنند  ه اعمال شــان نیست. کسی که چنین مستند  ی را پخش کرد  ه 
باید   مســئولیت اثرات سوء عملش را بپذیرد  . این برخورد  ها و د  ستگیری ها 

فاید  ه ای ند  ارد  . این رفتارها نه تنها مســئله را حل نمی کند  ، بلکه تشــد  ید   
مــی کند  . این که یک نفر را د  ر تلویزیون بیاوریم و گریه کند  ، آثار مخرب 
روانــی د  ارد   و همه خواهند   گفت چرا د  زد  ها و اختالس گرها را نمی آورید  ؟ 
این عمل وقتی نتوانســته هیچ احساس همد  لی ای د  ر مخاطب ایجاد   کند   
و بر عکس د  ر اکثر مخاطبان احســاس شــد  ید   منفی بوجود   آورد  ه، نشان 
می د  هــد   که تهیه کنند  گان این برنامه ها چقــد  ر از واقعیت اجتماعی و نیز 
کارکــرد   فضای مجازی پرت هســتند   و ارتباط ســالم و موثری با جامعه 
ند  ارند  . صد  اوسیما ســالهای بســیار زیاد  ی انحصاری عمل کرد  ه و ظهور 
شــبکه های اجتماعی این ویژگی انحصار را از آن ســلب کرد  ه است. ولی 
صد  اوسیما نمی خواهد   این واقعیت را بپذیرد  ، د  ر نتیجه برای  تخریب آنها 
گام برمی د  ارد   و به د  لیل آشنا نبود  ن با جایگاه این شبکه ها متوجه نیست 
که رفتارش منجر به تقویت آنها و تضعیف خود  ش می شــود  . بهترین کار 
برای صد  اوســیما این است که د  ست از د  شمنی با رسانه هایی که رقیبش 
شد  ه اند  ، برد  ارد   و با پذیرش این واقعیت وارد   رقابت منصفانه و سازند  ه شود   
تا بتواند   رفتار و برنامه های خود   و آنها را اصالح کند  . این رســانه تا وقتی 
رســانه های د  یگر را به رسمیت نشناسد   و تالش برای حذف آنها می کند  ، 

جز شکســت و ناامید  ی نصیبش نخواهد   شــد  .اگر قرار بود  ه با این مستند   
شــاخ های اینســتاگرام را بشــکنند  ، اما نتیجه کمپین سازی رقص بود  ه 
و بســیاری به اشــتراک گذاری تصویر رقص خود   با هشتگ های مرتبط 
پرد  اخته اند  . ظاهرا برخی متولیان متوجه نیستند   که جامعه تغییر کرد  ه و 

اگر اند  کی غلط عمل کنند  ، نتایج معکوس می گیرند  .

 

هــر چقد  ر که از ند  اشــتن وزیر زن د  ر کابینــه جد  ید   د  لگیر 
شد  یم، از حضور د  کتر لعیا جنید  ی د  ر کابینه خشنود   شد  یم. 
لعیا جنید  ی، چهره ای آکاد  میک است که د  انشجویان حقوق 
وی را به عنوان یکی از سرآمد  ان د  انشگاه تهران می شناختند  . 
د  کتر کاتوزیان، استاد   نامد  ار ایرانی اگر قرار بود   نام چند   شاگرد   
خلف خود   را ببرد   و به آنها ببالد  ، حتما یکی از آنها لعیا جنید  ی 
بود  . او شاگرد   ممتاز هر سه د  وره کارشناسی، کارشناسی ارشد   

و د  کترای حقوق خصوصی و اسالمی د  انشگاه تهران بود   و د  ر 
همان د  انشگاه نیز به تد  ریس پرد  اخت. برای خانم جنید  ی هم 
مانند   استاد  ش د  کتر کاتوزیان، د  انشگاه تهران خانه د  وم بود  . او 
فرانسه و عربی می د  انست و به زبان انگلیسی مسلط بود   و د  ر 
هــاروارد   د  وره تحقیقاتی فوق د  کترا د  ر زمینه حقوق تطبیقی 
و د  اوری تجــاری بین المللی را گذراند   و وکالت برخی د  عاوی 
بین المللی را نیز بر عهد  ه د  اشت.بیش از آنکه از انتخاب رئیس 
جمهور برای این چهره د  انشــگاهی و نه سیاسی غافلگیر شوم 
پذیرفتن این ســمت توسط د  کتر جنید  ی بود   که نه برای من 

که گمان می کنم برای خیلی از حقوق د  ان ها و حقوق خوان 
ها غافلگیر کنند  ه بود   زیرا او یک د  انشگاهی بود   که از سیاست 
فاصله می گرفت و چند  ان هم اهل حضور رســانه ای نبود   و 
با مطبوعات سخن نمی گفت.با پذیرفتن معاونت حقوقی نیز 
نشان د  اد   باز هم شاگرد   خلفی برای استاد  ش است چه اینکه 
د  کتر کاتوزیان گرچه بر روی حقوق خصوصی تعصب خاصی 

د  اشت اما به حقوق عمومی بها می د  اد  . 
د  ر این زمینه نیز مقاله و کتاب نوشته بود   و د  ر کوران انقالب 
اســالمی، اهمیت و ضرورت نگارش قانون اساســی را د  رک 
کــرد  ه و از اعضای اصلی نگارش پیش نویس قانون اساســی 
بود  . پذیرفتن ســمت معاون حقوقی رئیس جمهور از ســوی 
د  کتــر جنید  ی هم د  ر شــرایطی بود   که چهــره های زن د  ر 
د  ولت محد  ود   شــد  ه بود  ند   و برخی طعنه می زد  ند   که چهره 
جد  یــد  ی وجود   ند  ارد  . اما ورود   وی به د  ولت و کارنامه اش د  ر 
همین مد  ت نشــان د  اد   که فرد  ی تواناســت و حتی می تواند   
د  ر پست وزارت نیز مســؤولیت بپذیرد   با اینکه الزاما پیشینه 
د  ولتــی ند  ارد  . او تا پیش از این پســت هایــی را که خارج از 
د  انشــگاه هم پذیرفته بود  ، پست های د  انشگاهی بود  . د  ر سال 
۱۳۹٢ مد  یر کل اداره تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات 
وزارت علوم، تحقیقیات و فن آوري شــد  ه بود  . او د  انش کافی 
د  اشــت و تجربه د  ر مد  یریت نیز. پیوند   د  انش و مد  یریت برای 
او معاونت حقوقی ریاست جمهوری را رقم زد  . اما ما همچنان 
بــه او نیاز د  اریــم و با تجربه اند  وخته و موفــق او د  ر معاونت 
حقوقی، انتظار وزارت از او نیز می رود  . او اکنون همپای د  کتر 
ظریف به همراه تیم مذاکره کنند  ه ایران حاضر شــد  ه است و 
مــی رود   که چهره ای بین المللی نیــز بیابد  . د  کتر جنید  ی از 
اینرو مایه مباهات اســت که تنزه طلبی پیشــه نمی کند   و نه 
فقط عرصه های د  انشگاهی بلکه جایگاه های بلند   مد  یریتی و 
اکنون حضور د  ر عرصه بین المللی به عنوان عضو تیم مذاکره 

کنند  ه ایرانی را  د  رنورد  ید  ه است.
منبع : باشگاه زنان 
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و

د  ر تمام د  نیا افراد   بســیاری هســتند   کــه به د  نبال مد   هســتند  .از ســالهای آغازین د  هه 
٢0خورشید  ی برای اولین بار حرف ازمد   و سالن های مد   بین زنان خانواد  ه های اعیان تهرانی 
بــه میان آمد   ، اما ابتد  ا موضع غالب جامعه به این قضیه با د  ید  ه اکراه بود   .زینت جهانشــاه 
حد  ود   ۱۹۳۱ میالد  ی، به همراه پد  رش سرهنگ حبیب اهلل فرود   سرپرست محصالن وزارت 
جنگ آن روزها ایران را به مقصد   آلمان ترک کرد   .ســرهنگ برای مأموریت به برلن رفت و 

د  خترش را به مد  رسه د  خترانه لته فراین که یک آموزشگاه بین المللی معروف بود  ، سپرد  . 
لته فراین جایی بود   که د  خترها با علم خانه د  اری تکمیلی، آشــنا می شد  ند   . به مد  ت یک 
ســال و نیم علوم قضائی، آشپزی ، پرند  ه شناسی، حیوان شناسی و حتی نحوه ذبح و تمیز 
کرد  ن و پختن جانوران، خیاطی، لباسشــویی، اتو و رفو ، وصله کرد  ن لباس و ... هم د  ر این 
مد  رسه به زینت جوان تعلیم د  اد  ه شد  . بعد   از آن او با یک افسر ازد  واج کرد  ه و برای اقامتی 
که د  و سال و نیم طول کشید   راهی برن پایتخت سوئیس شد  . آنجا بود   که زینت عالقه خود   
را به هنر خیاطی جد  ی تر از گذشته د  نبال کرد  ه و یک سال تمام را صرف یاد  گرفتن روش 
برش روی مانکن از یک خانم سوئیسی کرد  . گرچه وابستگی نظامی شوهرش باعث شد   آنها 
ســوئیس را هم ترک کنند   اما د  ر عوض به شهری پاگذاشتند   که یکی از مراکز اصلی صد  ور 
مد   به تمام د  نیا بود  ه و هنوز هم هســت ، پاریس.زینت جهانشــاه تخصص خیاطی خود   را 
د  ر پاریس گرفت. ســپس از بالمن که آن روزها چند  ان شناخته شد  ه و معروف نبود   برش و 
د  وخــت آموخت.د  ر مد  ت یک ماه این د  ختر ایرانی به رموز خیاطی مد  رن وقت، همین طور 
طرز اد  اره یک بوتیک پی برد  . همین قضایا به او کمک کرد   تا یک ســال پس از بازگشت به 
وطنش بتواند   اولین بوتیک ایرانی را د  ر تهران تأســیس کرد  ه و نام خود   را به عنوان اولین 

کسی که پای مد   را به ایران باز کرد  ، د  ر تاریخ ثبت کند  .
د  ر ســال ۱۳٢۱ زینت جهانشاه به همراه همســرش از سوئیس به ایران برگشت. یک سال 
بعد  ، او خیاط خانه خود   را د  ر خیابان امیریه تأســیس کرد   و با همراهی ۵کارگر هر آن چه 
را کــه د  ر طول ســفرها و اقامتش د  ر فرنگ آموخته بود   به خانــم های تهرانی عرضه کرد  . 
با فرســتاد  ن کارت د  عوت و پیغام و چند   تلفن به خانم های معتبر ، زینت موفق شــد   پای 
حد  ود   ۱۵ نفر از زنان سرشــناس شهر را به نمایش افتتاحیه خیاطخانه اش باز کند  . بیشتر 
این خانم ها، از فرنگ رفته ها بود  ند   و با نمایش مد   لباس، آشــنایی د  اشتند   .د  ر این مراسم 
۹0 د  ســت لباس زنانه مخصوص صبح، عصر و شــب به نمایش گذاشته شد   . معرفی لباس 
ها را هم خود   جهانشــاه برعهد  ه د  اشــت و موقع نمایش هر کد  ام، اسم و توضیحاتی د  رباره 
شــان مید  اد  . جالب اســت بد  انید   نام تمام این لباس های ایرانی از روی فصول سال یا گل 
ها انتخاب شــد  ه بود  . هر چند   که جنس پارچه هایشــان مثل تمــام پارچه های مصرفی 
آن ســال ها، فرنگــی بود   و متری ٢0 تا ٢۵ تومان، قیمت د  اشــتند  .این لباس ها بیشــتر 
به رنگ ســیاه و قهوه ای و قیمتشــان به عنوان مثال برای پیراهن بعد  ازظهر ۵0 تومان و 
پالتوها ۱00 تومان بود   . نمایش د  و ســاعت و نیم طول کشــید   و اتفاقاً نه تنها خانم های 
حاضــر د  ر مجلس، بلکه تمام آنها کــه وصف نمایش خیره کنند  ه خیاطخانه جهانشــاه را 
شــنید  ه بود  ند   ، استقبال زیاد  ی از جاد  وی مد   او کرد  ند  .مانکن هایی که باید   لباس های این 
 برنامه د  ر تن آنها نمایش د  اد  ه می شــد   از بین خانم ها و د  ختران د  وســت و آشــنا انتخاب 

شد  ه بود  ند  . 
خوشــبختانه چون محیط خیاطخانه و این برنامه خاص کامــاًل زنانه بود  ، از طرف خانواد  ه 
این مانکن های آماتور و خود  شــان مخالفتی صورت نگرفت. اما به هر حال آموزش طرز راه 
رفتن ، ایستاد  ن و نمایش لباس د  رد  سرهای زیاد  ی د  اشت. این د  خترخانم ها بین ۱۸ تا ٢۵ 
سال سن د  اشتند   و پرو و آماد  ه کرد  ن لباس هایشان ۳ ماه طول کشید  .البته برخالف تصور 
گیســوان مانکن ها ســاد  ه و بی آرایش بود  ، چون د  ر آن زمان سلمانی رفتن و آرایش مثل 
امروز، امری عاد  ی نبود  . مانکنها نه تنها بابت این مانکن شد  ن از زینت جهانشاه د  ستمزد  ی 

نگرفتند  ، بلکه تعد  اد  ی از لباس ها را هم خرید  ند   و رفتند  !زینت جهانشــاه شروع کنند  ه 
راهی بود   که با تأســیس خیاطخانه های متعد  د   و رواج مد   و مد  گرایی د  ر ایران، 

آرام آرام رشد   کرد  ه و حاال از مرز 70سالگی هم گذشته است.

اولین مزون مد   و خیاطي زنانه 

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم

روزد ختر از آن روزهای کلیشــه ای شد ه. مثل 
همیــن کامنت های د ومنظوره »عالی بود  بانو« 
»جرعه جرعه سرکشــید م نوشته تان را خانم« 
و..! د اشتم فکر می کرد م چه چیزی بنویسم که 
نه شــعار باشد  نه خیلی تکرار. می نویسم حتی 

اگر فکر کنید  شعار است یا تکرار!
فضای عمومی جامعه چند ان برای زنان آرامش 
بخش نیست. اگر د ر ســاعات خیلی خلوت د ر 
کوچــه راه می رویم و خانمــی جلوتر از ما راه 
می رود ، کمی پایمان را سســت کنیم و فاصله 
بیند ازیم تا حس امنیت بیشــتری کند . وقتی 
سوار تاکسی می شــویم لزومی ند ارد  پاهایمان 
را۱۸0د رجه باز کنیم، این حرکت را می توانیم 
د ر مســابقات ژیمیناســتیک المپیــک انجام 
د هیم،کمی جمع و جور بنشــینیم که زنی اگر 

نشسته مثل لواشک نچسبد  به د ر ماشین!
وقتی رانند گی می کنیم و رانند ه خود رو جلویی 
خانم است، بوق زد ن، الیی کشید ن و د ستپاچه 
کرد ن او نشانگر این نیست که ما رانند ه بهتری 
هســتیم، فقط بی شــعور بود ن مــان را علنی 
کرد ه ایم. د ر هر محیطی اگر یک زن به ما لبخند  

می زند  به این معنی نیســت که شیفته شد ه و 
هر آن ممکن اســت به جای نارنج، د ستش را 
قاچ کند . ما یوسف نیستیم، د چار توهم نشویم. 
احترام بگذاریم. د ر مهمانی ها موقع آشــنایی با 
یک خانم خیلی جو خارج نگیرد تان و د ستتان 
را د راز نکنید  که از آشــنایی با شما خوشبختم! 
این حق یک زن است که د ستش را د راز کند  به 
شــما د ست بد هد  یا نه. بگذارید  او هم احساس 

خوشبختی کند  از آشنایی با شما!
برای باز کرد ن ســر صحبــت و د لبری، اینقد ر 
د ر مورد  »زنا اینجــورن، مرد ا اونجورن« حرف 
نزنیــم. قبول د ارم که »ممکن اســت« بهترین 
آشپزها و خیاط های د نیا مرد ها باشند  اما قبول 
کنیم که د نیای مرد انــه امروز که بوی خون و 
بــاروت و نفرت مید هد  هــم محصول مد یریت 
ما مرد هاست. شــاید  اگر د نیا د ست زن ها بود  
کمی مهربان تر بود . مثاًل به لوله تانک ها پاپیون 
صورتــی گره مــی زد ند ، یا بعد  از ُکشــتن هر 

د شمن برایش اشک می ریختند . شاید ...
به زن هــا احترام بگذاریم. لزومــی ند ارد  حتماً 
حــس کنیم همه شــان »خواهر و مــاد ر« ما 
هستند ، انســان هســتند . از ما همیشه کمی 
لطیف ترند . ممکن است خیلی زود تر از ما گریه 

کنند ، از د رد  فریاد  بکشند  اما مثل د ریا هستند  
بزرگترین طوفان ها را آرام د ر د ل شــان هضم 
می کنند . به آنهــا احترام بگذاریم و باور کنیم 
که بد ون وجود  زن ها این د نیا لطافت کمتری 

د اشت.
خد ا وقت آفرید ن زنها حوصله بیشتری د اشت. 
مــا را با کارد ک اگر نقاشــی کرد ، آنها را با قلم 
مو نقش زد .وقتــی عصبانی می شــویم برای 
نشــان د اد ن خشــم از فحش د اد ن بــه بانوان 
 همد یگر خــود د اری کنیم! توضیح بیشــتری 

الزم است؟!

اگر کارهایی مثل این را انجام د اد یم خود به خود  
روز د ختر، زن، ماد ر و ... مبارک می شود .

خانم هــای محترم!اگر مرد ی این کارها را کرد  
فکر نکنید  سوســول است یا مرد  »اونه که بوی 
پیاز بد ه و عربد ه بکشه: ضعییییفه!« ما به جای 
»تبریک های مکرر« بایــد  »تمرین های مکرر« 
کنیم تا احترام را یاد  بگیریم. احترام بیشــتر به 
همد یگر.یک زن فارغ از سن و سال تا هر زمان 
که زند ه اســت، زیر پوســتش یک د ختر نفس 

می کشد . 
روز همه زنان و د ختران مبارک

به بهانه روز د ختر 

پیوند  د انش و مد یریت

بند  ه د  ر د  ولت اصالحات پیشــنهاد   تشــکیل کمیته د  ختران جوان 
را به مشــاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان د  اد  م. 
توجه به مسائل د  ختران از اهمیت برخورد  ار است و به همین میزان 
نیز تاکید   می شــود   تا مســائل آنها را از زبان خود  شان شنید  .اینکه 
مسئوالن، بزرگان، پد  ر و ماد  رها بخواهند  ، د  ر این باره اظهارنظر کنند  ، 
اشــکالی ند  ارد  ، اما به معنای این نخواهد   بود   که نیازهای واقعی آنها 

را می د  انند  . د  ر ســال ۱۳7۸یک نیازسنجی از د  ختران جوان انجام 
شــد   و پاسخ هایی که به این نیازسنجی د  اد  ه شد  ، کمی عجیب بود  ، 
چون نیازهای د  ختران از ازد  واج به سمت حضور اجتماعی، تحصیل 
و اشتغال تمایل د  اشت.این مقوله د  ر آن سال ها برای اولین بار مطرح 
شــد  . امروزه با افزایش ســن ازد  واج و تمایل د  ختران به تحصیالت 
عالیه و اشــتغال مواجه هستیم که نشان می د  هد  ، نیازسنجی انجام 
شــد  ه مناسب بود  ه و این مسائل جزو نیازهای اساسی جوانان است. 
هم اکنون وزارتخانه ای تحت عنــوان وزارت ورزش و جوانان وجود   
د  ارد  ؛ این سازمان می توان با توجه به نیازهای واقعی د  ختران عالوه 
بر اقد  امات کارشناســی از د  ختران نظرخواهی کرد  ه و متناســب با 
نیازهای واقعی آنها برنامه ریزی کند  . د  ر این شرایط بخش عمد  ه ای از 
مد  یریت این امر نیز باید   بر عهد  ه د  ختران باشد  .د  ر مسائل و پیشرفت 
د  ختران موانع مشاهد  ه می شود  ، د  ر صورت بی توجهی یا کم توجهی 
به مسئل آنها احساس تبعیض به وجود   می آید  . د  ر حالی که احساس 
تبعیض از خود   تبعیض سخت تر است. انتظار می رود  ، قوه مقننه د  ر 
این باره وارد   عمل شود  . د  ر حالی که باز انتظار می رود   که د  ختران از 
طریق نهاد  های مد  نی همچون رســانه مسائل خود   را مطرح کرد  ه و 
خواستار اصالحات شرایط باشند  .د  رضمن قوانین مناسب فراوان د  ر 
کشور وجود   د  ارد   که به شکل مناسب اجرا نمی شود  . بند  ه بر این باور 

هستم که مسیر برای پیشرفت د  ختران باز است و اگر هم باز نباشد  ، 
د  ختران می توانند   د  ر این عرصه پیشرو باشند  . جوان امروز نمی خواهد   
الگو د  اشته باشد  ، بلکه خود   را الگوی د  یگران د  ر عرصه های مختلف 
می د  اند  . با این وجود  ، با بررسی اقد  امات گروه های پیشرو باید   به این 
مطلب تاکید   کرد   که خواستن توانســتن است. هم  اکنون موانع و 
مشکالت وجود   د  ارد  ، بسیاری از سد  ها وجود   د  ارد  ، اما باید   این سد  ها 
را از میان برد  اشت. برای مثال برای اولین بار از مرد  ان برای فعالیت د  ر 
منطقه عسلویه د  عوت شد  ، اما مطالبه گری زنان باعث شد  ه که امروز 
زنان د  ر آنجا هم مشــغول به کار شوند  . بند  ه بر این باور هستم که 
د  ختران باید   هد  فشان را پیگیری کرد  ه و برای رفع مشکل خستگی 
ناپذیر باشند  . جوانان عالوه بر مسائل خود   باید   مسائل جامعه و کشور 
را مشــاهد  ه کرد  ه و د  ر رفع موانع اقد  ام کنند  . توصیه می شود   تا د  ر 
اولین مانع احساس سرخورد  گی به افراد   د  ست ند  هد  . امروز مد  اخله 
حکومت به زند  گی خصوصی افراد   به ویژه جوانان انجام می شود  ، این 
امر آزار د  هند  ه اســت. مهم ترین اقد  ام د  ر این وضعیت به رســمیت 
شناختن عقید  ه، افکار و آرای جوانان به ویژه د  ختران است. د  ختران 
می توانند   به پرورش قابلیت هایشان بپرد  ازند  . بند  ه به نظام آموزشی 
کشور معترض هستم، چون به آرمان هایی همچون احترام به رأی و 

نظر انسان بی توجه است./ آرمان

د ختران مطالبه گر حقوقشان باشند 

احسان محمد ی 

فخرالساد ات محتشمی پور 

مهد  ی نجفی خواه

مریم باقی

قهرمان سازی یا محکوم سازی



اگر لیســت کتاب های ممنوعه حوزه زنان را برایتان بخوانیم 
خود  تان متوجه می شوید   که مشکل از کجاست. د  رواقع باید   
از آن سمت بپرسید   که چرا اینقد  ر از موضوع زن همه وحشت 
د  ارند  . بحث این نیســت که ما می خواهیم یا نمی خواهیم، ما 
کارمانان این اســت و مطالعات زنان بخشــی از فعالیت های 
ماست که مجاز هم هست . منتها یک سیاستی وجود   د  ارد   که 
بند  ه نام آن را نه سیاست زن  ستیز بلکه زن  ترس می گذارم. 
انگار وحشــتی از حضور زنان د  ر عرصه های مختلف سیاسی 
و اجتماعی هســت که باعث می شود   نسبت به حضور زن د  ر 
همه عرصه های اقتصاد  ی این ترس پد  ید   بیاید  .ممکن اســت 
از نظــر اجتماعی یا حتی از نظر حقوقی هیچ اتفاقی نیفتاد  ه 
باشد   و امکان جد  ید  ی برای زنان بازنشد  ه باشد   و هیچ تحولی 
د  ر قوانین مد  نی حوزه زنان پیش بینی نشــد  ه باشد  ، اما باید   
نگاه کنیم و ببینیم خــود   زنان چه کرد  ه اند  .فعالیت د  ر حوزه 
کارآفرینی بســیار عظیم بود  ه، فعالیت ها د  ر زمینه اقتصاد  ی 
بســیار مهم بود  ه و علی رغم همــه محد  ود  یت ها د  ر د  هه های 
اخیر شــما زن را به عنوان رانند  ه تاکســی، رانند  ه اتوبوس یا 

هر شغلی که پیش تر مرد  انه تصور می شد   می بینید  . تلویزیون 
هم گزارشــی پخش می کند   از بانوان نجار و می د  انیم که زن 
کشــاورز یا د  ام د  ار د  رجه یک د  اریم که موفق به کسب مد  ال 
هم شــد  ه است. برخی از این فعالیت ها د  ر گذشته هم توسط 
زنان انجام می شد   ولی د  ر حال حاضر بسیاری از د  رهای د  یگر 
هم گشود  ه شد  ه است.د  ر همین مقوله فرهنگ ببینید   تعد  اد   
نویســند  گان زن که می توانند   از طریق نوشــتن و قلم خود   
کســب د  رآمد   د  اشته باشند   و با خلق د  استان و رمان؛ زند  گی 
خود   را می گذرانند   چقد  ر زیاد   است، تازه قسمت های فانتزی 
مقوله نویسند  گی را محاسبه نمی کنیم. اگر به بازار تهران هم 
سر بزنیم بالفاصله متوجه تغییر فضای بازار سنتی می شویم. 
د  یگر از فضای ســنتی و قد  یمی بازار خبری نیســت و زنانی 
پشت پیشخوان حجره ها ایستاد  ه اند   و مشغول خرید   و فروش 
هســتند  . د  ر شهرستان هایی با بافت ســنتی هم اعم از اراک 
یزد  ، شمال کشور و … زنان به صورت جد  ی وارد   عرصه های 
جد  ی اقتصاد  ی شــد  ه اند  . د  ر تنکابن بزرگ ترین و مهمترین 
کارگاه های مبل ســازی صاحبان کارگاه ها و فروشــگاه ها و 
نمایشــگاه ها زنان هســتند  . این تحول به نظرم از هر تحول 

د  یگری مهم تر و قد  م اول اســت. یعنــی زن اول باید   توان و 
استقالل اقتصاد  ی د  اشته باشد   تا حرف های د  یگرش به گوش 
برسد  .زنان بیکار ننشستند   و خود  شان برای خود  شان کارهایی 
مفصــل صورت د  اد  ند   و به نتیجه هم رســید  ند  .  زنان د  ر این 
سال ها د  یوارهایی را  شکستند   و از آن ها رد   شد  ند   که تا چند   
وقت پیش به نظر غیر قابل عبور می آمد  . زنان د  ر سازمان  های 
مرد  م  نهاد   واقعا غیرد  ولتــی نه آن NGO هایی که به د  ولت 
وابسته هســتند   و هزینه های خود   را از د  ولت می گیرند   هم 
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منیــره روانی پور د  وم مرد  اد   مــاه ۱۳۳۳ د  ر یکی از روزهای 
گرم تابســتان د  رآباد  ی جفره ازتوابع بوشهرمتولد   شد  . د  وران 
کود  کی و نوجوانی او د  ر جفره و بوشــهر ســپری شد   و پس 
از اتمام تحصیالت متوســطه د  ر بوشــهر به شیراز رفت و د  ر 
رشته روان شناســی تحصیل کرد  . سپس به آمریکا رفت و از 
د  انشگاه ایند  یانا د  ر رشته علوم تربیتی فوق لیسانس گرفت د  ر 
سال ۱۳۶0 به توصیه یکی از نزد  یکانش د  استان نویسی را به 
صورت جد  ی آغاز می کند  . او پیش از انتشار د  استان هایش د  ر 
محافل اد  بی حضور می یابد  . اما د  اســتان های وی با عناوینی 
چون »ضعیف، سیاه« مورد   بی مهری قرار می گیرد  . روانی پور 
بعد   از هفت ســال تجربه حضور د  ر محافل اد  بی، د  ر سال ۶7 
اولین مجموعه د  اســتانی خود   به نام »کنیزو« منتشر کرد   و 
یک ســال بعد   وی اولین رمان خــود   رابه نام »اهل غرق« به 
چاپ رسانید  . این رمان مورد   توجه منتقد  ان قرار گرفت. سال 
۱۳۶۹ برای او ســال پرکاری محسوب می شود  . روانی پور د  ر 
این سال هم مجموعه د  اســتان »سنگ های شیطان« و هم 
د  ومین رمان خود   »د  ل فوالد  « را روانه بازار کرد  . روانی پور د  ر 
سال ۱۳7٢ مجموعه »سیریا سیریا« و د  ر سال ۱۳7۸ »کولی 
کنار آتش« را منتشر ساخت. او باز هم مد  تی سکوت کرد  . اما 
د  ر سال ۱۳۸0 مجموعه د  استان »زن فرود  گاه فرانکفورت« را 
منتشر کرد   و د  ر آخر روانی پور آخرین اثرش را به نام »نازلی« 
که شــامل سه مجموعه د  استان است د  ر سال ۱۳۸۱ منتشر 
کرد  . گرچه آغاز کار رسمی و حرفه ایش سال ۱۳۶7 است اما 
او پیش از این سال ها آثاری برای کود  کان چون : »گنجشک 
و آقای رییس جمهور« و »ترانه های کود  کان« را منتشر کرد  ه 
است. او د  ر د  اســتان هایش د  غد  غه استفاد  ه از عناصر طبیعی 
و میل به قهرمان پروری د  ر قالب شــخصیت های زنانه را پی 
می گیــرد  . هر چند   ســبک و زبانش د  ر طول ســال ها تغییر 
می کند  .اما د  غد  غه های او ثابت اســت، عناصر ویژه د  استانی 
طبیعت حاکم بر فضای د  اســتان ها و نقش برجسته زن ها، از 

همان کتاب اول د  ر د  استان ها حضور د  ارند  .
او گرچه سال هاســت که د  رگیــرود  ار آباد  ی »جفره« زند  گی 

نمی کنــد  ، با این وجود   آد  اب و رســوم و حتی خرافات آن جا 
را د  ر ذهــن د  ارد  . گرچه گذشــت زمــان و تحوالت روحی و 
روانی او باعث شــد  ه د  ر آثار جد  یــد  ش تحولی عمیق ایجاد   
شــود  . د  ر اولین مجموعه د  استانی او »کنیزو« د  ر سه د  استان 
نخست آن »کنیزو«، »شــب بلند  « و »آبی ها« عناصر تکرار 
شــوند  ه مهمی چون د  ریا و افســانه های آن، طلسم ها، پریان 
د  ریایی، ماهی گیران و زنان بومی، نمود   چشم گیری د  ارد  . این 
باورهــا د  ر رمان »اهل غرق« تکامل می یابد  . اما بعد   از این د  و 
اثر د  ر آثار د  یگر نویســند  ه با حواد  ثی که جنبه اســاطیری و 
جاد  ویی کمتری د  ارد   روبه رو می شــویم.د  ر»کولی کنارآتش« 

پل زیبایی بین کولی های غربتی وپایتخت نشــینان انقالبی 
ایجاد   می کند   وهنرمند  انه این آد  مهای متفاوت را بهم متصل 
می کند   .روانی پور، با اســتفاد  ه از لغات جنوبی و بوشهری و 
استفاد  ه از واژه های محلی د  استان های ویژه ای را با محوریت 
زن پی ریخته اســت. اغلب مرگ و پوچی پایان د  استان های 
او می باشــد   و د  ر واقع قهرمانان د  استان هایش بازند  ه زند  گی 
هســتند  . او با افســانه و خرافات و باورها حواد  ث د  استان را 
پیش می برد  . د  ر بیشــتر د  اســتان های کوتاه و رمان های او 
شــخصیت اصلی د  اســتان زن اســت. او با د  ید  ی اجتماعی 
د  ر د  استان هایش به زنان و مســایل آنان می پرد  ازد  . او حتی 
موضوعات کلیشه ای زنان را نیز بیان می کند  . زنان د  ر آثارش 
را می توان به ســه گروه تقسیم کرد  ، زنان بومی که بیشترین 
حضورشان د  ر مجموعه ها و د  استان های ابتد  ایی او است. اینان 
مطابق با میل و غریزه خود   زند  گی می کنند  .زنان شــهری که 
تمام د  غد  غه این زنان خانه د  اری اســت. آنها د  ر شهر زند  گی 
می کنند   و د  غد  غه ها و فکر آنها نسبت به زنان بومی پیچید  ه تر 
است. گاه این زنان، زنان مطلقه ای هستند   که از تنهایی رنج 
می برند   و د  چار بیماری روحی و روانی شد  ه اند   .زنان روشنفکر 
که این زنــان د  ر آثار روانی پور اغلب نویســند  ه اند  . این زنان 
از طرف زنان بومی مطرود  ند  . از ســوی د  یگر به زند  گی زنان 
بومی غبطه می خورند  .زنان د  استان های روانی پور جد  ا از همه  
این تفاوت ها خصوصیات مشترکی د  ارند  . بیشتر آنها سرکش، 
قوی و مستقل هســتند   و د  ر عشق پیشگامند  . آنها حاضرند   
برای رسید  ن به عشقشان از همه چیز خود   بگذرند  ،خستگی 
ناپذیرند  به آب وآتش می زنند  .آرام وقرار ند  ارند  . زنان نویسند  ه 
د  ر اغلب د  اســتان های روانی پور به نوعی حضور د  ارند  . شاید   
بتــوان گفت که او خــود   را روایت می کنــد  . از آن جایی که 
نویســند  گان همیشــه به قصد   و منظور خاصی قلم به د  ست 
می گیرند  ، همیشــه د  ر بین د  یگر هنرمنــد  ان، د  ارای احترام 
بیشتری هســتند  . به خصوص نویسند  گان ایرانی که آثارشان 
ســعی د  ر نشان د  اد  ن شاخصه های انسانی و تقبیح رفتارهای 

غیرانسانی د  ارد  . 

کتاب: قهوه ی سرد  آقای نویسند ه
نویسند ه: روزبه معین

انتشارات: نیماژ
تعد اد  صفحات: ٢٢0

قیمت : ٢0۵00 تومان

معرفي کتاب
کتاب قهوه ی سرد  آقای نویسند ه یک رمان ایرانی با موضوع عاشقانه است که تِم معمایی – هیجانی د ارد  و د ر 
مد ت زمان تقریبا یک ماهه به چاپ بیستم رسید ه و می توان گفت به نحوی شگفتی ساز است. این رمان تا به 

امروز بیشتر از پنجاه بار تجد ید  چاپ شد ه است.
این رمان د استان یک نویسند ه به نام آرمان روزبه و یک د ختر روزنامه نگار است. کتاب با یک خاطره از د روان 
کود کی آرمان شروع می شود . ماجرا از این قرار است که آرمان د ر کود کی عاشق د ختری می شود  که ۱۵ سال 
از خود ش بزرگتر است و برای تمرین پیانو به خانه پیرزن همسایه می آید . آرمان عاشق رفت و آمد  این د ختر 
برای یاد گیری پیانو است. اما پیرزنی که به این د ختر پیانو آموزش می د هد  یک آهنگ بیشتر نمی د اند  و بنابراین 
آرمان تصمیم می گیرد  نت های موسیقی آن ها را د ست کاری کند  تا آموزش پیانو مد ت زمان بیشتری طول 
بکشد .ازقضا زنگ خونه ی پیرزن خراب بود  و معشوقه ی د وران کود کی من مجبور بود  زنگ خونه ی ما رو بزنه 
منم هر روز با یه د ست لباس اتوکشید ه می رفتم پایین و د ر رو واسه ش باز می کرد م، اونم می گفت: »ممنون 

عزیزم!« لعنتی چقد ر تود ل رو می گفت عزیزم!
٢0 ســال بعد  آرمان به یک کنسرت می رود . کنسرت عشق د وران کود کی اش. اتفاقا د ر همان کنسرت د ختر 
آهنگی را که آرمان د ر کود کی د ســتکاری کرد ه را می نوازد  و اسم آن را هم »وقتی پسربچه عاشق می شود « 
گذاشته است. آرمان از این اتفاق بسیار لذت می برد  و می خواهد  خود ش را معرفی کند ، می خواهد  اعتراف کند  

که این آهنگ نتیجه شیطنت خود ش بود ه اما ماجرا به این ساد گی نیست و... .
به خود م اومد م، حضار هنوز د اشــتن تشویقش می کرد ن و فهمید م د استان این آهنگ به قد ری معروف شد ه 
که همه ازش خبر د ارن، د لم می خواست از جام بلند  شم و فریاد  بزنم که اون پسربچه منم، من بود م که این 

آهنگ رو نوشتم، اما از این ترسید م که د یوونه خطابم کنن.

 آد   م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 58 - نیمه د وم تیر  1397 

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

کافه کتاب 

کافهداستان

مرد ی که د ر کوچه می رفت هنوز به صرافت نیفتاد ه بود  به یاد  بیاورد  که سیزد ه سالی می گذرد  که او به چهره  
خود ش د ر آینه نگاه نکرد ه است. همچنین د لیلی نمی د ید  به یاد  بیاورد  که زمانی د ر همین حد ود  می گذرد  که 
او خند ید ن خود  را حس نکرد ه اســت. قطعاْ به یاد  گم شــد ن شناسنامه اش هم نمی افتاد  اگر راد یو اعالم نکرد ه 
بود  که افراد  می باید  شناســنامه ی خود  را نو ، تجد ید  کنند . مرد  به صرافت افتاد  د ست به کار ُجستن شناسنامه 
اش بشود ، وخیلی زود  ملتفت شد  که شناسنامه اش را گم کرد ه است. اما این که چرا تصور می شود  سیزد ه سال 
از گم شــد ن شناســنامه ی او می گذرد ، علت این که مرد  ناچار بود  به یاد  بیاورد  چه زمانی با شناسنامه اش سر 
و کار د اشــته اســت، و آن بر می گشت به حد ود  سیزد ه سال پیش ، چون او د ر زمانی بسیار پیش از این، د ر یک 
روز تاریخی شناســنامه را گذاشته بود  جیب بغل بارانی اش بعد  از آن تاریخ د یگر با شناسنامه اش کاری ند اشت 
تا الزم باشد  بد اند  آن را د ر کجا گذاشته یا د ر کجا گمش کرد ه است. حاال یک واقعه ی تاریخی د یگر پیش آمد ه 
بود  که احتیاج به شناسنامه د اشت وشناسنامه گم شد ه بود .کوچه را طی کرد ، سوار اتوبوس شد  و یکراست رفت 
به اد اره ی سجل احوال. د ر اد اره ی سجل احوال جواب صریح نگرفت و برگشت، اما به خانه اش که رسید ، به یاد  
آورد  که به او گفته شــد ه برود  یک استشــهاد  محلی د رست کند  و بیاورد  اد اره . نشست روی صند لی و خود کار و 

کاغذ را گذاشت د م د ستش، روی میز. 
خوب باید  نوشته شود  ما امضاء کنند گان ذیل گواهی می کنیم که شناسنامه ی آقای... مفقود االثر شد ه است. از 
خانه بیرون آمد  و یکراست رفت به د کان بقالی که هفته ای یک بار از آنجا خرید  می کرد . اما د کاند ار گفت او را 
نمی شناسد  و اسم او را نمی د اند ، بله،د رست است. باید  اول می رفته به لباسشویی، چون هر سال شب عید  کت 
و شلوار و پیراهنش را می د اد ه لباسشویی واما لباسشویی، با وجود ی که حافظه ی خوبی د اشت و مشتری هایش 
را به چهره می شناخت، به او گفت لطفاْ ممکن است اسم مبارکتان را بفرمایید ؟ د ست کم یکی از قبض های ما 
را که البد  خد متتان اســت بیاورید ، مشکل حل خواهد  شد .اما قبض لباس را چرا باید  مشتری نزد  خود  نگه د ارد ، 
وقتی می رود  و لباس را تحویل می گیرد ؟ نه، این عملی نیســت. د یگر به کجا وچه کســی می توان رجوع کرد ؟  
د کان نانوایی د ر همان راســته بود  و او هر هفته، نان هفت روز خود  را از آنجا می خرید . شــاگرد  شاطر کنار د یوار 
د راز کشــید ه بود  و گفت پخت نمی کنیم آقا، ومرد  خود  به خود  برگشــت و راه افتاد  طرف خانه اش، به نظرش 
رســید  با د ســت پُر راه بیفتد  برود  اد اره ی مرکزی سجل احوال، مقد اری پول رشوه بد هد  به مأمور بایگانی واز او 
بخواهد  رد  واثری از شناســنامه ی او پید ا کند . رفت زیر زمین بایگانی وبنا کرد  به جســتجو.  وبا آن جد یتی که 
پیرمرد ِ بایگان آستین به د ست کرد ه بود  تا باالی آرنج واز پشت عینک ذره بینی اش به خطوط پروند ه ها د قیق 
می شد ، این اطمینان حاصل بود  که مرد  ناامید  از بایگانی بیرون نخواهد  آمد . حرف الف تمام شد ه بود  که پیرمرد  

رفت طرف قفسه ی مقابل که با حرف ب شروع می شد ، وپرسید :
فرمود ید  اســم فامیلتان چه بود ؟ مرد  جواب د اد :  من چیزی عرض نکرد ه بود م.بایگان پرسید  : چرا، به نظرم اسم 

واسم فامیلتان را فرمود ید ، 
مرد  گفت:خیر،من چیزی عرض نکرد م.بایگان گفت :چطور ممکن است نفرمود ه باشید ؟مرد  گفت : خیر... خیر. 

بایگان عینک از چشم برد اشت وگفت : خوب، هنوز هم د یر نشد ه، چون حروف زیاد ی باقی است. حاال بفرمایید ؟ 
مرد  گفت:من وقت شــما را بیهود ه گرفتم.معذرت می خواهم اصل مطلب را فراموش کرد م به شما بگویم.من هر 
چه فکر می کنم اســم خود  را به یاد  نمی آورم، مد ت مد ید ی اســت که آن را نشــنید ه ام. فکر کرد م شاید  بشود  

شناسنامه ای د ست و پا کرد ؟
بایگان عینکش را به چشم گذاشت وگفت:البته باید  راهی باشد . اما چه اصراری د ارید  که حتماْ.. 
مرد  گفت: هیچ...همین جوری بیخود ی...اصاْل می شود  صرف نظر کرد . راستی چه اهمیتی د ارد ؟

بایگان گفت:هر جور میلتان اســت. اما من فراموشی ونسیان را می فهمم. گاهی د چارش شد ه ام.با وجود  این،اگر 
اصرار د ارید  که شناســنامه ای د اشــته باشید ،راه هایی هست.بی د رنگ، مرد  پرسید  چه راه هایی؟ و بایگان گفت: 
قد ری خرج بر می د ارد . اگر مشــکلی نباشد  راه حلی هست. یعنی کسی را می شناسم که د ستش د ر این کار باز 
اســت. می توانم شــما را ببرم پیش او. باز هم نظر شما شرط است .آنها  سوار اتوبوس شد ند  ورفتند  طرف محلی 
که بایگان پیچ واپیچ هایش را می شــناخت. آنجا یک د کان د راز بود  . پیر مرد ی که د ِم د ِر نشســته بود ، بایگان 
را می شــناخت. پس جواب ســالم او را د اد . بایگان وارد  د کان شد  ومرد  را یکراست برد  طرف د ربند ی که جلوش 
یــک پرد ه ی چرکین آویزان بود . پرد ه را پس زد  و د ر یک صند وِق قد یمی را باز کرد  وانبوه شناســنامه ها را که 
د ســته د سته آنجا قرار د اد ه شد ه بود ،نشــان د اد  وگفت:بستگی د ارد  که شما چه جور شناسنامه ای بخواهید . این 
روز ها خیلی اتفاق می افتد  که آد م هایی اسم یا شناسنامه، یا هر د و را گم می کنند . حاال د وست د ارید  چه کسی 
باشید  ؟ شاه یا گد ا؟ اینجا همه جورش را د اریم، فقط نرخ هایش فرق می کند . بعضی ها چشم شان را می بند ند  
و شانســی انتخاب می کنند ،تا شما چه جور سلیقه ای د اشته باشید ؟ مایلید  متولد  کجا باشید ؟ اهل کجا؟ وشغل 
تان چه باشــد ؟ چه جور چهره ای می خواهید  د اشته باشید ؟ خود تان انتخاب می کنید  یا من برای تان  برد ارم؟ 
این جور شانســی ممکن اســت شناسنامه ی یک امیر، یک تاجر آهن، صاحب یک نمایشگاه اتومبیل ...یا یک... ، 
نگران نباشید .اســم تان د وست د ارید  چه باشد ؟ حسن، حسین،بوذرجمهر و ... یا ازسنخ اسامی شاهنامه ای؟ چه 

جور اسمی را می پسند ید ؟
مرد ی که شناســنامه اش را گم کرد ه بود ، لحظاتی خاموش و اند یشــناک ماند ، وزآن پس گفت:اســباب زحمت 
شــد م،اگر زحمتی نیست بگرد  و شناســنامه ای برایم پید ا کن که صاحبش مرد ه باشد . این ممکن است؟! بایگان 

گفت:هیچ چیز غیر ممکن نیست. نرخش هم ارزان تر است.
ممنــون! ، بیرون که آمد ند ، پیرمرد  د کان د ار ســرفه اش گرفته بود  و د ر همان حال برخاســته بود  وانگار د نبال 
چنگک می گشــت تا کره کره را بکشد  پایین، و ال به الی ســرفه هایش به یکی د و مشتری که د م تخته کارش 
ایســتاد ه بود ند  می گفت فرد ا بیایند  ، چون ته د کان برق نیست و... مرد ی که د ر کوچه می رفت به صرافت افتاد  
به یاد  بیاورد  که زمانی د ر حد ود  ســیزد ه ســال می گذرد  که نخند ید ه است، و حاال ... چون د هان به خند ه گشود  
با یک حس ناگهانی متوجه شد  که د ند ان هایش یک به یک شروع کرد ند  به ور آمد ن ، فرو ریختن و افتاد ن جلو 
پاها، همچنین حس کرد  به تد ریج تکه ای از اســتخوان گونه، یکی از پلک ها، ناخن ها و... د ارند  فرو می ریزند ، 
و به نظرش آمد ، شــاید  زمانش فرا رســید ه باشد  که وقتی، اگر رسید  به خانه و پا گذاشت به اتاقش، برود  نزد یک 

پیش بخاری و یک نظر برای آخرین بار د ر آینه به خود ش نگاه کند .

آینه 
محمود  د ولت آباد ی 

۱0 مــرد  اد   زاد  روز محمــود   د  ولت آباد  ی  
یکی از برجسته ترین مشاهیر اد  بی  د  وران 
معاصر اســت . آوازه او نه تنها به ســبب 
جایگاه واالی اد  بی اش  د  ر ســطح ملی و 
بیــن المللی و  القابــی نظیر »آقای رمان 
ایران« اســت  بلکه از جهت نوع لباس و 
پوشــش ظاهری د  ر میان د  وســتد  اران و 
د  نبال کنند  گان اد  بیات د  اســتانی ایران او 
را بــه عنوان یک ســوپر الکچری اد  بیات 
معاصر ایران متمایز نمود  ه اســت. بیشتر 
مخاطبان ایرانی با سبیل زرد  ی که یاد  گار 
سال های طوالنی سیگار کشید  ن محمود   
د  ولت آباد  ی است، آشنا هستند  ؛ نویسند  ه 
ایرانی که همیشــه د  ســتمال گرد  نی بر 
د  ور گرد  ن اوســت و به عنوان یک چهره 
رسانه ای- اد  بی د  ر ذهن مخاطبان ایرانی 
جایگاه سازی کرد  ه است بطوری که یکی 
از کارشناسان مطرح برند  سازی ایران »آنا 

جلــوه« د  ر مقاله ای د  ر»فرصــت امروز« 
د  ر  مــورد   او چنین می نویســد  : هرچند   
نام د  ولت آباد  ی ســپید  ی مو، گذر زمان 
و قد  مــت را تد  اعی می کنــد   اما گویی او 
اصال قصد   پیر شد  ن ند  ارد  . محمود   د  ولت 
آباد  ی نمایند  ه  زند  ه  د  هه چهل و البته از 
فعاالن به روز د  هه نود   اســت. چه فرد  ای 
شــخصی و چه فرد  ای اجتماعی.محمود   
د  ولت آباد  ی از بقایای نســل د  وم د  استان 
نویسی ایران است؛ او هم قلم و هم د  وره 
بزرگانــی مانند   جالل آل حمــد  ، احمد   
محمود  ، غالمحســین ساعد  ی، شهرنوش 
پارســی پور و ســیمین د  انشور است و تا 
به امروز ارتباط خــود   را با مرد  م حفظ و 
به روز کرد  ه اســت. هرچند   د  ولت آباد  ی 
فرزند   نســلی اســت که د  ر آن ابزارها و 
رســانه هــای تبلیغاتی د  ر حــال زایید  ه 
شــد  ن بود  ه اســت اما او توانسته د  ر کنار 

نوقلمانی که به واســطه مد  گرایی رسانه 
ای، د  چار محبوبیت ها و شهرت های یک 
شبه می شــوند  ، د  وام بیاورد   و متمایز د  ر 
ذهن مخاطب ایرانی جایگاه خود   را تثبیت 
کند  . نام د  ولت آباد  ی د  ر الیه های مختلف 
جامعه نفــوذ کرد  ه و ســهم ذهنی قابل 
توجهی را به خود   اختصاص د  اد  ه اســت.  
د  ولت آباد  ی گروه های مخاطب متفاوتی 
را د  ر ســال های طوالنی نویسند  گی اش 
مجذوب خود   کرد  ه اســت. محمود   د  ولت 
آباد  ی را می توان یکــی از معروف ترین 
پرســونال برند  های حوزه اد  بیات د  استانی 
ایران د  انست. از طرفی این موضوع بسیار 
حائز اهمیت اســت که او تمام ویژگی ها و 
اســتاند  ارد  های یک پرسونال برند   اد  بیاتی 

د  ر سطح جهان را د  ارد  !
محمود   د  ولت آباد  ی د  اســتان سرایی د  ر 
مورد   برند   شخصی اش را هم خوب می د  اند  ! 
از طرفی ســه گانه شــخصیت اجتماعی 
د  ولت آباد  ی، کلید  ر و زوال کلنل است که 
برای او جایگاه منحصربه فرد  ی ساخته و 
کمتر کســی د  ر حوزه  اد  بیات د  استانی به 
آن د  ست یافته اســت.او د  ر فعالیت های 
اجتماعی اش طرف مرد  م بود  ه و به عنوان 
چهره ای معترض شــناخته شد  ه است. او 
به عنوان یک نویسند  ه، خود   را د  ر محفل 
هــای اد  بی محد  ود   نکــرد   و د  غد  غه های 
زند  گی مــرد  م، نه تنهــا د  ر کتاب هایش 
عینــا نمود   د  ارد   . د  ولت آباد  ی با اینکه د  ر 
سطح بین المللی بسیار مورد  توجه بود  ه و 
شــاید   جوایز او د  ر خارج از ایران بیشتر از 
یاد  بود  های د  اخلی اش است و حتی کتاب 
زوال کلنــل او به رغم تالش هایش اجازه 
انتشــار د  ر ایران نگرفــت و بااین حال به 
چند  ین زبان د  ر د  نیا ترجمه و منتشر شد  ، 
هرگز قصد   ترک وطن را نکرد  .او د  رجایی 
می گوید   »مملکت من عشــق من است« 
که این عشق د  ر نهایت د  ستاورد  های ملی 
برای ایرانیان د  اشته است و پرسونال برند   
کامال ایرانی و حتی روستایی د  ولت آباد  ی 
و کتاب هایش به راحتی از مرزهای ایران 

عبور کرد  ه است. 
 عناوینی که »کلیــد  ر« به عنوان د  ومین 
رمان بلند   جهان بعد   از رمان مشهور »د  ر 
جست وجوی زمان ازد  ست رفته« نوشته  
»مارسل پروست« )د  ر هفت جلد   و ۴٢۱۱ 
صفحه به زبان  فرانســوی و با حد  ود   یک 
میلیون و ٢00 هزار کلمه(، د  ر ۱0 جلد   و 
٢۸۳۶ صفحه، با د  اشتن حد  ود   ۹۵0هزار 
کلمــه و بلند  ترین رمــان ایرانی به خود   
اختصاص د  اد  ه اســت، گاهــی از محمود   
د  ولت آباد  ی مشهورتر می شود  .همچنین  
مارال و گل محمد   از نام های سرشــناس 
برند   او به حســاب می آیند  . با این وجود   
او همــه بــار برند  ش را بــر د  وش کلید  ر 
نیند  اخته است و طی سالیان تالش های 
متعد  د  ی برای تکرار موفقیت هایش کرد  ه 
اســت و این گونه بود  ه که د  اســتان های 
برند   شــخصی د  ولت آباد  ی همیشه تازه 
و به روز بود  ه اســت. او د  ر کتاب ســلوک 
خود   به »مرا هنوز تا زند  ه هســتم، پیش 
از آنکه پژمرد  ه بشوم د  ریاب! مرا د  ریاب« 
اشاره د  ارد   و او یاد  گار گرانبهایی است که 
به نظر می رســد   به خوبی د  استان های 
روز را می د  انــد   و آن را زند  گی می کند   
و پرســونال برند   اصلی او توانسته اد  بیات 
ایرانــی را جهانــی عرضه کنــد  . محمود   
د  ولت آباد  ی، ســال ها پیش از ورود   واژه 
برند   به گفتمان ایرانی، المان های بصری 
خود   را انتخاب کرد  ه و به آن وفاد  ار ماند  ه 
است؛ به عنوان نمونه د  ستمال گرد  نی که 
همیشــه د  ور گرد  ن او است، موهایی که 
مد  ت ها اســت ســپید  ی تجربه را به رخ 
می کشــد   و البته سبیل زرد   یاد  گار سال 
های طوالنی ســیگار، المان های بصری 
هستند   که محمود   د  ولت آباد  ی همواره به 
آنها وفاد  ار ماند  ه است.  سیگار د  ر د  ستاِن 
محمود   د  ولت آباد  ی آن قد  ر گره  خورد  ه 
به تصویر او د  ر ذهن مخاطب است که به 
جــرات می توان گفت خیلی از طرفد  اران 
و پیروان مکتبش را به سمت تقلید   از این 

ژست سوق د  اد  ه است.

محمود   د  ولت آباد  ی 

سوپر الکچری  اد  بیات  معاصر ایران 

منیره روانی پور

خالق د  استان هایي با افسانه وخرافات و باورها

سیاست های ضد   زن جای خود   را به ترس از زن  د  اد  ه است

محمود   د  ولت آباد  ی نویســند  ه شهیر ایرانی د  ر رمان »سلوک« سیگار کشید  ن 
را چنین توصیف کرد  ه است:پک زد  ن به ســیگار هیچ معنایی ند  ارد   اّل نوعی 
لجاجت با خود  ،و حتی لجاجت د  ر تد  اوم ِ نوعی عاد  ت. عجیب ترین خوی ِ آد  می 
این است که می د  اند   فعلی بد   و آسیب رسان است، اما آن را انجام می د  هد   و به 
کرات هم. هر آد  می ، د  انســته و ند  انسته ، به نوعی د  ر لجاجت و تعارض با خود   

بسر می برد   ،و هیچ د  یگری ویرانگرتر از خود   ِ آد  می نسبت به خود  ش نیست.

شهال الهیجي


