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اول  دی ماه؛آغاز بیست و دومین سال فعالیت
پست بانک ایران را گرامی میداریم

ICT بانک توسعه ای و تخصصی حوزه
و بزرگترین خرده بانکدار کشور
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کنترل ساختمان د   رایران

 نکاتی د   رباره وضعیت کنونی 
بازار سرمایه

ذوق زد   گی بورس
صفحه2

خانه های تهران د   ر زلزله قابل اعتماد   ند   ؟

سایه رکود تورمی براقتصاد   جهان
ترقی اقتصاد ی: موسسه امنیت بین المللی کایتونگ طی گزارشی از چشم اند   از اقتصاد    بین الملل د   ر 

سال آیند   ه میالد   ی این سال را از نظر برآورد   های اقتصاد   ی سالی جد   ی و سرنوشت ساز د   انست.
به گزارش روزنامه واشــنگتن پست، د   ر سال آیند   ه میالد   ی احتماالً جهان شاهد    اقتصاد   ی خواهد    
بود    که از لحاظ رشد    ُکند   تر و از لحاظ نرخ تورم و نرخ بهره روند   ی فزایند   ه د   ارد    و احتماال رکود   ی 

تورمی د   ر اقتصاد    تجربه خواهد    شد   .
پس از یک د   هه رشد    اجتناب ناپذیر چاپ اسکناس و وام د   هی که منجر به افزایش ناپاید   ارانه بد   هی 
د   ر همه اقتصاد   های اصلی جهان شــد   ، اکنون زمان آن رسید   ه است که سرانجام شاهد    پاد   زهر آن 

یعنی تورم باالتر باشیم...

راهکارهاییبرایجبرانکسریبودجه

چشم اند  از اقتصاد   جهانی د  ر سال 2018 از د  ید   موسسه کایتونگ

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالچهارم-شماره48-نیمهاولدی1396
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آیند  ه مبهم »ریال« 

 تحلیل کارشناسان بین المللی 
از آیند  ه بازار طال 

افق روشن »طال« د  ر سال 2018

خطر ورشکستگی 
بیمه های کوچک را تهدید می کند
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گارد بسته بانک مرکزی دربرابر بیت کوین
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 48 - نیمه اول دی 1396

بود   جه سال 97 کل کشور از سوی رییس جمهوری 
برای  قانونی  تشریفات  و  شد     تقد   یم  مجلس  به 
تصویب این بود   جه که افزایش بیش از 100 هزار 
مختلف  کمیسیون های  د   ر  د   ارد     ریالی  میلیارد    
مجلس، کمیسیون تلفیق و د   ر نهایت صحن علنی 
مجلس آغاز شد   ه و مقرر است تا پایان بهمن ماه 
بود   جه به شورای نگهبان برود    و با تایید    شورا، برای 

ابالغ به د   ولت ارسال شود   .
از  پس  بار  نخستین  برای  کشور  کل  بود   جه 
از ساختار  ایران،  د   ر  بود   جه ریزی  نظام  راه اند   ازی 
گرفته  فاصله  سنواتی  افزایش  قد   یمی  و  سنتی 
به  عملکرد   ی  نظام  براساس  است  قرار  و  است 
مثبت  ویژگی  نخستین  که  د   رآید     اجرا  مرحله 
بود   جه هم همین چرخش از ساختاری قد   یمی به 

ساختاری تازه و مناسب است.
بود   جه ریزی  نظام  به سمت  د   ولت  رویکرد     د   لیل 
سنواتی  افزایش  د   ستگاه ها،  عملکرد     براساس 
به میزان 10 د   رصد    د   ر هر سال نسبت به سال 
بود   جه 97 هم  امری که د   ر  بود   ه است،  پیشین 
رعایت نشد   ه است و بود   جه 10۸۵ تریلیون ریالی 
کل کشور د   ر سال 9۶ با بیش از 100 هزار میلیارد    
شاهد     که  رسید     ریال  تریلیون   119۴ به  ریال 

افزایشی حد   ود    11 د   رصد    است.
افزایش  آن  به د   نبال  و  د   ولت  د   رآمد   های  افزایش 
هزینه های د   ولت هم از جمله د   الیل این افزایش 
بود   جه بود   ه است و هر چند    که تالش شد   ه است 
تا بود   جه براساس عملکرد    د   ستگاه ها تد   وین شود   ، 
اما به جز موظف کرد   ن د   ستگاه  های اجرایی به ارائه 
فصل  بود   جه  د   ریافت  برای  سه ماهه  گزارش های 
از  د   ستگاه ها  هزینه های  از  بخشی  تامین  و  بعد    
هم  سال 97  بود   جه  بیشتر  صرفه جویی،  طریق 
همچون بود   جه 9۶ تغییرات چند   انی ند   اشته است.
نکته اساسی که می تواند    مشکلی بزرگ د   ر عرصه 
بوروکراسی  کند   ،  ایجاد     عملیاتی  بود   جه ریزی 
د   ولتی  د   ستگاه های  که  است  اد   اری  پیچید   ه 
د   رگیر آن هستند   . منوط کرد   ن بود   جه سه ماهه 
به گزارش عملکرد   ، یعنی د   ستگاه های د   ولتی را 
موظف کرد   ن به تهیه گزارش هایی که مرتب باید    
تهیه شود   . این امر با توجه به سابقه د   ستگاه های 
که  اجرایی  امور  به  رسید   گی  کند   ی  د   ر  اجرایی 
گاهی برخی از د   رخواست ها و بخشنامه ها ماه ها 
طول می کشد    تا د   ر چرخه اد   اری به مقصود    برسد    
و سرانجامی پید   ا کند   ، یعنی د   ستگاه های اجرایی را 
د   رگیر موضوعی تازه کرد   ن که وقت و هزینه های 

بسیاری را به خود    اختصاص خواهد    د   اد   .
اد   امه وابستگی بود   جه به نفت با وجود    افزایش 1۲ 
هزار میلیارد    تومانی سهم مالیات از بود   جه ) 1۲۸ 
هزار میلیارد    تومان د   ر مقایسه با 11۶ هزار میلیارد    
تومان سال 9۶( و تعیین قیمت ۵۵ د   الری نفت د   ر 
بود   جه و پایین آورد   ن نرخ د   الر د   ر بود   جه تا سقف 
۳۵00 تومان برای هر د   الر )د   ر حالی که د   الر د   ر 
حال حاضر حد   ود    ۴۲00 تومان است و حتی نرخ 

د   ولتی د   الر هم حد   ود    ۴100 است( نشان می د   هد    
و  است  ند   اشته  تغییراتی  بود   جه چند   ان هم  که 

مشکالت پیشین همچنان د   ر بود   جه وجود    د   ارد   .
یکی از امید   های د   ولت د   ر تعیین نرخ ارز د   ر حد   ود    
قیمتی ۳۵00 تومان برای سال 97، حبابی بود   ن 
به  روزهاست.  این  د   ر  ارزی  بازار  د   ر  د   الر  قیمت 
باور د   ولتمرد   ان، د   الر به د   لیل تحوالت جهانی د   ر 
آستانه سال نو میالد   ی د   چار حباب قیمتی شد   ه 
ماه های  د   ر  و  نو میالد   ی  از سال  بعد     از  و  است 
بهمن و اسفند    از نقطه اوج کنونی پایین خواهد    
بخش  البته  شکست.  خواهد     حبابش  و  آمد    
حباب  این  که  د   ارد     را  امید     این  هم  خصوصی 
بشکند    و د   الر روی رقم واقعی خود    بایستد   ، چرا 
که نوسانات ارزی برای اقتصاد    تاحد   ود   ی ناآرام ما 
خطرناک تلقی می شود    و می تواند    باعث تکانه های 

شد   ید   ی د   ر د   یگر حوزه ها شود   .
تجربه اقتصاد   ی ما د   ر د   و د   هه گذشته نشان د   اد   ه 
است که بازار با نوسانات موجود    کنار می آید    و از 
رقم کنونی پایین نیاید   ، چنین امری باعث خواهد    
شد    تا برنامه های د   ولت د   ر زمینه تحقق د   رآمد   های 
ارزی د   چار نوسان شد   ه و توقعات بود   جه ای محقق 
نشود   . البته تفاوت نرخ اعالمی د   ولت برای بود   جه 
بازار می تواند    برای  سال آیند   ه و نرخ موجود    د   ر 
اقتصاد    ما خوشایند    نباشد   ، چرا که می تواند    بازار 
را به سمت فعالیت های کاذب و حبابی بکشاند    و 
رسما بحران هایی از جمله بحران های پیشین د   ر 

بازارهای سکه و ارز را د   امن بزند   .
یکی از مهمترین شعارهای د   ولت د   وازد   هم اقتصاد    
صاد   رات محور بود    که هم د   ر برنامه ششم توسعه 
و هم د   ر سیاست های ابالغی اقتصاد    مقاومتی بر 
اگرچه  صاد   رات  حوزه  د   ر  است.  شد   ه  تاکید     آن 
د   وسالی با مثبت شد   ن تراز تجاری، چشم اند   ازهای 
امید   بخشی برای اقتصاد    ایران د   ید   ه شد   ، اما مبتنی 
بود   ن صاد   رات به نفت و محصوالت نفتی و گازی 
و نوسانات این عرصه باعث شد    تا د   ر نیمه نخست 
سال جاری شاهد    منفی شد   ن این روند    باشیم. 
د   ر  جد   ی  برنامه  د   ولت  که  د   اد     نشان  امر  این 
این عرصه ند   ارد    و برای سال 97 هم چشم اند   از 
روشنی د   ید   ه نمی شود   . چنانچه د   رآمد   های حاصل 
توسعه  و کمک های صند   وق  قیمت ها  اصالح  از 
تحقق  واقعی  به معنای  صاد   رات  بخش  به  ملی 
تحت  و  کنترل  واقعی  به معنای  وارد   ات  و  یابد    
نظارت قرار گیرد   ، می توان به توان صاد   راتی کشور 
این  د   ر  بزرگی  تحوالت  شاهد     و  کرد     اطمینان 
عرصه بود   . این امر منوط به برنامه جد   ی د   ولت 

د   ر این عرصه است.
د   رصد   ی   9۸ تا   9۴ تحقق  به  استناد     با  د   ولت 
بود   جه سال 9۵) براساس اعالم سازمان برنامه و 
بود   جه( و امید    به تحقق این میزان د   ر بود   جه سال 
9۶ تالش د   ارد    تا این باور را به بود   جه سال 97 هم 
گره بزند    و از این رو با کاهش برخی از فصل های 
بود   جه از جمله بود   جه های عمرانی، کاهش بود   جه 
حد   ود     از  خانوارها  غیرنقد   ی  و  نقد   ی  یارانه های 
۴۶ به۲۳ هزارمیلیارد    تومان، افزایش هزینه های 
د   ولت، مالیات و برخی د   یگر از فصل های بود   جه 

را رقم بزند   .
یعنی  یارانه  ها  تومانی  میلیارد     هزار   ۲۳ کاهش 
به  توجه  با  که  یارانه بگیر  میلیون   ۳0 حذف 
سیاست های د   ولت د   ر چهارسال نخست، مبنی بر 
پرهیز از حذف یارانه بگیران، حذف این میزان از 
د   ریافت کنند   گان یارانه ها امری تقریبا د   شوار به نظر 
می رسد   ، چرا که مشکالت پیشین د   ر این عرصه، از 
جمله شفاف نبود   ن آمارها و میزان واقعی د   رآمد   ها 

از  نیافته است.  پایان  ایران، همچنان  اقتصاد     د   ر 
سوی د   یگر این موضوع هم این است که د   ولت 
د   ر د   و مرحله پیشین حذف یارانه بگیران هم که 
براساس قانون موظف به تزریق این میزان یارانه به 
بخش تولید    بود   ، به د   لیل افزایش هزینه های جاری 
و عمومی خود   ، حتی بود   جه بخش های عمرانی را 
به این بخش اختصاص د   اد    و عمال بخش تولید    از 

این بود   جه نصیبی نبرد   .
کاهش بود   جه عمرانی با توجه به بیش از چند   ین 
هزار پروژه عمرانی د   ر کشور می تواند    به افزایش 
نقد   ینگی موجود    که حاال هم سر به فلک گذاشته 
است، منجر شود   . بود   جه عمرانی سال 9۶ معاد   ل 
7۸ هزار میلیارد    تومان تعیین شد   ه است که برای 
سال 97 به ۶0 هزار میلیارد    تومان کاهش یافته 
تا 7 د   رصد   ی  به رشد    ۶  با توجه  امر  این  است. 
هزینه های عمومی و مصرفی د   ولت می تواند    زنگ 
هشد   اری برای اقتصاد    کشور باشد   ، چرا که با وجود    
نیاز اقتصاد    ما به اعتبارات عمرانی برای راه اند   ازی 
پروژه ها و به د   نبال آن ایجاد    اشتغال، شاهد    کاهش 
بود   جه های عمرانی هستیم و بود   جه های مصرفی 

و عمومی افزایش می یابد   .
د   رباره کاهش بود   جه یارانه های نقد   ی و غیرنقد   ی 
د   ایره  از  خانوار  میلیون   ۳0 حذف  و  خانوارها 
د   ریافت یارانه ها هم باید    اضافه کرد    که اگر قرار 
است است اعتبارات به بخش اشتغال اختصاص 
یابد   ، مشکالتی زیرساختی وجود    د   ارد    که همانگونه 
کاهش  بیکاری  نرخ  ند   اد   ه  اجازه  سال هاست  که 
یابد    و بود   جه های اختصاص یافته هرز برود   ، این 

مشکالت حل نشد   ه باقی ماد   ه است.
نکته د   یگر د   ر این زمینه برنامه د   ولت برای اصالح 
امر  این  از  حاصل  د   رآمد     اختصاص  و  قیمت ها 
د   ر کنار بخشی از تسهیالت د   ریافتی از صند   وق 
بانکی  نظام  اعتبارات  از  بخشی  و  ملی  توسعه 
و  کشاورزی  صاد   رات،  اشتغال،  چون  اموری  به 
امر مبارک  این  ... است.  و  کشت های گلخانه ای 
است و می تواند    منجر به بروز تحوالتی د   ر همه 

عرصه های فوق شود   .
نامناسب  به د   لیل ساختارهای  این بخش هم  د   ر 
به ویژه د   ر نظام بانکی، تحقق این امر کمی د   شوار 
به نظر می رسد   ، چرا که د   ر همه سال های گذشته 
هم همین ساختار نامناسب و ناکارآمد    باعث شد   ه 
تا بود   جه های اختصاص یافته عمال به تحقق برنامه 

منجر نشود    و برنامه ها ناکام بماد   .
که  خوبی  برنامه های  وجود     با  اشتغال  حوزه  د   ر 
د   ولت د   رنظر گرفته است و بسیاری از کارشناسان 
اختصاص  صرف  کرد   ه اند   ،  تاکید     آن  بر  هم 
ساختارهای  اصالح  بد   ون  کالن  بود   جه های 
خوبی  طرح های  و  نمی برد     جایی  راه به  معیوب 
چون اشتغال فراگیر، اشتغال روستاییان و اشتغال 
افراد    و اقشار خاص هم با وجود    بود   جه های کالن 

نمی توانند    چند   ان با موفقیت همراه شوند   .
برای  بود   جه 97 و تالش  اعالم  نکته مهم د   یگر 

د   ر  شغل  هزار   ۸۴0 ایجاد    
سال است که با نرخ مصوب 
ششم  برنامه  قانون  د   ر 
هزار  ایجاد    970  و  توسعه 

شغل د   ر سال همخوانی ند   ارد   . ضمن اینکه میزان 
اشتغال کنونی اعالم شد   ه د   ولت د   ر د   و سال 9۵ 
و 9۶ و ایجاد    حد   ود    7۶0 هزار شغل د   ر هر سال 
هم با نرخ مصوب برنامه ششم فاصله زیاد   ی د   ارد    و 
جوابگوی جمعیت جویای کار که بیشتر آنان هم 

تحصیل کرد   گان د   انشگاه ها هستند   ، نیست.
می توان  آیند   ه  سال  بود   جه  جمع بند   ی  از  آنچه 
گفت این است که د   ولت نسبت به نکته مهمی 
د   ر بود   جه غفلت د   اشته و د   ارد   . با وجود    تاکید   ات 
و  د   و سال گذشته  د   ر  ریاست محترم جمهوری 
د   ر زمان تقد   یم بود   جه به مجلس مبنی بر تالش 
برای اصالح ساختارهای نامناسب اقتصاد   ی، هنوز 
تحولی د   ر این عرصه رخ ند   اد   ه است و تنها آمارها 
و رقم های بود   جه هستند    که خود   نمایی می کنند   . 
قد   ر مسلم از اعد   اد    و ارقام نمی توان انتظار معجزه 
نامطلوب  و  نامناسب  ساختارها  وقتی  د   اشت، 
هستند   . به نظر می رسد    که اصالح ساختارهایی 

چون:
 نظام بانکی که د   ولت الیحه ای برای آن تد   ارک 
زیاد   ی  فاصله  اجرا  تا مرحله  و هنوز  د   ید   ه است 

د   ارد   .
پیچید   گی های  د   لیل  به  که  اد   اری  نظام   

بوروکراتیک کرخت و سست و کند    شد   ه است.
 نظام مالیاتی که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله 

بسیار زیاد   ی د   ارد   .
همین  د   لیل  به  که  برنامه ریزی  نظام   
بوروکراسی هنوز  د   ر  پیچید   ه  اد   اری  ساختارهای 

شان و جایگاهی ند   ارد   .
 نظام اقتصاد   ی به د   لیل وجود    گلوگاه های سخت 
و نفس گیر، اجازه عرض اند   ام به بخش خصوصی 

به عنوان یاور و همراه واقعی د   ولت نمی د   هد   .
بود   جه های  تحقق  برای  ابزارها  مهمترین  از 
سه  بتواند     اگر  د   ولت  البته  تواناست.  و  کارآمد    
بخش نخست این چرخه را هم کارآمد    کرد   ه و 
به مسیر د   رست برساند   ، کار بزرگی کرد   ه است 
بود   .  خواهند     موفق  و  موثر  برنامه ریزی هایش  و 
قد   ر مسلم یکی از مهمترین و اولویت د   ارترین کار 
د   ر این عرصه د   ولت الکترونیک است که تاکنون 
موفقیت های زیاد   ی د   ر عرصه اجرا ند   اشته است 
و د   ستگاه های د   ولتی روی خوش چند   انی به آن 
نشان ند   اد   ه اند   . الکترونیک شد   ن امور اجرایی، د   ر 
کنار ایجاد    شفافیت، می تواند    به سرعت بخشید   ن 
د   ر  اقد   امات  سریع  بازخورد     البته  و  اجرایی  امور 
و مشکالت  منجر شود     د   ست  زیر  مجموعه های 

زیاد   ی از پیش روی کشور برد   ارد   .

ایـــراناقتصــاد2

د   ر  که  خانه هایی  به  مرد   م   : اقتصاد   ی  ترقی 
ند   ارند  چند   انی  اعتماد     می کنند   ،  زند   گی  آن 
عکس العمل  از  می توان  که  است  استد   اللی  این 
تهرانی ها به زمین لرزه ۵.۲ریشتری مالرد    د   اشت 
از  زیاد   ی  بخش  و  لرزاند     کمی  نیز  را  تهران  که 
ساکنان پایتخت را به پارک ها و بوستان ها کشاند 
تد   وین  شورای  عضو  غفاری،  بهرام  محسن  اما 
می گوید   :  د   راین باره  ساختمان  ملی  مقررات 
تاب آوری  و  نیست  خراب  وضع  هم  آن قد   رها 
پیش  19سال  ارزیابی  به  نسبت  ساختمان ها 
)جایکا(  ژاپن  بین المللی  همکاری های  آژانس 

حد   اقل ۵0د   رصد    بیشتر شد   ه است.
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا(، د   ر 
د   ر  مطالعاتی   1۳77 و   1۳7۶ سال های  حوالی 
تهران انجام د   اد   ه و د   ر سناریوهای مختلف برآورد    
کرد   ه بود    د   ر زلزله احتمالی تهران بین ۳۵ تا ۵۵ 

د   رصد    ساختمان ها فرو بریزند   .
را  انسانی  تلفات  و  خرابی  و  آوار  ایران  د   ر  زلزله 
سال هاست  د   رحالی که  می کند     متباد   ر  ذهن  به 
رعایت مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان که 
بر اساس شاخص های نوین مهند   سی تد   وین شد   ه 

د   ر کشور الزامی است و بر پایبند   ی سازند   گان به 
این مقررات نظارت می شود   .

مقاوم  ساختمان  طرح  آیین نامه  د   یگر  سوی  از 
۲۸00نیز  استاند   ارد     به اصطالح  یا  زلزله  برابر  د   ر 
برابر زمین لرزه  بنا د   ر  ایمن سازی  به بحث  کاماًل 
برابر  د   ر  را  سازه  تاب آوری  که  د   ارد     اختصاص 
د   ر  باید     و  می کند     تضمین  هولناک  زلزله های 

ساخت وسازهای مهند   سی رعایت شود   .
مقرراتی مثل ژاپن و آمریکا د   اریم

محسن بهرام غفاری، عضو شورای تد   وین مقررات 
ملی ساختمان تصریح می کند   : مقررات ساختمان 
ملی ایران جزو اسناد    کاماًل علمی بود   ه و با مقررات 
پیشرفته ترین  د   ر  عمل  مورد     کد   های  و  ضوابط 
کشورهای لرزه خیز ازجمله ژاپن و آمریکا برابری 
می کند    و با رعایت آنها حتماً ساختمان های مقاوم 

د   ر برابر زلزله های شد   ید    خواهیم د   اشت.
بهرام غفاری تصریح می کند   : اگر مباحث ۲۲گانه 
۲۸00د   ر  استاند   ارد     و  ساختمان  ملی  مقررات 
خواهید     ساختمانی  شود   ،  رعایت  ساخت وسازها 
زلزله  برابر  د   ر  مباحث،  این  قرار  د   اشت که طبق 
با شد   ت 7د   رجه »مرکالی اصالحی« هیچ آسیبی 

مرکالی  9د   رجه  باالی  زلزله های  د   ر  و  نمی بیند    
و  د   ارد     آسیب  اجازه  فقط  آن  سازه  نیز  اصالحی 
بازهم آوار نمی شود   . او د   ر تشریح گفته های خود    
د   رباره شد   ت لرزه هایی که یک ساختمان مهند   سی 
ساز می تواند    تحمل کند   ، می افزاید   : بزرگی زلزله 
د   ر مقیاس ریشتر، واحد   ی است که میزان انرژی 
آزاد   شد   ه د   ر لحظه گسست زمین د   ر کانون زلزله 
را نشان می د   هد    اما د   رجه مرکالی اصالحی، میزان 
به سازه های  این زلزله  از طرف  تأثیری است که 
د   ست بشر وارد    می شود    که هر چه به کانون زلزله 
نزد   یک باشد   ، شد   ید   تر و هر چه از آن فاصله بگیرد    
کمتر خواهد    بود   . گفتنی است زلزله اخیر که د   ر 
مرز البرز و تهران روی د   اد   ، به اند   ازه ۳ د   رجه مرکالی 

اصالحی بر سازه های تهران تأثیر د   اشته است.
مأموریت مقررات 22 گانه

برای  ساختمان،  ملی  مقررات  ۲۲گانه  مباحث 
د   ر  یا  می د   هد     رخ  ساخت وساز  یک  د   ر  آنچه  هر 
نظر  زیر  را  د   ارد     وجود     آن  از  بهره برد   اری  فرایند    
گرفته و برای آن استاند   ارد    و مقرراتی تد   وین کرد   ه 
است؛ از جنس مصالح گرفته تا شیوه د   رست د   ر 
و  نماسازی  ستون بند   ی،  پی ریزی،  ساخت وساز، 

و  زلزله  آتش سوزی،  مقابل  د   ر  آن  ایمن سازی 
اجرای  برای  مباحث  این  طبیعی.  بالیای  د   یگر 
لوله کشی  گرمایشی،  گازی،  برقی،  تأسیسات 
عایق بند   ی، کاهش مصرف انرژی، نگهد   اری از بنا 
و حتی برای نصب عالئم و تابلوها نیز وسواس به 
به  مرد   م  عامه  نظر  د   ر  بازهم  اما  می د   هد   ؛  خرج 
مقاومت ساختمان ها اعتماد   ی نیست و معتقد   ند    
اگر زلزله بیاید    د   اخل ساختمان امنیت ند   ارد   . این 
مسئله د   ر تهران نیز مصد   اق د   ارد    و رفتار مرد   م 
د   ر برابر تکان های خفیفی که از زلزله مالرد    د   ر 

پایتخت احساس شد    نیز آن را تأیید    می کند   .
عضو شورای تد   وین مقررات ملی ساختمان د   رباره 
اینکه چه میزان از ساختمان های تهران د   ر برابر 
زلزله مقاوم بود   ه و د   ر زمین لرزه احتمالی پایتخت 
می گوید   :  هستند   ،  خود     ساکنان  حفظ  به  قاد   ر 
تقریباً  و  است  تخصصی  بسیار  سؤال  این  پاسخ 
همه کسانی که د   ر رسانه ها پیرامون این موضوع 
رفته اند     خطا  راه  به نوعی  نیز  کرد   ه اند     صحبت 
و  نکرد   ه اند     کار  زلزله  مهند   سی  زمینه  د   ر  چراکه 
فقط »ژئولیست« بود   ه اند    یا »لرزه زمین ساخت« و 

»زلزله شناسی« خواند   ه اند   .

بهرام غفاری که گویا قصد    ند   ارد    آمار غیرمستند   ی از 
خرابی احتمالی زلزله تهران ارائه د   هد   ، می افزاید   : اگر 
امروز یکی از ۳گسل بزرگی که د   ر تهران پتانسیل 
لرزه د   ارند   ، فعال شود   ، اثری که روی ساختمان های 
تهران خواهد    د   اشت، نسبت به حد   ود    19سال پیش 
همکاری های  آژانس  77که  7۶و  سال های  یعنی 
بین المللی ژاپن )جایکا( مطالعاتی بر ساختمان های 
تهران انجام د   اد   ، وضعیت د   ست کم ۵0د   رصد    بهتر 
است.او اد   امه می د   هد   : د   ر طول این 19سال، به طور 
میانگین ساالنه حد   ود    100هزار واحد    مسکونی د   ر 
تهران جانشین واحد   های قبلی شد   ه اند    که به مراتب 
بهتر  قبلی  ساختمان های  از  آنها  ایمنی  وضعیت 
است؛ د   ر این شرایط گرچه آسیب پذیری پایتخت 
به واسطه افزایش جمعیت بیشتر شد   ه اما پاید   اری 
ساختمان ها ارتقا یافته و خسارت های احتمالی را 
بیاید     زلزله  بود     قرار  اگر  کمتر کرد   ه است چراکه 
آنها  همگی  باشند   ،  قبلی  ساختمان های  همان  و 

تخریب می شد   ند   .
خطر بیخ گوش ساختمان های قد   یمی

بهرام غفاری می گوید   : آن د   سته از ساختمان های 
باربر  د   یوارها  آنها  د   ر  که  مهند   سی،  سازه  بد   ون 
هستند   ، د   ر برابر کوچک ترین زلزله ها تاب مقاومت 
ساختمان های  اما  می شوند     تخریب  و  ند   ارند    
جد   ید   ، حتی اگر مانند    ساختمان های مسکن مهر 
کرمانشاه، نصفه و نیمه به مقررات ملی ساختمان 
پایبند    بود   ه باشند   ، وضعیت به مراتب بهتری د   ارند   .

او معتقد    است فاصله اغلب ساختمان های موجود    
زیاد     بود   ه  ملی  مقررات  مد   نظر  آنچه  با  کشور  د   ر 

است چراکه نظام کنترل ساختمان د   ر ایران بسیار 
ناکارآمد    است و از د   یگر سو، اوالً ساختمان سازی د   ر 
ایران برای کسب سود    رواج د   ارد    و ثانیاً مرغوبیت 
ساختمان د   ر نظر مرد   م نه از جنبه های سازه ای و 
مهند   سی بلکه از جنبه های لوکس معماری ظاهر 
برای  که  سازند   گانی  بنابراین  می شود   ؛  ارزیابی 
پول ساختمان می سازند   ، به جای اهمیت د   اد   ن به 
استراکچر و سازه اصلی بنا طبق مقررات، به آرایش 

و زیباسازی د   اخلی ظاهر و د   اخل آن می پرد   ازند   .
 شناسنامه فنی ساختمان، باطن سازه ها 

را افشا می کند   
شناسنامه فنی ساختمان گرچه از الزامات مقررات 
نشد   ه  اجرایی  د   ر کشور  اما  است  ملی ساختمان 
و عماًل جلوی افشای باطن سازه ها برای مرد   م را 
شناسنامه  غفاری،  بهرام  اعتقاد     به  است.  گرفته 
فنی ساختمان یک سند    است که نمی تواند    جلوی 
زلزله را بگیرد    اما می تواند    برای افراد    روشن کند    

که د   ر چه ساختمانی سکونت د   ارند   .
ساخت وساز  هزینه های  افزایش  د   یگر،  سوی  از 
ملی  مقررات  ۲۲گانه  مباحث  رعایت  به واسطه 
ساختمان، چالش د   یگری است که عضو شورای 
تد   وین مقررات ملی ساختمان نیز اثرگذاری آن بر 

عد   م رعایت این مقررات را ناد   ید   ه نمی گیرد   .
او می گوید   : رعایت این مقررات و آیین نامه ها د   ر 
حالی هزینه ساخت را باال می برد    که د   ر ساختار 
د   ر  اصلی  هد   ف  ایران،  ساختمان  صنعت  فعلی 
و  سرمایه گذار  و  است  سود     کسب  ساخت وساز، 

سازند   ه نیز آن گونه که باید   ، کنترل نمی شوند   .

د  ولت د  ر بازار ارزبه د  نبال چیست ؟ 
است  پوشید   ه  بر کمتر کسی  ریال  و  د   الر  برابری  نزد   یک  رابطه 
موضوع تا آنجایی بسط پید   ا می کند    که روز پس از هر افزایش 
قیمت د   الر، هر د   کانی و فروشگاهی که کاالی وارد   اتی می فروشد 
سریعا لیست قیمت هایش را به روز می کند    و یک هفته پس از 

رشد    د   الر، تقریبا شاهد    تغییر برچسب قیمت د   ر تمام اصناف هستیم.
د   ر این میان، رشد    اخیر نرخ ارز نیز از این  قاعد   ه مستثنی نبود   ه و این روزها نیز شرایط مشابهی 
را تجربه می کنیم. حال سوال اساسی آن است که، این بار کج تا کجا برجا می ماند    و آیا به منزل 

می رسد   ؟
چند   ی پیش صحبت هایی د   ر مورد    تک نرخی شد   ن برابری ریال- د   الر ایراد    شد    که با استد   الل های 
غلطی مانند    »پایین بود   ن نرخ ارز به نفع وارد   ات است« و »نرخ پائین د   الر به ضرر توسعه صاد   رات 
است« و استد   الل هایی از این قبیل، تک نرخی شد   ن د   الر د   ر قیمت ۴هزار و ۵00 تومان را پیشنهاد    
می د   اد   ؛ گرچه د   ر این میان، به نظر می رسد    این تک نرخی شد   ن نه به نفع صاد   رات است و نه به زیان 

وارد   ات بلکه فقط به ضرر مرد   م تمام می شود   .
د   ر این سوی ماجرا، پول به عنوان مهم ترین د   ارایی مالی مد   رن، به د   غد   غه ای بی پایان برای جوامع 
بشری تبد   یل شد   ه و د   ر سال های اخیر، موضوع ورشکستگی موسسات مالی و اعتراضات مال باختگان 

یکی از خبرهای مهم د   وره ای رسانه ها بود   ه است.
این د   ر حالی است که تاریخ نشان می د   هد   ، اعتراض برای پول به اعتراضی شد   ید   تر از اعتراض برای هر 
چیز د   یگر، حتی آزاد   ی مد   نی، بد   ل شد   ه است. نمونه کوچک این موضوع همان اعتراضات بی پایان 
سپرد   ه گذاران برای باز ستاند   ن پول خود    از موسسات مالی غیرمجاز ورشکسته است. حال تصور کنید    

آتش ورشکستگی این بار به جای موسسات، د   امن بانک ها را بگیرد   .
نکته ای همه موارد    ذکر شد   ه را به هم مربوط می کند    این است که مسئله مهم و اساسی د   ر اد   اره 
سیستم های بزرگ مالی، بد   هی و مد   یریت بد   هی است و د   ر ایران، د   ولت بزرگ ترین مستغرض بانکی 
کشور محسوب می شود    که بخش عمد   ه بد   هی هایش د   ر د   ولت های نهم و د   هم تراشید   ه شد    و د   ر د   ولت 

یازد   هم نتوانست مسیر کاهشی را د   نبال کند   .
عملیات  برای  شد   ه  تعریف  چرخه  د   ر  بلکه  ند   ارند   ،  پولی  خود   شان  بانک ها  که  است  این  حقیقت 
بانکد   اری، پول مشتریان خود    را د   ر ازای ارائه خد   ماتی خاص یا پرد   اخت بهره به عنوان سپرد   ه قبول 
می کنند    و این منابع را به عنوان نتسهیالت د   ر اختیار د   یگران قرار می د   هند    و از این محل به د   رآمد    
می رسند   ؛ اما د   ر حال حاضر بانک های بخش زیاد   ی از منابع خود    )پول مرد   م( را د   ر اختیار د   ولت 
اشخاص خاص، شرکت های زیرمجموعه و ...( قرار د   اد   ه اند    و عمال از اد   امه چرخه د   رست فعالیت 
بانکی بازماند   ه اند   .. د   ر سوی د   یگر این معاد   له پیچید   ه، عجیب و چند    مجهولی، تورم را د   اریم که خود    
مسئله خیز است. اما جد   ا از حواشی تورم، ذات آن د   ر آیند   ه نزد   یک قابل بررسی است. فاکتورهای 
نسبتا زیاد   ی د   ر رشد   ، کاهش و به صورت کلی شیب تورم د   خیل هستند   : نرخ ارز، حجم نقد   ینگی 
سود    بانکی، بازد   هی بازارهای مالی و ... . با د   ر نظر گرفتن موضوع تورم، د   و سناریوی کلی برای د   الر 

د   ر پیش د   اریم که هر کد   ام تفسیر خاص خود    را د   ارند   .
سناریوی ساد   ه، پیش پا افتاد   ه و عوام پسند    می گوید    نرخ د   الر افزایش پید   ا می کند    و هد   فی د   ر رقمی 
۵000 تومان و ورای آن را د   ر پی د   ارد   . این سناریو از آن محل عوام پسند    است که مرد   م نیاز به 
سرمایه گذاری با سود   ی مناسب را )بد   ون د   ر نظر گرفتن عواقب آن( د   ر تک تک یاخته های خود    حس 
می کنند   .اما به این ساد   گی ها نمی توان از شرح این موضوع گذشت. افزایش نرخ د   الر به معنای عد   م 
عرضه د   الر توسط د   ولت است. به عبارت ساد   ه تر، قیمت د   الر مانند    هر چیز د   یگری، مشتقه از عرضه 
و تقاضا است. عرضه کنند   ه اصلی د   الر د   ولت است که نقش بازد   ارند   گی د   ر افزایش قیمت را بازی 
می کند   .حال اگر د   ولت از عرضه امتناع ورزد   ، می توان انتظار د   اشت شاهد    رشد    قیمت ارز باشیم. این 
موضوع آتش تورم را تند   تر می کند   . این یک پایه اساسی و پایه د   یگرعد   م توانایی د   ولت د   ر بازپرد   اخت 
بد   هی بانکی است. اگر د   ولت می توانست از سایر منابع بد   هی بانکی خود    را پرد   اخت کند   ، تا به حال 
این کار را انجام د   اد   ه بود   ؛ با این شرح، امتناع د   ولت از عرضه ارز د   ر بازار به معنای عد   م بازپرد   اخت 
بد   هی بانکی است.حال تصور کنید    مرد   م برای خرید    د   الر ۵000 تومانی به بانک ها بروند    تا پول خود    
را گرفته و به صرافی ها مراجعه کنند   . با این شرح اگر امروز شاهد    هرج و مرج حاصل از ورشکستگی 
بانک ها نباشیم، قطعا زبانه های این آتش د   ولت سیزد   هم را د   ر کام خواهند    کشید   . اما این موضوع 
آنقد   رها منطقی به نظر نمی رسد   .سناریوی د   یگری که مطرح است و اند   کی منطقی تر به نظر می رسد 
حکایت د   یگری د   ارد   . به نظر می رسد    صحبت های د   الر از این جهت مطرح شد   ه باشد    که جو خرید    
د   ر بازار به وجود    آید    و پس از آن عرضه د   الر د   ولت د   ر بازار را شاهد    باشیم. این موضوع پیآمد   های 
مختلفی را به د   نبال د   ارد   : با عرضه د   الر رشد    قیمت این ارز مهم متوقف خواهد    شد    و این مهم، تورم 

حاصل از رشد    نرخ ارز را مهار می کند   .
از سوی د   یگر نقد   ینگی مرد   م به د   الر تبد   یل می شود    و این موضوع نیز 

می تواند     را  تبد   یلی  ریال  نیز  د   ولت  کاهد   .  می  تورم  شد   ت  از 
بد   هی »چند    صد     از حجم  و  برگرد   اند   ه  ها  بانک  به 
هزار میلیارد    تومانی« خود    بکاهد   . از سوی د   یگر این 
حرکت اقتصاد   ی آرامش را به جامعه بر می گرد   اند    

و می تواند    نرخ سود    بانکی را نیز کاهش د   هد    
که خود    از شد   ت تورم خواهد    کاست. با این 
تفاسیر و البته با د   ر نظر گرفتن اینکه جو رشد    

نرخ ارز د   ر بازار به وجود    آمد   ه است، باید    ببینیم 
د   ولت چه مسیری را انتخاب خواهد    کرد   ؛ عرضه د   الر 

یا عد   م عرضه و تند   تر کرد   ن  و بهبود    آرامش جامعه و 
آتش بازار و مرد   م.

کارشناس اقتصاد   ی 
کیوان کاشفی 

 تحلیلگر بازارهای مالی
فرشید   شجاع

دیدگاه

غفلت از اصالحات ساختاری د   ربود   جه97

خانه های تهران د   ر زلزله قابل اعتماد   ند   ؟

 ناکارآمد   ی نظام کنترل ساختمان د   رایران

از اعد   اد    و ارقام نمی توان انتظار معجزه د   اشت
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بازارسرمایه 3

بود   جه  کلیات الیحه   : امیر اسماعیل کاظمی 
تلفیق  کمیسیون  توسط  حالی  د   ر   97 سال 
مجلس به تصویب رسید که تمام وعد   ه های اصلی 
د   ولت د   وازد   هم د   ر انتخابات ارد   یبهشت ماه 9۶ د   ر 
این الیحه تبلور د   ارد    و بود   جه 97 به معنای آغاز 
اجرای برنامه های د   ولت د   وازد   هم است. همچنین 
تمام وعد   ه هایی که د   ولت به مرد   م د   اد   ه و د   ر ایام 
اشتغال  شامل  که  بود   ه  مطالبه  مورد     انتخابات 
و  نابرابری ها  کاهش  فقر،  رفع  اقتصاد   ی،  رشد    
تحرک د   ر طرح های اصلی و مهم و حضور بخش 
خصوصی د   ر اقتصاد    است، د   ر این الیحه بخوبی 

مشاهد   ه می شود   .
بر این اساس باید    گفت هر برنامه ای بویژه بود   جه 
ساالنه از تیررس بررسی و واکنش سهامد   اران د   ر 
تاالر شیشه ای د   ور نماند   ه و نخواهد    ماند   ، آن هم 
زمانی که موضوع د   خل و خرج د   ولت یک سال 
و  اقتصاد     بر  جزئیاتش  و  است  میان  د   ر  کشور 

صنایع و بنگاه های مختلف اثرگذار است.
سرمایه گذاران  واکنش  حالی  د   ر  این  وجود     با 
به  آیند   ه  سال  بود   جه  الیحه  ارائه  به  بورسی 
مجلس به نوعی سرد    بود    که بر این اساس برخی 
معتقد   ند    د   ر صورتی که تغییری د   ر بود   جه سال 
نشود   ،  اعمال   9۶ سال  بود   جه  به  نسبت  آیند   ه 
طبیعی است که این موضوع تاثیری د   ر روند    بازار 
سهام ند   اشته باشد   ، ضمن این که تا الیحه بود   جه 
بررسی  مجلس  نمایند   گان  توسط  آیند   ه  سال 
واکنش  منتظر  نباید     نرسد     تصویب  به  و  نشود    

زود   هنگام معامله گران بازار سرمایه به آن بود   .
به همین د   لیل برخی کارشناسان بر این باورند    که 
عمد   ه ترین کاری که باید    د   ر بود   جه 97 نسبت به 
بود   جه گذشته اتفاق می افتاد    این است که نقش 
نقد   ینگی  تا  بازار سرمایه د   اد   ه شود     به  مهم تری 
از بازار های موازی )بازار پول و بازار غیرمتشکل 
پولی( به سمت بازار سهام حرکت کند    و د   ر پی 
آن بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی  
د   ولت یا تامین مالی  د   ر اقتصاد    د   رنظر گرفته شود    

که متاسفانه این مهم د   ر بود   جه د   ید   ه نشد   .
آیند   ه  سال  بود   جه  د   ر  بود     بهتر  که  این  ضمن 
کار ها،  کسب و  و  صنایع  الزام  چون  موارد   ی 
اتفاق  و...  باالد   ستی ها  الزام  مختلف،  محصوالت 
می افتاد    تا نقد   ینگی به سمت بازار سرمایه حرکت 
کند    و د   ر پی آن، این امکان فراهم  شود    تا نقش 
بیشتری د   ر تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایفا 

گرد   د   .
امید   های بازار سرمایه به بود   جه 97

د   ر همین راستا یک کارشناس با بیان اینکه بود   جه 
د   ولت براساس سیاست مالی انبساطی و افزایش 

نرخ تورم تد   وین شد   ه است، گفت: یکسان سازی 
نرخ ارز، تعد   یل نرخ خوراک پتروشیمی  و کاهش 
د   ارایی ها  ارزیابی  تجد   ید     و  معاد   ن  مالکانه  بهره 

برای بازار سرمایه نوید   بخش است.
نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد    
با اشاره به ویژگی  الیحه بود   جه سال 97 د   ولت به 
مجلس گفت: بررسی کلیات حساب د   خل و خرج 
د   ولت د   ر سال آیند   ه نشان می د   هد    که سیاست  
انبساطی مالی د   ولت به اجرا گذاشته خواهد    شد   .

سید   حمید    میرمعینی افزود   : به نظر می رسد    که 
ایجاد     د   نبال  به  انبساطی  سیاست های  با  د   ولت 
رونق نسبی د   ر اقتصاد    است، هر چند    که د   ر این 
بود   جه شاهد    افزایش چند   انی برای بخش  عمرانی 
بانک  پولی  سیاست   به  اشاره  با  وی  نیستیم. 
د   ر  این سیاست ها  انتظار می رود     مرکزی گفت: 
سال آیند   ه نیزبه طور انبساطی اجرا شود    و انتظار 
برای کاهش بیشتر نرخ سود    بانکی و رشد    د   وباره 
حجم نقد   ینگی د   ر کنار افزایش نرخ ارز د   ر بازار 

آزاد    را افزایش د   هد   .
میرمعینی با برشمرد   ن مزیت های الیحه بود   جه 
97 د   ولت برای بازار سرمایه گفت: از لحاظ انتظار 
و  معاد   ن  از  د   ولت  مالکانه  حقوق  کاهش  برای 
طریق  از  مالیاتی  معافیت  موضوع  همچنین 
برای  می توان  اگرچه  د   ارایی ها  ارزیابی  تجد   ید    
برخی صنایع بزرگ بورسی مزیت هایی را انتظار 
د   اشت، اما هرگونه پیش بینی د   ر این زمینه منوط 
حساسیت  اما  بود   ،  خواهد     مجلس  تصمیم  به 
خوراک  نرخ  محاسبه  فرمول  تعد   یل  به  د   وباره 
مجتمع های پتروشیمی و د   ر عین حال موضوع 
برد   اشته  و   97 سال  د   ر  ارز  نرخ  یکسان سازی 
ارز  د   ریافت  برای  صنایع  برخی  شمولیت  شد   ن 
مباد   التی می تواند    تأثیر به سزائی بر روی صنایع 
پتروشیمی و هلد   ینگ های سرمایه گذاری آنها د   ر 

بازار سرمایه د   اشته باشد   . 
وی افزود   : واقعیت الیحه بود   جه سال 97 د   ولت 
نشان می د   هد    که برنامه بد   ی برای رونق د   ر کسب 
آثار  می رود   ،  انتظار  که  چند     هر  نیست،  کار  و 
تورمی آن برای جامعه و معیشت مرد   م مد   یریت 
قرار  اولویت  د   ولت  منافع  بر  ملی  منافع  و  شود    

د   اد   ه شود   . 
بازار سرمایه کامود   یتی محور است 

سرمایه  مد   یر  ضیاچی،  اصغر  همچنین،علی 
گذاری شرکت امین توان آفرین ساز د   ر ارزیابی 
سرمایه  بازار  بر  آن  تاثیر  و   97 سال  بود   جه 
ایران کامود   یتی محور است  بازار سرمایه  گفت: 
زیاد   ی می گیرد   .  تاثیر  از قیمت های جهانی  و 
تحت  نیز  بازار  از  بخشی  موضوع،  این  بر  عالوه 

تاثیر تصمیم های پولی و مالی است که د   ر بخش 
کالن اقتصاد    گرفته می شود   .

وی به نرخ د   الر د   ر بود   جه 97 اشاره کرد    و گفت: 
تاثیر  د   الر  نرخ  از  بازار  محور  صاد   رات  بخش 
نرخ  انتظار  بخش  این  د   ر  تحلیلگران  می گیرد   . 
د   الر د   ر محد   ود   ه های ۳700 تا ۳7۵0 تومان را 
برای بود   جه 97 د   اشتند    و رقم اعالمی کمتر از 

پیش بینی آنها بود   .
نفت  اما  نفت گفت:  قیمت  به  اشاره  با  ضیاچی 
ها  بینی  پیش  از  باالتر  آیند   ه  سال  بود   جه  د   ر 
این  به  د   ولت  رسد     نظر می  به  بود   .  انتظارات  و 
اطمینان رسید   ه است که با توجه به توافق های 
اوپک نفت را می تواند    د   ر قیمت های مناسبی 
مثبتی  تاثیر  موضوع  همین  برساند   .  فروش  به 
د   ر  تحرکاتی  باعث  و  د   ارد     ها  پاالیشی  د   ر گروه 

نماد   های این گروه می شود   .
برنامه هایی که بود   جه 97 باید    به آن توجه کند    
د   انشگاه  علمی  هیات  عضو  احمد   ی،  موسی 
حوزه  د   ر  موضوعات  برخی  گفت:  اسالمی  آزاد    
توجه  محوریت  د   ر  که  د   ارد     وجود     سرمایه  بازار 
جمله  از  است؛  ششم  توسعه  برنامه  و  بود   جه 
اوراق بهاد   ارسازی  نوین  شیوه های  از  می توان 
د   ر  د   ین  خرید     و  رهنی  اوراق  همچون  اسالمی 
تبد   یل به اوراق بهاد   ارسازی د   ارایی های بانک ها و 
شرکت های بیمه د   ر راستای مولد   سازی د   ارایی ها 
استفاد   ه کرد   . این کارشناس بازار سرمایه افزود   : 
انتشار  د   ر  سرمایه  بازار  ظرفیت های  از  استفاد   ه 
اوراق  انتشار  زمینه چینی  و  ریالی  ارزی،  اوراق 
سامان د   هی  و  بین المللی  بازارهای  د   ر  بد   هی 
بد   هی  بازار  سازوکار  طریق  از  د   ولت  بد   هی های 
از طریق  مقابل خطرات  د   ر  اقتصاد     مقاوم سازی 
جمله  از  نیاز  مورد     فنی  سازوکارهای  ایجاد    
اند   ازه گیری  د   ر  اعتباری  رتبه بند   ی  موسسات 
ایجاد     و  اعتبارافزاها  از  استفاد   ه  ریسک، 
د   ر  نیاز  مورد     نهاد   های  و  ابزارها  زیرساخت ها، 
راستای تأمین مالی طرح ها و کسب و کارهای 
د   انش بنیان و جسورانه از د   یگر موضوعات مورد    
توجه د   ر تد   وین بود   جه سال 1۳97 و برنامه ششم 

توسعه بود   ه است.
و  عوامل  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  احمد   ی 
پارامترهای مهم د   ر بود   جه، نرخ تبد   یل ارز د   الر 
بود   جه  این نرخ د   ر  به ریال است، توضیح د   اد   :  
سال 1۳9۶ معاد   ل ۳۲ هزار ریال تعیین شد   ه بود    
که د   ر بود   جه سال 1۳97 به میزان ۳۵ هزار ریال 

تعیین شد   ه است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد   : شواهد    
نرخ  یک  تنها  نرخ،  این  که  است  آن  از  حاکی 

برآورد   ی اولیه است و د   ر عمل، با نرخ واقعی د   ر 
با انحرافاتی مواجه می شود   ؛ به عنوان  سال بعد    
مثال هم اکنون قیمت ارز مباد   له ای بیش از ۳۵ 
نرخ  که  است  حالی  د   ر  این  و  است  ریال  هزار 
هزار   ۳۲ ، سال 1۳9۶  بود   جه  د   ر  آن  برآورد   ی 

ریال بود   ه است.
جایگاه اوراق بد   هی د   ر بود   جه 97

از سوی د   یگر ،مد   یرعامل شرکت مد   یریت د   ارایی 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  سرمایه  بازار  مرکزی 
افزایش سهم بازار بد   هی د   ر تامین مالی از طریق 
اوراق  تقاضای  که  د   هد     می  نشان  سرمایه  بازار 
برای  جا  و  د   ارد     قرار  باالیی  د   ر سطح  همچنان 

عرضه های بیشتر نیز د   ید   ه شد   ه است.
انتشار  مثال،  عنوان  به  افزود   :  ابوترابی  غالمرضا 
 97 سال  بود   جه  د   ر  ها  شهرد   اری  توسط  اوراق 
نسبت به سال 9۶، با افزایش ۶0 د   رصد   ی مواجه 
شد   ه است. این امر می تواند    استقبال شهرد   اری 
را نسبت  این حوزه  د   ر  فعال  ها و شرکت های 
به انتشار اوراق به همراه د   اشته باشد   . یا د   ر بند    
به د   ولت اجازه د   اد   ه شد   ه جهت  »ح« تبصره ۵ 
بازپرد   اخت اصل و سود    اوراق سررسید    شد   ه د   ر 
سال 97 اوراق مالی اسالمی منتشر کند    که همه 
این موارد    نشان از عزم جد   ی د   ولت برای انتشار 

بیشتر د   ر آیند   ه است.
د   ارایی  مد   یریت  شرکت  مد   یرعامل  گفته  به 
مرکزی بازار سرمایه، د   ولت د   ر این الیحه انتشار 
مالی  اوراق  انواع  تومان  میلیارد     هزار   7۳.۵
اسالمی را برای تسویه بد   هی ها پیش بینی کرد   ه 
و انتشار ۳ میلیارد    د   الر اوراق ارزی مالی اسالمی 

را د   ر د   ستورکار قرار د   اد   ه است.
بازار  ابوترابی د   ر پاسخ به این سوال که آیند   ه 
چگونه   97 سال  بود   جه  اساس  بر  صکوک 
خواهد    بود   ، گفت: گسترش بازار بد   هی د   ر ذات 
خود    منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین 
بازار  به  د   اد   ن  عمق  همچنین  شود   .  می  مالی 
بد   هی تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به 

همراه د   ارد   .
که  سوال  این  به  پاسخ  د   ر  همچنین  ابوترابی 
سازوکار  بد   هی  اوراق  انتشار  برای  د   ولت  آیا 
خیر  یا  است  گرفته  نظر  د   ر  خاصی  نظارتی 
کمیته   ،97 سال  بود   جه  د   ر  خوشبختانه  گفت: 
برنامه  سازمان  روسای  از  متشکل  نفره  سه  ای 
اقتصاد   ، مسئول  وزیر  و  مرکزی  بانک  بود   جه،  و 
تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق د   ولتی و 

سازمان های د   ولتی هستند   .

د   یگر  به  توجه  اقتصاد   ی:  ترقی 
شاخص ها جز شاخص کل د   ر تحلیل 
رونق بورس، تمرکز بازد   هی د   ر چند    
صنعت مشخص نه کل بازار و عد   م 
معامالت  ارزش  توجه  قابل  افزایش 
نکته  سه  رونق  د   وره  با  مقایسه  د   ر 
ای است که از نظر علی سنگینیان 
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران د   ر تحلیل وضعیت کنونی 

بورس باید    مورد    توجه قرار بگیرد   .
گذشته  روز  چهل  د   ر  بورس 
مسیر رشد    را طی کرد    و شاخص 
کل به کانال 98 هزار واحد    هم 
رسید   . رونق این روزهای بورس 
بانکی،  سود     نرخ  کاهش  به  را 

افزایش نرخ ارز و کاهش مد   ت زمان توقف نماد    شرکت ها  نسبت 
می د   هند   . به نظر شما این عوامل سهمی د   ر رونق بازار سرمایه د   ارند   ؟
د   ر تحلیل رونق بورس توجه به چند    نکته ضروری است. اول اینکه آن چه این 
روزها به عنوان رونق از آن یاد    می شود    بیشتر به رشد    شاخص اشاره د   ارد    آن 
هم شاخص کل. بر اساس آمارهای منتشر شد   ه، شاخص کل بورس د   ر 9 ماهه 
گذشته حد   ود    ۲۴ د   رصد    رشد    د   اشته که د   ر قیاس با بازد   ه فرصت های د   یگر 
جذاب است. اما باید    توجه د   اشت این شاخص نشان د   هند   ه بازد   ه کل است 
یعنی بازد   ه حاصل از سود    نقد   ی را هم د   ر خود    د   ارد    و به همه سرمایه گذاران 
تعلق نمی گیرد   ، به همین د   لیل می تواند    تا حد   ود   ی گمراه کنند   ه باشد   . شاخص 
بهتر برای استفاد   ه د   ر این تحلیل، شاخص قیمت است که د   ر 9 ماهه اخیر 
فقط 1۴ د   رصد    رشد    کرد   ه که اگرچه د   لگرم کنند   ه است اما تقریبا معاد   ل بازد   ه 
حاصل از سپرد   ه گذاری د   ر بانک ها است. نکته د   وم، تمرکز بازد   ه حاصل شد   ه 
د   ر چند    صنعت خاص است نه کل بازار. این بازد   ه بیشتر نصیب سرمایه گذاران 

د   ر سهام شرکت های پاالیشی، فوالد   ی و 
پتروشیمی شد   ه نه همه بازار. برای نمونه 
فقط  این مد   ت  د   ر  مالی  شاخص صنعت 
و  سوم  نکته  است.  کرد   ه  رشد     د   رصد      ۲
ارزش  توجه  قابل  افزایش  عد   م  تر،  مهم 
معامالت د   ر بازار د   ر مقایسه با د   وران رونق 
معامالت  میانگین  د   یگر  عبارت  به  است. 
به رغم معرفی ابزارهای جد   ید    و پذیرش 
شرکت های بیشتر، پایین تر از د   وران رونق 
است. بر همین اساس می توان اد   عا کرد    که 
رشد    ایجاد    شد   ه بیشتر از اینکه ناشی از یک 
رونق د   رون زا د   ر اقتصاد    کشور و بنیان های 
مالی باشد    از رشد    د   ر چند    صنعت خاص 
و آن هم به د   لیل رشد    محصوالت کاالیی 
د   ر بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ 

ارز ایجاد    شد   ه است و سرمایه گذاران باید    نسبت به تد   اوم آن مطمئن شوند   .
رونق کنونی بورس را تا چه اند   ازه پاید   ار می بینید   ؟

رونق پاید   ار بازار سرمایه منوط به رشد    پاید   ار و د   رونزای اقتصاد    ملی است. 
این رونق د   ر نتیجه  گسترش سرمایه گذاری، تولید    و سود   آوری صنایع حاصل 
می شود    که متاسفانه د   ر حال حاضر عالئم آن د   ر اقتصاد    ملی قابل مشاهد   ه 
نیست. البته د   ر موارد   ی  رشد    بازار سرمایه می تواند    ناشی از افزایش حجم 
نقد   ینگی و سرازیر شد   ن آن به بازار) مانند    سال های ابتد   ایی د   هه 90 باشد    
که البته این هم پیامد   های نامساعد    د   یگری را به د   نبال د   ارد   . د   ر این شرایط 
تر عمل  بازار سرمایه محتاط  اخبار  تحلیل  د   ر  ها  رسانه  است که  ضروری 
کنند    و ذوق زد   گی شان برای انتشار اخبار گسترد   ه د   ر مورد    رشد    بورس را با 
اند   کی احتیاط ترکیب کنند    چرا که این حجم گسترد   ه اخبار می تواند    برخی 
سرمایه گذاران ناآگاه را جذب بازار سرمایه کند    که د   ر عمد   ه موارد    جز زیان، 

حاصلی نخواهد    د   اشت.

گزارش

ترقی اقتصاد   ی : با ابالغ و اجرای د   ستورالعمل های قانونی به تد   ریج تکه های پازل شفافیت اقتصاد   ی د   ر 
ایران د   رحال تکمیل است. هرچند    هنوز با شفافیت کامل فاصله زیاد   ی د   اریم ولی می توان امید   وار بود    که ورود    

شرکت های جد   ید    به فرآیند    شفاف سازی این فرآیند    را سرعت بخشد   .
یکی از این مقررات، شفافیت و افشای اطالعات کامل شرکت هاست که د   ر بورس اوراق بهاد   ار تهران آغاز شد   . 
د   ستورالعمل افشای اطالعات که بر پایه آن وظایف نظارت بر ناشران به بورس اوراق بهاد   ار تهران واگذار شد   ه 
است، از د   یروز اجرایی شد   . بیست و نهم آذرماه امسال د   ستورالعمل های اصالح شد   ه اجرایی افشای اطالعات 
شرکت های ثبت شد   ه نزد    سازمان بورس و اوراق بهاد   ار، پذیرش اوراق بهاد   ار د   ر بورس تهران، پذیرش، عرضه 
و نقل و انتقال اوراق بهاد   ار د   ر فرابورس ایران، اجرای نحوه انجام معامالت د   ر بورس تهران، اجرای نحوه انجام 
معامالت اوراق بهاد   ار د   ر فرابورس ایران و اجرای نحوه انجام معامالت سهام و حق تقد   م خرید    سهام د   ر بازار 

شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران ابالغ شد   .
براساس این د   ستورالعمل ها، ناشران پذیرفته شد   ه د   ر بورس اوراق بهاد   ار تهران مکلفند    گزارش تفسیری مد   یریت 
را همراه با صورت های مالی میان د   وره ای ۳، ۶ و 9 ماه و صورت های مالی ساالنه، تهیه و افشا کنند   . همچنین 
شرکت ها باید    نظر حسابرس خود    را نیز نسبت به گزارش تفسیری مد   یریت که همراه با صورت های مالی 
میان د   وره ای ۶ ماهه و ساالنه است ارائه کنند   .طبق این مقررات اصالح شد   ه، چنانچه ناشر الزامات د   ستورالعمل 
پذیرش را رعایت نکند    یا د   ر مواعد    تعیین شد   ه اقد   ام به افشای اطالعات نکند    یا اینکه عملکرد    شرکت طی د   و 
سال مالی گذشته به زیان منجر شد   ه باشد   ، بورس باید    عالوه بر اطالع به عموم، نماد    معامالتی ناشر را وارد    
فرآیند    تعلیق کند   . فرآیند    تعلیق یعنی نماد    معامالتی ناشر با احتیاط مورد    معامله قرار می گیرد    و چنانچه ناشر 
د   ر مهلت ارائه شد   ه توسط بورس اقد   امات اصالحی را انجام د   هد    از شمول آن خارج می شود   ؛ د   رغیر این صورت 
نماد    معامالتی ناشر تعلیق و وارد    فرآیند    لغو پذیرش می شود   . همچنین اگر قیمت پایانی سهم د   ر پنج روز 
معامالتی متوالی د   ر د   امنه عاد   ی نوسان قیمت، بیش از ۲0 د   رصد    افزایش یا کاهش د   اشته باشد   ، بورس موظف 
است د   ر نخستین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد    معامالتی را متوقف و د   رباره علت نوسان قیمت از ناشر اطالعیه 
شفاف سازی را د   رخواست کند   ، البته نماد    متوقف شد   ه د   ر روز معامالتی بعد    با محد   ود   یت د   امنه نوسان بازگشایی 
می شود   .د   رصورتی که قیمت پایانی سهم د   ر 1۵ روز معامالتی متوالی د   ر د   امنه عاد   ی نوسان قیمت، بیش از ۵0 
د   رصد    افزایش یا کاهش د   اشته باشد   ، بورس موظف است د   ر نخستین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد    معامالتی 
را متوقف کرد   ه و از ناشر برگزاری کنفرانس اطالع رسانی را د   رخواست کند   . نماد    معامالتی حد   اکثر پس از ۲ روز 
کاری با محد   ود   یت د   امنه نوسان بازگشایی می شود   .یکی از تکه های بزرگ پازل شفافیت، قانون شفافیت شبه 
د   ولتی هاست که د   ر راستای قانون اصل ۴۴ د   ر سال 1۳9۳ به تصویب رسید   .براساس تکالیف قانونی موضوع ماد   ه 
۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرد   اد   ماه 1۳۸7 )اصالحی مورخ یکم تیرماه 
9۳ و 7 شهریور 9۵( تمام بنگاه ها و شرکت ها مکلفند    اطالعات کامل مالی خود    را به سازمان بورس و اوراق بهاد   ار 
ارائه کنند   ، اما به د   لیل اینکه شبه د   ولتی ها پس از د   و سال از تصویب این قانون از آن استقبال نکرد   ند   ، مجلس 
شورای اسالمی سال گذشته با تصویب اصالحیه ای، ضمانت های اجرایی الزم را برای انتشار گزارش شرکت های 

شبه د   ولتی فراهم آورد   .
بد   ین ترتیب کمیسیون اقتصاد   ی مجلس اقد   ام هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی الزم این قانون کلید    زد    و 
»قانون اصالح مواد    )۳(، )۶( و )۲۴( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« د   ر نشست علنی 
هفتم شهریور 1۳9۵ از تصویب نمایند   گان گذشت که این اصالحیه هفد   هم شهریور به تأیید    شورای نگهبان 
رسید    و پنجم مهرماه برای اجرا ابالغ شد   .پس از ابالغ این قانون از سوی رئیس جمهوری سازمان بورس و 
اوراق بهاد   ارنیزد   ر انتهای سال گذشته د   ر فراخوانی جد   ید    به د   ستگاه های مشمول، از آنها خواست اطالعات 
مالی خود    را شفاف سازی و آن را نزد    این سازمان افشا کنند   .بر اساس این قانون، مؤسسه ها و نهاد   های عمومی 
غیرد   ولتی موضوع ماد   ه )۵( قانون محاسبات عمومی، نهاد   های نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسه های 
خیریه کشور، نهاد   ها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، همه صند   وق های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند    
صند   وق های بازنشستگی وابسته به د   ستگاه های اجرایی و نهاد   هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام است و نهاد   های انقالب اسالمی موظفند    اطالعات کامل مالی خود    را به سازمان بورس و اوراق بهاد   ار ارائه 
کنند   . طبق برآورد   های صورت گرفته حد   ود    19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون هستند    که به گفته 
شاپور محمد   ی رئیس سازمان بورس و اوراق بهاد   ار تاکنون ۲۳1 شرکت غیرد   ولتی عمومی اطالعات خود    را به 

این سازمان ارائه کرد   ه اند   .

امید    سرمایه گذاران بورسی به مجلس
کم توجهی بود   جه 97به بازارسرمایه 

آیا شبه د   ولتی ها زیر بار شفافیت می روند    

نکاتی د   رباره وضعیت کنونی بازار سرمایه

ذوق زد   گی بورس 
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از  نوعـی  کوین هـا  بیـت  اقتصـاد   ی:  ترقـی 
پول هـای الکترونیکـی رمزنـگاری شـد   ه هسـتند    
از  تجـاری  اسـتفاد   ه  گسـترش  بـا  و  حـاال  کـه 
فضـای اینترنتی بسـیار بیشـتر از گذشـته جلب 
توجـه کرد   ه انـد   . برای بـازی با این پـول اینترنتی 
جـذاب امـا چالش هایی وجـود    د   ارد    کـه توجه به 

آنها ضـروری اسـت.
 همیشـه زمانـی کـه یـک فنـاوری جد   یـد    وارد    
چیـز  هـر  از  قبـل  می شـود     مالـی  بازارهـای 
جلـب  آن  آسـیب های  و  مزایـا  بـه  توجهـات 
فنـاوری جد   یـد     ایـن  اگـر  می شـود   ؛ مخصوصـا 
د   ر حـوزه فضـای مجـازی هـم باشـد   . پول هـای 
الکترونیکـی کـه از بیـش از یـک د   هـه گذشـته 
وارد    فضـای مبـاد   الت شـد   ه اند    حـاال د   یگـر بـه 
آن حـد    از تاثیرگـذاری رسـید   ه اند    کـه نمی تـوان 
ناد   یـد   ه شـان گرفـت. بیـت کوین ها کـه گونه ای 
از همیـن پول هـای الکترونیکی رمزنگاری شـد   ه 
هسـتند   ، بـا خاصیت هـای ویـژه ای کـه د   ارنـد    د   ر 
قـرار  الکترونیکـی  صـد   ر جذاب تریـن پول هـای 

اند   . گرفتـه 
اشخاص پشتوانه پول های رمزی 

کارکرد   هـای متنـوع و تسـهیل کننـد   ه ای کـه 
ارزهـای رمزنـگاری شـد   ه و مخصوصـا بیت کوین 
هـا د   اشـته انـد    باعث شـد   ه اسـت تـا بسـیاری از 
بانکـد   اری  هـای  حـوزه  فعـاالن  و  کارشناسـان 
الکترونیـک و فناوری اطالعات نـگاه مثبتی را د   ر 
کنار هشد   ارهایشـان به این حوزه د   اشـته باشـند   . 
د   ر همیـن زمینـه برخـی فعـاالن پیشـنهاد    کرد   ه 
انـد    تـا کارگروهـی بـرای تد   ویـن قوانیـن مرتبط 
بـا این پول های مجازی تشـکیل شـود    تا مسـیر 
قانونی شـد   ن اسـتفاد   ه از ایـن ارزها هموار شـود   . 
فنـاوری  فعـال حـوزه   ، عبد   الحمیـد    منصـوری 
اطالعـات ، با تاکیـد    بر اهمیت تد   ویـن و تصویب 
قوانیـن مرتبط بـا پول های رمزی، پیشـنهاد    کرد    
کـه هـر چـه زود   تر کمیتـه ویـژه ای بـرای ایجاد    
پـول رمزی خاص کشـورمان تشـکیل شـود   . باید    
قوانیـن و مسـائل د   ر حـوزه پـول هـای رمـزی را 
هرچـه سـریع تر تد   ویـن کنیم تا رونـق اقتصاد   ی 
را بـر اسـاس فنـاوری اطالعـات د   اشـته باشـیم. 
مسـئوالن نیـز بایـد    تد   بیـری بـرای ایجـاد    پـول 
رمـزی د   اخلـی اتخـاذ کننـد    تـا د   ر معامـالت و 
خد   مـات د   اخلـی د   ر کنار پول رایج مورد    اسـتفاد   ه 

قـرار گیرد   .
وی، تفـاوت پول های رمزی و رایج را د   ر پشـتوانه 
آنهـا د   انسـت و توضیـح د   اد   : معمـوال د   ولـت هـا 
پشـتوانه د   ر پـول های رایج هسـتند    ولـی د   ر پول 
هـای رمـزی د   و نفر به یکد   یگر اعتمـاد    می کنند   . 
بنابراین پشـتوانه پول های رمزی اعتماد    شـخص 
به شـخص د   یگر اسـت. بیـت کوین یکـی از پول 
هـای رمـزی مطـرح د   ر د   نیا اسـت؛ بـا بیت کوین 
افـراد    می تواننـد    خرید   هایی ماننـد    بلیت هواپیما 

و... را انجـام د   هنـد   ؛ امـروزه بسـیاری از مراکـز 
خد   ماتـی و فروشـگاه هـای مجـازی بیـت کویـن 
را بعنـوان پـول رایـج مـی شناسـند    و آن را قبول 

مـی کنند   .
پایان محد   ود   یت های مالی 

از جذابتریـن ویژگی هـای این ارزهـای رمزنگاری 
شـد   ه یکـی غیـر قابل کنترل شـد   ن آنهاسـت که 
باعـث می شـود    د   ر شـرایطی همچـون تحریم ها 
بتـوان از ایـن پول حد   اکثر اسـتفاد   ه را د   اشـت. د   ر 
همیـن زمینه مصطفـی امیری ،کارشـناس حوزه 
تجـارت الکترونیکـی بـا بیـان ایـن که اساسـا د   ر 
وجـود     مرکزیتـی  هیچ گونـه  اینترنتـی  فضـای 
نـد   ارد   ، اظهـار کـرد   : د   ر گذشـته موسسـات مالی 
بـزرگ و یـا بانک هـای مرکـزی کنتـرل فضـای 
پولـی را بـه عهـد   ه د   اشـتند   . د   ر حالـی کـه حـاال 
د   ر فضـای مالـی و اینترنتـی جد   یـد    هـر کسـی 
می توانـد    هـر تراکنشـی را انجـام د   هـد    کـه مورد    
تاییـد    نیـز قـرار بگیـرد   ، ضمـن ایـن کـه د   ر ایـن 
فضا شـفافیت تراکنش ها بیشـتر از فضای سنتی 
اسـت چراکـه مبد   ا و مقصد    تراکنش هـا به راحتی 

قابـل رد   یابی اسـت.
این کارشـناس با اشـاره بـه مزایـای بیت کوین ها 
بـرای شـرایط حـال حاضـر کشـور بـا توجـه بـه 
وجـود    تحریم هـا بر علیه کشـور نیز اظهـار کرد   : 
بـه د   لیـل این کـه بیت کوین هـا هیـچ محد   ود   یتی 
را از طرف هیچ سیسـتم مالـی نمی پذیرد    و حتی 
نظـام مالی آمریکا هـم نمی تواند    کنترلـی برروی 
آن د   اشـته باشـد   ، فضای ارزهای رمزنگاری شـد   ه 
و بیـت کوین هـا بسـیار می توانـد    بـا توجـه بـه 
تحریم هـا علیـه کشـور راهگشـا باشـد   . بـا توجه 
بـه محد   ود   یـت مباد   الت پولـی این فضـا می تواند    
بسـیار بـرای مبـاد   الت مالـی و ارسـال پـول بـه 

خارج کشـور مناسـب باشد   .
بانکـد   اری  حـوزه  کارشـناس  یـک  همچنیـن 
الکترونیکـی با اشـاره بـه این کـه بیت کوین هیچ 

مرکزیتـی نـد   ارد    و هیـچ نهـاد   ی بـه این نـام نیز 
وجـود    نـد   ارد   ، گفت: می تـوان گفت هیـچ نهاد   ی 
نمی توانـد    بیت کویـن را متوقـف کنـد   ، چـرا کـه 
حتـی اگـر ایـن تکنولـوژی د   ر فضای رسـمی نیز 
ممنـوع شـود    د   ر فضای غیررسـمی و با اسـتفاد   ه 
از سـایت های متعـد   د    اینترنتی قابل د   سترسـی و 

معامله اسـت.
عاقبت ریال د   ر مواجه با پول الکترونیکی 

عمـاد    ایرانـی با اشـاره به این که هنـوز فضایی د   ر 
کشـور بـرای تبد   یـل بیت کویـن به ریـال ند   اریم 
اضافـه کرد   : د   ر کشـورهایی ماننـد    آمریکا تا بیش 
از 1000 خود   پـرد   از مخصـوص تبـاد   ل بیت کوین 
بـا د   الر وجـود    د   ارد    د   ر حالـی کـه د   ر کشـور مـا 
ایـن پـول بـه صـورت محـد   ود    و تنهـا د   ر برخـی 
صرافی هـا خریـد    و فـروش می شـود   . بیت کویـن 
یـک ارز فراکشـوری اسـت و بـرای انتقـال پـول 
از طریـق آن وجـود    یـک شـبکه اینترنـت کافـی 
اسـت، و بـه اعتقـاد    تحلیلگـران بـا توجه بـه این 
کـه هیـچ بانک خارجـی د   ر ایـران کارت اعتباری 
ارائـه نمی د   هـد    و کسـانی کـه از ایـران مسـافرت 
می کننـد    بایـد    پـول نقـد    بـا خـود    همراه د   اشـته 
باشـند    کـه پـول زیـاد   ی هـم قاعد   تـا نمی تواننـد    
بـا خـود    حمل کننـد   ، می تواننـد    با ایـن پول های 
رمزگـذاری شـد   ه بـرروی فلـش اقـد   ام و حتـی 
بـرروی کاغذ نسـبت به انتقـال اقد   ام پـول کنند   . 
زمانـی ارزش بیت کویـن کمتـر از یـک د   الر بـود    
و حـاال بـه رونـد    صعـود   ی به خـود    گرفته اسـت 
؛ فنـاوری ایـن پـول رمزنگاری شـد   ه، ایـن امکان 
را بـه کاربـران می د   هـد    کـه بـد   ون نیـاز بـه هیچ 
بانکـی مبـاد   الت مالـی خـود    را انجـام می د   هـد 

ضمـن این کـه ناشـناس هـم باقـی بماند   .
مسـاله مهم اما این اسـت که اگر قرار باشـد    همه 
مرد   م به سـمت اسـتفاد   ه از این پـول الکترونیکی 
بروند   ، د   ر نهایت ممکن اسـت کاهـش ارزش پول 
ملـی را د   اشـته باشـیم، چـرا کـه مـرد   م از طریق 

د   الر نسـبت به تهیـه بیت کوین اقـد   ام می کنند    و 
زمانـی که تقاضا نسـبت به د   الر زیاد    از حد    شـود 
ارزش ریـال د   ر برابـر آن کاهـش پیـد   ا می کند    و 
مـی تواند    تبعاتی د   اشـته باشـد   ؛ د   ر حالـی که د   ر 
کشـوری مثـل آمریـکا و ترکیه یا هنـد   ، یک د   الر 
هـم یـک د   الر اسـت و نگرانی نیـز از بابت کاهش 
یـا افزایـش ارزش آن نسـبت بـه پولـی د   یگر  هم 

وجـود    ند   ارد   .
نحوه خرید    و فروش با بیت کوین ها

سهیل شـهید   ی ، کارشناس بانکد   اری الکترونیک 
، بـا اشـاره بـه د   یگـر خصوصیـات بیـت کوین هـا  
اظهـار کـرد   : »بیـت کویـن« بسـیار تقسـیم پذیر 
ریزتریـن  می تـوان  خاطـر  همیـن  بـه  و  اسـت 
تراکنش هـا را بـا آن انجـام د   اد    و حتـی کمتریـن 
مبالـغ را هـم از طریـق ایـن د   رگاه  انتقـال د   اد 
ضمـن اینکه نرخ کارمزد    بسـیار پایینـی هم د   ارد   .

بـر این اسـاس سیسـتم بیـت کویـن را می توان 
د   ر بسـیاری از فعالیت هـای مجـازی نیـز مـورد    
بـا  کـه  صـورت  ایـن  بـه  د   اد     قـرار  اسـتفاد   ه 
نصـب د   رگاه بیت کویـن د   ر سـایت ها و شـبکه 
هـای مجـازی می تـوان نرم افزارهـا و یـا حتـی 
کاالهایـی کـه بـرای فـروش تولیـد    شـد   ه اند    را 

کـرد   . مباد   لـه 
گارد    بسته بانک مرکزی د   ر برابر بیت کوین 

د   ر ایـن بیـن امـا مسـئوالن بانـک مرکـزی د   ر 
مقابـل بیـت کویـن هـا گارد    بسـته ای گرفته اند 
د   ر آخریـن ایـن اظهارنظرهـا معـاون فـن آوری 
بانـک مرکـزی نسـبت بـه ریسـک بـاالی »بیت 
کوین«  هـا هشـد   ار د   اد    و اعـالم کـرد    کـه بانـک 
مرکـزی ایـن ارزهـا را هنـوز به عنوان ارز رسـمی 

اسـت. نپذیرفته 
حکیمـی بـا اشـاره به اینکه بیـت کوین هـا از د   و 
جهت قابل اهمیت هسـتند    گفـت: اول اینکه این 
ارزها د   ارای نوسـان شـد   ید   ی هسـتند    بـه طوری 
کـه طی یکسـال اخیر تا 10 برابـر افزایش قیمت 
د   اشـته اند   ، اما این رشـد    پایـد   ار نیسـت. بنابر این 
بـا توجـه به ایـن نوسـان نمیتواند    قابلیـت اتکای 

چند   انی د   اشـته باشـد   .
موضـوع د   یگـری کـه معـاون فـن آوری بانـک 
مرکـزی آن را مـورد    تاکیـد    قـرار د   اد   ه به خطرات 
سـرمایه گذاری د   ر ارزهـای د   یجیتـال بر می گرد   د   . 
بنابـر توضیحـات وی د   ر حـال حاضـر ابزارهـای 
واسـط شـکل گرفته اند    و د   ر حال رشـد    هسـتند    
کـه آپشـن سـرمایه گذاری خـود    را بیـت کویـن 
اعـالم کـرد   ه و بـه عبارتـی شـرکت های هرمـی 
د   ر ایـن رابطـه فعالیـت مـی کننـد   ، د   ر حالـی که 
ممکـن اسـت اصـال چنیـن پشـتوانه ای وجـود    
ند   اشـته باشـد   ، د   ر عیـن حـال کـه فعـال بیـن 
کویـن)ارز د   یجیتـال( د   ر ایـران هیچ پشـتوانه ای 
ند   اشـته و بانـک مرکـزی آن را هنوز به رسـمیت 

است. نشـناخته 

آیند  ه مبهم »ریال« 
گارد بسته بانک مرکزی دربرابر بیت کوین

بانکملتبه»پات«پیوست
ترقی اقتصاد   ی: بانک بزرگ ملت به پات پیوست .صاد   ق فرامرزی مد   یر عامل ایران کیش ضمن 
بیان این خبر گفت : امکان کارت به کارت پات برای بانک ملت از طریق اپلیکشین پات فراهم شد   .

وی با اشاره به اینکه از این پس د   ارند   گان  کارت بانک ملت به مجموعه بانک هایی که با کمک 
اظهار  افزود   ه شد   ند     انتقال وجه کنند     بانک های عضو شتاب  تمامی  به  توانند     پات می  افزار  نرم 
د   اشت: پیش ازاین پات به عنوان اپلیکیشن پرد   اخت این امکان را برای بانک های بزرگ د   یگری 
چون تجارت و سپه ایجاد    کرد   ه بود   .وی اضافه کرد    :د   ر فاز جد   ید    اپلیکیشن پات موفق ترین الگوها 
تا چند     ارائه شود    و فکر می کنیم  تا یک محصول متمایز  اند     بررسی شد   ه  ی د   اخلی و خارجی 
افزارهای مشابه  اپلیکشن نسبت به سایر نرم  افزار به تمایزهای این  هفته آیند   ه کاربران این نرم 

پی خواهند    برد    و مطمئن هستم ورژن های جد   ید   این اپلیکیشن مرد   م را شگفت زد   ه خواهد    کرد   .

گسترشخدماتبانکداریالکترونیکدربانکپاسارگاد
بانکد   اری الکترونیک  انواع خد   مات  ارایه  بانکی پیشرو د   ر  به عنوان  ترقی اقتصاد   ی: بانک پاسارگاد   ، 
برای اولین بار د   ر شبکه بانکی کشور، از سال 1۳۸9، سیستم بانکد   اری مجازی خود    را با قابلیت های 
از  رونمایی  با  اینک  و  کرد   ه است  عرضه  خود     مشتریان  به  زمان  آن  اینترنت بانک های  از  متفاوت 
نیز  د   یجیتالی  تحول  د   ر عرصه  د   ارد     رونمایی خواهد    شد   ، قصد     زود   ی  به  و محصوالتی که  کیپاد    
متمرکز  بانکد   اری   جامع  سیستم  د   اشتن  اختیار  د   ر  به  توجه  با  بانک  باشد   .این  پیشرو  و  سرآمد    
)CoreBanking( منحصر به فرد    خود   ، طی سالیان گذشته انواع خد   مات بانکد   اری الکترونیک را 
با کیفیت، سرعت و امنیت باال د   ر اختیار مشتریان خود    قرار د   اد   ه است.بر اساس این خبر، بانکد   اری 
مجازی نوع نوظهوری از ارائه خد   مات د   ر صنعت بانکد   اری بود   ه که عالوه بر امکانات سیستم های 
اینترنت بانک معمول، امکان انجام عملیات بانکد   اری مبتنی بر شعبه را نیز مانند    افتتاح سپرد   ه به 
صورت مجازی د   ر اختیار مشتریان خود    قرار د   اد   ه است و د   ر حقیقت مشتریان تنها با د   اشتن یک 

ارتباط اینترنتی د   ر هر جای د   نیا، از خد   مات بانکد   اری مجازی بانک پاسارگاد    بهره مند    می شوند   .

رونماییازخدماتغیرحضوریبانکملت
ترقی اقتصاد   ی: ارائه خد   مات غیرحضوری بانکی از طریق کارت هوشمند    ملی با مشارکت بانک 
ملت و سازمان ثبت احوال کشور به صورت رسمی رونمایی شد   .د   ر این مراسم که با حضور د   کتر 
محمد    بیگد   لی مد   یرعامل، علی رضا لگزایی عضو هیات مد   یره و قائم مقام مد   یرعامل و مد   یران ارشد    
بانک ملت، د   کتر د   رخشان نیا رییس سازمان ثبت احوال کشور و همچنین خانم آقایی پور، نمایند   ه 
به صورت  ملی  از طریق کارت هوشمند     بانکی  ارائه خد   مات غیرحضوری  برپا شد   ،  بانک مرکزی 
پایلوت د   ر پایگاه شبانه روزی خد   مات بانک ملت د   ر خیابان بهبود   ی تهران، به صورت رسمی کلید    
خورد   .مد   یرعامل بانک ملت د   ر این مراسم با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح د   ر یک پایگاه شبانه 
روزی، اظهار د   اشت: پس از اخذ تایید   ات نهایی از بانک مرکزی، توسعه این طرح به سایر پایگاه 
های شبانه روزی بانک ملت نیز آغاز خواهد    شد   .د   کتر بیگد   لی اظهار امید   واری کرد    که د   ر آیند   ه ای 

نزد   یک زمینه ارائه سایر خد   مات بانکی نیز از طریق کارت هوشمند    ملی به مشتریان، فراهم شود   .

پیشرویبربلندایصنعتبانکداریالکترونیک
ترقی اقتصاد   ی: بانک کشاورزی د   ر 100 روزه نخست د   ولت د   وازد   هم د   ر راستای توسعه بانکد   اری 
الکترونیک به مثابه یکی از مصاد   یق تلفیق فناوری و صنعت بانکد   اری برای تسهیل و تسریع ارائه خد   مات 
بانکی و نیز د   ر راه تحقق بانکد   اری سبز باهد   ف حفاظت از محیط زیست، گام های موثر و اقد   امات 
اثرگذاری را به انجام رساند   ه است.بانکد   اری د   یجیتالی بانک کشاورزی یکی از نقاط قوت و عرصه های 
مورد    تاکید    و تمرکز مد   یران این بانک است که د   ر حوزه های مختلفی چون بانکد   اری اینترنتی، سامانه 
های الکترونیکی نظیر همراه بانک، سامانه پیام کوتاه، سامانه خرید    تضمینی گند   م و ... پایانه های 
فروش، خود   پرد   ازها، کیوسک بانک ها، پایانه های شعب، انواع کارت های الکترونیکی، خد   مات د   ستور 

پرد   اخت، خرید    انالین سهام و ... به ارائه خد   مات مالی و اعتباری می پرد   ازد   .  

برگزاریمسابقهعکاسیبانکهمراهمن
ترقی اقتصاد   ی: بانک سینا به منظور ترویج فرهنگ بانکد   اری الکترونیک، مسابقه عکاسی »بانک 
همراه من« را برگزار می کند   و.عموم هموطنان می توانند    با نصب و فعالسازی آخرین نسخه همراه 
بانک سینا تا تاریخ 1۲ بهمن ماه د   ر مسابقه عکاسی »بانک همراه من« شرکت کرد   ه و برند   ه یک 
د   ستگاه تلفن همراه هوشمند    آیفون و جوایز ارزند   ه د   یگر شوند   .بر اساس این گزارش، کافی است نرم 
افزار  همراه بانک سینا را نصب و اجرا کنید    و با چید   مان میز کار و یا تحصیل خود    با محوریت همراه 
بانک سینا عکس بگیرید    و تصاویر را با هشتگ #بانک_سینا و #بانک_همراه_من د   ر اینستاگرام به 

اشتراک گذاشته و د   و نفر از د   وستانتان را برروی تصویر بارگذاری شد   ه تگ کنید   .

تاکیدمدیرعاملبانکملیبرتوسعهخدماتالکترونیکی
ترقی اقتصاد   ی: مد   یرعامل بانک ملی ایران د   ر بازد   ید    از شرکت د   اد   ه ورزی سد   اد    بر لزوم توسعه 
خد   مات الکترونیکی و اینترنتی بانک تاکید    کرد   .د   کتر محمد    رضا حسین زاد   ه با بیان این که بانک 
ملی ایران پوست اند   ازی کرد   ه و به یکی از بانک های پیشرو د   ر حوزه خد   مات غیرحضوری تبد   یل 
شد   ه است، گفت: خد   ماتی که اکنون بر روی سامانه »بام« ارائه می شود   ، د   ر موارد   ی منحصر به 
فرد    و د   ر بسیاری موارد    کم نظیر است.وی اظهار کرد   : خوشبختانه مشتریان بانک ملی ایران این 
تفاوت ها را به خوبی لمس کرد   ه اند   ، به طوری که افزایش تعد   اد    کاربران و میزان استفاد   ه از این 

سامانه کامال مشهود    است.

سیرصعودیتراکنشهایپرداختالکترونیکسامان
ترقی اقتصاد   ی: تراکنش های شرکت پرد   اخت الکترونیک سامان د   ر هر سه ابزار پذیرش کارتخوان 
د   رگاه اینترنتی و پرد   اخت با تلفن همراه د   ر آبان 9۶ سیر صعود   ی خود    را اد   امه د   اد   ه است.بر اساس 
آخرین گزارش اقتصاد   ی شاپرک، تراکنش های این شرکت د   ر تمام ابزارهای پذیرش د   ر آبان ماه 
سال جاری، د   ر مقایسه با ماه قبل از آن، با رشد    مواجه بود   ه است.این گزارش می افزاید   ، د   ر آبان 
با  بازار تراکنش های کارتخوان و پرد   اخت  با بیشترین میزان رشد    د   ر سهم  ماه سال جاری، سپ 
تلفن همراه را د   ر میان 1۲ شرکت  های پرد   اخت روبرو بود   ه است. سپ د   ر تراکنش های اینترنتی نیز 

مانند    چند    ماه گذشته، با د   ر اختیار د   اشتن بیش از ۳0 د   رصد    سهم بازار، پیشتاز این عرصه است.

توسعهفنآوریاطالعاتعاملبرتریبانکها
د   ر  پیشرو  های  بانک  برتری  عامل  ترین  مهم   « گفت:  رفاه  بانک  عامل  مد   یر  اقتصاد   ی:  ترقی 
بحث مشتری مد   اری، توسعه حوزه فن آوری اطالعات است.د   کتر محمد    علی سهمانی د   ر همایش 
این مطلب اظهار د   اشت: نقش  بیان  با  بانک  این  نوین  انفورماتیک و خد   مات  سراسری واحد   های 
حوزه فن آوری اطالعات د   ر پیشبرد    اهد   اف بانک بسیار برجسته است.امروزه برای تسریع د   ر امور 
برد   .  بهره  اطالعات  آوری  فن  های  ساخت  زیر  از  باید     مشتریان  برای  رضایت  ایجاد     همچنین  و 
روش های د   یگر سنتی کارآمد    نیست.وی با تاکید    بر سهم عمد   ه حوزه IT د   ر تجلی شعار مشتری 
مد   اری گفت: اگر مشتری مد   اری، توسعه فعالیت ها، افزایش سهم بازار و قرار گرفتن د   ر جایگاه 
نخست نظام بانکی جزو اولویت های ما است، باید    د   ر حوزه IT و فن آوری اطالعات پیشرو باشیم.

توجهبانکایرانزمینبهابزارهایالکترونیک
ترقی اقتصاد   ی: گرد   همایی روسای شعب استان گلستان با حضور معاون عملیات بانکی، مد   یر امور 
شعب استانها، مد   یر و روسای شعب و واحد   های ستاد   ی استان گلستان بانک ایران زمین برگزار شد   .

د   ر این گرد   همایی محمد   تقی بهشتی مد   یر شعب استان گلستان ضمن خیر مقد   م، گفت: ما باید    
با یاد   گیری و استفاد   ه از ابزار الکترونیک و د   یجیتال بانک نسبت به خد   مت رسانی هرچه بیشتر به 
مشتریان کوشا باشیم.د   ر اد   امه محمد    رضا اد   بی معاون عملیات بانکی با اشاره به تاریخچه و نحوه 
شکل گیری بانکهای خصوصی گفت: امروزه مشتریان انتظار سرویس د   هی خوب و اید   ه آل را د   ر 
شعب بانک های خصوصی د   ارند    که این مهم جز با همد   لی، احساس مسئولیت و تعلق واقعی به 

سازمان با وجود    کارکنان متعهد   ، ساعی و پرتالش ممکن نخواهد    بود   .

بانکداریسبز

اسـت  زیـاد   ی  زمـان  مـد   ت 
پایـه  بـر  ایـران  اقتصـاد     کـه 
بانک هـا اسـتوار گرد   ید   ه اسـت 
از  بانکـی  نظـام  سـالمت  و 
مهمتریـن ارکان یـک اقتصـاد    
پویـا و سـالم می باشـد   . بحران 
مجـاز  غیـر  مالـی  موسسـات 
گذشـته،  د   ر  مجـوز  بـد   ون  و 
اهمیـت این فاکتـور را بیش از 
اسـت.  نمـود   ه  پیـش مشـهود    
نظـارت و تعییـن پارامترهـای 
کنترلـی توسـط مراجـع نظارتـی اصلی تربـن راه تضمین سـالمت 
د   ر نظـام بانکـی مـی باشـد    کـه د   ر این بین مـی توان به  بخشـنامه 
هـای نظـارت و مقـررات ناظـر بـر فعالیـت بانکهـا که توسـط بانک 
مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران صاد   ر گرد   ید   ه اشـاره نمـود   . بانک 
مرکـزی نهـاد    نظارتـی بر فعالیـت بانکها بـود   ه که عـالوه  بر تنظیم 
سیاسـتهای پولـی، سـالمت نظام بانکـی را رصد    و پایـش می نماید   .

بـر اسـاس مقـررات بیـن المللـی کـه شـاخص تریـن آن برگرفتـه 
از  اسـتاند   ارد   های کمیتـه بـال مـی باشـد     جهـت حفـظ سـالمت 
و کاهـش ریسـک د   ر نظـام بانکـی  معیارهایـی تعریـف گرد   یـد   ه 
همچـون نسـبت فعالیـت، نسـبت نقد   ینگـی، نسـبت سـود   آوری 
نسـبت بازد   هـی، نسـبت مالکانـه، نسـبت اهرمی ، نسـبت مطالبات 
غیرجـاری و نسـبت کفایت سـرمایه و... کـه می توان بر اسـاس آن 

هـا قـد   رت مالـی و پشـتوانه یـک بانـک را بررسـی نمـود   .
د   ر میـان نسـبت هـای مختلفـی کـه د   ر بانکهـا مـورد    رصـد    قـرار 
میگیـرد    نسـبت کفایـت سـرمایه از اهمیـت ویـژه ای برخـورد   ار 
اسـت زیـرا هـر مؤسسـه ی مالـی، چـه مؤسسـات اعتبـاری و چـه 
بانک هـا، بـرای حفـظ ثبـات د   ر فعالیت هـای مالی خود    ملزم اسـت 
کـه یک نسـبت مناسـب میـان سـرمایه و ریسـک قابل تشـخیص 
د   ر د   ارایی هـای خـود    ایجـاد    کنـد   . هـد   ف اصلـی از محاسـبه ی ایـن 
نسـبت، کـه بـه نسـبت کفایت سـرمایه مشـهور اسـت، و ضـرورت 
توجـه بـه آن، این اسـت کـه پایین بود   ن نسـبت کفایت سـرمایه ی 
آسـیب پذیرتر  نشـد   ه  پیش بینـی  زیان هـای  برابـر  د   ر  را  بانک هـا 
اند   اخـت  خواهـد     خطـر  بـه  را  سـرمایه گذاران  منافـع  و  سـاخته 
وهمچنین مسـاله کفایت سـرمایه بانک هـا پس از اجـرای برجام به 
یکـی از د   غد   غه هـا د   ر حـوزه بانکـی تبد   یل شـد   ه چرا کـه د   ارا بود   ن 
اسـتاند   ارد   های کمیتـه بال یکی از شـروط برقـراری روابط بانکی د   ر 
عرصـه بین الملـل اسـت. کفایـت سـرمایه براسـاس تعریفـی که د   ر 
آیین نامـه کفایـت سـرمایه مطرح شـد   ه، »حاصل تقسـیم سـرمایه 
پایـه بـه مجمـوع د   ارایی هـای مـوزون شـد   ه بـه ضرایـب ریسـک 
برحسـب د   رصد   « اسـت. سـرمایه بانـک و د   ارایی هـا د   و مولفه اصلی 

تعییـن نـرخ کفایـت سـرمایه د   ر بانک هسـتند   .
   بـر اسـاس آییـن نامه هـای نظارتی بانـک مرکـزی حداقل نسبت 
کفایت سرمایه براي کلیه بانکها و موسسات اعتباري )اعم از د ولتي و 
غیردـولتي( ۸ د رصد تعیین ميشود. بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران ميتواند دـر مواردـي که استانداردهاي بینالمللي و یا ضرورت 
حفظ سالمت بانک ها و موسسات اعتباري اقتضا نماید حدود باالتري 

را براي تمام یا برخي از بانک هـا و موسسات اعتباري تعیین نماید. 
بـر اسـاس الزامـات کمیته بال ، کفایت سـرمایه بانک که مسـتقیما 
بـر افزایـش توانایـی و ظرفیـت بانـک د   ر ارائـه خد   مـات بانکـی اثـر 
د   ارد    شـامل افزایـش توانمند   ی د   ر جـذب منابع، ارتقای سـهم بازار، 
توسـعه ظرفیـت بانـک د   ر اعطـای تسـهیالت ، افزایـش امـکان د   ر 
گسـترش شـبکه شـعب، رشـد    سـود   آوری و بازد   ه بانک  ، می شـود   . 
همچنیـن از ایـن طریـق مـی توان بـه افزایش سـهم بانـک د   ر ارائه 
خد   مـات بانکـی، توسـعه توانایـی و ظرفیـت بانـک د   ر گسـترش 
فعالیت هـای ارزی و کاهـش ریسـک عملیاتـی بانک د   سـت یافت .

بـا توجـه بـه کلیـه توضیحـات فـوق افزایـش سـرمایه بانکهـا و بـه 
صـورت ویـژه تـر بانکهـای خصوصـی ضـروری بـه نظـر مـی رسـد   . 
بانکهـای د   ولتـی بـه پشـتوانه د   ولـت میتواننـد    د   ر مواقـع بحـران از 
مسـاعد   تهای د   ولـت اسـتفاد   ه نمـود   ه و بحرانهـای مالـی را مد   یریـت 
نماینـد    ولـی بانکهـای خصوصـی بایـد    ضمـن مد   یریـت مناسـب 
ریسـک، اقد   امـات مناسـب د   ر خصوص افزایش سـرمایه خـود    انجام 
د   هنـد    تـا عـالوه بـر افزایـش قـد   رت مالـی د   ر جهـت قـد   رت جذب 
منابع  و تخصیص تسـهیالت و امکان گسـترش شـبکه شعب زمینه 
مناسـب جهـت بـر قـراری روابـط بیـن المللـی را مهیا سـازند   .   هم 
اکنـون بسـیاری از بانکهـای خصوصی ضمن د   رک موثـر این مطلب 
بـه خوبـی بـا اخـذ مجوزهـای الزم اقـد   ام بـه افزایش سـرمایه خود    
نمـود   ه انـد    کـه د   ر این بین همکاری و تعامل سـهامد   اران نیز بسـیار 
ضـروری و حیاتی می باشـد   . افزایش سـرمایه  بانک ها  عـالوه بر الزام 
قانونـی مزیت هایـی را نیـز بـرای بانک ایجـاد    می نماید    که به شـرح 

ذیـل می تـوان د   سـته بنـد   ی نمود   :
1-الزامات قانونی

یکـی از اهـد   اف بانک ها و موسسـات اعتبـاری غیرد   ولتـی از افزایش 
سـرمایه، احـراز حد   اقـل سـرمایه مورد    نیـاز بانک ها طبـق مصوبات 
شـورای عالی پـول و اعتبـار )حد   اقـل ۴ هـزار میلیارد    ریـال( و احراز 
حد   اقـل سـرمایه مـورد    نیـاز به منظـور تبد   یل شـد   ن به بانـک برای 

موسسـات اعتباری غیر د   ولتی اسـت.
2-اصالح و بهبود    نسبت کفایت سرمایه

حد   اقـل نسـبت کفایت سـرمایه که حاصل تقسـیم سـرمایه پایه به 
مجمـوع د   ارایی هـای مـوزون شـد   ه بـه ضرایب ریسـک اسـت برای 
بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیرد   ولتـی ۸ د   رصـد    تعییـن شـد   ه 
اسـت کـه بانک هـا و موسسـات اعتباری با افزایش سـرمایه نسـبت 

مذکـور را افزایـش می د   هند   .
3- افزایش میزان جذب سپرد   ه

جـذب سـپرد   ه  ها د   ر موسسـات اعتبـاری و بانک هـا می توانـد    بـه 
نسـبت 1۲ برابـر حقـوق صاحبـان سـهام انجـام شـود    کـه افزایش 
سـرمایه بـه نوبه خـود    می تواند    منجر بـه افزایش منابع بانک شـود   .

4-افزایش ظرفیت های عملیاتی
شـامل  بانک هـا،  و  اعتبـاری  موسسـات  عملیاتـی  ظرفیت هـای 
اعطـای تسـهیالت، صـد   ور ضمانـت نامـه و... نسـبت مسـتقیم بـا 
مبلـغ »سـرمایه پایـه« و د   ر نتیجـه، بـا مبلـغ سـرمایه ثبـت شـد   ه 
د   ارد   . به عبـارت د   یگر، افزایش سـرمایه موجـب افزایش ظرفیت های 
عملیاتـی، افزایـش د   رآمد   هـای بانـک و ایجـاد    ارزش افزود   ه بیشـتر 

بـرای سـهامد   اران خواهد    شـد   . 

5- بهبود    شـاخص های عملکـرد   ی از د   ید   گاه سـود    و زیان، 
ریسـک و بازار 

الـف: بـا افزایـش میـزان منابـع بانک، ظرفیـت اعطای تسـهیالت و 
فعالیت هـای اقتصـاد   ی بانک توسـعه یافتـه و پیرو آن شـاخص های 

سـود   آوری بانک بهبـود    پیـد   ا می کنند   .
ب: بـا بهبـود    وضعیـت منابع و سـود    آوری بانک ریسـک مالی بانک 

کاهـش می  یابد   .
ج: بـا افزایـش سـهم بانـک د   ر فعالیت هـای پولـی و بانکـی، تعـد   اد    
مشـتریان بانـک و حجـم فعالیت هـا و بـه تبع آن سـهم بـازار بانک 

افزایـش می یابـد   .
6- گسـترش روابـط کارگـزاری بانک بـرای ارائـه خد   مات 
اعتبارات اسـناد   ی و سـایر خد   مـات ارزی نظیـر حوالجات 

نیز مسـتلزم افزایش نسـبت کفایت سـرمایه اسـت.
7-افزایـش سـرمایه بانک ها موجـب هموارسـازی فرآیند    
پذیـرش و ایجـاد    بسـترهای قانونـی د   ر ایجاد    بـازار ثانویه، 
پذیـرش سـهام و افزایـش نقـد    شـوند   گی سـهام آنهـا د   ر 

بـازار بـورس و اوراق بهـاد   ار خواهد    شـد   .
 از توضیحاتـی کـه ارائـه شـد    مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه اجرای 
برنامـه افزایـش سـرمایه بانک هـا از د   و منظـر بر وضعیت سـود   آوری 
آنهـا تأثیـر گـذار اسـت. بـه طوریکه می تـوان گفت هر چه سـرمایه 
بانک ها بیشـتر باشـد   ، توان وام د   هی آنها نیز باالتر می رود   . چرا که 
بانـک مرکـزی د   ر بسـته سیاسـتی و نظارتی خـود    که هر سـال ارائه 
مـی کنـد    برخـی محد   ود   یت هایـی را برای بانک ها همچـون اعطای 
تسـهیالت به مشـتریان حقوقی و حقیقی متناسـب با سرمایه بانک 
هـا اعمـال مـی کنـد    و از ایـن رو مـی توان گفـت هر انـد   ازه که یک 
بانک بزرگتر باشـد    توان اعتبارد   هی آن بیشـتر می شـود    و مشتریان 
زیاد   تـری را جـذب مـی کنـد   .  همچنیـن می تـوان توسـعه فعالیت 
هـای بانـک ها د   ر  د   وران پسـا برجـام و پس از اعمـال برنامه افزایش 
سـرمایه را مزیـت د   وم افزایـش سـرمایه بانـک هـا د   انسـت زیـرا د   ر 
د   وران پسـا برجـام و پـس از گشـایش روابـط بیـن المللی هـر بانک 
خارجـی و کارگـزاری بـرای شـروع همـکاری و مراود   ه بـا بانک های 
د   اخلـی ابتـد   ا صورت های مالی و وضعیت سـود   آوری آنها را بررسـی 
مـی کنـد    و هـر چـه سـرمایه بانک ها بیشـتر باشـد    توان بیشـتری 
بـرای جلـب توجه کارگـزاران و بانک هـای خارجی خواهند    د   اشـت 
و با سـهولت بیشـتری مجوزهـای الزم را د   ریافت می کننـد    و روابط 

خـود    را بـا بانـک های خارجـی آغاز خواهنـد    کرد   .
وجـه د   یگـر اجـرای برنامـه افزایـش سـرمایه بـر روند    قیمت سـهام 
بانـک هـا د   ر بـازار سـرمایه و افزایـش اقبـال بـرای خریـد    سـهام 
آنهاسـت کـه ایـن موضـوع بـه طـور قطـع تبعـات مثبتی بـر روند    
قیمـت سـهام بانـک ها اعمال مـی کند    و د   ر شـرایطی کـه د   ولت و 
بانـک مرکـزی برنامـه هـای جد   ی بـرای کاهش نـرخ بانکـی د   ارند    
و بسـیاری از بانـک هـا معتقد   نـد    کـه ایـن امـر موجـب کاهـش 
سـود   آوری آن می شـود   ، امـا می توان گفـت اجرای برنامـه افزایش 
سـرمایه اثـرات مثبتـی اعمـال خواهد    کـرد    و د   ر نهایـت برآیند    این 
د   و موضـوع منافعـی را بـرای بانک ها به ارمغان خواهد    د   اشـت تا د   ر 
پـی افزایش مباد   الت بانکی و رشـد    سـود   آوری صنایع شـاهد    رشـد    

اقتصاد   ی کشـور باشـیم.

چرا بانک ها باید   افزایش سرمایه بد  هند   

 پژوهشگر امور بانکی
احسان حقگو 
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ــال د   ر  ــی ط ــازار جهان ــاد   ی : ب ــی اقتص ترق
حالــی وارد    ســال ۲01۸شــد    کــه اُفــت د   الر 
ــن ارز از  ــاالنه ای ــرد    س ــن عملک ــت بد   تری و ثب
ســال ۲00۳ بــه د   لیــل تنش هــا پیرامــون کــره 
شــمالی، رســوایی د   خالــت روس هــا د   ر مبــارزات 
ــوری  ــس جمه ــپ، ریی ــد    ترام ــی د   ونال انتخابات
آمریــکا و تــورم انــد   ک آمریــکا د   ر ســال  ۲017 
ــد     ــه کــرد    . د   یوی ، افزایــش 1۳د   رصــد   ی را تجرب
میگــر، مد   یــر معامــالت فلــزات د   ر شــرکت 
»هــای ریــج فیوچــرز« بــا اشــاره بــه اینکــه بانک 
مرکــزی آمریــکا د   ورنمــای نــرخ بهــره خــود    د   ر 
ســال آینــد   ه را بــد   ون تغییــر حفــظ کــرد   ، گفت: 
از آخریــن نشســت بانــک مرکــزی آمریــکا کــه 
سیاســت گذارانش موضــع چنــد   ان محکمــی 
د   ربــاره تحکیــم سیاســت پولــی ند   اشــتند    
بازارهــای کاال تــا حــد   ود   ی چــراغ ســبز گرفتنــد   .
آد   ریــان د   ی استراتژیســت ارشــد    بازارهــای بیــن 
المللــی از د   یگــر تحلیــل گــران جهانی بــازار طال 
اســت کــه د   ر ایــن خصــوص گفــت: نگرانــی های 
ــی  ــت، نااطمینان ــرات برگزی ــه مذاک ــوط ب مرب
نســبت بــه تشــکیل د   ولــت جد   یــد    آلمــان 
ــا  ــتان ب ــتان و مجارس ــات لهس ــش اختالف افزای
ــش  ــب افزای ــد    موج ــی توان ــان م ــه و آلم فرانس
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــن س ــکان ام ــای م تقاض

ــا باشــد   . ــزات گرانبه طــال و ســایر فل
ــات  ــزود   : انتخاب ــزارش وی اف ــن گ ــر اســاس ای ب
سراســری ایتالیــا نیــز د   ر پیــش اســت و بحــران 
بــار د   یگــر د   ر کانــون  نیــز  یونــان  بد   هــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــن الملل ــات بی توجه
آد   ریــان د   ی تصریــح کــرد   : عــالوه بــر بــی ثباتــی 
ــه  ــی ب ــن الملل ــای بی ــا، بازاره ــی د   ر اروپ سیاس
ــر  ــر س ــی ب ــای سیاس ــش ه ــران تن ــد   ت نگ ش
کــره شــمالی، اوضــاع خاورمیانــه و شــرق 
اوکرایــن اســت. تنــش هــای موجــود    د   ر د   ریــای 
ــل مهمــی  ــد    عام ــی توان ــز م ــن نی ــی چی جنوب

بــرای نوســانات قیمــت کاالهــای راهبــرد   ی طی 
ــاه هــای آینــد   ه باشــد   . م

د   اشــت:  اظهــار  اد   امــه  د   ر  وی 
ــهام د   ر  گرچــه شــاخص س

ــی  ــن الملل ــای بی بازاره
 ۲017 ســال  طــی 
رشــد     بــا  میــالد   ی 
روبــرو  ای  فزاینــد   ه 

شــاخص  ولــی  شــد   ه 
اواســط  تــا  اختمــاال 
۲01۸ میــالد   ی اصــالح 

شــد   . خواهــد    
ــک  ــرز بان ــران کام تحلیلگ

ــد     ــد    کرد   ن ــز تاکی ــان نی آلم
ــی د   ر  ــره واقع ــرخ به ــه ن ک
ــه و  ــعه یافت ــای توس اقتصاد   ه
صنعتــی بــه خصــوص آمریــکا 
ــی  ــت و حت ــن اس ــوز پایی هن

ــرخ  ــن ن ــورها ای ــی کش د   ر برخ
ــن مســاله  بهــره منفــی اســت. ای

ــال و  ــرای ط ــا ب ــش تقاض ــب افزای موج
ســایر کاالهــای راهبــرد   ی خواهــد    شــد   . پیــش 
بینــی مــی شــود    تشــد   ید    تنــش هــای سیاســی 
موجــب افزایــش قیمــت طــال بــه 1۳۵0 د   الر د   ر 

ــان ۲01۸ شــود   . ــا پای ــس ت ــر اون ه
موسســه ســرمایه گــذاری آی جــی نیــز پیــش 
بینــی کــرد   ه اســت کــه قیمــت جهانــی طــال د   ر 
ــد     ــه 1۵00 د   الر خواه ــالد   ی ب ــد    می ســال جد   ی
ــه  ــن موسس ــران ای ــاد    تحلیلگ ــه اعتق ــید   . ب رس
افزایــش نــرخ تــورم و کاهــش نــرخ بهــره واقعــی 
و همیــن طــور ریســک هــای سیاســی موجــب 
خواهــد    شــد    تــا قیمــت جهانــی طــال د   ر ســال 

۲01۸ بــا افزایــش روبــرو شــود   
مد   یــر عامــل موسســه ســرمایه گــذاری آر 
ــش  ــا افزای ــت گفت:ب ــس منجمن ــی ول ــی س ب

ــورم و کاهــش احتمالــی شــاخص  ــرخ ت ن
ســهام د   ر بازارهــای مالــی ، قیمــت جهانــی طــال 
ــش  ــا افزای ــالد   ی ب ــد    می ــال جد   ی ــان س ــا پای ت
روبــرو خواهــد    شــد   .   جــورج گــرو مد   یــر عامــل 
ــس  ــی ول ــی س ــذاری آر ب ــرمایه گ ــه س موسس
منجمنــت تاکیــد    کــرد   : پیــش بینــی مــن ایــن 
اســت کــه قیمــت جهانــی طــال تــا پایــان ســال 
۲01۸ میــالد   ی بــه 1۴00 د   الر خواهــد    رســید   . 
ــی  ــت جهان ــه قیم ــت ک ــرایطی اس ــن د   ر ش ای
طــال د   ر آخریــن روز مباد   التــی ســال ۲017 
میالد   ی توانســته اســت ســطح مقاومتــی 1۳00 
د   الری را شکســته و تــا 1۳0۳ د   الر افزایــش یابد   . 
وی افــزود   : خیلــی ســخت اســت کــه بخواهیــم 
د   ربــاره اد   امــه رونــد    صعــود   ی قیمــت طــال پــس 
از پایــان تعطیــالت ســال جد   یــد    میــالد   ی 
اظهــار نظــر کنیــم. با بازگشــت ســرمایه گــذاران 

بیــن المللــی از تعطیــالت قیمــت طــال احتمــاال 
د   ســتخوش تحــوالت زیــاد   ی خواهــد    شــد   . بایــد    
منتظــر وضعیــت شــاخص ســهام د   ر بازارهای 
ــازار وال  ــوص ب ــه خص ــی ب ــن الملل بی

اســتریت آمریــکا باشــیم.
مهمتریــن  گفــت:  گــرو  جــورج 
د   ر ســال جد   یــد     رقیــب طــال 
ــد     ــهام خواه ــازار س ــالد   ی ب می
ــد    ســطح  ــال بتوان ــر ط ــود   . اگ ب
ــد   ،  1۳00 د   الری را حفــظ کن
بســیاری از ســرمایه گــذاران 
ــا  ــد    د   اد    ت ــح خواهن ترجی
ــهام  ــازار س ــای ب ــه ج ب
ــازار طــال ســرمایه  د   ر ب
و  کننــد     گــذاری 
ســبد     از  بخشــی 
گــذاری  ســرمایه 
ایــن  بــه  را  خــود    
فلــز گرانبهــا اختصــاص 
افــزود   : عامــل  د   هنــد   . وی 
ــال  ــی س ــال ط ــرای ط ــر ب ــم د   یگ مه
آینــد   ه ارزش اوراق قرضــه خواهــد    بــود   . سیاســت 
هــای پولــی فــد   رال رزرو آمریــکا و وضعیــت نــرخ 
بهــره مــی توانــد    تاثیــر زیــاد   ی بــر قیمــت طــال 
و ارزش د   الر د   اشــته باشــد   . همچنیــن ،مکســول 
ــی اف  ــی ت ــه ئ ــد    موسس ــر ارش ــد    تحلیلگ گل
ســکوریتی د   ر ایــن خصــوص تاکیــد    کــرد   : طــال 
نقــش مهمــی د   ر ســبد    ســرمایه گــذاری د   ارد    و 
ــبد   های  ــال د   ر س ــد    از ط ــذاران نبای ــرمایه گ س
ــن  ــالم ای ــاس اع ــر اس ــوند   . ب ــل ش ــود    غاف خ
موسســه ســرمایه گــذاری قیمــت جهانــی طــال 
ــا 1۴۴۵ د   الر  ــن 1070 ت ــد   ه بی ــال آین ــی س ط
د   ر نوســان خواهــد    بــود    و این نوســانات بســتگی 
بــه ســناریوهای مختلفــی د   ارد    کــه ممکن اســت 

طــی ماه هــای آینــد   ه رخ د   هــد   .

افق روشن » طال « د  ر سال 2018
تحلیل کارشناسان بین المللی از آیند  ه بازار طال 

 CNG ترقی اقتصاد  ی: تولید   انبوه محصول پرد  اخت الکترونیکی
ایران کیش  از ابتد  ای سال 97 آغاز می گرد  د  .

حسام د  ربانی رئیس بازاریابی و توسعه د  رگاه های پرد  اخت ایران 
کیش با بیان اینکه ورود   به بازارهای جد  ید   یک نیاز جد  ی برای 
سازمان های تجاری است گفت: بیماری نزد  یک بینی د  ر بازاریابی 

از بزرگترین آفت های هر کسب و کاری است.
و  بیماری  این  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  کیش  افزود  :ایران  وی   
فناوری  و  الکترونیک  پرد  اخت  خد  مات  نفوذ  ضریب  به  توجه  با 
اطالعات د  ر حوزه های مختلف صنایع، خد  مات و کسب و کارها 
عرصه  به  ورود    جهت  تخصصی  سنجی  نیاز  و  بررسی  به  اقد  ام 
بازارهای جد  ید   و به تبع آن اقد  ام به تولید   محصوالت منحصر به 
فرد   و ایجاد   خد  مات جد  ید   د  ر صنعت پرد  اخت الکترونیک کشور 
نمود  ه است. ساخت تجهیزات پرد  اخت الکترونیکی ویژه جایگاه های 

سوخت CNG یکی از مصاد  یق این مهم است.
د  ربانی گفت: یک محصول کارآمد   باید   براساس تمایالت مشتریان 
و نیازمند  یهای واقعی ایشان، د  ر زمان مناسب به بازار عرضه شود   
ابزار  شود  .  ارزیابی  مثبت  بازار  د  ر  محصول  پذیرش  المان های  تا 
پرد  اخت CNG ایران کیش خوشبختانه کامال هد  فمند   و برنامه 
ریزی شد  ه این مراحل را طی کرد  ه است و اکنون د  ر آستانه ورود   
انبوه به بازار قرارد  اد  . وی با اشاره به حضور ایران کیش د  ر نخستین 
نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته گفت:این 
حضور تمایل ایران کیش برای معرفی محصول د  ر بازار تخصصی 
و شناسایی طیف گسترد  ه تری از مخاطبین مستقیم ابزار پرد  اخت 
جایگاه های CNG را نشان مید  هد  . ضمن اینکه مشخصا به استناد   
پژوهشی  و  مید  انی  ارزیابی های  از  استنتاج شد  ه  و  اد  له شهود  ی 

تقاضای بازار نیز د  راین عرصه اثبات گرد  ید  ه است.

مد  یرعامل  جواد  ی  امین  سید    اقتصاد  ی:  ترقی 
والد  ت حضرت  پیامی  د  ر  ملل  اعتباری  موسسه 
مسیح )ع( و امام حسن عسکری )ع( را تبریک 

گفت.
جواد  ی  امین  سید    المسلمین  و  االسالم  حجت 
د  ر پیامی به مناسبت والد  ت حضرت مسیح )ع(،  
میالد   امام حسن عسکری )ع( و سالروز تاسیس 
موسسه  این  کرد    تاکید    ملل  اعتباری  موسسه 

همواره خود   را خاد  م مرد  م و کشور می د  انند  .
متن پیام حجت االسالم و المسلمین سید   امین 

جواد  ی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

د  ر آستانه والد  ت با سعاد  ت حضرت مسیح علی 
نبینا و علیه السالم و همچنین د  ر آستانه والد  ت 

ابوالحجه امام حسن عسکری علیه السالم هستیم.
من این د  و والد  ت را به محضر هموطنان عزیزمان 
تبریک و تهنیت عرض می کنم به ویژه به محضر 
رهبر عزیز انقالب اسالمی و همه کسانی که د  ر 

د  نیا پیرو حضرت مسیح علیه السالم هستند  .
هم چنین د  ر آستانه سی و یکمین سال تاسیس 
را  اتفاق  این  من  ملل هستیم.  اعتباری  موسسه 
تهنیت  و  تبریک  عزیز  هموطنان  محضر  به  هم 
این  د  ر  که  عزیزم  همکاران  از  کنم.  می  عرض 
۳0 سال مجد  انه تالش نمود  ند   تا این موسسه به 
اینجا رسید  ه و امروز د  ر خد  مت مرد  م عزیز کشور 
و  باشد    گرانقد  رمان  هموطنان  و  ایران  اسالمی 
خد  مات خوبی را به هموطنان ارائه نماید  ، از همه 

همکارانم تقد  یر و تشکر می کنم.

 انشاء اهلل که سال های سال د  ر این موسسه به 
مرد  م عزیز خد  مت کنند   و به هموطنانی عزیزی 
که برای آنها صاحب سفره هستند   مفید   باشند   هر 
چه که بتوانند   به هموطنان خد  مت بیشتر د  اشته 
باشند   یقین د  اشته باشند   که خد  مت بیشتر یعنی 
سفره بزرگتر، یعنی کارآیی بیشتر، یعنی ارزش 
بیشتر، یعنی رفتن و به نقطه نهایی رسید  ن. این 
یکی از کارهایی است که به نظر من باید   همکاران 
هموطنان  آنها  سفره  صاحب  کنند    د  قت  من 
باید    بنابراین  اسالمی هستند    ایران  د  ر  عزیزمان 
به صاحب سفره شان احترام بیشتری بگذارند   و 
باشند  . هیچ وقت کاری  آنها  همیشه د  ر خد  مت 
ناکرد  ه  نکنند   که به کرامت هموطنانمان خد  ای 
آنها  کرامت  و  جایگاه  یا  باشد    شد  ه  اد  ب  اساعه 

انتظار  این  از همکاران عزیزم  تضعیف شود  . من 
را د  ارم که همچنان خاد  می خود   را حفظ کنند   
سراسر  د  ر  عزیزمان  هموطنان  اگر  که  بد  انند    و 
اعتباری  موسسه  نام  به  چیزی  ما  نباشند    ایران 
ملل د  ر اختیار ند  اریم. اگر موسسه را د  اریم چون 
سایه مرد  م و نظام اسالمی بر سر ما است چون 
اقتد  ار نظام هست و با مجوز نظام د  ر خد  مت مرد  م 

هستیم؛ موسسه ملل هست.

ازابتد  ای سال 97 صورت می گیرد  :

تولید  انبوه محصول پرد  اخت الکترونیکی CNG ایران کیش 

»موسسه اعتباری ملل« سی و یک ساله شد  

ترقی اقتصاد  ی: مد  یرعامل بانک قوامین اظهار امید  واری کرد   بانک ها بتوانند   
د  رصد     1۸ از  کمتر  به  تسهیالت  سود    نرخ  کاهش  به  نسبت  آیند  ه  سال  د  ر 

اقد  ام کنند  .
غالمحسن تقی نتاج با اشاره به اینکه نرخ سود   تسهیالت با نرخ سود   سپرد  ه 
ها پیوند   و وابستگی د  ارد  ، گفت: اگرچه بخشنامه ها د  ر یک د  هه گذشته د  ر 
این زمینه ها نرخی را مشخص و اعالم می کرد  ند  ، اما د  ر واقع منابعی که د  ر 
موسسات پولی و بانکی است د  ر این د  وره، با نرخ باالی ۲0 د  رصد   سود   سپرد  ه 

د  ریافت کرد  ه اند  .
انتظار  شرایط،  اینکه  این  د  ر  بنابراین  اظهارد  اشت:  قوامین  بانک  مد  یرعامل 
از  فاصله کوتاهی پس  بتوانند   د  ر یک  بانکی  و  پولی  باشیم موسسات  د  اشته 
کاهش نرخ سود   سپرد  ه ها، نرخ سود   تسهیالت را نیز از 1۸ د  رصد   فعلی کاهش 

د  هند  ، قابل انجام نیست.
نیز  بد  انیم نرخ سود   1۸ د  رصد   فعلی  نتاج تصریح کرد  : خوب است که  تقی 
بانک  اساسی  اقد  امات  با  نیست. د  ر عین حال،  بانک ها  تامین کنند  ه هزینه 
مرکزی د  ر ماه های اخیر، بانک ها به سمت کاهش نرخ سود   سپرد  ه ها حرکت 

کرد  ه اند  .
سرمایه  های  صند  وق  مد  یریت  د  ر  که  هم  اقد  اماتی  با  کرد  :  خاطرنشان  وی 
د  رصد    زیر 1۵  به  نیز  بخش  این  د  ر  ها  نرخ  و  گرفت  گذاری صورت خواهد   
سود    نرخ  کاهش  شاهد     97 سال  د  ر  بود    امید  وار  توان  می  رسید  ،  خواهد   

تسهیالت به زیر 1۸ د  رصد   باشیم.

ترقی اقتصاد  ی : د  کتر حسینی د  ر مراسم تقد  یر از بانک سپه د  راختتامیه تجارب موفق مد  یریتی گفت: بانک سپه به 
د  نبال مد  یریت بهینه د  ارایی ها و بد  هی ها د  ر راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد   مقاومتی است.

عضو هیئت مد  یره د  ر مراسم اختتامیه طرح بهینه کاوی تجارب موفق مد  یریتی د  ر حوزه اقتصاد   مقاومتی که د  ر سالن 
همایش های مرکز آموزش مد  یریت د  ولتی برگزار شد   گفت: یکی از اهد  اف کالن بانک سپه د  ر چارچوب برنامه ریزی 

استراتژیک، افزایش و پاید  ار سازی سود  آوری است.
د  کتر حسینی د  ر این مراسم د  رخصوص تجربه موفق مد  یریتی بانک سپه د  ر حوزه اقتصاد   مقاومتی با عنوان پروژه استقرار 
رویکرد   مد  یریت د  ارایی و بد  هی اظهار د  اشت: مد  یریت د  ارایی- بد  هی با رویکرد   توازن د  ر د  رآمد   ها و هزینه ها و حد  اقل 

سازی ریسک های مترتب د  ر راستای اهد  اف کالن بانک سپه تعریف شد  ه و به تحقق آن کمک می کند  .
د  کتر حسینی با بیان اینکه اقتصاد   مقاومتی یک اقتصاد   پویا و فعال است نه اقتصاد  ی بسته و منزوی و اقتصاد   مقاومتی 
یک اقتصاد   سنتی نبود  ه بلکه اقتصاد  ی د  انش بنیان و متکی بر فناوری های نوین است افزود  : اقتصاد   مقاومتی به د  نبال 
بهره برد  اری از تمام ظرفیت ها و منابع انسانی و مالی و غیر مالی کشور برای شکل گیری یک اقتصاد   قد  رتمند   و پویا 

است.
عضو هیئت مد  یره د  رخصوص الزامات اجرای سیاست های کلی اقتصاد   مقاومتی به محد  ود  یت های بین المللی، شرایط 
خاص اقتصاد   کشور و موانع و محد  ود  یت های تولید   ملی اشاره کرد   و گفت: لزوم همفکری و همکاری همه جانبه سازمان 
ها و نهاد  های اقتصاد  ی، مالی و سایر د  ستگاه ها، لزوم برنامه ریزی و تد  وین استراتژی، لزوم توجه به نقش نظام بانکی 
و سیستم پولی و مالی به عنوان موتور محرک اقتصاد   کشور و د  ستیابی به یک طرح جامع و کامل د  ر راستای تحقق 

اهد  اف اقتصاد   مقاومتی است.
وی د  ر اد  امه به اهم ویژگی های اقتصاد   مقاومتی اشاره کرد   و افزود  : الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور، د  رون زا، 

برون گرا و متکی بر اقتصاد   مرد  م بنیاد   بود  ن از مهمترین ویژگی های اقتصاد   مقاومتی است.

زمانمناسبکاهشنرخسودتسهیالت
اقداماتکلیدیدربازارپول

عضوهیئتمدیرهبانکسپه
سودآوریازاهدافکالنبانکسپهاست

مدیرعاملبانکانصار:

صندوقهایسرمایهگذاریبادرآمدثابت
قانونرادورمیزنند

ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک انصار گفت: صند وق های سرمایه گذاری با د رآمد  ثابت به ابزاری برای 
د ور زد ن قوانین د ر نظام بانکی کشور تبد یل شد ه اند . آیت اهلل ابراهیمی د رباره نرخ سود  صند وق های 
سرمایه گذاری با د رآمد  ثابت، اظهار د اشت: فلسفه وجود ی صند وق های سرمایه گذاری به نوبه خود  
مثبت است و می تواند  به بخش تولید  و اقتصاد  واقعی وصل شود  اما اکنون شاهد  آن هستیم که این 
صند وق ها مجد د ا به حساب بانکی متصل شد ه اند . وی افزود : د ر واقع این صند وق ها به ابزاری برای د ور 
زد ن قوانین د ر نظام بانکی کشور تبد یل شد ه اند ، به طوری که د ر بهترین صند وق 7۵ د رصد  سرمایه آن 
د ر سپرد ه، ۲۵ د رصد  د ر اوراق مالی و ۵ د رصد  د ر بازار سرمایه صرف شد ه است. ابراهیمی اد امه د اد : بر 
همین اساس نمی توان انتظار د اشت که این عملکرد  کمکی به بورس کند ، از سوی د یگر بانک مرکزی 
د ر حالی به تمامی بانک ها ابالغ کرد ه که نرخ سود  خود  را به 1۵ د رصد  کاهش د هند  که برخی از بانک ها 
بخش اعظمی از سپرد ه های صند وق ها را سپرد ه کرد ه اند . بنابراین این ابزار با کارکرد  فعلی مانع از رشد  
اقتصاد ی شد ه و به بد تر شد ن وضعیت عملکرد  سیستم بانکی منتج می شود .مد یرعامل بانک انصار با 
اشاره به بخشنامه کاهش نرخ سود  بانکی تصریح کرد : بانک مرکزی با اجرای این مقررات برای بانک ها یک 
فرصت ایجاد  کرد  تا سود  واهی به مرد م پرد اخت نکنند  اما آنها به جای اجرای د ستورالعمل بانک مرکزی 
سپرد ه های ارزان خود  را به صند وق ها انتقال د اد ه و یا به سپرد ه های بلند مد ت با نرخ باال منتقل کرد ند .

انقالبجدیدبانکیاست»بانکآفیسر«
ترقی اقتصاد   ی: شاید    این اید   ه که شما د   ر خانه بنشینید    و یک نفر د   ر شعبه کارهای بانکی شما را 
انجام بد   هد    خیلی رویایی به نظر برسد   ، اما بانک ملی ایران این اید   ه را با طرح »بانک آفیسر« کامال 
عملیاتی کرد   ه است.بارها شنید   ه شد   ه که د   ر نظام های بانکی پیشرفته د   نیا، مشتریان به حضور د   ر 
شعب بانک نیازی ند   ارند    و یا نیازهای بانکی آنها به صورت غیرحضوری برآورد   ه می شود   .بانک ملی 
ایران نیز با توجه به نیاز مشتریان برای کاهش مراجعه حضوری به شعب، خد   مت جد   ید    »بانک 
آفیسر« را ارایه کرد   ه تا مشتریان بتوانند    با کمک آن د   ر هر ساعت از شبانه روز نیازهای بانکی خود    
را رفع کنند   .بانک ملی ایران د   ر این طرح که می توان از آن به عنوان انقالبی د   ر نظام بانکی نام برد    و 
حاصل مطالعه کارشناسی و مشاهد   ه حضوری بانک های بزرگ و معتبر جهان است، رابط های بانک 
د   ر »بانک آفیسر« را از میان نیروهای نخبه و توانمند    خود    انتخاب کرد   ه و د   وره های آموزشی فنی 

برای آنها تد   ارک د   ید   ه است.

حمایتموسسهنورازشرکتهایدانشبنیان
ترقی اقتصاد   ی: معاون طرح و برنامه موسسه نور از آماد   گی این موسسه جهت حضور د   ر عرصه 
شرکت های د   انش بنیان د   ر قالب تامین سرمایه و سرمایه گذاری خبر د   اد   .علی ارشد   ی با اعالم این 
خبرگفت: این موسسه د   ر چارچوب تهیه برنامه های میان مد   ت و بلند   مد   ت خود   ،  آماد   گی الزم جهت 
حضور د   ر عرصه شرکت های د   انش بنیان د   ر قالب تامین سرمایه و سرمایه گذاری را به طور کامل 
برخورد   ار است و کامال د   ر این زمینه اعالم آماد   گی جهت بررسی طرح های پیشنهاد   ی را د   ارد   .وی 
خاطرنشان کرد   : این موسسه چشم اند   از فعالیت های خود    را تاثیرگذاری بر پیشرفت کشور و توسعه  
ملی، ارایه  خد   مات نوین بانکی و توانمند   سازی عموم افراد    جامعه از طریق فراهم کرد   ن باالترین 

امکانات مشارکت اجتماعی و اعتباری ترسیم کرد   ه است.

صورتهایمالیسال۹۵پستبانکتصویبشد
ترقی اقتصاد   ی: مجمع عمومی عاد   ی سال 1۳9۵ پست بانک ایران با حضور ۸7.۶7 د   رصد    از 
سهامد   اران حقیقی و حقوقی برگزار و صورت های مالی آن به تصویب رسید   .خسرو فرحی مد   یرعامل 
پست بانک ایران د   ر مجمع مذکور گفت: ۵1 د   رصد    سهام بانک متعلق به د   ولت است و ۲۵ د   رصد    به 
سهام عد   الت، ۵ د   رصد    به سهام ترجیحی کارکنان و 19 د   رصد    نیز به سایر اشخاص حقیقی و حقوفی 
تعلق د   ارد   .وی معرفی پست بانک به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT و اخذ مجوز باجه 
های بانکی از بانک مرکزی را زمینه رونق و چشم اند   از مثبت بانک معرفی کرد    و افزود   : افزایش سرمایه 

بانک با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات د   ر حال پیگیری و انجام است.

صابریانمدیرروابطعمومیبانکملتشد
ترقی اقتصاد   ی: مد   یر جد   ید    روابط عمومی بانک ملت منصوب شد   .علی اکبر صابریان سکان هد   ایت 
روابط عمومی بانک ملت را عهد   ه د   ار خواهد    شد   . وی د   ارای مد   رک کارشناسی ارشد    مد   یریت اجرایی 
و قبل از تصد   ی پست روابط عمومی، مد   یر شعب بانک ملت د   ر استان زنجان بود   ه است.مسعود    نصر 
اصفهانی؛ مد   یر سابق روابط عمومی بانک نیز به عنوان مد   یر امور بانکد   اری شرکتی این بانک منصوب شد   .

4اولویتبانکمهراقتصادبرایسوددهی
ترقی اقتصاد   ی :معاون اعتبارات و بین الملل بانک مهر اقتصاد    گفت: امسال بانک۴اولویت را برای 
سود   د   هی مشخص کرد   ه که این اولویتها شامل وصول مطالبات، مصرف بهینه، فروش امالک و 
گسترش سرویس های الکترونیکی است.ایرج نیک اختر د   ر نشست هم اند   یشی مد   یران و روسای 
شعب استان فارس گفت: د   ر حال حاضر رقابت شد   ید   ی بین بانک ها برای جذب مشتری وجود    د   ارد    
از اینرو بنگاهی موفق است که با ارائه خد   مات کاربرد   ی و متنوع و ارتقاء ساختارهای ارتباطی خود   ، 

فرآیند    پرد   اخت تسهیالت را د   ر حد   اقل زمان ممکن به انجام رساند   .

ثبتافزایشسرمایهبانکخاورمیانه
ترقی اقتصاد   ی: افزایش سرمایه 1.000.000 میلیون ریالی بانک خاورمیانه د   ر ثبت شرکت ها به 
ثبت رسید   .شرکت بانک خاورمیانه که نماد    »وخاور« د   ر بورس اوراق بهاد   ار تهران معامالت آن انجام 
می شود    امروز با انتشار اطالعیه ای د   ر سامانه کد   ال اعالم کرد   ، افزایش سرمایه این بانک بر اساس 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاد   ه 10 آبان ماه 9۶ ثبت و نهایی شد   .بر اساس این اطالعیه افزایش 
سرمایۀ بانک خاورمیانه از مبلغ ۵.000.000 میلیون ریال به  مبلغ ۶.000.000 میلیون ریال »از 
محل سود    انباشته مبلغ 1.000.000 میلیون ریال« د   ر ۶ د   ی ماه 9۶ د   ر مرجع ثبت شرکت ها به 

ثبت رسید   ه است.

تقدیرازبانکدیدرسومینکنفرانسملیکارآفرینی
ترقی اقتصاد   ی: د   ر سومین کنفرانس ملی کارآفرینی که با حضور صاحبان بنگاه های اقتصاد   ی، 
مقامات د   ولتی، بخش خصوصی و صد   ها کارآفرین با محوریت استقامت ملی و توسعه پاید   ار برگزار شد    
از بانک د   ی تقد   یر شد   .د   ر سومین همایش ملی کارآفرینی که از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معاد   ن و کشاورزی ایران و با مشارکت گروه اید   ه برگزار شد   ، ضمن بررسی 
مسائل و مشکالت بنگاه های اقتصاد   ی و کارآفرینان کشور، روش ها و راهکارهای ایجاد    و توسعه 

اشتغال پاید   ار بررسی شد   .

بانکصادرات٢٠هزارمیلیاردریال
وامقرضالحسنهپرداختکرد

ترقی اقتصاد ی: بانک صاد رات ایران د ر راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود  طی 9 ماه 
ابتد ای سال 9۶ قریب به 1۴۵ هزار فقره به ارزش تقریبا ۲0 هزار میلیارد  ریال وام قرض الحسنه 
د راختیار متقاضیان سراسر کشور قرار د اد ه است.آمار وام های قرض الحسنه شبکه این بانک طی 
نه ماه منتهی به پایان آذر ماه سال جاری حکایت از پرد اخت 1۴۴ هزار و۸۲۵ فقره انواع وام قرض 
الحسنه به مبلغ بیش از 19 هزار و9۴1 میلیارد  ریال د ارد  که عمد تا د ر راستای حمایت از مشاغل 
خانگی معرفی شد گان سازمان های حمایتی واشتغال اقشار آسیب پذیر، کمک به سنت حسنه 
ازد واج، نوسازی مناطق روستایی، پرد اخت وام به کارکنان موسسات و شرکتهای د ولتی، د رمان و 

ود یعه مسکن و سایر موارد  پرد اخت شد ه است.

توافقجدیدبانکتوسعهتعاونبا٢٠بانکخارجی
ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک توسعه تعاون از گسترش مناسبات بین المللی این بانک د ر د وران 
پسابرجام و همکاری با ۲0 بانک خارجی خبر د اد .حجت اهلل مهد یان  د رباره برقراری روابط کارگزاری 
و بین الملل بانک توسعه تعاون به ویژه د ر د وران پسابرجام، گفت:  خوشبختانه د ر این زمینه گشایش 
های مناسبی د اشتیم، ولی شرایط هنوز اید ه آل نیست.مد یرعامل بانک توسعه تعاون اظهارد اشت: 
فعالیت های بین الملل بانک نسبت به گذشته بسیار تغییر کرد ه به گونه ای که ما قبل از برجام تنها 
با چند  بانک روابط کارگزاری د اشتیم، اما این تعد اد  د ر حال حاضر به ۲0 بانک خارجی رسید ه است.
مهد یان با اشاره به برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی افزود : همچنان د ر حال مذاکره و 

توسعه روابط د ر این بخش هستیم. د ر مجموع روابط با قبل از برجام قابل مقایسه نیست.

اخبارکوتاه

بازارپول
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ترقی اقتصاد  ی: رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیش از ۳ هزار میلیارد   د  الر 
ریسک د  ر کشور وجود   د  ارد   که نیاز به پوشش های بیمه ای د  ارند   و تنها ۳0 

د  رصد   از آنها د  ارای پوشش هستند  .
عبد  الناصر همتی، د  رباره کاستن از سهم بیمه ایران د  ر بازار و افزود  ه شد  ن 
به سهم بیمه های خصوصی گفت: بیمه مرکزی برنامه ای برای کاهش سهم 
بیمه ایران د  ر بازار ند  ارد   بلکه ما بیشتر بد  نبال آن هستیم تا کیک بازار را 

بزرگ تر کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگتر شد  ن کیک بازار به معنای پر کرد  ن ظرفیت های 
خالی بیمه ای د  ر کشور است، اظهار د  اشت: 70 د  رصد   از ظرفیت های بیمه 
د  ر کشور خالی است؛ بیش از ۳ هزار میلیارد   د  الر ریسک د  ر کشور وجود   
د  ارد   که نیاز به پوشش های بیمه ای د  ارند   و تنها ۳0 د  رصد   از آنها د  ارای 

پوشش هستند  .

رئیس شورایعالی بیمه تاکید   کرد   که تمامی شرکت های بیمه و حتی بیمه 
ایران به عنوان تنها شرکت د  ولتی می توانند   برای پر کرد  ن ظرفیت های 
خالی بیمه ای د  ر کشور تالش کند  . همتی اد  امه د  اد  : ما به توسعه بازار بیمه 
د  ر کشور توجه د  اریم و سیاست ما کاستن از سهم بیمه ایران د  ر بازار نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار د  اشت: معتقد   هستم که ۳0 د  رصد   از سهم 
بازار برای بیمه ایران سهم خوبی است و شرکت های خصوصی 70 د  رصد   
د  یگر بازار را د  ر اختیار د  ارند  ؛ هر اند  ازه کیک بازار بزرگتر شود  ، خوب است 
ولی باال یا پایین شد  ن سهم بیمه ایران برای بیمه مرکزی اولویت اول نیست.  

25هزار میلیارد   تومان؛ خسارات محقق شد  ه صنعت بیمه 
رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد   که صنعت بیمه به طور ساالنه ۲۵ هزار 
میلیارد   تومان خسارت محقق شد  ه د  ارد  . عبد  الناصر همتی با اعالم این رقم 
افزود  : 10 هزار میلیارد   تومان از ۲۵ هزار میلیارد   تومان خسارت محقق شد  ه 

صنعت بیمه بابت خسارات ناشی از تصاد  فات رانند  گی است.
وی اد  امه د  اد  : می توان گفت زیان های مالی با خرید   بیمه قابل جبران است 
و شرکت های بیمه نیز کار خود   را به خوبی انجام د  اد  ه اند   اما  آسیب های 

ناشی از فوت و مصد  ومیت برای خانواد  ه ها جبران ناپذیر است.
د  ر  به سمت کاهش حواد  ث  باید    که  تاکید   کرد    بیمه  عالی  رییس شورای 

کشور حرکت کنیم.

ترقی اقتصاد  ی: صنعت بیمه نیازمند   فکر و اید  ه های 
نو است و باید   با نوآوری و محصوالت جد  ید   و ترکیب 

پرتفوی مناسب نیازهای مرد  م را تامین نماید  .
لــزوم  بر  آرمان  بیمه  مد  یرعامل  بیانیان  علیرضا 
همفکری و هم افزایی برای بهبود   عملکرد   و پیشــبرد   
اهـد  اف شـرکت تأکید   کرد  ود  ر اد  امه با اشاره به حواد  ث 
ناگوار وقوع زلزله د  ر کشور، این وضعیت را برای مرد  م 
طاقت فرسا و زیانبار توصیف و ابراز امید  واری کرد   که 
های  د  ارایی  و  اموال  د  اد  ن  قرار  پوشش  تحت  با  مرد  م 
اینگونه حواد  ث  خود  ، د  غد  غه ای برای جبران خسارت 

طریق  این  از  آنها  خسارت  از  بخشی  و  باشند    ند  اشته 
جبران شود  . 

را  شرکت  آتی  و  جاری  های  برنامه  اد  امه،  د  ر  بیانیان 
گذشته  سال  یک  طی  گفت  و  د  اد    قرار  توجه  مورد   
کرد    اطمینان  اظهار  و  گرفته  انجام  مفید  ی  اقد  امات 
کلیه  افزایی  هم  و  همفکری  با  که  خوبی  سازماند  هی 
کارکنان د  ر سطح شرکت صورت گرفته، همچنان تد  اوم 

د  اشته باشد  . 
مد  یر عامل بیمه آرمان الزمۀ صد  ور یک بیمه نامۀ خوب 
برای  نرخ فنی مناسب  ارائۀ  و  ارزیابی د  قیق ریسک  را 

آن د  انست و از مد  یران و مسئوالن شعب خواست به هر 
قیمتی بد  نبال افزایش پرتفوی نباشند   و قبل از صد  ور 
توجه  مورد    جد    بطور  را  موارد    این  ای،  نامه  بیمه   هر 
فروش  شبکه  و  نمایند  گان  بیانیان  علیرضا  د  هند  .  قرار 
مد  یران  گفت:  و  کرد    عنوان  شرکت  اجرایی  بازوان  را 
د  ر  را  نمایند  گان  قاطبۀ  باید    شعب  مسئوالن  و 
و  همراهی  حمایت،  مورد    شرکت  پیشبرد    و  فعالیت 
برآورد  ه  را  آنان  های  خواسته  و  د  هند    قرار  همیاری 
اهم  از  را  گذار  بیمه  به  احترام  همچنین  او  سازند  . 
و  شعب  مسئوالن  کرد     تأکید    و  قلمد  اد    واجبات 

به  رسانی  خد  مت  پیشگامان  باید    فروش  شبکه 
مسائل  همه  رأس  د  ر  امر  این  و  باشند    گذاران   بیمه 

قرار گیرد  . 

بد ون  این شرکت،  از رشد  ۲7 د رصد ی  نوین  بیمه  ایستانیوز: مد یرعامل 
احتساب بیمه شخص ثالث طی هشت ماهه نخست سال 9۶ نسبت به مد ت 

مشابه سال قبل خبر د اد .
هم زمان با د ومین نشست هم اند یشی مد یران  ستاد ی و رؤسای شعب بیمه 

مزیت  گفت:  این خبر  اعالم  با  زند   کریم خان  د ر سال 9۶، حسین  نوین 
اید ه می تواند  منشا  برای رشد  مقوله پیچید ه ای نیست، گاهی یک  رقابتی 
تحول باشد ، خوشبختانه پیاد ه سازی اید ه اتوپالس د ر شرکت امروز به رشد  

۴0 د رصد ی د ر بیمه های بد نه منجر شد ه است.
وی اد امه د اد : مزیت رقابتی به صورت تصاد فی و بد ون برنامه حاصل نمی 
شود  بلکه باید  این تفکر برای ایجاد  تغییر و د ستیابی به تحول د ر سیستم 
شکل بگیرد . ما د ر بیمه نوین تالش می کنیم محصوالت و خد مات خود  را 

از طریق رقابت مد اری متمایز کنیم.
کریم خان زند  د رخصوص اهمیت برنامه ریزی برای تعالی سازمانی د ر بیمه 
نوین گفت: تعالی سازمانی به معنای خلق ارزش برای تک تک اعضاست. 
این تعالی بد ون گسترش توانایی و ایجاد  فرصت رشد  برای تمام همکاران، 
امکان پذیر نمی شود . رشد  یک مقوله فرد ی نیست، د ر بیمه نوین تفکر رشد  

جمعی باید  حاکم باشد  و این به معنای مشارکت کارکنان و ایجاد  امکان 
برای رشد  برای افراد  است.

وی خاطرنشان کرد : برای تغییر وضع موجود  باید  تصمیم گرفت و این تغییر 
با استفاد ه از یاد گیری و آموزش محقق  باید   برای نوآوری و ایجاد  فرصت 
شود . من همواره تأکید  کرد ه ام، نیاز به آموزش و به چالش کشید ن وضع 
موجود  هرگز قطع نمی شود  چرا که با توجه به روند  تحوالت این نیاز هر 

روز بیشتر از قبل هم خواهد  بود .
بازار گفت و  از وضعیت قابل قبول این شرکت د ر  مد یرعامل بیمه نوین 
تصریح کرد : خوشبختانه جایگاه پاید اری که امروز د ر آن هستیم نتیجه 
اینکه امروز توس رقبا رصد   تالش همه کارکنان و شبکه فروش است و 
را  بازار  د ر  خود   موقعیت  ایم  توانسته  که  است  این  از  حاکی  شویم  می 

تثبیت کنیم.

از  ایران د  ر هفته های گذشته  بیمه  ترقی اقتصاد  ی: 
طرح اصالح ساختاری خود   رونمایی کرد  ه است ولی به 
نظر می رسد   این طرح نمی تواند   پاسخی برای ضعف 
های کنونی این شرکت از جمله د  ر زمینه افزایش سطح 

توانگری مالی د  اشته باشد  .
یکی از مهم ترین مسائلی که صنعت بیمه با آن روبه 
و  بیمه  های  شرکت  یکسان  و  سنتی  ساختار  روست، 
توسعه نیافتن خد  مات الکترونیک و فروش بیمه نامه از 
ابزارک های موبایلی  از  با استفاد  ه  راه های اینترنتی و 

است.
از  بیش  که  د  ولتی  شرکت  تنها  عنوان  به  ایران  بیمه 
د  ر  را  کشور  بیمه  صنعت  د  ر  بازار  سهم  از  د  رصد     ۳0
این شرکت  از اصالح ساختار  اختیار د  ارد  ، ماه گذشته 
خبر د  اد  . براساس اصالحات جد  ید   پست های سازمانی 
به حد  ود    از ۵ هزار و ۳00 پست  از بیش  این شرکت 

۳ هزار و ۵00 پست تقلیل خواهند   یافت و همچنین 
کارکنان قرارد  اد  ی امکان رسید  ن به پست های سازمانی 

باالتر و معاونت را بد  ست خواهند   آورد  .
د  ر  ها  استان  مراکز  و  اختیارات شعبات  د  یگر  از سوی 
حال  این  با  یافت.  خواهد    افزایش  جد  ید    ساختار  این 
است  آن  از  حاکی  اصالحات  این  تر  د  قیق  بررسی 
ایران،  بیمه  کارکنان  از  د  رصد     ۶0 حاضر  حال  د  ر  که 
اصالحات  اجرای  با  و  هستند    قرارد  اد  ی  کارکنان 
پست های  کارکنان  د  ست  این  از  بسیاری  ساختاری، 
 سازمانی را که د  ر حال حاضر د  ر اختیار د  ارند  ، از د  ست 
خواهند   د  اد  . براین اساس بسیاری از افراد   که د  ر حال 
حاضر به عنوان رئیس اد  اره مشغول به فعالیت هستند  ، 
به کارشناس تقلیل رتبه د  اد  ه می شوند   که این موضوع 
نه تنها باعث کاهش حقوق و مزایا شد  ه بلکه انگیزه برای 
فعالیت د  ر ساختار جد  ید   را از نیروی انسانی می گیرد  .

د  ر حالی که بیمه ایران د  ر روزهای گذشته تالش کرد  ه 
تا با جریان سازی خبری، اصالح ساختاری این شرکت 
ها  رسانه  د  ر  برای خود    بزرگ  د  ستاورد  ی  عنوان  به  را 
مطرح کند   اما گفت و گو با بد  نه کارشناسی و فنی این 
شرکت نشان می د  هد   که بسیاری از آنها به طور کامل 

با این اصالحات مخالف هستند  .
از سوی د  یگر جد  ی گرفته نشد  ن مد  یریت ریسک د  ر 
نامه  ایران و همچنین تاکید   زیاد   بر فروش بیمه  بیمه 
اجباری ثالث و عد  م ذخیره گیری مناسب باعث شد  ه تا 
توانگری مالی بیمه ایران د  ر سال گذشته به ۴0 د  رصد   
و رتبه ۴ برسد   که پایین ترین نسبت توانگری د  ر صنعت 

بیمه کشور است.
همچنین آمارهای منتشر شد  ه د  ر سالنامه آماری بیمه 
مرکزی نشان می د  هد   که بیمه ایران ۸0 هزار میلیارد   
رقم  که  د  اشته  خسارت  پرد  اخت  گذشته  سال  ریال 

بسیار باالیی محسوب می شود  . همچنین آمارها حکایت 
از بد  هی وصول نشد  ه ۶ هزار میلیارد   تومانی این شرکت 
از د  ستگاه های د  ولتی و بنگاه های اقتصاد  ی د  ارد  . یکی 
از عمد  ه ترین چالش ها آنجاست که برخی از نمایند  گان 
فروش این شرکت حتی بیمه نامه اجباری شخص ثالث 
تالشی  نیز  مد  یران  و  فروشند    می  اقساطی  طور  به  را 

برای وصول مطالبات نمی کنند  .
تنها  و  ترین  قد  یمی  عنوان  به  ایران  بیمه  به طور حتم 
شرکت د  ولتی که سهم بزرگی د  ر صنعت بیمه کشور ایفا 
کرد  ه و بیش از ۳0 د  رصد   بازار را د  ر اختیار د  ارد  ، می تواند   
با تکیه بر نیروی انسانی خبره و استفاد  ه از د  ید  گاه های 
کارشناسی، راهبری خود   را صنعت بیمه حفظ کند   اما به 
نظر می رسد   تجد  ید   نظر د  ر طرح اصالح ساختاری مورد   
نظر برای جلوگیری از خروج نیروهای کارشناس و افزایش 

انگیزه کارکنان ضروری است.  

اقتصاد  ی  کمیسیون  رییس  نایب   : اقتصاد  ی  ترقی 
های  شرکت  وجود    گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
بهتر است  و  بیمه نمی کند    به صنعت  کوچک کمکی 

این شرکت ها د  ر یکد  یگر اد  غام شوند  .
تعد  د    از  الرگانی«  موسوی  »سید  ناصر  االسالم  حجت 
شرکت های کوچک فعال د  ر صنعت بیمه گالیه کرد  .وی 
افزود  : هرچند   به نام توسعه بخش خصوصی شرکت های 
متعد  د  ی د  ر صنعت بیمه ایجاد   شد  ه است و بسیاری از 
اند    بانک ها برای خود   شرکت بیمه هم تاسیس کرد  ه 
اما ایجاد   این شرکت ها کمکی به توسعه صنعت بیمه 

د  ر کشور نمی کند  .
فعالیت  بر  بیمه مرکزی  تر  وی خواستار نظارت جد  ی 
ها شرکت های بیمه د  ر کشور شد   تا مشکلی همچون 
ورشکستگی بیمه توسعه برای د  یگر شرکت های بیمه 

تکرار نشود  .
مجلس  د  ر  اصفهان  استان  نمایند  گان  مجمع  رئیس 
را  کوچک  های  بیمه  اگر  کرد  :  تاکید    اسالمی  شورای 
اد  غام نکنیم، مشکل بیمه توسعه، آخرین مشکل صنعت 

بیمه د  ر کشور نخواهد   بود  .
موسوی الرگانی اظهار د  اشت: بیمه توسعه حد  ود   چهار 
سال پیش ورشکست شد   و با وجود   آنکه تعیین تکلیف 
هم  باز  شد  ه،  سپرد  ه  ایران  بیمه  به  آن  گذاران  بیمه 

هنوز برخی مشکالت آن پابرجاست که با گذشت زمان 
برطرف می شود  .

همچنین  مجلس  اقتصاد  ی  کمیسیون  رییس  نایب 
رسید  گی  جریان  د  ر  خواست  د  ولتی  های  د  ستگاه  از 

برای  را  الزم  بینی  پیش  آیند  ه،  سال  بود  جه  الیحه  به 
پرد  اخت بد  هی خود   به صنعت بیمه د  اشته باشند   تا این 

صنعت بتواند   تعهد  ات خود   را انجام د  هد  .
و  اقتصاد    پشتیبان  باید    بیمه  صنعت  وی،  گفته  به 

فعالیت های اقتصاد  ی کشور باشد   اما بار سنگین بد  هی 
های معوق سبب می شود   تا آنها نتوانند   تعهد  ات خود   

را د  ر برابر بیمه گذاران به خوبی ایفا کنند  .
شرکت  تنها  عنوان  به  ایران  بیمه  به  نمونه  برای  وی 
100 د  رصد   د  ولتی د  ر صنعت بیمه اشاره کرد   و گفت: 
هزینه های تحمیلی ناشی از بد  هی آموزش و پرورش یا 
بنیاد   شهید   سبب شد  ه تا سهم این شرکت از بازار بیمه 
با د  ر اختیار د  اشتن گسترد  ه  یابد   د  ر حالی که  کاهش 
ترین شبکه فروش و نمایند  گی د  ر کشور نیمی از بازار 

را د  ر اختیار د  اشت.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد  ی مجلس افزود  : باید   به 
از  تا  کنیم  تقویت  را  آن  و  د  هیم  مید  ان  بیمه  صنعت 
عهد  ه بیمه های بزرگ برآیند   و د  ر بازار بیمه منطقه ای 

و جهانی نیز فعال شوند  .
چند  ی  نیز  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  همتی  عبد  الناصر 
اینکه  یاد  آوری  با  بیمه  پیش د  ر آیین گرامید  اشت روز 
بابت  خود    بیمه  حق  د  ولتی  های  د  ستگاه  از  برخی 
یا  و  اند    نپرد  اخته  این شرکت  به  را  بیمه  پوشش های 
همچون وزارت آموزش و پرورش بد  هکارند  ، گفته بود  : 
برای نمونه بیمه ایران 1۵ هزار میلیارد   ریال به جانبازان 
از  ریال  میلیارد    هزار   ۲0 مجموع  د  ر  و  پرد  اخت  عزیز 

بنیاد   شهید   طلبکار است.

خطر ورشکستگی بیمه های کوچک را تهدید می کند
اد  غام شرکت های بیمه ای ضروری است 

توزیع نوشت افزار د  رمد  ارس مناطق 
زلزله زد  ه توسط بیمه آسیا

ترقی اقتصاد  ی: بیمه آسیا د  ر مد  ارس مناطق زلزله زد  ه غرب کشور 
توزیع  و  چاپ  هزینه  اختصاص  با  آسیا  کرد  .بیمه  توزیع  افزار  نوشت 
انساند  وستانه  افزار و کمک های  به تهیه نوشت  سررسید   سال 1۳9۶ 
کارکنان این شرکت، د  ر مد  ارس مناطق زلزله زد  ه سر پل ذهاب، ازگله 
ساخت  گزارش،  کرد  .بنابراین  توزیع  افزار  نوشت  گیالنغرب  و  جوانرود   
مد  رسه د  ر سیستان و بلوچستان، توزیع نوشت افزار و توپ های ورزشی 
د  ر مد  ارس مناطق محروم کشور بخشی از برنامه ریزی هد  فمند   بیمه 
آسیا د  ر حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصاد  ی است که د  ر د  و 

سال اخیر انجام شد  ه است.

بیمه پارسیان د  ر مناطق زلزله زد  ه 
کرمانشاه مد  رسه می سازد  

مسئولیت  نقش  ایفای  راستای  د  ر  پارسیان  بیمه  اقتصاد  ی:  ترقی 
اجتماعی خود   و کمک به هموطنان آسیب د  ید  ه از زلزله غرب کشور با 
اختصاص مبالغی از محل بود  جه تبلیغات و کمک های نقد  ی کارکنان 
قصد   د  ارد   مد  رسه ای د  ر یکی از مناطق زلزله زد  ه غرب کشور احد  اث 
نماید  .براساس این گزارش هزینه سررسید  های نوروز سال 1۳97 بیمه 
پارسیان ، یک روز از حقوق همکاران و همچنین مبالغی که کارکنان 
این شرکت به حساب جد  اگانه ای که به همین منظور اختصاص یافته 
بود   واریز نمود  ه اند   را پس از جمع آوری برای ساخت یک باب مد  رسه 
د  ر یکی از مناطق زلزله زد  ه غرب کشور اختصاص د  اد   تا د  انش آموزان 
این مناطق که آسیب جد  ی از زلزله اخیر د  ید  ه اند   از نعمت تحصیل 

محروم نمانند  .

 حضور بیمه »ما« د  ر فروم تجاری 
»CIS ایران، روسیه و کشورهای«

تجاری  فروم  د  ر  »ما«  بیمه  طرف  از  راد  سعید    امیر  اقتصاد  ی:  ترقی 
بانک  سینا،  بانک  مشارکت  با  که   »CIS کشورهای  و  روسیه  »ایران، 
مد  یر  راد  سعید     یافت.امیر  حضور  شد    برگزار  »ما«  بیمه  و  پاسارگاد   
همایش حضور  این  د  ر  »ما«  بیمه   crm  و تبلیغات  فروش،  بازاریابی، 
یافت و به عنوان مد  عو سخنرانی نمود  .بر اساس این گزارش، راد  سعید   
پس از معرفی تاریخچه و زمینه فعالیت های شرکت بیمه »ما« گفت: 
هد  ف ما به نمایند  گی از صنعت بیمه کشور، معرفی قابلیت های فنی 
کشور د  ر این حوزه، رفع د  غد  غه های بیمه ای، رفع چالش ها و موانع 
برای  خاطر  آرامش  و  اطمینان  ایجاد    و  اقتصاد  ی  فعاالن  برای  موجود   
تجار و اصناف هر د  و کشور می باشد  .وی همچنین با اشاره به فعالیت 
از جمله کارهای  بیمه »ما« د  ر زمان پساتحریم  گفت:   های شرکت 
انجام شد  ه د  ر این د  وران، تمد  ید   قرارد  اد   با شرکت بیمه اتکایی پارتنرری 

و عقد   قرارد  اد   با شرکت بیمه  اتکایی scor فرانسه  است.

رشد   ۳0 د  رصد  ی سود   سهام بیمه د  ی
ترقی اقتصاد  ی: بیمه د  ی د  ر  آخرین شفاف سازی صورت های مالی 
حسابرسی شد  ه ۶ ماهه منتهی به ۳1 شهریور ماه 9۶ با سرمایه د  و هزار 
و ۵00 میلیارد   ریال اعالم کرد   سود   این شرکت نسبت به د  وره مشابه 
با رشد   مواجه شد  ه است.شرکت بیمه د  ی که د  ر بازار عاد  ی فرابورس و 
با نماد   »ود  ی« حضور د  ارد   طی د  وره شش ماهه به مبلغ 99 ریال سود   
به ازای هر سهم محقق کرد  ه که نسبت به د  وره مشابه » ۳1 شهریور 
ماه 9۵« ۳0 د  رصد   رشد   را نشان می د  هد  .بر اساس این شفاف سازی 
این شرکت د  ر شش ماهه منتهی به ۳1 شهریور ماه 9۵ مبلغ 7۶ ریال 
سود   به ازای هر سهم کنار گذاشت و د  ر پایان د  وره 1۵0 ریال سود   را 
پوشش د  اد  ه است.افزون بر این بیمه د  ی سود   خالص پایان د  وره را ۲۴۶ 
میلیارد   و ۴90 میلیون ریال اعالم کرد  ه که منجر به سود   خالص 99 
ریالی به ازای هر سهم شد  ه است که معاد  ل ۳0 د  رصد   نسبت به مد  ت 

مشابه سال قبل افزایش د  اشته است.

 صد  ور برخط بیمه زلزله و آتش سوزی 
بیمه سامان

را  خود    آماد  گی  اطالعیه ای  د  ر  سامان  بیمه  شرکت  اقتصاد  ی:  ترقی 
برخط  طور  به  زلزله  پوشش  با  آتش سوزی  بیمه نامه  صد  ور  به  نسبت 
و  زلزله  بیمه نامه  می توانند  ،  کشور  سراسر  د  ر  کرد  .هموطنان  اعالم 
آتش سوزی منازل مسکونی را از طریق مراجعه به سایت بیمه سامان 
به نشانی https://goo.gl/XJsgRi د  ر کمترین زمان ممکن د  ر هر 

کجا و هر زمان از شبانه روز خرید  اری کنند  .

 نشان برتر تعامالت الکترونیکی 
به بیمه سرمد  اهد ا شد 

ترقی اقتصاد ی: نشان برتر تعامالت الکترونیکی د ومین جشنواره وب و 
کسب و کار بنگاه های صنعتی، معد نی و تجاری د ر بخش بنگاه های تجاری 
بزرگ به شرکت بیمه سرمد  اهد ا شد .د ر این جشنواره که با حضور آقایان 
مهند س مهد وی معاونت طرح و توسعه، مهند س عابد ینی مد یر فناوری 
اطالعات و حامی فرد  مد یر روابط عمومی این شرکت و جمعی از معاونان و 
مد یران ارشد  وزارت صنعت، معد ن و تجارت، سازمان فناوری اطالعات ایران 
و جمع کثیری از خبرگان حوزه صنعت، معد ن و تجارت و فضای مجازی 
کشور د ر سالن همایش های وزارت صنعت، معد ن و تجارت برگزار شد ، از 
1۵ بنگاه برتر صنعتی و معد نی و تجاری د ر سه بخش بنگاه های بزرگ، 
متوسط و کوچک که وب سایت آن ها براساس ارزیابی های تخصصی، حائز 
بیشترین امیتازات شد ه بود ند ، با اهد ای نشان برتر تعامالت الکترونیکی، 
کار  و  کسب  و  وب  د ومین جشنواره  می افزاید ،  گزارش  شد .این  تجلیل 
بنگاه های صنعتی، معد نی و تجاری به همت د فتر توسعه و کاربرد  فناوری 
اطالعات وزارت صنعت، معد ن و تجارت و با مشارکت و سازماند هی علمی 
و اجرایی بخش خصوصی و با همکاری معاونت های تخصصی، سازمان های 
تابعه و استانی وزارت صنعت، معد ن و تجارت، سازمان فناوری اطالعات، 

مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اصناف کشور برگزار شد .

 خد مات بیمه د رمان تکمیلی بیمه د انا 
برای شرکت های د انش بنیان

ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بیمه د انا گفت: با همکاری پارک فناوری 
برای  تکمیلی  بیمه  طرح  تهران،  نوآوری  شبکه  بستر  د ر  پرد یس 
شرکت های د انش بنیان بد ون محد ود یت تعد اد  کارکنان اجرایی می شود . 
با  د انا  بیمه  مد یرعامل  و  مد یره  هیئت  رئیس  نایب  صاد ق  بیژن  د کتر 
اعالم این خبر افزود : این طرح تا پنجم ارد یبهشت 97 به طور آزمایشی 
اجرا می شود  و د ر صورت موفقیت آن با شرایط و مزایای ویژه با پوشش 
شرکت های فناور کل کشور تمد ید  خواهد  شد .وی اد امه د اد : شرکت های 
د ی ماه سال جاری  تا ۲۵   ۵ از  تهران  نوآوری  د انش بنیان عضو شبکه 
فرصت خواهند  د اشت تا پس از ثبت نام و تعیین نوع عضویت از طریق  
بیمه  خد مات  از  استفاد ه  برای  خود   تقاضای   www.tinet.ir سایت 
با بیان اینکه افراد  صرفا با د اشتن  تکمیلی را ثبت نمایند .د کتر صاد ق 
د رمان  بیمه  نام  ثبت  به  اقد ام  می توانند   اجتماعی(  )تأمین  پایه  بیمه  
تکمیلی نمایند ، گفت: کارکنان رسمی، پیمانی و یا قرارد اد ی شرکت ها و 

اعضای خانواد ه شان از این خد مات بهره خواهند  برد .

اخبارکوتاه

پوشش۳0 د  رصد  ی بیمه از ۳ هزار میلیارد   د  الر ریسک کشور

70د  رصد   ظرفیت بیمه ای کشورخالی است

اصالح ساختار بیمه ایران سطح توانگری مالی را افزایش نمی د  هد   

کم توجهی به مد  یریت ریسک د  ر بیمه ایران

مد  یرعامل بیمه آرمان: 

صنعت بیمه نیازمند   فکر و اید  ه های نو است

بد ون احتساب بیمه شخص ثالث

رشد  27 د رصد ی بیمه نوین



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 48 - نیمه اول دی 1396

صنعت
تجارت
و 7

سهم ناچیز بخش خصوصی از بود  جه 

اوراق بد  هی  پاشنه آشیل بود  جه

تد  اوم ایزوله سازی صنعت خود  روسازی د  اخلی 

جبران هزینه ای د  ولت با افزایش تعرفه وارد  ات 
تأکید   بانک جهانی بر ضرورت توسعه کشاورزی شهری

مزرعه های شهری انقالبی د  ر د  ل شهرها

ترقی اقتصاد  ی :اعضای کمیسیون صنعت و معد  ن اتاق تهران د  ر هشتمین 
به بررسي جایگاه حوزه های صنعت و معد  ن د  ر الیحه  گرد  همایی خود  ، 
کارشناس  حقگو،  حسین  نشست  این  پرد  اختند  .د  ر   1۳97 سال  بود  جه 
اقتصاد  ی، به گزارش 7 ماهه وزارت صنعت، معد  ن و تجارت از رشد   تولید   د  ر 
۴۳ کاال از مجموع ۵۵ کاالي منتخب اشاره کرد   و گفت: طبق این گزارش 
الیاف  از ۲9 کاالي منتخب صنعتي ۲۳ کاال با رشد   مواجه شد  ه )تولید   
اکریلیک متوقف شد  ه است(، از 1۳ کاالي منتخب معد  ني و صنایع معد  ني 
۸ کاال رشد   د  اشته و تمامي 1۲ کاالي منتخب شیمیایي و پتروشیمي هم 

افزایش تولید   د  اشته است.
 او همچنین از صعود   شاخص بورس به کانال 9۶ هزار سخن گفت و اینکه 
این شاخص از ابتد  اي امسال تاکنون 17 هزار واحد   رشد   د  اشته است. به 
گفته حقگو، رشد   قیمت نفت، رشد   قیمت فلزات اساسي د  ر بازارهاي جهاني 
کاهش نرخ سود   بانکي و اعطاي تسهیالت به بنگاه هاي اقتصاد  ي از جمله 

د  الیل این رشد   عنوان مي شود  .
د  ر اد  امه این کارشناش کمیسیون صنعت و معد  ن اتاق تهران به تاثیر بود  جه 
د  ولت بر بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد   که سند   مالی د  ولت از طریق 
اثرگذاری بر ثبات اقتصاد   کالن، بازارهای مالی، واگذاری شرکت های د  ولتی 
تسهیالت بانکی از منابع صند  وق توسعه ملی و سایر منابع، پرد  اخت مطالبات 
بخش خصوصی و مشوق ها و معافیت ها می تواند   فضای کسب و کار را تحت 

تاثیر قرار د  هد  . 
او د  ر اد  امه به نقل از سخنان رییس جمهوری هنگام تقد  یم الیحه به مجلس 
گفت: اشتغال، رشد   اقتصاد  ی، رفع فقر، کاهش نابرابری، تحرک د  ر طرح های 
اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی د  ر اقتصاد   کشور د  ر الیحه بود  جه سال 
آیند  ه پیگیری شد  ه، پایه اصلی بود  جه امسال شفافیت است و ۳۴ د  رصد   

بود  جه نیز عملیاتی است.
 حقگو سپس اهد  اف بود  جه سال 1۳97 را د  ستیابی به »رشد   اقتصاد  ی 
و »نرخ  بیکاری ۶/۸ د  رصد  ی«  ۸د  رصد  ی«، »تورم ۸/۸ د  رصد  ی«، »نرخ 
رشد   صاد  رات غیرنفتی 7/۲1 د  رصد  ی« عنوان کرد  . این کارشناس اقتصاد  ی 
د  ر اد  امه ارقام مهم الیحه بود  جه را قرائت کرد   و گفت: منابع عمومي د  ولت 
عبارتند   از منابع حاصل از نفت 101 هزار میلیارد   تومان، د  رآمد  هاي مالیاتي 
1۲۸ هزار میلیارد   تومان، استقراض از بخش خصوصي ۳9 هزار میلیارد   
تومان و سایر منابع د  رآمد  ي ۶9 هزار میلیارد   تومان. مصارف نیز حد  ود   
۲7۶ هزار میلیارد   تومان برآورد   شد  ه که ۲0۴ هزار میلیارد   تومان آن صرف 
حقوق و د  ستمزد   کارکنان فعلي و مستمري بازنشستگان، ۶0 هزار میلیارد   
تومان اعتبارات عمراني و حد  ود   ۳1 هزار میلیارد   تومان صرف بازپرد  اخت 

بد  هي هاي د  ولت خواهد   شد  .
او گفت: با فرض محقق شد  ن تمام منابع پیش بیني شد  ه و کنترل هزینه هاي 
بد  هي هاي  پرد  اخت  باز  لزوم  به  توجه  با  و  جاري  سال  سطح  د  ر  جاري 
سررسید   شد  ه د  ر سال 97، منابع قابل تصمیم گیري معاد  ل۲۳ هزار میلیارد   

تومان خواهد   بود  .
حقگو د  ر اد  امه به محاسن الیحه بود  جه سال 1۳97 اشاره کرد   و گفت: 
تقد  یم الیحه د  ر موعد   قانونی، رعایت شفافیت و انضباط مالی و صرفه جویی 
د  ر هـزینه ها، حرکت به سمت عملیاتی شد  ن بود  جه، انقباضی شد  ن بود  جه 
با توجه به رشد   1.۶ د  رصد  ی منابع و مصارف عمومی د  ولت د  ر مقابل تورم 
10 د  رصد  ی  استفاد  ه از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی و تاکید   بر 
مشارکت بخش خصوصی د  ر فعالیت های اقتصاد  ی و افزایش سهم مالیات 
از د  رآمد  های د  ولت از 11۶ به 1۲9 هزارمیلیارد   تومان - چنانچه مبنی بر 
رویکرد   حذف معافیت های غیرضروری برای برخی د  ستگاه ها و نهاد  های 

معاف از مالیات باشد  - از جمله مزیت های این الیحه محسوب می شود  .

چه ایراد  اتی به بود  جه 97 وارد   است؟
او سپس به نقد  های مطرح شد  ه د  رباره این الیحه پرد  اخت و عد  م تطابق 
د  خل و خرج بود  جه د  ر سال آتی را از جمله مهمترین این نقد  ها برشمرد   
و اد  امه د  اد  : افزایش ۲.19 د  رصد  ی بود  جه شرکت های د  ولتی و افزایش 9 
د  رصد  ی هزینه های جاری و عد  م کوچک سازی د  ستگاه د  ولت و همچنین 

بالتکلیف ماند  ن تک نرخی کرد  ن ارز از جمله این ایراد  ات است.
 این کارشناس کمیسیون صنعت و معد  ن اتاق تهران با اشاره به اینکه د  ولت 
د  ر الیحه، نرخ۳۵00 تومان را برای ارز مباد  له ای د  ر سال آیند  ه اعالم کرد  ه 
است، گفت: البته د  رج منابع 10 هزار میلیارد   تومانی د  ر رد  یف های بود  جه ای 
بابت مابه التفاوت نرخ ارز، نشان از محاسبه قیمت ۳900 تومان برای ارز د  ر 

سال آتی د  ارد  .
 او کاهش بود  جه عمرانی از 71 به۶0 هزار میلیارد   تومان را نیز از د  یگر 
بخش  سهم  کاهش  گفت:  و  د  انست  الیحه  این  به  شد  ه  وارد    انتقاد  ات 
خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم د  ولت برای استقراض از این 
بازار نیز جزو انتقاد  ات بود  ه است. د  ر سال گذشته، 1۸ د  رصد   از منابع مورد   

نیاز بخش خصوصی د  ر سال گذشته از محل بازار سرمایه تامین شد  ه بود  .
این کارشناس د  ر اد  امه به بود  جه بخش صنعت و معد  ن اشاره کرد   و افزود  : 
د  ولت د  ر این الیحه، 7۶ میلیارد   تومان به سازمان زمین شناسي و اکتشافات 
معد  ني اختصاص د  اد  ه و د  رآمد   بخش معد  ن براي د  ولت 10۶۵ میلیارد   تومان 
با 11 د  رصد   رشد   و د  رآمد   حاصل از بهره مالکانه 10۵0 میلیارد   تومان با 
1۶.۶ رشد   تعیین شد  ه است. همچنین د  رآمد   حاصل از تبصره هاي )۲( و )۳( 
ماد  ه ۶ قانون اصالح قانون معاد  ن که به پرد  اخت مبالغي از سوي د  ارند  گان 
پروانه اکتشاف اشاره د  ارد  ، 1۵ میلیارد   تومان است. د  رآمد   حاصل از مالیات 
بر فروش سیگار ۵۳۴ میلیارد   تومان با 1۳ د  رصد   رشد   و مالیات بر مصرف 
سیگار 1۴۸۶ میلیارد   تومان برآورد   شد  ه است. همچنین 1۴.۵میلیارد   تومان 
براي ارتقا و بهبود   بهره وري، تثبیت و افزایش سهم صاد  راتي و بازاریابي هاي 

د  اخلي و خارجي فرش د  ستباف اختصاص یافته است.
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز د  ید  گاه های خود   را مطرح 
کرد  ند  ؛ چنانکه محمد  رضا بهرامن، با اشاره به ماد  ه ۴۳ برنامه ششم توسعه 
که وزارت صنعت، معد  ن و تجارت را به تشکیل صند  وقی مکلف می کند   
گفت: بر اساس این ماد  ه، تمام د  رآمد  های حاصل از بخش معد  ن باید   د  ر این 
صند  وق قرار گیرد   و این د  رآمد  ها از طریق وزارتخانه صرف زیرساخت های 
معد  نی شود  . بنابراین آنچه د  ولت به عنوان د  رآمد  های بخش معد  ن برای خود   
د  ر نظر گرفته احتماال از سوی مجلس رد   می شود  . د  ر واقع اگر د  سترسی 
د  ولت به این د  رآمد   محد  ود   شود  ، می توان حد  ود   1.۳ میلیارد   تومان به توسعه 

زیرساخت ها د  ر بخش معد  ن اختصاص د  اد  .
الیحه بود  جه 97 عرصه را بر بخش خصوصی تنگ تر می کند  

 ابراهیم بهاد  رانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز د  ر اد  امه این بحث گفت: 
اگرچه د  ولت د  ر الیحه اعالم کرد  ه است که ۳۲ د  رصد   از د  رآمد  های نفتی 
را به صند  وق توسعه ملی تزریق خواهد   کرد   اما ظاهرا قرار است، بخشی از 
منابع را به عنوان اهرمی کرد  ن منابع صند  وق برای کمک به بخش خصوصی 
یا به عناوینی چون مشارکت د  ولت و بخش خصوصی به طرح های مورد   
نظر خود   اختصاص د  هد   که این نوعی انحراف از کارکرد   صند  وق توسعه 

ملی خواهد   بود  .
او همچنین با بیان اینکه بود  جه سال آیند  ه، رشد   باالیی را نسبت به عملکرد   
سال جاری تجربه کرد  ه است، اد  امه د  اد  : یکی د  یگر از ایراد  ات این الیحه این 
است که هیچ شاخصی که نشان د  هند  ه کوچک سازی د  ولت باشد   د  ر آن 
مشاهد  ه نمی شود  . این الیحه اگر چه از روی اضطرار تد  وین شد  ه است اما 

عرصه را برای بخش خصوصی تنگ تر می کند  .

افزایش حمایت از صند  وق های بازنشستگی  
مرتضی لطفی، د  یگر عضو این کمیسیون، از تالش مجلس برای حل مساله 
صند  وق های بازنشستگی خبر د  اد   و گفت: آقای الریجانی، رییس مجلس 
برگزار  بازنشستگی  صند  وق های  مسئوالن  با  جلسه ای  اسالمی،  شورای 
کرد  ند   و د  ر این جلسه چنین بحث شد   که ۶0 هزار میلیارد   تومان بود  جه 
به صند  وق ها اختصاص یابد  ، بد  ون آنکه به بود  جه د  ولت فشاری وارد   شود  . 
بر این اساس مقرر شد  ه است، کمیسیون های اقتصاد  ی پیشنهاد  ات خود   را 

ارائه کنند  .
مهد  ی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معد  ن اتاق تهران نیز با بیان 
اینکه بود  جه وزارت صنعت، معد  ن و تجارت ۲.۵ برابر شد  ه، این پرسش 
را مطرح کرد   که چه برنامه ای قرار است د  ر این وزارتخانه انجام گیرد  ؟ و 

استراتژی د  ولت برای خروج از رکود   چه خواهد   بود  ؟
مورد    د  ر  آنچه  گفت:  نیز  کمیسیون  این  عضو  د  یگر  مستوفی،  فریال 
 سرمایه گذاری شرکت ها د  ر بخش باالد  ست صنعت نفت د  ر این الیحه آمد  ه، 
گنگ است. د  ر تبصره 19 این الیحه هم به این نکته اشاره شد  ه که اموال 
د  ولت می تواند   د  ر قالب رهن د  ر اختیار پروژه ها قرار گیرد   که این تبصره هم 

گنگ و نامفهوم است.
نوری امیری، مد  یر کل بود  جه و مجامع وزارت صنعت، معد  ن و تجارت، 
با اعالم اینکه برخی اعد  اد   اعالم شد  ه د  ر گزارش ناصحیح است، گفت: به 
موجب بند   پ ماد  ه ۴۳ قانون برنامه ششم، تمرکز د  رآمد   بخش معد  ن د  ر 
حسابی ویژه تکلیف شد  ه است. و به د  لیل آنکه د  ستگاه اجرایی این ماد  ه 
قانون، وزارت صمت است، د  رآمد  های این حساب جزو د  رآمد  های وزارتخانه 

محسوب شد  ه است.
مهد  ی پورقاضی نیز با اشاره به افزایشی که د  ر رقم بود  جه وزارت صنعت، 
افزایش  این  به جای  نبود    بهتر  تجارت مشاهد  ه می شود   گفت:  و  معد  ن 
به همین میزان از بود  جه وزارت صمت، کاسته می شد  ؟ چرا که هد  ف از 
اد  غام این د  و وزارتخانه کوچک سازی د  ولت بود  . ضمن آنکه ایجاد   حساب یا 
صند  وقی جد  ید   برای د  رآمد  های بخش معد  ن به معنای اد  اره این بخش به 
شکل ملوک الطوایفی است و چه تضمینی وجود   د  ارد   که د  ر آیند  ه برای سایر 

بخش های نیز حساب یا صند  وق ایجاد   نشود  ؟
ابراهیم بهاد  رانی نیز با اشاره به غیرمحتمل بود  ن تحقق د  رآمد  های پیش 
بینی شد  ه د  ر الیحه بود  جه سال 1۳97، گفت: د  رآمد  های مالیاتی د  ر الیحه 
بود  جه سال آیند  ه به غلط رشد   د  اشته است. چرا که د  ر بود  جه سال 1۳9۶، 
د  رآمد  های مالیاتی 11۲ هزار میلیارد   تومان پیش بینی شد   که حد  ود   10۳ 
هزار میلیارد   تومان محقق شد  . اما د  ر الیحه بود  جه سال آیند  ه د  رآمد  های 

مالیاتی 1۲۸ هزار میلیارد  تومان برآورد   شد  ه است.
بهاد  رانی با بیان اینکه د  رآمد  های د  ولت از سه منبع نفت، مالیات و استقراض 
تامین خواهد   شد  ، اد  امه د  اد  : این رویه مشاهد  ه می شود   که برای آن د  سته از 
اوراق بد  هی که به موعد   سررسید   می رسد  ، د  وباره اوراق منتشر می شود   و این 

به شکل گیری بهمنی از بد  هی ها منجر خواهد   شد  .

ترقی اقتصاد  ی : بازار  خود  روهای  خارجی از  تیرماه 
برای  ثبت سفارش جد  ید    آنکه  از  پس  جاری،  سال 
وارد  ات خود  رو متوقف شد  ، افزایش قیمت کم سابقه ای 
را  تجربه کرد  ه است. حاال  اما پس از  کش و قوس های 
که  خود  رو  وارد  ات  ساماند  هی   فراوان،د  ستورالعمل  
توسط وزارت  صنعت، معد  ن و تجارت تهیه شد  ه بود   

ابالغ شد   . .
تعرفه  خود  رو  وارد  ات  د  ستورالعمل،  این  موجب   به 
وارد  ات خود  رو با حجم موتور 1000 تا 1۵00 سی سی 
با  وارد  ات خود  رو  تعرفه  د  رصد  ،  به ۵۵  د  رصد    از ۴0 
د  رصد    از ۵۵  تا ۲000 سی سی  موتور 1۵00  حجم 
حجم  با  خود  روهای  وارد  ات  تعرفه  و  د  رصد     7۵ به 
موتور ۲000 تا ۲۵00 سی سی نیز از ۵۵ د  رصد   به 
9۵ د  رصد   افزایش یافته است. برابر این د  ستورالعمل 
وارد  ات خود  رو با حجم موتور بیش از ۲۵00 سی سی 
همچنان ممنوع است. هم چنین د  ر د  ستورالعمل جد  ید   
وارد  ات خود  رو با ارزش گمرکی بیش از ۴0 هزار د  الر 

نیز ممنوع اعالم شد  ه است.
تسهیل  کمیسیون  رئیس  نجفی منش،  محمد  رضا 
کسب و کار اتاق تهران، د  رباره  آثار  این د  ستورالعمل  بر 
بازار خود  رو گفت: با توجه به اینکه خود  روهای وارد  اتی 
از نظر تعد  اد  ، د  رصد   اند  کی از کل بازار خود  رو را به خود   
اختصاص  می د  هند   و سهم این خود  روها  د  ر بازار به 
حد  ود   ۵ تا 10د  رصد    می رسد  ، لذا به نظر  می رسد  ،  این 
د  ستورالعمل اثر چند  انی روی بازار خود  رو های د  اخلی 

ند  اشته باشد  .
تعرفه های  افزایش  برای  د  ولت  انگیزه  د  رباره  او   
د  ولت  نظر  می رسد    به  گفت:  نیز   خود  رو  وارد  ات 
قصد   د  ارد   حجمی از د  رآمد   خود   را از محل افزایش 
تعرفه ها جبران کند  . ضمن آنکه وارد  ات خود  رو را با  
سیاست های  اقتصاد   مقاومتی که به د  رونزایی اقتصاد    

تاکید   د  ارد  ، همخوانی  ند  اشت.
 او گفت: با توجه به اینکه بیشترین مخاطب خود  روهای  
جامعه  د  رآمد  ی   باالی  د  هک های  از  بخشی  وارد  اتی، 
قیمت  کاهش  یا  افزایش  د  اد  ه  نشان  تجربه  هستند  ، 

این خود  روها  برای کسانی که مصرف کنند  ه خود  روهای 
خارجی هستند  ، چند  ان تعیین کنند  ه نیست. از طرفی 
نیز این احتمال وجود   د  ارد   که با این افزایش تعرفه ها 
این  مصرف  وارد  اتی،  خود  روهای  قیمت  افزایش  و 

خود  روها د  رکشور کاهش پید  ا کند  .
د  ر  تهران  اتاق  تسهیل  کسب وکار  رییس  کمیسیون 
پاسخ به این  پرسش که آیا افزایش  تعرفه ها به منزله 
تد  اوم ایزوله سازی صنعت خود  روی د  اخلی و کاهش 
 ۲0 حد  ود    گفت:  نیست؟  بخش  این  رقابت پذیری 
نوع خود  رو  د  ر 100 مد  ل د  ر کشور تولید    می شود    و 
تعد  اد    بازیگران این  صنعت نیز باالست. اگرچه، عمد  ه 
اما  خالصه  می شوند    خود  روسازی  واحد    د  و   د  ر  آنها 
چنین  د  ستورالعملی مانعی برای  ارتقای  رقابت پذیری 
رقابت پذیری  صنعت خود  رو   افزایش   نمی کند  .  ایجاد   
د  ر ایران  د  ر گرو، آزاد  سازی  نرخ ارز، کاهش  نرخ سود   
بانکی و کاهش  نرخ تورم است. نرخ ارز د  ر این سال ها 
به صورت تصنعی پایین نگاه د  اشته شد  ه است و  اگر 
قیمت آن واقعی شود  ، رقابت تولید   د  اخلی د  ر مقابل 
محصوالت خارجی را رقم  می زند  . د  ر عین حال،  ۲0 
د  رصد   هزینه های   تولید   یک خود  رو به هزینه های مالی 
اختصاص د  ارد   که اگر برای  مثال، نرخ سود   مانند   آنچه  
د  ر کشورهای  رقیب  مرسوم است، به ۳ د  رصد   برسد 
حد  ود   17  د  رصد   از  قیمت تمام شد  ه خود  روهای د  اخلی 

کاهش  می یابد  .
این شائبه که البی خود  روسازان   او  همچنین د  رباره 
فرانسوی موجب افزایش  تعرفه های خود  روهای وارد  اتی  
شد  ه است، گفت: ما  می د  انیم که  سیاست های اقتصاد   
مقاومتی، حد  ود   چهار سال است  که ابالغ شد  ه  و د  ر 
آن مقطع هنوز همکاری میان خود  روسازان ایرانی و 
فرانسوی شکل نگرفته بود  . به هر حال، وارد  ات بی رویه 
خود  رو،  با این سیاست ها و افزایش  تولید   و اشتغال  د  ر 
کشور همخوانی ند  ارد  .  وارد  ات باید   برای اقالمی صورت 
گیرد   که د  ر کشور د  ر مورد   آن کمبود   وجود   د  ارد   یا 
برای اقالمی که مکمل تولید   است. اکنون حد  ود   ۲0 
قطعه از قطعات خود  رو  د  ر ایران تولید   نمی شود  ، وارد  ات 

این اقالم برای تد  اوم تولید   موثر نیز خواهد   بود  .
افزایش   به  نسبت  سخنانش  از   د  یگری  بخش  د  ر  او  
همکاری با خود  روسازان  خارجی تاکید   کرد   و گفات: 
شایسته است که به جای وارد  ات خود  رو، خود  روسازان 
کنیم.  مشترک  همکاری  و  فعالیت  وارد    را  مطرح 
مانند   آنچه که د  ر مورد   خود  روسازانی چون، پژو، رنو 
سیتروئن، فولکس و هیوند  ای رخ د  اد  . سرمایه گذاری 
به   تنها  نه  د  اخل،  د  ر  خود  روسازان   این  با   مشترک 
افزایش اشتغال و صاد  رات منتهی  می شود  ، بلکه به نیاز 
کسانی که متقاضی خود  روهایی با استاند  ارد   بین المللی 

و گران قیمت هستند  ، نیز پاسخ د  اد  ه  می شود  .

طبق آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد   
حد  ود   1۵  میانگین  به طور  اخیر  سال های  د  ر  )فائو( 
د  رصد   از محصوالت کشاورزی جهان د  ر مناطق شهری 
پاسخگوی  توانسته اند    مزارع شهری  و  تولید   شد  ه اند   
نیاز 700 میلیون نفر از شهرنشینان باشند  .  امروزه 
میلیون ها نفر از ساکنان شهرها د  ر نقاط مختلف جهان 
اقد  ام به کشت سبزیجات یا د  رختان میوه د  ر باغچه های 
خانگی خود   کرد  ه و عالوه بر مصرف شخصی، بخشی 

از محصوالتشان را نیز د  ر بازار به فروش می رسانند  .
ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  آمارهای  اساس  بر 
متحد   )فائو( د  ر سال های اخیر به طور میانگین حد  ود   1۵ 
د  رصد   از محصوالت کشاورزی جهان د  ر مناطق شهری 
پاسخگوی  توانسته اند    شهری  مزارع  و  شد  ه اند    تولید   
)معاد  ل  شهرنشینان  از  نفر  میلیون   700 حد  ود    نیاز 

یک چهارم کل جمعیت شهرنشینان د  ر جهان( باشند  .
کشاورزی شهری نه تنها د  ر ارتقای امنیت غذایی جهان 
وضعیت  بهبود    د  ر  می تواند    بلکه  است،  مؤثر  کامالً 
محیط زیست، تغذیه بهتر، کاهش فقر، توسعه اقتصاد  های 
از  مولد    استفاد  ه  نیز  و  ایجاد   شغل های جد  ید    محلی، 

زباله های شهری قابل بازیافت، نقش مهمی ایفا کند  .
د  ر کشور کوبا نظام منسجمی از مزارع ارگانیک شهری 
)موسوم به ارگانوپونیکس( وجود   د  ارد   که عالوه بر تأمین 
محصوالت ارگانیک برای شهرنشینان، به بهبود   محله ها و 
زیباسازی فضای شهری نیز کمک نمود  ه و تعد  اد   زیاد  ی 
شغل نیز ایجاد   می کند  . د  ر کوبا بیش از 7000 مزرعه و 
باغچه ارگانیک شهری ایجاد   شد  ه است که حد  ود   ۲00 
قطعه از آنها د  ر پایتخت این کشور یعنی هاوانا واقع شد  ه اند  . 
شهر هاوانا با د  ارا بود  ن بیش از ۳۵ هزار هکتار باغچه 
و مزرعه ارگانیک شهری، حد  ود   90 د  رصد   از نیازهای 
ساکنان خود   به میوه و سبزیجات را تأمین می کند  . د  ر 
حال حاضر مزارع و باغچه های شهری و پیرامونی هاوانا 
برای حد  ود   117 هزار نفر مستقیماً شغل ایجاد   نمود  ه و 
معیشت 1۵0 هزار خانوار کم د  رآمد   را تأمین می کنند  . د  ر 
شهر بند  ری گاکایان د  ر کشور فیلیپین، حد  ود   9 د  رصد   
از جمعیت فعال اقتصاد  ی به کشاورزی اشتغال د  ارند  . 
این شهر  اطراف  حد  ود   1۳000 کشاورز د  ر زمین های 
مشغول کار و تالش هستند  ، ۴0 د  رصد   از خانوارها برای 
خود   باغچه خانگی د  ارند   و 70 د  رصد   از ماهی مصرفی 

شهروند  ان، د  ر خود   شهر تولید   می شود  .
د  ر شهر بمبئی هند   نیز اخیراً یک انجمن کشاورزی 
عمود  ی، کشت گیاهان د  ر گلخانه ساختمان های بلند   
و یا فضاهایی که به طور عمود  ی د  ر این ساختمان ها 
و  عمود  ی  کشاورزی  ترویج  هد  ف  با  شد  ه-  تعبیه 

است.  شد  ه  راه اند  ازی   )aeroponics( هواکشت 
ایروپونیکس شیوه ای از کشت است که  هواکشت یا 
د  ر آن گیاهان به خاک و نور خورشید   احتیاج ند  ارند   
)به جای نور خورشید   از المپ های ال ای د  ی استفاد  ه 
روش  با  قیاس  د  ر  نیز  آنها  آب  مصرف  و  می شود  ( 
شرکت های  است.  کمتر  د  رصد     9۵ تقریباً  متعارف 
ساختمانی، افراد   فعال د  ر حوزه امالک و مستغالت، 
و  نیز شرکت ها  و  گلخانه ها  غذایی، صاحبان  صنایع 
بانک هایی که د  ارای ساختمان های بلند   با فضای وسیع 
د  ر پشت بام آنها هستند  ، ازجمله گروههای هد  ف برای 

انجمن کشاورزی عمود  ی به شمار می روند  .
بخش قابل توجهی از فضای شهری و مساحت پیرامونی 
شهر د  اکا، پایتخت بنگالد  ش، نیز به کشاورزی شهری 
از  د  رصد     ۳۸ به عنوان مثال،  است.  یافته  اختصاص 
زمین های قابل د  سترس د  ر محله تجاری تاجگاون واقع 
د  ر مرکز د  اکا را زمین های کشاورزی تشکیل می د  هند  . 
از  کیلومترمربع   10 معاد  ل  مساحتی  این،  بر  عالوه 
فضای پشت بام خانه ها د  ر شهر د  اکا بالاستفاد  ه ماند  ه 
از این فضا برای توسعه کشاورزی  است که می توان 

شهری استفاد  ه کرد  .
بود  ن  باال  به  توجه  با  نیز  توسعه یافته  کشورهای  د  ر 
می تواند    شهری  کشاورزی  حمل ونقل،  هزینه های 
د  ر  باشد  .  هزینه ها  این  کاهش  برای  مناسبی  گزینه 
زیرزمینی که طی جنگ  پناهگاه های  از  یکی  محل 
جهانی د  وم د  ر جنوب شهر لند  ن مورد   استفاد  ه قرار 
وسعت  به  طبقاتی  مزرعه ای  اکنون  است،  می گرفته 
بیش از ۶۵0 مترمربع ایجاد   شد  ه است؛ محصوالت این 
مزرعه که عموماً سبزیجات فرنگی هستند  ، با هزینه ای 
کمتر د  ر اختیار رستوران ها و خرد  ه فروشان محلی لند  ن 
قرار می گیرد  . د  ر شهر نوآرک واقع د  ر ایالت نیوجرسی 
آمریکا زمینی که د  ر گذشته محل فعالیت یک کارخانه 
مزرعه شهری  یک  به  امروز  است،  بود  ه  فوالد    تولید   
به وسعت بیش از ۶۴00 مترمربع تبد  یل شد  ه است؛ 
مزرعه ای که د  ر حال حاضر بزرگترین مزرعه شهری 

جهان به شمار می رود  .
را  و مغذی  تازه  نه تنها محصوالت  کشاورزی شهری 
بلکه  می سازد  ،  فراهم  شهری  مصرف کنند  گان  برای 
می تواند   تعد  اد   قابل توجهی از جوانان جویای کار که 
روز به روز بر تعد  اد  شان افزود  ه می شود   را نیز مشغول 
کار کند  . برای اینکه کشاورزی شهری بتواند   به خوبی 
از عهد  ه این نقش مهم برآید  ، الزم است سیاست های 
مناسبی د  ر این زمینه از سوی د  ولت و مقامات شهری 
باید    باالیی  از طرفی ظرفیت های نهاد  ی  اتخاذ شود  . 
تا  باشد    د  اشته  ملی وجود    اقتصاد    تمامی سطوح  د  ر 
به  نیز  توسعه کشاورزی شهری  از  ناشی  چالش های 

بهترین وجه مد  یریت شود  .

دیدگاه

بنگاه  سمت  به  حرکت  بخواهیم  اگر 
که  اي  گونه  به  نوآور  صنعتي  هاي 
صورت  باشد    گذار  تاثیر  و  لمس  قابل 
براي  سیاسي  اراد  ه  است  الزم  گیرد  ، 
ایجاد   تحول عمیق برآمد  ه از »تخریب 

خالق« وجود   د  اشته باشد  .
الگوي  د  هه  چند    1-حاکمیت 
»خود  کفایي« و »جایگزین وارد  ات« و 
نیز اتکا به صنایع مبتني بر منابع خام 
طبیعي د  ر عمل رشد   و توسعه صنعتي 
مختلف صنعتي  هاي  بخش  رشد    است.  کرد  ه  ناسازوار  بسیار  را  کشور 
کشور اعم از صنایع مصرفي کم د  وام و باد  وام، بخش ساختمان، خود  رو 
به  را  افزود  ه صنعت  ارزش  د  رصد     ۶۵ که  پتروشیمي  و  اساسي  فلزات 
خود   اختصاص مي د  هند   د  ر قالب تقاضاي د  اخلي، انرژي و نهاد  ه هاي 
ارزان و حمایت هاي تعرفه اي و ساختار شبه انحصاري و ... شکل گرفته 
با رویکرد   صاد  راتي است.  با تولید   کاالهاي رقابتي  و  اند   که د  ر تضاد   
تغییر نگرش به تولید   کاالي رقابتي و متکي به د  انش و فناوري، و د  ر 
پذیري  رقابت  افزایش  و  هاي صنعتي  بنگاه  اند  ازه  بزرگ شد  ن  نتیجه 
آنها و انباشت سرمایه عمد  تاً از منابع د  روني این بنگاه ها، ارتقاء سرمایه 
متاسفانه  که  طلبد    مي  را   .... و  تجاري  مناسب  هاي  سیاست  انساني، 
نشان چند  اني  از آنها د  ر سیاستگذاري هاي اقتصاد  ي و صنعتي  کشور  
سهم  روز  هر  د  هد    مي  نشان  ها  بررسي  بالعکس  شود  .  نمي  مشاهد  ه 
این صنایع د  ر خلق  افزود  ه مي شود  . چنانکه سهم  صنایع منبع محور 
ارزش افزود  ه بخش صنعت از ۵۲ د  رصد   د  ر سال 1۳۸۳ به ۶0 د  رصد   د  ر 
افزایش یافته است)د  کتر افسانه شفیعي، موسسه مطالعات و  سال 9۳ 
پژوهش هاي بازرگاني، آذرماه 9۶ (. همین  گزارش تحقیقي ارزشمند   
نشان مي د  هد   صنایع شیمیایي و فلزات اساسي بر حسب مولفه هاي 
ارزش افزود  ه، صاد  رات و سرمایه گذاري به ترتیب سهم  باالي  79 و ۵۵ 
د  رصد  ي د  ر بخش صنعت د  اشته اند  . این د  ر حالي است که طبق سند   
چشم اند  از 1۴0۴ مي بایست کشورمان د  ر جهت  جایگاه اول اقتصاد  ي 

، علمي و فناوري د  ر سطح منطقه حرکت مي نمود  .
اقتصاد    د  ر  ساختاري  و  اساسي  تحول  یک  فوق  مهم  هد  ف  تحقق   -۲
»شومپیتر«  که  ضرورتي  سازد  .  مي  ضروري  را  کشور  صنعت  و 
این  برد    مي  نام  »تخریب خالق«  عنوان  با  آن  از  برجسته  اقتصاد  د  ان 
»کاپیتالسیم، سوسیالیسم  عنوان  با  کتاب خود    د  ر  اتریشی  اقتصاد  د  ان 
یا  د  اخلی  جد  ید    بازارهای  »ایجاد    می نویسد  :   )19۴۲( د  موکراسی«  و 
خارجی و توسعه سازماني از یک مغازه کوچک به شرکتي مثل یو اس 
. استیل فرآیند  هاي مشابهي از جهش صنعتی را به نمایش می گذارند   
که به طور پیوسته ساختارهای کهنه را نابود  کرد  ه و ساختار جد  ید  ي را 
به وجود   مي آورد  «. صنعت حمل و نقل، مثال زند  ه  اي از عملکرد   »تخریب 
راه آهن  ریل هاي  نوزد  هم،  قرن  د  ر  بخار  قد  رت  ظهور  با  است.  خالق« 
د  ر تمام آمریکا گسترش یافتند  . کشید  ه شد  ن خط آهن د  ر جاي جاي 
کشور باعث توسعه بازارها شد  ، از هزینه هاي حمل و نقل کاست، صنایع 
کرد  .   ایجاد    جد  ید    مولد    شغل  میلیون ها  و  آورد    وجود    به  را  جد  ید  ي 
»کارآفریني« و »رقابت« را مي   توان به عنوان سوخت »تخریب خالق« 

به شمار آورد  .) مایکل کاکس، ریچارد   آلم(
تکنولوژي هاي  و  تولید  ات  کارآفرینان،  خالق«  »تخریب  فرآیند    د  ر 
که  هستند    آن  د  نبال  به  میان،  این  د  ر  و  مي کنند    ارائه  را  جد  ید  ي 
و خد  مات  کاالها  بیفزایند  .  رفاه خود    به  و  کرد  ه  بهتر  را  وضعیت خود   
د  ر  و خد  ماتي که  کاالها  با  و صنایع جد  ید  ،  جد  ید  ، شرکت هاي جد  ید   
پایین تر  قیمت هاي  ارائه  با  و  پرد  اخته  رقابت  به  هستند  ،  موجود    بازار 
بهتر، ویژگي هاي مطلوب  تر، طراحي جالب تر، خد  مات سریع تر   کارآیي 
یا  متهورانه تر  بازاریابي  باالتر،  اجتماعي  موقعیت  راحت تر،  د  سترسي 

بسته بند  ي جذاب تر به جذب مشتري مي پرد  ازند  .
 د  ر واقع رشد   اقتصاد  ي و صنعتي صرفا فرایند  ي از ماشین بهتر و بیشتر و 
افراد   آموزش د  ید  ه بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرآیند  ي د  گرگون شوند  ه و 
بي ثبات کنند  ه مرتبط با تخریب خالق گسترد  ه هم هست د  ر مجموع چنین 
تحول عمیقي چارچوب نهاد  ي را طلب مي کند   که استعد  اد   فرد  ي د  ر هر 
سطحي از جامعه را به نیروي مثبت کار آفرین تبد  یل و ایجاد   بنگاه هاي 
صنعتي د  ر حوزه هایي جد  ید   و نو را امکانپذیر سازد  . بد  ین معنا که نظام 
آموزشي امکان خالقیت و  کسب مهارت هاي واقعي را فراهم آورد  ، افراد   
خالق امکان ثبت اید  ه ها و حق مالکیت  بر آن را به تمامي د  ارا  باشند  . 
د  ر اد  امه نهاد  هاي اقتصاد  ي امکان د  هند   تا این افراد   به آساني و بد  ون موانع 
برطرف نشد  ني شرکت هایي را راه اند  ازي کنند  ، همچنین  نهاد  هایي براي 
تامین مالي پروژه هاي نوآورانه  و  حمایت از بنگاههاي نوآور وجود   د  اشته 
باشد   و  بازار کار امکان استخد  ام نیروهاي با کیفیت را فراهم سازد   و  د  ر 
انتها فضاي اقتصاد   رقابتي، ظرفیت و امکان  عرضه و جذب محصوالت این 

شرکت هاي نو آمد  ه و خالق و پیشرو را د  اشته باشد  . 
بر این اساس   »تخریب خالق«  تکنولوژي جد  ید   به جاي قد  یم مي نشیند   
و  بخش هاي جد  ید  ، منابع را از د  ست بخش هاي قد  یمي د  ر مي آورند   و 
بنگاههاي جد  ید   ، فضاي کسب و کار را از بنگاه هاي موجود   مي گیرند  . 

)عجم اوغلو و رابینسون- چرا کشورها شکست مي خورند  (
۳-بررسي سیر تکویني صنعتي کشورمان نشان مي د  هد    که صنایع کشور  
از توسعه صنایع مصرفي کم د  وام به صنایع واسطه اي و مصرفي با د  وام 
اما  با فناوري باال حرکت کرد  ه  و سرمایه اي و سپس صنایع واسطه اي 
متاسفانه چالشهاي ساختاري قبل، حین و پس از تولید   صنعتي، زمینه 
ساز افزایش هزینه هاي تولید   و صاد  رات صنعتي و کاهش رقابت صنعتي 
شد  ه و مي شود  . د  ر یکي د  و د  هه اخیر که توسعه صاد  رات صنعتي جاني 
گرفته، توسعه با فناوري باال و ایجاد   نهاد  هاي حمایت از نوآوري و فن اوري 
تا تجاري سازي قد  رت گرفته است ) د  کتر افسانه شفیعي،  موسسه مطالعات 

و پژوهش هاي بازرگاني، آذرماه 9۶ (.
د  ر مجموع اگر بخواهیم حرکت به سمت بنگاه هاي صنعتي نوآور  به 
گونه اي که قابل لمس و تاثیر گذار باشد   صورت گیرد  ، الزم است  اراد  ه 
سیاسي براي ایجاد   تحول عمیق برآمد  ه از »تخریب خالق« وجود   د  اشته 
باشد  .  چرا که این مهم تنها وقتي رخ مي د  هد   که بازند  گان اقتصاد  ي 
که مي د  انند   امتیازات انحصاري اقتصاد  ي شان از د  ست خواهد   رفت  و 
بازند  گان سیاسي که از زوال قد  رت سیاسي شان مي ترسند  ، سد   راه آن 
نشوند  ) عجم اوغلو و رابینسون(. پس از آن  وجود    سند  ي ملي  براي 
توسعه صنعتي« ضروري  »استراتژي   یا همان  توسعه صنعتي کشور  
است تا  امکان ظرفیت سازي و خلق مزیت هاي جد  ید   را مشخص و 
نظامي مبتني برنوآوري یا تقویت یاد  گیري تکنولوژیک و ..را ساماند  هي 
نماید   و  زمین بازي  مناسب د  ر چارچوب اقتصاد  ي آزاد   و رقابتي مبتني 
برروابطي د  مکراتیک و حقوق شهروند  ي را براي این تحول فراهم آورد  . 
ضرورت هایي که هنوز با  ایجاد   و تحقق آنها فاصله د  اریم و این خال 
بزرگ امکان سمت گیري صنعت کشور براي غلبه توسعه  فرآیند  هاي  
بنگاه هاي  و  بر روش ها  نوآور   و  پیشرو  بنگاه هاي  صنعتي  و  نوآورانه 

معمول و کمتر کارآمد   را بسیار د  شوار مي سازد  .

چطوربه سمت بنگاه هاي 
صنعتي نوآور حرکت کنیم

 تحلیل گر اقتصاد  ی
حسین حقگو

 کارشناس بانک جهانی
 ویوک پراساد  



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 48 - نیمه اول دی 1396

ترقی اقتصاد  ی : مرکز پژوهش های مجلس د  ر راستای بررسی الیحه بود  جه 
سال 97 کل کشور به منظور جلوگیری از کسری بود  جه د  ولت و تحقق آن 

شش راهکار ارائه کرد  ه که بد  ین شرح است.
 1- واقعی کرد  ن منابع نفتی د  ر بود  جه عمومی د  ولت: محاسبه منابع 
نفتی د  ر الیحه بود  جه سال 1۳97 نشان مید  هد   منابع وصولی از این محل 
بیشتر از میزان آن د  ر رد  یفهای بود  جه ای د  رآمد  های نفتی است. این امر باعث 
می شود   که د  رآمد  های مازاد   به سایر سرفصل های بود  جه ای منتقل شود   که 
این موضوع معضالتی از جمله هزینه کرد   اعتبارات د  ر رد  یفهای غیر مرتبط، 
افزایش بی انضباطی های مالی و بود  جه ای و عد  م شفافیت را به د  نبال د  ارد   که 
مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد   مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. از سویی 
با ایجاد   شاخص های گمراه کنند  ه بود  جه ای موجبات تحلیل های ناد  رست از 
وضعیت مالی و اقتصاد  ی کشور را موجب می شود   که نمونه آشکار آن وضعیت 
شاخص مورد   تأکید   د  ر سیاستهای کلی اقتصاد   مقاومتی با عنوان وابستگی 
بود  جه به نفت است که د  ر الیحه بود  جه د  ولت برای سال 1۳97 به میزان 

۲7 د  رصد   نشان د  اد  ه شد  ه است د  رحالی که د  ر واقعیت ۳۶ د  رصد   می باشد  .
  2- واقعی کرد  ن منابع غیرنفتی د  ر الیحه بود  جه سال 1397 و عد  م 
افزایش آن د  ر مجلس شورای اسالمی: بررسی تحقق منابع غیرنفتی د  ر 
الیحه بود  جه سال 1۳97 مشتمل بر د  رآمد  های مالیاتی و سایر د  رآمد  ها حاکی 
قانون  به  بود  جه سال 1۳97 نسبت  ارقام مند  رج د  ر الیحه  از آن است که 
بود  جه سال 1۳9۶ از واقع بینی باالتری برخورد  ار است. پیش بینی می شود   
بخش قابل توجهی از د  رآمد  های غیرنفتی سال آتی محقق شود  ، لکن کماکان 
د  ر برخی موارد  ، بیش برآورد  هایی وجود   د  ارد   که الزم است اصالح و مورد   
تعد  یل قرار گیرد  . د  رباره تحقق د  رآمد  های مالیاتی برآورد   صحیح از عملکرد   

اقتصاد  ی ضروری است.
قانون  اصالح  جمله  از  مالیاتی  نظام  حوزه  د  ر  شد  ه  انجام  اقد  امات  رغم  به 
مالیاتهای مستقیم و اجرایی شد  ن این قانون و فراهم شد  ن بسترهای سخت 
افزاری و نرم افزاری )مانند   تد  وین د  ستورالعملها و آیین نامه های اجرایی، 
راه اند  ازی کامل بانک اطالعات جامع مالیاتی و...(، شرایط رکود  ی د  ر سال 
از  بخشی  معوق شد  ن  احتمال  و  آتی  د  ر سال  آن  تد  اوم  احتمال  و  جاری 
منابع این بخش، تحقق کامل د  رآمد  های مالیاتی مند  رج د  ر الیحه بود  جه 
را با ترد  ید   مواجه می سازد  . محاسبات حاکی از آن است که علیرغم پیش 
بینی عملکرد   107 د  رصد  ی مالیات بر وارد  ات د  ر سال 1۳97 منابع مالیاتی 
به طور کامل محقق نخواهد   شد  ، لذا برای اجتناب از پیامد  های مربوط به 
وقوع کسری بود  جه، پیشنهاد   می شود   د  رآمد  های مالیاتی به صورت واقع 
بینانه د  ر نظر گرفته شود   یا د  ر راستای ارتقای د  رامد  های مذکور راهکارها و 

تد  ابیر الزم اتخاذ شود  .
گسترد  گی معافیتهای مالیاتی مانع جد  ی تحقق سیاست ارتقای د  ر آمد  های 
پاید  ار د  ولت بود  ه است. از این رو بازنگری معافیت های مالیاتی د  ر راستای 
محورهای  از  یکی  عنوان  به  تواند    می  آن  کارایی  افزایش  و  هد  فمند  ی 
سیاستهای مالی د  ولت مد  نظر قرار گیرد  . شایان ذکر است اگرچه معافیتهای 
مالیاتی با هد  ف تخصیص بهینه منابع و کاهش آثار اختالل زایی مالیاتها و 
به تبع آن افزایش بهره وری معرفی شد  ه اند  ، لکن گسترد  گی این معافیتها 
د  ر نظام مالیاتی ایران، موجب شد   تا این معافیتها عالوه برکاهش د  رآمد  های 
از فعاالن اقتصاد  ی از  بار مالی بیشتر بر گروه محد  ود  ی  مالیاتی یا تحمیل 

کارآیی الزم برخورد  ار نباشند   و آثار اختالل زای مالیات را تشد  ید   کنند  .
  3- اعمال مالیات بر مجموع د  رآمد  : پایه مالیات جمع د  رآمد  ، د  رواقع 
یک روش مالیات استانی د  رخصوص اشخاص حقیقی است که د  ر آن تمامی 
د  رآمد  های اشخاص مذکور از منابع مختلف تجمیع شد  ه و سپس به عنوان پایه 
مالیاتی مشمول نرخ های تصاعد  ی مقرر می شود  . اکثر نظامهای مالیاتی د  ر 
د  نیا با توجه به مزایای این روش مالیات استانی د  ر مقایسه با روش اخذ مالیات 
بر پایه منابع د  رآمد  ی جد  ا )روش فعلی مالیات استانی از اشخاص حقیقی د  ر 
نظام مالیاتی ایران( به اجرای روش مذکور و لحاظ پایه مالیات بر مجموع 
د  رآمد   شخصی متمایل شد  ند  . از جمله مهمترین مزایای مالیات بر مجموع 
د  رآمد   می توان ایجاد   شقافیت اقتصاد  ی به جهت اخذ کارآی اطالعات مؤد  یان، 

ارتقای قابل توجه کارکرد   بازتوزیعی مالیات، کاهش تبعیض مالیاتی، کاهش 
هزینه وصول مالیات، افزایش کارآیی اقتصاد  ی و همچنین افزایش د  رآمد  های 
مالیاتی اشاره کرد  . مالیات بر جمع د  رآمد   د  ر نظام مالیاتی ایران، هرچند   ناقص 
د  ر قالب ماد  ه )1۲9( قانون مالیاتهای مستقیم قبل از سال 1۳۸0 برقرار بود  ه 
است، اما اجرای آن به د  الیلی از جمله نبود   زیرساخت فناوری اطالعات و 
د  ر نتیجه عد  م توانایی سازمان مالیاتی د  ر یکپارچه نمود  ن اطالعات مؤد  یان 
و  کشور(  سراسر  د  ر  مالیاتی  های  حوزه  بین  اطالعات  مباد  له  امکان  )عد  م 
اقتصاد  ی  به اطالعات  امور مالیاتی کشور  همچنین عد  م د  سترسی سازمان 

مؤد  یان، هیچگاه عملیاتی نشد  .
  4- سقف گذاری ریالی منبع نوسان د  ار: از جمله ویژگی های بود  جه 
عمومی د  ولت د  ر ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صاد  رات نفت 
خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از سه 
متغیر قیمت نفت خام، میزان صاد  رات و نرخ تبد  یل ارز )د  الر( به ریال است. 
د  و متغیر قیمت نفت خام و میزان صاد  رات از جمله متغیرهای برونزای اقتصاد   
تابع  نفت  بازار جهانی  بر  بر شرایط حاکم  آنها عالوه  ایران است که مقد  ار 
تحوالت سیاسی نیز هست، از این رو میزان د  ستیابی به مقاد  یر هد  فگذاری 

شد  ه برای آنها با ریسک عد  م تحقق مواجه است.
بی توجهی به چنین ریسکی، آسیب پذیری بود  جه د  ولت را افزایش د  اد  ه است. 
ورود   بود  جه های سنواتی به بحث نرخ تبد  یل د  الر به ریال موجب شد  ه است 
تا تعیین نرخ ارز تابع سیاستگذاری مالی )بود  جه ای( شود   و این رابطه میان 
سیاست بود  جه ای )مالی( و متغیر ارزی، سبب ساز پیروی سیاستهای ارزی 
از سیاستهای بود  جه د  ولت شد  ه است. برقراری چنین ارتباطی واجد   اشکاالت 

و تبعات منفی به شرح زیر است:
 د  ر سه د  هه گذشته د  ولت ها همواره هنگام مواجهه با کاهش متابع حاصل 
از طریق  محد  ود  یتهای صاد  راتی(،  یا  نفت  قیمت  کاهش  د  لیل  )به  نفت  از 
افزایش نرخ ارز )و د  ر حقیقت کاهش ارزش پول ملی( بود  جه را تراز کرد  ه اند  . 
بد  ین ترتیب به جای محد  ود   کرد  ن مصارف یا برنامه ریزی برای افزایش منابع 
غیرنفتی همواره ساد  ه ترین راه انتخاب شد  ه است )نمونه آخر آن د  و برابر 
شد  ن قیمت محاسباتی ارز د  ر هنگام تنظیم بود  جه سال 1۳9۲ د  ر پی کاهش 

حد  ود   ۵0 د  رصد  ی صاد  رات نفت به د  لیل تحریمها بود  (.
 برقراری ارتباط میان نرخ تبد  یل د  الر به ریال د  ر بود  جه و اعالم این نرخ 
د  ر زمان تهیه و تصویب بود  جه به طور ضمنی و عملی مغایر حکم بند   »ات « 
ماد  ه )۲0( قانون احکام د  ائمی برنامه های توسعه کشور است که به موجب آن 
نظام ارزی کشور »شناور مد  یریت شد  ه« است. طبق این نظام ارزی، نرخ ارز 
باید   با توجه به حفظ د  امنه رقابت پذیری د  ر تجارت خارجی و با مالحظه تورم 
د  اخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد   کالن از جمله تعیین حد   مطلوبی 

از ذخایر خارجی تعیین شود  .
   تثبیت نرخ ارز د  ر بود  جه، به معنای تد  اخل سیاست مالی و ارزی و متأثر 
شد  ن تصمیم گیریهای ارزی از سیاست مالی د  ولت است. چنین امری آسیب 
های جد  ی بر تراز تجاری کشور )صاد  رات و وارد  ات کاالها و خد  مات( و ایجاد   
رانت از طریق ایجاد   شکاف میان نرخ ارز رسمی )تثبیتی( و نرخ ارز د  ر بازار 

غیررسمی )آزاد  ( خواهد   د  اشت.
 با توجه به ایتکه خرید  ار نهایی ارزهای 

ویژه د  ولتی د  ر کشور بانک مرکزی است، 
هد  فگذاری  و  بود  جه  د  ر  ارز  نرخ  تثبیت 

ارزی  د  رآمد  های  محل  از  ریالی  منابع 
چنین  د  اد  ن  قرار  مبنا  با  نفتی 

فروش  عد  م  صورت  د  ر  نرخی، 
هر  به  بازار  د  ر  نفتی  ارزهای 

تقاضای  فقد  ان  جمله  )از  د  لیلی 
و  شد  ه(  تعیین  نرخ  د  ر  مؤثر 
رسوب ارزهای تبد  یل شد  ه به 
ریال د  ر ترازنامه بانک مرکزی، 

سیاست پولی و تقد  ینگی کشور 

از ارتباط ارز با بود  جه نیز متأثر شد  ه و د  ر نتیجه میتواند   تبعات منفی بر اقتصاد   
کشور د  اشته باشد  ..

و  شود    رعایت  مذکور  قاعد  ه  به  پاییند  ی  بود  جه  بررسی  د  ر  است  ضروری 
بود  جه  د  ر  ارز  نرخ  و  صاد  رات  مقد  ار  و  نقت  قمیت  موضوع  مجد  د    از طرح 
به  د  ولت  بود  جه عمومی  اتکای  برای کاهش  این،  بر  خود  د  اری کرد  . عالوه 
نفت و تحقق اقتصاد   مقاومتی پیشنهاد   می شود   از طریق راهکار زیر، نحوه 
استفاد  ه از متابع حاصل از نفت د  ر بود  جه تغییر یابد  : منابع حاصل از فروش 
نفت به عنوان یک منبع پرنوسان از منابع بود  جه عمومی د  ولت خارج شد  ه 
و به عنوان کسری بود  جه د  ولت )یا هر عنوان د  یگری( نشان د  اد  ه شود  . این 

پیشنهاد   واجد   مزایای ذیلی است:
 به رسمیت شتاختن استقالل بانک مرکزی د  ر تعیین سیاستهای ارزی 
متناسب با شرایط و اقتضائات کالن اقتصاد  ی و عد  م تبیین نرخ ارز ضمن 

بود  جه.
 5- تد  وین قانون جامع مد  یریت بد  هیها توسط وزارت امور اقتصاد  ی 
بیانگر آن است که  د  ولت  بد  هیهای  فعلی  ماهیت حجم  بررسی  و د  ارایی: 
بخش عمد  های از وضعیت نابسامان بد  هیها، به رغم محد  ود  یتهای مالی بود  جه 
و تالش د  ولت د  ر استفاد  ه از ابزارهای مالی جهت تسویه تد  ریجی بد  هیهای 
مذکور، ناشی از فقد  ان چارچوب جامع و یکپارچه قانون مد  یریت بد  هیها د  ر 
نظام مالی د  ولت و همچنین نامشخص بود  ن استراتژی میان مد  ت بد  هیها د  ر 
آیند  ه باشد  . این تنگناها و نارسایی های قانونی موجب تضعیف انضباط مالی 
و نابسامانی مد  یریت بد  هیها و تعهد  ات مالی د  ولت شد  ه که نتیجه آن انباشت 
حجم قابل توجه بد  هیها و تعهد  ات د  ولت بود  ه است. بر این اساس طراحی 
مد  یریت  برای  جهانی  استاند  ارد  های  با  متطبق  و  یکپارچه  قانون  چارچوب 
بد  هیها و تعهد  ات عمومی به متظور ارتقای شقاقیت و بهبود   مد  یریت بد  هیهای 
اجتتاب ناپذیر است، تحقق این مهم د  ر تهیه و تد  وین بود  جه های سنواتی 

اثرگذار خواهد   بود  .
بد  هیهای  و  تضامین  برای  مشخص  قواعد    و  سازوکار  تبیین   -6   
د  رصد  ی   ۴0 قاعد  ه  بینی  پیش  رغم  به  حاضر  حال  د  ر  د  ولت:  احتمالی 
برای نسبت بد  هیهای د  ولت و شرکت های د  ولتی به تولید   ناخالص د  اخلی، 
هیج سازوکار و رویه مشخصی برای ایجاد   تضامین و سایر تعهد  ات ضمنی 
و  بد  هیهای قطعی  به  آتی  زیاد   طی سال های  احتمال  به  احتمالی که  و 
صریح د  ر قوانین بود  جه تبد  یل خواهند   شد  ، وجود   ند  ارد  . این امر باعث شد  ه 
طی سنوات اخیر تکالیف و تعهد  ات ضمنی متعد  د   د  ر قالب ارائه تسهیالت 
حمایتی و تکلیفی با تضمین د  ولت و یا پیشنهاد   انواع احکام د  ارای بار مالی 
پنهان )از جمله بازنشستگی پیش از موعد  ، حمایت های بیمه ای و...( از 
طریق قوانین بود  جه پیشنهاد   گرد  د   که بالطبع به جهت فقد  ان سازوکارهای 
بالطبع عد  م حساسیت د  ر زمینه  نظارتی و پاسخگویی و عد  م محاسبه و 
بار مالی آن، به تشد  ید   روند   بد  هیهای قطعی د  ر سالهای بعد   منجر خواهد   
شد  . لذا ارائه سازوکار مشخص د  ر خصوصی بد  هیهای ضمنی یکی د  یگر از 
اقد  امات و رویکرد  هایی است که د  ر راستای ارتقای انضباط مالی د  ولت باید   

مد  تظر قرار گیرد  .

تحلیل8

ارایه  با  پژوهش های مجلس  مرکز   : ترقی اقتصاد  ی 
تحلیل ابعاد   اقتصاد  ی اخذ مالیات از سود   سپرد  ه های 
بد  هی  تسویه  د  رآمد   صرف  این  کرد    پیشنهاد    بانکی،  
د  ر  د  ولت  سرمایه  افزایش  یا  و  بانک ها  به  د  ولت 
بانک های د  ولتی شود  .د  ر نتیجه گیری گزارش واکاوی 
ابعاد   اقتصاد  ی اخذ مالیات از سود   سپرد  ه های بانکی 
مرکز پژوهش های مجلس تالش شد   تا برخی از ابعاد   
های  سپرد  ه  سود    از  مالیات  اخذ  با  مرتبط  اقتصاد  ی 

بانکی مورد   تحلیل قرار گیرد  .
چنانچه بیان شد   د  ر تمامی کشورهای عضو گروه ۲0 
مالیات  مشمول  بانکی  سپرد  ه  سود    عربستان،  جز  به 
بود  ه و به سه طریق مختلف از این د  رآمد   مالیات اخذ 
 1۴۵ ماد  ه  طبق  بر  که  است  د  رحالی  این  شود  .  می 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1۳9۴ این د  رآمد   
برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است.

بیان  سپرد  ه،  سود    بر  مالیات  اخذ  آثار  بررسی  د  ر 
شد   وضع مالیات بر سود   سپرد  ه باعث خروج پول از 
از  بانکی نمی شود  ، زیرا بخش قابل توجهی  سیستم 
و  ها  سپرد  ه  ترکیب  اما  ند  ارد  ،  فیزیکی  ماهیت  پول 

سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند  .
مالیات،  این  مورد    د  ر  ها  نگرانی  ترین  اصلی  از  یکی 
کشش عرضه سپرد  ه است و د  ر صورتی که عرضه سپرد  ه 
پُرکشش باشد  ، بار اصلی این مالیات بر د  وش بانک خواهد   
بود   و د  ر غیر اینصورت بار مالیات بر د  وش سپرد  ه گذاران 
گیرد    می  نشات  آنجا  از  موضوع  اهمیت  بود  .  خواهد   
که نظام بانکی د  ر وضعیت مناسبی به سر نمی برد   و 
اعمال فشار ممکن است آثار پیش بینی نشد  ه ای د  ر 
پی د  اشته باشد  .به د  لیل نبود   اطالعات سپرد  ه ها امکان 
محاسبه کشش فراهم نیست، اما با بررسی های انجام 
شد  ه مشخص شد   به علت هزینه های شکستن سپرد  ه و 
انتقال منابع، کشش عرضه سپرد  ه های بلند  مد  ت کمتر 
از کشش عرضه سپرد  ه کوتاه مد  ت است و د  ر عین حال 
با وجود   کاهش نرخ سود   اسمی سپرد  ه گذاری د  ر یک 
سال گذشته، شاهد   نوسانات غیرمعمول د  ر سایر بازارها 
نبود  ه ایم که به نوعی حاکی از عد  م کشش باالی عرضه 

سپرد  ه است.
د  ر ارزیابی آثار اخذ این مالیات از منظر شاخص های 
کالن، پیش بینی شد   رفتار سپرد  ه گذاران از د  و جنبه 

می تواند   تغییر کند  .
1. افزایش میل به مصرف

2. تغییر سبد   سرمایه گذاری

پول  برای  تقاضا  افراد  ،  مصرف  به  میل  افزایش  با 
افزایش  صورت  به  را  خود    این  که  یابد    می  افزایش 
از  افزایش سهم سپرد  ه جاری  و  پول  سرعت گرد  ش 
منابع بانکی نشان خواهد   د  اد   و د  ر صورتی که مازاد   
تقاضای ایجاد   شد  ه از کانال افزایش تولید   و یا عرضه 
موجود  ی انبار تأمین نشود  ، نهایتاً به صورت تورم بروز 

خواهد   کرد  .
اثر د  وم تغییر د  ر سبد   سرمایه گذاری اشخاص خواهد   
بود  . د  ر این بخش بیان شد   با توجه به بد  ون ریسک 
سایر  بود  ن  پُرریسک  مقابل  د  ر  بانکی  سپرد  ه  بود  ن 
ترکیب  تغییر  به  اقد  ام  محد  ود  ی  گروه  صرفاً  بازارها، 
بازارهای  سایر  سپس  کنند  .  می  خود    های  سرمایه 
و  غیرمجاز  مؤسسات  مسکن،  تولید  ،  ازجمله  د  ارایی 
گرفت  قرار  بررسی  مورد    و طال  ارز  غیرمتشکل  بازار 
از  د  ر هر یک  اثربخشی  میزان  که  بیان شد    نهایتاً  و 
هر  بازد  هی  و  مالیات  نرخ  به  وابسته  فوق  بازارهای 
به میزان ریسک شان خواهد    با توجه  بازارها  از  یک 
بود   و د  ر صورتی که نرخ مالیات بسیار کم باشد   و یا 
اقشار زیاد  ی از این مالیات معاف باشند  ، این آثار بسیار 

کنترل شد  ه خواهد   بود  .
د  ر نهایت با بیان این نکته که محل مصارف د  رآمد   حاصله 

نقش کلید  ی د  ر ارزیابی آثار این مالیات و همراهی نظام 
بانکی خواهد   د  اشت، پیشنهاد   شد   که این منابع به صورت 

اولویت د  ار د  ر نظام بانکی مصرف شود  .
با توجه به مالحظات اشاره شد  ه، برای ارتقای شفافیت 
کلی  های  سیاست  بند  های  تحقق  و  بانکی  نظام  د  ر 
و  مالیاتی  های  پایه  افزایش  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد   
شود    می  پیشنهاد    نفت،  د  رآمد    به  وابستگی  کاهش 
بند   د  و ماد  ه 1۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب 
تمامی  های  و سود   سپرد  ه  نسخ شود     1۳9۴.0۴.۳1
ارزی  از سپرد  ه های  اعم  و حقوقی  اشخاص حقیقی 
غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  ها  بانک  نزد    ریالی  و 

مشمول مالیات شود  .
محاسبه  زیرساخت  حاضر  حال  د  ر  که  آنجایی  از 
وجود    کشور  د  ر  حقیقی،  اشخاص  د  رآمد    بر  مالیات 
به  سپرد  ه  سود    بر  مالیات  شود    می  پیشنهاد    ند  ارد  ، 
صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی 

و حقوقی وضع شود  .
اولین قد  م برای اجرای مالیات بر سود   سپرد  ه می تواند   
آن  صاحب  هویت  که  هایی  سپرد  ه  از  که  باشد    این 
بار  روش  این  با  شود  .  اخذ  مالیات  نیست  مشخص 
کاهش  بسیار  سپرد  ه  سود    بر  مالیات  اخذ  اجتماعی 

سایر  د  ر  ایجاد   شوک  از  بد  ین طریق  و  یافت  خواهد   
بازارها جلوگیری می شود  .

که  صورتی  د  ر  تنها  ها  سپرد  ه  سایر  برای  همچنین 
سود   سپرد  ه های شخص د  ر سال بیش از مبلغ معینی 
از  بیشتر  مالیات  نرخ  باشد  ،  ریال  میلیارد    یک  مانند   
برای سایرین نرخ مالیات بر سود    صفر خواهد   بود   و 
سپرد  ه صفر خواهد   بود  . بد  ین طریق بخش عمد  ه مرد  م 
مخاطب این طرح نخواهند   بود   و صرفا سپرد  ه گذاران 

کالن نظام بانکی مشمول آن خواهند   شد  .
نهایتاً پیشنهاد   می شود   وضع مالیات بر سود   سپرد  ه 
آوری  جمع  ضمن  تا  شود    آغاز  جزیی  های  نرخ  با 
سازمان  توسط  بانکی  های  سپرد  ه  کامل  اطالعات 
سپرد  ه  کشش  د  قیق  محاسبه  امکان  و  مالیاتی  امور 
ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مد  یریت تبعات 

احتمالی آن د  ر فضای اقتصاد   کالن نیز مهیا باشد  .
همچنین د  ر بخش د  یگری از این گزارش آمد  ه است: 
د  ر شهریورماه 1۳9۶، حجم سپرد  ه های مد  ت د  ار د  ر 
نظام بانکی بالغ بر 11۲۲ هزار میلیارد   تومان بود  ه که 
با فرض نرخ سود   میانگین 1۵ د  رصد  ی برای سپرد  ه 
ها، نرخ سود   سالیانه آنها نزد  یک به 1۶۵ هزار میلیارد   
نرخ  بلند  مد  ت  د  ر  اینکه  فرض  با  بود  .  خواهد    تومان 
مالیات بر سود   سپرد  ه 10 د  رصد   تعیین شود  ، بر اساس 
حجم سپرد  ه های فعلی د  رآمد   حاصل از مالیات بر سود   
سپرد  ه بالغ بر 1۶.۵ هزار میلیارد   تومان خواهد   بود   که این 
عد  د   د  ر مقایسه با د  رآمد   11۲ هزار میلیارد  ی پیش بینی 
شد  ه د  ر بود  جه سال 1۳9۶ سهم قابل توجهی )حد  ود   
1۵ د  رصد  ( خواهد   د  اشت که این عد  د   از ظرفیت باالی 
اخذ این مالیات برای تأمین مخارج د  ولت خبر می د  هد  .

تنگنای  کرد  ن  برطرف  جهت  د  ر  د  رآمد    این  چنانچه 
مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود  ، همراهی بانک 
ها را نیز به همراه خواهد   د  اشت. برای مثال براساس 
گزارش بانک مرکزی، بد  هی د  ولت به بانک ها بالغ بر 
17۶ هزار میلیارد   تومان است و د  ر صورتی که د  رآمد   
از مالیات بر سود   سپرد  ه صرف تسویه بد  هی  حاصل 
د  ولت به نظام بانکی شود  ، د  ر سال اول نزد  یک به 9 
د  رصد   از بد  هی د  ولت به نظام بانکی تسویه خواهد   شد  .
تسویه بد  هی د  ولت به نظام بانکی می تواند   متناسب با 
میزان بد  هی د  ولت به هر بانک و یا متناسب با میزان 
مالیات وصولی از هر بانک باشد  . همچنین این د  رآمد   
افزایش سرمایه د  ولت د  ر بانک های  می تواند   صرف 

د  ولتی شود  .

مالیات بر سود   سپرد  ه های بانکی؛ آری یا خیر؟

روشن و تاریک های جهان د  ر سال 2017 بررسی ابعاد   اقتصاد  ی اخذ مالیات از سود   سپرد  ه های بانکی
ترقی اقتصاد  ی : سال ۲017 میالد  ی به پایان رسید   و جهان د  ر این 
سال شاهد   بهبود   نسبی اقتصاد   بود  ه است؛ هرچند   د  ر این میان گاهی 
اتفاقات ناراحت کنند  ه ای رخ د  اد  ه و برخی روند  های نگران کنند  ه نیز تد  اوم 
یافته اند  .طوفان های سهمگین و سیل های خانمان براند  از د  ر نقاط مختلف 
جهان از جنوب آسیا گرفته تا حوزه د  ریای کارائیب، خسارات جانی و 
مالی زیاد  ی از خود   بر جای گذاشته اند  . با وجود   اینکه مرد  م د  ر اقصی نقاط 
به عصر د  یجیتال هستند  ، کیفیت  وارد   شد  ن  به سرعت د  ر حال  جهان 
روند    البته  است.  یافته  از کشورهای جهان کاهش  بسیاری  د  ر  آموزش 
کاهشی فقر مطلق د  ر جهان کماکان اد  امه پید  ا کرد  ه و کیفیت زند  گی 
انسان ها به لطف نوآوری و فناوری همچنان د  ر حال بهبود   است. از طرفی 
شمار  به  جهان  د  ر  ثروت  منبع  بزرگترین  د  یگر  اکنون  انسانی  سرمایه 
می رود  .به طورکلی آنچه د  ر سال ۲017 و سال های قبل از آن د  ر جهان 

گذشته است را می توان به صورت ذیل خالصه کرد  :
 1. میلیون ها نفر د  ر جهان د  چار قحطی هستند   

و نیاز به کمک فوری د  ارند  
برآورد   می شود   که د  ر سال ۲017 حد  ود   ۸۳ میلیون نفر د  ر ۴۵ کشور 
جهان نیازمند   کمک های غذایی فوری بود  ه اند   که این رقم د  ر قیاس با 
کشور  د  ر  تنها  می د  هد  .  نشان  افزایش  د  رصد    از 70  بیش  سال ۲01۵ 
یمن که د  ر حال حاضر از لحاظ عد  م امنیت غذایی د  ر رتبه اول جهان 
قرار د  ارد  - د  ست کم 17 میلیون نفر به غذای کافی د  سترسی د  ائم ند  ارند   
و بیش از ۳ میلیون نفر از کود  کان، زنان بارد  ار و زنانی که د  ارای نوزاد  ان 
ناخوشایند  ی  ترکیب  با مشکل سوءتغذیه مواجهند  .  شیرخواره هستند  ، 
هوایی  و  آب  تغییرات  وسیع،  مقیاس  د  ر  آوارگی  د  رگیری،  و  تنش  از 
نامطلوب و تخریب منابع طبیعی باعث شد  ه است که عد  م امنیت غذایی 
برای میلیون ها نفر از مرد  م جهان تشد  ید   گرد  د  . این د  ر حالی است که 
پیش بینی می شود   تقاضای جهانی برای غذا طی 1۵ سال آیند  ه حد  اقل 

۲0 د  رصد   افزایش یابد  .
 2. انتشار گاز د  ی اکسید   کربن 

به باالترین میزان آن د  ر تاریخ رسید  
د  ر روز 1۲ د  سامبر )۲1 آذر( مصاد  ف با د  ومین سالروز تصویب توافقنامه 
بین المللی  سازمان های  رهبران  و  کشورها  سران  پاریس  هوایی  و  آب 
مجد  د  اً د  ر پاریس گرد   هم آمد  ند   و بر پایبند  ی به تعهد  ات خود   د  ر راستای 
مبارزه با تغییرات آب و هوایی تأکید   کرد  ند  ؛ آنها با د  انستن این واقعیت 
به  زمین  کره  هوای  د  ر  کربن  د  ی اکسید    گلخانه ای  گاز  غلظت  که  تلخ 
باالترین میزان آن د  ر ۸00 هزار سال اخیر رسید  ه است، خواستار اقد  ام 
انتشار گاز د  ی اکسید   کربن  فوری جهت مهار این معضل شد  ند  . حجم 
د  ر هوای کره زمین بین سال های 1990 تا ۲01۴ افزایش ۶0 د  رصد  ی 
د  اشته است. اگرچه این روند   صعود  ی نامطلوب طی سال های ۲01۴ تا 
۲017 تقریباً متوقف شد  ه بود   اما د  ر سال جاری باز هم کره خاکی شاهد   

افزایش انتشار گاز د  ی اکسید   کربن بود  ه است.
3. سرمایه انسانی د  و سوم از ثروت جهانی را تشکیل می د  هد  

ناخالص  )تولید    د  رآمد    ایجاد    د  ارایی های می شود   که  کلیه  ثروت شامل 
می سازد  .  میسر  جهان  کشورهای  برای  را  اقتصاد  ی  رشد    و  د  اخلی( 
سرمایه گذاری بر روی افراد   جامعه، ثروت بیشتری را پد  ید   آورد  ه و رشد   
اقتصاد  ی را سرعت می بخشد  . سرمایه انسانی که مهارت ها، تجربیات و 
کوشش های مرد  م را د  ر بر می گیرد  ، بزرگترین ثروت د  ر جهان امروز به 
شمار می رود  ، به طوری که ۶۵ د  رصد   از ثروت جهانی از سرمایه انسانی 
تشکیل شد  ه است. البته این سهم د  ر کشورهای کم د  رآمد   تنها ۴1 د  رصد   
است و هرچه اقتصاد   یک کشور بیشتر پیشرفت می کند  ، سرمایه انسانی 
اهمیت خود   را بیشتر نشان می د  هد  . د  ر جهانی که رشد   فناوری د  ر آن 
خارج  رقابت  عرصه  از  می خواهد    کشوری  اگر  می افتد  ،  اتفاق  به سرعت 
نشود   باید   سرمایه گذاری فوری بر روی نیروی انسانی خود   را د  ر د  ستور 

کار قرار د  هد  .
4. حوزه آموزش و یاد  گیری د  چار بحران شد  ه است

آموزش یکی از بزرگترین سرمایه گذاری هایی است که جوامع می توانند   
حال  د  ر  آموزش  حوزه  اما  د  هند  .  انجام  افراد    سایر  و  کود  کان  روی  بر 
گزارش  آخرین  اساس  بر  می کند  ؛  نرم  د  ست وپنجه  بحران  با  حاضر 
توسعه جهانی که چند  ی قبل از سوی بانک جهانی منتشر شد  ، کمیت و 
کیفیت آموزش د  ر د  اخل کشورها و نیز از کشوری به کشور د  یگر، د  چار 
از ۲0  کمتر  فقیر جهان،  بسیار  د  ر کشورهای  است.  آشکار  تفاوت های 
د  رصد   د  انش آموزان مد  ارس ابتد  ایی د  ر د  روس ریاضی و روخوانی توانایی 
کافی د  ارند  . د  ه ها میلیون کود  ک د  ر اقصی نقاط جهان بد  ون اینکه حتی 
ابتد  ایی ترین مهارت های زند  گی را بیاموزند  ، د  وران کود  کی خود   را سپری 
می کنند  . تحقیقات بانک جهانی نشان می د  هد   که آموزش می تواند   د  ر 
بهبود   وضعیت اقتصاد  ی یک نسل د  ر قیاس با نسل قبل کاماًل تأثیرگذار 
باشد  . به عنوان مثال تنها 1۲ د  رصد   از افراد  ی که د  ر د  هه 19۸0 میالد  ی 
د  ر کشورهای کم د  رآمد   و بسیار فقیر جنوب صحرای آفریقا زاد  ه شد  ه اند 
برخی  د  ر  رقم  این  د  رحالی که  د  ارند  ؛  خود    والد  ین  از  باالتر  تحصیالتی 

کشورهای شرق آسیا بیش از ۸0 د  رصد   است.
5. میلیون ها کود  ک همچنان از اختالل رشد   رنج می برند  

د  یگری رشد    د  وره  هر  از  انسان سریع تر  مغز  از سن ۶ سالگی،  قبل  تا 
بر  همیشگی  و  عمیق  اثری  آیند  ه  د  ر  می تواند    ضعیف  تغذیه  می کند  . 
یاد  گیری، سالمت و رفاه کود  کان امروز د  اشته باشد  . تعد  اد   کود  کان مبتال 
به اختالل رشد   از سال 1990 تاکنون به طورکلی کاهش یافته است اما 
د  ر کشورهای جنوب صحرای آفریقا اوضاع متفاوت بود  ه است، به طوری که 
تعد  اد   کود  کان مبتال به اختالل رشد   د  ر این منطقه از ۴۵ میلیون نفر د  ر 
سال 1990 به ۵7 میلیون نفر د  ر سال ۲01۳ رسید  ه است. اگر این روند   
د  ر جنوب صحرای آفریقا برعکس نشود  ، آنگاه این منطقه هرگز نخواهد   
توانست هد  ف کاهش ۴0 د  رصد   آمار کود  کان مبتال به رشد   د  ر افق ۲0۲۵ 
نیازمند    آیند  ه  انتظار می رود   مشاغل  اینکه  به  توجه  با  را محقق سازد  . 
مهارت های جد  ید   و پیچید  ه تری باشند  ، ضرورت سرمایه گذاری زود  هنگام 

بر روی نیروی انسانی آیند  ه بیش از پیش احساس می شود  .
 6. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان 

را جوانان بیکار تشکیل می د  هند  
اشتغال مهم ترین راه خروج از فقر است اما د  ر حال حاضر ۶0 د  رصد   از 
جوانان 1۵ الی ۲۴ ساله د  ر سراسر جهان بیکار هستند  . جمعیت جوانان 
1۵ الی ۲۴ ساله د  ر جهان حد  ود   1.۲ میلیارد   نفر برآورد   می شود   که بیش 
از ۵۲۵ میلیون نفر از آنها د  ر جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا زند  گی می کنند  . اشتغال جوانان نقش بسیار مهمی د  ر حضور مؤثر 
بر  بنا  از طرفی  اقتصاد  ی و سیاسی د  ارد  .  اجتماعی،  آنها د  ر عرصه های 
تحقیقات انجام شد  ه از سوی بانک جهانی، افزایش د  سترسی به اینترنت 
باعث شد  ه است که بسیاری از مرد  م جهان به د  نبال کسب د  رآمد  ی باالتر 
از گذشته باشند  . د  ر پایان سال ۲01۵ تنها د  ر آفریقای 1.۲ میلیارد   نفری 

بیش از ۲۲۶ میلیون د  ستگاه تلفن هوشمند   به اینترنت متصل بود  ه اند  

گزارش

از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد  

راهکارهایی برای جبران کسری بود  جه د  ولت 
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گزارش

راه های بهبود 
شاخص شروع 

کسب و کار

4مسیر برای تبد  یل سرگرمی ها به کسب وکار سود  آور

سفید   و سیاه چابک سازی د  ر سازمان ها   

موجود    راهکارهای   : اقتصاد  ی  ترقی 
شروع  شاخص  د  ر  ایران  رتبه  بهبود    برای 
کسب وکار د  ر گزارش بانک جهانی بررسی 
شد  . این مطالعه نشان می د  هد   که د  ر صورت 
حذف لزوم ارائه گواهی عد  م سوءپیشینه و 
ایجاد   مرکز واحد   برای انجام کلیه مراحل 
پله   ۸9 حد  ود    د  ر  می توانیم  ثبت شرکت، 

رتبه کشور را بهبود   ببخشیم.
بر اساس گزارش بانک جهانی سال ۲017 
کسب وکار  شروع  شاخص  د  ر  ایران  رتبه 
 ۲01۶ سال  د  ر  که  د  رحالی  است.   10۲
رتبه ایران 97 بود  ه و این بیانگر بد  تر شد  ن 

وضعیت د  ر این شاخص است.
اعالم  تبریز  اتاق  نمایند  ه  شهبازی،  سهند   
صورت  که  بررسی هایی  به  توجه  با  کرد  : 
سرمایه  میزان  هزینه،  زمان،  گرفته 
مورد  نیاز و فرآیند   انجام کار چهار شاخصی 
است که د  ر اند  ازه گیری این موضوع مورد   
با  می توان  بنابراین  می گیرند  .  قرار  توجه 
ممکن  حد    تا  شاخص ها  این  به  رسید  گی 
وضعیت شروع کسب وکار را بهبود   بخشید  .
فرآیند   شروع کسب وکار  کرد  :  تصریح  وی 
د  ر  شد  ه  برآورد    روز   1۵ حد  ود    ایران  د  ر 
این  د  ر  که  نیوزلند    کشور  د  ر  که  حالی 
و  روز  نیم  طی  است،  پیشرو  شاخص 
شروع  فرآیند    کل  مرحله  یک  قالب  د  ر 
حاضر  حال  د  ر  می شود  .  انجام  کسب وکار 
که  هستند    کشورهایی  لبنان  و  پاکستان 
اید  ه  اساس  بر  را  فرآیند   شروع کسب وکار 
اما  می د  هند    انجام  جهانی  بانک  تعریف  و 
به  نسبت  بد  تری  وضعیت  وجود    این  با 
پیشنهاد    نهایت  د  ر  شهبازی  د  ارند  .  ایران 
سوءپیشینه  عد  م  گواهی  ارائه  لزوم  حذف 
کیفری و ایجاد   مرکز واحد   برای انجام کلیه 
مراحل ثبت شرکت را مطرح کرد   و گفت: 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  فرایند    این  د  ر 
د  خیل  شرکت ها  ثبت  اد  اره  مالیاتی،  امور 
را  پیشنهاد    د  و  این  بتوانیم  اگر  هستند  . 
پله   ۸9 حد  ود    ایران  رتبه  کنیم،  عملیاتی 

ارتقا پید  ا می کند  .
د  ر اد  امه کیوان کاشفی با تأکید   بر پیگیری 
گزارش های گذشته  از  پیشنهاد  ات حاصل 
که  گزارش هایی  از  یک  هر  کرد  :  تصریح 
پی  د  ر  پیشنهاد  اتی  شد  ه  ارائه  تاکنون 
بهبود    به  آنها  شد  ن  اجرایی  با  که  د  اشته 
رتبه کشور د  ر گزارش بانک جهانی کمک 
وضعیت  مهم تر،  آن  از  و  کرد    خواهد   

اقتصاد  ی کشور بهتر خواهد   شد  .
وی اد  امه د  اد  : انجام د  و پیشنهاد   اتاق تبریز 
کسب وکار،  شروع  فرآیند    بهبود    د  رباره 
عد  م  گواهی  نیست.  غیرممکن  و  پیچید  ه 
به  و  نبود    الزامی  قبل  از  هم  سوءپیشینه 
ایجاد    کرد  .  حذف  را  آن  می توان  راحتی 
پنجره واحد   هم کار چند  ان سختی نیست 
چون د  ر چند   سازمان د  یگر هم انجام شد  ه 

و نتایج خوبی د  اشته است.
سنجش  کل  اد  اره  نمایند  ه  رازقی،  عبد  اهلل 
گزارشی  به  نگاهی  با  قضائیه  قوه  کیفری 
گفت:  شد  ،  ارائه  تبریز  اتاق  سوی  از  که 
وقت عمد  ه این فرایند   1۵ روزه به د  ریافت 
گواهی عد  م سوءپیشینه مربوط می شود  . به 
استقبال  آن  حذف  پیشنهاد    از  حتم  طور 
چون  گواهی  این  وی  اعتقاد    به  می کنیم. 
نگاه به گذشته د  ارد   بد  ین ترتیب د  ر فرآیند   
اعتباری  و  فاید  ه  هیچ  کسب وکار  شروع 

ند  ارد  ، بنابراین حذف آن امکان پذیر است.
اگر  که  د  اد    هم  را  پیشنهاد    این  وی 
عد  م  گواهی  ارائه  الزام  نتوانستیم 
با  رایزنی هایی  کنیم  را حذف  سوءپیشینه 
اد  اره ثبت شرکت ها انجام شد  ه تا سامانه ای 
 ۵ به  را  روزه   ۵ پروسه  این  و  شود    ایجاد   
د  قیق کاهش د  هد  . البته ۶ ماه از این توافق 
می گذرد   اما هنوز اقد  امی از سوی مسئوالن 
بخش فناوری اطالعات قوه قضائیه د  ر این 

راستا صورت نگرفته است.

ترقی اقتصاد  ی :چه تعد  اد   از ما همیشه از شغل خود   ابراز نارضایتی می کنیم و به 
د  نبال روزنه ای برای د  نبال رهایی از روزمرگی و د  نبال کرد  ن آرزوهای خود   هستیم؟ 
واقعیت این است که بسیاری از ما د  وست د  اریم مخارج زند  گی خود   را از طریق کاری 
که به آن عشق می ورزیم، تأمین کنیم و این همان چیزی است که می تواند   ما را به 
سمت کارآفرینی سوق د  هد  . اما چگونه می توان به این آرزو جامه عمل پوشاند  ؟ چگونه 
می توانیم سرگرمی هایی مانند   عکاسی و باغبانی که برای تفریح انجامشان می د  هیم 
را به یک کسب وکار پرسود   تبد  یل کنیم؟ قطعاً پاسخ این سؤاالت به ساد  گی اینکه 
بخواهیم شغل خود   را رها نمود  ه و به د  نبال آرزوهای خود   برویم، نیست. د  ر عوض ما 
می توانیم با اتخاذ تد  ابیر الزم و برد  اشتن گام هایی اساسی، هم شغل و د  رآمد   ثابت خود   

را حفظ کنیم و هم آرزوهایمان را برآورد  ه سازیم.
1. به د  نبال د  ریافت بازخورد  های صاد  قانه باشید  

یاد  تان باشد   که نه شما می توانید   بهترین قضاوت را د  ر مورد   عملکرد   خود  تان د  اشته 
باشید   و نه خانواد  ه و د  وستانتان می توانند   چنین کاری را برای شما انجام د  هند  . 
بنابراین شما به یک مربی )یک فرد   حرفه ای و باتجربه( نیاز د  ارید   که عملکرد  تان را 
بررسی کند   و بازخورد  های صاد  قانه به شما ارائه نماید  . وقتی می توانید   از سرگرمی های 
خود   به پول برسید   که کارتان عالی و خاص باشد  . امروز بسیاری از مرد  م د  وربین 
عکاسی د  ارند   اما تعد  اد   بسیار کمی از آنها با نورپرد  ازی و فریم بند  ی آشنا هستند  . 
حتی برخی از عکاسان حرفه ای نیز گاهی نمی توانند   عصاره یک لحظه را آن طور که 

باید  وشاید   شکار کنند  .
اساساً  باشد   چراکه  متوسطی  فرد    رؤیاهای خود    د  ر  ند  ارد    د  وست  هیچ کس  قطعاً 
که  مطمئن شوید    باید    است. شما  تضاد    د  ر  رؤیاپرد  ازی  ماهیت  با  بود  ن  متوسط 
اید  ه هایتان آن قد  ر خوب هستند   که شما را به موفقیت برسانند   و مهارت هایتان به 
حد  ی رسید  ه اند   که برای تحقق رؤیاهایتان کافی باشند  . د  ر صورت امکان بهتر است 
افراد   خبره ای که حاضرند   د  انش خود   را د  ر اختیار شما قرار د  اد  ه و کارتان را نقد   کنند   

را یافته و با آنها مشورت کنید  .
را د  ر  د  انشگاه نیست-  لزوماً  البته  –که  باید   حضور د  ر یک محیط آموزشی  شما 
برنامه های خود   بگنجانید  ؛ د  ر چنین محیطی شما این شانس را خواهید   د  اشت که 
عالوه بر بهره مند   شد  ن از راهنمایی ها و بازخورد  های یک مد  رس خبره، با سایر افراد  ی 
که مانند   شما برای پیشرفت کارشان وارد   آن محیط آموزشی شد  ه اند   نیز د  ر ارتباط 

باشید   و تجربیاتتان را با هم به اشتراک بگذارید  .

2. اثبات مفهوم را د  ر د  ستور کار قرار د  هید  
بین  د  ر  که  است  تجاری  اصطالح  یک   )proof of concept( مفهوم  اثبات 
کارآفرینانی که د  ر پی یافتن منابع مالی هستند  ، رواج د  ارد  . حتی اگر شما برای 
راه اند  ازی کسب وکارتان نیازی به منابع مالی بیرونی ند  اشته باشید   باز هم به د  ست 
آورد  ن و حفظ اثبات مفهوم می تواند   برای شما مثمر ثمر باشد   زیرا حد  اقل به شما 
کمک می کند   که بهتر متوجه شوید   آیا مرد  م از کاال یا خد  مات شما استقبال خواهند   
کرد   یا خیر. یک روش سریع برای آگاه شد  ن از اینکه محصوالت یا خد  مات شما تا 
چه حد   قابلیت عرضه د  ر بازار را د  ارد   این است که از طریق وب سایت های تأمین 
ببینید   که  بگذارید   و  بوته آزمون  به  را  آنها   )crowd-funding( مالی جمعی 

سرمایه گذاران چقد  ر به موفقیت محصوالت و خد  مات شما د  ر بازار امید  وارند  .
برای اینکه بتوانید   برای اید  ه های خود   حامی مالی بیابید  ، باید   بتوانید   آنها را به بهترین 
نحو به سرمایه گذاران معرفی کنید  . هرروز هزاران اید  ه د  ر وب سایت های تأمین مالی 
جمعی د  ر برابر چشمان تیزبین سرمایه گذاران خطرپذیر قرار می گیرد   و بزرگ ترین 
اید  ه های  از  انبوهی  میان  د  ر  را  اید  ه خود    بتوانید    است که  این  برای شما  چالش 
گوناگون، متمایز و خاص جلوه د  هید  . تأمین مالی جمعی یک آورد  گاه سخت و گاهی 
خشن و بی رحم است که معلوم می کند   آیا کسی حاضر است برای کار شما پولی 
بپرد  ازد   یا خیر. اگر شما پیروز این نبرد   باشید  ، نه تنها سرمایه الزم برای راه اند  ازی 
کسب وکارتان را به د  ست می آورید   بلکه به نوعی می توانید   انتظار د  اشته باشید   که 

کارتان د  ر بازار نیز مورد   اقبال مشتریان قرار گیرد  .
3. شغل جانبی د  اشته باشید  

هر شغلی عالوه بر شغل اصلی –که د  رآمد   شما از آن تأمین می شود  - یک شغل جانبی 
به حساب می آید   و شما می توانید   از محل آن د  رآمد   بیشتری کسب کنید  . اگر شما 
مجبورید   برای تأمین هزینه های زند  گی خود   به صورت تمام وقت کار کنید  ، باز هم 
می توانید   تعطیالت آخر هفته را به کسب وکار شخصی تان اختصاص د  هید  . تعطیالت 
آخر هفته فرصت مناسبی برای بازاریابی ایمیلی، انجمن سازی، بهبود   وب سایت و یا 
هر تالش د  یگری است که بتواند   به پیشرفت کسب وکار شما کمک کند  . عالوه بر 
این، اقتصاد   مبتنی بر آزاد  کاری )gig economy( این فرصت را برای بسیاری 
از افراد   فراهم آورد  ه است که با استفاد  ه از امکاناتی که برخی پایگاه های اینترنتی 
همگانی مانند   Lyft، Airbnb و ... د  ر اختیارشان قرار می د  هند  ، د  رآمد   د  ائمی یا 
موقتی بیشتری کسب کنند  . د  رآمد  ی که برخی افراد   از این محل به د  ست می آورد  ند   

حتی از د  رآمد   شغل اصلی آنها نیز بیشتر است. هرگاه اطمینان حاصل کرد  ید   که به 
اند  ازه کافی د  ر کسب وکار شخصی خود   پیشرفت د  اشته اید   و سفارشات د  ریافتی تان 
به حد  ی رسید  ه است که بتوانید   به عنوان د  رآمد   اول روی آنها حساب کنید  ، آنگاه 
می توانید   شغل جنبی خود   که همان کسب وکار مورد   عالقه تان است را به شغل اصلی 

خود   تبد  یل کنید  .
4. یک طرح کسب وکار تد  وین کنید  

برای راه اند  ازی هر کسب وکاری الزم است که د  ر ابتد  ا یک طرح کسب وکار برای آن 
تد  وین شود  . پس اگر می خواهید   سرگرمی های خود   را به کسب وکاری سود  آور بد  ل 
نمایید  ، نباید   اصل تد  وین طرح کسب وکار را فراموش کنید  . برد  اشتن این گام بد  ین 
معناست که شما مهارت های خود   را به سطح حرفه ای رساند  ه اید  ، محصول یا اید  ه 
خود   را مورد   بررسی قرار د  اد  ه اید   و فعالیت د  ر بازار را به نوعی آغاز کرد  ه اید  . به یاد   
د  اشته باشید   که شما برای موفقیت د  ر بازار نیازمند   یک سیستم مد  یریت ارتباط با 
مشتری )CRM( به منظور حفظ تماس د  ائمی با مشتریان هستید   و عالوه بر آن 
باید   حضور فعال د  ر شبکه های اجتماعی و تد  وین یک طرح بازاریابی مناسب را نیز 

د  ر د  ستور کار خود   قرار د  هید  .
سخن پایانی

اگر رؤیاهای شما از واقعیات بسیار د  ور باشند  ، شانس چند  انی برای محقق کرد  ن 
آنها نخواهید   د  اشت. سرنوشت برخی از سرگرمی ها این است که همیشه د  ر حد   یک 
سرگرمی باقی بمانند  ؛ اما اگر د  ر بازار تقاضای زیاد  ی برای سرگرمی شما وجود   د  اشته 
باشد  ، آنگاه شانس شما برای تبد  یل کرد  ن آن به یک منبع د  رآمد   بیشتر  خواهد   بود  .

مستلزم  همواره  سازمان  د  ر  رهبری   : اقتصاد  ی  ترقی 
تمایل به حرکت د  ر مسیری است که سایرین از آن اجتناب 
می کنند  . رهبران موفق از توانایی متقاعد   کرد  ن یا ایجاد   انگیزه 

د  ر د  یگران برخورد  ارند  .
آغاز  د  ر  اپل  شرکت  بنیان گذار  جابز  استیو  مثال،  برای 
فعالیت فروشگاه های خرد  ه فروشی اپل توانست تحلیلگران و 
همتایان خود   را به شگفتی واد  ارد  . این فروشگاه ها میلیون ها 
خرد  ه فروشی  فروش  نرخ  باالترین  و  جد  ید    مصرف کنند  ه 
)۵۵۴۶ هزار د  الر د  ر هر مترمکعب د  ر سال ۲01۶( را از آن 
برند   اپل کرد  ند  . شرکت مایکروسافت و سونی به تبعیت از اپل 
فروشگاه های خرد  ه فروشی خود   را پایه گذاری کرد  ند  . امروزه 
چالش  به  برای  اساسی  نیازی  با  کسب وکار  د  نیای  رهبران 
کسب وکار  باید    آنان  هستند  .  روبه رو  عمومی  خرد    کشید  ن 
خود   را از تبعات سه اید  ه محوری د  ر حوزه تصمیم گیری های 
این  از  کد  ام یک  شما  به نظر  اما  سازند  ،  مبرا  تکنولوژیک 
تحوالت مخاطره بیشتری د  ارد  ؟ تغییر به خود  ی خود   امری 
د  شوار است، چراکه هزینه های گزافی د  ر پی خواهد   د  اشت 
د  رحالی که ممکن است منافع آن سال ها قابل مشاهد  ه نباشد  . 

این سه اید  ه اصلی عمد  ه عبارتند   از:
چابک سازی که توانایی تغییر سریع استراتژی های 
اتخاذ شد  ه، د  ارایی ها و فرآیند  ها را به سازمان می د  هد  
مزیت »اولین بود  ن« که منجر به موفقیت بی قید   و 

شرط و اجتناب ناپذیر هر شرکتی خواهد   شد   که برای 
اولین بار محصول، خد  مت یا 

فناوری جد  ید   را به بازار معرفی می کند  
 توسعه محصول با حد  اقل عمر که با انتشار نسخه  
های اولیه از محصوالت یا خد  مات تصمیم گیری 

بازار د  ر خصوص پشتیبانی از نسخه های آتی آنها را 
امکانپذیر می کند  

تسریع  جهت  قوی  و  بنیاد  ین  تمایلی  اید  ه  سه  این   برآیند   
هرچه بیشتر سرعت انجام پروژه د  ر بازار است. اما پذیرش 
مشاوران  از سوی  مد  اوم  به صورت  که  اید  ه ها  این  گسترد  ه 
می شود  ،  تکرار  استارت آپی  فرهنگ  مسحور  د  انشگاهیان  و 

نامفهوم است.
د  رحالی که می توان از سرمایه گذاری هایی صحبت کرد   که با 
هد  ف بازگشت فوری سرمایه انجام می شوند  ، محیط کسب 
وکار سرشار از نمونه هایی است که د  ر عمل از اجرای موفق 
موقعیت های  د  ر  چابک سازی  بود  ه اند  .  ناتوان  استراتژی  این 
اضطراری کارآمد   است، اما د  ر شرایط عد  م اطمینان و پیچید  ه 
بی فاید  ه و حتی مضر است. مزایای تبد  یل شد  ن به نوآور بازار 
شاید   فریبند  ه باشد  : بسیاری از نوآوران نام آور: از جمله گوگل، 
بازار  اقد  ام موفق به ورود   به  اولین  آمازون و فیس بوک- د  ر 
نبود  ه اند  . همچنین اید  ه محصول با حد  اقل عمر برای بسیاری 
نیست،  فناوری های پیشرفته صاد  ق  از محصوالت د  ر حوزه 

مثال آیا بوئینگ باید   یک هواپیمای کم عمر بسازد  ؟ یا جنرال 
عمر ممکن  با کمترین  پزشکی  اسکن  د  ستگاه  موتورز یک 

طراحی و تولید   کند  ؟
  چرا انتخاب اهد  اف سرعت محور خطرناک است؟

یاد  شد  ه د  ر عصر فناوری های د  یجیتال  اید  ه  پیاد  ه سازی سه 
د  و  سازمانی  سطوح  د  ر  است.  نامناسب  تصمیمی  نوظهور، 
رویکرد   توزیع زمانی و جغرافیایی کار و مشاغل ذهنی به جای 
مشاغل نیازمند   قوای فیزیکی به شد  ت منجر به افزایش عد  م 
د  ر  شد  ه اند  .  زیست محیطی  ابهامات  و  پیچید  گی  اطمینان، 
سطح فناوری، نرم افزارهای متصل به اینترنت و سیستم های 
طرز  به  را  محیط  ویژگی های  نیز  سخت افزاری  نرم افزاری، 
مشابهی تغییر د  اد  ه اند  . د  ر چنینی شرایطی، به قد  رت تفکر 
بیش از سرعت عمل نیاز خواهید   د  اشت.آتش سوزی های مکرر 
گوشی های نوت 7 سامسونگ که منجر به فراخوان بیش از 
یک میلیون د  ستگاه تلفن همراه شد  ، تصویری کامل از یک 

خطر است.
بر  سامسونگ  شرکت  بی رحمانه  تمرکز  تایمز،  نوشته  به   
توانایی اجزایی مانند    بر  سرعت عمل منجر »به عد  م تمرکز 
که  می کند    خاطرنشان  تایمز  نویسند  ه  شد  .«  گوشی  باتری 
طراحی  با  محصولی  انتشار  برای  سامسونگ  شرکت  تالش 
ناقص و آزمایش ناکافی منجر به استفاد  ه از د  و نوع باتری شد  . 
د  ر واقع تعصب بی جا نسبت به سرعت بیش از تفکر عمیق 
باعث کاهش د  قت د  ر شناسایی مشکالت و نیز تخریب اعتبار 
و شهرت سامسونگ شد  .د  ر آیند  ه نزد  یک هر محصولی که با 
کمترین عمر و به واسطه راهکارهای تولید   چابک و با هد  ف 
کرد  ه  پید  ا  توسعه  بازار  بازیگر  نوآورترین  به  شرکت  تبد  یل 
باشد  ، پتانسیل آسیب زد  ن به موقعیت شرکت و البته سیستم 
اقتصاد  ی را به همراه خواهد   د  اشت. اینترنت اشیا زمینه های 
پیوستن  به هم  یا  یکد  یگر،  به  و خد  مات  اتصال محصوالت 

را  د  یگر  شرکت های  به  شرکت ها  اتصال  البته  و  سیستم ها 
فراهم خواهد   کرد  . د  ر نهایت، توان ما د  ر تشخیص و تقویت 
نقاط ضعف به اند  ازه ای به چالش کشید  ه خواهد   شد   که نمونه 
ذکر شد  ه د  ر شرکت سامسونگ د  ر مقایسه با آنبازی بچگانه ای 
بخش های  د  ر  بارها  موضوع  این  آمد  .  نخواهد    نظر  به  بیش 
د  ر صنعت  موجود    چالش های  است.  شد  ه  مشاهد  ه  مختلف 
خد  مات مالی جهان نمونه ای کامل از مشکالتی است که امروزه 
د  ر جهان به شد  ت به هم پیوسته با آن روبه رو هستیم. پیوند   
بحران  بروز  موجب  سازمان ها  و  فرآیند  ها  میان محصوالت، 
مسکن د  ر ایاالت متحد  ه آمریکا شد   که با سرعت چشمگیری 
گسترش پید  ا کرد  . این موضوع منجر به رکود   بزرگ د  ر اواخر 
سال ۲007 میالد  ی شد   که تا اواسط سال ۲009 میالد  ی 
تحت  را  بسیاری  کشورهای  تولید    و  اقتصاد    و  د  اشت  اد  امه 
تاثیر قرار د  اد  . با وجود   اینکه کارشناسان توصیه های متناقضی 
را برای از میان برد  اشتن رکود   پیشنهاد   می د  اد  ند   اما د  ر تمام 
این مد  ت اغلب مقامات نظارتی و حتی موسسات مالی خود   
را ناتوان از کنترل بحران می د  ید  ند  .د  ر حالی که نمی توان کار 
زیاد  ی برای تغییر مسیر تحوالت تکنولوژیک و سازمانی انجام 
اما اصالح محصوالت و خد  مات راه حل مناسبی برای  د  اد  ، 
این مشکل به نظر می رسد  . مد  یرانی که کورکورانه به د  نبال 
نواختن آهنگ سرعت د  ر سازمان  هستند   بد  ون شک از حق 
رهبری بازار محروم خواهند   بود  . به جرات می توان گفت این 
گروه از مد  یران تصمیم گیرند  گان خوبی برای سازمان ها، مرد  م 

و جامعه نیستند  .
  سه گام اصلی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرد  ه اید   که د  ر مقام مد  یر 
یک کسب وکار چه اقد  اماتی باید   انجام د  هید  ؟ د  ر   گام نخست 
د  و پرسش اصلی را می توان به عنوان راهنمای عمل شما د  ر 
رویارویی با ابتکارات تکنولوژیک عصر حاضر مطرح کرد  : د  ر 

صورت بروز هر گونه اشتباهی به چه سرعت و با چه هزینه ای 
و  سرعت  اگر  کرد  ؟  اقد  ام  آن  جبران  به  نسبت  می توان 
هزینه های الزم برای جبران اشتباهات و محاسبات غلط قابل 
قبول باشد   با تمام توان از رویکرد  های چابک سازی استفاد  ه 
کنید   و به اولین نوآور بازار تبد  یل شوید  .د  ر غیر این صورت، 
به قد  رت تفکر بیشتری نیاز خواهید   د  اشت. سیاست ما د  ر 
فرآیند  های  اصلی د  ر هر مرحله چیست؟  اید  ه های  آزمایش 
سختگیرانه ای برای آزمایش د  ر طول توسعه ایجاد   کنید  . اگر 
اجرای اید  ه های اصلی د  ر محیط پیچید  ه، عاری از اطمینان 
روبه رو  مشکل  با  ماجرا  کل  شود    روبه رو  با شکست  ومبهم 
خواهد   شد  . اگر اجرای اید  ه ها با موفقیت همراه باشد  ، ابتکار 

عمل الزم برای پیشبرد   کامل آن را د  ر د  ست خواهید   د  اد  .
و  سازمان خود   شبیه سازی  د  ر  را  بزرگ  رهبران  گام د  وم، 
پیام های ساد  ه ای به این منظور ایجاد   کنید  . از اعضای سازمان 
بخواهید   د  ر صورت عد  م کارآیی برنامه های توسعه پنج ساله 
چابک سازی را توجیه کنند  . د  استان هایی از نوآورانی که د  ر 
اولین اقد  ام برای ورود   به بازار موفق نبود  ه اند   برای آنان تعریف 
کنید  .خاطر نشان کنید   که اید  ه محصوالت کمتر پاید  ار د  ر 
یک  د  ر  موجود    اشکاالت  اصالح  و  شناسایی  برای  تالش 
نرم افزار ارتباط با مشتری ریشه د  ارد  . برای آنها توضیح د  هید   
که چرا این اید  ه برای اپلیکیشن ها و نرم افزارهای توزیع شد  ه 
مناسب نیست. اگر فکر می کنید   افراد   گفته های شما را د  رک 

می کنند  ، پیام را د  وباره تکرار کنید  .
گام سوم، بد  انید   د  رحالی که عد  م هماهنگی با زمان، زمینه 
شکست را فراهم خواهد   آورد  ، انجام کارهای کامال د  رست هم 
ممکن است کسب وکار شما را به خطر بیند  ازد  . با این وجود   
و عملکرد    میان سرعت عمل  مرز  د  هید  .  به خرج  سماجت 
کند   را تعیین کنید  . سرعت عملی که باعث غفلت از تفکر 
شود   به مراتب بد  تر از کند  ی د  ر کار است.د  رحالی که چنین 
حالتی می تواند   بر رقابت پذیری کسب وکار شما تاثیر بگذارد  ، 
سرعت عمل هم شما را با لیستی از مد  یران اجرایی بی کفایت 
روبه رو خواهد   کرد  . د  رد   و رنج حاصل از ایجاد   تغییر واقعی 
است و ارزش قد  رت پیش بینی فقط هنگامی آشکار خواهد   
شد   که شرکت شما د  ر مقایسه با همتایان خود   یارای گریز 
از آسیب ها را د  اشته باشد  .ناد  ید  ه گرفتن این سه اید  ه سرعت 
نوآوری را کاهش نخواهد   د  اد  . مسلما محصوالت و خد  مات 
نیستند    پیشرفته  فناوری های  از  اپل ماالمال  جد  ید   شرکت 
تقالی  د  ر  سال ها  سامسونگ  محصوالت  وجود    این  با  اما 
سامسونگ  بود    قرار  نوت 7  محصول  بود  ه اند  .  آنها  با  رقابت 
نتیجه عکس حاصل  اما  تبد  یل کند    نوآوری  به پرچم د  ار  را 
شد  . ایجاد   اید  ه های خرد  مند  انه و کارآمد   همواره نتایج مطلوبی 
به د  نبال د  اشته اند  . مسلما رهبران د  نیای کسب وکار با به یاد   
د  اشتن این اصل عملکرد   بهتری د  ر جهان د  یجیتال به هم 

پیوسته خواهند   د  اشت.

وکارکسب9

ترقی اقتصاد ی: اینکه می بینیم مد  یران ارشد   اجرایی از غرور 
کاذب رنج می برند  ، اغلب آزارد  هند  ه است. منظور از غرور کاذب 
اعتماد   به نفس بیش از حد   است که می تواند   آنها و سازمان هایی 
را که آنها هد  ایت می کنند  ، نابود   کند  . قد  رت وسیع آنها منجر به 
این می شود   که هم احتماال از غرور کاذب رنج ببرند   و هم احتمال 
بیشتری د  ارد   که د  ر موقعیتی باشند   که صد  مات بزرگی به سازمان 
وارد   کنند  . د  ر مطالعه ای که شرکت ما روی 1۵0 مد  یر ارشد   
اجرایی انجام د  اد  ، قریب به یک پنجم مد  یران عامل اذعان کرد  ه اند   
که هرگز به خود  شان شک نمی کنند  . اما یکی از شرکت کنند  گان 
گفت که »اگر شما با یک روش سازند  ه و مثبت به خود  تان شک 
نکنید  ، قطعا خطر بزرگی برای شرکت تان محسوب می شوید  .« 
چگونه می توان غرور کاذب مد  یریتی را از بین برد  ؟اگر سازمانی 
تنها یک یا د  و نفر د  اشته باشد   که قد  رت شان باعث ایجاد   غرور 
و تکبر د  ر آنها شود  ، این امر می تواند   د  ر افراد   زیرد  ست د  لسرد  ی 
ایجاد   کند  ، استعد  اد  های ارزشمند   را واد  ار به فرار از سازمان کند   و 

با تضعیف تیم ها منجر به استراتژی های غلط و نابجا شود  . 
بر عللی تمرکز کنید   که می توانند   واقعا شناسایی شوند  

می د  انیم که هر چه فرد  ی د  ر یک سازمان به مقام باالتری برسد 
همتایان کمتری خواهد   د  اشت. افراد   زیرد  ست نسبت به اظهارنظر 
کرد  ن بی میل هستند  . عالوه بر این، صعود   و ترقی مد  یران اجرایی 
موفق معموال به خاطر مهارت های واقعی رخ می د  هد  ؛ مهارت هایی 
پاد  اش  آنها  به خاطر  و  د  ارند    نفس  به  اعتماد    آن  د  ر  آنها  که 
می رود    انتظار  سازمانی  رهبران  و ستایش شد  ه اند  .از  گرفته اند   

حتی د  ر شرایط سخت از خود   اعتماد   به نفس نشان د  هند  . اما 
نتیجه تکرار زیاد   این اعتماد   به نفس چیست؟ غرور کاذب.

 مکانیزم هایی برای بیان حقیقت به مقامات باالد  ستی 
د  ر سازمان ایجاد   کنید  

ارزیابی های  موضوع  د  ر  را  خود  شان  باید    هم  سازمانی  رهبران 
د  وره ای و اجباری مانند   بازبینی های عملکرد   قرار د  هند   و هم باید   
مکانیزم هایی را د  ر نظر بگیرند   که شاید   خیلی ساد  ه به نظر بیایند   
اما بسیار مفید  ند  ؛ مکانیزم های سنتی مانند   صند  وق پیشنهاد   ها و 
انتقاد   ها. یکی از رهبران سازمانی اخیرا یکی از این صند  وق ها را 
بیرون د  فتر کارش نصب کرد   و از حجم وسیع بازخورد  های تند   و 
بد  ون نام د  ر مورد   سبک رهبری نه چند  ان د  وستانه خود   شگفت زد  ه 
شد  . مد  یر اجرایی د  یگری د  رخواست بازخورد   صاد  قانه از طریق 
ایمیل از سوی اعضای تیم کرد  . او از آنها خواست آنچه تیم به طور 
متفاوت انجام می د  هد  ، آنچه آنها می توانند   به انجام د  اد  ن آن اد  امه 
د  هند   اما بهبود   یابند   و آنچه باید   انجام آن را متوقف کنند  ، بیان 
کنند  . او هر ماه قاطع ترین واکنش ها را انتخاب می کند  ، د  ر جلسه 
تیمی بعد  ی با صد  ای بلند   می خواند   و نویسند  ه آن را تحسین 
می کند  ؛ عملی که شفافیت، تفکر نوین و انتقاد   سازند  ه را تشویق 
می کند  . ما د  ر چند   سازمان، فعالیتی را معرفی کرد  ه ایم که آن 
را »نامه مد  یر عامل« می نامیم. کارمند  ان به صورت د  وره ای برای 
نوشتن نامه ای به مد  یرعامل د  عوت می شوند  . شرکت کنند  گان 
می توانند   هر فرد  ی د  ر سازمان یا تنها رد  یف های باالی رهبری 
سازمان باشند  . نامه های آنها توصیه هایی به مد  یر ارشد   اجرایی ارائه 

می د  هند   و آنچه را که آنها به آن بیشترین افتخار را می کنند   د  ر 
برمی گیرند   )این کار روحیه نقد   سازند  ه را د  ر تیم تشویق می کند  (. 
این تجربه مد  یران را د  ر معرض مشکالتی می گذارد   که از مشاهد  ه 
آنها امتناع می کرد  ند  ، چشم اند  ازهایی برای آنها فراهم می کند   که 
ممکن بود   د  ر غیر این صورت از نظر د  ور بمانند   و ارزش ها و 

انگیزه های افراد   د  یگر را به آنها منتقل می کنند  .
 عامد  انه قد  رت شک و ترد  ید   د  ر تصمیم گیری 

را مهار کنید  
گرچه حد  ود  ۲0 د  رصد   مد  یران ارشد   اجرایی د  ر مطالعه ما اذعان 
کرد  ه اند   که هرگز به خود  شان شک ند  ارند  ، اما 71 د  رصد   نه تنها 
پذیرفته اند   که به خود   شک می کنند  ؛ بلکه نشان د  اد  ه اند   که آن را 
به عنوان اساس تصمیم گیری های بهتر پذیرفته اند  . مد  یران ارشد   
با آنها وارد   صحبت شد  ه ایم بیان کرد  ه اند   که یک  اجرایی که 
راه خوب برای پذیرش شک، استفاد  ه از تکنیک های »مد  یریت 
ریسک« است تا این احتمال را افزایش د  هیم که »آنچه آنها 
نمی د  انند  « یا »آنچه از مشاهد  ه آن امتناع می کنند  « به آنها آسیب 
برنامه ریزی  آنها شامل  نخواهد   رساند  . تکنیک های مورد  عالقه 
بر پایه سناریو1 و برنامه ریزی اقتضایی۲ است. بسیاری نیز از 
د  ر  مد  افع شیطان۳«  »وکیل  یک  انتصاب  مانند    تکنیک هایی 
جلسات برای آشکار کرد  ن د  ید  گاه های مخالف و پرورش فرهنگ 

نظرات مخالف سازند  ه استفاد  ه می کنند  .
ارزش فروتنی و تواضع را به تیم ها آموزش د  هید  

بزرگ تر  گروه  یک  به  سازمانی  رهبر  یک  کاذب  غرور  وقتی 
سرایت می کند   یا وقتی موفقیت های گذشته منجر به احساس 
آسیب ناپذیری می شود  ، ممکن است تیم ها نشانه هایی از غرور 
تیمی    کاذب  غرور  گویای  بگذارند  .عالئم  نمایش  به  را  کاذب 
تمرکز د  اخلی بر فرآیند  های خود   گروه، تنوع اند  ک اند  یشه ها د  ر 

سازمان و بی اعتنایی به جهان بیرون آن است. گرچه تیم ممکن 
است به د  نبال د  اد  ه یا د  یگر شواهد   برای حمایت از یک طرح 
کسب و کار یا یک ابتکار باشد   اما ممکن است هیچ مکانیزمی برای 
کسب و به کارگیری د  انش جد  ید   ند  اشته باشد  . شاید   مطمئن ترین 
از مشتریان و  از غرور کاذب تیم، فاصله اعضای تیم  شاخص 

بی تفاوتی نسبت به آنها باشد  .
 فرهنگی را پرورش د  هید   که غرور کاذب 

را د  ر نطفه خفه می کند  
رهبران سازمانی غرور کاذب را می آموزند  . بزرگ ترین معلم آنها 
اغلب فرهنگی است که وقتی افراد   مهم سازمان د  چار سوء رفتار 
می شوند   یا به د  یگران بی اعتنایی می کنند  ، به خود  بینی پاد  اش 
می د  هد   یا به آن بی توجهی می کند  . ایجاد   فرهنگی که چنین 
رفتارهایی را مالمت کند   می تواند   با تشخیص فرهنگی شروع 
شود   که از سوی مد  یران ارشد   سازمان هد  ایت می شود  .بخشی 
از این تشخیص، می تواند   بر ارزش هایی مانند   صراحت، اشتراک 
سایر  و  تفکر  گوناگونی  همکاران(،  )بین  اختیارات  تساوی  و 
با غرور کاذب هستند  .  د  ر ضد  یت  تمرکز کند   که  ارزش هایی 
می توان از رهبران سازمانی میزان رفتارهای مشکل زا را که ممکن 
است نیاز به تغییر د  اشته باشند   و رفتارهای خاصی که منطبق 
با ارزش های آنهاست، پرسید  . به عنوان مثال، ممکن است از آنها 
خواسته شود   که تا چه حد   با یک مجموعه از اظهارات توصیفی 
موافق هستند  ؛ اظهاراتی مانند  : »سازمان پذیرای اید  ه های جد  ید   
از هر منبعی است. از مخالفت ها استقبال می شود  . از همه رهبران 
سازمانی انتظار می رود   تا طبق مجموعه یکسانی از قواعد   ایفای 
نقش کنند  .« این اظهارات و اظهاراتی مانند   اینها ممکن است 
به همراه یکد  یگر بسیاری از رفتارهایی را که میزان غرور کاذب 

موجود   د  ر سازمان را بیان می کند   پوشش د  هند  .

راه های حذف غرور کاذب مد  یریتی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 48 - نیمه اول دی 1396

توسعه  می آید  ،  میان  به  از سرمایه گذاری  وقتی صحبت   : اقتصاد  ی  ترقی 
ماشین آالت  و  کارخانه ها  مانند    فیزیکی  و  سخت  سرمایه ای  د  ارایی های 
)برای بخش خصوصی(، تأسیسات زیربنایی )برای بخش د  ولتی( و امالک و 

مستغالت )برای خانوارها( د  ر ذهن اغلب افراد   نقش می بند  د  .
فیزیکی  و  ملموس  د  ارایی های  به  تنها  سرمایه گذاری  اما  کنونی  جهان  د  ر 
محد  ود   نمی شود   و نوع د  یگری از سرمایه گذاری نیز وجود   د  ارد   که د  ر بسیاری 
از موارد   بیش از سرمایه گذاری فیزیکی اهمیت می یابد   و آن سرمایه گذاری د  ر 
زمینه د  انش و مهارت است. امروزه شرکت ها تالش می کنند   تا د  انش و مهارت 
کارکنان خود   را به صورت مستمر بهبود   د  هند  ؛ د  ولت ها برای تقویت سرمایه 
انسانی کشورهای خود   می کوشند   و خود   مرد  م نیز برای یاد  گیری مهارت های 
جد  ید   هزینه و وقت صرف می کنند  . همان طور که سرمایه گذاری د  ر ساختمان 
یا جاد  ه د  رنهایت به تشکیل سرمایه های فیزیکی می انجامد  ، سرمایه گذاری د  ر 

د  انش و مهارت نیز به تشکیل سرمایه انسانی منجر می شود  .
با هد  ف  باورند   که سرمایه گذاری د  ر آموزش  این  بر  اگرچه برخی منتقد  ان 
کسب بازد  هی ماد  ی د  ر آیند  ه به نوعی شأن آموزش وپرورش را پایین می آورد ، 
مفهوم  یک  انسانی  سرمایه  مفهوم  که  کرد    فراموش  نباید    د  رعین حال  اما 

ارزشمند   برای تحلیل و سیاست گذاری است.
نظریه سرمایه انسانی حد  ود   نیم قرن پیش برای اولین بار مطرح شد  . اگرچه 
قبل از آن نیز اقتصاد  د  انان پیرو مکتب کالسیک عالوه بر زمین و تجهیزات 
از توانایی های نیروی کار نیز به عنوان عاملی حیاتی د  ر فرآیند   تولید   نام برد  ه 
بود  ند   اما مفهوم واقعی آن کمتر مورد   بحث و بررسی قرار گرفته بود  . د  ر د  هه 
 Gary( بکر  گری  نام  به  آمریکایی  جوان  اقتصاد  د  ان  یک  میالد  ی   19۵0
Becker( د  ر هنگام مطالعاتش د  ر زمینه ارتباط بین آموزش و سطح د  رآمد 
به این خأل پی برد   و چند  ی بعد   د  ر سال 19۶۴ مفهوم سرمایه انسانی را د  ر 
قالب کتابی به همین عنوان معرفی کرد  . پیش از آن بسیاری از اقتصاد  د  انان 
با کمبود   نیروی کار ماهر مواجه است زیرا  اقتصاد   همواره  فرض می کرد  ند   
از  آنها  باال رفتن د  انش و مهارت کارکنان موجب خروج  اینکه  از  شرکت ها 
شرکت شود   بیم د  ارند   و به همین د  لیل جانب احتیاط را د  ر این زمینه رعایت 

می کنند  ؛ فرضی که با واقعیات اقتصاد   آن د  وره همخوانی ند  اشت.
سربازان  از  حمایت  برای  GI –که  قانون  لطف  به  آمریکا  د  ر  زمان  آن  د  ر 
بازگشته از جنگ جهانی د  وم به تصویب رسید  ه بود  - میلیون ها نفر توانسته 
طرفی  از  کنند  .  تکمیل  را  خود    د  انشگاهی  و  متوسطه  تحصیالت  بود  ند   
شرکت های خصوصی که د  ر بخش های صنعتی و خد  ماتی گوناگون مشغول 
فعالیت بود  ند  ، برای ارائه آموزش های تخصصی الزم به کارکنانشان اقد  ام به 

صرف هزینه های هنگفت می کرد  ند  .
سرمایه  بین  بکر  گری  می گذشت،  آمریکا  جامعه  د  ر  آنچه  توجیه  برای 
انسانی  سرمایه  شد  .  قائل  تمایز  عمومی  انسانی  سرمایه  و  خاص  انسانی 
شرکت  یک  کارکنان  که  می شود    تشکیل  وقتی  شرکت(  )مختص  خاص 
سرمایه  نوع  این  بگیرند  ؛  فرا  را  شرکت  آن  به  مربوط  خاص  مهارت های 
با  خصوصی  شرکت های  جهت  همین  به  و  است  غیرقابل انتقال  معموالً 
کمال میل حاضرند   برای تقویت آن هزینه بپرد  ازند  . د  ر مقابل، شرکت های 
سرمایه  تشکیل  سرمایه گذاری جهت  برای  اند  کی  بسیار  تمایل  خصوصی 
عمومی  آموزش های  چراکه  می د  هند  ،  نشان  خود    از  عمومی  انسانی 
می تواند   برای مشاغل متفاوت د  ر شرکت های مختلف کاربرد   د  اشته باشد   

و فقط مختص یک شرکت نیست.
تشکیل  از  حمایت  به  تمایلی  اغلب  اقتصاد  ی  بنگاه های  اینکه  به  توجه  با 
مورد  نیاز  هزینه  از  زیاد  ی  بخش  باید    افراد    ند  ارند  ،  عمومی  انسانی  سرمایه 
جهت کسب آموزش های عمومی را خود   عهد  ه د  ار شوند  ؛ این هزینه می تواند   
به صورت مستقیم )شهریه تحصیلی( و یا غیرمستقیم )کار کرد  ن با د  ستمزد   
کمتر به منظور کارآموزی( پرد  اخت گرد  د  . البته د  ولت ها نیز با د  رک صحیح 
مفهوم سرمایه انسانی و منافع آن برای کل جامعه می توانند   از طریق توسعه 
نظام آموزش همگانی، بخشی از هزینه تشکیل سرمایه انسانی عمومی را تقبل 
نمایند  . شاید   امروز مفهوم سرمایه انسانی برای ما کاماًل روشن و قابل د  رک 
باشد   اما د  ر د  هه 19۶0 معرفی این مفهوم توسط گری بکر، یک کشف بسیار 
بزرگ محسوب می شد  ؛ کشفی که مقوله فراگیری د  انش و مهارت را د  ر کانون 

تحلیل های اقتصاد  ی قرار د  اد  .
قوی  بینش های  از  وسیعی  ساد  ه اش طیف  ظاهر  علی رغم  بکر  گری  نظریه 
و تأثیرگذار را د  ر بر می گرفت. این نظریه د  لیل کاهش اند  ازه خانواد  ه ها د  ر 
روزافزون  اهمیت  به  توجه  با  کرد  :  به خوبی مشخص  را  ثروتمند    کشورهای 
از  برای آموزش هریک  باید   هزینه و وقت بیشتری  والد  ین  انسانی،  سرمایه 
فرزند  ان خود   صرف کنند   و به همین د  لیل د  اشتن خانواد  ه ای بزرگ با تعد  اد   
فرزند  ان زیاد   بسیار پرهزینه خواهد   بود  . از طرفی به کمک این نظریه می توان 
نشان د  اد   که افراد   کوته بین تا چه حد   د  ر معرض خطر سرمایه گذاری بر روی 
به  بازار کار هیچ کمکی  نامتناسب هستند  ؛ مهارت هایی که د  ر  مهارت های 

آنها نمی کنند  .
بر اساس نظریه سرمایه انسانی، اگرچه شغل های خوب )پرد  رآمد  ( تعد  اد   ثابت 

و مشخصی ند  ارند   اما هرچه تعد  اد   فارغ التحصیالن ماهر و باکیفیت د  ر یک 
کشور بیشتر باشد  ، نوآوری و به تبع آن تعد  اد   شغل های پرد  رآمد   نیز د  ر آنجا 
بیشتر خواهد   بود  . گری بکر –که د  ر سال 199۲ جایزه نوبل اقتصاد   را د  ریافت 
د  ر  د  ر سن ۸۳ سالگی همچنان  زمان مرگش  یعنی  تا سال ۲01۴  و  کرد   
د  انشگاه شیکاگو مشغول تد  ریس و تحقیق بود  - برای اثبات این اد  عای خود   
به تحوالت اقتصاد  ی د  و کشور آسیایی کره جنوبی و چین اشاره کرد  ه است؛ 
د  و کشوری که آموزش را به عنوان نیروی محرکه ای برای رشد   اقتصاد  ی خود   

به کار گرفتند  .
برخورد  ار  قابل مالحظه ای  طبیعی  منابع  از  هیچ یک  جنوبی  کره  و  چین 
مستمر  به طور  را  خود    انسانی  سرمایه  اخیر  د  هه  چند    طی  اما  نیستند   
برد  اشت  را  هوشمند  انه  سرمایه گذاری  این  حاصل  امروز  و  د  اد  ند    توسعه 
مسیر  د  ر  می خواهند    که  کشورهایی  سایر  برای  کشور  د  و  این  می کنند  . 
انسانی خود    اما حیاتی د  ارند  : روی نیروی   آنها پای بگذارند   یک پیام ساد  ه 

سرمایه گذاری کنید  .

بینالملل10

سایه رکود   تورمی براقتصاد   جهان
چشم اند  از اقتصاد   جهانی د  ر سال 2018 از د  ید   موسسه کایتونگ

گزارش اکونومیست از عوامل د  خیل د  ر توسعه اقتصاد  ی

سرمایه انسانی چگونه به محور اقتصاد   جهانی تبد  یل شد  ؟

ترقی اقتصاد   ی: موسســه امنیت بین المللی کایتونگ 
طی گزارشــی از چشــم اند   از اقتصاد    بین الملل د   ر سال 
آیند   ه میالد   ی این ســال را از نظر برآورد   های اقتصاد   ی 

سالی جد   ی و سرنوشت ساز د   انست.
به گزارش روزنامه واشــنگتن پســت، د   ر ســال آیند   ه 
میالد   ی احتماالً جهان شــاهد    اقتصاد   ی خواهد    بود    که 
از لحاظ رشــد    ُکند   تر و از لحاظ نــرخ تورم و نرخ بهره 
روند   ی فزایند   ه د   ارد    و احتماال رکود   ی تورمی د   ر اقتصاد    

تجربه خواهد    شد   .
پس از یک د   هه رشــد    اجتناب ناپذیر چاپ اســکناس و 
وام د   هی که منجر به افزایــش ناپاید   ارانه بد   هی د   ر همه 
اقتصاد   های اصلی جهان شــد   ، اکنون زمان آن رســید   ه 
اســت که سرانجام شــاهد    پاد   زهر آن یعنی تورم باالتر 

باشیم.
باید    به این موارد    ایجاد    بد   هی بیشــتر و به اوج رسید   ن 
کاهــش ارزش ارزهــا به ویــژه د   الر آمریــکا د   ر مقابل 
کاالهــای اساســی را نیز افزود   . کاهــش ارزش د   الر به 
یک رشــته از تغییرات آشــکار منجر خواهد    شد   . فقط 
10 د   رصد    کاهش د   ر شاخص ارزش د   الر د   ر این سال 
می تواند    منجر به یک کسر بود   جه لجام گسیخته د   ر 
آمریکا شود    که د   ر نتیجه آن شاهد    کسری حساب ها 

خواهیم بود   .
کاهــش د   ریافتی هــا و افزایــش مخارج، کســری 

بود   جه ای تــا حد   ود    ۳.۵ د   رصد    تولیــد    ناخالص د   اخلی 
آمریــکا ایجاد    می کنــد    و حتی کاهــش مالیات ها هم 
نمی تواند    رشد    و بازگشــت به وضعیت اولیه را تضمین 
کنــد   . ارزش د   الر آمریکا د   ر مقابل منابع اساســی چون 

معد   نی،  ســنگ های  فلزات، 
انــرژی و ســایر ارزها تــد   اوم خواهد    

یافت و د   ر نتیجا مد   یــران پولی برای باز کرد   ن بهره د   ر 
شاخص های آتی روی حجم پولی متمرکز خواهند    شد   .

د   ر عین حال، رشد    اقتصاد   ی آمریکا به علت شکنند   گی 

د   رصد   ی  یک  تولید     رشــد    
و تحلیــل رفتــن ارزش کار 

د   چــار کاهش ســرعت خواهد    
وجود     نشــانه هایی  شد   . همچنین 

د   ارد    که ُکند   ی د   ر رشــد    اقتصاد   ی د   ر 
شــکلی از ُکند   ی رشد    تولید    یا ضعف د   ر 

رشد    تولید    د   ر چین، بریتانیا و ژاپن نمایان 
خواهد    شد   .

آلمــان، آخرین قلعه اســتوار هم وضع بهتری 
نخواهــد    د   اشــت و کنــد   ی آن نیــز بر چین 

هنگ کنگ و سایر جهان نیز تاثیر خواهد    گذاشت. 
صاد   رات و مزایای د   یگر این کشــور نیز د   ر 

هاله ای از کاهش قرار خواهد    گرفت.
با وجود    ســایه نحس وضعیت بانکی که با 
کاهــش د   رآمد    و افزایش نرخ بهره وخامت آن تشــد   ید    
می شــود    اما با توجه به مازاد    تجاری متوسط و نرخ بهره 
مناســب پول چینی به نظر می رسد    ارزش این پول د   ر 
سال آیند   ه میالد   ی د   ر مقابل د   الر آمریکا تقویت شد   ه و 

بین ۶.۲ تا ۶.9 با د   الر برابری کند   .

 بازارهای سهام آمریکا د   ر این سال ثبات پید   ا کرد   ه و به 
شاخص های واقعی می رسند    و البته کاهش قریب الوقوع 
رشــد    د   ر آمد    و  نرخ پریمیــوم اوراق قرضه خزانه د   اری 
آمریکا که د   ر حال حاضر به شد   ت غیرواقعی است اصالح 

خواهند    شد   .
مد   یران پولی شــاخص راسل ۲000 را که آخرین بار د   ر 
ســال ۲00۸ موجب آشــفتگی بازارهای مالی شد   ه بود    
مهر و موم کرد   ه اند    و این امر تنها کمی پس از فروپاشی 

بازارها د   ر آن سال اتفاق افتاد   .
اما بهای منابع اولیه به علت ُکند   ی رشــد    اقتصاد   ی ممکن 
اســت اصالح شود    با وجود    این ثبات احتماالً منجر به یک 
روند    نزولی باد   وام د   ر بازار نخواهد    شــد   . برای چند   ین سال 
کاهش محسوسی د   ر سرمایه گذاری های معد   نی و فرآوری 
معد   نی وجود    د   اشــت که این امر موجب زوال خلوص مواد    
معد   نی و به حاشــیه راند   ه شــد   ن بخش معد   ن شد   ه بود   . 
کاهشــی 1۵ د   رصد   ی د   ر بهای منابع طبیعی می تواند    به 
نفع کشورهای د   ر حال توسعه باشد    که د   ر اقتصاد    جهانی 
بیشتر بر روی پروژه های زیرساختی سرمایه گذاری می کنند    
به ویژه کشورهای جاد   ه ابریشــم جد   ید    و کشورهایی که 
روی انرژی های تجد   ید   پذیر سرمایه گذاری کالن کرد   ه اند   . 
این واضح است که هر گونه تغییری د   ر بهای ذخایر طبیعی 
می تواند    موجب کاهش محســوس د   ر سرمایه گذاری های 

معد   نی و فرآوری شود   .
گــزارش این موسســه د   رباره بازار نفت د   ر ســال ۲1۸ 
پیش بینی می کند    که د   ر این ســال تقاضا افزایش یافته 
و هر بشــکه نفت د   ر د   امنه ای بین ۵0 تا 70 د   الر معامله 

می شود   .

قانون مالیاتی که جهان را به جنگ د  عوت کرد   

 چالش جد  ید   
د  ر نظم تجارت جهانی 

را  قانونی  آمریکا  رییس جمهور  ترامپ،  د  ونالد     : اقتصاد  ی  ترقی 
امضا کرد   که مطابق آن سیستم د  یرپای مالیاتی آمریکا اصالح شد  ه 
د  ر  تایمز  نیویورک  روزنامه  می یابد  .  کاهش  شرکتی  مالیات های  و 
یاد  د  اشتی قانون جد  ید   را عاملی برای تشد  ید   تنش تجاری د  ر جهان 

د  انسته است.
کشور،  این  جمهوریخواه  کنگره  و  آمریکا  رییس جمهوری  برای 
سیاست نوین اصالح سیستم مالیاتی که به زود  ی اجرایی می شود  ، 
ایاالت متحد  ه را جایی بهتر برای کسب و کار تبد  یل می کند  . اما 
برای مابقی جهان این قانون جد  ید   پتانسیلی د  ارد   که می تواند   نظم 
اقتصاد   جهانی را به چالش بکشد  ، یک مید  ان بازی ناهموار ایجاد   و 
آغاز  مالیات های شرکتی  کاهش  برای  میان کشورها  را  مسابقه ای 

کند  .
آن  بر  عالوه  می کند  .  تهد  ید    را  جهانی  اقتصاد    اصالحات  این 
قرار  کار  د  ستور  د  ر  ترامپ  که  ناسیونالیستی  فزایند  ه  سیاست های 
د  ر  اروپایی  رهبران  است.  برد  ه  باال  را  کشورها  د  یگر  هزینه  د  اد  ه 
واکنش به این قانون چشم اند  از جنگ تازه ای را د  ید  ه و اعالم کرد  ه اند   
که پیش از آنکه سازمان تجارت جهانی وارد   عمل شود   خود   د  ست 
به اقد  ام متقابل خواهند   زد  . مقامات چینی نیز برای انجام اقد  امات 
آن  رقابتی  توان  و  اقتصاد   کشورشان  از  تا  می شوند    آماد  ه  تد  افعی 

حمایت کنند  .
بر  د  یگر  بار  مالیاتی  جد  ید    قانون  امضای  مراسم  د  ر  ترامپ  د  ونالد   
سیاست »نخست آمریکا«ی خود   تاکید   کرد   و گفت که معنای این 
ایاالت متحد  ه  د  ر  باالتر  بیشتر و سرمایه گذاری  ایجاد   شغل  قانون 
از  ما  این کشور د  ر حال رخ د  اد  ن است.  اتفاقات مهمی د  ر  است. 
بنگاه  هایمان حمایت خواهیم کرد   و این حمایت از هم اکنون آغاز 

شد  ه است.

همه چیز با نرخ مالیات شرکتی آغاز می شود  
 ۲1 به  د  رصد     ۳۵ از  آمریکا  د  ر  مالیات ها  نرخ  جد  ید    قانون  برابر 
د  رصد   کاهش می یابد   که بد  ین ترتیب ایاالت متحد  ه از صد  ر جد  ول 
بد  ین  قعر جد  ول سقوط می کند  .  به  باال  مالیات  نرخ  با  کشورهای 
ترتیب کشورهایی مانند   استرالیا، فرانسه؛ آلمان و ژاپن که نرخ باالی 
مالیاتی ۳0 د  رصد   را د  اشتند   نیز مجبور خواهند   شد   از این سیاست 

جد  ید   ترامپ پیروی کنند  .
اند  و مکنز، مد  یر اجرایی یک ابربنگاه معد  نی استرالیایی، می گوید  : 
ایجاد    جهان   سراسر  د  ر  د  ولت ها  برای  زیاد  ی  انگیزه  قانون  این 
آنها  باشند  .  د  اشته  سرمایه گذاری  جذب  می خواهند    که  می کند   

مجبور به تبعیت از این قانون می شوند  .
مالیات های شرکتی پیش تر از این هم د  ر مسیر کاهش قرار گرفته 
برای  ابزاری  عنوان  به  مالیات  کاهش  از  کشورها  از  بسیاری  بود  . 
جذب سرمایه گذاری استفاد  ه می کنند   و د  ر این راستا ایاالت متحد  ه 
نیز برای پیشنهاد   یک بازار محلی وسیع، جذب سرمایه و د  ر نهایت 

اشتغالزایی وارد   این عرصه شد  ه است.
مد  یرعامل یک مجموعه از شرکت های ایتالیایی نیز به نیویورک تایمز 
گفت: بد  ین ترتیب به زود  ی باید   شاهد   د  ور تازه ای از کاهش مالیات 

شرکتی د  ر جهان باشیم.
چین، یکی از اهد  اف اصلی اقد  امات تجاری د  ونالد   ترامپ نیز احتماال 

مجبور خواهد   بود   وارد   این بازی مالیاتی شود  .
ماهر،  کار  نیروی  لطف  به  که  باورند    این  بر  کارشناسان  اغلب 
زیرساخت های محکم و سایر عوامل به عنوان یک هاب تولید  . چین 
مالیات های باالیی را برای شرکت ها وضع کرد  ه و باید   به این نرخ 
و  اجتماعی  تامین  باالی  هزینه های  استاند  ارد  ،  د  رصد    مالیاتی ۲۵ 
سایر هزینه های جنبی را نیز افزود   که روی هم رفته این کشور را 

به یکی از باالترین مالیات گیرند  گان د  ر جهان تبد  یل کرد  ه است.
به  چین  ریاست جمهوری  معاون  گوانگیائو،  ژو  راستا  همین  د  ر 
خبرگزاری شینهوا گفت که این کشور د  ر مقابل اصالح مالیاتی د  ر 
آمریکا واکنش مناسب را نشان خواهد   د  اد  . وی افزود   تاثیرات این 
قانون بر روی بزرگترین اقتصاد   جهان نمی تواند   ناد  ید  ه گرفته شود  .

یک  گفته  به  اما  نگفت  واکنش چین سخنی  جزییات  د  رباره  ژو   
می تواند    اقد  امات  این  چینی،  شرکت  یک  د  ر  مالیاتی  کارشناس 
تعویق  به  و  سرمایه گذاران  برای  مشوق هایی  اعطای  بر  مشتمل 

اند  اختن وصول بد  هی های مالیاتی برخی شرکت های چینی باشد  .
سیاست های  به  زیاد  ی  شباهت  متحد  ه  ایاالت  جد  ید    قانون 
حمایت گرایانه ای د  ارد   که د  ر برخی کمپانی های آسیایی و اروپایی 

اعمال می شود  .
این  اروپا  هم به  اتحاد  یه  بازوی اجرایی  اروپا به عنوان  کمیسیون 
قانون اعتراض و اعالم کرد  ه است که به آن واکنش نشان خواهد   د  اد  .
هد  ف نهایی این قانون تشویق تولید   کاال د  ر ایاالت متحد  ه و فروش 
آن د  ر بازارهای بین المللی است. اتحاد  یه اروپا اعالم کرد  ه که این 
قانون نقض کنند  ه توافقات بین المللی مبنی بر اجتناب از یارانه به 
اروپا اعالم کرد  ه که تمام گزینه ها روی  صاد  رات است. کمیسیون 
سیاست  با  مقابله  برای  بد  اند    الزم  که  را  اقد  امی  هر  و  است  میز 
حمایت گرانه آمریکا و نقض موافقتنامه های بین المللی انجام خواهد   
تبعیض آمیز  را  آمریکا  مالیاتی  نوین  سیاست  کمیسیون  این  د  اد  . 

د  انسته و آن را ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی می د  اند  .
اتحاد  یه اروپا د  ر راستای یک هد  ف مشترک که همان زیاد  ه خواهی 
آمریکاست با چین متحد   می شود  . د  ر این راستا مقامات چین روی 
تمهید  ات تازه ای برای جلوگیری از خروج پول از این کشور و روانه 
شد  ن آن به امریکا کار می کنند  . از جمله این تمهید  ات اعمال قانونی 
است که می گوید   خروج بیش از ۵ میلیون د  الر از کشور مستلزم 
مجوز بانک مرکزی این کشور است و بد  ین ترتیب خروج سرمایه از 

این کشور به فرآیند  ی چند   ماهه نیاز خواهد   د  اشت.
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ــا، روزی  ــه م ــم. روزی خان ــر می رفت ــه یکد یگ ــه خان ــه ب ــق های د وران مد رس ــل مش ــرای ح ب
ــه محمــود  و... ــه صــاد ق، روزی خان ــه جــالل، روزی خان خان

ــا  ــم ت ــا رفتی ــک از بچه ه ــه ی ــه خان ــود  ب ــته ب ــران را برد اش ــه آب ته ــی ک ــک روز باران د ر ی
ــه چکــه می کــرد . چــک، چــک، چــک، چــک.  ــم. ســقف خان تمرین هــای ریاضــی را حــل کنی
ــا ایــن صــد ا چطــور د رس می خوانــی، کارتــن می بینــی  ــه د وســتم گفتــم ب ــا اعصــاب خــرد  ب ب
یــا حتــی می خوابــی؟ گفــت: »عــاد ت کرد ه ایــم.« حــال و روز زند گــی امــروز مــرد م ایــران هــم 
ــاد ت زد گــی« شــد ه ایم. ــا د چــار »ع ــن د وســت د وران مد رســه مــن اســت. م ــد  زند گــی ای مانن
مــا چنــد ان عالقــه ند اریــم مشــکالت را حــل کنیــم بلکــه تــالش می کنیــم بــه آن عــاد ت کنیــم.
ــد ند   ــت می ش ــرج د رس ــم خ ــک و ک ــازی کوچ ــک بازس ــا ی ــن ب ــی م ــه هم کالس ــقف خان  س
ولــی آنهــا تصمیــم گرفتنــد  بــه صــد ای آب عــاد ت کننــد .د ر ایــن زمینــه تفاوتــی میــان مــرد م و 

حاکمــان هــم نیســت. بــی ســواد  و بــا ســواد  هم نــد ارد . عــاد ت د ر ایــران ســنتی و روشــنفکر هــم 
ــه  ــر ب ــه د یگ ــم ک ــد ا نکرد ی ــرای آن پی ــکاری ب ــد ر راه ــد . اینق ــوا را ببین ــد .آلود گی ه نمی شناس
ــرف باشــیم.  ــد  منتظــر ب ــد  د یگــر نبای ــم. همــه می د انیــم زمســتان کــه می آی آن عــاد ت کرد ه ای

بلکــه بایــد  خــود  را بــرای هوایــی پــر از د ود  آمــاد ه کنیــم. 
عــاد ت کرد ه ایــم بــه جــای آد م برفــی، آد م د ود ی بســازیم.ما بــه گرانــی عــاد ت کرد ه ایــم. رونــد  
ــم.  ــر می زد ی ــم غ ــا یک ــت. آن قد یم ه ــخصی اس ــم روش مش ــران ه ــی د ر ای ــد ن گران ــاد ی ش ع
ــی  ــه گران االن د ر فضــای مجــازی جــک و کمپیــن می ســازیم و بعــد  عــاد ت می کنیم.اینقــد ر ب
ــم کــه  ــا آن را بیشــتر می  خری ــر بشــود  م ــم کــه هرچــه قیمــت یــک کاال گران ت عــاد ت کرد ه ای

خــد ای ناکــرد ه ضــرر نکنیــم. 
ــات  ــای انتخاب ــه نامزد ه ــعارهای هم ــی ش ــه راحت ــه ب ــم ک ــاد ت کرد ه ای ــد ر ع ــی اینق ــا حت م
ــد ه ای  ــم نماین ــاد ت کرد ه ای ــم. ع ــاور کنی ــه ب ــم ک ــاد ت کرد ه ای ــم. ع ــاور می کنی ــف را ب مختل
ــم رییــس جمهــوری  ــاد ت کرد ه ای ــرود گاه می ســازد . ع ــری ف ــزار نف ــک شــهر ه ــرای ی ــد  ب بگوی

ــاور  ــه ب ــاد ت ب ــران د ور خواهــد  کرد .چــون ع ــرای همیشــه از ســر ای ــر مشــکالت را ب ــد  اب بگوی
ــه  ــم، چــه بالیــی ســر آن شــعارها آمــد . جد یــد ا ب کرد ه ایــم د یگــر ســوال نکنیــم کــه آقــا، خان
ــه  ــای اینک ــه ج ــاال ب ــا ح ــتیم ام ــرس د اش ــی ت ــای اول کم ــم. روزه ــاد ت کرد ه ای ــم ع ــه ه زلزل
ــاد ت  ــم. ع ــاد ت کنی ــه آن ع ــم ب ــالش می کنی ــم ت ــد ا کنی ــه پی ــا زلزل ــه ب ــرای مقابل راهــکاری ب
می کنیــم کــه وقتــی زلزلــه آمــد ، برویــم بیــرون کمــی جــوک بخوانیــم، تلگــرام گــرد ی کنیــم و 

ــم.  ــم بخوابی ــه برگرد ی ــه خان ــد  ب بع
گویــی قــرار نیســت فکــری بــه حــال شــهر و خانه هــای ناامــن د ر برابــر زلزلــه کنیم.بــه زلزلــه 
همانطــور کــه بــه تصاد ف هــای جــاد ه ای عــاد ت کرد ه ایــم عــاد ت می کنیــم. سال هاســت مــرد م 
ــد ا کــرد ن راه حــل ســعی  ــه جــای پی ــا ب ــا م ــد  ام جــان خــود  را د ر جاد ه هــا از د ســت می د هن
می کنیــم بــه آن عــاد ت کنیــم. زمانــی شــنید ن مــرگ د انــش آمــوزان د ر یــک حاد ثــه رانند گــی 
برایمــان تلــخ بــود  امــا حــاال اینقــد ر ایــن خبــر را شــنید ه ایم کــه د یگــر بــه آن عــاد ت کرد ه ایــم.

پــس بایــد  بــه مشــکالت بــزرگ و کوچــک بگوییــم: »بیاییــد  مــا عــاد ت می کنیــم«

چنین گفت  بزرگی

مجتبی عبد   اهلل نژاد    مترجم آگاتا کریســتی 
نویسند   ه و پژوهشــگر اد   بیات فارسی صبح 
چهارشــنبه، 15 آذرماه1396 د   ر پی سکته 
قلبی د   ر سن 48ســالگی از د   نیا رفت. پیکر 
این مترجم و نویسند   ه د   ر زاد   گاهش کاشمر 
به خاک ســپرد   ه شــد   . د   ر کارنامه متنوع و 
پربارش، بیش از 5۰ اثر، از پژوهشــگری د   ر 
سن و سال او رشک برانگیز است، ولی اینها 
تمام توان و بضاعتــش نبود   ، بخش خالقه و 
مهم کارش هنوز د   ر راه بود    و باید    می رسید    
که مرگ پیش د   ستی کرد    و از راه رسید   . زود    
خیلی زود   ..خبر د   رگذشت مجتبی عبد   اهلل نژاد    
بسیاری را متاثر کرد   ؛ چه آنهایی که خانواد   ه 
و د   وست نزد   یکش هســتند    چه آنهایی که 
خوانند   ه آثارش به شمار می روند   . همه می د   انند    
که د   ر عالم پژوهش و نویسند   گی، مرد   ن د   ر 
است  زود     اســت، خیلی  فاجعه  48سالگی 
به خصوص برای مجتبی که تازه د   ر زمینه های 
مختلف مخاطبان خود   ش را یافته بود    و رشته 
کار د   ستش آمد   ه بود    و از این به بعد    د   وران اوج 
ثمرد   هی اش بود   . باری، از جنبه های پزشکی 
مرگ او نیز می توانســت د   ورتر و د   یرتر روی 
بد   هد    اگر روزگار نویسند   گان خالق و اهل قلم 
چنین سخت نمی بود    و همیشه نگران معاش 
روزمره نبود   ند    و غم نان واد   ارشان نمی کرد    و 
نکند    که از خوراک و استراحت و خواب خود    
بزنند   ، تا چیزی بنویسند   . این تنگناها به خاطر 
رابطه نابرابر و غیرمنصفانه میان میزان کار از 
یک سو و د   ستاورد    اقتصاد   ی و پاد   اش به د   ست 
آمد   ه از آن د   ر آن ســوی د   یگر معاد   له است. 
چیزی که هم روشنفکران ما و هم مسئوالن 
فرهنگی باید    برای آن سازوکاری بیند   یشند    تا 
قد   ری بار مشکالت از گرد   ه چنین کسانی که 
شمارشان روی هم د   و، سه هزارنفر نمی شوند    
برد   اشته شــود   . به طوری که آرزو د   اشت یک 

هفته بی بد   هکاری و بی فکر معاش سر کند    و 
آن روز و آن هفته هرگز نرســید    و او رفت و 
د   ریغا که رفت و این، د   رد    و د   ریغ کمی نیست. 

روحش شاد   .
د   ر حجو هستی و حافظ نوشت 

حافظ د   ر ظاهر هیچ کس را هجو نکرد   . د   ر شــعر 
او هجو بــه معنای متعارف وجود    ند   ارد   . د   و ســه 
باری که د   شنام می د   هد    و شعر او لحن هجو پید   ا 

می کند   ، راجع به صوفیه حرف می زند   :
کجاست صوفی د   جال فعل ملحد   شکل
بگو بسوز که مهد   ی د   ین پناه رسید   

و د   ر جای د   یگر: 
صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه می خورد    
  پارد   مش د   راز باد    این حیوان خوش علف

 ولی از جهتی کل شــعر او چیزی نیســت، جز 
هجو هســتی. جز سبسکری و بازیگوشی و د   ست 
اند   اختن هستی د   ر همه سطوح. حافظ برای هجو 
هســتی به چه ابزاری متوسل شــد   ؟قبل از همه 
د   ســت به انقالب مفاهیم زد   . انقالبی د   ر ساحت 
خود    زبان به وجود    آورد   . عناصر زبان حافظ همان 
عناصری است که د   ر گذشته هم وجود    د   اشت. ولی 
آن عناصر د   ر شعر حافظ قلب ماهیت پید   ا کرد   ند    
و معنای جد   ید   ی یافتند   . چیزی که به شعر حافظ 
رنگ طنز می د   هد   ، همین قلب مفاهیم است. نماز و 
روزه و شب قد   ر و بهشت و حج و تسبیح و استخاره 
و ســجاد   ه و خرقه و توبه و صوفی و زاهد    و واعظ 
و محتسب و پیر مغان و خانقاه و خرابات و نظایر 
اینها د   ر شعر او معنای د   یگری پید   ا می کنند   . نماز 
د   ر شعر او آن نمازی نیست که قباًل می شناختیم. 
کاری از آن نماز ساخته نیست. مستی شبانۀ خود    

او خیلی بیشتر از آن نماز کارایی د   ارد   : 
حافظ چو از نماز تو کاری نمی رود    
هم مستی شبانه و راز و نیاز من

شب قد   ر آن شب قد   ری نیست که سراغ د   اریم. 
این شب قد   ر مزیت د   یگری د   ارد   : 

شب قد   ری چنین عزیز و شریف
با تو تا صبح خفتنم هوس

حتی عقل د   ر شــعر او قلــب ماهیت می د   هد    و 
با آن عقل متعارفی که می شناسیم فرق د   ارد   :
حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
من الف عقل می زنم این کار کی کنم

 د   ر مورد    بقیۀ مفاهیــم هم همین طور. خرقه د   ر 
گرو میخانه است. صوفی باد   ه می خورد   . محتسب 
ســبو به د   وش می کشد   . امام شهر از غایت مستی 
روی پای خود   ش بند    نیست و او را د   ر خیابان های 
شــهر بر د   وش می برند   . فقیه مد   رسه مست است. 
واعظان د   ر خلوت کارهای د   یگری می کنند   . مشایخ 
شهر نشان اهل خد   ا ند   ارند   . خرقه ها می آلود    است. 
میوه های بهشتی د   ر مقابل زنخد   ان شاهد   ان زیبارو 
جلوه ای ند   ارد   . بهشت د   ر مقایسه با میخانه به چیزی 
نمی ارزد  . تقریباً تمام مفاهیمی که د   ر زبان متعارف 
سراغ د   اریم د   ر شعر حافظ تغییر ماهیت می د   هند    و 
به ضد    خود    تبد   یل می شوند    و از اینجاست که گاهی 
شــعر او حالت طنز پید   ا می کند   . به عقید   ۀ د   وبونو 
فیلسوف و روان شناس انگلیســی، ذهن د   ستگاه 
الگوســازی است و اساساً از طریق شناسایی اخبار 
و رفتارها و قرار د   اد   ن آنها د   ر الگوهای آشنا کار می 
کند   . به عبارتی سعی می کند    بین آموخته های قبلی 
و آنچه تازه می شنود    رابطۀ منطقی پید   ا کند   . اگر 
این رابطۀ منطقی وجود    ند   اشته باشد    و د   ر الگوهایی 
که ذهــن از پیش برای خود   ش ســاخته اختالل 
ایجاد    شود   ، طنز به وجود    می آید   . کار حافظ همین 
است. د   ر الگوهای ازپیش ســاختۀ ذهنی اختالل 
ایجاد    می کند    و خوانند   ه را به پوزخند    و شــگفتی 
وامی د   ارد   . این پوزخند    و شگفتی نتیجۀ انقالب د   ر 

مفاهیم است.
هجو هستی د   ر الیه مابعد   الطبیعی حافظ را به شاعر 
زند   یق و د   هری مسلکی تبد   یل می کند   . هجو هستی 
د   ر الیۀ سیاسی از او چهرۀ یک مبارز فعال سیاسی 
ترسیم می کند   . هجو هستی د   ر الیۀ اجتماعی از او 

مرد   ی مالمتی می سازد   . ولی حافظ نه زند   یق بود 
نه مالمتی، نه فعال سیاسی. مشکل حافظ با خود    
هستی بود   . هستی د   ر تمام الیه ها. به نظرش انسان 
موجود   ی بود    گرفتار د   ر شبکه پیچید   ۀ مناسبات 
هســتی. این پیچید   گی را به صورت شــبکه  های 
معنایی تود   رتویی که ایجاد    کرد    د   ر شــعر خود   ش 
هم نشان د   اد   . ولی اهل آه و افسوس نبود   . برعکس 
راهی که انتخاب کرد   ، راه مماشات بود   . راه پوزخند   . 
راه سبکسری. به نظرش هیچ چیز آن قد   رها جد   ی 
نبود   . حتی مرگ را هــم جد   ی نمی گرفت. مرگ 
به نظرش همان قد   ر مسخره بود    که بقیۀ مسائل 
زند   گی: »پیاله بر کفنم بند    تا ســحرگه حشر/ به 
می ز د   ل ببرم هول روز رستاخیز« یا »مهل که روز 
وفاتم به خاک بســپارند   / مرا به میکد   ه بر د   ر خم 
شــراب اند   از« این رویکرد    او به هستی باعث شد    
تعریف د   یگری از انسان طبیعی و سالم د   اشته باشد    
و برای توصیف این انسان راهی ند   اشت، جز اینکه 
اسطوره جد   ید   ی خلق کند    و تمام خصایلی را که 
از انسان آرمانی د   ر نظر د   اشت د   ر او مجتمع کند   : 
اسطوره رند    و رند   ی. رند    البته، هم د   ر معنای لغوی 
و هم د   ر معنای اصطالحی، از صد   ها ســال قبل از 
حافظ د   ر شعر فارسی ســابقه د   اشت. ولی حافظ 
آن را به اسطورۀ انســان سالم تبد   یل کرد   . انسان 
طبیعی. انسان به ظاهر متناقض و د   ر باطن متعاد   ل. 
جمع همه اضد   اد   ، ترکیبــی از عناصر نامتجانس 
خالی از افراط و تفریط، رها از همۀ تعلقات )حتی 
تعلقات فکری و مسلکی( اهل شک، اهل مماشات 
اهل مد   ارا و گذشت. قلند   ر، عاشق، نظرباز، به د   ور 
از تزویر و ریا، بیگانه با زهد    و صالح و تقوی و توبه 
اهل خوشد   لی و خوشباشی، د   وستد   ار شاد   نوشی و 

باد   ه  گساری. این بود    تصویر انسان آرمانی حافظ.

آثار
ترجمه ها: اســطوره های یونان: د   ونــا روزنبرگ، 
اسطوره های خاور د   ور: د   ونا روزنبرگ، اسطوره های 
خاورمیانه: پی یر گریمال،  افســانه های سوئیس: 
فریتس مولر گوگنبول، د   اســتان ها و افسانه های 
مرد   م کاناد   ا: الیزابت کالرک،  تاریخ کوتاه نقد    اد   بی: 
ورنون هال،  مفهوم رمانتیسم د   ر تاریخ اد   بی: عرفان 
و فیزیک جد   ید   : مایکل تالبوت، معمای ســاعت و 
معمای قلعه وحشــت: رابرت آرتور،  پرواز عقاب و 
فرود    عقاب: جک هیگینز، هند   رســون شاه باران: 
ســال بلو، و آثار آگاتا کریســتی شامل: مصیبت 
بی گناهی،  شــب بی پایان،  قتل د   ر خانه کشیش 
قتل آسان است، مرگ خانم مگینتی، جیب پر از 
چاود   ار، راز قطار آبی، د   ر هتل برترام،  جســد   ی د   ر 
کتابخانه، نوشابه با ســیانور، راز سیتافورد   ،  آیینه 
سرتاســر ترک برد   اشــت،  چرا از ایوانز نخواستند 
شــرارتی زیر آفتاب، چشم بند   ی، معمای کاراییب  
د   ســت پنهان،  موج ســواری، الهه انتقام،  جشن 
هالووین، چهار غول بزرگ، ساعتها، شاهد    خاموش  
قتــل د   ر تعطیالت،  قتل د   ر خوابگاه د   انشــجویی 

گرگ د   ر لباس میش و مقصد    نامعلوم.
مجموعه شعر: »آوازهای ماه و معاد   له های ریاضی« 
و »گفتگو با مســعود    سعد    سلمان« از آثار تالیفی 
منتشرشــد   ه اوســت. او کتاب های »گفت وگو با 
سعد   ی« و »گفت وگو با ناصرخسرو« را هم تالیف 

کرد   ه بود    که هنوز منتشر نشد   ه اند   .

فرهنگ
ادب 11

و

د  ر کتاب ها انقالب را به ســیلی تشــبیه کرد  ه اند   که همه چیز را با خود   می برد  . ســیل که 
فروبنشیند  ، همه چیز با روز قبل متفاوت است. از آن طرف د  ر روزهای ابتد  ایی هر انقالب یا 
حتی آمد  ن نظام جد  ید   د  ست مرد  م به نخستین چیزهایی که می رسد   نماد  هاست؛ نماد  هایی 
چون مجسمه وسط مید  ان شهر، عکس روی اسکناس یا نام خیابان ها. د  ر میان اینها آنچه 
بیش از هر چیز د  اســتان جالبی د  ارد   نام هاســت؛ تغییر اسامی اماکن د  ر انقالب اسالمی بر 
حســب ظاهر قبل از پیروزی انقالب آغاز شد  ه است. د  فتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، خاطره ای را از ایشان د  ر مورد   تغییر اسم یک ورزشگاه د  ر مشهد   به نام غالمرضا 
تختی منتشر کرد  ه که زمان آن حد  ود  ا سه ماه قبل از انقالب است. پیش از انقالب اسالمی 
به گفته یک محقق، تهران شهر شاه شد  ه بود  . ۶۶ خیابان تهران د  ر آن روزها به نام شخص 
شــاه یا خاند  ان پهلوی بود  .جالب اســت بد  انید    د  ر همان د  وره د  ر بخش هایی از تهران بویژه 
د  ر جنوب این شــهر، مرد  م نام شخصیت های مرد  می را روی محالت خود   می گذاشتند  ؛ از 
نام شــاعران مبارز گرفته تا تختی. نقل است که د  ر آن زمان حتی اگر نام شهری روی یک 
خیابان بود  ، مرد  م از د  ر مخالفت با د  ولت نام ســاکنان شــهر را روی آن می گذاشتند  . آغاز 
تحول د  ر نام خیابان های تهران را به د  ولت موقت نسبت می د  هند   که با تشکیل شورایی به 
نام شورای نامگذاری شهرد  اری د  ر مد  ت کوتاهی نام ۵00 معبر از شهر تهران را تغییر د  اد   و 
فقط نام خیابان هایی چون د  ماوند  ، بهارستان، راه آهن و کریمخان زند   به نام سابق باقی ماند  . 
گفتنی اســت د  ر این د  وره نقش مرد  م بســیار پررنگ است. بسیاری از تغییر اسامی توسط 
مرد  م یا حد  اقل با خواســت جد  ی آنان صورت می گیرد   و پس از تغییر نام هم با همکاری 
مرد  م د  ر از یاد   برد  ن نام ســابق و به یاد   ســپرد  ن نام جد  ید  ، د  ر مد  ت کوتاهی نام ســابق از 

میان می رود  : 
بزرگــراه آل احمد   = بزرگراه فرح زاد  / بزرگراه آیت اهلل ســعید  ی = بزرگراه شــهیاد  / بزرگراه 
چمران=پارک وی/ بزرگراه مد  رس= بزرگراه شاهنشــاهی/ بلوار کشــاورز = آب کرج = بلوار 
الیزابت/ خیابان  وحید   د  ستجرد  ی = ظفر/ خیابان 1۵ خرد  اد   = خ بوذرجمهری/ خیابان 1۶آذر 
= ۲1 آذر/خیابان 17 شــهریور = خیابان شهناز و شهباز/ خیابان آزاد  ی = خیابان آیزونهاور 
خیابان امام خمینی = خیابان ســپه/ خیابان انقالب = شاهرضا/خیابان براد  ران مظفر = صبا 
خیابان بهشــتی = عباس آباد  / خیابان پاتریس لومومبا  = خیابان ولیعهد  / خیابان پاسد  اران 
= خیابان ســلطنت آباد  / خیابان پیروزی = خیابان فرح آباد  ، نیروی هوایی/ خیابان توحید   = 
خیابان کند  ی/ خیابان جمهوری = خیابان شــاه/ خیابان جمهوری از تقاطع مخبرالد  وله تا 
بهارســتان = شاه آباد  / خیابان خالد   اسالمبولی = خ وزرا/ خیابان خرمشهر = آپاد  انا/ خیابان 
رجایی = جاد  ه آرامگاه/ خیابان ســپهبد   قرنی = فیشــرآباد  / خیابان ستارخان = خیابان تاج 
خیابان ســمیه = خیابان ثریا/ خیابان ســهرورد  ی = فرح/ خیابان سید   جمال اسد  آباد  ی = 
یوســف آباد  / خیابان شریعتی = خیابان کوروش کبیر/ خیابان شهید   د  یباجی = خ اختیاریه 
خیابان شهید   فالحی = زعفرانیه/ خیابان شهید   فیاضی = فرشته/ خیابان شهید   لواسانی = خ 
فرمانیه/خیابان باهنر = نیاوران/خیابان شهید   کالهد  وز = خ د  ولت/ خیابان صابونچی = مهناز 
/ خیابان طالقانی = خیابان تخت جمشید  / خیابان فاطمی = خیابان آریامهر/خیابان فد  ائیان 
اسالم = خیابان ســپهبد   رزم آرا/ خیابان فلسطین = کاخ / خیابان قائم مقام فراهانی = شاه 
عباس/ خیابان مجاهد  ین اسالم = خ ژاله/ خیابان مصد  ق = خیابان پهلوی/ خیابان مصطفی 
خمینی = سرچشــمه/ خیابان مفتح = روزولت/ خیابان مقد  س ارد  بیلی = خ پسیان/ خیابان 
میرد  اماد   = بلوار پهلوی/ خیابان میرزای شیرازی = ناد  رشاه خیابان نجات الهی = ویال/ خیابان 
نوفل لوشــاتو  = خیابان چرچیل/ خیابان وحد  ت اسالمی = شاهپور/ خیابان کارگر شمالی 
= امیر آباد  ) فرح(/ خیابان۳0 تیر = قوام الســلطنه/ شــهرک قد  س = شهرک غرب/ مید  ان 
صاد  قیه = آریاشــهر/ مید  ان 1۵خرد  اد   = ارک/ مید  ان 7 تیر = مید  ان بیســت و پنج شهریور  
مید  ان آزاد  ی = مید  ان شهیاد  / مید  ان امام حسین = مید  ان فوزیه و بعد  ا مید  ان شهناز/ مید  ان 

امام خمینی = توپخانه/ مید  ان انقالب = مید  ان ۲۴ اسفند  / مید  ان توحید   = مید  ان کند  ی 
مید  ان جمهوری = مید  ان محمد  رضا شــاه/ مید  ان حر = مید  ان باغشاه/ مید  ان حر = 

مید  ان ســپه/ مید  ان رازی = گمرک/ مید  ان شمشیری = مید  ان فرحناز 
کوی نصر = گیشا.

خیابانهایتهرانقدیم

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم

 مجتبی 
عبـد   اهلل نژاد   
 مترجم آگاتا کریستی 

د   ر گذشت

سوســن پرور .نویســند  ه و کارگرد  ان نمایش هایالیت معتقد   
اســت که  »امروز زنــان هم به اند  ازه مرد  ان نــان آور خانواد  ه 
محســوب می شــوند  « چرا د  ر هر تصویری که ما د  ر تلویزیون 
می بینیم زن باید   د  ر آشــپزخانه باشد  . شراکت زن و مرد   باید   
زند  گی را پیش ببرد   و بچه را بزرگ کند   و شرایطی که جز این 
است می شــود   نابرابری های اجتماعی. هر زند  گی یک چرایی 
برایش وجود   د  ارد  . خیلی ها به این اعتقاد   د  ارند  که همین است 
که هســت. مثل د  یالوگی کــه د  ر کار وجود   د  ارد   که می گوید  : 
»قسمت است«، این ها می پذیرفتند   که زند  گی این است و د  ر 
هر حال قرار نیست اتفاق متفاوتی رخ د  هد  ..ما آموزش ند  ید  یم 
برای د  وست د  اشتن و د  وست د  اشته شد  ن. ما آموزش ند  ید  یم 
بــرای این که یک زمانی باید   برویم بــا آد  می زند  گی کنیم که 
د  ر کنار خوشبختِی او، خوشبخت باشیم.  ما این گونه آموزش 
د  ید  یم که موظفیم کســی را خوشبخت کنیم، به همین د  لیل 
از خواسته های خود  مان می زنیم و آن آد  م خوشبخت می شود   
و اما ما احساس خوشبختی ند  اریم، شکل ظاهر زند  گی مان هم 
د  رست است و شاید   اصاًل کسی نپذیرد   که خوشبخت نیستیم. 
اما ته د  ل مان حس خوشحالی وجود   ند  ارد  . این آموزش ند  ید  ن 
ما یک نکته اســت، نکته د  یگر این اســت د  ر روابط مان د  چار 
یک بالتکلیفی هستیم.امروزه زنان هم به اند  ازه مرد  ان نان آور 
خانواد  ه محســوب می شــوند   اما چه میزان از مسئولیت های 
زنانه ای که د  ر عرف ما تعریف شــد  ه، تغییر کرد  ه است؟ یعنی 
مثاًل وقتی بچه شب نمی خوابد   و گریه می کند  ، چه کسی باید   
بیــد  ار بماند  . یعنی اگر که یک مرد   بید  ار بماند  ، فکر می کنیم 
باید   از او تشــکر کنیم که بید  ار ماند  ه، ولی اگر زن بید  ار بماند   
معتقد  یم که وظیفه اش را انجام می د  هد   و اتفاق عاد  ی اســت. 
شــاید   د  ر اغلب موارد   به این فکر نمی کنیــم که زن هم فرد  ا 

باید   ســر کار برود  . این بی تکلیفی باعث می شــود   که یکسری 
خسته نباشید   ها گفته نشود  . یکسری د  ستت د  رد   نکند   ها گفته 
نمی شــود  . و این هم مزید   بر علت می شــود   که ما نســبت به 

زند  گی خشمگین باشیم.
 این که بعد   از ازد  واج کســی از من بخواهد   کــه کارم را کنار 
بگذارم یعنی مرا از ریشــه بیــرون آورد  ه،  همین اتفاق د  ر زن 
ایجاد   ترس و وحشت می کند   و ناخود  آگاه به سمتی می رود   که 
مباد  ا این حرف زد  ه شــود  . یا هر زنی که االن می خواهد   ازد  واج 
کند   به او می گویند   برو حقت را بگیر. مثاًل حق مســکن، حق 
طالق. خود   این حق را گرفتن یعنی این که چیزی نیســت و 
حق توست و تو برو بگیرش. یعنی چیزی که روتین برای مرد   
هست چرا برای زن نباید   باشد  . این موضوعات د  ست به د  ست 
هم می د  هد   که حال رابطه زیاد   خوب نباشــد   و ما بلد   نیستیم 
که عاطفه مــان را آب بد  هیم که ُگل د  هد   و تکثیرش کنیم. ما 
همین که بتوانیم یک برگ ســبز رویش نگه د  اریم، می گوییم 

خوب است و هنوز زند  ه است.
د  ر مشکالتی که برای زن ها پیش می آید   گاهی وقت ها خود  شان 
هم مقصرند   مثاًل  خانمی که هوو سرش آورد  ه اند  ، خانمی است 
که د  ستمال به او می د  هند   تا گریه کند   و می گوید   این د  ستمال 
مارک د  ار و حیف اســت. من این را نگه می د  ارم و از د  ســتمال 
د  ائمی اســتفاد  ه می کنم. این زن شــان خود  ش را د  ر این حد   
می د  اند   و از آن زن هایی اســت که غذا را اول برای شــوهرش 
می کشد   و بعد   خود  ش می خورد  . د  ر واقع د  یالوگ به او می گوید   
که تو د  وست ند  اشته شد  ن را به خود  ت تلقین کرد  ه ای. به نظرم 
خود  ش مقصر است که شــوهرش هوو سرش آورد  ه ، به خاطر 
این که خود  ش را هیچ وقت ند  ید  ه و اساساً تربیتش این گونه بود  ه 
اســت. از نگاه من واقعاً مقصر است، چون برای خود  ش احترام 

قائل نیســت و عماًل چطور ممکن است مرد  ش برای او احترام 
قائل باشد  . این مطلب را ایلناد  ر گفتگویی با مهربانو سوسن پرور 

نوشت.

 ما بلد   نیستیم که عاطفه مان را آب بد  هیم 
که ُگل د  هد   و تکثیرش کنیم

عاد ت می کنیم
مصطفی د انند ه
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نسرین ظهیری
روایت خانه های مشاهیر ایران- مرد    امروز د   ر خیابان اکباتان د   یروز.«تق« این صد   ای چرخ 
های گاری اســت که د   ر خیابان اکباتــان روبروی چاپخانه مظاهری د   ر چالــه های نیمه عمیق 
آسفالت پیر شد   ه می افتند    و انبوه کاغذهای بزرگ رولی سبک و سنگین را می برند    و می آورند   . 
د   رست همان نقطه ای که محمد    مسعود    روزنامه نگار را به ضرب د   و گلوله از پا د   رآورد   ند   . »تق« 
مرد    همســایه چاپخانه مظاهری همین را می گوید    . می گوید    که شاهد   ان عینی هم هنگام ترور 
مســعود    این صد   ا را شنید   ه بود   ند   . فقط »تق« نفس د   ر ســینه محمد    مسعود    تنگ شد   ه است. از 
ســال ۲۶ تا ۸9 چند   ین د   ه بار آســفالت خیابان اکباتان روبروی چاپخانه مظاهری ترمیم شــد   ه  
و رد    خون مســعود    با جاروی رفتگران خراش برد   اشــته اســت . با این همه مغازه د   اران جوان و 
نســل چهاری مسعود    و ماجرایش را د   ر این خیابان مثل قصه ای خیالی گوش به گوش هم نجوا 
می کنند   :»آهــان محمد    مســعود   .« می گویند    جلوی همین مغازه روبــروی این چایخانه قد   یمی 
تیرش زد   ند   .کرکره چاپخانه مظاهری پایین اســت. گرد    و غبار فصل ها و تارهای عنکبوت نشان 
می د   هد    که ســال ها کرکره باال نرفته است. چاپخانه مظاهری شاید    معروف ترین چاپخانه ایران 
اســت. به علت ترور محمد    مســعود    روبروی پیاد   ه رویش. نام این چاپخانــه د   ر همه کتاب های 
تاریخی که به این موضوع پرد   اخته اند    بارها تکرار شــد   ه اســت. از باالی کرکره آهنی می شــود    
د   یوارهای مخروبه ای را د   ید    که شــد   ه اســت ملک آقای د   رویش ،صاحب اغذیه فروشی د   رویش. 
صاحب این اغذیه فروشــی می گوید   : » قباًل مغازه مــا هم جزو این چاپخانه قد   یمی بود    که بعد   اً 
قسمتی از آن را جد   ا کرد   یم و پیتزا و ساند   ویچ می فروشیم و بقیه ملک هم فعال کاربری خاصی 
ند   ارد   . آن ها این قصه را با آب و تاب تعریف می کنند   : حد   ود    ســاعت نه شب آقای مسعود    برای 
بازرسی به چاپخانه آمد    و بعد    هم به اتاق ماشینخانه رفت تا صفحات زیر چاپ را ببیند   . احتمال 
د   ارد    این مطالعه پانزد   ه د   قیقه طول کشــید   ه باشــد   . » ســاعت 9:۳0 از چاپخانه بیرون آمد    و به 
طرف اتومبیلش که د   ر ســمت چپ خیابان اکباتان جلوی چاپخانه مظاهری پارک شد   ه بود    رفت 
و د   ر اتومبیل را باز کرد    و ســوئیچ را بیرون آورد    تا اتومبیل را روشــن کند   . قاتل که د   ر کمین 
نشســته بود    د   ر همین لحظه به اتومبیل که د   ر آن باز بود    نزد   یک شد    و با اسلحه کمری گرم که 
نوع آن هنوز معلوم نشــد   ه اســت د   و تیر پیاپی به سمت شــقیقه محمد    مسعود    خالی می کند    و 
بالفاصله فرار می کند   . د   ر این هنگام عبور و مرور د   ر خیابان کم انجام می شــود    و باید    متصد   ی 
قهوه خانه ای که د   ر آن نزد   یکی اســت متوجه صد   ای این د   و تیر شــد   ه باشد    اما این اتفاق نمی 
افتد   . .د   ر این لحظه مســتخد   م اد   اره که با کلیشــه  و اخبار از گراور ســازی چاپخانه می آمد   ه 
اتومبیل و آقای مســعود    را د   ر پشــت رل می بیند    با این فکر که مشغول معاینه اتومبیل هستند    
بد   ون توجه وارد    چاپخانه شــد   ه و بعد    از برگشتن متوجه آقای مسعود    می شود    . او را خون آلود    
پشــت رل مبی بیند    و همراه اســد   اهلل حاجی زاد   ه و نوراهلل ربیع زاد   ه به بیمارستان شفا می برند    
. د   کتر یزد   ی د   ر خیابان سپهســاالر با »رب د   شامبر« بر بالین مسعود    حاضر می شود   .« امین اهلل 
رشــید   ی می گوید   : » صبح روز بیست و سوم بهمن ماه 1۳۲۶ که عازم محل کار بود   م د   ید   م که 
خیابان اکباتان و شــاه آباد    بسیار شلوغ است از چند    نفر علت حضور را پرسید   م و گفتند    مسعود    
را تیر زد   ه اند   .« تشــییع و خاکســپاری پیکر مسعود    هم ماجرا د   اشته اســت . بنا به گفته سید    
محمد    محیط طباطبایی پلیس شــبانه بعد    از آگاهی بر حد   وث واقعه جنازه او را به د   فتر جامعه 
مطبوعــات منتقل می کند    که محل اجتماع و همکاری روزنامــه تهران بود   : » صبح که از خانه 
بیرون آمد   م ، خبری ند   اشــتم اما بعد    که شــنید   م به د   فتر رفتم. بیش از د   و ســه نفر از مد   یران 
جراید    که آن ها هم برای کســب خبر آمد   ه بود   ند    خبر ند   اشــتند   . جمعیــت زیاد   ی آمد   ه بود    با 
تشــریفات د   ســته جمعی او را از جامعه مطبوعاتی به قبرستان ببرند    ولی د   ر این ضمن ماموران 
شــهربانی د   رصد   د    بود   ند    که جنازه را بطور ناگهانی به گورســتان ببرند    تا سرو صد   ایی برپا نشود   . 
حاال د   ر عمارت مســعود   یه مرد   م و کارگران چاپخانه انگشــت د   راز می کنند    و محل تیر خورد   ن 
نشــان می د   هند   . انگار همین د   یروز کســی روی آسفالت ســرد    این خیابان تیر خورد   ه باشد   . با 
این همه هیچ کس نمی تواند    مســعود    را د   ر یک کلمه تعریف کند   : » نویسند   ه بود   . یه چیزهایی 
می نوشــت که شاه خوشــش نمی آمد   ... نه انگاری کارگر یکی از همین چاپخانه ها بود   ...«اهالی 
خیابان به اتفاق نشــانی مرد   ی را می د   هند    که شــاهد    این ترور بود   . جســتجویمان می رسد    به 
مرد   ی که د   ر خیابان سپهســاالر زند   گی می کند   . مرد   ی که خانواد   ه اش اجازه گفتگو را بر خالف 
قرار و مد   ارها نمی د   هند    و اصرار بی فاید   ه اســت. مرد   ی که خود   ش محمد    مســعود    را از نزد   یک 

می شــناخت و د   ر ذهنش او یک قهرمان واقعی است. 
سینما بلوار خانه مسعود    بود   

د   کتر مهیار خلیلی از اقوام مســعود    را با کمک و راهنمایی ســید    فرید    قاســمی ،پژوهشــگر تاریخ 
مطبوعات ایران پید   ا کرد   م . د   کتر خلیلی با این که د   اروســاز است اما تالیف چند    کتاب را د   ر کارنامه 
خود    د   ارد   . تاریخ شــکنجه را د   ر کتابی مرور کرد   ه  و د   ر مورد    برنج ایران تحقیق گســترد   ه ای انجام 
د   اد   ه اســت. د   ر حال حاضر او تنها کســی است که د   ر مورد    زند   گی شخصی  محمد    مسعود    اطالعات 

د   قیقی د   ارد    و البته کمتر د   ر این مورد    اظهار نظر کرد   ه اســت. با د   کتر خلیلی زند   گی مســعود    را د   ر 
تهران مرور کرد   یم. 

ظاهراً شما خویشاوند   ی نزد   یکی با محمد    مسعود    د   ارید   ؟
بله ژینت د   ختر محمد    مسعود    همسر براد   ر من است. ایشان د   ر سال 1۳۲۵ به د   نیا آمد   ه است.

خانم ژینت کجا زند   گی می کند   ؟
سال هاست که د   ر فرانسه مقیم هستند   .

پیگیر تالیفات پد   رش د   ر ایران هم می شوند   ؟
بله چند    ســال پیش آمد    ایران و پنج کتاب محمد    مســعود    را تجد   ید    چاپ کرد    و البته من ویرایش 

کتاب های مسعود    را بر عهد   ه گرفتم. 
خانم ژینت تنها فرزند    محمد    مسعود    است؟

خیر محمد    مسعود    د   ختر د   یگری به اسم پوران د   اشت که سال ها پیش فوت کرد   . 
محمد    مسعود    د   ر کد   ام محله تهران زند   گی می کرد   ؟

د   ر بلوار کشاورز که قباًل به آن الیزابت می گفتند   .
خانه محمد    مسعود    هنوز هم سر جای قبلی است؟

خیر مسعود    زمینی را د   ر خیابان الیزابت خرید    از شخصی بنام آثاری زاد   ه یزد   ی . این خانه د   ر حد   ود    
د   و هزار متر بود   . د   خترش اجاره د   اد    به مهند   س واال مد   یر تهران مصور .

این خانه بزرگ چه سرنوشتی پید   ا کرد   ؟
بعد    از مرگ محمد    مسعود    به د   خترانش ژینت و پوران رسید    و تقسیم شد    و بعد    هم بجای آن سینما 

بلوار فعلی ساخته شد   .
شما از چه سالی با ایشان آشنا شد   ید   ؟

من جوان پانزد   ه شــانزد   ه ســاله ای بود   م که با روزنامه مرد    امروز آشنا شد   م . محمد    مسعود    روزنامه 
نگار تند   رویی بود   . آن روزها هم مرد   م روزنامه نگاری به این ســبک را می پسند   ید   ند    . د   ر همه جای 
د   نیا هم همینطور بود   . د   انتون و لنین هم د   ر بین مرد   م کشورشــان بســیار معتبر و موجه بود   ند    د   ر 
ایران همه مرد   می که تحت فشــار استبد   اد    بود   ند    د   لشان به این تند   روی ها خوش بود   . به عقید   ه من 
از سال 1۳۲0 تا 1۳۲7 مطبوعات د   ر ایران شرایط آزاد   ی را تجربه می کرد   ند    و مسعود    هم از فضای 

آزاد    مطبوعاتی استفاد   ه می کرد   .
د   ر مورد    ترور مسعود    شبهات زیاد   ی وجود    د   اشت؟

مسعود    بی گناه کشته شد   .کشتن او کار تود   ه ای ها بود    بقیه مسائلی که مطرح شد    قصه پرد   ازی بود   .
مسعود    را کجا به خاک سپرد   ند   ؟

د   ر ظهیرالد   وله . جمعیت زیاد   ی هم آمد   ه بود    . اتفاقاً د   ر یکی از ســالگرد   های مســعود    ماجرای ترور 
فاطمی پیش آمد   .

شما د   ر آنجا حضور د   اشتید   ؟
بله با پد   رم آنجا بود   م . آقای فاطمی باالی ســر قبر مسعود    مشــغول سخنرانی بود    و ناگهان صد   ای 

خفیفی آمد    صد   ای تق. آقای فاطمی نقش بر زمین شد    و مراسم به هم ریخت.

معرفی کتاب
عنوان کتاب :  جامعه شناسی خود   مانی )چرا د   رماند   ه 

ایم(
نویسند   ه: حسن نراقی

ناشر:   اختران
سال انتشار:  1۳9۶

تعد   اد    صفحات:  1۵۵
قیمت:  1۲0.000 ریال

د   رباره کتاب
 این کتاب همچنانکه از عنوانش هم بر می آید    حکایتگر 
د   رد   های خود   مان با خود   مان است. ما ایرانیان را ویژگیهای 
شخصیتی و فرهنگی و اجتماعی خاصی است که پیش 
از آنکه د   ر مســیر تعالی و پیشــرفت د   ستگیرمان باشد    
بیشتر د   ست و پا گیرمان بود   ه است ... نتیجه آنکه تا می 

توانستیم خواسته و ناخواسته همد   یگر را آزرد   ه ایم و تا آنجایی هم که می شد    از قافلۀ بشریت عقب 
ماند   ه ایم ... متأسفانه این روند    هنوز هم به قوت خود    باقی است و حتی با توجه به شرایط زمان و 
افزایش ارتباطات اجتماعی بمراتب حاد   تر هم شد   ه است ... پس هنوز جا د   ارد    کتابهایی از این قبیل 
با قد   رت شناخت و تجزیه و تحلیل هرچه تمامتر پا به عرصۀ د   انش و فرهنگ ایران زمین بگذارند    
تا شاید    روزی بتوانند    همچون آیینه ای تمام قد    د   ر برابر چشمان ایران و ایرانی قد    راست کنند    
و خوبیها و بد   یهای او را آینه وار به رویتش برسانند    ...  این کتاب پیرامون برخی از این ویژگیها 
مانند    بیگانگی با تاریخ، حقیقت گریزی و پنهانکاری، ظاهر سازی، قهرمان پروری و استبد   اد   زد   گی  
خود   محوری و برتری جویی و ریاکاری و شــعارزد   گی و مســئولیت ناپذیری و ... با ما به گفتگو 

می نشیند    ... اینها حرفهای آشنایی است برای ما ایرانیان، چون کار هر روز و شب مان است!
برگی از کتاب

د   ر مقد   مــه می خوانیم: با تاریخ بیگانه ایم، حقیقت گریزی و پنهان کاری ما، ظاهرســازی 
ما،قهرمان پروری و استبد   اد   زد   گی ما، خود   محوری و برتری جویی ما، بی برنامگی ما، ریاکاری 
و فرصت طلبی ما، احساساتی بود   ن و شعارزد   گی ما، ایرانیان و توهم د   ائمی توطئه، مسئولیت 
ناپذیری ما، قانون گریزی و میل به تجاوز ما، توقع و نارضایی د   ائمی ما، حساد   ت و حسد   ورزی 
مــا، عــد   م صد   اقت ما، همه چیزد   انی ما، و نمونه هایی د   یگــر از خلقیات ما... تصور می کنم 
از آن روزهایی که میرزا صالح شــیرازی اولین ماشــین چاپ را د   ر تبریز به کار اند   اخت و به 
کار تکثیر و چاپ اند   یشــه و کتاب آهنگ پرشتابی د   اد   ، اگر نگویم هزاران به جرأت می  توانم 
بگویم صد   ها تیتر، سوژه، مقاله و کتاب با مضامینی از قبیل »راز عقب افتاد   گی مشرق زمین« 
»بد   بختــی ایرانی« و »نقــش ... د   ر عقب ماند   گی ایرانی«، »راه خوشــبختی«، »راه کامیابی« 
»یگانه راه ســعاد   ت« و این اواخر د   ر مبارزه با اســتعمار... اســتثمار... و ... منتشر شد   ه و د   ر 
د   سترس خوانند   گان قرار گرفته است که صد    البته هر کد   ام از آنها نیز با استد   الل هایی د   ر راه 
اثبات گفته هایشــان و با کلید   هایی که بد   ون برو برگرد    حد   اقل از نظر مؤلف و مصّنف کلید    
قطعی د   رب بسته ی »اتاق نیکبختی« بود   ند    همراه و مجهز شد   ه بود   ند   . من د   ر اینجا نه قصد    
د   ارم، و نه انصاف و مروت حکم می کند    که همه ی آنها را با یک د   ســتور العمل ساد   ه  اند   یشانه 
بیهــود   ه و بی پایه بنمایانم... بلکه برعکس بر این باورم که اکثر قریب به اتفاق این گویند   گان 
د   ر گفتارهایشــان هم صاد   ق بود   ند    و هم معتقد   ، و هم تــا حد   ود   ی مؤثر.منتها ایراد    بزرگ و 
مشترکی که تقریباً به تمامی این واعظین می شود    گرفت، این سیاه و سفید    د   ید   ن قضیه است 
و اینکه نقطه مشــترک تقریباً تمامی همگی شان )به استثنای معد   ود   ی که از آن یاد    خواهم 
کرد   ( برائت ایرانی اســت د   ر مورد    این همه مصیبتی که سرش آمد   ه؛ هر کد   ام به د   لیل قانع 
کنند   ه ای که به ذهنشان خطور کرد   ه آن چنان آویزان شد   ه اند    که تمامی روید   اد   های د   یگر را 

از یاد    برد   ه اند    و نهایتاً تقریباً رسید   ه اند    به کی بود   ؟ کی بود   ؟... حد   اقل ما نبود   یم.

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال چهارم- شماره 48 - نیمه اول دی 1396 

ترقی اقتصاد  ی د  ر 15۰ کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد  د  ، جهت 
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کافه کتاب 

کافهداستان

اول بار که د   ید   مش کنار ناود   ان مد   رسه نشسته بود   . سرفه اش گرفت. تک سرفه ها به سختی تکانش 
می د   اد   . خون کم رنگی باال آورد   . د   هان را با آستین کت نخ نمایش پاک کرد   . شتابان به کالس رفت 
و روی نیمکت اول نشســت.کالس د   وم بود   . کوچک بود    و ریزه؛ با رنگ مهتابی. رگ گرد   نش از زیر 
پوست پید   ا بود    و تک تک مثل آد   م تب د   ار می زد   . مد   اد   ش را با نخ به سوراخ د   کمه کتش بسته بود   . 
وقتی که چیز می نوشت چون نخ کوتاه بود   ، شکمش را جلو می آورد   . مثل این که به جای مد   اد   ، تن 
خود   ش را روی کاغذ می کشــید   . وقتی که مشقش را می گرفتم، د   ست هایش می لرزید   . کاغذهای 
مشقش را از میان زباله د   ان مد   رسه پید   ا می کرد   . مشقش را که خط می زد   م، احساس می کرد   م که 
روی زند   گیش خط می کشم. ظهرها به خانه نمی رفت. اصال بیش تر بچه ها به خانه نمی رفتند    .نان 
شــب ماند   ه شــان را همان جا کنار د   یوار کاهگلی مد   رسه می خورد   ند   . او هم نان ظهرش را د   ر جیب 
د   اشت. کفش الستیکی روی مچ پایش خط قرمز بد   رنگی کشید   ه بود    و اثر زخمی به جا گذاشته بود   . 
د   رس هایش را خوب می خواند   . زود   تر از د   یگران رو به راه شــد   ه بود   . می توانســت خط هایی د   رشت 
روزنامه ها را خوب بخواند   . شناســنامه اش »ند   ارد  « بود   . د   ر کالس من خیلی از بچه ها شناسنامه شان 
»ند   ارد  « بود   . وقتی که اســمش را می خواند   م، تکان ســختی می خورد   . با خجالت، د   ر حالی که مد   اد    
و نــخ را پنهان می کرد    تا آن را نبینیم، با جیــغ کوتاهی می گفت: »حاضر« و د   ر این حال صد   ایش 
شــبیه جوجه کالغی بود    که د   ر مشت فشــارش بد   هی. تنها وسیله بازی او توپی بود    که با کاغذهای 
سیاه مچاله شد   ه د   رست کرد   ه بود    و مقد   اری نخ د   ورش پیچید   ه بود   . وقتی که بچه ها بازی می کرد   ند 
او کنار د   یواری می نشســت و توپش را د   ر د   ســت می فشرد   . آســمان را تماشا می کرد    و با حسرت 
به بازی بچه ها خیره می شــد   . هر وقت بازی می کرد   ، ســرفه اش می گرفت و خون باال می آورد   . د   لم 
می خواست بیش تر با او حرف بزنم. یک روز که روی پله های مد   رسه نشسته بود   م، آهسته آمد    و کنار 
پله ها نشست. توپ کاغذی د   ر د   ستش بود   . زانوهای چرکش از میان پارگی شلوار پید   ا بود   . پرسید   م:

»نیازعلی، خانه تان کجاســت؟« - پشــت قلعه، آقا. - اســم پد   رت چیه؟! - ریش چرمی، آقا. - چه 
کاره س؟ - هیچی، آقا. خیلی پیره، نشسته توی خانه وکتاب د   عا می خوانه، آقا. - ماد   رت چه می کند   ؟ 

- بی کار شد   ، آقا. د   یروز د   ند   ان های جلوش افتاد    و بیکار شد   .
خوب که جویا شــد   م، معلوم شد    که ماد   رش برای مش باقر، تاجر خشکبار د   ه، کار می کرد   ه. کارش 
خند   ان کرد   ن پســته بود   ه. پسته های د   هان بسته را با د   ند   ان باز می کرد   ه. روزی بیست و پنج ریال 
هم می گرفته. پس از سال ها کار، د   ند   ان هایش ریخته و بی کار شد   ه. براد   ر بزرگش که خاک برد   ار 
بود   ه، د   و سال پیش، پس از برگشتن از سربازی، موقع کار زیر آوار ماند   ه و آن ها را تنها گذاشته بود   .
زمستان آمد   . بچه ها از د   هات د   ور می آمد   ند   . وقتی که می رسید   ند   ، به آد   م های یخی شباهت د   اشتند   . 
د   ور مژه ها و ابروها و ســوراخ بینی شان یخ زد   ه بود   . مژه هایشان را که به هم می زد   ند   ، چق چق صد   ا 
می کرد   . مثل این که د   و تکه شیشــه را به هم بزنی. می نشســتند    کنار بخاری هیزمی و از بینی شان 
تکه های یخ را می کنند   . آن ها که پشت لبشان سبز شد   ه بود    و د   ر کالس های باالتر بود   ند   ، سبیل های 
یخی بزرگی پشت لبشان د   رست می شد   . گیوه ها را به بخاری می چسباند   ند   . بوی الستیک سوخته 
و بوی تند    عرق پا د   ر هوا پخش می شــد   . از د   ور گیوه ها و کفش های الستیکی شان آب می چکید    

و اطراف بخاری را تر می کرد   .
اتاقم کنار کالس د   رس بود   . هر روز صبح از میان پنجره، بچه ها را می د   ید   م که به مد   رسه می آمد   ند   . 
نیازعلی مثل پرند   ه ای که نخی به پایش بسته باشند   ، خود   ش را به مد   رسه می کشید   . بین د   رس هایمان 
بعضی وقت ها هم می گفتم که هرکس خواب جالبی د   ید   ه، تعریف کند   . یک روز نوبت نیازعلی رسید   . 
ابتد   ا خود   د   اری کرد   . ولی بعد    آمد   . مثل جوجه ارد   کی بود    که به طرف النه اش بد   ود   . زمستان آن سال 
از ســال های پیش سرد   تر شد   ه بود   . پنجره ها را با روزنامه و مقوا خوب پوشاند   ه بود   یم.یک روز صبح 

حاضر و غایب می کرد   یم: »نیازعلی ند   ارد   .« چند    نفر از بچه ها آهسته گفتند   : »غایب.«
تکان خورد   م. جایش خالی بود   . غم ناآشــنایی د   ر صورت بچه ها د   ید   ه می شــد   . همه سرشان را زیر 
اند   اخته بود   ند   . از اکبر، مبصر کالس، علت را پرسید   م. گفت: »آقا،د   یروز غروب ُمرد   . از سرما، آقا. خون 
از گلوش آمد    و مرد   . هی می گفت: ستاره می خوام، ستاره می خوام. یک ستاره قشنگ برای ننه م.«

بچه ها ساکت بود   ند   . باد    روزنامه روی پنجره کالس را تکان می د   اد    و زمزمه ای به گوش می رسید   . 
مثــل این که »نیازعلی« از راه د   ور قصه می گفت، یا خواب هایش را تعریف می کرد   . صد   ایش، وقتی 
که روزنامه را می خواند   ، د   ر گوشــم بود   . لکه ابر ســیاهی روی د   ل آســمان نشسته بود   . همه ساکت 

بود   یم. چشمم افتاد    به روزنامه تازه روی پنجره. با خط د   رشت نوشته بود   : »بهد   اشت برای همه.«

نیازعلی ند  ارد  
علی اشرف د  رویشیان

ســحرگاه شــب چهارشــنبه 1۳ د ی ماه 1۲7۸ شمسی، د ر 
محله های جنوب شــرقی اصفهان، کود کی بــه د نیا آمد  که او 
را جالل الد ین نامید ند . د ر این خانه اتـــــاقی بود  مــــزین به 
نقاشــی و آینه کاری، که خط خوش پــد ر و پد ر بزرگ جالل 
الد ین، زینت بخش آینــه کاری های آنجا بود . باالی اتاق و زیر 
آینه ها و د سته گل نقاشی، حد یث نبوی »انا مد ینه العلم و علی 
بـــابها« کتابت شد ه بود  و رو به روی آن د ر پایین گلد ان، آینه 

کاری بسیار زیبایی است و این بیت از موالنا نوشته شد ه بود :
از علی )ع( آموز اخالص عمل 

شیر حق را د ان منزه از د غل
او از ۵ ســالگی د رس خوانــد ن را آغاز کرد . د ر این ســن اند ک 
پــد ر و ماد ر، او را تشــویق می کرد ند . د رســی را که پد ر می د اد  
ماد ر برای فراگیری بیشــتر تکرار می کرد . جالل الد ین نزد  ماد ر 
خواند ن قرآن، گلســتان و غزلیات حافظ را فــرا گرفت. ماد ر از 
کوچکترین فرصتی برای آموزش فرزند ش اســتفاد ه می کرد . او 
آموزش هــای مقد ماتی را د ر منزل به فرزند ش آموخت و پس از 
آن، جالل الد ین به مکتب خانه رفت. د ر مکتب خانه، نزد  بانویی 

پرهیزگار به نام مال باجی به مطالعه اصول و فروع د ین و عم جزء 
پرد اخت. جالل الد ین ۶، 7 ساله بود  که به مکتب میرزا عبد الغفار 
رفت. هوش و اســتعد اد  او د ر تعلیم، چنان بــود  که همان روز 
اول، تحسین استاد  را برانگیخت. روز اول، میرزا عبد الغفار، د یوان 
حافظ را باز کــرد  و جالل الد ین همان طور که د ر خانه نزد  پد ر 
و ماد ر آموخته بود ، آن را صحیح و کامل با صد ای رســا خواند . 
اســتاد ، جالل الد ین را تحسین کرد . بعد  عیالش را صد ا زد  و از او 
خواست اســپند  بیاورد . اسپند  آورد ند  و آتش زد ند  و بعد  به پد ر 

جالل الد ین پیغام فرستاد  که قد ر این کود ک را بد انید ...
ســال 1۳۲۶، پــد ر جالل الد ین او را همراه بــراد ر بزرگترش به 
مد رسه قد ســیه فرســتاد . جالل الد ین د ر این مد رسه شروع به 
فراگیری علوم مختلف کرد . د ر همین ایام، به سفارش پد ر، اشعار 
الفیه ابن مالک را از بر کرد . ســپس حساب و هند سه جد ید  را با 
اند کی از تاریخ و جغرافیا د ر آن مد رســه فرا گرفت. د ر این ایام 
تنها به د رس های مد رسه اکتفا نمی کرد . بلکه شبها نیز نزد  پد ر 
شاهنامه و کلیات سعد ی و منتخب قاآنی و غزلیات محمد  خان 
د شتی را فرا می گرفت. سنگین ترین برنامه های جالل الد ین د رس 
پد ر بود . میرزا ابوالقاســم محمد  نصیر، متخلص به »طرب«،  د ر 
کار تعلیم و تربیت، سختگیر و د یر گذشت بود . بعضی شبها د رس 
پد ر، به ســبب خســتگی و بی خوابی د ر ایوان منزل از پله اتاق 
بــه زمین می افتاد  و ماد ر، از اتاق مجاور بیرون می د وید  و او را به 
بســتر می برد .از همان اوایل، پد ر، او را به آموزش خط واد اشت. 
پد ر می د انست جالل الد ین عالقه شد ید ی به تحصیل د ر مد رسه 
نیماورد  د ارد . این بود  که اواخر ســال 1۳۲۸ او و براد ر بزرگترش 
را به مد رســه نیماورد  برد . متأسفانه د ر میان ۶0 حجره مد رسه 
یک حجره تنگ و تاریک نصیب جالل الد ین شــد . جالل الد ین 
۲0 سال د ر مد رسه نیـــماورد  مشغول تحصیل شد  و پس از آن 
تد ریس را به عهد ه گرفت.. جالل الد ین د ر این مد ت با رشته های 
مختلف علوم عقلی و نقلی آشــنا شد  و با وجود  فقر مالی بسیار 
شــد ید ، به کسب مد ارج علمی نایل آمد . د ر سن 1۲ سالگی پد ر 
را از د ســت د اد . حاال جز مشــتی کتاب از پــد ر، چیزی برایش 
باقی نماند ه بود . د ر این ایــام، تنها راه امرار معاش جالل الد ین 
کتابت بود . د ر ازای هر هزار سطر کتابت، یک تومان به او اجرت 
می د اد ند  و او نیز با همین یــک تومان، یک ماه گذران می کرد .  
استاد  جالل الد ین همایی، هم د ر مد ارس قد یم و هم د ر مد ارس 
جد ید  و د انشــگاه تد ریس کرد . او سال 1۳10 به تهران منتقل 
شد  و د ر د بیرســتان د ارالفنون به تد ریس پرد اخت. از شاگرد ان 

استاد  د ر این د وره عبارتند  از: د کتر ذبیح اهلل صفا، د کتر حسین 
خطیبی و د کتر اکبر شــهابی. بعد  از این د وره استاد  به د انشگاه 
تهران راه یافت و مشــغول تد ریس فقه و بعد  د روس اد بی د وره 
فوق لیسانس و د کترا، مثل صناعات اد بی و... شد . استاد  همایی 
همواره شیفته د انش اند وزی بود  و تا پایان عمر به این کار اد امه 
د اد .او ۴۵ سال به طور رسمی د رس د اد  و باالخره د ر سال 1۳۴۵ 
از د انشــگاه بازنشسته شد . مینود خت همایی، د رباره زمان فوت 
پد رش می گوید : شنبه شب، ششــم ماه رمضان 1۴00 هجری 
قمــری، د ر حالی که خواهر بزرگم کنارش بــود  و قصید ه ای از 
همای شیرازی د ر مد ح موال علی علیه السالم می خواند ، د ید ه از 
جهان فرو بســت. همه چیز به پایان رسید  و د فتر زند گی مرد ی 
خســتگی ناپذیر با د نیایی علم و د انش بســته شد . پیکر عالمه 
فقید  اســتاد  جالل الد ین همایی به اصفهان زاد گاهش د ر تکیه 
لسان االرض به خاک سپرد ه شد . استاد  همایی د ر طول حیات پر 
برکتشان بیش از صد ها کتاب، مقاله و شرح و تفسیر د ر مباحث 

مختلف اد بی و علمی از خود  به جای گذاشت.
برخی آثار و تالیفات
1ـ موالنا چه می گوید 

۲- طلبه عطار و نسیم گلستان
۳ـ سیر مثنوی مولوی )د استان قلعه ذات الصور(

۴ـ مقام حافظ
۵ـ د یوان طرب

۶ـ مختاری نامه
7ـ تصحیح د یوان حکیم مختاری غزنوی

۸ـ غزالی نامه
9ـ طربخانه )د رباره رباعیات خیام(

10ـ رساله اصفهانی پاسد ار
11ـ برگزید ه د یوان سه شاعر اصفهانی )طرب ـ سها ـ عنقا(

1۲ـ شرح احوال سروش اصفهانی
1۳ـ رساله تحقیقی د ر احواالت موالنا

1۴ـ منتخب اشعار خود  استاد 
1۵ـ معیار العقول

1۶ـ رساله شعوبید ی
17ـ مثنوی ولد نامه

1۸ـ تاریخ اد بیات ایران
19ـ التفهیم ابوریحان بیرونی

۲0ـ منتخب اخالق ناصری
۲1ـ مقد مه اخالق ناصری

۲۲ـ مصباح الهد ایه و مفتاح الکفایه عزیز الد ین محمود  کاشانی
۲۳ـ نصیحه الملوک امام محمد  غزالی

۲۴ـ کنوز المغربین د ر علوم غریبه منســوب به حکیم ابو علی 
سینا

۲۵ـ رساله ای د ر شرح شعرای اصفهان قرن 1۳ و 1۴.

جالل الد ین همایی
نابغه فرهنگ و اد ب ایران 


