
سرمقاله
 کجایند مردان بی ادعا؟

 ایـن لـوح هـا  تصویـر سـاز  چراغانـی و 
و  پرچـم هـای سـبز  و  روشـنایی حجلـه 
سـیاه رنـگ یـا حسـین بـر سـر در خانـه  
بازگشـت  انتظـار   از  و دیوارهـای خسـته 
مسـافرانی اسـت کـه امیـدی بـه بازگشتشـان نبود. خـوب که گـوش می کنی هنـوز نوای 
سـرود و صـوت قـرآن و صـدای اهالی  محـل  و جوان ها به گوش می رسـد  که  چگونه در 
و دیـوار  را بـرای آمدن مسـافر تکه پاره شـان   آذین می بسـتند  و آب و جـارو می کردند. 
 ایـن صداهـای خامـوش در هیاهـوی شـهر در دیوارهـای قدیمـی هنـوز پـژواک می شـود
البتـه  اگـر خـوب گوش کنـی .یادگارهـای آن دوران فقط به قاب عکس هـا و نام کوچه ها 
تمام نمی شـود . در هیاهوی شـهر  در کنج آسایشـگاهی کسـل کننده و خاموش روی تخت و 
صندلی چرخ دار هنوز کسـی  هسـت که  در حسـرت داشـتن مهمانی ناخوانده  و نگاهی آشـنا 

بهـار جوانـی  را در روزهای مطول و تکراری  تابسـتان به خزان و زمسـتان عمـر تمام کرده...
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سرپرست مدیریت توسعه بازار فيزیکي بورس کاالي ایران تشریح کرد  

3سناريوبرايعملياتيشدنمعاملهپستهدربورسکاال

عوامل4گانهتداومافزايشقيمتدالر
این روزها پرسشی که همه دارند این است که جهش چند روز اخیر دالر منجر به افزایش بیشتر آن خواهد شد 
آیا در همین حد متوقف می شود ؟ از قبل مشخص بود که در نیمه دوم سال قیمت ارز تحرک بیشتری خواهد 
داشت. ولي با این وجود ، عزم بانک مرکزی برای کنترل قیمت وجود ارز کافی برای کنترل بازار ، حساسیت 
قیمت دالر برای حفظ ثبات در بازار پول و شبکه بانکی از جمله تعدادی از این عوامل است که اجازه نمیدهد 

قیمت دالر فراتر رود. با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم به طور کامل خود را در قیمت دالر نشان 
نداده است ، بنابراین فرض قوی این است که دالر مستعد باالتر رفتن از این مقادیر است و اگر بانک مرکزی 

دست به این اقدام نزند ، در شرایط کمبود عرضه بازار خودش این کار را خواهد کرد.

بانک مرکزي گوش به زنگ باشد  

مشروح این گزارش را در صفحه چهار بخوانيد

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 44 - نیمه اول مهر 1396



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 44 - نیمه اول مهر 1396

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 44 - نیمه اول مهر 1396

2

  اثرات انقباض تقاضا بر بازار شرکت ها    

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
گزارشیادداشت

ــه منظــور  ترقــي اقتصــادي: شــرکت تامیــن ســرمایه بانــک مســکن مســیر »انتشــار اوراق اجــاره« ب
تامیــن نقدینگــي بــراي پیشــبرد پــروژه  هــاي شــرکت  هــاي فعــال در حــوزه راه و شهرســازي، حمــل  و 
نقــل و صنعــت ســاختمان را همــوار کــرده اســت.اوراق اجــاره یکــي از ابزارهــاي تامیــن مالــي از طریــق 
ــراي تامیــن نقدینگــي یــا دارایــي شــرکت ها  ــه عنــوان راهــکاري ب ــد ب ــازار ســرمایه اســت کــه مي توان ب
ــازار ثانویــه فعــال بــراي ایــن نــوع اوراق، مي تــوان از  ــا توجــه بــه وجــود ب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ب
طریــق انتشــار ایــن اوراق بهــادار، ســرمایه هاي کالن مــورد نیــاز بــراي اجــراي پروژه هــا و یــا تامیــن مالــي 
ــه دو گــروه تقســیم مي شــود کــه دســته اول  بنگاه هــاي بــزرگ اقتصــادي را جــذب کــرد.اوراق اجــاره ب
بــراي تامیــن مالــي خریــد دارایــي مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد. در ایــن نــوع از اوراق، شــرکت تامیــن 
ســرمایه بانــک مســکن بــه عنــوان نهــاد واســط بــه درخواســت شــرکت بانــي کــه قصــد دارد از ایــن مــدل 
تامیــن مالــي اســتفاده کنــد، نســبت بــه انتشــار اوراق اجــاره و جمــع آوري وجــوه حاصــل از آن مي کنــد 
و ســپس کاالي ســرمایه اي را بــه وکالــت از صاحبــان اوراق اجــاره خریــداري مي کنــد. در گام بعــدي ایــن 
دارایــي در قالــب یــک عقــد اجــاره بــه شــرکت بانــي واگــذار مي شود.دســته دوم اوراق اجــاره بــه منظــور 
تامیــن نقدینگــي بــراي پیشــبرد پروژه هــاي اجرایــي شــرکت ها منتشــر مي شــود. خدمــات مربــوط بــه 
ــران  ــورد اســتفاده در ای ــوع اوراق اجــاره م ــن ن ــه در حــال حاضــر اصلي تری ــوع از اوراق ک ــن ن انتشــار ای
ــه  ــل ارائ ــه بنگاه هــاي اقتصــادي متقاضــي قاب ــک مســکن ب اســت، توســط شــرکت تامیــن ســرمایه بان
اســت. در ایــن مــدل بنــگاه اقتصــادي یــا شــرکت بانــي انتشــار اوراق، مالکیــت دارایــي خــود را بــه یــک 
شــرکت واســط، در ازاي دریافــت وجــوده مشــخص واگــذار مي کنــد و ســپس در قالــب قــرارداد »اجــاره 
بــه شــرط تملیــک« یــا »اختیــار فــروش«، همــان دارایــي را مي خــرد. شــرکت تامیــن ســرمایه نیــز بــه 
ــه نهــاد واســط، وجــوه نقــدي اولیــه مــورد نیــاز بنــگاه اقتصــادي را از طریــق انتشــار اوراق اجــاره  منزل
تامیــن و بــه صاحبــان اوراق اجــاره در موعدهــاي تعییــن شــده اجــاره  بهــاي دریافتــي از مالــک اصلــي را 
پرداخــت مي کند.بانــي انتشــار اوراق یعنــي همــان شــخص حقوقــي کــه اوراق بــا هــدف تامیــن مالــي براي 
او منتشــر مي شــود بایــد واجــد چنــد ویژگــي باشــد. نخســت اینکــه در ایــران بــه ثبــت رســیده و مرکــز 
اصلــي فعالیــت آن در ایــران باشــد. ویژگــي دوم ایــن اســت که قالــب حقوقي آن، شــرکت ســهامي، تعاوني، 
ــه اســتثناء شــهرداري ها( باشــد.  ــا جــزو نهادهــاي عمومــي غیــر دولتــي )ب صنــدوق ســرمایه گذاري و ی
همچنیــن الزم اســت مجمــوع جریــان نقــدي حاصــل از عملیــات آن شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادي در دو 
ســال مالــي اخیــر مثبــت باشــد. افــزون بــر ایــن حداکثــر مجمــوع بده هــاي شــرکت بــه دارایي هــاي آن 
بایــد 90 درصــد باشــد؛ ضمــن اینکــه اظهــار نظــر بــازرس و حســابرس شــرکت در خصــوص صــورت  هــاي 
مالــي دو ســال مالــي اخیــر آن »مــردود« یــا »عــدم اظهــار نظــر« نباشد.شــرکت تامیــن ســرمایه بانــک 
مســکن بــه عنــوان یکــي از 9 شــرکت تامین ســرمایه فعــال در کشــور آمادگــي ارائه خدمــات انتشــار اوراق 
اجــاره را بــه متقاضیــان دارد امــا بــراي انتشــار ایــن اوراق بایــد ضامــن نیــز از ســوي متقاضي معرفي شــود. 
ضامــن یــک شــخص حقوقــي اســت کــه پرداخت هــاي مربــوط بــه اوراق مذکــور در موعــد زمانــي مقــرر 
را تضمیــن مي کنــد و بــا تاییــد ســازمان بــورس صرفــا از میــان بانــک  هــا، موسســات مالــي و اعتبــاري 
ــک مرکــزي، بیمه هــاي تحــت نظــارت بیمــه مرکــزي، شــرکت هاي تامیــن ســرمایه  تحــت نظــارت بان

ــود .  ــاب مي ش ــي انتخ ــات دولت ــرکت ها و موسس ــي و ش ــاي عموم ــرمایه گذار، نهاده ــرکت هاي س ش

ضرورتگسترشپايههايمالياتسبز
ماليات سبز،متني پرحاشيه به نام محيط زیست  به کام دیگران

نحوه تامين مالي به کمک انتشار اوراق اجاره غفلتبازارپولازابزارهايماليبازارسرمايه
بازار آتي ارزمانع بي ثباتي دراقتصاد مي شود   

ترقـي اقتصـادي: یکـي از مهمتریـن چالـش هـاي امـروز بازارها 
پیـش بینـي رونـد قیمـت هـا و حجـم عرضـه و تقاضـا در آینـده و 
پوشـش ریسـک هـاي مختلفي اسـت که در طـول زمان بـه فعاالن 
بازارهـاي مختلـف اعـم از تولیدکننـده و مصـرف کننـده تحمیـل 
مي شـود .  بـه طوري که تحت شـرایط عدم تـوان پیش بینـي بازارها 
و نبـود امـکان برنامـه ریزي بـراي آینده، تعـادل قیمت هـا و عرضه 
و تقاضـا بـه هـم خورده و ایـن فضا نوسـانات کاذب قیمتي ناشـي از 
عـدم مدیریـت را بـه همـراه دارد. همچنین وجود نداشـتن مدیریت 
درسـت در بازارهـا تحـت تاثیـر نبـود آمار بـرآوردي دقیـق از میزان 
تولیـد داخلـي ممکـن اسـت علي رغـم وجود تـوان تأمیـن یک کاال 

در کشـور، واردات مـازاد بـر نیـاز انجام شـود . 
تمـام ایـن شـرایط بـر ایـن امـر تأکیـد ویـژه دارد کـه پیـش بینـي 
پذیـر کـردن بازارهـا مـي تواند بـه حل این مشـکالت کمـک کند و 
ابزارهـاي مالـي موجـود در بـورس کاال مـي توانـد به بهترین شـیوه 
بـه تحقـق این هدف کمـک کنـد. ابزارهایي مثل معامالت »سـلف« 
و »آتـي« و »آپشـن« کـه ابزارهایي بـراي پیش بیني بازارهـا بوده و 
بـراي بـازه هـاي زمانـي بلندمدت مـي توانند بـه امر برنامـه ریزي و 

پیـش بینـي ها کمـک کنند . 
بـه گونـه اي در مـاده 32 قانـون برنامـه ششـم توسـعه بنـد الف هم 
بـر لـزوم اسـتفاده از ابزارهاي مالي توسـط دولت و نهادهـاي دولتي 
بـراي مدیریـت بازارهـا و پیـش بینـي آنهـا بـه ویـژه بـراي کاالهاي 
اساسـي اشـاره شـده و محمـد شـریعتمداري وزیـر صنعـت، معـدن 
و تجـارت نیـز در نخسـتین جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار در دولـت 
دوازدهـم بـه لـزوم پیش بینـي پذیر کـردن بازارها به کمـک بورس 

کاال و ابزارهـاي آن تأکیـد کـرد.
بهبود فضاي تصمیم گیري با ابزارهاي پوشش ریسک

مهـدي کارنامه حقیقي، کارشـناس بـازار سـرمایه در خصوص پیش 
بینـي پذیـر کـردن بازارهـا بـه کمـک ابزارهـاي مالـي گفـت: کامال 
موافق هسـتم که پوشـش ریسـک مـي توانـد بهبود فضـاي تصمیم 
گیـري را در بیـن فعاالن واقعي )تولید کننـدگان و مصرف کنندگان 

نهایي( اقتصاد داشـته باشـد . 
وي افـزود: وقتـي آمـار متغیرهـاي اقتصـاد کالن کشـور را طي دهه 
هـاي گذشـته نـگاه مـي کنیـم متوجـه مـي شـویم کـه داراي بـي 
ثباتي شـدید بـوده اند. میانگیـن و انحراف معیار )به عنـوان معیاري 

از ریسـک( نـرخ تـورم رقـم باالیـي بـوده اسـت، نـرخ بهـره اسـمي 
و واقعـي نیـز نوسـانات زیـادي داشـته اسـت و متعاقـب آن میـزان 

سـرمایه گـذاري نیـز با نوسـانات شـدید روبرو شـده اسـت . 
کارنامـه حقیقـي افـزود: از سـویي دیگر نـرخ ارز نیز بطـور متناوب 
بـا شـوک قیمتي مواجـه بوده که منجـر به ایجاد فضـاي نامطمئن 
در اقتصـاد مي شـود و توقف تصمیمات بسـیاري از فعـاالن اقتصاد 

را تـا مدتـي پـس از وقوع شـوک به همراه مـي آورد . 
وي ادامه داد: همچنین نوسـانات قیمت نفت باعث ایجاد نوسـان در 
منابـع بودجـه دولـت و به هـم ریختگي برنامـه از قبل تعیین شـده 
مـي شـود و عمومـاً ایـن به هـم ریختگي ها بـا توقـف پرداخت هاي 
عمرانـي دولـت جبران مي شـود کـه انبوهي از طرح هـاي نیمه تمام 
و انباشـت بدهـي هـاي دولـت به پیمانـکاران را بـه دنبال مـي آورد .  
ایـن کارشـناس بازار سـرمایه گفت: در چنین فضـاي اقتصادي براي 
کاسـتن از نتایج نامطلوب نوسـانات باال و نااطمیناني هاي گسـترده 
متغیرهـاي کالن، اسـتفاده از ابزارهـاي پوشـش ریسـک مـي توانـد 

گزینه اي منطقي باشـد . 
وي تأکیـد کـرد: متاسـفانه گاهي بـراي کاسـتن از این نوسـانات به 
اقداماتي آسـیب زا و نه اسـتفاده از ابزارهاي پوشـش ریسک متوسل 
شـده ایم که منجر به کاسـتن نوسـان یک متغیر اقتصادي شـده اند 
امـا با افزایش نوسـان در دیگر متغیرها آسـیب هاي جـدي را به کل 

سیسـتم اقتصاد وارد کرده اند . 
وي افـزود: بـه عنـوان مثـال سـرکوب نـرخ ارز و افزایـش 

واردات کاالهـاي اساسـي بـراي کنترل نرخ تـورم و کاهش 
نوسـانات آن راه حلـي بـوده کـه معموال توسـط دولت ها 
اجـرا شـده اسـت امـا همزمـان باعـث از تعـادل خـارج 
شـدن دیگـر متغیرهـاي اقتصـادي شـده اسـت و آثـار 

سـوئي را در بلندمـدت بـه اقتصـاد وارد کـرده اسـت . 
 ابزارهاي مالي بورس راه حل

 رفع نوسانات شدید در اقتصاد
وي بـا بیـان اینکـه ابزارهـاي پوشـش ریسـک ماننـد 
 ... و  معاملـه  اختیارهـاي  سـلف،  آتـي،  قراردادهـاي 
مي تواننـد در یـک بسـتر سـازمان یافتـه راه حـل رفـع 

نوسـانات شـدید در اقتصـاد مـا باشـند، گفـت: اقتصـاد ما 
تجربه اسـتفاده از این ابزارها در چند سـال اخیر را داشـته 

اسـت و بـورس کاال بـه عنوان یک پیشـقدم در این عرصه وارد شـده 
اسـت .  وي اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه نتایـج موفقیـت آمیـز در راه 
انـدازي بسـتر بـازار ابزارهـاي پوشـش ریسـک به نظر مي رسـد که 
اکنـون زمان آن فرارسـیده اسـت کـه عمق ایـن بـازار افزایش پیدا 

کنـد و دامنـه وسـیعي از کاالهـا و دارایي هـا را شـامل شـود . 
پیش شرطي براي تعمیق بازار کاالیي

کارنامه حقیقي اظهار کرد: گسـترش و ترویج دانش اسـتفاده از این 
ابزارهـا یکـي از پیـش شـرط هـاي تعمیق بازار اسـت . بـراي تحقق 
ایـن امـر به نظر مي رسـد برگزاري جلسـات آموزشـي حضـوري در 
میان فعاالن اقتصادي و آگاه سـاختن آن ها به چگونگي اسـتفاده از 
ابزارهاي پوشـش ریسـک ضروري اسـت  . وي افزود: راه انـدازي بازار 
آتـي ارز و رواج ابزارهـاي پوشـش ریسـک در ایـن حـوزه مـي تواند 
بسـیاري از بـي ثباتي ها و نـا اطمیناني هاي اقتصـاد را برطرف کند 
و کمـک شـایاني بـه تحقـق موضوع یکسـان سـازي نرخ ارز داشـته 
باشـد. بدیـن جهـت اولویت توسـعه بازارهـاي آتي مي توانـد به بازار 

ارز اختصـاص یابد . 

افزایش گسترده وروز افزون هزینه هاي خارجي ناشي از آلودگي محیط  
زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کاال ها و خدمات موجب شده 
است تا نیاز به بازبیني هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه هاي مالیات 
سبز در ایران به منظور حفاظت از منابع طبیعي و محیط زیست کشور 

به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شود . 
با توجه به اینکه حفاظت از محیط  زیست در کشور سابقه اي طوالني 
دارد، اما استفاده از ابزار هاي جدید مالیاتي براي رسیدن به توسعه پایدار 
بدون وارد کردن صدمه هاي جبران ناپذیر به محیط زیست نیاز امروز 
ایران است چراکه مالیاتهاي سبز ابزار مناسبي براي جبران هزینه هاي 
خارجي خسارات ناشي از آلودگي فراهم مي کنند تا شاهد کاهش انتشار 
آلودگي هاي زیست محیطي در نقاط مختلف ایران باشیم. حقیقت بیانگر 
این موضوع است که در قوانین مالیاتي کشور، موردي که بتوان آن را 
به مالیات سبز مرتبط دانست، وجود ندارد و تنها در بخش معافیت هاي 
مالیاتي تمهیداتي براي موسسه ها و شرکتهایي که صنایع خود را از 
شهرهاي بزرگ به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل مي کنند، دیده شده 
است. البته براي شرکتها و موسساتي که در موضوع تحقیق و توسعه براي 
بهبود روشهاي تولید و کاهش آلودگیها، هزینه هایي اختصاص مي دهند  
این هزینه ها به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتي در نظر گرفته خواهد 
شد. به جرات مي توان به این نکته مهم اشاره کرد که مهمترین تاثیر 
در وضع مالیاتهاي سبز را باید در بخش صنعت و معدن اعم از میزان 
گازها و بخارهاي خروجي از پاالیشگاهها، مالیات بر تغییر دماي آبهاي 
جاري و دریاها در صنایعي که از آب به عنوان خنک کننده دستگاهها 
و محصوالت خود استفاده  مي کنند مانند نیروگاههاي سیکل ترکیبي  

صنایع ذوب فلزات، صنایع شیمیایي و پاالیشگاهي در نظر گرفت . 
به طور قطع نمي توان از این موضوع به راحتي عبورکرد که اخذ مالیات 
سبز از واحدهاي صنعتي ومعدني آالینده در نقاط مختلف کشور مي تواند 
آثار مثبت و منفي متعددي را هم براي محیط زیست وهم براي مصرف 
با  آثار  این  تاثیر  به منظوربررسي  باشد که  کنندگان به همراه داشته 
فعاالن،کارشناسان ومسئوالن مالیاتي ومحیط زیستي گفتگو کرده ایم 

تا از نظرات آنها مطلع شویم . 
اختصاص مالیات سبز براي مبارزه با بحران آب

حامد فرنام که سمت مشاور کمیسیون انرژي اتاق ایران را برعهده دارد 
با اشاره به اینکه در تمام دنیا براي اینکه آلودگي هاي محیطي کنترل 
شود یک مدل مالیاتي تعریف شده است مي گوید: در کشورهاي توسعه 
یافته دنیا به لحاظ صنعتي در پیوست مطالعات فني واقتصادي طرح 
اولیه به منظور احداث هر واحد صنعتي موضوع مهمي به نام مالیات سبز 
گنجانده شده است.وي تصریح مي کند: در طرح اولیه احداث کارخانه 
ها و واحدهاي صنعتي در ایران هیچ گونه تدابیر وپیش بیني خاصي به 
منظور کاهش ویا مقابله با آلودگي هاي زیست محیطي دیده نشده است 
که وقوع این اتفاق درشرایط کنوني موجب شده است تا اخذ مالیات سبز 
ازکارخانه ها و واحدهاي صنعتي با مانع روبرو شود. وي با ابیان اینکه اخذ 
مالیات سبز از واحدهاي صنعتي وکارخانه هاي آالینده به طور قطع در 
قیمت نهایي کاال براي مصرف کننده تاثیر خواهد داشت مي گوید: در 
شرایطي که زیر ساخت ها وساختارهاي الزم به منظور کاهش ویا مقابله 
با آالیندگي در واحدهاي صنعتي ایران وجود ندارد به نظر مي رسد تا 
فراهم شدن این ساختارها وزیرساخت ها بسیاري از واحدهاي صنعتي 
باید مبلغي را به نسبت میزان آالیندگي که ایجاد مي کنند به دولت 
تحت عنوان مالیات سبز بپردازند که به طور قطع پرداخت این مبلغ در 
افزایش قیمت نهایي کاالي تولید شده در کارخانه ویا واحد صنعتي موثر 
خواهد بود.فرنام مي گوید:به هرحال اخذ مالیات سبز از واحدهاي صنعتي 

وکارخانه هاي آالینده باید از یک جا شروع شود تا بخش هاي دولتي 
وخصوصي که صاحب سرمایه هاي زیادي همچون کارخانه هاي متعدد 
و واحدهاي صنعتي درکشور هستند به صورت جدي نسبت به کاهش 
میزان آالیندگي ناشي از فعالیت خود اقدامات ضروري را انجام دهند. 
مشاورکمیسیون انرژي اتاق ایران اضافه مي کند: به هرحال با جمع آوري 
مبالغ اخذ شده از واحدهاي آالینده زیست محیطي تحت عنوان مالیات 
سبز از سوي دولت شاهد یک سرمایه هنگفت نقدي در اختیار دولت 
خواهیم بود که به نظر من دولت باید از این سرمایه در مبارزه با بحران 
آب استفاده کند.فرنام مي گوید: درست مصرف کردن آب در جامعه باید 
از سوي دولت فرهنگ سازي شود به طوري که در شرایط کنوني اصالح 
ساختارهاي کشاورزي وحفاظت از سفره هاي زیرزمیني به منظور ارائه 
راهکارهاي مختلف جهت مقابله با خشک شدن این سفره ها از مهم 

ترین ماموریت هاي دولت است . 
پرداخت پول بیشتر نسبت به میزان آالیندگي هوا

محسن احتشام عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در 
بسیاري از واحدهاي صنعتي وآالینده مبالغي که تحت عنوان مالیات 
سبز به دولت پرداخته مي شود بسیار بیشتر از میزان آالیندگي زیست 
محیطي این واحدهاي صنعتي است مي گوید:بسیاري از سازمان هاي 
دولتي وخصوصي باید در راستاي بازاریابي اجتماعي حرکت کنند ولي 
متاسفانه در بسیاري از شهرک هاي صنعتي ایران تصفیه خانه هاي 
فاضالب تکمیل نشده است و وقوع این اتفاق جاي تامل بسیار دارد زیرا 
نبود تصفیه خانه فاضالب موجب مي شود تا واحدهاي صنعتي موجود 
در شهرک هاي صنعتي به اجبار بابت هزینه مالیات سبز پول به دولت 
بدهند.وي تصریح مي کند:دولت باید درآمد حاصل از اخذ مالیات سبز را 

به همان شهرک هاي صنعتي که واحدهاي صنعتي وکارخانه ها درآنها 
وجود دارد اختصاص دهد وبا ایجاد فضاي سبز الزم واحداث فاضالب 

هاي صنعتي الزم در مسیري گام بردارد که کارخانه هاي صنعتي 
را به سوي کمتر آلوده کردن هوا سوق دهد. احتشام با بیان 
اینکه بسیاري از واحدهاي صنعتي فعال در صنایع پتروشیمي 
وسیمان نیازمند ایجاد زیرساخت وبسترهاي الزم هستند تصریح 

مي کند:دولت از درآمد حاصل از مالیات سبز باید به بهتر شدن 
وضعیت آالیندگي این صنایع در کشور کمک کند . 

 اختصاص 20 درصد از درآمد مالیات آلودگي 
به صندوق محیط زیست

رییس  لیاقتي  ،هومان  آنالین  زیست  گزارش  به 
صندوق محیط زیست که قرار است پولهاي اخذ 
شده به نام مالیات سبز یه این صندوق واریز شود 
با اشاره به اینکه در بسیاري از کشورهاي توسعه 
مالیات  اخذ  طریق  از  وآمریکایي  اروپایي  یافته 
سبز بافت هاي محیط زیستي جدیدي به منظور 
مقابله با آلودگي هاي زیست محیطي ایجاد مي 
شود.وي مي افزاید:در شرایط کنوني شهرداري ها 

از  زیست  محیط  یا  سبز  مالیات  عنوان  تحت 
کارخانه ها وواحدهاي صنعتي هزینه دریافت مي کنند 

که این هزینه ها در جاهاي دیگر مصرف مي شوند که 
هیچ بازدهي مثبتي براي محیط زیست ندارند.لیاقتي تصریح 

مي کند:به طور مثال عوارض دریافتي از صنایع فوالد وپتروشیمي 
را مي توان در حل مشکالت زیست محیطي،ایجاد اشتغال وکارآفریني 
در حوزه محیط زیست هزینه کرد که طي چند سال گذشته چنین اتفاق 
رخ نداده است.لیاقتي اضافه مي کند:در قانون هواي پاک که به تصویب 
دولت ومجلس رسیده است مقرر شده است 20 درصد از عوارض محیط 
زیستي یا همان مالیات سبز به صندوق محیط زیست اختصاص یابد که 

محقق نشد. وي تصریح مي کند: اگر به صندوق محیط زیست منابع 
مالي موثر اختصاص داده شود مي توانیم به واحدهاي صنعتي آالینده 
به منظور کمتر آلوده کردن هوا تسهیالت بدهیم ویا در ورود تکنولوژي 
هاي جدید به منظور مبارزه با آلودگي هوا گام هاي مهمي را برداریم.

لیاقتي مي گوید: به اعتقادمن باید 100 درصد از پول مالیات سبز به 
صندوق محیط زیست اختصاص یابد ولي در قانون هواي پاک آمده 
است که 20 درصد از این پول به صندوق محیط زیست واریز شود که 
متاسفانه هنوز این صندوق هیچ پولي را تحت عنوان مالیات سبز هنوز 

دریافت نکرده است . 
سخن آخر

ومسئوالن  کارشناسان،فعاالن  نظرات  به  اجمالي  عنایتي  اگر  بنابراین 
متوجه  سهولت  به  باشیم  داشته  زیستي  ومحیط  اقتصادي  مختلف 
خواهیم شد که اخذ مالیات سبز از واحدهاي آالینده وکارخانه هاي 
صنعتي آلوده کننده هوا در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته وجود دارد 
که این هزینه ها صرف احیاي محیط زیست در همان کشورها مي شود 
ولي متاسفانه در ایران به نظر مي رسد پایگاه هاي مختلفي به منظور 
اجراي قانون مالیات سبز ایجاد شده اند ولي هزینه هاي اخذ شده تحت 
عنوان مالیات سبز  در جهت حل معضالت ومشکالت زیست محیطي 
واحدهاي صنعتي وکارخانه ها صرف نمي شوند که وقوع این اتفاق طي 
چند سال گذشته آثار منفي بسیاري را براي حوزه محیط زیست کشور 

به همراه داشته است . 

انقباض تقاضا و مشکالت دیگر در اقتصاد ایران بازار را برای 
شرکتها کوچک کرده است و رقابت را فشرده تر . در چنین 
شرایطی آن طور که عوامل محیطی بر سود آوری شرکت اثر 
دارند  عوامل داخلی ندارند. حداقل سهمشان بیشتر است . از 
اینرو پایش متغیرهای محیطی برای مدیران و رهبران شرکتها 
زیان  و  سود  مثال حساب   . است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
شرکتها انعکاس فعالیت شرکت در محیط اقتصاد داخلی و یا 
بین المللی  است . ولی این صورت و سایر صورتهای مالی با 
قیمت های بازار محاسبه می شود و تورم را درون خود دارد. 
مثال اگر قیمت محصول فروش رفته ده درصد افزایش قیمت 
داشته باشد و خرید مواد و سایر نهاده ها تغییر قیمت نداشته 
باشد سود به دست آمده هم تغییر و احتماال افزایش فروش را نشان می دهد و هم افزایش قیمت ها 
را. در این شرایط الزم است تورم از صورتهای مالی خارج شود تا عملکرد مدیریت با شفافیت محاسبه 
شود. مخصوصا اینکه بعضی از مدیران بدشان نمی آید تورم را به حساب عملکرد خود بگذارند. برای 
رفع این مساله شرکت ها  دو کار مي کنند که این مشکل را حل کنند. اول عملکرد فروش شرکت را 
به جای اینکه ریالی حساب کنند با تعداد محاسبه میکنند و نرخ رشد واقعی را در شرکت محاسبه 
می کنند. این روش تا حدی مشکل را حل مي کند ولی اگر تولید متنوع باشد ) که در بیشتر شرکتها 
چنین است ( این روش خوب جواب نمی دهد ، مگر اینکه شاخص کمی از مقدار فروش ساخته 
شود که معموال شرکتها این کار را نمي کنند. ضمنا افزایش قیمت غیر تورمی در این محاسبه وارد 
نمی شود. روش دومی که شرکتها استفاده می کنند استفاده از نرخ های تورم عمده فروشی و خرده 
فروشی برای تعدیل  رقم های ورودی و خروجی مواد و محصول است . این  روش هم کار نمی کند 
چون افزایش قیمت ورودی و خروجی های شرکت با نرخ تورم یکی نیست و گاهی تفاوت آشکاری 
مي کند. مثال در چند سال گذشته افزایش قیمت محصوالت خودرو سازان همه سال زیر نرخ تورم 

بوده است و تعدیل فروش با نرخ تورم یک اشتباه آشکار است   .  
با توجه به اینکه این دو تعدیل نمی تواند عملکرد واقعی شرکت را نشان دهد، پیشنهاد می شود که 
شرکتها شاخص تورم نهاده های خود را  Input Price Index  به همراه شاخص تورم محصوالت 
فروش رفته   Output Price Index   محاسبه کنند. این محاسبه الزم است که با روش بانک 
مرکزی حساب شود و همان سالی پایه گذاشته شود که بانک مرکزی گذاشته است . در این صورت 
دو شاخص به طور اختصاصی برای شرکت محاسبه می شود که سهم عوامل بیرونی را بر متغیرها 
و مخصوصا بر سود و زیان شرکت پایش میکند. اگر این دو شاخص برای ماههای زیادی محاسبه 
شود و روی یک صفحه نشان داده شود  شکاف آنها در یک دوره مثال 15 ماهه نشان دهنده فشار 
انجام شده در موسسه  بود.   محاسبات  بر متغیر های سودآوری شرکت خواهد  یا موهبت محیط 
بامداد برای این دو شاخص در چند شرکت خود رو سازی نشان می دهد که در سالهای اخیر سرعت 
افزایش شاخص ورودی از شاخص خروجی بیشتر بوده است و همین مساله موجب شده است که 
فشار زیادی بر سودآوری و نقدینگی شرکتهای خودرو ساز وارد شود. با توجه به اینکه ورود تعداد 
خودرو و خودروساز  بیشتر شده است و با افزایش محدود تقاضا یک بازار رقابتی برای صنعت خودرو 
پیش بینی می شود ، به احتمال زیاد در سالهای آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت و فشار 
بر صنعت خودرو افزایش خواهد داشت . این مساله حساسیت سیاستهای استراتژیک در این صنعت 

را بسیار حساس می کند   . 

کارشناس اقتصادي     
مرتضی ایمانی راد    

خبرنگار
 احمدرضا صباغي

 روز 23 مهرماه موعد تصمیم گیري رئیس جمهور آمریکا در مورد   
برجام بود. با توجه به اینکه تسهیل روابط بانکي، هرچند هنوز 
به طور کامل محقق نشده، یکي از مهم ترین دستاوردهاي برجام 
است باید به این سؤال پاسخ داد که تهدیدهاي ترامپ در هر 90 
روز که موعد تائید برجام مي رسد، چقدر روابط بانکي ایران با 

بانک هاي خارجي را تهدید مي کند؟
به طورقطـع دسـتاوردهایي کـه تاکنـون بـراي شـبکه بانکـي 
کشـور در فضـاي بین المللـي حاصل شـده از دسـت نمـي رود 
امـا سم پاشـي هایي کـه البـي قدرتمنـد حامـي اسـراییل در 
کنگـره آمریـکا علیـه ایـران  انجـام مي دهـد مسـئله اي انکار 
ناشـدني اسـت. ترامپ در شـرایطي نیسـت که برجام را تائید 
نکنـد. ممکـن اسـت او موضع گیري خنثي علیه برجام داشـته باشـد و عملکرد ایـران را ناهمخوان 
بـا روح برجـام ارزیابـي کنـد امـا نـه آن را رد مي کنـد و نه تائیـد. ایـن بي طرفي ترامـپ به مهلت 
60 روزه کنگـره آمریـکا مي انجامـد، مهلتـي کـه در آن نماینـدگان بایـد در مـورد ازسـرگیري 

تحریم هـا علیـه ایـران تصمیـم بگیرند . 
شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد کنگره آمریکا به طور یکدست علیه ایران نیست. 180 نفر از 
نمایندگان حزب دموکرات با امضاي متني حمایت خود از  اعتبار برجام را اعالم کردند بااین وجود 
این تعداد براي تصویب مصوبه اي به نفع برجام کافي نیست. این احتمال وجود دارد که تا سقف 
مشخص براي تصویب تعدادي از نمایندگان حزب رقیب به این جمع 180 نفري بپیوندند و اگر 
چنین اتفاقي بیفتد، بدون موافقت ترامپ داستان حل مي شود اما اگر تعداد نمایندگان موافق برجام 
به اندازه موردنیاز نرسد، در کوتاه مدت نسبت به تصمیم گیري در مورد آن تردیدهایي ایجاد مي شود 

و کنگره باید در یک فرصت 60 روزه درباره برجام تصمیم بگیرد . 
در حال حاضر اروپا، چین و روسیه مصمم به ادامه اعتبار برجام اند. حتي بعضي سفراي کشورهاي 
اروپایي در ایاالت متحده آمریکا براي حفظ برجام البي کردند و البته در قاره سبز هم حتي مسئوالن 
کشورهایي مثل انگلیس که قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد، به حفظ برجام تمایل است. اگر آمریکا 
خودش را از برجام کنار بکشد، قرارداد ایران با پنج کشور دیگر معتبر خواهند ماند و در نهایت با 
بانک هایي همکاري خواهیم کرد که باوجود مخالفت هاي آمریکا قادر به کار با شبکه بانکي ایران هستند. 
در مدتي که برجام به تصویب رسیده و اجرایي شده، بانک هاي بزرگ به دلیل سرمایه گذاري هنگفت 
در آمریکا براي همکاري با بانک هاي ایراني اعالم موافق نکردند بنابراین روابط بانکي ما به بانک هاي 
اروپایي محدودشده که در آمریکا فعالیت ندارند و البته بانک هاي ژاپني،  کره اي و چیني. با توجه به 
این وضعیت، به نظر نمي رسد عدم تائید برجام توسط ترامپ وضعیت را ازآنچه امروز است بدتر کند و 
البته نباید ازنظر دور داشت که وضع فعلي هم مطلوب نیست و اشکال دیگر مخالفت آمریکایي ها با ما 

وضعیت را بدتر خواهد کرد . 

 تحليلي از تهدیدهاي ترامپ 
براي نظام بانکي ایران

کارشناس بانکي  
احمد حاتمي یزد

کالف سر در گم نرخ بهره در ایران   
متغیر  مهمترین  تردید  بی  الملل  بین  اقتصاد  در 
اقتصاد  پولی  گذاری  سیاست  ابزار  که  اقتصادی 
کشورها است نرخ بهره یا  interest rate  است.  بانک 
های مرکزی در کشورهای توسعه یافته با کاهش یا 
افزایش نرخ بهره، فرمان اقتصاد کشورها را به سمت 
سیاست های انبساطی یا انقباضی می چرخانند و با 
اعمال سیاست های انبساط پولی به دنبال مقابله با 
رکود اقتصادی و با اعمال سیاست های انقباض پولی 

به دنبال مبارزه با خطر افزایش تورم هستند   . 
در این کشورها وقتی صحبت از نرخ بهره پایه می شود 
که توسط بانک های مرکزی در دوره های مشخصی 
یا   بانکی  بین  بهره  نرخ  منظور  گردد  می  تعیین 
  overnight interest rateاست. در اقتصاد های توسعه 
یافته نرخ بهره بین بانکی پایین ترین نرخ بهره در این 
اقتصاد است و انواع نرخ های بهره دیگر در جامعه همه 
نرخی بیشتر از نرخ بهره بین بانکی داشته و با هارمونی 
مشخصی با کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی 
به همان نسبت کاهش و در صورت  نرخ ها  همه 

افزایش نرخ بهره پایه، بقیه نرخ های بهره در سطح 
جامعه نیز با همان هارمونی هماهنگ افزایش می یابد.  
  اما شرایط و نقش نرخ بهره یا نرخ سپرده در اقتصاد 
ایران بطور کلی متفاوت است. اولین ابهامی که در 
ایران وجود دارد آن است که نرخ بهره پایه که افزایش 
یا کاهش آن ابزار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی 
است کدام نرخ بهره است؟ نرخ بهره بین بانکی در 
اقتصاد ایران که برعکس تقریبا همه اقتصادهای مهم 
در سطح جهان  از بسیاری از نرخ های بهره دیگر در 
جامعه بیشتر است. پس وقتی صحبت از نرخ بهره 
پایه در اقتصاد ایران می کنیم منظور کدام نرخ است ؟ 
برخی از مرسوم ترین نرخ های بهره در شرایط کنونی 

اقتصاد ایران عبارتند از  :  
نرخ انواع سپرده های بانکی   
   نرخ انواع تسهیالت بانکی   

نرخ پول در بازار آزاد   
نرخ سود صندوق های سرمایه گذار

نرخ بهره بین بانکی   
   نرخ استقراض بانک ها از بانک مرکزی   

نرخ سود اوراق خزانه اسالمی   
نرخ سود اوراق خزانه اسالمی بانکی

نرخ بهره اوراق مشارکت شرکت ها   
نرخ تسهیالت ترجیحی و موارد خاص بانکی   

نرخ بازده تبدیل پول در قراردهای اجاره ملک   
 واقعیت این است که فضای پر ابهام و غیرشفافی در 
مناسبات پولی جامعه در جریان است و دقیقا مشخص 
ایران  اقتصاد  در  اصلی  و  پایه  بهره  نرخ  که  نیست 
کدام نرخ است که کاهش یا افزایش آن منجر شود 
همانند اقتصاد کشورهای توسعه بافته همه نرخ ها با 
هارمونی مشخصی تغییر کنند. بانک مرکزی هنوز به 
این سوال اساسی پاسخ روشنی نداده است که چرا در 
اعمال سیاست های پولی همه تمرکز و اهرام های 
قدرت خود را در کاهش یا افزایش سود سپرده بانکی 
می گذارد. آیا دیواری کوتاه تر از دیوار سپرده گذاران 
نیست ؟ بانک مرکزی هنوز مشخص نکرده است که 
در حالی که نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد ایران باالی 
20 درصد است ، چطور بانک ها برای نرخ سپرده باید 

سود 15 درصد پرداخت کنند ؟   
همین پراکندگی و عدم انتخاب نرخ سود پایه ای در 
اقتصاد ایران و فشار به کاهش سود سپرده که انتهای 
زنجیره گردش پولی در شبکه بانکی است به جای 
تالش در جهت کاهش سود بین بانکی سبب شده 

است که نرخ بهره کارکرد واقعی خود را در اقتصاد 
در  بهره  های  نرخ  انواع  است.  داده  دست  از  ایران 
اقتصاد ایران به جای اینکه در یک هارمونی مشخص 
با هم افزایش یا کاهش یابند، همانند ظروف مرتبطه 
شده اند. بطوری که کاهش دستوری یک یا چند نرخ 
منجر به افزایش برخی دیگر از نرخ های بازده پول یا 
همان نرخ بهره در جامعه می شود. همین امر بیانگر 
این نکته است که انتظار جامعه از ارزش و بازده ریال 
در اقتصاد ایران متفاوت با نگاه دستوری سیاستگذاران 
پولی کشور است. در نتیجه می توان انتظار داشت 
فشار همه جانبه برای کاهش نرخ بهره در بازارهای 
رسمی منجر به حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای 

غیر رسمی پولی شود  .  
در پایان می توان گفت تا نرخ بهره در اقتصاد ایران 
به مکانیزم های جهانی خود نزدیک نشود و نرخ های 
بهره در یک هارمونی واقعی قرار نگیرند و ارزش پول 
بازار  انتظارات  نه به صورت دستوری که بر اساس 
تعیین نشود، سیاست هایي همانند کاهش نرخ سپرده 
منجر به تاثیرات انبساطی در اقتصاد نشده، بلکه تنها 
در بلند مدت باعث جابه جایي منابع پولی مردم به 

سمت بازارهای غیر رسمی می شود  .  

کارشناس اقتصادي     
سیامک قاسمی

خانه هاي خالي پایتخت چقدر ارزش دارند؟

ارزش خانه هاي خالي 
پایتخت27 برابر بودجه 

طرح تحول سالمت   
راه  وزارت  آخرین گزارش  : طبق  اقتصادي  ترقي 
بازار مسکن در مرداد ماه  از تحلیل  و شهرسازي 
امسال که مرکز آمار هم گزارشي مشابه آن منتشر 
کرده است میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان 
مسکوني در تهران، 4 میلیون و 600هزار تومان در 

هر مترمربع بوده است
در  با حضور  و شهرسازي  راه  وزیر  پیش  روز  چند 
صحن علني شوراي شهر تهران از آشفتگي شرایط 
ساخت و ساز و معماري و شهرسازي در پایتخت گفت 
و خبر از وجود 500 هزار خانه خالي در شهر تهران 
داد. آخوندي گفت:« شهري که داراي 500 هزار خانه 

خالي است دچار عدم تعادل وحشتناک است که باید 
به آن توجه شود.« اما مفهوم وجود 500 هزار خانه 
خالي در تهران چیست؟ و ارزش این حجم از خانه 

هاي خالي در تهران حداقل چقدر است؟
وزیر راه و شهرسازي در صحن شوراي شهر تهران 
اعالم کرد که آمار کل تعداد خانه هاي ساخته شده 
در شهر تهران 3.3 میلیون خانه است و حاال اگر 500 
هزار خانه از بین آن ها خالي باشد این به معني آن 
پایتخت که  است که حدود یک ششم خانه هاي 
در هرروز از کنار آن ها رد مي شویم ) که مي تواند 
شامل آپارتمان، واحد مسکوني ویالیي و... شود( خالي 
هستند. یعني حدودا از هر 30 خانه 6 خانه خالي از 
سکنه در تهران هستند .  اما موضوع مهم دیگر میزان 
ارزشي است که این خانه هاي خالي دارند؟ طبق 
آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازي از تحلیل بازار 
مسکن در مرداد ماه امسال که مرکز آمار هم گزارشي 
مشابه آن منتشر کرده است میانگین قیمت خرید و 
فروش آپارتمان مسکوني در تهران، 4میلیون و 600 

هزار تومان در هر مترمربع بوده است؛ حاال اگر در یک 
سناریو و به صورت میانگین میزان متراژ خانه هاي 
خالي در تهران را 60 متر براي هر خانه در نظر بگیریم 
و این اعداد را در هم ضرب کنیم به ارزش حدودي این 
خانه هاي خالي خواهیم رسید. یعني عدد 500 هزار 
خانه خالي را در عدد 4 میلیون و 600 هزار تومان 
میانگین هر متر مربع خانه در شهر تهران و بعد 60 
متر میانگین متراژ ضرب کنیم به عدد حدودي ارزش 
خانه هاي خالي خواهیم رسید که عدد 138 هزار 
میلیارد تومان است. عددي که حدود 3.5 برابر بودجه 
آموزش و پرورش در سال و بیش از 27 برابر بودجه 
طرح تحول سالمت در سال جاري است .  البته در این 
بین دولت طرحي را دارد که از سال جاري از خانه 
هاي خالي مالیات اخذ کند و از مالکانشان جریمه 
دریافت کند. معاون وزیر راه و شهرسازي چندي پیش 
گفت: پس از گذشت یکسال از خالي ماندن، واحدهاي 
مسکوني مشمول جریمه مي شوند. او در خصوص 
گفت:  هم  خالي  خانه هاي  بر  مالیات  قانون  اجراي 

اجراي مالیات بر خانه هاي خالي نیاز به یک سامانه 
اي دارد که ما در حال طراحي این سامانه هستیم 
که به زودي آماده مي شود. وي با بیان اینکه در قانون 
 آمده که در سال اول از خانه هایي که خالي هستند

مالیات دریافت نشود، افزود: بنابراین پس از اجراي 
قانون مالیات بر خانه هاي خالي در سال اول وصولي 
از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش از یکسال از خالي 
بودن واحد گذشته باشد. معاون وزیر راه و شهرسازي 
با اشاره به اینکه تعیین مالیات بر عهده سازمان امور 
فقط  شهرسازي  و  راه  وزارت  گفت:  است،  مالیاتي 
سامانه مربوط به اطالعات امالک را طراحي مي کند 
و تمامي اطالعات مربوط به امالک در این سامانه 
به ثبت مي رسد. طبق مصوبات دولت مقرر شده که 
قانون اخذ مالیات از خانه هاي خالي در سال جاري به 
اجرا برسد که در تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون عنوان 
شده است که وزارت راه و شهرسازي موظف است 
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه 

ملي امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند . 

ترقـي اقتصـادي: حسـین خزلـي با اشـاره بـه دعـوت نامـه معاون 
بانـک و بیمـه وزیـر اقتصـاد اظهـار داشـت: در این جلسـه مسـئوالن 
وزارت اقتصـاد، سـازمان بـورس بـه همـراه مدیـران عامـل 7 بانـک 
خصوصـي و تخصصـي شـامل بانک هاي کشـاورزي ، ملـت ، تجارت ، 
صادرات، توسـعه صادرات و مسـکن حضور داشـتند . وي ادامه داد: نظر 
همـه حاضریـن ایـن جلسـه در مـورد مواضع ترامـپ این بـود که وي 
لفاظـي کـرده و با توجه به گزارش هاي سـازمان ملل از فعالیت هسـته 
اي ایـران و حمایـت اروپـا و ...، برنامـه اي براي اقـدام عملي علیه ایران 

ندارد و نمي تواند هم داشـته باشـد.این مقام مسـئول افزود: همچنین 
مقـرر شـد هـر یـک از بانـک ها بـا واریـز 15 تـا 20 میلیارد تومـان از 
بـازار سـرمایه حمایـت کنـد تـا صنـدوق هـاي بـا درآمد ثابـت بزرگ 
بانکهـا همچنـان تـا سـقف 5 درصـد دارایـي، نسـبت به خرید سـهام 
ادامـه دهنـد و بانکها هم به نسـبت واحدهاي خود در صندوق توسـعه 
بـازار را افزایـش دهنـد تا این صنـدوق بتواند به حمایت از سـهام ادامه 
دهد.بـه گفتـه خزلي، بانک کشـاورزي20 میلیـارد تومان بـراي خرید 
واحدهـاي صنـدوق یکـم کارگـزاري بانـک کشـاورزي را واریـز کرد و 

قـرار اسـت دیگـر بانـک ها هـم بـه زودي اقـدام کننـد.وي ادامـه داد: 
خوشـبختانه پیـش بیني هـاي برخـي کارشناسـان و فعـاالن از ریزش 
قیمت سـهام و رشـد ارز بعـد از اعالم عدم پایبندي ترامـپ به برجام ، 
محقق نشـد و در برابر رشـد قیمت سـهام و شـاخص بورس ، بازار ارز 
هـم واکنشـي به این موضوع نشـان نـداد و حتي از قیمت دالر کاسـته 
شـد.وي تاکیـد کـرد: آنچـه ایـن جلسـه را داراي اهمیـت ویـژه کـرد 
تصمیم سـریع و درسـت مسـئوالن وزارت اقتصاد و سـازمان بورس و 
بانـک هـا در حمایـت عملي از بازار سـهام بود که اتفاق مبارکي اسـت . 

حمایت از بازار سرمایه در دستور کار

ادامه از صفحه یک
  فارغ از آن که هیچ کدام از ما بدانیم  که روزی او وقتی خیلی جوان بود با بدرقه مادری که سال هاست  
به رحمت خدا رفته  به میدان رفت و به تیر خصم عمری است عاجز و ناتوان بدون ادعا  بهای  عشق خود 
خواسته به مردم و آب و خاکش را با خدای خود   چه خالصانه معامله می کند  . به اطرافت  اگر خوب 
نگاه کنی هنوز هستند آدم هایی که آن دوران به  سن قانونی نرسیده بودند   که درس و مدرسه را رها 
کرده  و رفتند و  وقتی معلم کالس از غیبت چند روزه شان  می پرسید بچه ها می گفتند  :»چند شب 
پیش  با کاروان مسجد  به جبهه رفته و گفته که برایشان نامه  می نویسد«. و امروز شاید او در کسوت  
معلم ،کارگر یا دست فروشی  ساده با رنج و سختی زندگی چند سر عائله را می گذراند و در جواب سئوال 
فرزندانش که می پرسند :»برای چه دنبال حق و حقوقت نرفتی تا ما هم مثل سایرین  از امتیازات ویژه 
استفاده کنیم؟« در حالی که تنش به درد زخم قدیمی اش خو گرفته وپشتش از بار زندگی خم شده 
به آرامی می گوید  :»من با خدا معامله کرده ام نه با بنده خدا«. به اطرافت اگر خوب نگاه کنی هستند 
آدم هایی که روزگاری به جبر ، یا ماجراجویی های جوانی  برای  گرفتن عکس های یادگاری چند روزی  
روانه  پشت جبهه شدند  و  به تیر و ترکش خصم گرفتار شده یا نشده  زود بازگشتند و امروز درصف 
اول مدعیان در کار و حرفه خود نان آن روزها را به نرخ گرانی می خورند و از  سفره  دیگران بزرگترین 
سهم ها را برای خود  برمی دارند  . به قول شاعر: »...هال، دین فروشان دنیاپرست!،سکوت شما پشت ما را 
شکست،چرا ره نبستید بر دشنه ها؟،ندادید آبی به لب تشنه ها،نرفتید گامی به فرمان عشق،نبردید راهی 
به میدان عشق،اگر داغ دین بر جبین می زنید ،چرا دشنه بر پشت دین می زنید؟...«بزرگداشت  دفاع 

مقدس بر مردان بی ادعا مبارک باد.

 کجایند مردان بی ادعا؟
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لزومبوميسازيفناوريهايحوزهپرداختعوامل4گانهتداومافزايشقيمتدالر
   رئيس کانون بانک هاي خصوصي: بانک مرکزي گوش به زنگ باشد  

همه  که  پرسشی  روزها  این 
جهش  که  است  این  دارند 
چند روز اخیر دالر منجر به افزایش بیشتر آن خواهد شد 
آیا در همین حد متوقف می شود ؟ از قبل مشخص بود که 
در نیمه دوم سال قیمت ارز تحرک بیشتری خواهد داشت. 
ولي با این وجود ، عزم بانک مرکزی برای کنترل قیمت وجود 
ارز کافی برای کنترل بازار ، حساسیت قیمت دالر برای حفظ 
این  از  تعدادی  از جمله  بانکی  و شبکه  پول  بازار  در  ثبات 
عوامل است که اجازه نمیدهد قیمت دالر فراتر رود. با توجه 
به اینکه در چهار سال گذشته تورم به طور کامل خود را در 
قیمت دالر نشان نداده است ، بنابراین فرض قوی این است 
که دالر مستعد باالتر رفتن از این مقادیر است و اگر بانک 
مرکزی دست به این اقدام نزند ، در شرایط کمبود عرضه بازار 
خودش این کار را خواهد کرد. این اتفاق را چندین بار در بعد 
از انقالب تجربه کرده ایم . در این صورت  به دالیل زیردالر 

افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد:    
 1-افزایش های گاه و بی گاه دالر این فرضیه را برای مردم قوی 
تر کند که خرید دالر مکان امن تری برای حفظ داراییهایشان 

است و یا سود بیشتری نصیب آنها خواهد کرد.
2-در صورتی که فشار تحریم ها بر ایران بیشتر شود و مشکل 

جدی در انتقال ارزهای حاصل از صدرو نفت و گاز ایجاد شود
  3- در صورتی که مشکالت شبکه بانکی رفع نشود و بانکهای 
بیشتری مواجه با عدم توانایی در پس اندازها و سود متعلقه شوند  
باشد که در سال  بانک مرکزی مصمم  که   4- در شرایطی 

جاری نرخ ارز را یکسان کند و اجازه دهد که قیمت را 
مدیریت شده ولی از طریق نیروهای بازار تعیین کند. 
از سـوي دیگـر مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت صـادرات 

ایـران با اشـاره بـه اینکه در بسـیاري از مواقـع واقعي 
روبروسـت هایـي  مقاومـت  بـا  ارز  قیمـت   شـدن 
گفت: واقعي شـدن قیمـت ارز در حقیقت خدمتي 
بـزرگ بـه اقتصـاد ملـي و بخـش مولـد جامعـه 
تحـت   ، کنونـي  شـرایط  در  متاسـفانه  اسـت؛ 
تاثیـر نـرخ غیـر واقعـي ارز، وارد کننـده یارانه یا 
سوبسـید دریافـت مي کند ، در چنین شـرایطي 
چگونـه مي تـوان برنامه اي بـراي تقویت اقتصاد 

مولـد رد جامعـه پـي ریزي کـرد؟   
او بـا تاکیـد بر ضـرورت توقـف اعطاي سوبسـید 
دولـت  هـاي  سیاسـت  گفـت:  وارکننـدگان  بـه 

هـا جایـگاه سـرمایه گـذاري هـا روشـن مـي کند، 
تاثیـر  همـان طـور کـه دیدیـد در دوره اي تحـت 

سیاسـت هاي اشـتباه، بخـش مهمـي از سـرمایه هـاي 
ایـن مملکـت وارد بـازار زمیـن و مسـکن شـد، در ایـن 

مملکـت پزشـک و مغـازه دار و فـرد عادي و فعـال اقتصادي 
و ... همگـي بسـاز و بفـروش شـده بودنـد و سـرمایه هـا بـه این 

سـمت میـل کـرده بـود امـا بـا رکـود بـازار ناگهـان مشـکل قفل 
شـدن سـرمایه هـا خـود را نشـان داد  . 

مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت صـادرات اسـتفاده از تجربه پیشـین 

را بسـیار مناسـب دانسـت و گفـت:  ایـن تجربـه نشـان داد کـه 
نبایـد بـي محابـا سـرمایه هـا را به سـمت یک بـازار سـوق داد،اگر 
سیاسـت هاي دولـت تقویـت بخـش مولـد و تولید باشـد، مـردم به 
جـاي سـرمایه گـذاري در بـازار مسـکن، وارد بـورس مـي شـوند و 
سـهام شـرکت هاي مولـد را مي خرنـد ، این یک نکته بسـیار مهم 
اسـت که در سیاسـت گـذاري ها باید مـد نظر مقامات قـرار گیرد  . 

تحوالت بازار ارز ربطي به ترامپ ندارد
ــر  ــال ه ــت: اعم ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم      دبی
تحریــم جدیــدي علیــه ایران،اقتصــاد جهــان را در معــرض فشــار 

ــد. ــرار مي ده ق
محســن رضایــي افــزود:  اقدامــات ترامــپ بیــش از آنکــه تهدیــدي 
بــراي اقتصــاد ایــران محســوب شــود، تهدیــد علیــه اقتصــاد بیــن 
الملــل اســت و بــه نظــر مي رســد ایــن دســته از اقدامــات شــعاري 

ــت .  بیش نیس
 رضایـي بـا تاکیـد بـر اینکـه رفتـار ترامـپ نشـان مـي دهـد ملت 
ایـران را به درسـتي نشـناخته اسـت گفت: ملـت ایران توانسـته از 
فشـارهایي بیـش از ایـن موفـق بیـرون بیاید و در نتیجه مشـکالت 

کنونـي برایـش الینجل نیسـت  . 
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در پاسـخ بـه این سـئوال 
کـه تهدیـدات ترامـپ تـا چـه میـزان بـر بـازار ارز ایـران تاثیرگذار 
بـوده اسـت؟ گفـت: به هر حال طبیعي اسـت کـه بـازار از تحوالت 
داخلـي و خارجـي تاثیـر بگیرد،به هـر روي آنچـه در داخل و خارج 
مـي گـذرد بورس، بـازار ارز و سـایر بازارها را تحت تاثیـر خود قرار 

مـي دهـد، امـا نکته اینجاسـت که اتفاقات تـازه در بـازار ارز ایران و 
افزایـش نـرخ دالر ربطي بـه اظهارات تـازه ترامپ نـدارد  . 

او بـا اشـاره بـه اینکـه کـم تدبیـري دولـت هـا در این حوزه سـبب 
مـي شـود غالبـا در دوره دوم فعالیـت دولـت ها قیمـت ارز افزایش 
یابـد، اضافـه کـرد:  پیـش از ایـن نیـز در چهـار دولت قبلـي ، طي 
چهار سـال دوم شـاهد افزایش نرخ دالر هسـتیم؛ در واقع در چهار 
سـال اول قیمـت هـا ثابـت مي مانـد و در چهـار سـال دوم نرخ ها 

دسـتخوش افزایش مي شـود  . 
او تاکیـد کـرد:  مـا در دوره دفـاع مقدس سـرمایه انسـاني- معنوي 
باالیـي داشـتیم کـه مافـوق همـه سـرمایه هـا بـود. توانسـتیم بـا 
سـرمایه انسـاني و نیـروي بسـیج عمومـي بتوانیـم پیـروز از جنگ 

باییم  .  بیـرون 
ثبات بازار ارز اصلي ترین هدف بانک مرکزي

ولـي اهلل سـیف رییس بانک مرکزي با انتشـار یادداشـتي پیرامون 
وضعیـت چنـد روز اخیـر بـازار ارز و افزایـش قیمت گفـت :تالطم 
و نااطمینانـي در بـازار ارز بـر متغیر هاي کالن اقتصـادي تاثیرات 
منفـي بـر جـاي مي گـذارد و از همیـن رو، ثبـات ایـن بـازار یکي 
از اصلـي تریـن اهـداف بانـک مرکـزي اسـت. پـس از تکانـه و 
جهـش شـدید ارزي سـال هاي 1390 و 1391،  بانـک مرکـزي 
در دولـت یازدهـم نسـبت بـه ثبـات بخشـي بـه بـازار ارز اقـدام 
کـرد و در عمـل نشـان داد کـه بـه خوبـي توانایـي حفـظ ثبـات 
بـازار ارز را داشـته و هـم اکنـون نیـز دارد. وي افـزود: در ایـن 
مـدت رویکـرد بانـک مرکزي بر این اسـاس بـود کـه اوال مکانیزم 
بـازار و عرضـه و تقاضـاي ارز بـا اختـالل مواجـه نشـود. ثانیـا در 
زودگـذر  نوسـانات  و  رونـد  میـان  ارزي،  سیاسـت هاي  تنظیـم 
ارزي تفکیـک قائـل شـده و جلـوي نوسـانات شـدید گرفته شـود 
تـا اقتصـاد دچـار تکانـه ارزي نشـود. در ایـن راسـتا، اضافـه 
جهـش سـال هاي 1390 و 1391 بـه طـور طبیعـي در 
طـول دولـت یازدهـم و تـا اوایـل دولـت دوازدهم در 
بـازار هضـم و بـازار ارز از تعـادل و ثبات مناسـبي 
بـا  تطابـق  در  نیـز  درادامـه  شـد.  برخـوردار 
دولـت چشـمگیر  تورمـي   دسـتاوردهاي 

تالش شـد رونـد تعدیل بازار ارز، متناسـب 
بـا تغییـرات عوامـل بنیادین موثـر بر این 

بازار باشـد.
رئیـس کل بانـک مرکـزي یادآور شـد :    
 بایـد به ایـن نکته توجه داشـت که بازار 
ارز تحت تاثیـر عوامل مختلفي همچون 
رونـد  اقتصـادي،  کالن  سیاسـت هاي 
متغیرهـاي بنیادین و کالن، تحوالت در 
 روابـط سیاسـي و اقتصـادي بین المللـي
جهـان  ارزهـاي  برابـري  نـرخ  تغییـرات 
روا و عامـل انتظـارات قـرار دارد. درعیـن 
اقتصـادي  متغیرهـاي  بـر  ارز  نـرخ  حـال، 
واردات،  سـرمایه گذاري صـادرات،   همچـون 

تولیـد، مصـرف و تـورم، آثـار مختلـف و غیـر 
ایـن  بانـک مرکـزي بـر  هم جهتـي دارد. رویکـرد 
امـر اسـتوار اسـت کـه بـه عنـوان سیاسـت گذار ارزي 
رونـد تعادلي مناسـبي از نـرخ ارز را دنبـال کند تا متضمن 
حداکثر شـدن منافع اقتصادي کشـور به نحو پایدار و متناسـب 

بـا رویکردهـاي اقتصـاد مقاومتي باشـد . 

ــک امیر اسماعیل کاظمي ــون بان ــس کان ــادي: رئی ــي اقتص   ترق
ــا بیــان ایــن کــه در  هــاي خصوصــي کشــور ب
ــزي  ــک مرک ــش بان ــدي پی ــه چن ــندي ک س
منتشــر کــرد، بــه پــول هــاي رمزگــزاري شــده 
پرداختــه شــده اســت، گفــت: ایــن ســند بانــک 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــاي ب ــه معن ــزي ب مرک
ــول هــاي رمــز گــذاري شــده اســت .  شــدن پ

خبــري  نشســت  در  پرویزیــان  کــورش 
بیــان   ›2017 ایــران  تراکنــش  ›نمایشــگاه 
داشــت: در ســندي کــه بانــک مرکــزي منتشــر 
کــرد، یــک بنــد دربــاره پــول هــاي رمزگــذاري 
شــده آمــده اســت کــه مجــوزي بــراي اســتفاده 
ــه در  ــي رود ک ــمار م ــه ش ــا ب ــول ه ــن پ از ای
ــرد دارد .  ــت کارب ــراي پرداخ ــي ب ــه جهان عرص

ــا بیــان  رئیــس کانــون بانــک هــاي خصوصــي ب
ایــن کــه ایــن ســند بانــک مرکــزي، به رســمیت 
شــناخته شــدن پــول هــاي رمــز گــذاري شــده 
ــال الزم نیســت کــه  ــول دیجیت ــزود: پ اســت، اف
پــول خاصــي باشــد، پــول دیجیتــال یــک پــول 
پذیرفتــه شــده اســت کــه بخشــي از آن در نظــام 

بانکــي مــا در حــال انجــام اســت . 
پرویزیــان یــادآور شــد: نظــام هــاي الکترونیــک 
اگــر بــا قاعــده رگوالتــوري )تنظیــم بخشــي( در 
نظــام هــاي پرداخــت انجــام شــود، کارکردهاي 

معمولــي پیــدا مــي کننــد . 
وي بــا بیــان ایــن کــه اکنــون بــراي حواله هــاي 
دارد وجــود  نظارتــي  سیســتم   کاغــذي 
 گفــت: بــراي پرداخــت پــول رمــز گذاري شــده 
نیــز اگــر یــک سیســتم نظارتــي و رگوالتــوري 
ــاي  ــه ه ــد حوال ــد همانن ــته باش ــود داش وج

کاغــذي عمــل خواهــد کــرد . 
نظام دریافت کارمزد پرداخت هاي 

الکترونیک باید عادالنه شود
رئیــس کانــون بانــک هــاي خصوصــي در 
پاســخ بــه ســوالي دربــاره طــرح اصــالح 
گفــت:  مالــي،  هــاي  تراکنــش  کارمــزد 
ســال   15 حــدود  از  کشــور  هــاي  بانــک 
پیــش، فرهنــگ ســازي بــراي نظــام پرداخــت 
الکترونیکــي را انجــام مــي دهنــد، کــه بخــش 
عمــده آن بــه صــورت رایــگان و بــدون دریافت 

ــوده اســت .  ــزد ب کارم
ــول و  ــوراي پ ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب پرویزی

ــش از  ــه بخ ــت ک ــرده اس ــت ک ــار موافق اعتب
ــد  ــزود: بای ــود، اف ــران ش ــا جب ــن کارمزده ای
ــن  ــا بی ــه ه ــا هزین ــود ت ــه ش ــاختاري تهی س
شــرکت هــاي پرداخــت، بانــک هــا، پذیرنده هــا 

ــود .  ــیم ش ــتریان تقس و مش
وي بــا تاکیــد بــر لــزوم عادالنــه ســازي 
کارمزدهــاي پرداخــت الکترونیکــي، اضافــه 
ــت ــاي پرداخ ــدن کارمزده ــه ش ــرد: منصفان  ک

مــي توانــد در برخــي تراکنــش هــا، هزینه هــاي 
مــردم را نیــز کاهــش دهد . 

ــک هــاي خصوصــي گفــت:  ــون بان رئیــس کان
هــدف از برگــزاري ایــن همایــش کــه بــا 
مشــارکت شــرکت هــا و بانــک هــاي خصوصــي 
و دولتــي برگــزار مــي شــود، کمــک بــه بومــي 
ســازي فنــاوري هــاي حــوزه پرداخــت اســت . 

کاهــش  کــه  ایــن  بیــان  بــا  پرویزیــان 
ــم  ــي مه ــام بانک ــا نظ ــط ب ــاي مرتب هزینه ه
ــه  ــي ب ــطح دسترس ــش س ــزود: افزای ــت، اف اس
و  کاهــش ســفرها  الکترونیکــي،  بانکــداري 
ــداف  ــه اه ــي از جمل ــاي اضاف ــش هزینه ه کاه

ــت .  ــش اس ــن همای ای
وي بــا بیــان ایــن کــه تــالش مــي شــود 
ــگاه  ــن نمایش ــه بزرگتری ــداد ب ــن روی ــه ای ک
خاورمیانــه تبدیــل شــود، ادامــه داد: بــراي 
تبدیــل شــدن بــه قــدرت اول منطقــه، صنعــت 

ــه  ــم ب ــیار مه ــزار بس ــک اب ــي ی ــي و بانک مال
ــي رود .  ــمار م ش

ــک هــاي خصوصــي خاطــر  ــون بان رئیــس کان
ــاوري  ــدن فن ــد ش ــراي روزآم ــرد: ب ــان ک نش
از  اســتفاده  بــه  نیــاز  پرداخــت،  بخــش 

دارد .  وجــود  جدیــد  فناوري هــاي 
پرویزیــان بیــان ایــن کــه شــبکه بانکــي کشــور 
ــد  ــاي جدی ــاوري ه ــتفاده از فن ــي اس از آمادگ
ــون در  ــه داد: اکن ــت، ادام ــوردار اس ــي برخ مال
ــکان  ــن ام ــي، ای ــاي خارج ــک ه ــي از بان برخ
ــدون  ــراد بتواننــد ب فراهــم شــده اســت کــه اف
و  کننــد  بــاز  حســاب  حضــوري  مراجعــه 
تراکنــش انجــام دهنــد، امــا در ایــران بــر 
اســاس قوانیــن، افــراد بــراي شناســایي در 
ــک  ــعب بان ــد در ش ــاب بای ــاح حس ــان افتت زم

ــد .  ــور بیابن حض
رئیــس کانــون بانــک هــاي خصوصــي بــه 
حمایــت از کســب و کارهــاي نویــن مالــي 
اشــاره کــرد و گفــت: تصمیمــات خوبــي بــراي 
تامیــن مالــي اســتارتاپ هــا )کســب و کارهــاي 
نوپــا( اتخــاذ شــده اســت امــا برآوردهــاي مــا در 
اســتفاده از ایــن منابــع، چنــدان خــوب نیســت . 
پرویزیــان بــا بیــان ایــن کــه دریافــت تضمیــن 
نامــه بــراي تامیــن مالــي اســتارتاپ ها تســهیل 
 مــي شــود، افــزود: از طریــق تضمیــن نامــه هــا

ــال  ــارد ری ــزان 20 میلی ــه می ــي ب ــن مال تامی
ــود.  ــي ش ــام م انج

برگزاري سومین نمایشگاه تراکنش   
دبیــر ســومین نمایشــگاه بیــن المللــي تراکنش 
بــا اعــالم اینکــه ایــن رویــداد در روزهــاي 
ــود ــي ش ــزار م ــاه برگ ــان م ــارم آب ــا چه  دوم ت
 رویکــرد آن را توســعه کســب و کارهــاي 
ــن و  ــاي نوی ــاوري ه ــه فن ــي در عرص خصوص

ــرد .  ــوان ک ــت عن ــت پرداخ صنع
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســاني بازارهــاي 
ــات و در  ــراد بی ــد م ــتانیوز(، محم مالي)ایس
ــن  ــگاه بی ــومین نمایش ــري س ــت خب نشس
ــه  ــرانITF(   2017(  ک ــش ای ــي تراکن الملل
ــر عامــل  ــان مدی ــا حضــور کــوروش پرویزی ب
ــون بانک هــاي  ــک پارســیان و رییــس کان بان
خصوصــي برگــزار شــد، بــا اعــالم ایــن 
مطلــب گفــت: مــا بایــد بــا اســتفاده از 
ــن  ــه ای ــي ب ــش خصوص ــاي بخ ــت ه ظرفی

ــم .  ــت کنی ــمت حرک س
دبیــرکل رویــداد  ITE  گفــت: محتــوا ایــن 
ــداري  ــداري و بانک ــتم بانک ــگاه اکوسیس نمایش
ــرا مــا از بانکــداري ســنتي  دیجیتــال اســت زی
فاصلــه گرفتــه و به ســمت بانکــداري نویــن  در 

ــتیم .   ــت هس حرک
نمایشــگاه  داد:کارکردهــاي  ادامــه  بیــات 
ــوان  مشــخص و تعییــن شــده اســت کــه مي ت
بــه نمایــش ظرفیــت بخــش خصوصــي در 
ــراي  ــه ســازي ب ــن زمین ــن حــوزه و همچنی ای
افزایــش تعامــل بــا عرصــه بیــن الملــل اســت . 

ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
ــه تبدیــل خواهــد  قطــب رویدادهــاي خاورمیان
شــد، افــزود: مــا بایــد بــا برگــزاري ایــن گونــه 
بخــش  پذیــري  آســیب  از  هــا  نمایشــگاه 
ــم .  ــري کنی ــوزه جلوگی ــن ح ــي در ای خصوص
بیــات در ادامــه توضیــح داد: بانــک هــا و 
ایــن نمایشــگاه  شــرکت هاي خصوصــي در 

ــد .  ــور دارن حض
دبیــرکل رویــداد  ITE  بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا و  ــک ه ــکاري بان ــاي هم ــده، دنی ــاي آین دنی
فیــن تــک هــا اســت، گفــت: بــراي اولیــن بــار 
ــن  ــي و فی ــتارت اپ ــرکت اس ــران 53 ش در ای

تکــي حضــور دارنــد . 

یادداشت

واکنش مدیر عامل »ایران کيش« به تصميم بانک مرکزي

کاهش هزینه هاي تجهیز منابع براي بانک ها اکنون یکي از اولویت هاي جدي به حساب مي آید و اقدام 
بانک مرکزي در ابالغ مجدد مصوبه 14 ماه قبل و تأکید بر رعایت نرخ هاي آن مصوبه بدون شک کمک 
بزرگي در راستاي تحقق این اولویت است. شبکه بانکي در ایران اعم از خصوصي و دولتي همواره خود 
را به پرداخت تسهیالت به بخش واقعي اقصاد و تأمین مالي واحدهاي مولد در حوزه هاي مختلف متعهد 
مي داند. عالوه بر این در بسیاري از موارد مانند پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج نیز تمام توان 
خود را براي کمک به بانک مرکزي و دولت بکارمي بندد تا مسئولیت خود را در قبال اقشار مختلف 

جامعه بویژه جوانان ایفا کرده باشد . 
انجام این مسئولیت ها اما مستلزم افزایش توان بانک ها در تجهیز منابع و کاهش هزینه هاي تجهیز 
منابع است. خوشبختانه مسئوالن بانک مرکزي عالوه بر ابالغ مجدد نرخ هاي مصوب، تمهیدات دیگري 
 نیز براي کمک به بانک ها اندیشیده و اجرایي کرده اند که از جمله مهم ترین و مؤثرترین این تمهیدات

 تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري است. این اقدام قطعاً به بانک ها در کاستن از هزینه ها و 
تسهیل اعطاي وام هاي ضروري یاري مي رساند و به این ترتیب گام دیگري در تأمین منابع مالي براي 

بخش واقعي اقتصاد برداشته خواهد شد . 
 اهمیت تسهیل و تسریع تأمین مالي بخش هاي مولد و پیشرو در اقتصاد بویژه در مقطع زماني فعلي
 از آن رو دوچندان است که نشانه ها و شواهدي هر چند ضعیف از تسري رونق به الیه هاي پایین تر 
اقتصاد کشور شاهد مي شود. بنابر آمارهاي رسمي در سال گذشته پس از مدت ها فاصله هزینه ها و 
درآمدهاي جاري بخش خصوصي و خانوارها در اقتصاد ایران به مقدار قابل تأملي کاهش پیدا کرده که 
مي تواند نشانه روشني از افزایش هزینه کرد خانوارها و به تبع آن افزایش تقاضاي کل و محرکي براي 

تولید بیشتر و رونق باشد . 
اگرچه در این تراز باید از سهم درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانکي نیز غافل بود اما در مجموع 
مي توان امید داشت با افزایش تزریق منابع از کانال شبکه بانکي در آینده اي نه چندان دور شاهد رونق 
بیشتر و محسوس در اقتصاد کشور بویژه در الیه هاي خرده فروشي و... باشیم. برهمین اساس تاکید بر 
کاهش نرخ سود را در مختصات زماني فعلي باید اقدامي ضروري، شایسته و البته مؤثر دانست که با 

همکاري شبکه بانکي قطعاً مي تواند به اقتصاد کشور کمک کند . 

تاکيد بر کاهش نرخ ها؛ اقدامي الزم بانک صادرات، صدرنشين صنعت بانکداري در بورس
ترقي اقتصادي: بانک صادرات با اختصاص حدود 20 درصد از کل ارزش بازار سهام بانکي در بورس 
اوراق بهادار، بزرگترین بانک حاضر در بازار سرمایه کشور است.بنا بر اطالعات مندرج در وبگاه سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران، ارزش روز سهام 11 بانک حاضر در فهرست بورس تهران بالغ بر 302 هزار 
میلیارد ریال است که 58 هزار میلیارد ریال آن به بانک صادرات اختصاص دارد. در این میان بانک 
پاسارگاد با اختصاص 50 هزار میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار دارد و بانک ملت با اختصاص 48 هزار 
میلیارد ریال سومین بانک بورسي از نظر ارزش بازار است.    در این میان بانک هاي تجارت، پارسیان 
کارآفرین و انصاربه ترتیب رتبه هاي چهار تا هفت بانک هاي بورسي را در اختیار دارند. بر اساس 
این گزارش بانک هاي اقتصاد نوین، خاورمیانه، سینا و پست بانک با داشتن کمترین ارزش روز بازار 
بانک هاي بورسي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.در حال حاضر بورس تهران ارزشي بالغ بر 4440هزار 

میلیارد ریال ارزش دارد که حدود 7 درصد آن در اختیار گروه بانکي است . 

عملکرد مناسب موسسه کوثر در نظام بانکي
ترقي اقتصادي: هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره موسسه اعتباري کوثر با حضور دکتر ابراهیم 
جلسه  این  شد.در  برگزار  مسلح  نیروهاي  اجتماعي  تامین  سازمان  جدید  مدیرعامل  زاده  محمود 
عملکرد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه هاي انساني و مدیریت شعب استان تهران تشریح شد.دکتر 
محمودزاده مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح در اولین حضور خود در جلسه 
هیات مدیره موسسه اعتباري کوثر اظهار داشت: استراتژي در سازمان هاي یادگیرنده و جواني مانند 
کوثر باید توسعه اي باشد. در این راستا آموزش جوانان متعهد و متخصص به عنوان محرکه اصلي 
در فرآیند رشد و تعالي سازمان حائز اهمیت است.وي افزود: در بخش هاي حقوقي، مالي و اقتصادي 
تجربه و تخصص سرمایه هاي انساني در پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد سازمان انکار ناپذیر است.

دکتر محمودزاده بر اساس نامگذاري سال 96 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان»اقتصاد مقاومتي 
تولید و اشتغال« خاطر نشان ساخت: کاهش تصدي گري دولت یکي از گام هاي مهم در دستیابي به 

اهداف اقتصاد مقاومتي و رشد بخش خصوصي است . 

     100هزار زوج از بانک تجارت وام گرفتند
ترقي اقتصادي: تسهیالت قرض الحسنه اعطایي بانک تجارت به زوج هاي جوان در سراسر کشور از 
مرز 100هزار فقره گذشت.روابط عمومي بانک تجارت با اعالم این خبر افزود : از ابتداي سال جاري 
بانک در سراسر کشور  این  به شعب  مراجعه  با  از  100هزار زوج جوان  بیش  ماه  اول مهر  نیمه  تا 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند که مجموع تسهیالت پرداختي رقمي افزون بر 10 
هزار میلیاردریال مي باشد.در ادامه این خبر آمده است : بانک تجارت در طرح پشتیبان پیوندها که 
اجرا  به  مرکزي  بانک  از سوي  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  دریافت  انتظار  کاهش صف  بمنظور 
گذاشته شد نیز مسولیت پرداخت 70 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به زوج هاي جوان را بر عهده 
گرفت که  طي یک بازه زماني دو ماهه 52856 زوج با ارائه مدارک الزم به شعب این بانک در سراسر 

کشور از تسهیالت قرض الحسنه 100میلیون ریالي بهره مند شدند . 

اعالم برندگان دو قرعه کشي بانک آینده
ترقي اقتصادي: مراسم قرعه کشي دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه هاي فروش متصل به حساب هاي 
بانک آینده و طرح تشویقي آفتاب با برنامه ریزي، مدیریت و اجراي شرکت تجارت الکترونیکي ارتباط 
فردا، برگزار شد.در این مراسم برندگان یک دستگاه خودرو لکسوس  Nx    خودرو پژو 2008 و 20 سفر 

به جزیره بالي طرح تشویقي آفتاب، به قید قرعه مشخص شدند  . 
 22 تاریخ  از  آینده،  بانک  حساب هاي  به  متصل  فروش  پایانه هاي  پذیرندگان  باشگاه  سوم  دوره 
اردیبهشت ماه سال جاري آغاز شد و در تاریخ 31 شهریورماه به پایان رسید.در این دوره، پذیرندگان 
فرصت داشتند، عالوه بر شرکت در قرعه کشي هفتگي، صدها جایزه 5 میلیون ریالي، با کسب امتیاز بر 

مبناي تعداد و مبلغ تراکنش و با کسب حداقل 250 امتیاز در قرعه کشي شرکت کنند  . 

مجمع عمومي بانک گردشگري برگزار شد
ترقي اقتصادي: مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک گردشگري در روز پنجشنبه بیستم 
مهر ماه 96 برگزار شد.در این مجمع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و قانوني در خصوص 
عملکرد سال مالي 95 به همراه صورت هاي مالي منتهي به 30آذر 95 قرائت شد و سهامداران در 
برنامه هاي آتي قرار گرفتند.در آغاز این نشست  نیز  بانک در حوزه هاي مختلف و  جریان عملکرد 
»علي اصغر سفري«، مدیرعامل بانک گردشگري، گزارش هیئت مدیره به سهامداران را قرائت کرد و 
گفت: »رشد و توسعه همه جانبه، ارزش آفریني پایدار و تالش براي رسیدن به جایگاهي در خور و 
شایسته از مهم ترین اهداف مدیران و کارکنان بانک گردشگري در سال مالي گذشته بوده است«. وي 
افزود: »با بهره گیري بهینه از امکانات موجود و استفاده از ظرفیت ها و نیز فعالیت بانکي مطالعه شده 
 و با برنامه توانستیم در بسیاري از حوزه ها رشدي قابل قبول داشته باشیم که افزایش تعداد مشتریان

رشد سطح دارایي ها، افزایش سطح درآمدهاي عملیاتي و افزایش تعداد کاربران خدمات بانکداري 
الکترونیک از مهم ترین نمونه هاي این عملکرد رو به جلو هستند.    

برگزاری قرعه کشي بانک کشاورزي
ترقي اقتصادي: مراسم قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز سال1395 بانک کشاورزي 
با حضور  این مراسم که  بانک برگزار شد.در  این  روز چهارشنبه 19مهر در محل ساختمان مرکزي 
نماینده دادستان کل کشور،نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایي، نمایندگان بانک مرکزي،  روح اهلل 
بانکداري  و  مشتریان  امور  مدیر  غفوري  محمدرضا  کشاورزي،  بانک  مدیره  هیات  عضو  خدارحمي 
عمومي و جمعي از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد،  368500 نفر برندگان قرعه کشي 
حساب هاي قرض الحسنه پس انداز سال1395 بانک کشاورزي به قید قرعه انتخاب شدند.بر اساس 
این گزارش، جوایز قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز سال1395 بانک کشاورزي شامل 
800 کمک هزینه خرید خودروي تولید داخل هریک به مبلغ 250میلیون ریال، 1800 کمک هزینه 
نقدي  جایزه  فقره   24325  ، ریال  میلیون   5 مبلغ  به  هرکدام   داخل  ساخت  دستي  صنایع  خرید 
دومیلیون ریالي و 341575 فقره جایزه نقدي یک میلیون ریالي است که به  368500 نفر از مشتریان 

خوش شانس بانک کشاورزي در سراسر کشور تعلق گرفت . 

همراه بانک سينا، بانکي تمام عيار
ترقي اقتصادي: نسخه جدید همراه بانک سینا با قابلیت هاي جدید و جلوه هاي گرافیکي جذاب و با 
امکانات و امنیت بیشتر براي دارندگان سپرده در بانک سینا به بهره برداري رسیده است.در این نسخه 
از همراه بانک که براي تمامي گوشي هاي تلفن همراه تهیه شده، کاربري نرم افزار جهت مشتریان 
بسیار آسانتر و دسترسي سریع به قابلیت هاي نرم افزار براي انجام بهینه خدمات مورد نیاز فراهم 
شده است.در جهت افزایش امنیت، این نرم افزار کاربردي پس از نصب از طریق پیامک فعال سازي 
مي گردد. ورود به نرم افزار همراه بانک سینا عالوه بر ورود از طریق رمز، با ثبت اثر انگشت نیز مقدور 

است که امنیت بیشتري را براي کاربران فراهم خواهدکرد . 

تفاهم نامه همکاري بانک سامان و یونيسف به امضا رسيد
تفاهم نامه  خود،  اجتماعي  مسئولیت  جامع  برنامه  راستاي  در  سامان  بانک  اقتصادي:  ترقي 
همکاري با صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( را امضا کرد.بر اساس این تفاهم نامه که به امضاي 
سیداحمدطاهري بهبهاني مدیرعامل بانک سامان و ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران رسید، تمام 
فعالیت هاي این نهاد در کشورمان تحت حمایت بانک سامان قرار مي گیرد.بر اساس این گزارش، با 
امضاي این تفاهم نامه بانک سامان یک حساب ریالي براي جمع آوري کمک هاي اهدایي مشتریان و 
کارکنان افتتاح مي کند. همچنین دریافت کمک هاي داوطلبانه مردمي به یونیسف از طریق نت بانک 

و.خودپردازهاي بانک سامان امکان پذیر مي شود . 

جزیيات وام 5 تا 100ميليون توماني بانک ملت
ترقي اقتصادي: بانک ملت به آن دسته از معرفي شدگان سازمان بهزیستي که قصد اشتغال زایي 
دارند، تسهیالت قرض الحسنه پرداخت مي کند.این تسهیالت در سه نوع مشاغل خانگي، خوداشتغالي 
و کارفرمایي با سقف فردي به ترتیب 50 میلیون، 200 میلیون و یک میلیارد ریالي و مدت بازپرداخت 
حداکثر 36 و 60ماهه پرداخت خواهد شد.بر پایه این گزارش، تسهیالت مورد اشاره، براساس مقررات 
جاري بانک قابل اعطا بوده و متقاضیان عالوه بر لزوم ارایه معرفي نامه از سازمان بهزیستي باید حائز 
شرایط عمومي دریافت وام مانند نداشتن چک برگشتي، نداشتن تسهیالت معوق تعیین تکلیف نشده 
نزد سیستم بانکي و ارایه تضامین معتبر باشند.این تسهیالت در راستاي اجراي مفاد بند )د( تبصره 
16 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و ضوابط ابالغي بانک مرکزي و بر اساس سهمیه استاني به 

معرفي شدگان پرداخت مي شود . 

اخبارکوتاه

ترقـي اقتصـادي: بانک مرکـزي میزان نقدینگـي در مردادماه سـال جاري را بیـش از یک هـزار و 366 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسـبت به اسـفندماه سـال گذشـته 9.0 درصد رشـد داشـته اسـت . 

بانـک مرکـزي با انتشـار گزیـده آمارهاي اقتصـادي در مردادماه سـال جـاري، حجم نقدینگـي را بیش از 
هـزار و 366 هـزار میلیـارد تومـان اعالم کرد که نسـبت به اسـفندماه سـال گذشـته، 9.0درصد و نسـبت 

بـه مدت مشـابه سـال گذشـته 24.3 درصد افزایش نشـان مـي دهد . 
حجم پول در این دوره به 1657.8 هزار میلیارد ریال رسـید که نسـبت به مردادماه سـال گذشـته 12.4 

و نسـبت به اسـفندماه سال گذشـته 1.7 درصد رشد یافته است . 
میزان شـبه پول در گزیده هاي آماري منتشـر شـده در مردادماه سـال جاري به 12004.8 هزار میلیارد 

ریال رسـیده اسـت که نسبت به اسـفندماه گذشته 10.1 درصد رشـد داشته است . 
بانـک مرکـزي، بدهـي بخش غیردولتـي را 9736.9 هزار میلیارد ریال اعالم کرده اسـت که به نسـبت 
اسـفندماه سـال گذشـته 6.1 و به نسـبت مدت مشـابه سـال گذشـته 22.1 درصد افزایش نشـان مي 
دهـد .  بـر اسـاس ایـن گزارش، میـزان دارایي هـاي خارجي سیسـتم بانکـي در مردادماه امسـال 6055.2 

هـزار میلیـارد ریـال اعالم شـده که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 6.0 درصـد افزایش یافته اسـت . 
در عیـن حـال، بدهـي بخش دولتي در دوره مورد بررسـي 2336.8هزار میلیارد ریال اسـت که نسـبت به 

مردادماه سـال 95 به میزان 16.7 درصد رشـد نشـان مي دهد . 
خالصه دارایي ها و بدهي هاي بانک مرکزي

جـداول گزیـده هـاي آمـاري منتشـر شـده نشـان مي دهـد کـه دارایي هـاي خارجـي بانک مرکـزي در 
مردادمـاه سـال جـاري بـه 3510.8 هـزار میلیـارد ریـال رسـیده کـه افزایشـي 3.4درصـدي نسـبت بـه 
اسـفندماه 1395 داشـته اسـت؛ ایـن رقم در مقایسـه بـا مردادماه 95 نیـز 3.1 درصد افزایش یافته اسـت . 

میـزان اسـکناس و مسـکوک در اختیار بانک مرکـزي در مردادماه 96، 73.5 هزار میلیارد ریال اعالم شـد 
که نسـبت به اسـفندماه 47.6درصد و نسـبت به مرداد سـال گذشـته 24.4 درصد رشد نشـان مي دهد . 

بدهـي بخـش دولتـي بـه بانک مرکـزي در مردادماه رقـم 620.7 هزار میلیـارد ریال را نشـان مي دهد که 
نسـبت به اسـفندماه گذشته 7.7درصد رشـد داشته است . 

بدهـي بانـک هـا به بانـک مرکـزي در مردادماه سـال جـاري 11.39هزار میلیـارد ریال بود که نسـبت به 
اسـفندماه سـال گذشـته 10.7 درصد و نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 20.2 درصد افزایش یافته 
اسـت .  میـزان سـپرده بانـک ها و موسسـات اعتباري نـزد بانک مرکـزي در مردادماه سـال جـاري به رقم 
1433.6 هزار میلیارد ریال رسـیده که نسـبت به اسـفندماه 9.2درصد و نسـبت به مرداد سـال گذشـته 

22.0درصـد افزایش نشـان مي دهد . 
سـپرده هـاي بخـش دولتي نـزد بانک مرکـزي در مردادماه رقـم 385.7 هزار میلیارد ریال بود که نسـبت 

به اسـفند سـال گذشـته 3.3 و نسبت به دوره مشابه سـال قبل، 16.5درصد رشـد یافته است . 
همچنیـن براسـاس این گزارش، میزان بدهي هـاي ارزي بانک مرکزي در مردادمـاه 1633.4 هزار میلیارد 
ریـال بـوده اسـت که نسـبت به اسـفند سـال قبل، 11.2 و نسـبت بـه مردادماه سـال گذشـته 5.0درصد 

یافته است .  افزایش 

جملـه  مالـي  )Financial stability(  از   ثبـات 
مفاهیـم کلیدي اسـت که پس از بحـران مالي 
سـال   2008 در سـطح بین المللي، مـورد توجه 
مجـدد کارشناسـان و محققیـن حـوزه پولـي 
و مالـي قـرار گرفتـه اسـت. منظـور از ثبـات 
بازارهـاي  مالـي، وضعیتـي اسـت کـه در آن 
اصلـي مالي )شـامل بـازار پول، بازار سـرمایه و 
بـازار بیمـه( از توانایي مناسـب جهـت مواجهه 
باشـند و  بـا بحران هـاي احتمالـي برخـوردار 
بـه شـیوه صحیـح  را  وظایـف خـود  بتواننـد 

کنند .  عملیاتـي 
سـه مـورد از مهمتریـن این وظایـف عبارت اند 
و  ریسـک  پوشـش  مالـي،  واسـطه گري  از: 

پرداخـت .  نظام هـاي  مناسـب  سـامان دهي 
نظـر مي رسـد مشـارکت  بـه  رابطـه  ایـن  در 
در ایجـاد ثبـات مالـي در بازارپـول، یکـي از 
مهمتریـن وظایـف بانک مرکزي اسـت. منظور 
از مشـارکت بانـک مرکـزي در ایجـاد ثبـات 
مالـي، تمامـي برنامه هـا و تدابیـري اسـت کـه 
ایـن بانـک جهـت حفـظ سـالمت و ثبـات در 
شـبکه بانکـي اجـرا مي کنـد. بخـش مهمـي 
مقـررات   تدویـن  تدابیـر،  و  برنامه هـا  ایـن  از 
مناسـب، بـه اندازه و به موقـع جهت جلوگیري 
از به خطر افتادن سـالمت شـبکه بانکي اسـت . 
یکـي از دالیـل اهمیـت بـاالي ثبـات مالي در 
بـازار پول و شـبکه بانکي را بایـد در مقوله »اثر 
سـرایت بحـران مالـي« و تاثیرگـذاري بـاالي 
بخـش مالـي وپولـي بـر بخـش واقعـي اقتصاد 
جسـتجو کـرد. بـه تعبیر دیگـر، ایجـاد هر نوع 
بحـران مالـي در یـک شـعبه بانـک، مي توانـد 
بـه سـرعت بـه شـعب دیگر همـان بانـک و در 
سـطحي باالتـر، بـه بانک هـاي دیگـر منتقـل 
 شـود. حتـي اگـر ایـن بحـران مدیریت نشـود
مي توانـد بـر روي سـایر بازارهاي مالـي )مانند 
بازارسـرمایه و بیمـه( نیـز تاثیـر منفي داشـته 
باشـد. بنابراین، بخـش واقعي اقتصـاد مي تواند 
بـه شـدت از بحران هـاي بخـش پولـي و مالي 

آسـیب ببیند . 
هرچنـد اهمیـت ثبـات مالـي در اقتصـاد و 
بانکـداري متعـارف همـواره مـورد تاکید بوده 
 اسـت، امـا بعـد از بحـران مالـي سـال 2008

بـه  دولت هـا  و  مرکـزي  بانک هـاي  توجـه 
مقولـه نقـش بانـک مرکـزي در ایجـاد ثبات 
بیـش  بانکـي  شـبکه  و  بازارپـول  در  مالـي 
قـرار گرفـت. حتـي  توجـه  مـورد  پیـش  از 
بانک هـاي مرکـزي در آمریـکا و کشـورهاي 

اروپائـي بـه دلیل عـدم توجـه کافي بـه مقوله 
ثبـات مالـي )که زمینه سـاز ایجاد بحـران بود( 

مـورد انتقـاد قـرار گرفتنـد . 
در حـال حاضـر بانک هـاي مرکـزي در نظـام 
جهـت  مختلفـي  اقدامـات  متعـارف،  بانکـي 
پـول  بـازار  در  مالـي  ثبـات  وجـود  تضمیـن 
انجـام مي دهنـد کـه برخـي از مهمتریـن آنها 
عبارت انـد از: ایجـاد چتـر حمایتـي )بـه ویـژه 
بیمـه سـپرده( بـراي مشـتریان خـرد جهـت 
تدویـن  بانکـي،  پدیـده هجـوم  از  جلوگیـري 
در  رقابـت  تقویـت  جهـت  مناسـب  مقـررات 
شـبکه بانکـي و جلوگیـري از انحصـار، توجـه 
ویـژه به رعایت اسـتانداردهاي کفایت سـرمایه 
توسـط بانک هـا، توجـه ویـژه به مقوله افشـاي 
اجـراي  و  بانکـي  کار  و  کسـب   در  اطالعـات 
وظیفـه آخریـن ملجـا وام دهـي توسـط بانـک 
مرکـزي از طریـق کمک به بانک ها در شـرایط 

بحرانـي . 
داراي  مذکـور  اقدامـات  تمامـي  هرچنـد 
اثرگـذاري هسـتند، امـا بـه نظـر مي رسـد از 
بـه  سـپرده  بیمـه  مسـئله  مشـتریان  منظـر 
صـورت ویـژه اهمیـت دارد. شـاید بـه همیـن 
دلیل اسـت کـه در اکثر کشـورها سـپرده هاي 
خـرد تـا سـقف هاي مشـخصي مشـمول بیمه 
سـپرده هسـتند و در صورت ورشکستگي بانک 
یا موسسـه اعتبـاري، این نهاد بیمه سـپرده )و 
نـه بانک مرکزي( اسـت که ضامن سـپرده ها و 

پاسـخگوي مشـتریان است . 
نکتـه پایانـي در مقولـه ثبـات مالي، آن اسـت 
کـه بـازار پـول صرفـا یکـي از بخش هـاي بازار 
مالـي اسـت. در واقع بـازار مالي حداقل شـامل 
بازارهـاي پـول، سـرمایه و بیمـه مـي شـود و 
ثبـات مالـي در کل بـازار مالـي، مشـروط بـه 
وجـود ثبـات در هـر یک از ایـن بازارها اسـت. 
بنابرایـن، عـالوه بـر وظیفـه بانـک مرکـزي در 
پیگیـري ثبـات مالـي در بـازار پـول، نهادهاي 
ناظـر بازارهـاي سـرمایه و بیمـه نیـز در ایـن 

رابطـه داراي نقـش اساسـي هسـتند    . 

نقدینگي یک هزار و 366 هزار ميليارد تومان شد نقش بانک مرکزي در ایجاد ثبات مالي
کارشناس اقتصادي     

محمد حسن حقیقي  

مدیر عامل بانک شهر
حسین محمدپورزرندي

دکتر حسين زاده خبر داد : 
برنامه ریزي جدید براي بانک ملي 1400 

ترقي اقتصادي: مدیر عامل بانک ملي ایران گفت: برنامه ریزي هاي جدي براي تبدیل شدن این 
بانک به بانکي مدرن، پیشرو، روزآمد و کارآمد در سال 1400انجام شده است . 

دکتر محمد رضا حسین زاده در مراسم قرعه کشي جشنواره »یک بام و چند برنده« با بیان این 
 که دنیاي امروز، دنیاي تحول است و هیچ سازماني نمي تواند به شرایط امروز خود اکتفا کند

 افزود: تاریخ به خوبي به یاد دارد که بزرگترین تولید کننده ها و کمپاني هاي مطرح جهان، به 
محض مغرور شدن به شرایط خود، از غافله عقب ماندند و امروز تنها یک نام از آنها باقي است . 

وي با اشاره به این که بانک ملي ایران تحوالت بنیادین را در اقدامات خود آغاز کرده است، اظهار 
کرد: از طرح روي ملي کارت ها و مجله و بروشور بانک گرفته تا تجهیزات نوین بانکداري از جمله 

سامانه بام، همه دچار تغییر و تحول شده اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت . 
حسین زاده با بیان این که بانک ملي ایران با یک شرکت بزرگ دنیا وارد مذاکره شده و براي »بانک ملي 
ایران 1400« برنامه ریزي جدي شده است، ادامه داد: بانک ملي ایران باید در آن تاریخ در منطقه و دنیا 
سرآمد باشد .  وي با بیان این که فین تک ها، امروز در حال رقابت با بانک ها هستند و تالش مي کنند 
بانک ها را از دور خارج کنند، گفت: بانک ملي ایران به این موضوع واقف است و به همین دلیل درون 
بانک، چندین فین تک ایجاد شده تا هم امور این حوزه به خوبي پیش برود و هم در آینده نام بانک 
ملي ایران حفظ شود .  مدیرعامل بانک ملي ایران با اشاره به تجربه موفق راه اندازي سامانه بام و جذب 
 مشتریان از طریق آن، افزود: این سامانه مانند یک موجود زنده، خدمات جدید را به مشتریان ارائه مي دهد

 به طوري که هم مشتریان و هم رقباي بانکي اذعان دارند این سامانه از نمونه هاي مشابه خود یک 
سر و گردن باالتر است .  به گفته حسین زاده، بانک ملي ایران تا پایان سال خدمات بسیار جذاب و 
تازه اي به مشتریان ارائه خواهد کرد که از جمله آنها مي توان به سامانه جامع تسهیالت، تحت وب 

شدن شعب، مدل هاي جدید کسب و کار و بسته هاي اعتباري صنوف اشاره کرد . 
وي راه اندازي طرح مدیر خدمات ویژه  )Account Officer(  در شعب منتخب تهران بانک ملي ایران 
را یکي از پیشرفته ترین خدمات بانکي همپاي بانک هاي اروپایي دانست و اظهار کرد: این خدمت 

به مرور در همه شعب بانک عملیاتي خواهد شد . 

 شفافيت و استانداردسازي
 الزمه همکاري بين المللي بانک هاست

ترقي اقتصادي: اصالح نظام بانکي و بهبود ساختار بانک ها موضوعي است که همه مسووالن و 
کارشناسان اقتصادي بر آن اتفاق نظر دارند . 

دکتر پرویز عقیلي مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: پس از توافق هاي برجام انتظار عمومي ورود 
شرکت ها و بانک هاي خارجي و آغاز همکاري هاي بین المللي در حوزه خدمات بانکي بود. آنچه به 
عنوان پیش شرط برقراري ارتباط بانکي مطرح شده و همواره بر آن تاکید مي شود استانداردسازي 
گزارش هاي مالي و شفافیت در گزارش دهي بانک ها در کنار رعایت اصول کنترلي تطبیق قوانین 
و مدیریت ریسک بوده است. مدیران محترم بانک مرکزي نیز در سال هاي اخیر بر این موضوعات 
تاکید داشته اند و به صورت تدریجي استاندارد گزارشگري مالي بانک ها را به سمت استانداردهاي 

پذیرفته شده بین المللي هدایت کرده اند . 
او افزود متاسفانه صحبت هاي اخیر من در کنفرانس ایران - اروپا توسط یک خبرگزاري خارجي 
به صورت گزینشي منعکس شده و محتواي اصلي آن که بهبود ساختار مالي بانک ها بوده مطرح 
با  ارتباط  براي  خارجي  بانک هاي  عالقه مندي  رغم  به  داد:  توضیح  عقیلي  دکتر  است .   نشده 
بانک هاي ایراني و حضور در بازار پولي ایران به دلیل کاهش ارتباط نظام بانکي ایران با بانک هاي 
سایر کشورها در دوران تحریم ها، باز گشایي ارتباطات نیازمند زمان، شناخت متقابل و مطالعه 
بیشتر است. آنچه مسلم است شرکت هایي که مایل به سرمایه گذاري در کشورمان هستند و 
همچنین بانک ها بر اساس مستندات و اطالعات تصمیم گیري مي کنند و صرف بیان ویژگي ها و 
امکانات از سوي مسووالن بانک ها، عامل تصمیم گیري نخواهد بود. خوشبختانه بانک هاي کشور 
قدم هاي مثبتي براي اصالح کفایت سرمایه و مدیریت منابع انجام داده اند ولي الزم است این 
اقدام ها با برنامه ریزي زماني و همه جانبه باشد .  براي رفع مشکل و بهبود نظام بانکي این الزام ها 
و پیش نیازها بارها در همایش ها و گردهمایي هاي تخصصي بانکي مطرح شده و مدیران بانکي 
کشور با وقوف کامل بر شرایط، بیش از پیش در این زمینه تاکید دارند.  همانطور که نهادهاي 
قانون گذارو ناظر نیز تاکید کرده اند براي ساماندهي نظام بانکي الزم است ضمن زمان بندي اجرایي 
اصالحات، اقدام هاي بعدي در مورد بانک هاي ناموفق با حفظ منافع سپرده گذاران و سهامداران 

نیز برنامه ریزي شود . 

پيش بيني تحقق  EPS  بانک ملت در سال96 
آخرین وضعيت نماد بانک ملت در بورس

   EPSترقي اقتصادي: مدیرعامل بانک ملت با اعالم اینکه بررسي هاي 6 ماهه حاکي از تحقق
قرار  معامله  مورد  آساني  به  و  بوده  بازار شناخته شده  در  ملت  بانک  است، گفت: سهام   بانک 
مي گیرد .  هادي اخالقي  درباره وضعیت بانک ملت در بازار سرمایه گفت: مجمع بانک ملت در 
پایان تیرماه سال جاري با مجوز صادر شده از سوي بانک مرکزي برگزار شد و در عین حال نیز 

صورت هاي مالي بانک به صورت شفاف به تایید سازمان حسابرسي رسید . 
مدیرعامل بانک ملت اظهارداشت: طبق بررسي هاي صورت گرفته 80 درصد  EPS  در نظر 
این  یافته قطعي شد.  به عنوان سود تحقق  بانک در سال 95 محقق شد و  براي  گرفته شده 
دستاورد نسبت به عملکرد سال 94 که به دلیل مشکالت پیش آمده با زیان مواجه بودیم،  اصالح 
قابل توجهي در عملکرد محسوب مي شود .  اخالقي ادامه داد: ما توانستیم در مدت زمان کمتر 
از یکماه با فراهم آوردن مستندات الزم که در اختیار سازمان بورس قرار دادیم، مجوز الزم براي 
بازگشایي نماد بانک را دریافت کنیم .  وي با تاکید بر اینکه در حال حاضر نماد بانک در بورس باز 
است، گفت: همچنین متناسب با عرضه و تقاضا در این بخش قیمت گذاري سهام بانک صورت 
مي گیرد. بر اساس برآوردهاي گذشته، براي سال EPS   96  اعالم شده 13 تومان و3 ریال است 

که با توجه به آخرین اطالعات، این درصد از  EPS  پیش بیني شده تاکنون محقق شده است . 

ترقي اقتصادي: مدیرعامل کارت اعتباري ایران کیش در دو نامه جداگانه به سازمان بورس و مدیرعامل 
شاپرک ، تاکید کرده به دلیل عدم هر گونه اطالعات مالي، امکان تعیین هر نوع برآورد وجود ندارد و 

تصمیم به تغییر کارمزدها باید در ماه هاي آخر سال و مرتبط به بودجه 97 شرکت ها باشد . 
صادق فرامرزي، مدیرعامل کارت اعتباري ایران کیش در دو نامه جداگانه به سازمان بورس و مدیرعامل 
شاپرک، تاکید کرده به دلیل عدم هر گونه اطالعات مالي، امکان تعیین هر نوع برآورد وجود ندارد و تصمیم 
به تغییر کارمزدها باید در ماه هاي آخر سال و مرتبط به بودجه 97 شرکت ها باشد. در غیر این صورت 

ضمن زیان سهامداران، شرکت هاي  PSP  حاضر در بورس با تالطمات جدي روبرو خواهند شد . 
مدیرعامل این شرکت خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسي اعالم کرده است: در خصوص نامه 
شرکت شبکه الکتریکي پرداخت کارت )شاپرک( دال بر ضرورت افشاي اثرات مالي این نامه در پیش بیني 
درآمد هر سهم این شرکت در اسرع وقت به استحضار مي رساند همانگونه که مالحظه فرموده اید متن 
نامه فاقد هرگونه اطالعات مالي اعم از دوره اثر، مبلغ، میزان تعدیل و ... بوده است. بنابراین امکان تعیین 

هر نوع برآورد غیر ممکن است. مراتب به شرکت شاپرک نیز منتقل و منتظر اخذ پاسخ ایشان هستیم . 
بدیهي است در صورت دریافت اطالعاتي که امکان محاسبه تعدیالت احتمالي را میسر سازد، مراتب به 

سرعت افشا خواهد شد . 
مدیر عامل شرکت کارت اعتباري ایران کیش در نامه اي خطاب به مدیر عامل شاپرک نیز تاکید کرده 
براي اصالح ساختار و نظام  برنامه ریزي مجدد  بر ضرورت  اعالم آن شرکت مبني  به  با توجه   : است 
کارمزدي در کشور و تاثیرات آن بر درآمد و فعالیت هاي این شرکت به استحضار مي رساند پیش بیني 

بودجه امسال طبق بخش نامه در دي ماه سال 95 صورت گرفته، بنابراین هرگونه تغییر در این پیش بیني 
امري غیر متعارف است و موجبات متضرر شدن عده زیادي از سهامداران خواهد شد . 

بنابراین هرگونه تغییري صرف براي بودجه سال 97 که از هم اکنون در جریان پیاده سازي و پیش بیني 
است میسر خواهد بود با لحاظ داشتن این نکته که درآمد اجاره شرکت با بانک ها و موسسات طرف قرارداد 
به دلیل بخش نامه جاري توسط بانک هاي طرف قرارداد به طور محسوس یافته و هرگونه تغییر مجدد 
در میزان کارمزدها منجر به تحمیل هزینه هاي مضاعف با توجه به کاهش درآمدهاي اجاره با بانک ها و 
تضییع حقوق سهامداران این شرکت خواهد شد که تبعات آن معامالت این گروه از شرکت ها در بورس 

را دچار تالطم جدي مي کند . 
از طرفي هرگونه تغییر اعم از افزایش یا کاهش باید به طور دقیق و حداقل سه ماه قبل از پایان سال 
مالي اعالم شود تا در بودجه پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت پاسخ گویي براي سهامداران 

امکانپذیر باشد . 
بدیهي است نامه ارسالي آن شرکت محترم با توجه به نامشخص بودن سطح تغییرات در حالت فعلي تنها 
باعث اشفتگي بازار سهام شده و مي تواند وضعیت این شرکت و شرکت هاي دیگر این حوزه در بورس را با 
صدمات جدي رو به رو کند. ضمن آنکه صدور مداوم بخش نامه هاي این چنیني که تاثیر جدي بر درآمد 
این شرکت ها دارند امکان هرگونه برنامه ریزي بلندمدت را از این شرکت ها سلب کرده و با سیاست هاي 
دولت محترم دال بر ایجاد ثبات در بازار مغایرت جدي دارد. این موارد جهت استحضار و ابالغ دستورهاي 

روشنگرانه به حضور شما تقدیم مي شود . 

ترقي اقتصادي: مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: هدایت بانک ها به سمت واسطه گري مالي و 
همچنین اصالح ساختار بازار پول از اولویت هاي دولت دوازدهم در حوزه این بخش است . 

محمدعلي سهماني اصل  با اشاره به اولویت هاي بازار پول در دولت دوازدهم اظهارداشت: هدایت 
بانک ها به انجام بهینه وظیفه ذاتي خود یعني کارایي در واسطه گري مالي و همچنین اصالح ساختار 
بازار پول از جمله ساختار قیمت گذاري در این بازار، از اولویت هاي دولت دوازدهم در حوزه بازار 

پول است . 
سرمایه گذاري  به  بانک ها  دادن  سوق  به  منجر  سیاست ها  برخي  گذشته  ادوار  طي  افزود:  وي 
در دارایي هاي مختلف نظیر امالک شده که تالشي به منظور مدیریت مالي بانک و حفظ توان 

پاسخگویي به سود مورد انتظار سپرده گذاران بوده است . 
سهماني اصل ادامه داد: این امر از لحاظ مالي منجر به کاهش فعالیت بانک ها در مسئولیت اصلي 
آنها به عنوان واسطه گري وجوه بوده است؛ چرا که وقتي بخشي از دارایي بانک در قالب این نوع 
سرمایه گذاري ها بلوکه شود، عماًل ظرفیت بانک براي اعطاي تسهیالت و تامین مالي کاسته مي شود 
و در این میان فقدان ابزارهاي مالي کارآمدي نظیر صکوک که مي تواند به پشتوانه دارایي ها و تجدید 

قواي نقدي بانک ها کمک کند، به تشدید بیش از پیش این ناتواني منجر شده است . 
وي با بیان اینکه یکي از برنامه هاي اصلي بانک مرکزي در دولت دوازدهم ترغیب بانک ها به منظور 
تمرکز بیشتر در فعالیت اصلي بانکداري و خارج شدن از فعالیت هاي غیربانکي است، افزود: در این 
میان دولت باید با ایجاد هماهنگي میان حوزه هاي مختلف بازار مالي از جمله بازار پول و بازار 

سرمایه، بستر الزم را براي توسعه و ترویج ابزارهاي مالي متنوعي نظیر صکوک فراهم کند . 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: در خصوص قیمت گذاري در بازار پول که نرخ سود بانکي 
در راس آن قرار دارد اقداماتي انجام شده و براي منطقي کردن این نرخ به نحوي که هم حقوق 
سپرده گذاران تامین شود و هم با واقعیت هاي اقتصاد کشور نظیر بازده فعالیت هاي مولد همخواني 

داشته باشد، باید زمینه الزم در اقتصاد فراهم شود . 
وي افزود: در فضاي اقتصادي که دسترسي به رانت اطالعاتي و انجام معامالت سوداگرانه در بازار 
دارایي ها مي تواند منجر به بازدهي باالیي شود، انتظار برخورداري از سود بیشتر در اقتصاد فراگیر 
مي شود و نرخ هزینه فرصت ذهني پول در نظر افراد باال مي رود؛ بنابراین باید شرایطي در اقتصاد 
مهیا شود که باالترین بازدهي تنها از طریق فعالیت سالم اقتصادي و پذیرش ریسک میسر باشد 
که این امر مستلزم بهبود شرایط و محیط کسب و کار است. این موضوع نیز در دستور کار دولت 

یازدهم قرار داشته و ادامه آن در برنامه دولت دوازدهم هم گنجانده شده است . 
سهماني اصل تصریح کرد: نظارت موثر بر اجراي سیاست هاي مناسب باید اعمال شود تا نتایج خوبي 
عاید کشور شود. البته نظارت موثر بدون شفاف سازي اقتصاد و شفاف سازي فعاالن اقتصادي چندان 
میسر نیست، از اینرو باید تدابیر الزم در جهت شفاف سازي هرچه بیشتر عملیات بانک ها از سوي 

بانک مرکزي اتخاذ و اجرایي شود . 

ترقي اقتصادي: بانک مسکن با اجراي طرح ویژه »همت دو« یک فرصت ویژه در پاییز امسال براي 
مشتریاني که بابت بدهي معوق به این بانک مشمول جریمه شده اند، فراهم کرده است.بر اساس این 
مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیر جاري در طبقه مشکوک  الوصول و 
معوق، طرح ویژه »همت دو« از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجراي 
آن در روزهاي اخیر آغاز شده است، مشوق هاي ویژه اي به منظور تسریع در روند وصول مطالبات 
 غیر جاري و بدهي معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.در قالب بخشي از مفاد این طرح

 مشوق هاي جانبي تحت عنوان »بخشودگي جرایم تاخیر تادیه« پیش  بیني شده است. بر این اساس 
در صورت واریز نقدي تمام و یا قسمتي از مطالبات غیر جاري، با توجه به میزان واریزي، بخشي از 
جرایم دیرکرد مشمول بخشودگي خواهد شد.با اجراي این طرح بدهکاران بانکي در قراردادهاي با 
جرائم تصاعدي نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طي سه ماهه پاییز، مشمول بخشودگي جرایم 
خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدي تمام مطالبات غیر جاري در قراردادهاي با جرایم 
تصاعدي و در صورت واریز نقدي بخشي از مطالبات غیرجاري مربوط به این قبیل قراردادها با توجه 
به میزان واریزي، بخشي از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.در طرح همت دو که بانک مسکن به 
منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاري خود اجرا مي کند، در خصوص تسهیالت اقشار خاص 
اعم از زلزله  زدگان، روستایي، کمیته امداد، بهزیستي و طرح مسکن مهر نیز بخشودگي جرایم پیش  
 بیني شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاري این بخش به نسبت پرداختي  ها

جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد 6 تا 8 درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه 
مورد بخشودگي قرار مي گیرد . 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران مطرح کرد : 
افزایش فعاليت بانک ها در واسطه گري مالي

شرایط بخشودگي جرایم تاخير تادیه بانک مسکن اعالم شد
 فرصت ویژه بخشودگي جرایم

 براي بدهکاران بانک مسکن
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با خرید بيمه عمربيمه پارسيان سهامدار این شرکت شوید
ترقي اقتصادي: از این پس خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه پارسیان ، سهام این شرکت را 
دریافت مي نمایند.بر اساس این گزارش بیمه پارسیان به خریداران بیمه نامه هاي عمر و سرمایه گذاري 
که به حد نصاب تعیین شده جهت دریافت سهام بیمه پارسیان برسند این شرکت اقدام به دریافت کد 
سهامداري از سازمان بورس براي ایشان نموده و براساس شرایط تعیین شده به این بیمه گذاران سهام 
خود را تقدیم مي نماید. این سهام کامال آزاد بوده و قابلیت هر نوع معامله در بازار بورس را دارا مي باشد 
و ضمناً بیمه گذاراني هم که به جمع سهامداران بیمه پارسیان مي پیوندند در صورت نگهداري سهام 
مي توانند از سود ساالنه آن بهره مند گردند. در صورتیکه بیمه گذاران قبال سهامدار بیمه پارسیان باشند 

این سهام نیز مي تواند به سهام ایشان اضافه گردد . 

افزایش سهم بيمه هاي زندگي بيمه کوثر
ترقي اقتصادي :حق بیمه تولیدي شرکت بیمه کوثر در شش   ماهه اول سال96 ضمن رشد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و با تغییر مناسب به منظور ارتقاي کیفیت ترکیب پرتفو به مبلغي بالغ بر 600میلیارد 
تومان رسید.در سال جاري گام هاي موثري در راستاي اصالح ترکیب پرتفو برداشته شده است به نحوي که 
در شش  ماه ابتداي سال جاري شاهد کاهش سهم رشته شخص ثالث و سرنشین از 59 به 36درصد و 
افزایش سهم بیمه هاي زندگي از 13 به 23درصد از کل حق بیمه تولیدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته هستیم.ابوالفضل آقادادي گفت: در شش ماهه سال جاري رشته هاي مهندسي، مسئولیت و زندگي 
شرکت هر کدام  به ترتیب با رشد 134، 81 و 84 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین 
درصد رشد را میان سایر رشته ها داشته اند.وي با بیان اینکه در مدت یادشده، شرکت 322 میلیارد تومان 
خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: از کل خسارت هاي پرداختي، سهم رشته 
شخص ثالث و سرنشین 51درصد، سهم بیمه درمان 21درصد و سهم بیمه هاي زندگي 13درصد و نسبت 

خسارت بیمه کوثر در این مدت 53درصد بوده است .  
   

واریز 852 ميليارد تومان خسارت  در بيمه دانا
ترقي اقتصادي :مدیرعامل بیمه دانا از واریز بیش از 852 میلیارد تومان خسارت به حساب بیمه شدگان 
این شرکت در شش ماهه نخست سال جاري خبر داد.دکتر بیژن صادق با اشاره به برنامه هاي اجراشده 
در سطح شرکت در خصوص کنترل ریسک بیمه نامه هاي صادرشده، اظهار کرد: در شش ماهه نخست 
سال جاري شرکت بیمه دانا، 1205 میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده و بیش از 852 میلیارد تومان 
خسارت به حساب بیمه شدگانش واریز کرده است.وي گفت: در شش ماهه نخست سال جاري اقدامات 
مهمي در جهت بهینه سازي پرتفوي شرکت انجام شد و تالش بر این بوده که سهم رشته هاي سودده 

در این سبد تقویت شود. 

بيمه آسيا در مناطق محروم نوشت افزار توزیع کرد
ترقي اقتصادي : بیمه آسیا همزمان با آغاز سال تحصیلي جدید، اقدام به توزیع نوشت افزار در مدارس 
مناطق محروم کشور کرد.بیمه آسیا بنا بر مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي و در تداوم انجام 
فعالیت فرهنگي ـ آموزشي، با هماهنگي ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ، نوشت افزارهاي 
اختصاصي تهیه شده را در مدارس مناطق محروم کشور توزیع کرد.این گزارش مي افزاید: مسئولین 
شعبه هاي بیمه آسیا در سراسر کشور با حضور در مدارس مناطق محروم منطقه خود ، نوشت افزارهاي 
اختصاصي این شرکت را بین دانش آموزان توزیع کردند.در این گزارش اظهار امیدواري شده است که 
انجام فعالیت هاي فرهنگيـ  آموزشي هدفمند وتاثیرگذار از طرف بنگاه هاي اقتصادي موفق و خوش نام 
به ویژه شرکت هاي بیمه، در ارتقاي سطح آموزشي در مناطق محروم کشور تاثیر بسزایي خواهد داشت.
گفتني است بیمه آسیا هزینه چاپ و توزیع سررسید سال 1396 را به تهیه نوشت افزارهاي اختصاصي 

براي توزیع در مدارس مناطق محروم کشور اختصاص داده بود . 

دیدار و مذاکره مدیران عامل شرکت هاي بيمه پارتنر ري و »ما » 
ایستانیوز:چهارمین گردهمایي ایران- اروپا 11 و 12مهر با موضوع تجارت و سرمایه گذاري در ایران در 
شهر زوریخ سوییس برگزار شد و بیش از 450 نماینده از 30 کشور مختلف در این گردهمایي بزرگ 
اقتصادي، حاضر شدند و هیات ایراني شامل دکتر مهدي کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو، دکتر خسروشاهي 
قائم مقام بیمه مرکزي، دکتر سعیدي مدیرعامل کشتیراني ج.ا.ا ، دکتر کردزنگنه رییس هیات مدیره 
بیمه معلم و دکتر مظلومي مدیرعامل بیمه تعاون به همراه هیاتي از بیمه »ما» حضور داشتند.در دومین 
روز این گردهمایي، مهندس مجید صفدري مدیرعامل شرکت سهامي بیمه »ما»  با حضور در ساختمان 
هفتمین بیمه گر دنیا با آقاي کالرک مدیرعامل شرکت پارتنر ري دیدار و مذاکره کردند.در این دیدار 
که حجت بهاري فر عضو هیات مدیره بیمه »ما» و احسان همتي سرپرست بیمه هاي اتکایي و امور 
بین الملل نیز حضور داشتند بر گسترش روابط في مابین و همکاري هاي بیشتر تاکید نموده و خواستار 
روابط گسترده تر و انجام فعالیت هاي نوین بیمه اي شدند و توافقات جلسه قبلي را که در ایران برگزار 

شده بود را پیگیري نمودند . 

معرفي برندگان اولين جشنواره »شهریسک« بيمه تجارت نو
ترقي اقتصادي :برندگان اولین جشنواره عکاسي ریسک و ایمني ) شهریسک ( با حضور دکتر سیدمحمد 
 عباس زادگان مدیرعامل ، مجید باقي مدیر روابط عمومي، علي قمري مدیر امور شعب و نمایندگان
به  معرفي شدند.توجه  اموال  هاي  بیمه  مدیر  کیهان  محمدرضا  و  بازاریابي  مدیر  آبدارزاده  پدرام   
مسـئولیت هاي اجتماعي یکي از اولویت هاي شرکت بیمه تجارت نو مي باشد که این مهم درتوسـعه 
ي پایدار، افزایش وفاداري  و جلب اعتماد مشتریان تاثیر بسزایي دارد و ضمن کمک به توسعه فرهنگ 
بیمه در کشور کمک شایاني به ایجاد شور و نشاط درجامعه مي نماید. لـذا به منظورجلب توجه عموم 
مردم به رعایت نکات ایمني و مـدیریت ریسک در زندگي روزمره خود ، مرحله اول جشـنواره عکاسـي 
عمومي شهریسک با موضوع ریسک و ایمني در تاریـخ 1 تیر1396 به مدت یکماه در سطح کشور توسط 

شرکت بیمه تجارت نو برگزار شد . 

حضور ریيس هيات مدیره بيمه معلم در اجالس ایران و اروپا
ترقي اقتصادي: غالمرضا حیدري کرد زنگنه رییس هیات مدیره بیمه معلم ، اکتبر 2017 به زوریخ 
عزیمت کرد.وي به عنوان نماینده اي از صنعت بیمه به اجالس ایران و اروپا دعوت و با بیمه گران خارجي 
مالقات کرد.رییس هیات مدیره بیمه معلم پس از دیدار با نمایندگان موسسات بیمه اروپایي ضمن ایراد 
سخنراني، با معرفي برند شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه گر فعال   در بازارهاي بین المللي و تاکید در 
زمینه هاي انتقال تکنولوژي، دانش و آموزش در حوزه صنعت بیمه و توسعه مشارکت در ارائه محصوالت 

جدید بیمه اي، به سواالت حاضران اجالس پاسخ داد  . 

پرداخت خسارت 8.6ميليارد ریالي توسط بيمه نوین  
ترقي اقتصادي:بیمه نوین مبلغ هشت میلیارد و 600 میلیون ریال بابت خسارت ثالث بدني به خانواده 
زیان دیده پرداخت کرد.چک تسویه 8.308.650.000 ریالي خسارت پرونده ثالث بدني با حضور مقامات 
انتظامي استاني و محلي توسط رئیس شعبه رشت شرکت به خانواده زیان دیده تحویل شد.این پرونده 
مربوط به تصادف جوان لنگرودي به عنوان راکب موتورسیکلت با یک دستگاه پژو 405 است که منجر 
به از کارافتادگي دائم وي و در نتیجه صدور حکم دادگاه مبني بر تعدد دیات با محاسبه بیش از 4 دیه 
کامل صادر شد که در مجموع پرداخت مبلغ 8.308.650.000 ریال به عنوان کل خسارت در این 
پرونده در دستور کار قرار گرفت که پس از تکمیل پرونده و طي مراحل قانوني چک خسارت به خانواده 

وي تحویل شد . 

تهيه صورت هاي مالي نمونه  IFRS  موسسات بيمه
ترقي اقتصادي : تهیه صورت هاي مالي نمونه موسسات بیمه براساس استانداردهاي حسابداري ملي و 

گزارشگري مالي بین المللي  )IFRS(  در دو ماه آینده نهایي مي شود . 
 راهکارهاي اجرایي کردن استانداردهاي حسابداري ملي و گزارشگري مالي بین المللي در موسسات بیمه
براساس تفاهم نامه اي بین بیمه مرکزي، سندیکاي بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسي 

طي دو ماه آینده نهایي مي شود . 
سید محمد علیپور دبیرکل سندیکاي بیمه گران در جلسه شوراي عمومي سندیکا با اعالم این خبر گفت:  
نمایندگان بیمه مرکزي، سندیکاي بیمه گران، سازمان بورس و سازمان حسابرسي در جلسه اي مشترک 
به بحث و بررسي  درخصوص راهکارهاي اجرایي کردن استانداردهاي حسابداري ملي و گزارشگري مالي 

بین المللي    )IFRS( پرداختند . 

زمان ورود کسب وکارهاي نوین به بازار بيمه اي کشور فرارسيده استاخبارکوتاه

توسعهصنعتبيمهباکمکاستارتآپها

صنعت
تجارت
و 7

ترقـي اقتصـادي: واژه »اسـتارت آپ« کـه چنـد 
سـالي اسـت در میـان مدیـران و فعـاالن اقتصـادي 
گفتـه  نوپایـي  کسـب وکارهاي  بـه  یافتـه،  رواج 
نویـن  فناوري هـاي  از  اسـتفاده  بـا  کـه  مي شـود 
ارتباطـي، اینترنـت و نوآوري هاي جدید توانسـته اند 
ضمـن کارآفرینـي، بـه حاکمیـت کسـب وکارهاي 
سـنتي تا حـدي پایان دهنـد و موجبـات دگرگوني 

را در بخش هـاي مختلـف فراهـم سـازند . 
   بـه عبارتي اسـتارت آپ ها، عقب ماندگي ایجادشـده 
و  شناسـایي  را  قدیمـي  مشـاغل  و  شـرکت ها  در 
منطبـق بـا شـرایط روز، ایده هـا و روش هـاي جدید 
را بـه صاحبـان سـرمایه، مدیـران و عالقه منـدان به 

ایجـاد فرصت هـاي کاري نویـن ارائـه مي دهنـد  . 
رد پـاي اینگونـه فعالیت هـاي نویـن را مي تـوان در 
پیدایـش شـرکت هاي پرداخت در عرصـه بانکداري، 
تاکسـي هاي اینترنتـي، در عرصـه حمل ونقـل و نیز 
فروشـگاه هاي اینترنتـي در حـوزه عرضـه کاال بـه 
مشـتریان و... جسـت وجو کـرد. حضـور آنهـا در این 
بخش هـا و موفقیت هایـي که به واسـطه حضورشـان 
در ایـن عرصه ها حاصل شـد، سـبب شـد تا صنعت 
بیمـه نیـز پذیراي اسـتارت آپ ها باشـد؛ بخشـي که 
سال هاسـت در چنبـره یکنواختـي و نداشـتن ایـده 
بـراي نـوآوري و برون رفـت از چالش هـاي موجود، با 

مشـکالت زیادي روبه روسـت . 
بـه بهانه همیـن رویداد، پـاي صحبت هـاي علیرضا 
بیانیـان، مدیرعامـل شـرکت بیمـه آرمان نشسـتیم 
تـا از جزییـات و نحـوه بهره گیـري از اسـتارت آپ ها 
در صنعـت بیمـه جویـا شـویم کـه مشـروح ایـن 

گفت وگـو را در ادامـه مي خوانیـم : 

نخسـتین رویداد اسـتارت آپي بیمه در قالب 
»بیمـه تـک« قـرار اسـت بـه زودي برگـزار 
شـود، لطفا دربـاره ایـن رویـداد توضیحاتي 
ارائـه کنیـد. این رویـداد چه هدفـي را دنبال 

مي کنـد؟
نخسـتین رویداد اسـتارت آپي بیمه براي نخسـتین 
بـار در حـوزه بیمه در ایران و بـا حمایت بیمه آرمان 
در دانشـگاه شـهید بهشـتي کلید خورد که هدف از 
برگـزاري این رویداد اسـتفاده از تجـارب و ایده هاي 
نـو و خـالق دانشـجویان بـراي حـل معضـالت و 
چالش هـاي صنعـت بیمـه اسـت. در همیـن راسـتا 
نیـز مقـرر اسـت نخسـتین ماراتـن برنامه نویسـي 
بیمـه »بیمـه تـک« بـا همـکاري بیمـه آرمـان از 
26 تـا 28 مهـر در دانشـگاه شـهید بهشـتي تهران 
برگـزار شـود تـا دانشـجویان مسـتعد و کارآفرینان 
عالقه منـد، ضمـن آشـنایي بـا ظرفیت هـاي بـازار و 
فناوري هـاي بیمـه، ایده هـاي خـود را بـراي ظهـور 
و بـروز فناوري هـاي نـو در صنعت بیمـه ارائه کنند؛ 
بر همین اسـاس، قرار اسـت 40 تیـم در این ماراتن 
شـرکت کننـد کـه در نهایت بـه تیم هاي برتـر این 
فرصـت داده خواهـد شـد تـا ایده هـاي خـود را بـا 
سـرمایه گذاري مـا، توسـعه دهنـد و به مرحلـه اجرا 
برسـانند. در اجـراي ایـن رویـداد، بنا داریم بخشـي 
از چالـش کنونـي صنعـت بیمـه را بـا راهکارهایـي 
کـه فناوري هـاي نـو ارائـه مي کننـد، رفـع کنیـم؛ 
چالش هایـي کـه بـه نظـر مي رسـد در حوزه هایـي 
ارزیابـي  بیمه نامـه،  صـدور  بازاریابـي،  همچـون 
خسـارت، مدیریت ریسـک و... نمود بیشـتري دارد . 
ورود اسـتارت آپ ها بـه بازار بیمه  یي کشـور 
چگونـه مي توانـد مشـکالت موجـود در این 
بخـش را رفـع و به کمک صنعـت بیمه بیاید؟
اصلـي  صاحبـان  از  بیمه گـذاران  تردیـد  بـدون 
شـرکت هاي بیمـه هسـتند؛ از این رو، شـرکت بیمه 
بایـد خدمـات مطلـوب و ارزنـده اي به بیمه گـذاران 
خـود ارائـه کنـد و در ایـن راسـتا شـرکت ها بایـد 
سـعي کننـد تـا بـا ورود بـه کسـب وکارهاي نویـن، 
ارائـه این خدمات را آسـان کنند. صنعـت بیمه باید 
در سـطح جامعـه بـه نیازسـنجي بپـردازد و با توجه 

بـه خواسـته ها و نیازهـاي مردم به سـمت نـوآوري 
حرکـت و محصـوالت جدیـدي ارائـه کنـد کـه در 
ایـن مسـیر، اسـتارت آپ ها مي توانند با نیازسـنجي 
ارائـه  مـداوم جامعـه بـراي شناسـایي خطـرات و 

محصـوالت بیمـه مرتبـط بـا آن، اقـدام کنند . 
بـه نظـر بنـده از جملـه مزایایي کـه مي تـوان براي 
ورود بـه کسـب  وکارهـاي نوپـا قائل شـد، مدیریت 
زمـان و تسـهیل در فرآیندهـاي صـدور و پرداخـت 
خسـارت اسـت. ایـن موضـوع بـر کسـي پوشـیده 
نیسـت کـه مـا در حوزه فـروش با مشـکالت زیادي 
روبـه رو هسـتیم که مي تـوان بـا ایده هـاي جدیدي 
کـه اسـتارت آپ ها ارائـه مي دهند، این مشـکالت را 
به حداقل رسـاند تا بیمه گذار در شـرایطي مناسـب، 
کوتاه تریـن زمـان و بـا نـرخ مناسـب خدمـات را 
دریافـت کنـد. بازاریابي بیمه در ایران سـنتي اسـت 
و الزم اسـت صنعـت بیمـه با جـذب اسـتارت آپ ها 

به سـمت مـدرن شـدن حرکـت کند . 
در حـوزه بیمـه عمر نیز با مشـکالت زیـادي روبه رو 
هسـتیم کـه اسـتارت آپ ها مي تواننـد در این زمینه 
نیـز مفیـد واقـع شـوند. در حـوزه بیمه هـاي عمـر 
معضلـي کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه بیمه نامه 
هـر فـرد بایـد متناسـب بـا نیازهـا و خواسـته هاي 
وي صـادر شـود، امـا درحال حاضـر مي بینیـم کـه 
محصـوالت بیمـه عمـر در یـک قالـب معیـن و بـه 
و  مي شـود  عرضـه  جامعـه  مختلـف  گروه هـاي 
تناسـبي بـا نیازهـاي هر فـرد نـدارد .  امـا مهم ترین 
ارائـه  ایـن بخـش وجـود دارد،  موضوعـي کـه در 
و  مشـتریان  بـه  و سـهل الوصول  بهینـه  خدمـات 
حفـظ منافـع بیمه گذاران اسـت کـه مي تواند گامي 
مثبـت باشـد. به هرحـال مـا مي توانیـم از ایده هاي 
نوجوانـان بـا اسـتعداد دانشـگاهي در ایـن زمینه ها 
بهـره ببریـم و این موضوعي اسـت کـه صنعت بیمه 

از آن غافل شـده اسـت . 
بـا ورود اسـتارت آپ ها بـه صنعت بیمـه، این 
احتمـال وجـود دارد کـه شـبکه هاي فروش 
کمرنگ یـا حذف شـوند. آیا ایـن امر موجب 
مقاومـت یـا اعتـراض فعـاالن ایـن بخـش 
نخواهـد شـد؟ در این بخش باید چـه اقدامي 

شـود؟ انجام 
تجربـه نشـان داده کـه هـر نـوآوري بـا یـک  سـري 
مقاومت هـا روبـرو خواهـد بـود. امـا باید بـه جوانان 
آنهـا  ایده هـاي  برمبنـاي  و  باشـیم  داشـته  امیـد 
کسـب   ورود  اسـت  ممکـن  کنیـم.  هدف گـذاري 
وکارهـاي نویـن بـه عرصه فـروش بیمه نامه سـبب 
نمایندگي هـاي  و  کارگزاري هـا  در  نگرانـي  بـروز 
فـروش شـرکت هاي بیمـه شـود کـه انحصـار در 
بـازار را در اختیـار دارنـد، امـا باید انحصار شکسـته 
شـود و خدمـات بیمـه  یـي از شـکل سـنتي خـارج 
شـود و به سـمت مـدرن شـدن حرکت کنـد. براي 
دسـتیابي بـه ایـن هـدف هـم چـاره اي نداریـم جز 
اینکـه صنعت بیمه به سـمت اسـتفاده از نوآوري ها 
و کسـب وکارهاي نـو گام بـردارد و از ظرفیت هـا و 
قابلیت هـاي فضـاي مجـازي بهـره بگیـرد. فعـاالن 

توجـه  موضـوع  ایـن  بـه  بایـد  بیمـه  صنعـت 
داشـته باشـند کـه حرکـت بـه ایـن سـمت، 
و  آسـان تر  خدمات دهـي  باعـث  مي توانـد 
و  شـود  بیمه گـذاران  و  مـردم  بـه  سـریع تر 
ایـن یعنـي رضایـت مشـتري. درحال حاضـر 
چـاره اي نیسـت جـز اینکـه اهالـي صنعـت 
بیمـه و از جملـه شـبکه هاي فـروش در ایـن 
مسـیر گام بردارنـد و رویکردشـان را تغییـر 
دهنـد. در شـرایطي کـه فرهنـگ جهانـي به 

سمت اسـتفاده از کسـب وکارهاي نوین 
مـي رود، چـاره اي جـز این هم نیسـت . 

ایـن  بیمـه مرکـزي در    رویکـرد 
اسـتقبال  آیـا  چیسـت؟  زمینـه 

مناسـبي از ورود استارت آپ ها 
داشـته  بیمـه  صنعـت  بـه 

اسـت؟

بیمـه مرکـزي همـواره از ایده هـاي نـو در صنعـت 
ورود  بـا  ارتبـاط  در  و  کـرده  اسـتقبال  بیمـه 
اسـتارت آپ ها هم دیدگاه مثبتـي دارد، ضمن اینکه 
اگـر کسـب وکارهاي نویـن در صنعـت بیمه شـکل 
گیـرد و منجـر بـه رونـق و توسـعه ایـن صنعـت در 
کشـور شـود، بیمـه مرکـزي و سـایر اهالـي صنعت 
بیمـه نیـز از آن اسـتقبال خواهنـد کـرد. البتـه مـا 
در ایـن مسـیر از بیمـه مرکـزي و پژوهشـکده بیمه 
درخواسـت کرده ایـم تـا در اجـراي ایـن طـرح از 
کارشناسـان خبـره اي کـه در ایـن حـوزه فعالیـت 
مي کننـد بهـره ببریـم تـا بـه اجـراي طرح سـرعت 
بیشـتري داده شـود. بـه هرحـال بایـد ایـن موضوع 
را قبـول کنیـم کـه جامعـه اکنـون در مرحله گـذار 
از روش سـنتي بـه نویـن قـرار دارد و اگـر صنعـت 
بیمـه به عرصـه فناوري هاي نویـن ورود نکند، دچار 
عقب ماندگـي خواهـد شـد، ازایـن رو نیـاز اسـت که 
انحصارها شکسـته شـود و کسـب وکارهاي نوین در 

ایـن صنعـت توسـعه یابد . 
بیمه نامـه  فـروش  در حـوزه  درحـال  حاضـر  مـا 
چالش هـاي زیادي داریـم و بیمه نامه هـا همچنان 
به سـنتي ترین شـکل ممکـن به مشـتریان عرضه 
و  اسـت  کاغـذي  بیمه نامه هـا  هنـوز  و  مي شـود 
نیاز اسـت که مشـتري بـه نمایندگي هـاي فروش 
بـراي دریافـت خدمات مراجعه کنـد، در حالي که 
مي تـوان بـه سـمت سـامانه هوشـمند و یکپارچه 
حرکـت کرد تـا بیمه نامه هـا در شـرایطي ایده آل 
به دسـت  کوتـاه  زمـان  در  و  مناسـب  نـرخ  بـا 
بیمه گـذاران برسـد. بـه نظـر بنـده ورود صنعـت 
بیمـه و شـرکت هاي بیمـه بـه این رویکـرد جدید 
را بایـد بـه فال نیـک بگیریم و امیدوار باشـیم که 
ایـن حرکـت مورد اسـتقبال اهالي صنعـت بیمه و 

مـردم نیـز قـرار گیرد . 
بحـث  کـه  کـرد  توجـه  موضـوع  ایـن  بـه  بایـد 
فناوري هـاي نویـن در صنعـت بیمـه جهـان فعال 
شـده و رو بـه گسـترش اسـت و بـازار بیمـه در 
ایـران نیـز بایـد بـا اسـتفاده از فناوري هـاي روز و 
فضاهـاي اینترنتـي به نـوآوري بپـردازد و خدمات 
بیمـه  صنعـت  حرکـت  دهـد.  توسـعه  را  خـود 
نویـن  کسـب وکارهاي  و  فناوري هـا  سـوي  بـه 
اجتناب ناپذیـر اسـت و رویکردهـاي راهبـردي در 

صنعـت بیمـه بایـد بـه ایـن سـمت باشـد . 
  

 بـراي نهادینـه کـردن کسـب وکارهاي نوین 
در صنعـت بیمـه و اسـتفاده مـردم از ایـن 
نـوع خدمـات، چه اقدامـي باید انجام شـود؟ 
زیرسـاخت ها  و  فرهنگ سـازي  بحـث  در 
اسـت؟ شـده  فراهـم  الزم  بسـترهاي 
بـدون تردیـد بـراي اسـتفاده از شـیوه هاي نویـن 
خدمـات بیمـه  یـي از سـوي مـردم، ایـن فرهنـگ 
بایـد از خـود صنعت بیمه آغاز شـود. وقتـي رویکرد 
ایده هـاي  از  بهره گیـري  برمبنـاي  بیمـه  صنعـت 
نـو باشـد، مي توانـد ایـن اطمینـان و اعتمـاد را بـه 
مصرف کننـده و بیمه گـذار بدهـد که بـا بهره گیري 
از ایـن خدمـات مي توانـد بـدون واسـطه، بـا هزینه 
کـه  خدماتـي  بـه  کوتـاه  زمانـي  در  و  پایین تـر 

مي خواهـد دسـت پیـدا کنـد . 
این موضـوع باید جا بیفتد که ورود کسـب وکارهاي 
نویـن بـه صنعـت بیمـه نفعـي دوطرفـه دارد. هـم 
بهتـر خدماتـي  شـرایطي  در  مي توانـد  بیمه گـذار 
منطبـق بـا نیـازش را دریافـت کنـد، هـم شـرکت 
بیمـه بـا جلب اعتمـاد مشـتریان؛ از فـروش بهتري 
برخـوردار خواهـد شـد و این نفع هـر دو بخش را به 

همـراه خواهد داشـت . 
در این مسـیر تـا چه انـدازه امیـدوار به رفع 

مشـکالت صنعت بیمه هسـتید؟
ایـن موضوع بر کسـي پوشـیده نیسـت کـه صنعت 
بیمـه کشـور بـا مشـکالت و دغدغه هـاي زیـادي 
مواجـه اسـت کـه رفـع تمامـي ایـن مشـکالت که 
فهرسـت بلندباالیـي هـم دارد؛ به آسـاني و در زمان 
کوتـاه انجـام نخواهـد شـد. امـا ورود دانـش فنـي و 
بـا  متخصـص  جوانـان  ایده هـاي  از  بهره گیـري 
ظرفیـت بـاال مي توانـد بـه مـا در این مسـیر کمک 
کنـد و بسـیاري از مشـکالت را از سـر راه صنعـت 

بـردارد .  بیمه 
اسـتارت آپ ها؛  از  بهره گیـري  بـا  مي توانیـم  مـا 
صنعـت  وارد  را  بیشـتري  خدمـات  و  پوشـش ها 
را  مشـتریان  نیازهـاي  و  کنیـم  کشـور  بیمـه 
کسـب وکارهاي  طریـق  از  مـا  باشـیم.  پاسـخگو 
نویـن مي توانیـم ضریـب نفـوذ بیمـه را در کشـور 
بـاال ببریـم و بیمه هـاي عمـر را توسـعه دهیـم. 
سـهم  مي تـوان  اسـتارت آپ ها  از  بهره گیـري  بـا 
کـه  کشـور  در  را  عمـر  و  اشـخاص  بیمه هـاي 
و  بـرد  بـاال  اسـت  ناچیـز  بسـیار  درحال حاضـر 
همچـون سـایر کشـورها ضریـب نفـوذ بیمه هـاي 
عمـر را نسـبت بـه بیمه هـاي جنرال افزایـش داد. 
البتـه دسـتیابي بـه ایـن اهـداف بـه توانمنـدي 
گروه هـا و اسـتارت آپ ها نیـاز دارد و چـون همـه 
آنهـا از دانـش بیمـه اي الزم برخـوردار نیسـتند، 
الزم اسـت تـا فعـاالن صنعـت بیمـه بـا توجـه به 
شناخت شـان از بـازار بیمـه اي کشـور، اطالعـات 
الزم را در اختیـار آنهـا قـرار دهنـد تـا طرح هایـي 
کـه بـراي ایـن صنعـت ارائـه مي شـود، طرحـي 
کامـل باشـد کـه اجـراي آن مـا را بـه نتیجـه 
مطلوبـي که موردانتظار اسـت برسـاند

روي ناخوش غول هاي هواپيمایي 
به تهدیدهاي ترامپ

و  هشتمین  ورود  شاهد  اخیر  روز  چند  طي 
هوایي  ناوگان  به  برجامي  هواپیماهاي  نهمین 
کشور بودیم. ناوگان هوایي ایران نزدیک به 4 
دهه در حسرت خرید هواپیماهاي نو و مدرن 
بود. طي این مدت مدیران این صنعت به حوادث 
همیشگي هواپیماهاي مستعمل و کهنه و از رده 

خارج عادت کرده بودند. 
دولت یازدهم به خوبي توانست از میوه هاي باغ 
قراردادهاي  بزرگ ترین  و  کند  استفاده  برجام 
و  ایرباس  شرکت هاي  با  را  هواپیماها  خرید 
میانگین  حاضر  حال  در  کند.  منعقد  بوئینگ 
هواپیماهاي ناوگان هوایي ایران در آستانه 24 
سالگي قرار دارد و هزینه تعمیر و تامین قطعات 
غیراقتصادي  و  سنگین  بسیار  هواپیماها  این 
بزرگ ترین  عنوان  به  ایران ایر  شرکت  است. 
ایرالین ایران 53 فروند هواپیما دارد که از این 
تعداد، 31 فروند غیرفعال است. شرکت آسمان 
36 فروند هواپیما دارد که 17 فروند آن غیرفعال 
در  پرواز  به  که  هواپیمایي  فروند   162 از  و 
مي آیند، فقط 12 فروند آن ساخت سال 2000 

به بعد است. 
بدون شک ورود 230 هواپیماي جدید و به روز 
دنیا در چنین شرایط دشواري، چیزي شبیه به 
ایران  باشد. صنعت هوانوردي  معجزه مي تواند 
در حال حاضر داراي 45 هزار صندلي بوده که 
حدود 30 هزار مورد آن عملیاتي است و 15 
هزار صندلي آن به علت فرسودگي و زمین گیري 

عمال از رده خارج شده است. 
در  دنیا  هوایي  حمل ونقل  شرکت هاي  تمامي 
ارائه  و  هزینه ها  کاهش  براي  هستند  تالش 
خدمات بهتر به مشتریان، ناوگان هوایي خود را 
به روز کنند و شرکت هاي ایراني نیز اگر بخواهي 
در بازي رقابت با همسایگان نبازند، چاره اي جز 

اتخاذ این استراتژي ندارند. 
تحریم هاي  لغو  و  برجام  شدن  اجرایي  با 
به  روحاني  دکتر  سفر  با  همزمان  بین المللي، 
هواپیماي  فروند   100 خرید  قرارداد  پاریس، 
حضور  با  نیز  آن  از  پس  شد.  نهایي  ایرباس 
قرارداد  ایران،  در  بوئینگ  شرکت  نمایندگان 
اولین  خرید 80 فروند هواپیما قطعي شد که 
فروند آن در سال 2018 تحویل ایران خواهد 
شد. سومین قرارداد نیز با شرکت اي تي آر ایتالیا 
منعقد شد؛ به گونه اي که 20 فروند هواپیماي 

72 نفره تحویل ایران دهد. 
شده  خریداري  هواپیماهاي  مجموع  ورود  با 
به کشور در مجموع بیش از 60 هزار صندلي 
هوایي وارد صنعت هوانوردي ایران مي شود که با 
اشتغالزایي بیش از 240 هزار نفري، جایگاه ایران 
در منطقه و سطح بین الللي در صنعت هوانوردي 

بیش از پیش تقویت مي شود. 
هواپیما،  خرید  از  جداي  قراردادها  این  در 
و  خلبان  آموزش  همچون  دیگري  موضوعات 
توسعه خدمات  از  نگهداري، حمایت  و  تعمیر 
 ناوبري هوایي، عملیات فرودگاهي و هواپیمایي

 انتقال فناوري هاي جدید و هماهنگي مقررات 
رگوالتوري گنجانده شده است. 

ایران در شاهراه شرق - غرب و شمال - جنوب 
مزیت  این  از  باید  و  دارد  قرار  زمین  کره  در 
نسبي جغرافیایي خود در جهان به نحو احسنت 
هوایي  ناوگان  ورود  با  بنابراین  کند،  استفاده 
جدید و باالتر رفتن قدرت رقابت، ایران به دنبال 
باز پس گیري جایگاه برجسته چند دهه پیش 

خود خواهد بود. 
چندي پیش در راستاي پروژه هاي ضد ایراني 
نمایندگان  مجلس  که  بودیم  شاهد  ترامپ، 
آمریکا تالش کرد با مصوبه اي در مقابل فروش 
هواپیما به ایران بایستد که البته براي اجرایي 
شدن آن در ابتدا باید از سوي سنا و پس از آن، 

رییس جمهور این کشور مورد تایید قرار گیرد. 
سیاسیون و کارشناسان معتقدند که این طرح 
اجرا  مرحله  به  هرگز  و  بوده  سیاسي  بیشتر 
به  هسته اي  توافق  متین  در  رسید.  نخواهد 
صراحت آمده است که کشورها نباید مانعي بر 
سر راه فروش هواپیما به ایران به وجود بیاورند و 
از این رو، اگر آمریکا بخواهد به این موضوع ورود 
پیدا کند، باید به جنگ محتواي توافق هسته اي 
برود که به طور حتم از سوي ایران و کشورهاي 

اروپایي مورد اعتراض جدي قرار خواهد گرفت. 
نیاز  هواپیماساز  شرکت هاي  که  بپذیریم  باید 
جدي به بازار ایران دارند و طي دو سال گذشته 
براي ورود  آنها  نیز شاهد رقابت پیدا و پنهان 
جدي و عملیاتي به بازار ایران بوده ایم، بنابراین 
خود این شرکت ها چنانچه احساس کنند ترامپ 
بخواهد بخواهد بازار آنها را با خطر از دست دادن 
مواجه کند، تمام تالش خود را در راستاي حفظ 

بازار جذاب ایران خواهند کرد. 
تمامي قراردادهاي منعقده 260 فروند هواپیما 
با شرکت هاي سازنده طبق برنامه اقدام مشترک 
با برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه 
جهاني به تایید سازمان ملل متحد نیز رسیده 
مي کند  حکم  بین الملل  تجارت  قوانین  است. 
که شرکت هاي هواپیماساز به قراردادهاي خود 
متعهد بمانند و باید این قراردادها را عملیاتي 

کنند. 
طي  که  دید  خواهیم  کنیم،  دقت  کمي  اگر 
هواپیماساز  شرکت هاي  گذشته  روز   20
هیچ گونه عکس العملي نسبت به مصوبه کنگره 
و صحبت هاي ترامپ نداشته اند و این مي تواند 
نشانه مثبتي بر عدم عالقه آنها در همراهي با 

دولت آمریکا باشد. 

دیدگاه  

کارشناس اقتصادي  
مجید سلیمي بروجني

  بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، بررسي رشد شاخص 
کارگاه هاي بزرگ صنعتي سال 95 نسبت به سال 90 به 
 تفکیک زیربخش ها نشان مي دهد از 24 زیربخش صنعت
رشد  به سال 90  نسبت  در سال 95  بخش  فقط 10   
داشته اند و از 14 زیربخشي که رشد منفي داشته اند، رشد 
7 زیربخش بیش از 20 درصد منفي بوده است بااین حال 
به دلیل سهم پائین این بخش ها در شاخص کل صنعت 
باعث شده این رشد منفي تأثیر چنداني بر رشد کلي بخش 

صنعت نداشته باشد. 
از  حاکي  صنعتي  بزرگ  کارگاه هاي  شاخص  بررسي    
در  شاخص  این  بر  مثبت  تأثیر  بیشترین  که  است  این 
دوره سال هاي 90 تا 95، مربوط به زیربخش هاي تولید 
محصوالت شیمیایي، صنایع غذایي و فلزات اساسي بوده 
است ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیري منفي این شاخص 
کاني هاي  و  موتوري  نقلیه  وسایل  زیربخش هاي  از  نیز 

غیرفلزي بوده است. 
طبق اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، برآوردها نشان 
 مي دهد اگر صنایعي که نسبت به سال 90 زیر ظرفیت

 تولید مي کنند، تولید خود را به سطح تولید سال 90 
برسانند باعث رشد 6درصدي بخش صنعت خواهند شد. 

نظر  در  با  پژوهش ها،  مرکز  گزارش  این  اساس  بر 
گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس برآورد 
 هزینه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396

تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهاي 
سال جاري و برآوردهاي شرکت ها و تشکل هاي مرتبط 
محصوالت  و  خودروسازي  شامل  مختلف  صنایع  با 
محصوالتشان  تولیدات  میزان  به  راجع  پتروشیمي 
رشد  که  مي شود  پیش بیني   1396 سال  انتهاي  در 
ارزش افزوده بخش هاي نفت 4.1، صنعت 6، ساختمان 

2.5 و خدمات 2.8 درصد باشد. 
برآورد این مرکز از رشد اقتصادي سال 1396 در حدود 
3.7 درصد است که نسبت به پیش بیني قبلي مرکز 
پژوهش ها تفاوتي نداشته است. صندوق بین المللي پول 
و بانک جهاني در آخرین گزارش خود رشد اقتصادي 
درصد   4 و   3.3 ترتیب  به  را   2017 سال  در  ایران 

پیش بیني کرده اند. 
بر اساس این گزارش، شاخص کل تولید کارگاه هاي 
سال  سطح  ب  تقریباً   95 سال  در  صنعتي  بزرگ 
رشد  بررسي  بااین حال  است  رسیده   )99.3(  90

زیربخش هاي صنعت نشان مي دهد این عدم تغییر به طور متوازن رخ نداده و درنتیجه خنثي شدن رشد مثبت و منفي زیربخش هاي 
بخش صنعت حاصل شده است.   

  همچنین مقایسه تولید ناخالص داخلي کشور )به قیمت ثابت سال 1390( در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان مي دهد که این 
 متغیر حدود 5 درصد رشد داشته است. از سوي دیگر بررسي وضعیت بخش هاي مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان مي دهد

 بین چهار گروه اصلي کشاورزي، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته 
است و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسیده است. 

در این گروه کشاورزي، نفت، خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته اند. درواقع ارزش افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 
درصد ارزش افزوده این بخش در سال 1390 
است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلي 
نیز  و  بازرگاني  خدمات، بخش هاي خدمات 
تولید  به سطح  اجتماعي همچنان  خدمات 

سال 1390 نرسیده اند. 
جهاد  وزارت  برآوردهاي  جدیدترین  ارزیابي 
محصوالت  اقالم  انواع  تولید  از  کشاورزي 
کشاورزي تا پایان سال 96 حاکي از آن است 
)به  کشاورزي  بخش  ارزش افزوده  رشد  که 
در سال 96 حدود 3.8درصد  ثابت(  قیمت 
خواهد بود.  همچنین مقایسه درآمد ملي این 
درآمد  مي دهد، سال 1395  نشان  سال  دو 
ملي 80 درصد درآمد ملي سال 1390 است. 

مجلس  پژوهش هاي  مرکز  اقتصادي:  ترقي 
در گزارشي که به تحلیل بخش حقیقي اقتصاد 
ایران پرداخته است، نرخ رشد اقتصادي ایران 
برآورد  درصد   3.7 حدود  را  جاري  سال  در 
کرده و در برآورد دیگري اعالم کرده است اگر 
صنایع کشور در سال جاري با ظرفیت سال 
درصد   6 به  اقتصادي  رشد  شوند،  فعال   90

خواهد رسید.  
این  مقدمه  در  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
نهادهاي  پایه  سال  بودن  متفاوت  گزارش، 
انتشار  تقویم  نشدن  منتشر  و  کشور  آماري 
کشور  آماري  نظام  مهم  دغدغه  دو  را  آمارها 

برشمرده که از موانع اصلي در تهیه گزارش هاي تحلیل بخش واقعي اقتصاد ایران بوده اند که خوشبختانه در سال 1396 شاهد یکسان سازي 
سال پایه حساب هاي ملي بانک مرکزي جمهوري اسالمي و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردین ماه سال 1396 بانک مرکزي تقویم 
انتشار آمارهاي خود را بر روي سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر مي تواند گامي 
به جلو در جهت بهبود کیفیت حساب هاي ملي و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهاي بخش واقعي اقتصاد ایران باشد.  بازوي پژوهشي مجلس 
شوراي اسالمي در چکیده گزارش تحلیل بخش حقیقي اقتصاد ایران، اعالم کرده است: یکي از مهم ترین علل تفاوت آمار حساب هاي ملي 
دو نهاد آماري در سال هاي اخیر به تفاوت در سال پایه نسبت داده مي شد. مقایسه آمار حساب هاي ملي این دو نهاد نشان مي دهد، هرچند 
اختالف آمارها نسبتاً کاهش یافته است، بااین حال همچنان تفاوت چشم گیري به ویژه در آمار ارائه شده این دو نهاد آماري براي بخش هاي 
اقتصادي وجود دارد.  بر اساس این گزارش بررسي وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان مي دهد 2.7 واحد درصد از رشد اقتصادي 
12.5 درصدي اعالم شده توسط بانک مرکزي ناشي از بخش غیرنفتي اقتصاد بوده است که با توجه به تکمیل شدن ظرفیت هاي خالي تولید 

نفت تداوم این روند در سال جاري مورد انتظار نخواهد بود. 

نگاهصنعتبهگذشته
 رشد 6 درصدي اقتصاد در گرو بازگشت صنایع نيمه تعطيل به ظرفيت سال 90 

مهندس محمود نوريان  مدير عامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو 

تکميلزنجيرهتوليد،رکنتوسعهصنايعمعدنياست
ظرفيـت هـاي بسـيار بـاالي معدنـي ايران قابليت توسـعه بيـش از پيـش را دارند تا 
جائيکـه مـي تـوان به جرأت ادعا کـرد، محصوالت معدني ايـران در صورت رفع 
مشـکالت موجـود و تکميـل زنجيره توليـد بهتريـن و مناسـبترين جايگزين براي 

برداشـته شـدن اتـکاي دولت بـر درآمدهاي نفتي اسـت . 
مهنـدس محمـود نوريـان مدير عامل شـرکت معدنـي و صنعتـي چادرملو در در 
گفتگـو بـا خبرنـگار مـا  بـا تاکيـد بـر وظيفه خطيـر نهادهـاي اقتصـادي و دولت 
در توسـعه بخـش معـدن گفت: در صـورت وجود اراده اي قـوي و برنامه ريزي 
مناسـب مـي تـوان بـه رونـق بخـش معـدن و منابـع بسـيار غنـي تـري دسترسـي 

پيـدا کرد. 
وي افـزود: بـر اسـاس مطالعات انجام شـده تاکنون  حدود 4/6 ميليـارد تن ذخيره 
زميـن شناسـي سـنگ آهـن  در ايـران شناسـايي شـده کـه  2/5 ميليـارد تـن آن  

ذخيـره قطعي اسـت . 
 ايـن عنصـر، بعنـوان مـاده اوليـه اصلـي توليـد فوالد، بيشـترين سـهم هزينـه را در 
قيمت تمام شده فوالد دارد. طبق آمارهاي موجود، در کشــور چيــن حــدود 39 
درصـد، کشــورهاي اروپائـي 31 درصد و در ايران حـدود 25 درصد قيمت تمام 

شـده توليـد فـوالد را ، هزينه تأمين سـنگ آهن تشـکيل مـي دهد. 
بـه هميـن دليـل يکـي از مزيتهـاي مهم اقتصـادي بـراي مجتمع هاي فوالد سـازي 
کشـور، اسـتفاده از سـنگ آهن داخلي مي باشـد زيرا نقش عمده اي در کاهش 
قيمـت تمـام شـده و همچنيـن صرفـه جويـي ارزي در توليـد فـوالد را دارد، بنابـر 
ايـن ضروريسـت کـه بخـش معـدن فعالتـر از گذشـته باشـد تـا بتوانـد مـواد اوليه 

واحدهـاي فـوالدي را تاميـن کند. 
نوريـان تاکيـد کـرد : اگـر قـرار باشـد در افـق 1404 حـدود 55 ميليون تـن فوالد 
توليـد شـود بايـد چيـزي در حـدود 135  ميليون تن  سـنگ آهن برداشـت  شـود 
و از آن   14/8  ميليـون تـن سـنگ آهـن دانـه بندي، 77/2 ميليون تن  کنسـانتره و 

72 ميليـون تـن گندله توليـد کرد . 
در حالـي کـه هـم اکنـون ظرفيت اسـتخراج سـنگ آهـن در کشـور  40 ميليون 
تـن ، کنسـانتره 24 ميليـون تـن ، گندلـه 22 ميليـون تـن و آهـن اسـفنجي 18 

ميليـون تـن اسـت .  
بنابـر ايـن رسـيدن بـه مرز توليـد 55 ميليـون تن فـوالد تنها بـا صدور مجـوز و راه 
انـدازي کارخانجـات مختلـف فوالدي محقق نمي شـود بلکه آنچـه حائز اهميت 
اسـت، تاميـن مـواد اوليه اين واحد هاسـت ، از اين رو، انجام اکتشـافات گسـترده 
در سـطح کشـور براي شناسـايي معادن سـنگ آهن و صدور مجوز بهره برداري 

از معادن شناسـايي شـده  بسـيار ضروري است .  
مديـر عامـل چادرملـو افـزود: اگـر بخواهـم مشـکالت بخـش معـادن و صنايـع 
معدنـي را خالصـه کنـم بايـد، به ضعـف برنامه هاي اکتشـافي و تاميـن منابع مالي 

بـراي آنها.  الزم 
 - کم توجهي به توسعه زيرساختهاي مورد نياز بخش معدن. 

 - نقص قوانين و بوروکراسيها در مقابل سرمايه گذاري داخلي و خارجي. 
 - افزايش هزينه هاي انرژي، حمل و نقل و ... . 

 - تعرفـه هـاي بـاالي بهـره مالکانـه ، حقـوق دولتـي و حـق انتفـاع بـدون در نظـر 
گرفتـن شـرايط موجـود  

 - کمبود نقدينگي، بهره زياد بانک ها، تسهيالت کم و ... 

 - عدم ثبات قوانين و مقررات
 - فقـدان جهت گيـري توسـعه اي بـا نـگاه صادراتـي بـا رعايـت افزايـش ارزش 

فراورده هـا  در  افـزوده 
 - توسعه نامتوازن بخش صنايع معدني )فوالد و ...( اشاره کرد. 

وي گفـت : بـي ترديـد معـادن و صنايـع معدني در ايجـاد اشـتغال، افزايش ارزش 
افـزوده و توسـعه اقتصـادي کشـور نقش انکار ناپذيـري دارند و باور ما اين اسـت 
کـه يکـي از ارکان توسـعه پايـدار در صنعـت، تکميـل زنجيـره توليد بـراي پيش 
گيـري از خـام فروشـي و ايجـاد ارزش افـزوده فـرآورده هـاي معدنـي اسـت و 
چادرملـو بـا همين نگرش توانسـته در تکميل زنجيره توليد فوالد کشـور از معدن 
تـا محصـول نهايـي پيشـگام باشـد . ما توانسـتيم بـه آنچه که مـي گوئيـم و اعتقاد 
داريـم تحقـق ببخشـيم . و قطعـاً اگـر موانـع موجود برطرف شـود رشـد و توسـعه 
ايـن صنعـت بـه مراتـب سـريعتر از گذشـته خواهـد شـد . مطمئنـاً هـر جـا امنيـت 
سـرمايه گذاري وجود داشـته باشـد موج سـرمايه گذاري ها به آن سـمت خواهد 
رفـت، لـذا بـراي توسـعه بخش صنعت و معدن کشـور و تشـويق سـرمايه گذاران 
بايـد مقـررات و قوانيـن اثر بخـش و تقويت کننده اين بخش بيش از پيش تسـري 
پيـدا کنـد . اگـر بدنبـال تحقق اقتصـاد مقاومتي هسـتيم بايد ابتدا داشـته هاي خود 
را حفـظ و تقويـت کنيم و سـپس با مديريت کارآمد، ضمن ظرفيت سـازي هاي 

جديـد، نسـبت بـه ارزش افزايـي محصوالت  تالش کنيـم .    

نوريـان بـا اشـاره بـه اينکه :  ايران ظرفيت هاي بسـيار بااليي در بخـش معدن دارد 
کـه اگـر از ايـن پتانسـيل بخوبـي بهره گيري شـود بـه اهـداف بزرگي در توسـعه 

اقتصـادي خواهيـم رسـيدگفت : . قطعـاً نـگاه ويژه به معـادن موجب : 
 - صادرات محصوالت متکي به معدن و صنايع معدني با ارزش افزوده باال 

 - صـادرات کاالهـاي مصرفـي بـا اسـتفاده از مزيـت نسـبي مـواد اوليـه و ميانـي 
معدني 

 - توسعه بازار صادراتي با تنوع بخشي از طريق محصوالت مختلف معدني
 - بـاال بـردن سـهم بخـش معـدن و صنايـع معدنـي در توليـد ناخالـص داخلـي 

غيرمسـتقيم(  و  )مسـتقيم 
 - باال بردن فرصتهاي شغلي در سطوح مختلف مهارتي و دانشي 

 - توسعه مناطق کمتر توسعه يافته 
 - تقويت استقالل اقتصادي کشور 

 - توسعه متوازن بخش معدن 
 - امکان پذير شدن برنامه ريزيهاي توسعه اي در بخش معدن و صنايع معدني 

 - توسعه سرمايه هاي اجتماعي با اتکا به امکانات اين بخش 
 - رقابت پذير کردن معادن و صنايع معدني ايران در بازارهاي داخلي و جهاني 

 - توسـعه سـرمايه گذاري در فعاليتهـاي اکتشـافي، بهره بـرداري و صنايـع معدنـي 
داخلـي و خارجـي مي گـردد. 

وي بـا تاکيـد بـر اينکه اسـتفاده از ذخيـره معدني سـنگ آهن  ، موجـب پايداري 
توليـد کنسـانتره در بلنـد مـدت خواهـد شـد افـزود: مدتهاسـت در انتظـار صدور 
مجـوز نهايـي بهـره بـرداري از پهنـه معدنـي  D19     در اسـتان يـزد هسـتيم  تـا بـا 
مشـارکت  سـنگ آهـن مرکـزي يکـي از طـرح هـاي توسـعه بخـش چادرملو را 
آغـاز کنيـم و بتوانيـم رونـد رو به رشـد چادرملو بـراي توليد محصـالت فوالدي 

را تداوم بخشـيم . 
مهنـدس نوريـان دومين طرح مهم اين شـرکت را پروژه  احـداث کارخانه گندله 
سـازي جديـد بـا ظرفيـت 4 ميليون تن در سـال عنـوان کرد و گفت : اجـراي  اين 
طـرح بـا بـرآورد سـرمايه گـذاري بالـغ بـر 7 هـزارو 177ميليـارد ريـال در دسـت 
مطالعـه مـي باشـد وبـراي تاميـن منابـع نقدينگـي اجـراي طرح فـوق ، اسـتفاده از 
فاينانـس خارجـي پيـش بينـي شـده و در ايـن رابطه مذاکراتـي هم به عمـل آمده 
و  در صـورت توفيـق در جـذب فاينانـس ،  ايـن پـروژه  در بـازه زمانـي 4 سـاله 

اجـرا خواهد شـد. 
مديـر عامـل چادرملـو همچنيـن طـرح احـداث کارخانه نـورد بـا ظرفيت 1/2 
ميليـون تـن در سـال را از ديگـر برنامه هاي اين شـرکت دانسـت و اضافه کرد 
:سـاخت ايـن واحـد فـوالدي نيـز با پيـش بيني  سـرمايه گـذاري 2 هـزارو646 
ميليـارد ريـال در دسـت مطالعـه مـي باشـد و بـراي تاميـن نقدينگـي اجـراي 
ايـن طـرح هـم ، اسـتفاده از منابـع داخلـي شـرکت و سـاير منابـع ، پيـش بينـي 

اسـت.  گرديده 
و طبــق برنامــه ريــزي هــاي اوليــه، ايــن طــرح در بــازه زمانــي 3 ســاله اجــرا 

خواهــد شــد. 
يـادآوري مـي شـود شـرکت معدنـي و صنعتـي چادرملو ) سـهامي عـام( يکي از 
شـرکت هـاي پيشـرو در تکميـل زنجيـره توليـد از معـدن تـا توليـد محصـوالت 

نهايـي فـوالد در کشـور اسـت . 

ترقـي اقتصـادي: مدیرعامـل صنـدوق تأمیـن خسـارت هاي 
بدنـي خسـارات جانـي و تلفات رانندگـي در ایـران را معادل یک 
جنـگ تمـام عیار ذکر کـرد و افزود: دسـتگاه  هاي مرتبط 10 روز 
بـراي اصـالح آیین نامـه خسـارت رانندگان مسـبب حادثه مهلت 
دارنـد کـه امیـدوارم از مهلـت قانونـي بـراي جلوگیـري از ابطال 
آییـن نامـه اسـتفاده شـود، علـي جبـاري مدیرعامـل صنـدوق 
تامیـن خسـارت هاي بدنـي در نشسـتي بـا خبرنـگاران بـا بیان 
اینکـه پرداختـي خسـارت صنـدوق روزانه بـه 4 میلیـارد تومان 
رسـیده اسـت، گفـت: روزانـه مجمـوع پرداختـي مـا و شـرکت 

هـاي بیمـه نیـز بـه 35 میلیارد تومان رسـیده اسـت . 
مدیرعامـل صنـدوق تامیـن خسـارت هاي بدني گفـت: کل مبلغ 
خسـارت پرداختـي قبـل از سـال 93، حـدود یـک هـزار و 200 
میلیـارد تومـان بـوده که ایـن رقم در 3 سـال به 2 هـزار و 100 

میلیـارد تومان رسـید . 
وي افـزود: براسـاس آمار جهانـي در هر 100 هـزار نفر 14نفر بر 
اثـر تصادفـات رانندگـي فـوت مـي کننـد که ایـن رقـم در ایران 
25 نفـر در هـر 100 هـزار نفر اسـت که 2 برابـر میانگین جهاني 
اسـت .  جبـاري ادامـه داد: روزانـه در کشـور 50 نفـر در حـوادث 
رانندگـي کشـته و 900 نفـر مصـدوم مي شـوند کـه ایـن آمـاراز 

یـک جنگ باالتر اسـت . 
مدیرعامـل صنـدوق تامیـن خسـارت هاي بدنـي تصریـح کـرد: 
در سـه سـال گذشـته بـه 53 هـزار نفـر خسـارت دادیـم که در 
مقایسـه با 36هزار مورد خسـارت پرداختي در 46 سـال گذشته 

147 درصـد افزایش داشـته اسـت . 
وي افـزود: کل مبلـغ خسـارت پرداختي قبل از سـال 93، حدود 

یـک هـزار و 200 میلیـارد تومان بوده که این رقم در 3 سـال به 
2 هـزار و 100 میلیـارد تومـان رسـید و افزایشـي 164 درصدي 

نسـبت به 46 سال گذشـته دارد . 
جبـاري تاکیـد کرد: در سـال 95 صندوق به تنهایـي یک هزار و 

100 میلیارد تومان خسـارت پرداخت کرده اسـت
علـي جبـاري اظهـار داشـت: سـال قبـل تصادفـات جـاده اي در 
ایـران 16 هـزار و 13 نفـر مصـدوم بـر جـاي گذاشـت و در 15 
سـال قبـل بیـش از 300 هـزار نفـر در تصادفـات جـان باختند  . 
وي افـزود: تصادفـات روزانـه کشـور نـه تنها باعث تضییـع منابع 
انسـاني اسـت، کـه زیـان هنگفتـي را متوجـه اقتصـاد کشـور 
مي کنـد، بدیـن معنـا که صنـدوق تأمین خسـارات بدنـي روزانه 
4 میلیـارد تومـان و همـراه بـا شـرکت هاي بیمـه 35 میلیـارد 

تومـان در ایـن رابطـه خسـارت مي پردازنـد  . 
جبـاري بـا اشـاره به اجرایي شـدن اصالحیه قانون بیمه شـخص 
ثالـث در سـال 95 اظهار داشـت: صندوق تأمین خسـارات بدني 
تا سـال 93 دوره آزمایشـي خود را سـپري مي کرد و از سـال 93 
و هم زمـان بـا بازنگري قانـون و انجام اصالحات در شـرح وظایف 
صنـدوق، نحـوه رسـیدگي بـه پرونده هـاي قضایـي و وظایـف 
قانـون و شـرکت هاي بیمـه، تحـول چشـمگیري در عملکـرد و 

مأموریت هـاي آن ایجاد شـد  . 
وي بـا اشـاره به اینکـه قریب به یک سـال از زمان اجـراي قانون 
گذشـته، امـا بـه طـور کامـل اجـرا نشـده اسـت، افـزود: برخـي 
از مـواد، معطـل تدویـن آیین نامه هـا و دسـتورالعمل هسـتند و 
تاخیـر در اجـراي آنهـا طبیعـي اسـت امـا مـوادي ماننـد 49 و 
50 نیـاز بـه دسـتورالعمل و آیین نامـه اجرایي ندارنـد و باید اجرا 

مي شـدند، امـا هنـوز بـه طـور کامـل اجرا نشـدند  . 
 جبـاري ادامـه داد: امیدواریـم بـا اجـراي قانـون شـخص ثالـث

 دغدغه هایـي کـه داریـم رفـع و خسـاراتي کـه از ایـن جهـت 
متوجـه خسـارت دیـدگان و خانواده هـا مي شـود کاهـش یابـد . 

وي یـادآور شـد: بـا اصـالح قانـون صنـدوق از حالـت سـنتي و 
منفعـل تبدیـل بـه یـک صنـدوق مـدرن و تخصصـي شـده و 
تحـوالت جدیـدي در مأموریت هـا و عملکـرد آن به وجـود آمده 
اسـت. امـروز تالشـمان این اسـت که تعـداد کشـته و مصدومان 
کاهـش یابـد و بـر ایـن اسـاس همکاري هایـي را با دسـتگاه هاي 

دیگـر ماننـد نیـروي انتظامـي و پلیـس آغـاز کرده ایم . 
وي همچنیـن به تشـریح عملکرد صنـدوق پرداخـت و افزود: در 
سـه سـال اخیـر در کشـور به 54هـزار نفـر خسـارت پرداختیم، 
ایـن در حالـي اسـت کـه خسـارات پرداخت شـده در طـول 45 

سـال گذشـته شـامل حـال 26 هزار نفـر بوده اسـت  . 
وي حجم خسـارات پرداخت در سـه سـال گذشـته را در مقایسه 
بـا دوره مذکـور دو برابـر و معـادل 2100 میلیـارد تومـان اعـالم 
کـرد و افـزود: 1100 میلیـارد تومـان آن در سـال 95 پرداخـت 

شـده است  . 
وي گفـت: سـرمایه صنـدوق در آغـاز کار 500 میلیـارد ریـال 
بـود کـه اکنـون بـه بیـش از 40 هـزار میلیـارد ریـال افزایش 

پیـدا کرده اسـت  . 
جبـاري افـزود: بـا فعالیت هـاي صنـدوق 15 هـزار و 518 نفر در 
سـه سـال اخیر کـه زنداني بـوده و حکم جلب شـان صادر شـده 
بـود، بـا حمایت هـاي صنـدوق، از زنـدان و زنداني شـدن رهایي 

پیـدا کردند  . 

مدیرعامل صندوق تأمين خسارت هاي بدني خبر داد
   تلفات حوادث رانندگي ایران 2 برابر ميانگين جهاني

موتورسواران عامل 30 درصد تلفات و خسارات رانندگي    
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نگران نيستيم

عقب نشــینی از مواضــع پیشــین آمریــکا 
ــای  ــه وعده ه ــه ب ــا توج ــام ب ــورد برج در م
انتخاباتــی ترامــپ بــه جمهــوری خواهــان و 
ــه نظــر  ــود. ب ــی اش عجیــب نب ــان اصل حامی
مــن گفته هــای ترامــپ بیــش از تمرکــز 
بــر واقعیــات فضــای کنونــی شــعاری بــود و 
درعمــل بــا اشــاره بــه تاریخچــه رابطــه ایران 
و آمریــکا و تکــرار ادعاهــای گذشــته حــرف 
تــازه ای نداشــت. می تــوان گفــت بــه معنــی 
واقعــی کلمــه حــرف تــازه ای نشــنیدیم کــه 
ــد  ــا بینجام ــدید تحریم ه ــا تش ــا ی ــه احی ب
ســپاه  بــه  مربــوط  بحث هــای  حتــی  و 
پاســداران انقــالب اســالمی و اقدامــات وزارت 
اقتصــاد آمریــکا هــم درگذشــته مطرح شــده 
ــران  ــد ای ــود و هــر جــا کــه فکــر می کردن ب
را  آن  جلــوی  می کنــد،  نظامــی  خریــد 
می گرفتنــد. حرف هــای ترامــپ در مــورد 
ــه  ــری اتحادی ــا موضع گی ــت ب ــام درنهای برج
ــر  ــد منتظ ــاال بای ــد و ح ــل ش ــا تعدی اروپ

ــد. ــره مان ــم کنگ تصمی
اعــالم  تــا  دوماهــه  فاصلــه ای  اکنــون 
ــا از همیــن  تصمیــم کنگــره باقــی اســت ام
قضــاوت  تــرازوی  کفــه  می تــوان  ابتــدا 
ــد.  ــنگین دی ــران س ــق ای ــع منط ــه نف را ب
و  ایــران  رئیس جمهــور  موضع گیــری 
اظهارنظــر مســئوالن منطقــی و اصولــی 
بــود و به طــور حتــم موردتوجــه منابــع 
ــر  ــرد. از ســوی دیگ ــرار می گی ــی ق بین الملل
ــب  ــه عق ــره، ب ــم کنگ ــم تصمی ــر نمی کن فک
ــران پــس از برجــام  رفــت جایگاهــی کــه ای
ــم  ــور حت ــد و به ط ــت آورده بینجام ــه دس ب
رونــد همــکاری بــا کشــورهای اروپایــی 
ــی  ــد. کشــورهای اروپای ــدا می کن ــل پی تکام
از بازگشــایی بانــک اتحادیــه اروپــا در ایــران 
ــد  ــان می ده ــن نش ــد و ای ــت می کنن صحب
ــران  ــا ای ــکاری ب ــرای هم ــا ب ــزم اروپ ــه ع ک
ــا گشــایش چنیــن بانکــی  جــدی اســت و ب
دســت کم بانک هــای درجــه  2 و 3 کــه 
ــد  ــکا در ارتباط ان ــارت آمری ــا  تج ــر ب کمت
بــا ایــران همــکاری خواهنــد کــرد. بنابرایــن 
آنچــه  بــه  نســبت  ترامــپ  حرف هــای 
ــر  ــر مؤث ــود، کمت ــان ب ــن در جری پیش ازای
جریــان  در  می رســد  نظــر  بــه  اســت. 
ــنه  ــان پاش ــر هم ــی در ب ــادالت بین الملل مب
ســرعت  هرچنــد  و  می چرخــد  ســابق 
تحقــق انتظــارات کافــی نیســت امــا شــرایط 

گام بــه گام بهتــر می شــود.
ایتالیــا به طــور مشــخص درگیــر ترامــپ 
ــود  ــرای بهب ــران ب ــا ای ــت ام ــوده و نیس نب
روابــط بایــد مســئله ســوئیفت را حــل کنــد. 
ــران  ــا ای ــه 2 و 3 ب ــای درج ــون بانک ه اکن
کار می کننــد و واردات از طریــق صرافــی 
خارجــی  هیئت هــای  می شــود.  انجــام 
نشــان  عالقه منــدی  ایــران  بــه  نســبت 
می دهــد و در نوامبــر همــراه بــا هیئتــی 
ــا مســئوالن بانکــی و بیمــه  بــرای مذاکــره ب
دنبــال  را  مشــترک  ســرمایه گذاری  کــه 
می کننــد بــه رم خواهیــم رفــت. رونــد 
مذاکــرات تجــاری عــادی اســت و مطلقــاً در 
طرف هــای خارجــی ناامیــدی ایجــاد نشــده 
اســت. آمــار هــم ایــن مســئله را تائیــد 
ــا ،  ــا ایتالی ــه ب ــت کم در رابط ــد. دس می کن
حجــم مبــادالت نســبت بــه مــاه قبــل 10 تــا 

15 درصــد افزایش یافتــه اســت.

احمدپورفالح
رئیس اتاق ایران و ایتالیا

سرپرست مدیریت توسعه بازار فيزیکي بورس کاالي ایران تشریح کرد  یادداشت
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ترقـي اقتصـادي : فرشـاد مومنـي مي گویـد که 
در اقتصادهـاي توسـعه نیافته اي ماننـد اقتصاد ایران 
بایـد قایل بـه اسـتفاده از رویکردهاي بین رشـته اي 
بـود و بـراي اینکه بتـوان پدیده هاي مربـوط به این 
اقتصادهـا را بررسـي کـرد در ایـن زمینـه اقتصـاد 
رفتـاري ابـزار مناسـبي اسـت کـه مي توانیـم از آن 

بـراي تحلیـل اقتصاد ایـران اسـتفاده کنیم . 
فرشـاد مومنـي در نشسـت بررسـي جایـزه نوبـل 
اقتصـاد 2017کـه بـه ریچـارد تالـر رسـید، اظهـار 
کـرد: ماموریـت اصلـي اقتصـاد رفتـاري مثـل هـر 
کوشـش نظـري دیگـري کـه با هـر اسـلوب فکري 
تصویـر  کـه  اسـت  ایـن  مي شـود  ارایـه  ویـژه اي 
و  تصمیم گیـري  فرآینـد  از  واقع گرایانه تـري 

تخصیـص منابـع را ارایـه کنـد . 
وي همچنیـن گفـت: بـه دلیل اینکـه مالحظه هاي 
روش شناسـي جایـگاه بایسـته اي در نظـام پژوهش 
و آمـوزش علـم اقتصـاد در ایـران ندارد مـا با طیف 
روبـه رو  محدودیت هـا  و  کاسـتي ها  از  متنوعـي 

مي شـویم . 
عضـو هیـات علمـي گـروه اقتصـاد دانشـگاه عالمه 
مهم تریـن  شـاید  گفـت:  همچنیـن  طباطبایـي 
نکتـه اي کـه وجـود داشـته باشـد این اسـت که به 
اقتصاد رفتـاري مانند اقتصاد نوکالسـیک و نهادگرا 
بـه مثابـه یـک تئـوري نـگاه کنیم. بـه ایـن ترتیب 
بایـد در قالـب یـک رویکـرد نظـري همان گونـه که 
از  از ظرفیت هـا و توانایي هـاي آن آگاه مي شـویم 

برخوردهـاي مطلق انگارانـه آن برحـذر باشـیم . 
وي اظهـار کـرد: هسـته اصلـي اقتصاد رفتـاري این 
اسـت کـه جنبـه روان شـناختي را به صـورت موکد 
بـه تحلیل هـاي اقتصـادي اضافـه کنـد. هـدف این 
اسـت کـه پیش بیني هـاي دقیق تـر و توصیه هـاي 
سیاسـتي راه گشـا تر ارایـه شـود. بـا وجود ایـن باید 
کـه  فوق العـاده اي  و  مثبـت  دسـتاوردهاي  همـه 
رفتارگرایـان در معرفـت اقتصـادي ارایـه کرده انـد 
را در نظـر بگیریـم و حواس مـان باشـد کـه برخورد 

غلوآمیـز بـا دسـتاوردهاي آنها نداشـته باشـیم . 
وي دربـاره اهمیـت تحلیـل روانشناسـانه همچنین 
گفت: در نظر داشـته باشـید که بالغ بـر 70 رویکرد 
مطـرح متفاوتـي کـه تـالش کردنـد سـقوط رژیـم 
پهلـوي در ایـران را که بـا عنوان پدیـده اي که براي 
برخـي غافلگیرکننـده بـود صورت بنـدي کنند ولي 
شـخصیتي هـم پیدا شـد که ایـن پدیـده را از زاویه 
ویژگي هاي روانشـناختي محمدرضا پهلوي بررسـي 
کـرده و تـالش کرد آن جنبه را به سـایر جنبه هایي 
کـه دیگـران گفتنـد اضافـه کنـد، نـه اینکـه نقش 

عوامـل دیگر را نادیـده بگیرد . 
مـا  بـراي  کـه  مسـاله اي  کـرد:  بیـان  مومنـي 
مهـم اسـت ایـن کـه بـه دلیـل همـان تنگناهـاي 
روش شـناختي کـه در نظام هـاي رسـمي آمـوزش 
و پـرورش علـم اقتصـاد داریـم، مي بینیـم کـه در 
سـطوح بـاالي تصمیم گیـري در ایـران هـم به این 
مسـاله توجـه نمي شـود و وقتـي از لفظ مشـترک 

اقتصـاد اسـتفاده مي کنیـم درباره سـه دیسـیپلین 
متفـاوت سـطوح خـرد، کالن و توسـعه تحلیـل 

مي کنیـم .  اقتصـادي صحبـت 
وي ادامـه داد: در مـوارد بسـیاري تداخـل تلقي هـا 
بسـیاري از سوءبرداشـت ها و سوءسیاسـتگذاري ها 
را منجـر شـده مثـل مـوردي کـه بـا شـوک درماني 
دربـاره حامل هـاي انرژي برخورد کردیـم. منظور ما 
ایـن نبود کـه ابزار قیمـت براي تغییـر هدف گذاري 
شـده مطلقـا موضوعیـت نـدارد ضعـف ما ایـن بود 
کـه در سـاخت توسـعه نیافتـه دسـتکاري قیمـت 
آخریـن حلقه از مجموعـه اقدامات باید باشـد و اگر 
در ایـن حلقـه قـرار گیـرد اهـداف انتزاعي بـرآورده 
نشـده بلکـه فاجعه هـاي بـزرگ انسـاني هـم پدید 
مي آیـد. نکتـه کلیـدي بحـث ایـن بـود کـه ایـران 
سـاخت توسـعه نیافته و رانتـي دارد بنابرایـن مـا بـا 
تقدم رتبه اي مسـائل سـطح توسـعه و کالن نسبت 

بـه سـطح خـرد روبه رو هسـتیم . 
اصلـي  نکته هـاي  از  یکـي  افـزود:  مومنـي 
بحث هـاي رفتارگرایان این اسـت که روي مسـاله 
کارایـي و اثربخشـي منابـع انسـاني با حساسـیت 
باالیـي برخـورد مي کننـد. از ایـن منظـر وقتـي 
بـه تحـوالت ایـران نـگاه مي کنیـم اضافـه کردن 
مي توانـد  اقتصـادي  دسـتاوردهاي  مالحظـات 
راه گشـا باشـد تا پدیده هـاي حیرت انگیـز اقتصاد 

ایـران را تحلیـل کنیـم . 
عضـو هیـات علمـي گـروه اقتصـاد دانشـگاه عالمه 

طباطبایـي در ادامـه بـا اشـاره بـه مطالعـه محمـد 
بحرینیـان، اقتصاددان اظهار کـرد: در مطالعه اي که 
وي اخیـرا انجـام داده و سـال هاي 1338 تـا 1394 
 را بررسـي کـرده متوجه شـده با قیمت هـاي جاري

میلیـارد   1686 حـدود  ایـران  ارزي  درآمدهـاي   
دالر بـوده کـه نزدیـک بـه 5/81 درصـد از آنهـا بـه 
سـال هاي 1369 بـه بعد تعلـق دارد یعنـي دوره اي 
کـه اقتصـاد ایـران از طریـق سیاسـت هاي تعدیـل 
سـاختاري اداره شـده اسـت. حاال باید دیـد که این 

سیاسـت ها چـه دسـتاوردهایي داشـته اند . 
وي توضیـح داد: اخیـرا بانـک جهانـي گزارشـي را 
منتشـر کرده که طي سـال هاي 1965 تا 50 سـال 
بعـد انـدازه اقتصـاد ایـران شـش و نیـم برابر رشـد 
کـرده اسـت. درحالـي که مالـزي بیـش از 20 برابر 
و کره  جنوبـي بیـش از 34 برابـر بزرگ شـده اسـت. 
سـوال اینجاسـت که چرا آنقـدر تفاوت وجـود دارد . 

او ادامـه داد: ضمـن اینکـه در دانـش توسـعه نباید 
فـروش نفـت را بـه عنوان تولید حسـاب کـرد ولي 
مـا فـروش نفـت را در حسـاب هاي تولیـدي خـود 
لحـاظ مي کنیـم ولـي همچنـان در تولیـد چنیـن 

وضعیتـي داریم . 
مومنـي ادامـه داد: در مطالعـه بانک جهاني شـاگرد 
اول کشـور چیـن بوده اسـت کـه اندازه اقتصـاد آن 

در ایـن دوره 63 برابر شـده اسـت . 
وي بـا اشـاره دوبـاره بـه مطالعـه محمـد بحرینیان 
گفـت در مطالعـه بحرینیـان ذکـر شـده اسـت در 

زمـان سـال هاي 1338 تـا 1394 کـه ارزش دالري 
مصـرف نفـت و گاز حدود 2572 میلیـارد دالر بوده 
اسـت یعنـي اگـر اقتصـاد نفتي نداشـتیم بایـد این 
میـزان نفـت را وارد مي کردیـم. نکتـه مهـم ایـن 
اسـت کـه از این رقـم کـه 83.8 درصد آن از سـال 
1369 بـه بعد رخ داده اسـت )یعنـي در دوره اي که 
کلیـدي  قیمت هـاي  دسـتکاري  و  شـوک درماني 
صورت گرفته اسـت( هزینه هـاي چنین تصمیماتي 
بـه جامعـه تحمیـل شـده اسـت. بررسـي ها نشـان 
مي دهـد کـه متاسـفانه از سـال 69 بـه بعـد هیـچ 
و  شـده  داده  تخصیـص  منابـع  بیـن  تناسـبي 

دسـتاوردهاي آن وجـود نـدارد . 
اقتصـاد  بـه  توجـه  ضـرورت  درخصـوص  وي 
رفتـاري گفـت: در اقتصـاد سیاسـي رانتـي مـا به 
خاطـر عـدم شـفافیت و برخـورد سـهل انگارانه و 
سرنوشـت  در  مـردم  مشـارکت  دربـاره  شـعاري 
خـود مـدام شـاهدیم کـه هزینه هـاي هماهنگـي 
بـه طـرز فاجعه آمیـزي افزایـش مي یابـد. مـا در 
دسـتاوردهاي  از  مي توانیـم  شـرایطي  چنیـن 
میـزان  از  کـه  کنیـم  اسـتفاده  رفتـاري  اقتصـاد 
سـاختاري  و  نهـادي  ناهماهنگي هـاي  انبـوه 
همـه  بحـث  کلیـد  افـزود:  وي  شـود.  کاسـته 
رویکردهـاي نظـري جدیـد که بـه دسـتاوردهاي 
خارق العـاده اي منجر شـده این اسـت کـه رویکرد 
 بین رشـته اي بـراي تحلیـل مسـائل مهم هسـتند

به ویژه براي اقتصادهاي توسعه نیافته.

گزارش
بيت کوین در کشاکش قانون و بي قانوني

موانعپيشرفتورشداستارتآپ  آیا »بيت کوین »بخریم یا خير ؟ 

ضرورت تدوین استراتژي بازاریابي بر بستر موبایل

توصيه هایي براي رشد کسب و کار هاي کوچک

ترقي اقتصادي : این پول جدید اقتصاد دنیا را به لرزه درآورده؛حاال خیلي ها که عالقه 
مند به سرمایه گذاري در بازارهاي جهاني هستند،مي پرسند،بیت کوین بخریم یا نه؟

سال  از  اینترنتي  هاي  فروشگاه  تا  گرفته  رستورانها  از  وکار،  صاحبان کسب  و  بازرگانان 
پرداخت. حاال شرکتهاي  از  روشي  عنوان  به  بیت کوین،  پذیرش  به  کردند  2010 شروع 
که  همزمان  مي کنند.  قبول  را  بیت کوین  اوکي کیوپید  و  رددیت،  وردپرس،  بزرگي چون 
تقاضا رشد مي کند و بازار بیت  کوین توسعه مي  یابد، نرخ برابري ارز آن هم افزایش مي یابد . 
در این چرخه هاي شهرت و جنجال خبري، تعداد زیادي از سفته بازان پول خود را از بازار 
خارج کردند، و واحد پولي را به لرزه انداختند. اینچنین انعطاف پذیري تعجبي هم ندارد . 

جیمز گورمن مدیر عامل مورگان استنلي  مي گوید:»بیت کوین یک »تقلب« است. البته 
من در آن سرمایه گذاري نکرده ام.اما با بسیاري از افراد صحبت کرده ام و متوجه شدم 

که این پول ذاتا بد است .«
اگرچه این روزها چین که بزرگترین معامله کننده بیت کوین بوده،محدودیت هایي را براي 
این پول رمزگذاري شده ایجاد کرده اما، بخش بزرگي از بیت  کوین هاي موجود درحال 
حاضر در قالب سرمایه گذاري هاي بلندمدت است، لذا بازار نقدپذیري چنداني ندارد. البته 
تعداد کساني که از بیت کوین براي خریدها روزانه استفاده مي کنند هم در حال افزایش 

است، که این موضوع نرخ برابري بیت کوین را با سایر ارزها افزایش خواهد داد . 
گریـک هیلهمـان اقتصـاددان دانشـگاه لنـدن در مقالـه اي کـه گاریـن منتشـر کـرده 
اینترنتـي پـول  کویـن،  بیـت  پیرامـون  بسـیاري  تردیدهـاي  و  شـک  نویسـد:»   مـي 

 مـوج میزنـد. آیـا ایـن حبابـي احتـکاري اسـت؟ آیـا همانقـدر کـه هوادارانـش ادعـا 
مـي کننـد بـي نـام اسـت؟ آیـا مـي تـوان از آن بـراي خریـد  مـواد مخـدر یـا اسـتخدام 
امـا  هسـتند،  جذابـي  و  مهـم  هـاي  پرسـش  اینهـا  کـرد؟  اسـتفاده  آدمکـش  یـک 
بگیـرد قـرار  توجـه  مـورد   بایـد  کویـن  بیـت  مـورد  در  کـه  اي  مسـاله   مهمتریـن 

 پتانسیل شگرف این واحد پولي در زمینه نوآوري است .«
بیت کوین چنان نوآورانه بوده است که کمتر کسي توانسته نادیده اش بگیرد و این که 
چطور از این پتانسیل نهفته مي توان  براي اصالح نظام مالي جهان، بهره گرفت، پرسشي  

است که هواداران بیت کوین باید تمام انرژي و  وقت خود را صرف آن کنند . 
البته بیت کوین از ما مي خواهد اعتماد به نظام ها، موسسات و سازوکارهاي قانوني را با 

نظامي جایگزین کنیم که در آن باید موارد زیر را در نظر بگیریم : 
 1   - به تمایل طرف هاي مقابل در قبول بیت کوین به عنوان شیوه پرداخت اعتماد کنیم . 

 2   - به موسسات خارج از حیطه کنترل قانون اعتماد کنیم . 
 3   - اطالعات حساب هاي بانکي مان را در اختیارشان بگذاریم تا بیت کوین بخریم . 

 4   - به یک شبکه رمزگذاري شده کامپیوتري که بیشتر کاربران بیت کوین از آن سر در 
نمي آورند اعتماد کنیم . 

 5   - اعتماد کنیم که یک پول دیجیتال برتر جاي بیت کوین را نگیرد، تا بیت کوین هاي 
ما بي ارزش شوند . 

  6  - اعتماد کنیم که بنیاد بیت کوین یا دیگر مشترکین حاضر در شبکه، مجموعه بیشتري 
از بیت کوین ها  ایجاد نکنند، که ارزش بیت کوین هاي اولیه سقوط کند . 

نخواهند  ارزش  بي  را  بیت کوین  و  نخواهند کرد  ها مداخله   7   - اعتماد کنیم که دولت 
ساخت . 

 8   - اعتماد کنیم که بازارهاي بیت کوین براي همیشه در دسترس خواهند بود تا قیمت ها 
را به پول واقعي در اختیارمان بگذارند . 

 9   - اعتماد کنیم که بیت کوین هاي مان در جایي امن ذخیره شده اند. زیرا که همین 
بي نام بودن و غیرقابل برگشت بودن این واحد پولي آن را شدیدا در برابر دزدي آسیب 

پذیر مي سازد . 
به گزارش خبرآنالین، با همه این شروط، اگر روزي این پول دیجیتال دروازهاي  امکانات 
و فرصتها را به روِي نظام مالي جهان گشوده تعجب نکنید. در آینده با توسعه فنآوري هاي 
کنوني و معرفِي ابداعات نو مي توان انتظار  داشت که مشکالت  پول  سنتي آرام آرام حل 

شوند، یا به کل پِول متعارف برچیده شود . 

شرکت   موسس  آزاد،  بابک   : اقتصادي  ترقي 
با نشریه   Round Two Partners، در مصاحبه اي 
فوربس دیدگاه هاي خود را در مورد اصول و موانع 
پیشرفت و رشد استارت آپ بیان کرده است.براي 
اینکه دید بهتري نسبت به اقدامات ضروري در 
مورد رشد و توسعه پایدار و مداوم کسب وکارهاي 
کوچک به دست آوریم، نگاهي داریم به مصاحبه 
اي که کتي کاپرینو با بابک آزاد )بازاریاب دیجیتال( 
انجام داده و نشریه فوربس آن را منتشر کرده است . 

بابک آزاد در حالي نقش خود را به عنوان رئیس 
فروش شرکت  Beachbody  ترک  و  رسانه  بخش 
کرده بود که فروش کل این شرکت را در عرض 
هشت سال از 100 میلیون دالر به 10 میلیارد 
دالر رسانده بود. در آخرین مقام خود، او مدیریت 
بخش رسانه هاي آفالین و آنالین را به عهده داشت 
و بیش از 10میلیون مشتري از طریق کانال هاي 

تلفن، وب سایت و آمازون جذب کرده بود . 
او همچنیـن تیـم هایي تشـکیل داده بـود که بر 
رسـانه هـاي اجتماعـي و بهینه سـازي صفحات 
وب هـدف متمرکـز بودنـد، بـه عـالوه یـک تیم 
هـاي  تمـاس  مرکـز   10 کـه  تلفنـي  فـروش 
شـخص ثالـث را مدیریـت مـي کـرد. بابـک آزاد 
شـرکت  Round Two Partners  اسـت  موسـس 
و بـا متقاضیانـي کار مـي کنـد که مـي خواهند 
عملکردشان را در کسـب وکارهاي بازاریابي خود 

بهینـه سـازي کنند . 
در این مصاحبه، بابک آزاد دیدگاه ها و توصیه هاي 
خود را در مورد توسعه کسب وکار و رشد پایدار به 

اشتراک گذاشته است : 
  * بابک، قبل از اینکه یک کسب وکار به رشد 
برسد، چه چیزهایي را باید مدنظر قرار داد؟ 
چه اصولي پایه قوي تري براي کسب وکار 

مي سازند؟
برخي نکات و جوانب پایه اي را باید در اولویت 
کارهاي تان قرار دهید؛ اول اینکه اگر شما مي 
خواهید توسعه پیدا کنید، باید یک تیم داشته 
باشید. افرادتان را با دقت انتخاب کنید. خیلي از 
مردم از یک بازي بزرگ صحبت مي کنند ولي 
نمي توانند به نتایج دلخواه برسند، چراکه برنامه 
اي که حرف هاي شان را پشتیباني کند، در ذهن 
ندارند. وقتي افراد مناسب را انتخاب کردید، از آنها 
حمایت کنید و مراقب شان باشید. بدانید که همه 
انسان ها، از میزاني شور و اشتیاق شخصي خاص 
برخوردارند که آنها را به هیجان مي آورد. چیزي 
که اگر شما به آن توجه کنید و درصدد تشویق 
آن برآیید، افرادتان شما را دوست خواهند داشت 
و مي فهمند که شما براي آنها ارزش قائلید. براي 
بسیاري از افراد، توجه شما بیشتر از پاداش هاي 

مالي ارزش دارد . 
از لحاظ تاکتیکي، شما باید به کسب وکارتان نگاه 
کنید و ببینید اگر قرار باشد فروش تان را 10 یا 
50برابر کنید، چه چیزهایي را باید تغییر دهید. این 
همان نقطه اي است که عملیات تجاري اهمیت 
زیادي پیدا مي کنند. احتماال شما باید تکنولوژي و 
ابزارهاي تجزیه وتحلیل خود را ارتقا دهید. اگر یک 
محصول فیزیکي دارید، باید زنجیره عرضه خود را 

بهبود دهید . 
شما همچنین باید ساختارهاي کسب وکار و پروسه 
هاي خود را بیشتر کنید. گرچه این جریان ممکن 
است مثل بوروکراسي به نظر برسد )امیدوارم این 
طور نباشد، من به هیچ وجه بروکراسي را تایید 
نمي کنم(؛ ولي واقعیت این است زماني که شما 
رشد پیدا مي کنید، نمي توانید همه کارها را به 
همان روال سابق ادامه دهید. شما باید تصمیمات 

مهم زیادي اتخاذ کنید، بنابراین باید در تنظیم و 
اداره کسب وکارتان حرفه اي شوید . 

را  وکاري  کسب  پایه  کنیم  فرض    * حاال 
درست  ساختیم، پنج راهنمایي برتري که 
براي توسعه کسب وکارهاي کوچک و سرعت 

بخشیدن به رشد آنها دارید، چیست؟
طبق تجاربي که از شرکت  Beachbody  به دست 
آورده ام و توانستم کمک کنم که رشد 10برابري 
گذار  بنیان  عنوان  به  همچنین  باشند،  داشته 
شرکت Round Two Partners  ، پنج اصلي که براي 
سرعت بخشیدن به رشد کسب وکارهاي کوچک 

به آنها معتقدم، از این  قرارند : 
یک پیشنهاد ارزشمند و قانع کننده داشته باشید

اول و مهـم تـر از همه، شـما باید ایده اي داشـته 
باشـید که امتیاز انحصاري شـما محسـوب شود. 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آنچه مـي خواهید 
بـه مشـتریان عرضـه کنیـد، ارزشـمند و متمایز 
اسـت؛ هم براي کسـب وکار شـما مفید اسـت و 
 هـم بـراي مصـرف کننـدگان. اگر خدمات شـما

فروشي را تولید نمي کند :
 الف- بازار مي خواهد چیزي به شما بگوید . 

ب- باید تمام پروسه ها و برنامه هاي تان را زیر 
داشته  فروش  بتوانید  که  زماني  تا  ببرید،  سوال 

باشید . 
ارزش دوام مشتریان را دست کم نگیرید

خود برندسازي  با  همسو  و  راستا  در  باید   شما 
با شما  بلندمدت  مشتریاني جذب کنید که در 
 بمانند. اگر صرفا به افزایش فروش خود فکر کنید

 حتي اگر موفق شوید و فکر کنید به پیروزي 
رسیده اید، مادامي که این روند به بهبود قدرت 
برند شما کمک نکند، یک پیروزي کوتاه مدت و 

ناپایدار است . 
از هرچه خوب کار مي کند، حداکثر بهره 

برداري را بکنید
 هنگامي که چیزي را یافتید که خوب کار مي کند 
و جواب مي گیرد، حداکثر استفاده را از آن ببرید. 
 اگر در حال حاضر پروسه اي خوب عمل مي کند

 بابت فرآیندهاي متعدد و مختلف دیگر که مزیت 
آنها مورد تردید است، هزینه نکنید. بسیاري از 
شرکت ها به جاي اینکه بر فرآیندي که خوب 
جواب داده متمرکز شوند، سعي مي کنند برنامه ها 

و استراتژي هاي مختلفي به کار بگیرند . 
رابطه اي نزدیک و قوي با مشتریان تان 

داشته باشید
در حال حاضر ما در دنیاي تجربه ها زندگي مي 
و  بهبود محصوالت  براي  مداوم  تالش  با  کنیم. 
خدمات تان و رابطه و برخوردي عالي با مشتریان، 
تجربه اي متفاوت و فوق العاده براي آنها خلق کنید 
و جامعه اي بسازید که مشتریان تان حس کنند 

فراتر از شما و خودشان است . 
سعي نکنید موفقیت خود را از منابع خارجي 

کسب کنید
شما باید موفقیت خودتان را داشته باشید. درست 
است که شرکاي تجاري کمک بسیار خوبي براي 
شما هستند، اما درنهایت موفقیت شما به خودتان 
بستگي دارد نه نیروهاي خارج از شرکت. مشخص 
کدام  شما  وکار  کسب  اجزاي  ترین  مهم  کنید 
هستند و حتي اگر خودتان به تنهایي در همه 
آنها متخصص نباشید، سعي کنید دانش و درک 
را در این زمینه ها افزایش دهید. در این صورت 
مي توانید به تیم تان کمک کنید عملکرد موثرتري 
در این اجزاء داشته باشد. درعین حال این کار به 
معني صرف هزینه و انرژي کمتر روي فرآیندهایي 

است که کارایي پایین تري دارند . 

  * فکر مي کنید وقتي کسب وکارهاي کوچک 
کنند،  مي  تالش  پیشرفت  و  رشد  راه  در 

مرتکب چه اشتباهات بزرگي مي شوند؟
وقتي کسب وکار خود را پایه گذاري کردید و 
عملي  را  ذکرشده  گانه  پنج  مراحل  خواستید 
که  خاص،  اشتباهات  سري  یک  از  باید  کنید، 
 من در کسب وکارهاي کوچک زیادي دیده ام

 اجتناب کنید . 
انتخاب شرکاي نامناسب

شما ممکن است به راحتي جذب لوگوي یک وب 
سایت شوید یا اینکه فکر کنید صرفا به این دلیل 
که به نظر مي آید کسي در یک زمینه متخصص 

است، لزوما اجراي خوبي هم دارد . 
درعین حال وقتي شما وارد یک صنعت جدید 
مي شوید، تشخیص بسیاري از مسائل براي تان 
دشوار خواهد بود. بعضي وقت ها فکر مي کنید 
با کمک یک مشاور قابل  اعتماد از این مشکالت 
رهایي پیدا مي کنید و بعد مي بینید این تالش 
هم بي فایده بوده است. درست است. این مسائل 
دلهره آور است؛ اما بهترین راهي که دارید این است 
که گزینه هاي دیگري هم براي جایگزین کردن با 

گزینه هاي فعلي داشته باشید . 
 خیلي اوقات ممکن است براي سرعت بخشیدن 
به کارهاي تان، نخستین فردي را که حاضر به 
شراکت با شما مي شود، بپذیرید. ولي شما زماني 
مي توانید بهترین تصمیم را بگیرید که گزینه هاي 
باهم  را  آنها  بتوانید  و  باشید  دیگري هم داشته 

مقایسه کنید . 
هزینه زیاد در مکان هاي اشتباه

در مرحله بعد من شاهد بوده ام که بسیاري از 
شرکت ها وقت و هزینه زیادي روي نقاطي صرف 
مي کنند که فکر مي کنند باید در آن حوزه ها 
به نقطه اوج برسند، درحالي که هنوز زیرساخت 
هاي کسب وکارشان قادر نیست حمایت سرمایه 
 گذاران را جلب کند. آخرین فناوري هاي پیشرو
  وب سایت هاي فانتزي و زیبا و ابزارهاي جدید

 مواردي هستند که اغلب کارآفرینان را هیجان زده 
مي کنند و باعث مي شوند در سرمایه گذاري روي 

آنها دچار افراط شوند . 
عدم درک فاکتورهاي کسب وکار

درنهایت، بازاریاباني که فاکتورها و متریک هاي 
کسب وکار خود را درست درک نکرده اند در رشد 
و مقیاس دهي با مشکل مواجه مي شوند. من با 
کارآفریناني کار کرده ام که حتي نمي دانستند چرا 
رشد داشته اند. بعد تالش کرده اند که حریصانه 
پول بیشتري روي رشد خود سرمایه گذاري کنند 
و سرانجام متوجه شده اند که از معیارهایي فرضي 
استفاده کرده اند که منطبق بر واقعیت نبوده است . 

  * آیا مي توانید سه اشتباهي را که هنگام 
توسعه دادن کسب وکار مرتکب شده اید با 

ما در میان بگذارید و بگویید از این اشتباهات 
چه درس هایي آموخته اید؟

نبرد شخصي من هستند،  اینها زخم هاي  بله، 
بزرگ ترین اشتباهاتي که مرتکب شده ام : 

اشـتباه شـماره 1: دنبالـه روي کورکورانـه 
ن ا یگر د

ساده است که فکر کنیم چون چیزي براي شخص 
دیگري خوب کار کرده است، براي ما هم خوب 
عمل مي کند. من خودم خیلي تاکید دارم که 
به آنچه دیگران انجام مي دهند توجه کنیم تا 
دوباره مجبور نباشیم چرخ را اختراع کنیم. شاید 
بهتر باشد اگر چیزي را اجرا کردیم و دیدیم نتایج 
دلخواه را به دست نمي آوریم، روي نگه داشتن آن 
و انتظار براي آنکه در طول زمان تصحیح شود، 

اصرار نکنیم . 
اشتباه شماره 2: همکاري بیش ازحد طوالني 

با شریک یا کارمندان
ممکن است جدایي از شرکاي تجاري یا کارمنداني 
که براي تان محرز شده است که نتایج مطلوب را با 
آنها به دست نمي آورید، کار آساني نباشد. ببینید، 
من موافقم که باید از همراهي افرادي که مي توانند 
به پیشرفت ما کمک کنند بهره مند شویم ولي 
به  مرور زمان آنچه شما براي رشد شرکت تان 
نیاز دارید تغییر مي کند. برخي کارمندان یا شرکا 
نمي توانند خودشان را با این تغییرات همراه کنند 
یا ارزش جدیدي خلق کنند. به ویژه زماني که با 
این افراد رابطه شخصي هم داریم، جدا شدن از آنها 
کار آساني نیست ولي همراهي و همکاري با افرادي 
که درنهایت به تولید شما کمکي نمي کنند، بي 

فایده است . 
 اشـتباه شـماره 3: گسـترش سـریع بـه 
هـدف  هنـوز  وقتـي  جدیـد  حوزه هـاي 

اصلـي شـرکت بـرآورده نشـده اسـت
بسیاري از مردم فکر مي کنند باید حتما نخستین 
گروهي باشند که از یک فرصت خاص بهره مي 
برند یا فکر مي کنند باید خیلي سریع شرکت شان 
را توسعه دهند، اما من شاهد بوده ام که شرکت 
هاي زیادي شکست  خورده اند، به این دلیل که 
وقتي باید صبور مي بودند، سرعت شان را افزایش 
داده اند. موضوع این نیست که شما کاهل یا کند 
به نظر برسید، بلکه مسئله این است که تالش براي 
یک رشد سریع حساب نشده، بیش از آنکه سودآور 

باشد، خطرناک است . 
رشد و توسعه آرزویي است که همه در سر دارند 
ولي در عمل اوضاع آن طور که فکر مي کردید 
پیش نمي رود. به عالوه، بسیار مهم است که بدانید 

باید بر چه نقاطي متمرکز شوید . 
امیدوارم بتوانید از این تجارب من استفاده کنید و 
جلوي اشتباهات تان را بگیرید و شانس موفقیت 

خود را افزایش دهید . 

ترقي اقتصادي : در مورد اهمیت 
صحبت هاي  موبایل  با  بازاریابي 
ده ها  امروزه  است.  شده  فراواني 
میلیون موبایل هوشمند در دست شهروندان ایران است 
و بر اساس برآوردها، به طور میانگین 3 تا 5 ساعت از زمان روزانه 

آنها را به خود اختصاص مي دهد. 
اکنون به دلیل قابلیت هاي این دستگاه هاي دیجیتال، حتي در خانه 
و با وجود کامپیوتر، بسیاري از افراد ترجیح مي دهند نیازهاي خود 
 را با موبایل برآورده کنند. این حضور پررنگ در محیط هاي آنالین

فرصتي خارق العاده براي بازاریابي کسب وکارها فراهم کرده است. از 
طرف دیگر، تاکتیک هاي مختلفي مانند ایجاد اپلیکیشن ها، تبلیغات 
 آنالین با محوریت کاربران موبایل، اطالع رساني و ارتباطات پیامکي
روش هاي ارتباط حوزه نزدیک و فناوري آي بیکون، متناسب سازي 
وب سایت ها براي استفاده با موبایل، بهبود جایگاه کسب وکار در 
شبکه هاي  و  کانال ها  در  موتورهاي جست وجو، حضور  فهرست 
رسانه هاي اجتماعي و چندین تاکتیک دیگر هم در مطالب پیشین 
این اطالعات، اکنون زمان آن است که  با کسب  تشریح شدند. 
استراتژي بازاریابي خود را براي جذب کاربران موبایل تدوین کنید . 

براي تدوین یک استراتژي قدرتمند، نیازمند چندین ورودي هستید 
که بررسي هر کدام از آنها ممکن است چند ماه به طول بینجامد. 
با موبایل  بازاریابي  استراتژي  نکته که  این  این حال، دانستن  با 
اثربخشي و بازگشتسرمایه فوق العاده اي دارد، از اهمیت زمان صرف 
شده مي کاهد. به دنبال راه هایي باشید که بردهایي فوري براي 
شما به دنبال دارند و در عین حال، در راستاي اهداف و چشم انداز 
بلندمدت  به چشم انداز  بلندمدت شما هستند.براي شکل دادن 
 بازاریابي با موبایل خود، باید به 4 مولفه توجه کنید: نیازها، اهداف

   N.O.T.E.تاکتیک ها و اجرا. مجموعه این مولفه ها با نام چارچوب 
 شناخته مي شود که حروف ابتدایي نام هر مولفه هستند. براي 
استراتژي  تدوین  مولفه ها، فرض مي کنیم که قصد  این  تشریح 

بازاریابي با موبایل براي یک فروشگاه فرضي بستني داریم . 

نیازها. با بررسي نیازهاي احتمالي مشتریان کنوني و دوستان خود 
از فروشگاه  نیازها و خواسته هایي  آنها احتماال چه  شروع کنید. 
بستني موبایلي شما دارند؟ فهرستي از این نیازها تهیه کنید و 
از آنها بخواهید که مهم ترین آنها را تعیین کنند. تحقیق کنید 
که رقباي شما چه مي کنند؛ کدام اقدامات آنها نتیجه بخش بوده 
دیگر  کنوني  روندهاي  دهند؟  بهبود  مي توانند  را  مواردي  و چه 
را در نظر داشته باشید و نگاهي به موجودي هاي دیجیتال خود 
بیندازید. از آنالیز وب سایت تان  )website analytics(  استفاده کنید تا 
متوجه شوید چند درصد از بازدیدکنندگان وب سایت شما با موبایل 
وارد آن مي شوند. این مخاطبان از چه سیستم عامل هایي استفاده 
مي کنند )اندروید،    iOSیا...(؟، آنالیز ایمیل چه مطلبي در مورد 
تعداد ورودها با استفاده از موبایل را نشان مي دهد؟ جست وجوها 
چه؟ آیا بیشتر جست وجوکنندگان وب سایت شما، کاربر کامپیوتر 

هستند یا موبایل؟
اهداف: پس از مشخص کردن موارد باال، به اهدافي فکر کنید که 
مي خواهید کسب وکار موبایلي شما به آنها برسند. چه هدف شما 
به فروشگاه تان  بیشتر  یا کشاندن جمعیت  افزایش فروش است 
یا ترغیب افراد به امتحان کردن محصوالت و طعم هاي جدید و 
حتي ایجاد وفاداري در آنها، نیازهاي مشتریان را با توجه به اهداف 
کسب وکارتان اولویت بندي کنید.تاکتیک ها: اکنون که مي دانید چه 
کاري باید انجام دهید و نیازهاي مشتریان را با اهداف خود متوازن 
کرده اید، به تاکتیک هاي مناسب عینیت بخشیدن به ویژگي هاي 
مدنظر خود بیندیشید. فرض کنید یکي از ویژگي هایي که باید 
فروشگاه موبایلي شما داشته باشد، اعالم ساعات کاري فروشگاه 
است. به تاکتیک هاي تشریح شده فکر کنید. آیا مشتریان شما در 
جست وجوي خود، به دنبال ساعات کاري فروشگاه شما هستند؟ 
آیا آنها با موبایلشان به وب سایت شما مراجعه مي کنند تا ساعات 
کاري شما را بیابند؟ آیا نیاز است که اپلیکیشني براي تامین این 
خواسته مشتریان توسعه یابد؟ آیا مشتریان در رسانه هاي اجتماعي 
در  حضور  از  شما  آیا  مي گردند؟  شما  کاري  ساعات  دنبال  به 
محیط هاي موبایل استفاده کرده اید تا ساعات کاري خود را به اطالع 

مخاطبانتان برسانید؟ آیا ساعات کاري، ویژگي مهمي است که 
مشتریان به دنبال اطالع یافتن ایمیلي، پیامکي یا... از آن هستند؟

به این موضوع هم فکر کنید که مشتریان شما چه رفتارهایي در 
استفاده از موبایل خود دارند. آیا آنها خبره موبایل هاي هوشمند 
هستند و یک لحظه بدون موبایل را نمي توانند تصور کنند؟ آیا 
موبایل ها معموال در فروشگاه شما آنتن دهي دارند؟ اگر نه، آیا براي 
به مشتریان خود درباره  آنها واي فاي در نظر گرفته اید؟ چگونه 
برنامه موبایل جدید خود اطالع خواهید داد؟ چگونه از آنها خواهید 

خواست که به طور مداوم در ارتباط با شما باقي بمانند؟
از آنکه تاکتیک ها را اجرا کنید، برنامه اي بریزید. اگر  اجرا: قبل 
حوزه  این  کارشناسان  یا  موبایل  تخصصي  بنگاه هاي  از  تاکنون 
استفاده نکرده اید، زمان مناسبي است تا از مشاوره هاي آنها بهره مند 
شوید. بسیاري از فعاالن بازاریابي، نقشه راه هایي تدوین مي کنند تا 
ویژگي ها، تاکتیک ها، هزینه هاي هرکدام از آنها، زمان بندي هرکدام 
و اولویت بندي هاي کوتاه مدت و بلندمدت شان را مشخص کنند. 
مشخص  و  تاکتیک  هر  عملکرد  سنجش  براي  برنامه اي  سپس 
کردن میزان پیشرفت آن تعیین مي شود. وقتي تدوین یا اجراي 
تاکتیک ها را شروع کردید، زماني مشخص را به بازنگري و نظارت 
بر آنالیزها )آنالیز وب سایت و ایمیل و اپلیکیشن و...( و تحلیل ها 
اختصاص دهید. آیا میزان فروش شما افزایش یافته است؟ چه 
درصدي از مشتریان شما را افراد ثابت تشکیل مي دهند؟ تعداد 
مشتریان دائمي شما چه تغییري کرده است؟ میزان استفاده از 
اپلیکیشن کسب وکار شما چقدر است؟ آیا فقدان ویژگي هاي خاص 
در اپلیکیشن شما باعث شده تا مشتریانتان پس از مدتي، آن را 
حذف کنند یا اقبال به اپلیکیشن شما بهتر از میانگین بازار است؟ 
انتقادها و پیشنهادهاي مشتریان، چیزي را به شما یادآوري مي کند 

که از آن غافل بوده اید؟
بهینه  یا  داد  بهبود  را  آنها  مي توان  که  باشید  مواردي  دنبال  به 
ساخت. بازاریابي دیجیتال، فرآیندي مکرر و پیوسته براي بهبود 

خدمت رساني به مشتریان یکپارچه کنوني است . 
منبع: کتاب راهنماي مبتدیان براي بازاریابي با موبایل

ترقي اقتصادي : فعالیت هاي استارت آپي در حوزه کشاورزي در کشورمان تاکنون 
تنها در سطح برگزاري چند استارت آپ ویکند در چند شهر بوده است

کشاورزي یکي از ارکان اصلي اقتصاد کشور را تشکیل مي دهد که هم از نظر استراتژیک 
و امنیت غذایي از اهمیت ویژه برخوردار است و هم از نظر اقتصادي، اشتغال و... جایگاه 
ویژه اي دارد. بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، جایگاه 
آورد.  دست  به  گذشته  سال  در  نفت  از  پس  ایران  اقتصادي  مثبت  رشد  در  را  دوم 
همچنین گزارش هاي منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتي نشان مي دهد تولیدات 
بخش کشاورزي در سال 1395 نسبت به سال 1392 ) شروع کار دولت(، رشد 21.6 
درصد   20.4 باغي،  محصوالت  درصد   28.1 شامل  رشد  این  است.   داشته  درصدي 
آبزیان  تولیدات  درصد  و 16.7  و طیور  دام  تولیدات  درصد  زراعي، 14.1  محصوالت 
مي شود. اما باوجود این پتانسیل و استعداد در بخش کشاورزي چقدر شاهد نوآوري و 

خالقیت به خصوص در بخش فروش هستیم؟
هاي  آپ  استارت  کشورما  در  خدمات  بخش  در  خصوص  به  گذشته  هاي  سال  در 
متعددي راه اندازي شده اند که هر روز به هزاران مشتري خود در رقابت با دیگران 
هاي  آپ  استارت  کشاورزي  در حوزه  تاکنون  متاسفانه  ولي  کنند،  مي  ارائه  خدمات 
موفقي شکل نگرفته اند و راه اندازي نشده اند. استارت آپ هایي که بتوانند به خصوص 
در بخش فروش محصوالت کشاورزي، دامپروري و... فعالیت کنند و بتوانند خدمات به 
مشتریان ارائه دهند و در نهایت به توسعه و پیشرفت کشاورزي ایران منجر شوند. در 
واقع آن چه تاکنون در حوزه کشاورزي و فعالیت هاي خالقانه و استارت آپي رخ داده 
است تنها محدود به برگزاري چند دوره استارت آپ ویکند در این حوزه مي شود که 
در شهرهایي مانند تبریز، گرگان و شیراز برگزار شده اند ولي ایده هاي مطرح شده در 
آن ها نیز هنوز به مرحله اجرایي نرسیده اند و یا آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار 
نگرفته اند. باتوجه به توسعه روستاها و مناطق حاشیه شهرها و از جهت دیگر نیاز به 
اشتغال در کشور و همچنین آمار باالي تحصیلکردگان حوزه کشاورزي به نظر مي رسد 
استارت آپ هاي حوزه کشاورزي در کشور  از شکل گیري  اندازي و حمایت  راه  که 
مي تواند به اشتغال و کارآفریني و همچنین توسعه حوزه کشاورزي کمک بسیاري کند . 

جهان  سطح  در  کشاورزي  مشهور  هاي  آپ  استارت  از  تعدادي  معرفي  به  زیر  در 
مي پردازیم : 

Farmers Web
محصوالت  خریداران  به  را  کشاورزان  که  است  اینترنتي  بازار  یک  آپ  استارت  این 
   )David Ross(کشاورزي وصل مي کند. این استارتاپ در سال 2012 توسط دیوید راس
استارتاپ   راه اندازي  براي  راس  دیوید  شد.  راه اندازي  تجاري اش  شرکاي  از  تن  دو   و 
  Farmers Webرقمي نزدیک به یک میلیون دالر از سرمایه گذاران جمع آوري کرد. او در 
ابتدا او از وبسایت استارتاپ خود به عنوان ابزاري براي عمده فروشي مستقیم محصوالت 
کشاورزي به آشپزان و صاحبان رستوران ها و سوپرمارکت ها استفاده مي کرد ولي بعد 
کار را توسعه داد و زمان ارائه خدمات را به شکل معناداري کوتاه کرد. این استارت آپ 
شبیه سایت هاي زود فود عمل مي کنند و با گرفتن مشتري در شهرهاي نیویورک، 
با خریداران مي شود و محصوالت را در کمترین  و... رابط بین کشاورزان  نیوجرسي 
زمان ممکن تحویل مشتریان مي دهد. در این حوزه استارت آپ هاي مشابهي همچون  

  )Red Tomatoگوجه فرنگي قرمز( هم فعالیت مي کنند . 
FreshDirect

این استارت آپ محصوالت تازه و باکیفیت کشاورزي را مستقیما از باغات و مزارع بر سر 
میز مشتریان مي آورد. این استارتاپ در واقع پلي بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نهایي ایجاد کرده و واسطه ها را حذف کرده و خود به یک واسطه اینترنتي تبدیل شده 
است. استارت آپي که زمان و در قیمت صرفه جویي مي کند و محصوالت تازه را به 

دست مشتریان مي رساند . 

معرفي چند استارت آپ خارجي در حوزه کشاورزي

 جاي استارت آپ هاي کشاورزي
 در کشور خالي است

ترقي اقتصادي : چند وقتي است که موضوع عرضه پسته در بورس کاالي 
کشاورزي  تاالر  تاسیس  ابتداي  همان  از  که  محصول  این  است.  داغ  ایران 
در بورس کاالي ایران جزو اولین محصوالت پذیرش شده در بورس بود اما 
هیچگاه معامله اي بر روي آن انجام نشد، اکنون به بحث روز حوزه کشاورزي 

و اقتصاد تبدیل شده است . 
به گزارش ترقي اقتصادي ؛ پسته محصول استراتژیکي است که حجم قابل 
توجهي در صادرات ایران داشته و در سال هاي اخیر در بازارهاي جهاني یکه 
تازي مي کرد حاال به گفته حامد سلطاني نژاد، مدیرعامل بورس کاالي ایران بیش 
از نیمي از جایگاه خود را در بازار جهاني از دست داده است. به گفته وي مدیریت 
در بازار پسته ایران یک مدیریت سنتي است و مکانیزم کشف قیمت در آن 
شفاف نیست. مدیرعامل بورس کاالي ایران معتقد است: بورس کاال، هیچ گاه 
سبب انحصاري شدن محصولي نمي شود، بلکه فضاي رقابتي را ایجاد مي کند تا 

خریدار و تولیدکننده در یک فضاي رقابتي کشف قیمت نمایند . 
از جمله مزایاي عرضه پسته از طریق بورس کاال از نگاه فعاالن این حوزه کاهش 
واسطه گري، کاهش ریسک هاي مرتبط با معامالت دوجانبه در بازار پسته، نظارت 
دقیق بر کیفیت محصول عرضه شده و شفافیت مالي مي باشد. تمامي این موارد 
سبب شد باغداران به عرضه این محصول استراتژیک در بورس کاال تمایل نشان 
دهند. در این رابطه ترقي اقتصادي به گفت و گو با اکبر میرزاپور، سرپرست 
مدیریت توسعه بازار فیزیکي بورس کاالي ایران نشسته است. مشروح مصاحبه 

با وي را در ادامه بخوانید.

عرضه پسته در بورس کاال به چه زماني باز مي گردد؟
موضوع عرضه پسته در بورس کاالي ایران به تاسیس تاالر محصوالت کشاورزي در بورس 
کاال باز مي گردد. یعني پذیرش این محصول در بورس کاالي ایران به سال 88 بر مي گردد 
اما معامله صورت نمي گرفت. به عبارت دیگر این محصول استراتژیک تنها مرحله پذیرش 

را گذرانده و معامله اي نداشت . 

راهکارهاي بورس کاال براي عرضه دوباره پسته چیست؟
با توجه به تاکید اخیر کمیسیون اقتصادي مجلس به ریاست دکتر پور ابراهیمي و مسئوالن 
استاني استان کرمان که براي توسعه معامالت پسته در بورس کاالي ایران داشتند این 
موضوع به صورت جدي در دستور کار بورس کاالي ایران قرار گرفت و در این زمینه اقدامات 
قابل توجهي انجام شد .  در بررسي ها مشخص شد که سه سناریو منجر به عملیاتي شدن 
معامالت پسته در بورس کاالي ایران مي شود .  سناریوي نخست، معامالت گواهي سپرده 
کاالیي پسته است. در این حالت انبارهایي که متعلق به افراد و شرکت هاي فعال در حوزه 
پسته مي باشد از طریق بورس کاال شناسایي و براساس استانداردهاي موجود، درصورت 
تایید پذیرش مي شوند. شایان ذکر است که این انبارها براساس استانداردي پسته را از 
باغداران تحویل مي گیرند و در این صورت باغداران امکان عرضه مستقیم پسته در بورس 
کاال را بدست مي آورند. الزمه این کار، اخذ کد بورسي توسط باغداران است که نمایندگان 
کارگزاران با حضور در انبارها براي پسته کاران کد بورسي دریافت مي کنند. انبارها نیز با 
تحویل گرفتن پسته از آنها برایشان قبض انبار صادر مي کنند و این قبض انبار تحت عنوان 

گواهي سپرده کاالیي در بازار سرمایه به عنوان ورقه بهادار شناخته مي شود که باغدار 
مي تواند از طریق کارگزار خود آنرا در بورس به فروش برساند .  مزیت سیستم گواهي سپرده 
کاالیي این است که احتمال حمل هاي مکرر را از بین مي برد و درواقع محصول تنها 
یکبار به قصد خریدار نهایي حمل مي شود. همچنین این ابزار منجر به بازاررساني مستقیم 
محصول توسط کشاورزان و شفاف سازي بازار مي شود. در نهایت این که این اوراق بهادار بر 
اساس مقررات موجود امکان توثیق نزد شبکه بانکي و اخذ تسهیالت به پشتوانه آن را فراهم 
مي نماید  .  سناریوي دوم در اصطالح مباشرت نام گذاري مي شود. این حالت به شرایط 
 فعلي عرضه پسته در خارج از بورس و در واقع بازار غیر رسمي نزدیک است. در این روش

مباشراني معتبر و خوشنام تعیین مي شوند که این مباشران بایستي حائز شرایطي بوده و 
حتما براساس ارکاني که در دستورالعمل مربوطه تعریف شده احراز صالحیت شده باشند. 
این مباشران محصول را به امانت از باغداران تحویل گرفته و در بورس به فروش مي رسانند .  
براي ایجاد مشوق در این حالت، به خریداراني که از طریق بورس محصول را خریداري 
مي کنند تسهیالتي اعطا مي شود که از طرف سیستم بانکي در اختیار آنها قرار مي گیرد. 
پس از انجام معامله مباشران با باغداران تسویه حساب مي کنند. در نهایت نیز مباشران 
به عنوان واسطه مبلغي را در قالب حق العمل براساس قوانین و عرف کشور از پسته کاران 
دریافت مي کنند. مباشران درحقیقت واسطه هاي رسمي محسوب مي شوند که احراز 
صالحیت شده و براي این کار ثبت نام شده اند .  سناریوي سوم، صندوق پسته است که در 
واقع تکمیل کننده گواهي سپرده کاالیي پسته است .  مشکلي که همواره در بازار پسته وجود 
داشته و دارد کمبود نقدینگي در این صنعت است؛ بنابراین صندوق پسته به تامین بخشي 
از این نقدینگي کمک مي کند .  صندوق ها نهادهایي هستند که در بازار سرمایه و براساس 
مقررات بازار سرمایه با آورده اي که معموال متعلق به موسسات مالي، شرکت هاي تامین 
سرمایه یا کارگزاران است تاسیس مي شود و هر یونیت یا واحد از این صندوق ها مي تواند 
حتي توسط باغداران خریداري شود تا این صندوق منابعي را کسب نماید. البته این صندوق 
موظف است منابع اخذ شده را تنها در بازار پسته هزینه کند و امکان بکار گیري آن در سایر 
فعالیت ها وجود ندارد. همچنین این صندوق موظف است حداقل 70 درصد از منابع جذب 
شده را تبدیل به گواهي سپرده کاالیي پسته نماید. این ابزار مي تواند پسته کاران را در 

منافع ناشي از افزایش قیمت پسته از زمان برداشت تا فروش منتفع نماید  . 
پسته کاران در واقع با سه انتخاب پیش روي خود مواجه مي شوند:  اول گواهي سپرده 
کاالیي، که پسته کار مي تواند از طریق این گواهي بالفاصله پسته را به فروش برساند و 
مالکیت را به نفرات بعدي انتقال دهد. دوم حالتي است که کشاورز محصول را تحویل انبار 
داده اما هنوز قصد فروش آنرا ندارد در این حالت باغدار گواهي سپرده کاالیي را نزد خود 
نگه مي دارد و با توجه به مقررات این امکان وجود دارد که دارنده گواهي تواند به پشتوانه آن 
تسهیالتي را از سیستم بانکي اخذ نماید )که البته الزم است با همکاري شبکه بانکي بستر 
اجرایي آن نیز فراهم شود( و در آینده و در زماني که احساس مي کند قیمت ها مناسب 
است آنرا به فروش برساند .  در حالت سوم کشاورز تمایل دارد بخشي یا کل وجه فروش 
گواهي سپرده کاالیي را به صندوق پسته منتقل نماید که در چنین حالتي یونیت هاي 
 صندوق پسته براي آن خریداري مي شود. در این شرایط باغدار عالوه بر نگهداري محصول

در سود ناشي از افزایش قیمت پسته مشارکت داده مي شود . 

دلیل مخالفت ها براي عرضه پسته در بورس کاال را چه مي دانید؟
همانطور که مي دانیم سازوکار بورس به عنوان یک بازار شفاف به یک اتاق شیشه اي تشبیه 
 مي شود که هر اقدامي در آن در معرض دید همگان قرار مي گیرد. براي مثال میزان عرضه

تقاضا، حجم معامله، قیمت و روند نقل و انتقاالت تماما در بورس مشخص است. متاسفانه 
در برخي محصوالت کشاورزي شاهد هستیم که حجم قابل توجهي از دست رنج کشاورزان 
در اختیار شبکه واسطه گري است و به صورت سنتي مي دانیم که بخش واسطه گري 
موجود و نه تولیدکنندگان )که به دلیل درآمد ناچیز معاف از مالیات هستند( در حوزه 
کشاورزي، عالقه اي به شفافیت نداشته و موضوع مالیات مزید بر علت شده که با عرضه در 
بورس مخالف باشند. بنابراین ترویج و فرهنگ سازي این مسئله در میان سیستم واسطه 
گري تا حدودي زمان بر است و حتي ممکن است بخشي از این سیستم واسطه گري هرگز 
وارد این گونه معامالت نشود مگر آنکه عرضه هاي خارج از بورس به علت فشار از سوي 
نهادهاي مالیاتي یا نظارتي جذابیت معامله را کاسته و این افراد نیز به منظور کسب امتیازات 

بورس نظیر برخي معافیت هاي مالیاتي بورس را براي انجام معامالت خود انتخاب کنند . 
 برداشت ما این است که دلیل اصلي فرار از بورس و عدم تمایل به عرضه از طریق بورس

همین ترس از شفافیت است . 

قیمت پایه پسته عرضه شده در بورس بر چه مبنایي قرار است تعیین شود؟
پسته هیچ تفاوتي با سایر کاالهاي عرضه شده در بورس کاال ندارد و در مجموع هیچ گونه 
تفاوتي بین کاالهاي بورسي وجود ندارد. تمامي کاالهاي بورسي از یک روند قیمت گذاري 
تبعیت مي کنند و آن هم فرآیند عرضه و تقاضا مي باشد. قیمت کاالهاي عرضه شده در 
بورس چه در قالب گواهي سپرده کاالیي و چه قراردادهاي مشتقه یا عرضه فیزیکي از سوي 
فروشنده اعالم مي شود البته بورس در بازار فیزیکي روند نظارتي خود را براي تطابق قیمت 
ها با نرخ هاي بازار انجام مي دهد اما دخالتي در سازوکار قیمت گذاري هیچ کاالیي ندارد . 

بورس درواقع بستري است براي برطرف کردن عوامل مخل عرضه و تقاضا تا بهترین قیمت 
)از نگاه عرضه کنندگان و تقاضا گنندگان( در آن کشف شود . 

و در آخر و سخن پایاني .... 
عرضه و معامالت پسته در بورس کاال یک طرح بزرگ و ملي است. در گذشته ایران سهم 
قابل توجهي در صادرات پسته داشت و اگرچه اکنون نیز این صادرات برقرار است اما مي تواند 

این حجم افزایش یابد و سهم ایران در بازار پسته ارتقا یابد 
تري  نوین  ابزارهاي  رابطه  این  در  باید  قطعا  و 

و  قیمت  استفاده شود. موضوع شفافیت 
استانداردسازي مي تواند به بازار پسته و 
صادرات آن خیلي کمک کند و بورس 
در این راستا مي تواند بسیار کمک 
نیازمند  این مسئله  و  باشد  کننده 
همکاري و مشارکت فعاالن اصلي و 
تصمیم گیران و تصمیم سازان این 
حوزه است. اگر مساعدت آنها نباشد 

این طرح به سرانجام خوبي 
نخواهد رسید . 

فرشاد مومني مطرح کرد : 
اقتصاد رفتاري، ابزاري براي تحليل اقتصاد ایران

ارز  اگـر قـرار بـر تعدیلـي در نـرخ 
باشـد ایـن تعدیـل باید متناسـب با 
تـورم موجـود انجـام شـود. ذي نفعان متعـددي در حـوزه ارز وجود 
دارنـد کـه برقـراري یک نقطـه تعادل بر اسـاس ترجیحـات آنها کار 
 دشـواري اسـت. در این مـورد، ذي نفعـان عبـارت از صادرکنندگان

 گروهـي از واردکننـدگان، بنگاههاي تولیدي متکي بـه واردات مواد 
واسـطه اي و سـرمایها ي هسـتند و تولیدکنندگاني اسـت که داراي 

رقباي وارداتي بسـیار جدي هسـتند . 
یـک گروه نیـز دولت و گـروه دیگر مصرف کنندگان نهایي هسـتند 
کـه بایـد تعادلـي میـان نفـع و خواسـته همـه آنهـا برقـرار کـرد. 

فشـارهایي از طـرف همـه ایـن گروهها بـراي تعییـن نـرخ ارز روي 
دولـت وجـود دارد در ایـن میـان، البتـه مصـرف کننـدگان نهایـي، 
اگرچـه فـراوان هسـتند امـا بـه دلیـل پراکنده بـودن قـدرت کافي 
بـراي ارائـه منویات و منافع خود ندارنـد و نمي توانند آن را منعکس 
کننـد. امـا به نظر من سـایر گروه هـاي ذینفع، داراي قدرت تشـکل 

یابـي هسـتند و مـي توانند فشـار زیـادي بـه دولـت وارد کنند . 
مـن فکـر مي کنم همیشـه یک اقتصاد سیاسـي در کشـور ما وجود 
دارد کـه بـراي تعیین نـرخ ارز تعیین کننده اسـت. نکته دیگري نیز 
در ایـن خصـوص وجـود دارد بـه ایـن معنـا کـه اگرچه تـک نرخي 
کـردن ارز، اقدامـي مطلـوب اسـت امـا در شـرایطي که دولـت فاقد 
پشـتوانه هـاي ارزي مناسـب باشـد حرکـت بـه سـمت تـک نرخي 
کـردن ارز، خطرناک اسـت و ممکن اسـت دولت نتوانـد در عمل، ارز 

را در محـدوده مناسـبي مدیریت کند . 
 مدیریـت منابـع ارزي در شـرایطي کـه تقاضـا بـااال باشـد و عرضـه
 متناسـب بـا آن نباشـد ممکـن اسـت موجـب رهـا شـدن نـرخ ارز 
و بـه اصطـالح موجـب ایجـاد سـیکل معیـوب افزایـش مـداوم نرخ 
ارز بـه صـورت واگـرا شـود و شـرایطي ایجاد کنـد که دولـت نتواند 
عمـال نـرخ ارز را در محـدوده مناسـبي مدیریـت و تثبیـت کند. به 
نظـر مـن این مسـئله اصلي و نگرانـي دولت براي تـک نرخي کردن 
ارز اسـت. توجـه بـه مـوارد فـوق مـا را بـه ایـن سـمت هدایـت مي 
کنـد که حرکـت دولت براي تـک نرخي کردن ارز در شـرایط فعلي 

است .  بعید 
   اگرچـه در نهایـت ایـن کار مطلوب اسـت و از رانتي که در بـازار ارز 
وجـود دارد و حاصـل دوگانگـي نـرخ ارز اسـت، جلوگیـري مي کند 
امـا بـه نظر مي رسـد که دولت نگرانـي هایي در این خصـوص دارد. 

بـه ایـن معنا که ممکن اسـت با تعدیـل نرخ ارز و حرکت به سـمت 
تـک نرخـي کـردن ارز هم هـدف کاهش تـورم یا کنتـرل قیمتها را 
از دسـت بدهـد و هم نتواند نـرخ ارز را در بازار در محدوده مناسـبي 
کنتـرل کنـد که ممکن اسـت ایـن موضوع، تبعـات بدتـري در تراز 
تجـاري ما داشـته باشـد و دولـت از طـرف گروههـاي ذي نفعي که 
بـه آنها اشـاره شـد بـا فشـارهاي جدیت تـري به خصـوص از طرف 
مصـرف کننـدگان و همینطـور بنگاههاي تولیـدي مواجه شـود در 
حالـي کـه دولـت در شـرایط فعلي بـا توجه بـه رکود اقتصـادي دو 
اولویـت اصلـي دارد کـه عبـارت از کنترل تـورم و همچنین حمایت 
از بنگاههـاي متکـي بـه واردات نهاده ها اسـت تا شـرایط رکودي از 

وضعیـت فعلي حادتر نشـود . 
آنچـه در رفتـار دولـت بـه نظر من بسـیار مهـم بوده اسـت، کاهش 
یـا از بیـن رفتـن نوسـانات نـرخ ارز و ایجـاد یک نـوع ثبـات در نرخ 
ارز اسـت، بـراي اینکـه در بـازار ارز همـواره مهمتـر از نـرخ، نوعـي 
ثبـات و وجـود یـک افـق مشـخص یـا محـدود شـدن نوسـانات در 
بـازار ارز اسـت کـه امکان برنامـه ریزي جدي و بلندمدت تـر را براي 
صاحبـان کسـب و کار چه واردکننـدگان، چه صادرکننـدگان و چه 
تولیدکننـدگان فراهـم مـي کند که به نظر مي رسـد دولـت در این 

کار موفق بوده اسـت . 
در طـول دو سـال  و نیـم گذشـته چنـد اتفـاق افتـاده اسـت کـه 
هرکـدام مـي توانسـت به بـي ثباتي هـاي بـزرگ در بـازار ارز منجر 
شـود که سـقوط قیمـت نفـت و کاهش شـدید درآمدهـاي نفتي و 
برجـام از جملـه مهمترین آنهاسـت، اما دولت به خوبي توانسـت که 

ایـن ثبـات را در بـازار ارز فراهـم کند . 
بـه نظـر مي رسـد بـا افزایـش درآمـد صــادرات نفـت و گاز، دولت 

مي توانـد بـا اتـکا بـه منابع ارز کـم کم به سـمت تک نرخـي کردن 
ارز حرکـت کنـد امـا یـک نگرانـي وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه 
دولـت بـا توجه به کسـري بودجه که در سـال96 با آن مواجه اسـت 
از سـر انفعـال و ناچـاري براي تامین کسـري بودجه خود به سـمت 
افزایـش نـرخ ارز، تحـت لـواي یکسـان سـازي نـرخ ارز حرکت کند 
کـه بسـیار خطرناک اسـت و بـه نوعي رهاسـازي نـرخ ارز به صورت 
انفعالي و نه بر اسـاس یک تصمیم اندیشـیده شـده و مدیریت شـده 
اسـت؛ در چنیـن وضعیتي، ممکن اسـت کنترل ارز از دسـت دولت 
خـارج شـود و دولـت به دلیـل منافع خود بـراي تامیـن کوتاه مدت 
کسـري بودجـه خـود بـه افزایـش نـرخ ارز رضایـت دهد کـه آثار و 

تبعـات تورمـي زیادي بـراي دولت بـه همراه خواهد داشـت . 
بـا ایـن اوصـاف، تـا زمـان اطمینـان یافتن جـدي از وجـود ذخایر و 
امـکان مدیریـت بـازار ارز، دولـت باید بـه دوگانگي نـرخ ارز رضایت 
دهـد. ضمـن اینکـه برخـي از مصـرف کننـدگان ارز مبادلـه اي 
معتقدنـد بـا هزینه هـاي غیرآشـکاري که اخـذ ارز مبادلـه اي دارد 

فاصلـه چندانـي بیـن ارز مبادلـه اي و آزاد وجـود نـدارد . 
بنابرایـن دولـت باید به صـورت تدریجي و آرام شـکاف بیـن این دو 
ارز را کاهـش دهـد که هم بتواند به سـمت ارز تـک نرخي حرکت و 
هـم از ایجاد شــوک در بـازار عرضه جلوگیري کنـد. اما این موضوع 
را کـه شـیب آرام تعدیل نرخ ارز چقدر باید باشـد بانک مرکزي باید 
تشـخیص دهیـد. البتـه بـه نظر مـن دولت بـا اتکا بـه ذخایـر ارزي 
بهتـري کـه در دوره جدیـد دارد، سـعي خواهـد کـرد تا بـه صورت 
آرام و بـا شـیب آرام بـه سـمت تـک نرخـي کـردن ارز حرکت کند. 
اگـر این اتفاق در در شـش ماهه دوم امسـال بیفتـد، دولت مي تواند 

هـدف کنترل و تثبیـت قیمتها را نیـز محقق کند . 

    الزامات
  ارز
  تک

 نرخي

حجت میرزایي
کارشناس اقتصادي
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 کافه اندیشه

مواد  تولیدکنندگان  مهم ترین  از  روسیه  و  عربستان 
هیدروکربني و صاحبان منابع نفتي در جهان هستند. 
را  اول  مقام  عربستان   2008 تا   2002 سال هاي  در 
اما پس  آورد  به دست  در جهان  خام  نفت  تولید  در 
روسیه  این   2008 سال  در  اقتصادي  بحران  بروز  از 
بود که در جایگاه اول نشست و عربستان در جایگاه 
دوم قرار گرفت. این دو کشور در بازار جهاني انرژي و 
مواد هیدروکربني از تصمیم گیرندگان اصلي اند. باوجود 
تغییرات شاخص هاي جهاني و سقوط قیمت نفت این 
دو کشور با اتکا به ذخایر غني و منابع مالي توانستند 
بدون واکنش هاي ناگهاني در رفتارهاي اقتصادي شان وضعیت را ادامه دهند و این واکنش ها را با توجه 

به ذخایر قانوني و پشتوانه هاي مالي به تأخیر انداختند . 
تحلیل من این است که سفر پادشاه عربستان در رأس هیئتي با بیش از یک هزار نفر همراه به روسیه 
اقدامي براي بازسازي اقتصاد این کشور است. در توضیح وضعیت فعلي عربستان باید به سه مسئله 
توافق نفتي اوپک، کنش هاي نفتي آمریکا و میزان وابستگي اقتصاد عربستان به نفت توجه کرد. در 
که  کرد  پیدا  توافقي دست  به  روسیه  با  عربستان  الجزایر  در  اوپک  اجالس  نهمین  و  و شصت  صد 
براساس آن شتاب تولید با توجه به کاهش منافع نفتي تو کشور کنترل شد. پایه هاي طرح فریز نفتي 
در اجالس انرژي الجزایر گذاشته شد و درنهایت به جلسه صد و هفتادم اوپک ختم شد. توافق کشورها 
در این جلسه روند افزایش و کاهش عرضه و تقاضا را به شیوه اي پیش برد که در آن سقوط قیمت 
 نفت نامحتمل به نظر رسید. درنهایت طرح فریز نفتي با توافق کشورهاي عضو اوپک مثل عربستان
 ایران و عراق و تولیدکنندگان غیر اوپکي مثل روسیه تا مارس 2017 ادامه پیدا کرد و از نتایج مثبت 
آن تثبیت بازار نفت و جلوگیري از سقوط قیمت طالي سیاه بود. البته این پیمودن این مسیر براي 
کشورهاي عضو اوپک به ویژه روسیه و عربستان آسان نیست. یکي از مهم ترین خریداران نفت جهان 
یعني آمریکا طرح استفاده از مخازن شیل اویل و استخراج نفت از الیه هاي روسي را دنبال مي کند. 
طرحي که در عمق کمتر  و آسان تر آمریکا را به نفت مي رساند اما سؤال بزرگ این است که این طرح 

تا چه انداز این کشور را از واردات نفت بي نیاز مي کند؟
آمریکا روزانه 9 میلیون 450 هزار بشکه نفت تولید مي کند اما مصرف آن 15.8 میلیون بشکه در روز 
است. مابه التفاوت تولید و مصرف نهایي از خاورمیانه، مکزیک و آمریکاي التین و کانادا تأمین مي شود. 
تالش آمریکا این است که واردات نفت خام را محدود کند و این مسئله تولیدکنندگان نفت در آمریکا 
جنوبي و خاورمیانه را به این تهدید روبه رو مي کند که درنهایت یکي از مهم ترین خریداران نفتشان 
را از دست خواهند داد یا فروش کمتري خواهند داشت. نگراني اصلي این کشورها مازاد عرضه است. 
هرچند معتقدم با توجه به رشد جمعیت و افزایش مصرف این مازاد تولید اتفاق نخواهد افتاد و از سوي 
دیگر انرژي هاي نو  تا پایان سال 2020 تنها سهم 7درصدي از بازار انرژي جهان را دارند و انرژي هاي 
هیدروکربني و فسیلي 93 درصد از بازار را شکل مي دهند اما دغدغه کشورهاي تولیدکننده نفت براي 
براساس اهداف کوتاه مدت، میان مدت و  بیهوده نیست.  اقتصادشان به طالي سیاه  کاهش وابستگي 
بلندمدت صنعت انرژي تولیدکنندگان بزرگ باید به تفاهم و همگرایي براي از دست نرفتن اقتصادشان 
دست پیدا کنند. 48 درصد از اقتصاد روسیه متکي به فروش نفت و فرآورده هاي آن است. عربستان 
نزدیک به 80 درصد از اقتصادش را با اتکاي به نفت اداره مي کند و در یک سال و نیم اخیر، فروش 
فرآورده هاي نفتي به دلیل نقصان درآمدهاي ملي در این کشور تا سقف 80 درصد با افزایش قیمت 
روبه رو شده است. وابستگي روسیه و عربستان به نفت پایبندي این کشورها به طرح فریز نفتي که 
نتایج مثبتي براي تولیدکنندگان به همراه داشته را ثابت مي کند. مذاکره پادشاه عربستان و پوتین، و 
سایر مقامات بلندپایه این کشورها ازجمله معاون نخست وزیر و وزیر انرژي تثبیت بازار انرژي را براي 

سال هاي 2020 تا 2035 رقم مي زند . 

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

   پیـش از مشـروطه اصـاًل در ایـران مدرسـه دخترانـه وجـود نداشـت. فقـط، در اواخـر 
سـلطنت ناصرالدیـن شـاه زن هـای مبلغـه امریکایـی توانسـتند در تهـران یـک مدرسـه 
دخترانـه دایـر کننـد و زمیـن آن را دولـت داد.حاال آن مدرسـه بسـته شـده. امـا محل آن 
در خیابـان »قـوام السـلطنه« مجـاور کلیسـای امریکایی هاسـت کـه آن روزها خارج شـهر 
تهـران بـود«. مونس الدولـه در روایـت خاطـرات خـود در قسـمتی هـم بـه وضـع تعلیـم و 
تربیـت زنـان پیـش از دوران مشـروطه کـه زمان جوانـی او بوده اسـت، پرداخته اسـت که 

بسـیار خواندنی اسـت:
 ورود نخستین دختر مسلمان به مدرسه امریکایی ها!

ماجـرای تأسـیس مدرسـه امریکایی هـا بـه ایـن صـورت بـود کـه ناصرالدین شـاه بـه این 
شـرط بـه زن هـای امریکایـی اجازه تأسـیس مدرسـه را داده بود کـه هیچ دختر مسـلمان 
را بـه آن راه ندهنـد و تـا ناصرالدیـن شـاه هـم زنـده بـود، هیـچ دختـر مسـلمان ایرانـی 
نمی توانسـت بـه مدرسـه دخترانـه امریکایـی بـرود. امـا پیـش از مشـروطه ایـن شـرط 
شکسـت و بعضـی از خانواده هـای روشـنفکر آن روز، دختـران خـود را بـا تـرس و لـرز 
بـه آن مدرسـه فرسـتادند و مونـس الدولـه نخسـتین دختـر مسـلمانی کـه از آن مدرسـه 

شـد. فارغ التحصیـل 
تعلیـم خانگی و مجالـس روضه:عـالوه بر این هـا آموزش هـای دیگری هم بـه دختران 
داده می شـد کـه صـورت رسـمی نداشـت. ایـن آموزش ها عبـارت بودنـد از: تعلیـم خانگی 
و مجالـس روضـه! تعلیمـات دختـران در خانـه عبـارت بـود از: آموختـن آداب معاشـرت. 
بـرای مثـال اگـر زنـی جلـوی خانم هـای مسـن می خندیـد، می گفتنـد زنـی بی تربیـت و 
جاهـل اسـت. زنـی را بـا تربیـت می دانسـتند که پیش پـای بزرگترهـا تمام قد بلند شـود. 
بـا تعظیـم سـالم کنـد، تـا از او سـؤالی نکرده اند حرفـی نزنـد... و فراگیـری هنرهایی مثل 
گلـدوزی و گلسـازی و بافندگـی، نخ ریسـی و ماننـد اینها برای زن ایرانی بیشـتر از سـواد 

اهمیت داشـت.
مـردان:در مکتب خانه هـا دختـران  کنـار  در  زنـان  نخسـتین حضـور    مکتب خانه هـا؛ 
تـا سـن هفـت سـالگی و بـه صـورت مختلـط در کنـار پسـران بـه آموختـن می پرداختند. 
مـواد درسـی نیـز عمومـاً آموزش های صـرف و نحو، مسـائل دینـی، عربی و دیـوان حافظ، 
گلسـتان سـعدی، مثنـوی مولـوی و ماننـد اینهـا را شـامل می شـد، تـا پیـش از انقـالب 
مشـروطه، فقـط محـدودی از زنـان می توانسـتند درس بخوانند. اشـراف و اعیـان که معلم 
سـرخانه بـرای پسـران خـود می آوردنـد، گاه دختران خـود را هم اجـازه می دادنـد که نزد 
معلـم درس بخواننـد و عـده کمـی در طبقـه متوسـط جامعـه دختـران خود را بـه مکتب 

خانـه می فرسـتادند.
 کاغـذ پرانـی؛ ممنـوع!:در واقـع نخسـتین مکانـی که دختـران توانسـتند رنـگ کتاب 
را ببیننـد، مکتب خانه هـای قدیـم بـود البتـه آنجـا تنهـا آمـوزش خوانـدن بـرای دختـران 
مجـاز بـوده اسـت؛ ولـی دختـران نبایـد نوشـتن را می آموختنـد؛ چنـان که معـروف بوده 
اسـت »دختـر، مشـق کـه بلد شـد، کاغذپرانـی می کند«! همچنیـن دیدن دسـتخط دختر 
توسـط نامحـرم در آن روزگار گنـاه بـوده  اسـت. جالـب اسـت کـه بـرای تنبیـه دختـران 
معمـوالً در مکتب خانه هـا از فلـک اسـتفاده نمی شـده  اسـت. نیشـگون گرفتـن و سـوزن 
پشـت دسـت زدن، تنبیـه معمـول دختـران بـود. فراگیـری دروس حـوزوی در حوزه های 
علمیـه بعـد از مکتب خانه هـا بـود. کسـانی کـه مرحلـه مکتب خانه را بـا موفقیت بـه پایان 
می رسـاندند، می توانسـتند بـه آن راه یابنـد و البته ظاهـراً برای دختران عمومیت نداشـت. 
تنهـا دخترانـی کـه بـه لحـاظ مالی امـکان اسـتخدام معلم سـرخانه داشـتند یـا دخترانی 
کـه یکـی از بسـتگان نزدیک آنهـا تحصیالت حوزوی داشـتند، می توانسـتند مـدارج باالی 

علمـی را طـی کنند.
»نه نـه قابچـی» و نگهبانـی مدرسـه دخترانه:مدرسـه های دخترانـه حـق نداشـتند 
یـک پسـر بچـه هفت-هشـت سـاله را راه بدهنـد. بـه جـای »باباقابچـی« )دربـان( »ننـه 
قابچـی« یعنـی دربـان زنانه داشـتند. ایـن ننه قابچی هـا حتی شـب ها هم اجازه نداشـتند 
شـوهرها یـا پسرهایشـان را بـه مدرسـه راه بدهنـد و در جلـوی در هـر مدرسـه دو پـرده 
بسـیار کلفـت کرباسـی آویـزان بـود. یکـی از بیـرون، یکـی از تـو، تا وقتـی پرده بیـرون را 
بـاال می زننـد، حیـاط مدرسـه پیـدا نباشـد و همیـن کـه پـرده دوم بـاال مـی رود، زن هـا و 
دخترهـا تـوی کوچـه را نبینند.بـه طـور کلی زنـان عصر قاجـار در ظلمت جهـل نگهداری 
می شـدند. مـردان بـر ایـن عقیده بودنـد که »زن قابـل تمجیـد« آن زنی اسـت که چیزی 
نداند و چیزی نفهمد تا سـخنی نگوید و دارای خط و سـواد نباشـد. »در سـده نوزدهم به 
خاطـر بی سـوادی فراگیـر در ایـران تخمیـن زده می شـود کـه تنهـا سـه نفر از هـر هزاران 
زن در ایـران بـا سـواد بودنـد.« البتـه باید یادآور شـد که چـون طبقات محروم تـوان مالی 
پرداخـت حـق الزحمـه معلمان سـرخانه را نداشـتند. این معلمـان بیشـتر در خدمت زنان 

و دختـران دربـاری و اشـراف قـرار می گرفتند.
ــان ندیمــه  ــی، در زم ــه امریکای ــد ازمدرســه دختران ــارک دنیا!:بع ــان ت ــه زن   مدرس
حرمســرای ناصرالدیــن شــاه، زن هــای فرانســوی معروفــی بــه نــام »زنــان تــارک دنیــای 
فرانســوی« در نزدیکــی دروازه قزویــن ســر پــل امیــر بهــادر یــک مدرســه دخترانــه دایــر 
ــدارک«  ــه اســم »ژان ــو و منوچهــری آمــد و ب ــه زارن ــان الل ــه خیاب ــد کــه بعدهــا ب کردن
ــران  ــوی ها در ای ــه فرانس ــت ک ــی اس ــزو مدارس ــدارک ج ــه ژان ــد. مدرس ــروف ش مع
تأســیس کرده انــد. ایــن مدرســه توســط دختــران تــارک دنیــا بــرای تحصیــل دختــران 
ــه  ــام اداره می شد.مدرس ــورت داراالیت ــه ص ــدا ب ــد و در ابت ــیس ش ــی تأس ــی ایران ارمن
ژانــدارک شــامل دوره ابتدایــی و دوره متوســطه بــود. دانش آمــوزان ارمنــی و مســلمان در 
ــس نمی شــد  ــه فارســی تدری ــد. در کالس ارامن ــل می کردن ــه تحصی ــای جداگان کالس ه
ــه  ــی را ب ــارف درس فارس ــنامه وزارت مع ــه بخش ــا ب ــال 1304 بن ــه از س ــد ک ــر چن ه
فهرســت دروس متفرقــه اضافــه کــرد. معلمــان مدرســه اغلــب از فارغ التحصیــالن 
همیــن مدرســه بودنــد. برنامــه درســی مدرســه در دوره ابتدایــی شــامل حســاب، دیکتــه، 
ــداالدب می شــد.  ــات و فوائ ــیا، ادبی ــا، معرفه االش ــخ، جغرافی پاک نویســی، خیاطــی، تاری

همچنیــن برنامــه درســی دوره متوســطه از دروس ریاضیــات )جبــر و هندســه(، علــوم 
ــعرا(،  ــخ ش ــی و تاری ــخ عموم ــخ )تاری ــی( تاری ــخ طبیع ــک و تاری ــیمی، فیزی )ش

ــزل  ــر من ــه(، حفظ الصحــه خیاطــی و تدبی ــه و دمن فارســی )دســتور و کلیل
ــد. ــکیل می ش تش

یادداشت

نگراني هاي نفتي عربستان و روسيه

رضاپدیدار
  رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتي ایران

حسین شیباني
کارشناس اقتصادی

چطور اقتصادهایي با مدیریت ضعيف به عزیزدردانه هاي سرمایه گذاري تبدیل مي شوند؟

ققنوِسپاکستانبيدارميشود؟
ترجمه:  نسیم بنایي  

پاکسـتان یکـي از مهم ترین همسـایگان ایران 
اسـت. اقتصـاد این کشـور از سـال هاي دور با 
مشـکالت بسـیاري دسـت وپنجه نرم مي کرد. 
را  اقتصـاد  ققنـوس  دارد  ایـن کشـور سـعي 
دوبـاره زنـده کنـد. اکونومیسـت بـه بررسـي 

این مسـئله پرداخته اسـت . 
   نـواز شـریف دوبـاره به نخسـت وزیر »سـابق« 
پاکسـتان تبدیل شده اسـت. در روز 28 جوالي 
امسـال دادگاه از او سـلب صالحیـت کرد و در 
در  را  مقام هـا  مهم تریـن  از  یکـي  او  نتیجـه 
پاکسـتان از دسـت داد و از دفتر نخست وزیري 
بیـرون آمـد. بـا وجـود همـه اینهـا، او مي تواند 
ادعـا کنـد اقتصـاد پاکسـتان از روزي کـه بـه 
کـه  اکنـون  تـا  رسـیده بود  نخسـت وزیري 
دفتـرش را تحویـل مي دهـد، وضعیـت بسـیار 
کـه  بـاري  آخریـن  کرده اسـت.  پیـدا  بهتـري 
گرفـت صـورت  پاکسـتان  در   نظرسـنجي ها 

کشـور  ایـن  داخلـِي  ناخالـص  تولیـد  رشـد 
حـدود 3درصـد بـود. ایـن نـرخ براي کشـوري 
کـه جمعیـت آن بـه سـرعت در حـال افزایش 
اسـت، کامـاًل مأیوس کننده اسـت. تـورم در آن 
زمـان بـاالي 10درصـد بـود. کسـري بودجـه 
نیـز به اوج خـود رسـیده بود. بحـران اقتصادي 
بـر سـر ایـن کشـور سـایه افکنده بـود. اکنـون 
نـرخ  گذشته اسـت.  زمـان  آن  از  سـال  چهـار 
بودجـه  کسـري  شده اسـت.  تک رقمـي  تـورم 
بـه حداقـل رسـیده و تولیـد ناخالـص داخلـي 
بـه بـاالي 4درصـد رسیده اسـت. رشـد تولیـد 
ناخالـص داخلـي نیز بـه 6درصد رسیده اسـت. 
مسـئله  ایـن  متوجـه  نیـز  سـرمایه گذاران 
شـده اند. از سـال 2012 تاکنـون ارزش سـهام 
در بورس پاکسـتان به دالر دو برابر شده اسـت . 

در  کشـور  ایـن  نیسـت.  سـوئد  پاکسـتان، 
عـدِم  فسـاد،  نهایـِت  بـا  اشـتباهي  نقطـه اي 
امنیـت و عـدم توسـعه انسـاني قـرار دارد. بـر 
مـردم  از  درصـد   30 آمـار،  آخریـن  اسـاس 
بـا  مي کننـد.  زندگـي  فقـر  در  کشـور  ایـن 
همـه اینهـا، اقتصـادي کـه در حـال نابـودي 
بـوده موفـق شـده قدم هـاي محکمي بـردارد. 

پاکسـتان اکنـون بـه یکـي از عزیزدردانه هـاي 
شـرایط  شده اسـت.  تبدیـل  سـرمایه گذراي 
نشـان مي دهـد وضعیـت اقتصـاد کالن در این 

کشـور خـوب اسـت . 
البتـه چنیـن قصه هایـي بـه نـدرت در میـان 
اقتصادهـا یافت مي شـود. اصالحـات اقتصادي 
نیـز اغلـب دردناک و دشـوار هسـتند. معموالً 
قدم هایـي  چنیـن  پیشـرو«  »بازارهـاي 
برمي دارنـد. در بازارهـاي نوظهـور نیـز چنین 
قدم هایـي گاهـي بـه نظـر خطرنـاک مي آیـد. 
وضعیـت  بـا  کشـوري  مي آیـد  پیـش  کمتـر 
پاکسـتان، چنیـن اصالحاتي را در دسـتور کار 

بدهد .  قـرار  خـودش 
اقتصاد ققنوس

دارد.  وجـود  زمینـه  ایـن  در  اقتصـاد  انـواع 
قـرار  زیمبابـوه اي  یک سـو  در  مثـال  بـراي 
در  و  شـده  فاجعـه  منطقـه  وارد  کـه  دارد 
نیـز  ونزوئـال  حتـي  مانده اسـت.  باقـي  آنجـا 
وضعیتـي مشـابه دارد. در سـوي دیگـر نیـز 
کشـوري ماننـد آرژانتیـن یـا مصـر قـرار دارد 
اسـتراتژي هاي  بـا  شده اسـت  موفـق  کـه 
مختلـف از فاجعـه بیـرون بیایـد. امـا در ایـن 

بین کشـورهاي کمي مثل پاکسـتان هسـتند. 
این کشـورها تاریـخ مدیریِت غلـط را در خود 
دارنـد و از همـان تاریـخ رنج مي برنـد. در این 
کشـورها سیاسـت اغلب شـکلي ناپایدار دارد. 
امـا اقتصـاد آنهـا جـاي تأمـل دارد؛ اقتصادي 

کـه بـه »اقتصـاد ققنـوس« شـهرت دارد . 
در اقتصـاد ققنـوس سـه مرحلـه وجـود دارد: 
ایـن  مي دهـد.  رخ  بحـران  این کـه  نخسـت 
مي گوینـد.  »خاکسـتر«  مرحلـه  را  بخـش 
نشـان  را  خودشـان  مشـکالت  رفته رفتـه 
مي دهنـد و اقتصـاد وارد مرحلـه »واکنـش« 
مي شـود. در ایـن مرحله اغلب سیاسـتمداران 
بـراي اصـالح اقتصـادي گام برمي دارنـد. ایـن 
مسـئله در مـورد پاکسـتان به کمـک صندوق 
انجـام شده اسـت. سـومین  پـول  بین المللـي 
مرحلـه نیـز »تولـد دوبـاره« اسـت. در واقـع 
سـرمایه ها روانـه اقتصـاد مي شـوند و جان آن 

مي دهنـد .  نجـات  را 
و  کشـورها  مـورد  در  مراحـل  ایـن  البتـه 
دارد.  تفـاوت  قـدري  مختلـف  اقتصادهـاي 
در واقـع الگـوي کلـي تقریبـاً مشـابه اسـت. 
اقتصـاد اغلب با یـک محدودیت مالـي روبه رو 

محدودیـت  ایـن  اوقـات  برخـي  مي شـود. 
مي شـود.  ظاهـر  بودجـه  کسـري  قالـب  در 
اقتصـاد  منجـي  اغلـب  سـرمایه گذاران 
مي شـوند. چیزهایـي کـه ممکـن اسـت جرقه 
کشـورهاي  در  بزنـد  را  اقتصـادي  بحـران 
برخـي  مثـال  بـراي  دارد.  تفـاوت  مختلـف 
بـه نفـت  انـدازه  از  از کشـورها تکیـه بیـش 
دارنـد و در نتیجـه کاهـش قیمـت نفـت یـا 
تغییـر در بـازار نفـت مي توانـد روي وضعیـت 
ارزي  باشـد. گاهـي مشـکالت  اثرگـذار  آنهـا 

بزنـد .  را  بحـران  جرقـه  مي توانـد 
در  کشـورها  همیشـه  ققنـوس،  اقتصـاد  در 
چقـدر  آنهـا  نیسـت  مهـم  هسـتند.  خطـر 
مهـارت دارنـد تـا بتواننـد شـرایط را مدیریت 
کننـد، هـر لحظـه امـکان بـروز بحـران وجود 
نیـز قضیـه کامـاًل  پاکسـتان  دارد. در مـورد 
ایـن کشـور تـا زمانـي  کـه  صـدق مي کنـد. 
را  پـول  بین المللـي  صنـدوق  حمایت هـاي 
داشـت بهتـري  اوضـاع  مي کـرد   دریافـت 
اکنـون بایـد دید ققنـوس پاکسـتاني ها متولد 

مي شـود یـا خیر. 
منبع:اکونومیست

در بازارهـاي مالي جهـان یک جمله 
بسـیار مهم زبانزد بسـیاري از فعاالن 

بـازار اسـت و آن جملـه به بیان سـاده این اسـت :  
   در بازارهـاي مالـي اینکـه چه اتفاقي در سـطح جهـان رخ خواهـد داد و یا چه 
نتیجـه اي از یـک خبـر منتشـر خواهد شـد قطعا مهم اسـت، اما مهمتـر از آن 
ایـن خواهـد بود؛ کـه دیگران یا به عبـارت دیگر فعاالن بازار درمـورد نتیجه آن 

اتفـاق چـه نظـري دارند یـا چه چیـزي را پیش بیني کـرده اند . 
شـاید در ابتـدا ایـن جملـه کمي بـي معنـي و گیج کننده باشـد، زیـرا معموال 
اثـر اخبـار سیاسـي و آمارهـاي اقتصادي بر بازار کامال مشـخص اسـت و زماني 
کـه نتایـج آمارهـاي اقتصـادي یک کشـور قوي و مثبت منتشـر مي شـوند ارز 

آن کشـور قـوي مي شـود و برعکس . 
امـا نکتـه قابـل تامـل اینجا اسـت کـه در بسـیاري از مواقـع زماني کـه آمارها 
اقتصـادي یـک کشـور قـوي منتشـر مـي شـود، ارزش ارز آن کشـور بر خالف 
انتظـار بجـاي قـوي شـدن، ضعیف مـي شـود و در بسـیاري از مواقع با انتشـار 

یـک خبـر منفي، شـاهد قوي شـدن ارز یک کشـور هسـتیم . 
ایـن مسـاله ذهـن مـا را بـه سـمت همـان جملـه اي مـي بـرد کـه در ابتداي 
ایـن مطلـب آمـده اسـت .  اگر شـما به عنوان یـک فعال در بـازار هـاي مالي در 
حـال فعالیـت و سـرمایه گـذاري هسـتید، نیـاز به یـک سـري داده و اطالعات 
در مـورد بـازار داریـد. ابزارها و روشـهاي مختلفي بـراي تحلیل روندهـاي بازار 
وجـود دارد از قبیـل تحلیـل هاي فاندامنتـال و تحلیل هاي تکنیـکال که اکثر 
افـراد معمـوال از ایـن 2 روش تحلیلـي اسـتفاده مـي کننـد، اما در میـان روش 
هـاي تحلیلـي یـک رکن سـوم هـم وجـود دارد و آن، تحلیـل تمایالت بـازار(   
  ) Matket Sentimentمي باشـد. اگر قدرت روش تحلیلي سـوم بیشـتر 

از 2 روش تحلیلـي دیگـر نباشـد، کمتـر نیز نخواهـد بود . 
آنچـه کـه در بـازار باعـث افزایـش یـا کاهـش ارزش یـک ارز بیـن المللـي 
مي شـود، موقعیـت هـاي خریـد یـا فروشـي اسـت که فعـاالن بـازار بـراي آن 
ارز در بازار هـاي بیـن المللـي بـاز مـي کنند، لذا اطـالع از تمایـالت و انتظارات 
بـازار مـي توانـد تاثیـرات مثبتي در تشـخیص روندهـاي بـازار به فعـاالن بازار 
داشـته باشـد .  همچنیـن در بسـیاري از مواقع که نـه آمار اقتصـادي مهمي در 
اخبـار روزانـه وجـود دارد و نـه اتفـاق مهم سیاسـي در جهـان رخ داده اسـت، 
علـت حـرکات سـریع بـازار و افزایـش هـا و کاهـش هـاي پـي در پـي در یک 

ارز بیـن المللـي در سـطح جهاني بـه قـدرت تمایـالت  ) Sentiment (  آن 
ارز در بـازار بسـتگي دارد، نمونـه بـارز ایـن اتفـاق در نـرخ برابري ارزهـاي یورو 
و دالر آمریـکا بـه کـرات دیـده شـده اسـت و چـه زمانـي کـه این نـرخ برابري 
بـه سـمت 1.21 در حـال حرکـت بـود و چـه زمـان حـال کـه در مـرز 1.17 
قـرار گرفتـه اسـت، درصد باالیـي از این افزایش و کاهش ناشـي از سـنتیمنت 
حاکـم بـر ایـن 2 ارز بوده اسـت. بـه عنوان مثـال در بسـیاري از سـخنراني ها 
و جلسـات مختلـف بانـک هـاي مرکـزي اروپـا و آمریـکا بـا اینکه از هیـچ افق 
جدیـد یا سیاسـت تـازه اقتصادي سـخني به میان نیامـده بود اما بـازار در یک 
جهـت خـاص شـروع بـه حرکت مـي کـرد و همین مسـاله باعث شـده بود که 
بسـیاري از فعاالن بازار در این نوسـانات سـرمایه هاي خود را از دسـت بدهند 
و یـا موقعیـت سـبدهاي سـرمایه گذاري خود را در ریسـک ببینند. لـذا در این 
شـرایط ایـن تفکر بـر اذهان فعاالن بـازار حاکم مي شـود که قطعا ایـن بازارها 
داراي رانـت اطالعاتـي اسـت و منطق و نظـم خاصي حاکم بر این بازار نیسـت 
و دسـت هایي در پشـت پـرده قـرار دارد کـه این حرکات بـازار را بـه وجود مي 
آورد. در حالیکـه ایـن حرکت هاي سـریع بـازار کامال نشـانه اي از قدرت باالي 
شـاخص تمایـالت  ) sentiment (  در بـازار اسـت و ایـن در حالي اسـت که 
دسترسـي بـه اطالعات ایـن نوع تحلیل ها بـه مانند تحلیل هـاي فاندامنتال و 

تکنیـکال کامـال بـراي همه افـراد مهیا مي باشـد . 
   بایـد پذیرفـت  کـه بازارهـاي مالـي جهـان یکـي از حرفـه اي تریـن و نظـام 
منـد تریـن بازارهـا در حـوزه سـرمایه گـذاري هسـتند که  عـاري بـودن از هر 
گونـه رانـت خبـري و دسـت هاي پشـت پـرده یکـي از خصلت هـاي متفاوت 
ایـن بازارهـا بـا سـایر بازارها اسـت و در ایـن بازارهـا دسترسـي اطالعاتي براي 
همـه یکسـان اسـت .  از نـگاه نگارنـده در 3 مـاه گذشـته در بازارهـاي مالي، از 
میـان تحلیـل هاي فاندامنتال - تکنیکال و سـنتیمنتال، قـوي ترین و بهترین 
سـیگنال هـاي معامالتـي را اطالعات سـنتیمنت داده اسـت ولي بایـد در نظر 
داشـت کـه بـراي انجـام معامـالت دقیـق و حرفـه اي در بـازار، بهتـر اسـت از 
تحلیلي اسـتفاده شـود که نتیجه اسـتفاده از هر سـه روش تحلیلي ذکر شـده 
در کنـار یکدیگـر باشـد و در هیـچ زماني ، هیچکدام از ایـن روش هاي تحلیلي 
بـه تنهایـي عامل موفقیـت در بازار نخواهند بـود و تمرکز روي هر کـدام از این 
روش هـا بـه صـورت انفـرادي تنهـا از دسـت دادن سـرمایه و هـدر رفتن وقت 

فعـاالن بـازار را بـه همراه خواهد داشـت . 

 نمایان سازي دست هاي پشت پرده 
در بازارهاي مالي جهان    

دختر، مشق که بلد شد کاغذپرانی می کند!

 اگـر همـه کتابهایـی کـه راجـع بـه خیـام و رباعیاتـش نوشـته شـده جمـع 
آوری شـود تشـکیل کتابخانـه بزرگـی  خواهـد داد. ولـی کتـاب رباعیاتی که 
باسـم خیـام معـروف اسـت و در دسـترس همه می باشـد مجموعه ای اسـت 
کـه عمومـاً از خیـام معـروف اسـت کـه عمومـاً هشـتاد الـی هزار و دویسـت 
رباعـی کـم و بیـش در بـر دارد. اما همـه آنها تقریبـاً جنگ مغلوطـی از افکار 
مختلـف را تشـکیل مـی دهنـد. حـاال اگر یکـی از این نسـخه هـای رباعیات 
را از روی تفریـح ورق بزنیـم و بخوانیـم در آن بـه افـکار متضـاد بـه مضمـون 
هـای گوناگـون و بـه موضوعهـای قدیـم و جدید بر مـی خوریـم . بطوری که 
اگـر یکنفـر صـد سـال عمـر کـرده باشـد و روزی دو مرتبـه کیش و مسـلک 
خـود را عـوض کـرده باشـد قـادر بـه گفتـن چنیـن افـکاری نخواهـد بـود . 
مضمـون ایـن رباعیـات روی فلسـفه و عقایـد مختلـف اسـت از قبیـل: الهـی 
،طبیعـی، دهری، صوفی ،خوشـبینی ،بدبینی،تناسـخی ،افیونی ،بنگی ،شـوت 
پرسـتی ،مـادی ،مرتاضـی، المذهبـی ،رندی و قالشـی ،خدایـی و... آیا ممکن 
اسـت یکنفـر اینهمـه مراحـل و حـاالت مختلـف را پیمـوده باشـد و باالخـره 
فیلسـوف و ریاضـی دان و منجـم هـم باشـد؟ اگـر بـه شـرح حـال خیـام در 
مکتـب قدمـا هـم رجـوع کنیـم بهمیـن اختـالف نظـر بـر مـی خوریـم. این 
اختالفـی اسـت کـه همیشـه در اطـراف افـکار بـزرگ روی مـی دهـد . ولـی 
اشـتباه مهـم از آنجـا ناشـی شـده کـه بایـد خیـام شـناخته نشـده و افسـانه 
هایـی کـه راجـع بـه او شـایع کـرده انـد ایـن اشـکال را در انتخـاب رباعیات 
او تولیـد کـرده اسـت.در »تاریـخ بیهقـی« و »تتمه صـوان الحکمـه » نگارش 
ابوالحسـن بیهقـی آمـده :« خیـام به عنوان »دسـتور، فیلسـوف و حجه الحق 
» نامیـده مـی شـده !پـدران او همه نیشـابوری بـوده اند . در علـوم و حکمت 
تالـی ابوعلـی بـوده ولـی شـخصاً آدمی خشـک و بدخلـق و کم حوصلـه بوده 
. »چنـد کتـاب از آثـار او ذکـر مـی کنـد و فقـط معلـوم می شـود کـه خیام 
عـالوه بـر ریاضیـات و نجـوم در طـب و لغـت و فقـه و تاریـخ نیـز دسـت 
داشـته و معـروف بـوده اسـت. ولـی در آنجـا هم اسـمی از اشـعار خیـام نمی 
آیـد گویـا ترانـه هـای خیـام در زمان حیاتـش بواسـطه تعصب مـردم مخفی 
بـوده و تدویـن نشـده و تنها بین یکدسـته از دوسـتان همرنـگ و صمیمی او 
شـهرت داشـته و یـا در حاشـیه جنگهـا و کتـب اشـخاص بـا ذوق بطـور قلم 
انـداز چنـد رباعـی از او ضبـط شـده کـه پـس از مرگـش منتشـر گردیده که 
داغ المذهبـی و گمراهـی رویـش گذاشـته انـد و بعدهـا بـا اضافـات مقلدین 
و دشـمنان او جمـع آوری شـده .بنابرایـن هـر رباعـی کـه یـک کلمـه و یـا 
کنایـه مشـکوک و صوفـی مشـرب داشـت نسـبت آن به خیـام جایز نیسـت.

ولـی مشـکل دیگـری کـه باید حل شـود اینسـت که مـی گویند بـه اقتضای 
سـن چندیـن بـار افـکار و عقایـدش عوض شـده در ابتـدا الابالی و شـرابخوار 
و کافـر و مرتـد بـوده و آخـر عمـر سـعادت رفیـق او شـده رتهی بسـوی خدا 
پیـدا کـرده و شـبی روی مهتابـی مشـغول بـاده گسـاری بـوده نـاگاه بـاد 
 تنـدی وزیـدن مـی گیـرد و کـوزه شـراب روی زمیـن مـی افتد و می شـکند.

آنوقت خیام برآشفته بخدا می گوید:
ابریق می مرا شکستی ربی

بر من در عیش را به بستی ربی
من می خورم و تو میکنی بدمستی

خاکم بدهن مگر تو مستی ربی؟
خـدا او را غضـب مـی کند فـوراً صورت خیام سـیاه می شـود و خیام 

دوباره مـی گوید:
ناکرده گناه در جهان کیست ؟بگو

آنکس که گنه نکرده چون زیست ؟بگو
من بدکنم و تو بد مکافات دهی !

پس فرق میان من و تو چیست ؟بگو
خـدا هـم او را مـی بخشـد و رویش درخشـیدن می گیـرد و قلبش روشـن می 
شـود بعـد مـی گوید:«خدایـا مرا بسـوی خـودت بخـوان !« آنوقت مـرغ روح از 

بدنـش پرواز مـی کند!
ایـن حکایـت معجـزه آسـای مضحک بدتـر از فحش هـای نجم الدیـن رازی به 
مقـام خیـام توهیـن می کند و افسـانه بچه گانه ای اسـت که از روی ناشـیگری 
بهـم بافتـه اند . افسـانه دیگری شـهرت دارد که بعد از مرگ خیـام مادرش دایم 
بـرای او از درگاه خـدا طلـب آمـرزش مـی کرده و عجـز و البه می نمـوده ،روح 

خیـام در خـواب  ظاهـر می شـود و این رباعـی را می گوید:
ای سوخته سوخته سوختنی

ای آتش دوزخ از تو افروختنی
تا کی گویی که بر عمر رحمت کن ؟
حق را تو کجا به رحمت آموختنی ؟

از ایـن قبیـل افسـانه هـا دربـاره خیام زیاد اسـت . فقـط چیزی که مهم اسـت 
ایـن اسـت که تاثیـر فکر عالی خیـام در یک محیط پسـت و متعصـب خرافات 
پرسـت چـه بـوده و ما را در شناسـایی او بهتـر راهنمایی می کنـد. زیرا قضاوت 
عـوام و متصوفیـن و شـعرای درجـه سـوم و چهارم که بـه او حمله کـرده اند از 
زمان خیلی قدیم شـروع شـده و همین علت مخلوط شـدن رباعیات او با افکار 

دلم یک کلبه می خواهد ،درون جنگل پاییز،به دور از رنگ آدم ها،من و آواز 
توکاها،من و یک رود،من و یک کلبه پردود،من و چای و کتاب هدایت و خیام

ترانههایخيام
بهروايتصادقهدايت

متضاد بدسـت می دهد کسـانیکه منافع خـود را از 
افـکار خیـام در خطـر مـی دیـده اند تـا چه انـدازه 
در خـراب کـردن فکـر او کوشـیده اند. امـا رباعیات 
خیام نشـان می دهـد که او تقریباً همیشـه یکجور 
بـوده و از جوانـی تـا پیـری پیـرو فلسـفه معیـن و 
مشـخصی بـوده و در افـکار او کمتریـن تزلـزل رخ 
نـداده . در جوانـی شـاعر بـا تعجـب از خـودش می 
پرسـد کـه چهره پـرداز ازل بـرای چه او را درسـت 
کـرده . طرز سـئوال آنقـدر طبیعی  و عمیق اسـت 

: که 
هر چند که رنگ و روی زیباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا

معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا!

و یـا ایـن رباعی که کاماًل تاسـف فیلسـوف مادی را 
نشـان مـی دهد کـه در آخریـن دقایـق زندگی که 

سـایه مـرگ را در کنـار خود مـی بیند :
من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد

با موی سپید قصد می خواهم کرد
پیمانه عمر من به هفتاد رسید

این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد؟
از  تـوان دریافـت کـه خیـام  بطـور صریـح مـی 
جوانـی تـا مـرگ بدبیـن و ریبـی بـوده و لحنـی 
تراژیـک دارد و قیافـه فلسـفی  و ادبـی او تغییـر 
نکـرده اسـت . فقـط در آخر عمر با یـک جبر یاس 
آلـود حـوادث تغییرناپذیـر دهـر را تلقی نمـوده و 
بدبینـی کـه ظاهـراً خوش بینـی بنظر مـی آید را 
دارد. سالسـت طبـع ، شـیوایی کالم ،فکـر روشـن 
سرشـار و فلسـفه موشـکافانه کـه از خیـام سـراغ 
داریـم بمـا اجازه مـی دهد کـه یقیـن کنیم بیش 
از آنچـه از رباعیـات حقیقی او که در دسـت اسـت 
خیـام شـعر سـروده کـه از بین بـرده انـد و آنهایی 
کـه مانـده بمرور ایـام تغییـرات کلـی و اختالفات 
بیشـمار پیـدا کرده و روی گردانیـده. . عالوه بر بی 
مباالتـی و اشـتباهات اسـتنتاخ کننـدگان و تغییر 
دادن کلمـات خیام که هر کسـی بـه میل خودش 
در آنها تصرف و دسـتکاری کـرده تغییرات عمدی 
در بعضـی رباعیـات مشـهود اسـت مثاًل: »شـادی 
بطلـب کـه حاصـل عمر دمـی اسـت.« تقریبـا در 
همـه نسـخ نوشـته »شـادی مطلـب » آمـده در 
صورتـی کـه سـاختار شـعر و موضوعـش خـالف 
آن را نشـان مـی دهد.بنابرایـن اگـر مضمـون یک 
رباعـی را مخالـف سـلیقه و عقیده خیـام به بینیم 
بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه نسـبتی بـا خیام 
نـدارد. زیـرا ترانـه های خیـام با وضوح و سـالمت 
کامـل و بیـان سـاده گفتـه شـده . در اسـتهزا و 
گوشـه و کنایـه خیلـی شـدید و بـی پرواسـت . از 
ایـن مطالـب می شـود نتیجـه گرفت که هـر فکر 
ضعیـف کـه در قالـب متکلـف و غیر منتظـم دیده 
شـود از خیـام نخواهـد بـود . مشـرب مخصـوص 
خیـام مسـلک فلسـفی ،عقاید و طـرز بیـان آزاد و 
شـیرین و روشـن او اینهـا صفاتـی اسـت کـه مـی 

توانـد معیـار این مسـئله باشـد.

راز آفرینش
هر چند که رنگ و روی زیباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرا
 آورد به اظطرارم اول بوجود

 جز حیرتم از حیات چیزی نفزود
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود

زین آمدن و بودن و رفتن مقصود
 از آمدنم نبود گردون را سود

 وز رفتن من جاه و جاللش نفزود
 وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود
 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود
 ای دل تو به ادراک معما نرسی

 در نکته زیر کان دانا نرسی
 اینجا به می و جام بهشتی میساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی!

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

مدرسه ژاندارک

ــای انگلیســی    ــا ه هواپیم
هــای  هــدف  ســمت  بــه 
آلمانــــــی حملـــــه کردنــد .
 ضــد هوایــی هــا آســمان را بــه آتــش 

 . کشیدند
در کشــاکش درگیــری گلولــه هــای پدافند،یکی 
از هواپیماهــا را هــدف قــرار گرفت.هواپیمــا در حــال 
ــروج  ــانه ای از خ ــه نش ــی ک ــود در حال ــقوط ب س
خلبــان دیــده نمــی شــد. هواپیمــا بــه میــان دریــا 

ســقوط کــرد و در ژرفــای آبهــا غــرق شــد.
ساعتی بعد

ــروز  ــزارش ام ــن گ ــان ،م ــش آلم ــو ارت ــا رادی اینج
جنــگ را به ســمع ملــت آلمان می رســانم. ســاعتی 
پیــش هواپیماهــای ارتــش انگلســتان مواضــع مــا را 
مــورد حملــه قــرار دادنــد .در این عملیات خســاراتی 
بــه مواضــع مــا رســید و چنــد فرونــد از هواپیماهای 
انگلیســی توســط پدافنــد خــودی منهــدم شــدند. 
الزم بذکــر اســت کــه خلبــان یکــی از هواپیماهــا... 
افســر جوانــی کــه گزارشــگر ایــن خبــر بــود ناگهان 
ــی  ــو را م ــدای رادی ــه ص ــی ک ــکوت کرد.مردم س
ــدند  ــکاو ش ــگر کنج ــکوت گزارش ــا س ــنیدند ب ش
ــه گزارشــگر  ــی بعــد صــدای هــق هــق گری لحظات
شــنیده مــی شــد. همــه مــی پرســیدند چــه اتفاقی 
افتــاده ناگهــان همــه گــوش بــه زنــگ رادیــو شــدند 
ــد.  ــگر را بفهمن ــه گزارش ــکوت و گری ــت س ــا عل ت
ــان یکــی  ــه داد: خلب ــد گزارشــگر ادام ــی بع لحظات
ــری«  ــن هواپیمــا هــا »آنتــوان دوســنت اگزوپ از ای
نویســنده شــهیر فرانســوی و خالــق داســتان 
ــاکت  ــان س ــان آلم ــود . ناگه ــو« ب ــازده کوچول »ش
شــد . کســی چیــزی نمــی گفــت. بهــت در چهــره 
ــود  ــان دشــمن ب ــری خلب ــود. اگزوپ ــا مشــهود ب ه
ــزی  ــود. چی ــر ب ــی نزدیک ت ــر هموطن ــی از ه ،ول
فراتــر از یــک دوســت بــود . بــا شــازده کوچولــو در 
ــود . آن روزهیچکــس در  قلــب همــه جــا گرفتــه ب
ــر از  ــف هیتل ــی آدول ــود . حت ــان خوشــحال نب آلم
مــرگ اگزوپــری متاثــر شــد . پایانــی غیــر معمــول 

بــرای یــک داســتان نویــس جهانــی. ایــن خاصیــت 
ــزار  ــر م ــه دوســت و دشــمن را ب ــات اســت ک ادبی
ادیبــی جهــان وطــن جمــع مــی کنــد تــا بــه یــاد 
او اندکــی تعمــق کننــد. کســی نمــی دانســت چــه 
ــرا  ــاد. چ ــرای او افت ــات ب ــن لحظ ــی در آخری اتفاق
ــود؟   ــرده ب از هواپیمــا خــارج نشــد؟ زخمــی بود؟م
ــو  ــازده کوچول ــژه »ش ــه وی ــری ب ــتانهای اگزوپ داس
» آنقــدر قــوی بــود کــه او را در طــی حیاتــش بــه 
ــر کســی  ــرد. کمت ــل ک ــی تبدی نویســنده ای جهان
ــرار  در تاریــخ جنــگ هــای بشــری در جایگاهــی ق
ــردم  ــرای م ــرد. او ب ــدا ک ــری پی ــه اگزوپ ــت ک گرف
آلمــان یــک دالور شــد. او در داســتانهایش از انســان 
ســخن مــی گفــت. ماجــرای تاثیــر اعــالم مــرگ او 
بــر روی مــردم شــنیدنی اســت. امــا عجیــب تریــن 
ــود.  ــو آلمــان ب قســمت ایــن ماجــرا گزارشــگر رادی
آن افســر جوانــی کــه بــا گریــه و هــق هــق مــرگ 
اگزوپــری را اعــالم کرد،مترجــم شــازده کوچولــو بــه 

زبــان آلمانــی بــود.
شازده کوچولو 

اخترکــی را ســراغ دارم کــه یــک آقــا ســرخ 
تــوش زندگــی مــی کنــد. او هیــچ وقــت یــک گل 
ــا  ــتاره را تماش ــک س ــت ی ــچ وق ــرده هی ــو نک را ب
نکرده،هیــچ وقــت کســی را دوســت نداشــته ،هیــچ 
وقــت جــز جمــع زدن عددهــا کاری نکــرده. او هــم 
مثــل تــو صبــح تــا شــب کارش همیــن اســت کــه 

بگوید:«مــن یــک آدم مهمم!مــن یــک آدم مهمــم!« 
ایــن را بگویــد و از غــرور بــه خــودش بــاد کنــد. امــا 

ــارچ اســت! ــک ق ــرده او آدم نیســت ،ی ــال ک خی
خارهــا بــه درد هیــچ کوفتــی نمــی خورنــد . آن هــا 
ــا  ــتند. گل ه ــا هس ــی گل ه ــانه بدجنس ــط نش فق
ضعیفنــد . بــی شــیله پیلــه انــد . ســعی مــی کننــد 
یــک جــوری تــه دل خودشــان را قــرص کننــد . این 
ــا آن خارهــا چیــز  اســت کــه خیــال مــی کننــد ب
ــی شــوند.کرورها ســال  ترســناک وحشــت آوری م
اســت کــه گل هــا خــار مــی ســازند و بــا وجــود این 
کرورهــا ســال اســت کــه بــره هــا گل را مــی خورند. 
آن وقــت هیــچ مهــم نیســت آدم بدانــد پــس چــرا 
گل هــا واســه ســاختن خارهایــی کــه هیــچ وقــت 
خــدا بــه هیــچ دردشــان نمــی خورنــد ایــن قــدر بــه 
خودشــان زحمــت مــی دهنــد؟ جنــگ میــان بــره 
هــا و گل هــا هیــچ مهــم نیســت؟ ایــن موضــوع از 
آن جمــع زدن هــای آقــای ســرخ روی شــکم گنــده 
مهــم تــر و جــدی تــر نیســت. اگــر کســی گلــی را 
ــا  ــا و کروره ــو کروره ــه ت دوســت داشــته باشــد ک
ســتاره فقــط یــک دانــه ازش هســت بــرای احســاس 
خوشــبختی همیــن قــدر بــس اســت کــه نگاهــی 
بــه آن ســتاره بینــدازد و بــا خــودش بگویــد :« گل 
ــن ســتاره هاســت«،  ــان همی ــی می ــک جای ــن ی م
ــن  ــل ای ــش مث ــورد برای ــره گل را بخ ــر ب ــا اگ ام
اســت کــه یکهــو تمــام آن ســتاره هــا پتــی کننــد 

ــو  ــرک شــازده کوچول ــو اخت ــوش بشــوند . ت و خام
ــاده در  ــی س ــای خیل ــت گل ه ــک مش ــه ی همیش
ــرگ  ــف گلب ــک ردی ــا ی ــی ب ــده . گل های ــی آم م
کــه جــای چندانــی نمــی گرفتــه ،دســت و پاگیــر 
کســی نمــی شــده . صبحــی ســر و کلــه شــان میان 
علــف هــا پیــدا مــی شــده شــب از میــان مــی رفتــه 
ــه  ــه ای جوان ــک روز از دان ــی ی ــن یک ــا  ای ــد. ام ان
زده بــود کــه خــدا مــی دانســت از کجــا آمــده بــود 
ــا جــان و دل از ایــن شــاخک  ــو  ب و شــازده کوچول
نازکــی کــه بــه هیــچ کــدام از شــاخک هــای دیگــر 
نمــی رفــت مواظبــت کــرده بــود. بعیــد نبــود کــه 
ــا بتــه  ــاب باشــد ام ــازه ای از بائوب ــوع ت ــن هــم ن ای
خیلــی زود از رشــد بــاز مانــد و دســت بــه کار آوردن 
گل شــد . شــازده کوچولــو کــه موقــع نیــش زدن آن 
غنچــه بــزرگ حاضــر و ناظــر بــود بــه دلــش افتــاد 
کــه بایــد چیــز معجــزه آســایی از آن در بیایــد. امــا 
گل تــو پنــاه خوابــگاه ســبزش ســر فرصــت دســت 
انــدر کار خودآرایــی بــود تــا هــر چــه زیباتــر جلــوه 
ــا وســواس تمــام انتخــاب  ــگ هایــش را ب ــد. رن کن
مــی کــرد ســر صبــر لبــاس مــی پوشــید و گلبــرگ 
هــا را یکــی یکــی بــه خــودش مــی آراســت. دلــش 
نمــی خواســت مثــل شــقایق هــا بــا جامــه مچالــه 
و پــر چــروک بیــرون بیایــد. نمــی خواســت جــز در 
اوج درخشــندگی زیباییــش رو نشــان بدهــد!... بلــه 
عشــوه گــری تمــام عیــار بود!آرایــش پــر راز و رمزش 
روزهــا و روزهــا طــول کشــید تــا کــه ســرانجام یــک 
صبــح بهــاری درســت بــا برآمــدن آفتــاب نقــاب از 
چهــره برداشــت و بــا ایــن کــه بــا آن همــه دقــت و 
ظرافــت روی آرایــش و پیرایــش خــودش کارکــرده 
بــود خمیــازه کشــان گفــت : اوه تــازه همیــن حــاال 
از خــواب بیــدار شــدم عــذر مــی خواهــم کــه موهام 
اینجــور آشــفته اســت... شــازده کوچولــو نتوانســت 
جلــو خــودش را بگیــرد و از ســتایش او خــودداری 
کنــد گفــت: » وای چقــدر زیباییــد!« گل بــه نرمــی 
گفــت: پــس چــی ؟ مــن و خورشــید تــو یــک لحظه 

بــه دنیــا آمدیــم ... ترجمــه: احمــد شــاملو

فوربز 100 ثروتمند برتر هند را معرفي کرد
ترقي اقتصادي : آزمایش هاي اقتصادي مودي، میلیاردرها را تحت تاثیر قرار داده است.این گزارش، بخشي از گزارش مفصل فوربز درباره 100 ثروتمند برتر هند است . 

   اقتصاد توربوشارژ هند در سه ماه منتهي به ماه ژوئن با پایین نرخ رشد سه ساله 5.7 درصد درهم شکسته شد. این رشد هم به لطف اتفاقاتي بود که در نوامبر گذشته رخ 
داده بود .  اما در تقابل با واقعیت کنوني، بازار سهام ارتقاي تازه اي پیدا کرده و دارایي این 100 ثروتمند برتر هند به 479 میلیارد دالر رسیده است . 

نفر اول، موکش امباني  )Mukesh Ambani(  است. هیچ کس بیشتر از او که سرمایه گذار در نفت و گاز است، درآمد به دست نیاورده است.  البته 10 سال طول کشید 
تا امباني به جایگاه یک برسد و 15.3 میلیارد دالر به ارزش دارایي خود اضافه کند. او اکنون در میان 5 ثروتمند برتر آسیا قرار دارد . 

سهم صنایع وابسته به امباني )صاحب انتشارات فوربز در هند( با وجود »اثر جیو« تقویت شده است. واحد ارتباطات تلفني  Reliance Jio  از زمان راه اندازي خود در 
سال 2016، همین طور در حال پیشرفت است و 130 میلیون مشترک دارد. جیو با ارائه تماس هاي صوتي داخلي، سرویس هاي داده هاي ارزان و تلفن هاي هوشمند 
رایگان، موج تحولي در بازار ایجاد کرد. ادغام اخیر آن با  Vodafone India  و  dea Cellular  که متعلق به کومار بیرال )هشتمین ثروتمند هند( بود، یکي دیگر از 
بزرگترین سودهاي سال جاري را نصیب آن کرد .  تقریبا هرفردي که در لیست قرار دارد، سال گذشته شاهد رشد ثروت معادل 27 میلیون دالر یا بیشتر بوده است. وینکو 

چان سگال، که سازنده قطعات کامیون فنالندي  PKC Group  است در ماه مارس 620 میلیون دالر به دست آورد . 
رادهاکیشان داماني، سرمایه گذار قدیمي هم با یک رکورد برگشت. او در ماه مارس از فروشگاه هاي زنجیره D-Mart  ، سود خوبي به دست آورد . 

 برندگان و بازندگان
   کارخانه میلیاردرهاي هندي، توسط چندین چهره به جلو حرکت کرده است. ثروتمند تازه وارد، نسلي وادیا است. رانا کاپور یکي از بنیانگذاران بانک »یس« هم در میان 
دیگر تازه واردان قرار دارد. وجاي شخار شارما، کسي است که پرداخت موبایلي  Paytm  را راه اندازي کرد و توسط علي باباي چین و سافت بانک ژاپن حمایت مي شود . 

ده عضو این لیست، فقیرتر از سال پیش شده اند. نیمي از آنها در بخش داروسازي فعال بودند که با چالش هاي مواجه شده اند . 
فعال داروسازي، دیلیپ شانگاوي، بزرگترین ضربه را خورد و ارزش خالصش به 4.8 میلیارد دالر کاهش یافت. سهام شرکت لوپین، به دلیل فوت پدر در ماه ژوئن کاهش 

یافت و ثروت وارثان را کم کرد. سه نفر از 9 نفر لیست سال گذشته، در بخش دارویي فعال بودند که دارایي هایشان کاهش پیدا کرد و درآمد و سودشان کم شد . 
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کافه داستان

 جمیلــه فراهانــی- روفوضــه وتنبــل کالس اول ، بــی ادب و شــر، میــز جلــو مــی نشســت و 
هــر وقــت  معلــم رویــش بــه تختــه بــود بــر مــی گشــت و بــرای بچــه هــا شــکلک در مــی آورد 
. خالصــه ســوهان روح و عــذاب و علیــم کالس اول بــود کــه هــر چقــدر بخاطــر  کارهایــش  
ــا کنــار تختــه مــی ایســتاد اصــال ً از رو  از معلــم و ناظــم کتــک مــی خــورد و یــک لنگــه پ

نمــی رفــت.
زهــره احمــدی- چشــم ســبز و موبــور بــا موهــای لخــت و کــم پشــت کوتــاه و چتــری روی 
پیشــانی کــه میــز اول کنــارم مــی نشســت. از اینکــه در عکــس بــه دوربیــن زل زده بــودم و  بــا 
بــی دندانــی مــی خندیــدم  خوشــم نمــی آمــد . باالخــره یــک روز یواشــکی عکســم را از آلبــوم 
درآوردم و پــاره کــردم .بعــد از  اینکــه  مــادرم  خــورده هــای ریــز شــده عکــس را چســباند 
،فقــط  صــورت او  و خــودم  ســالم مانــده بود.ایــن تنهــا عکــس یــادگاری  اســت کــه از هــم 

کالســی کالس اول دارم .
ــیده  ــو کش ــیک وات ــی ش ــر وضع ــر و س ــا  ظاه ــوم ب ــل کالس س ــیف منش-تنب ــال س لی
ــور فرفــری و عینــک  گــرد فلــزی داشــت  .جــا مــدادی  ،صــورت گــرد و ســفید و موهــای ب
هــای فــول آپشــن دو طرفــه  کــه  بــا فشــار دادن یــک دکمــه مــی زد بیــرون کنــار دســتش 
روی میــز مــی گذاشــت. اگــر  او را نمــی شــناختی و خبــر از صفرهــای کلــه گنده اش نداشــتی 
دلــت مــی خواســت جــای او باشــی.یک روز بخاطــر اینکــه طبــق معمــول صفر نشــده بــود و دو 
گرفتــه بــود خانــم پیراســته معلــم کالس دوم  از بچــه هــا خواســت کــه  ســر کالس تشــویقش 

کننــد و برایــش دســت بزننــد. !
پروانــه امیدیــان- از کالس ســوم تــا پنجــم  بــا هــم  همکالســی و همســایه  بودیــم. گــرد 
و قلمبــه  بــا چشــم هایــی ریــز بــود کــه همیشــه تــو بــازی هــا جــر زنــی مــی کــرد و آخرســر 
همیشــه  بــا هــم دعوایمــان مــی شــد. درســش بــد نبــود امــا خیلــی حســود و اهــل کل کل  
بــود . یــک روز بعــد از یــک دعــوای مفصــل بــرای همیشــه بــا هــم قهــر کردیــم و تــا آخریــن 

روز کــه همســایه بودیــم  از دیــدن هــم کهیــر مــی زدیــم. 
ســهیال حقیقــی- زرنــگ و بــا هــوش کالس ســوم  ، تنــد و ســر زبونــی حــرف  مــی زد . مــدام 
دربــاره  اینکــه چــی خریــدن و کجــا رفتنــد آنچنــان بــا آب و تــاب بــرای بچــه هــا حــرف مــی 

زد کــه همــه مــی گفتنــد خــوش بــه حالــش.
ــا  موهــای مشــکی و پســرانه پرپشــت   ــر روی کالس ســوم  ب ــایخی-تنبل و پ ــه مش راحل
کــه  در هــر فرصتــی مقنعــه اش را بــرای خودنمایــی از ســرش در مــی آورد .ظهــر هــا بعــد از 
تعطیلــی مدرســه بــا پیــام یکــی از پســرهای پــر روی همســایه کــه  شــیفت بعــداز ظهــر  بــه 

مدرســه مــی آمــد  دوســت بــود و یواشــکی پشــت مدرســه قــرار  مــی گذاشــت.
مریــم رازافزون-گالیــور کالس بــا دو متــر قــد ، پوســتی ســبزه تنــد ، ابروهایــی پــر پشــت 
ــد.  ــرق بازکن ــی توانســت از وســط ف ــروف م ــول مع ــه ق ــه ب ــته ک ــم پیوس ــه ه مشــکی و  ب
صدایــش کلفــت و بــم بــود و ســرزبانی صحبــت مــی کــرد.  درســش هــم بــد نبــود ،همیشــه 
ــان علمــی  ــه زب ــد. ب ــه قــول خــودش خانوادگــی قــد بلنــد بودن میــز آخــر مــی نشســت و ب
ژیگانتیســم داشــت . وقتــی درس علــوم دوره راهنمایــی را مــی خوانــدم متوجــه ایــن موضــوع 

شــدم.
آزیتــا رضایــی- فلفلــی و زبــر و زرنــگ .بســیار مــودب ،درس خــوان و اهــل مطالعــه  و اهــل  
اجــرای ســرود و نمایــش هــای مدرســه  بــود  . بســیار محکــم و بــا احســاس صحبــت مــی کرد. 
آخــر هــم بــا همســرش مجــری معــروف یکــی از برنامــه هــای کــودک صــدا و ســیما  شــد 
.شــکل و قیافــه اش درســت مثــل زمــان بچــه گــی اش بــود ،خالصــه همونــی بــود کــه بــود 

،فرقــی نکــرده بــود . 
الهــام اردهالــی-  شــاگرد زرنــگ کالس پنجــم خصوصــا در  درس ریاضــی بــود . چشــم های 
درشــت خاکســتری بــا مــژه هــای پرپشــت  و بلنــد .  موهــای بلنــد مشــکی و صورتــی زیبــا که 
هــر دختــری آرزو داشــت جــای او باشــد ، دوره دبســتان از هــم جــدا شــدیم  و بــه مدرســه 
راهنمایــی شــلوغی رفــت. اواخــر آبــان مــاه  بــود کــه خانــه شــان ســر خیابــان ســیاه پــوش 
شــد . مــی گفتنــد زنــگ تفریــح یکــی از بچــه هــا بــه شــوخی اورا  از پلــه هــای حیــاط هــل  

داده  و طفلکــی درجــا  بــر اثــر خونریــزی مغــزی تمــام کــرده بــود.

هم کالسی ها
آمديمخانهنبوديدحورا خاکدامن

حسین منزوی

نسرین ظهیری

 نام کتاب  :زندگی خصوصی مائو تسه تونگ
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معرفی کتاب
کتــاب »زندگــی خصوصــی مائــو تســه تونگ«، خاطــرات دکتــر لــی 
ــی از  ــان ناگفته های ــه بی ــو( ب ــوص مائ ــک مخص ــویی )پزش جی س
زندگــی رهبــر چیــن اشــاره می کند.پزشــک خصوصــی مائــو در این 
کتــاب بــه بیــان نکاتــی پرداخته کــه شــاید در کمتر کتــاب دیگری 

ــدا  ــن کمونیســت پی ــر چی ــکات را از رهب ــق و ن ــن حقای ــوان ای بت
کــرد. مولــف در یادداشــت های خــود کــه در مــدت زمــان همراهــی 
ــا مائــو داشــته، حقایقــی را بیــان کــرده کــه چهــره  و حضــورش ب
ــد،  ــر می کن ــان را عریان ت ــران شــاخص جه ــی از رهب ــرده یک در پ
رهبــری کــه روزگاری در چیــن انقــالب بزرگــی بــه پــا کــرد و بــا 
اقداماتــی کــه صــورت داد، چهــره چیــن را متحــول کــرد؛ تحولــی 
کــه در ایــن میــان جــان افــراد بســیاری را گرفــت و افــراد باســواد 
بســیاری را نیــز بــه حاشــیه رانــد. کتــاب از مطالبــی چــون »یــادی 
از گذشــته«، »اوضــاع پکــن پــس از پیــروزی انقــالب کمونیســتی«، 
»انتصــاب بــه عنــوان پزشــک مخصــوص مائــو«، »حــاالت روحــی و 
روانــی مائــو«، »مائــو در ســفرهای داخلــی«، »نهضــت کار اجباری«، 
»تشــدید اختــالف نظرهــای مائــو و لیوشــاچی«، »بیمــاری همســر 
مائــو«، »دیــدار خروچــف از چیــن«، »عــادی شــدن مناســبات بــا 
آمریــکا و ســفر نیکســون چیــن«، »وخامــت حــال مائــو«، »وقــوع 
درگیری هــا در میــدان تیــن آن مــن«، »مبــارزه بــر ســر قــدرت« و 

»پایــان کار مــن« تشــکیل شــده اســت.
برگی از کتاب

پزشــک مخصــوص مائــو در شــرح رفتــار رهبــر چیــن کمونیســت 
ــاز کار،  ــد »از آغ ــی نویس ــادی م ــردم ع ــی م ــا زندگ ــش ب و تفاوت
ــراد  ــا اف ــاوت ب ــیار متف ــه بس ــو، ک ــی مائ ــیوه زندگ ــدت از ش به ش
ــرای  ــه  خاصــی را ب ــچ برنام ــود، شــگفت زده شــدم. او هی ــادی ب ع
خــوردن و خوابیــدن رعایــت نمی کــرد. برایــش تقســیم روز بــه 24 
ــای  ــی نداشــت. فعالیت ه ــاوت شــب و روز مفهوم ــا تف ســاعت و ی
عمومــی و خصوصــی او، از جملــه مالقاتــش بــا ســران کشــورهای 
خارجــی، به طــور دقیــق بــر مبنــای تصمیــم و اولویت هــای 
ــاس  ــش را براس ــود فعالیت های ــل ب ــد. مای ــم می ش ــودش تنظی خ
وضعیــت روحــی و فکــری خــود، در هــر لحظــه، بــدون اعــالم قبلی 
ــار او  ــه در کن ــی کســانی ک ــاند. حت ــه انجــام رس ــان، ب ــه اطرافی ب
بودنــد نمی توانســتند خواســته های او را پیش بینــی کننــد. بــا 

این کــه حــزب کمونیســت چیــن نهــادی کامــال زیرنظــر و بســیار 
ــود کــه »الزم نیســت  ــه مــا آمــوزش داده ب ــو ب ــود، مائ ــه ب محرمان
دربــاره امــوری کــه در اطــراف مــن می گــذرد بــا کســی گفت وگــو 
کنیــد«. زندگــی واقعــی مائــو را مهــی غلیــظ فراگرفتــه بــود و از این 

ــرد. ــوه می ک ــد جل ــانه ای و قدرتمن ــیار افس رو بس
 جیانــگ چینــگ همســر مائــو پــس از بازگشــت از ســفری بــه 
شــوروی بــرای اشــعه درمانــی، دچــار ناراحتــی روحــی شــده بــود. 
ــه،  ــود نیافت ــاری ســرطانش بهب ــا بیم ــه نه تنه او می اندیشــید ک
ــز دارد و  ــده و مغ ــد و مع ــز در کب ــری نی ــای دیگ ــه غده ه بلک
تمــام بدنــش در معــرض خطــر اســت. از طنیــن مــداوم صداهایی 
ــت  ــدا را نداش ــور و ص ــل ن ــرد. تحم ــج می بُ ــاش رن در گوش ه
ــف نشــان  ــای مختل ــود. آزمایش ه ــده ب ــتهایی ش ــار بی اش و دچ
مــی داد کــه ســرطانش درمــان یافتــه، امــا تــا 20 ســال بعــد بــه 
دنبــال مــرگ مائــو دســتگیر شــد، از نوعــی بیمــاری روانــی رنــج 
ــد،  ــه ســرطان می دانســت.چندی بع ــال ب ــرد و خــود را مبت می بُ
مائــو بــا جیانــگ چینــگ دربــاره رفتــارش بــا پرســتاران صحبــت 
کــرد و او بــرای بهبــود روابــط خــود بــا آن هــا نشــان کوشــید. امــا 
اخراج شــماری از پرســتاران در پــالژ »بــی دای هــه« در تابســتان 
آن ســال نشــان داد کــه جیانــگ چینــگ از نحــوه ارائــه خدمــات 
آن هــا ناراضــی نیســت، بلکــه از شــیفتگی مائو بــه دختــران جوان 
نگــران اســت. او گاه و بیــگاه بــا پریشــانی دربــاره میهمانی هــای 
رقصــی کــه در محیطــی آرام انجــام می گرفــت. ســخن می گفــت. 
مائــو همیشــه در ایــن برنامه هــا حضــور داشــت و پرســتاران جوان 
ــادی  ــرق در ش ــن غ ــر عظیم الشــأن چی ــدن رهب ــا دی ــاده ب و س
ــتاران  ــی از پرس ــه یک ــی ک ــار هنگام ــدند. یک ب ــرام می ش و احت
به گرمــی و احتــرام بــا رهبــر دســت داد، جیانــگ چینــگ بســیار 
خشــمناک شــد. رفتــار جیانــگ چینــگ برایــم معمــا بــود زیــرا تا 
ــو در روابط جنســی اطــالع  آن موقــع هنــوز از زیاده روی هــای مائ

چندانــی نداشــتم. 

کافه کتاب 

آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می خورند

    روایـت خانـه هـای مشـاهیر ایـران بـه بهانـه اول مهرمـاه زادروز حسـن منـزوی سـری بـه خانه او زدیم .جسـتجو بـرای پیدا کـردن خانه 
حسـین منـزوی کـه عـده ای او را بزرگترین غزلسـرای معاصر می دانند در تهران به جایی نرسـید و گذارمان افتاد به شـهر آبـا و اجدادی اش 
زنجـان. از بـرادر سـراغ خانـه بـرادر را گرفتیـم و دیدیم قصـه خانه اش مثل روزگار ش داسـتانی و وضعیتـی دارد پر آب چشـم. بهروز منزوی 

زحمـت قبـول کـرد و در یادداشـتی بـه شـرح اوضـاع خانه پرداخت. نوشـته اش در سـوگ و ماتم خانه برادر شـاعرش غمگین نامه اسـت:
بهـروز منـزوی بـرادر حسـین منـزوی با افسـوس تولد و مرگ خانه حسـین منزوی را شـتاب آلوده قلم انداز می کند اما این نوشـته پاسـخی 
هـم خواهـد داشت؟پاسـخی بـرای مـن به عنـوان برادر و وصی حسـین منـزوی و هم برای عالقمنـدان آن بزرگ ؟سـئواالتی که غـرور ایل و 
تبـاری ام اجـازه طـرح صریـح آن هـا را نمـی دهـد و نخواهـد داد و در صـورت طرح صریح نیـز آیا از طـرف آنانی که به عنوان »مسـئول » بر 
اسـب قـدرت و نخـوت مـی تازنـد پاسـخی خواهد  یافـت؟ من که با اطمینـان می گویم نـه! اما این هم هسـت که تاریخ چشـم های تیزبین 

و دسـت هـای ماهـری دارد و مـدام در حـال غربـال اسـت و کاًل ایـن قاضی پیـر دمش گرم خیلی بـا مرام و خیلی با حال اسـت.
حدود سال 1250 

وقتـی حـاج خلیـل معـروف بـه حاجـی آخوند خانـه ای در محلـه »یدی بوروخ« بنا کرد نمی دانسـت که هفتاد هشـتاد سـال بعـد در همان 
خانـه نـوه اش محمـد صاحـب پسـری خواهد شـد و عروسـش عاله خانـم او را به یاد بـرادر ناکامش که در مشـروطه به طرز مرمـوزی ناپدید 
شـد حسـین نـام خواهـد نهـاد. او وقتی خشـت بر خشـت و سـنگ بر سـنگ مـی نهـاد و دیوارهـای خانـه اش را باال مـی برد نمی دانسـت 
کـه بعدهـا در همـان خانـه نتیجه اش سـنگ الفاظ و معانی را بر دوش خواهد کشـید تا خانه دلکش و دلنشـین شـعر فارسـی را دلگشـاتر و 
دلنوازتـر سـازد. حاجـی آخونـد کـه بعدها بـه خاطر عزلت و گوشـه گیری اش از صاحبان قدرت رسـمی و غیر رسـمی نـام خانوادگی منزوی 

را بـرای خـود برگزیـد نمی دانسـت که سـال هـا بعد خانـه اش به نام »خانه حسـین منزوی » شـناخته خواهد شـد. 
 سال 1350 

وقتـی پـدرم »شـاعر فاضـل« زنـده یاد محمد منـزوی آن خانـه موروثی را بازسـازی می کرد، پسـرش حسـین اولین دفتر شـعرش ،حنجره 
زخمـی تغـزل را تـازه بـه چـاپ سـپرده بـود و هم بـدان خاطر جایـزه ادبی فروغ فرخـزاد را نیز صاحب شـده بود. پـدر همه جـای آن خانه را 

رنـگ دیگـر داد. شـیروانی و سـقف اما هنـوز روی دوش دیوارهای خشـتی یـک متری بود. 
سال 1380

پـدر کـه پیـر شـد و بیمـار خانـه هم بـه یکباره پیر و بیمار شـد.چراکه پرسـتار دلسـوز خانه خود به بسـتر افتاده بـود برای همه پـدر مهم تر 
از خـود خانـه بـود و خانـه موروثی همراه بـا پدر افسـرد و پژمرد ولی هنـوز زنده بود.

اردیبهشت 1383
وقتـی حسـین منـزوی بـرای آخریـن بـار روی برانکار خانه موروثـی را به مقصد بیمارسـتان ترک می کرد گفـت: »چراغ های خانه را روشـن 
کـن !کـردم . دیوارهـا و درخـت هـا را خـوب نـگاه کـرد . کنـار حوض به اشـاره دسـت متوقفمـان کـرد. آن دو ماهـی قرمز که خـودش برای 
ایلیـا بـرادرزاده اش خریـده بـود آمدنـد بـه سـطح آب و بـا او وداع کردند. سـگش به دنبـال برانکار ضجه مـی زد و خانه در حـال احتضار بود!

خرداد 1383
در مراسـم ختم ،هفتم و چهلم حسـین هر کس رسـید بعد از اظهار تاسـف از درگذشـت حسـین در مورد خانه او هم دل سـوزاند. مقامات 
و رجـال غلیـظ تـر و شـدیدتر بودند.مـن کـه البته نمی شناختمشـان . البته خـدا پدر شـهردار و رئیس میـراث فرهنگی وقـت را بیامرزد که 

اصـاًل نه آمدنـد و نه وعـده ای دادند!
 بی تاریخ

مراسـم و نکوداشـت هـا تمـام شـده انـد . تب هـای تند خیلـی زود به عرق نشسـته اند. وعده هـا مطابق معمـول وعیـد از آب درآمدند. خانه 
حسـین منـزوی را فقـط دوسـتانش در مـی زننـد و بیشـتر از شـهرهای دیگر مـی آیند و حلقه بـر در می کوبنـد. خانه محتضر اما واکنشـی 
نشـان نمـی دهـد . بـا دیوارهـای رنجـور و سـقف ناسـور خود خـو کرده  و در انتظار مرگ نشسـته اسـت. همسـایه ها آشـغال هایشـان را به 
خانـه حسـین منـزوی پرتـاب مـی کننـد و شـهرداری و سـازمان آب و بـرق و گاز قبض هایشـان را از الی در سـر می دهند تو. چنـد بار هم 
سـارقان ناشـی بـه کاهـدان مـی زننـد و تتمه شـیرآالت و روشـویی و درهـای آلمینیومـی را می کننـد و می برند! خانه حسـین منـزوی در 

جایـگاه میراث فرهنگـی عجب ارج و قربـی دارد !
مهرماه 1389

از سـرناچاری و بـه اجبـار »خانـه حسـین منـزوی » کـه بـرای همسـایه ها کانـون خطر و بـرای شـهرداری زمیـن متروکه تلقی می شـود و 
بیـم فـرو ریختـن دیوارهـا و عواقـب احتمالـی اش نگران کننده شـده اسـت به قیمتی نازل فروخته می شـود تـا احتماال بـه آپارتمان تبدیل 

شـود . خانه مـی میرد!
بلدوزها در کمین خانه منزوی

بـرادر حسـین منـزوی دلخـور اسـت و عصبانی . حق دارد. کار از کار گذشـته اسـت و مجبور شـده خانه برادرش حسـین منـزوی را با قیمت 
پاییـن بفروشـد بـه بسـاز بفروشـی کـه پروانه سـاخت هم گرفتـه و همین روزها سـت که بلدوزرهـا دیوارهای خانه حسـین منزوی در شـهر 
زنجـان را فـرو بریزنـد. دیـوار خانـه شـاعری که بزرگترین غزلسـرای معاصر نـام دارد. مگر ایـن زنجان چند شـاعر مثل منـزوی دارد که نمی 
تواند خانه این یکی را بازسـازی کند و موزه ای بسـازد تا بچه های دبیرسـتان بتوانند سـری به شـاعرانگی های همشـهری نامدارشـان بزنند. 
رئیـس میـراث فرهنگـی زنجـان کـه اتفاقا خـوش برخورد هم هسـت می گوید که محـدوده خریدهای میـراث فرهنگی خانه های صد سـال 
پیـش اسـت . منظـورش البتـه صاحبخانه شـان اسـت. یعنی میراث فرهنگـی روی خانه هایی از مشـاهیر سـرمایه گذاری می کنـد  که صد 
سـال پیـش از ایـن زندگـی کـرده انـد. او از ماجرای یک مجسـمه مـی گوید:« آقای رحمتی نامی که مجسـمه سـاز بود تندیسـی از ایشـان 
سـاخت . تعریـف مـی کـرد کـه یـک بار آقای منـزوی او را در مراسـمی دیده و گفته  بـود که:« فالنی تندیـس من را کی می سـازی؟« آقای 
رحمتـی گفتـه بـود:« خدا نکند وقت مجسـمه سـاختن از شـما برسـد.« منـزوی گفته بود :« دیر نمی شـود مجسـمه ام را هم می سـازی.« 
وقتـی آقـای منـزوی فـوت کرد همین آقای رحمتی مجسـمه اش را سـاخت . می خواسـتند مجسـمه را در میدان شـهر نصـب کنند که در 

شـهرداری عـده ای مخالفت کردند.« 
ظاهـراً در بزرگداشـت هایـی کـه بـرای منزوی در شـهر زنجان برگـزار کرده اند همیشـه در مورد خانـه و وضعیت آن به مسـئوالن تذکر داده 
شـده اسـت اما اینطور که دوسـت شـاعر غزل ها می گوید انگار شـهر زنجان غریبه پرسـت اسـت و قدر مشـاهیر و هنرمندانش را نمی داند. 
می گویند حسـین منزوی پیوند ملموسـی با خانه اش داشـت. خانه اش ریشـه در سـنت و گذشـته ها دارد. همیشـه می گفت :« مهم این 

اسـت کـه آدم در تاریـخ نقـش خـود را بزنـد و بـرود ،مهم این نیسـت که برای شـام چیزی برای خوردن داشـته باشـد یا خیر.« 
آقاجانلـو دوسـت حسـین منـزوی تعریـف مـی کند:« قبـل از انقالب همان وقتی که در صدا و سـیما مشـغول بـود خانه ای در تهران داشـت 
کـه در آن بـرو بیایـی بـود. بعدهـا همـان آدم هایی که آرزویشـان این بود که حسـین منـزوی را ببینند گاهی وقتـی او را می دیدنـد راه کج 

مـی کردند .« 
از مصدق آقاجانلو می خواهم برایم از خانه او بنویسد:

» خانـه حسـین منـزوی بـزرگ که خانه پدری اوسـت . بر سـر هفـت پیچ که از محله های قدیمی زنجان اسـت هنوز پابرجا ایسـتاده اسـت. 
خانـه ای بـه سـبک مهندسـی قدیم و علم معماری سـنتی سـاخته شـده با زیربنایی بسـیار کـه دیوار خشـتی در عرض دو متـر بیرونی اش 
هنـوز هـم مـرا متحیـر مـی کنـد ،با باغچه ای  درسـت و بـه قاعده در وسـط حیاط که گویـی خیام از پشـت پیچه های تاکش بـه تو لبخند 

مـی زنـد و موالنا بـه درخت زردآلویش می خنـدد و حافظ از آن سـیب  گالبی پرتاب 
مـی کنـد و هنوز از زیبایی حسـن یوسـفی در دسـت و گل سـرخی در آسـتین دارد! 
بـا بهـروز منـزوی همچنـان عزیز که بـه قول اسـتاد همجنان بـه تنهایی بار دوسـتی 
،بـرادری و شـاعری را بـه دوش مـی کشـد ،بارها درباره پاسـداری از ایـن خانه به پاس 
نفـس هایـی که در آن کشـیده انـد صحبت کرده بـودم و از آنجایی که بهـروز بزرگوار 
ناگزیـر و بـه ناچـار قصـد فروشـش را داشـت بـا آنهایـی کـه توان خریـد ایـن خانه را 
داشـتند و دسـتی در کار پیشنهاد خرید شخصی و گروهی و سـازمانی  و اداری را دادم 
تـا بـه هر شـکل ممکـن این خانـه از گزنـد روزگار محفوظ بمانـد . اما دریـغ از آن که 
بـه فـروش رفت و فریـاد ما در این نبرد نابرابر به ظفر نرسـید . اگرچه حسـین منزوی 
بزرگ تر از آن اسـت که برای بزرگ داشـته شـدنش نیازمند ناز نابزرگواران باشـد اما 

پرداختـن به منـزوی پرداختن به زیبایی اسـت! »
خانه حسین منزوی چندی بعد تخریب شد. 

  بیوگرافی
حسـین منزوی )زاده 1 مهر 1325 - درگذشـته 16 اردیبهشـت 1383( شـاعر ایرانی 
بـود. او کـه بیشـتر به عنوان شـاعری غزل سـرا شـناخته شده اسـت، در سـرودن شـعر 
نیمایی و شـعر سـپید هـم تبحر داشـت. محمدعلی بهمنـی درباره منـزوی می گوید: 
»اگـر بخواهیـم غـزل بعد از نیما را بررسـی کنیـم باید بگوییم که هوشـنگ ابتهاج در 
غـزل پلـی می زنـد و منوچهر نیسـتانی از این پل عبور می کنـد و ادامه دهنـده این راه 

حسـین منـزوی اسـت که طیف وسـیعی را بـه دنبال خود می کشـد«.
حسـین در زادگاه خود دوران دبسـتان و دبیرسـتان را سـپری کرد و پس از اخذ دیپلم 
از دبیرسـتان صدرجهاِن زنجان، در سـال 1344 وارد دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران 
شـد. سـپس این رشـته را رها کرد و به جامعه شناسـی روی آورد اما این رشـته را نیز 
ناتمـام گذاشـت. وی بعدهـا در سـال 1358 با گذرانـدن واحدهای باقیمانده توانسـت 
مـدرک کارشناسـی خـود را بگیرد.نخسـتین دفتـر شـعرش حنجره زخمی تغـزل در 
سـال 1350 بـا همـکاری انتشـارات بامداد به چاپ رسـید و با این مجموعـه به عنوان 
بهترین شـاعر جوان دوره شـعر فروغ برگزیده شـد. سـپس وارد رادیو و تلویزیون ملی 
ایـران شـد و در گـروه ادب امـروز در کنار نـادر نادرپور شـروع به فعالیت کـرد. وی در 
زمان فعالیتش در رادیو، مسـئولیت نویسـندگی و اجرای برنامه هایـی چون کتاب روز، 
یـک شـعر و یک شـاعر، شـعر ما و شـاعران مـا، آیینـه و تـرازو، کمربند سـبز و آیینه 
آدینـه را بـه عهـده داشـت. وی چنـدی نیز مسـئول صفحه شـعر مجله ادبـی رودکی 
بود.حسـین منـزوی در سـال 1354 ازدواج کرد، عمر ایـن ازدواج چندان طوالنی نبود 
و در سـال 1360 بـه جدایـی انجامیـد. حاصـل ایـن ازدواج دختری به نام غزل اسـت.

حسـین منزوی دسـتی هم در ترانه سـرایی داشـت، منزوی در ترانه هایش هم به مانند 
اشـعارش نگاه و توجه اصلی اش به عشـق اسـت و به قول خودش عشـق هویت اصلی 
آثـارش اسـت. پس از انقالب در سـال نخسـت انتشـار مجله سـروش نیز بـا این مجله 
و به عنوان مسـئول صفحه شـعر همکاری داشـت. در سـال های پایانی عمر به زادگاه 
خـود بازگشـت و تـا زمان مرگ در این شـهر باقی ماند.وی سـرانجام در روز شـانزدهم 
اردیبهشـت سـال 1383 بـر اثـر نارسـایی قلبـی و ریوی و پـس از یک عمـل جراحی 

طوالنی در بیمارسـتان رجایی تهران درگذشـت.
آثار

با عشـق در حوالی فاجعه- مجموعه غزلی سـروده شـده از سـال 1367 تا 1372،این 
تـرک پارسـی گوی )بررسـی شـعر شـهریار(،از شـوکران و شـکر؛ مجموعـه غزلـی 
سروده شـده از سـال 1349 تا 1367،با سـیاوش از آتش.از ترمه و تغزل؛ گزیده اشـعار، 
1376.از کهربا و کافور،با عشـق تاب می آورم؛ شـامل اشـعار سـپید و آزاد سـروده شده 
از سـال 1349 تـا 1372،بـه همین سـادگی )مجموعه شـعرهای سـپید(،این کاغذین 
جامه؛ مجموعه برگزیده اشـعار کالسـیک،از خاموشـی ها و فراموشی ها،حنجره زخمی 
تغـزل؛ دفتری از شـعرهای آزاد و غزل های سـروده شـده از 1345 تـا 1349،مجموعه 
اشـعار حسـین منزوی، انتشـارات آفرینش و نگاه، 1388،حیدر بابا- ترجمه نیمایی از 
منظومه »حیدر بابایه سـالم« سـروده »شهریار«،مجموعه شـعر »دومان« شامل اشعار 

ترکی حسـین منزوی در دسـت چاپ.

- در کشـوری کـه مقـام معلـم با رهبر آن کشـور یکی اسـت و مردم آن کشـور فقـط در برابر دو 
شـخصیت"رهبر و معلـم" تعظیم می کنند،می شـود "چین"

- در کشـوری کـه هرکـس بـه مقـام معلمی نایل می شـود بـه باالترین نشـان افتخار آن کشـور 
دسـت می یابد،آن کشـور می شـود "انگلسـتان"

- در کشوری که برای معلم ،حقوق معینی تعیین نمی شود،آن کشور می شود"ژاپن"
- در کشـوری کـه حـق معلـم از پزشـک،قاضی،مهندس و...بیشـتر اسـت چـون همه ایـن ها در 

مکتـب معلـم پزشـک،قاضی ،مهنـدس و... شـده اند آن کشـور می شـود،"آلمان"

 و اما...
-در کشوری که مادری حاضر به ازدواج دخترش با یک معلم جوان نمی شود!

-در کشـوری کـه دانـش آمـوزان یـک مدرسـه سـاندویچ بعـد ازظهرشـان را از دکـه معلمشـان 
خریـداری مـی کنند!

- در کشـوری کـه معلمـش ناهـار نخورده سـریع خـود را برای دادن سـرویس به تاکسـی تلفنی 
محلـه اش می رسـاند!

- در کشوری که یک معلم سرویس ایاب و ذهاب مدرسه دانش آموزان خود می شود!
- در کشوری که باالترین دغدغه های معلمینش چگونه زیستن آبرومندانه است!

در این جامعه است که :
- مریض ، به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مرد.

- خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد.
- منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد.

- جهل ،در سر فرزندان که موفق به تقلب شده فرو می رود.

و این در یک کالم یعنی:
سقوط آموزش و پرورش = سقوط ملت

بدون تعصب بخوانيد
 سقوط آموزش و پرورش

 سقوط یک ملت 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 44 - نیمه اول مهر 1396 

ترقی اقتصادی در 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گردد، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید.


