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 سهم ناچيز بيمه 
در توليد ناخالص ملي

شرط تک نرخي شدن ارز   

برنامه هاي دولت در حوزه 
سياست هاي پولي و بانکي

سايه هاي اقتصاد ايران

 اتحاديه کسب و کارهاي مجازي
 به کمک استارت آپ ها مي آيد

 چالش هاي کسب وکارهاي نو
 از نگاه مديرعامل »اسنپ«

صفحه6

صفحه4

صفحه4

صفحه2

در صفحه 9

توسعه بيمه با کت باندها

چرا ارز تک نرخي رويا شده است

عوامل 7گانه رشد مثبت يا منفي بازار سرمايه
پـس از انتخابـات رياسـت  جمهـوري شـاهد واکنش مثبت بازار سـهام بوديم، ولي با رسـيدن شـاخص 
بـورس بـه قلـه 81 هـزار و 200  واحـدي، شـاخص مجـددا با کاهـش روبرو شـد. افزايش قيمـت  ها در 
دوران پيـش از انتخابـات و نيـاز بازار بـه اصالح قيمت و افزايش عرضه سـهامداراني که قبل از انتخابات 
با هدف کسـب سـود در کوتاه  مدت وارد بازار شـدند در کنار عوامل ديگري از جمله: شـرايط سياسـي 

در منطقـه، وضعيـت بـازار هـاي جهاني، بـاال بودن هزينه پـول براي شـرکت  هاي مـادر و هلدينگ  ها 
بـراي حمايـت از سـهم  خـود در بـازار، شـرايط کارگزاران و تسـويه اعتبـارات و تنظيم مجدد سياسـت 
هـاي پولـي، مالـي و اقتصـادي در دولـت دوازدهم انتظـار و رفتار آرام سـهامداران حقيقـي و حقوقي را 

در پي داشت . 

رونق بازار سرمايه چگونه محقق مي شود

مشروح اين گزارش را در صفحه سه بخوانيد

واردات، بازيگر پنهان 
صنعت خودرو ايران
در صفحه 7
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2 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
گزارش

ایسـتانیوز: مشـاور رئيـس کل سـازمان خصوصـي سـازي بـا اشـاره بـه واريز سـود سـهام عدالت 
مشـموليني کـه بعـد از ارائه شـماره شـبا فوت شـده اند گفت: مشـموليني که شـماره شـباي خود 
را بـه سـامانه سـهام عدالـت ارائـه و تاييـد آن را دريافـت ولـي در ايـن ظـرف زمانـي متوفي شـده 
باشـند سـود دريافـت خواهنـد کـرد و جـز 47 ميليـون و 200 نفر مشـمول زنده سـهام عدالت به 

شـمار خواهند آمد . 
سـيد جعفـر سـبحاني ، در خصـوص زمان واريز سـود سـهام عدالت به مشـمولين بيان کـرد : واريز 
سـود سـهام عدالت در شـهريور ماه منوط به مصوبه شـوراي اصل 44 اسـت و هر زمان اين مصوبه 
به سـازمان خصوصي سـازي ابالغ شـود سـود سـهام عدالت به حسـاب مشـموليني که شـماره شبا 

ارائـه کرده اند واريز خواهد شـد . 
وي در ادامـه افـزود: سـازمان خصوصي سـازي آمادگـي الزم بـراي واريز سـود سـهام به مشـمولين 
را دارد و احتمـاال تـا پايـان شـهريور مـاه ايـن امـر محقـق خواهـد شـد کـه مبلـغ آن بسـته بـه 

صورتحسـاب مشـمولين از 150 هـزار تومـان تـا حـدود 70 هـزار تومـان خواهـد بـود . 
مشـاور رئيـس کل سـازمان خصوصـي سـازي بـا بيـان اينکـه مشـموليني که پـس از ارائه شـماره 
شـبا متوفـي شـده اند سـود دريافـت خواهند کـرد توضيح داد: مشـموليني که شـماره شـباي خود 
را بـه سـامانه سـهام عدالـت ارائـه و تاييـد آن را دريافـت ولـي در ايـن ظـرف زمانـي متوفي شـده 
باشـند سـود دريافـت خواهنـد کـرد و جـز 47 ميليـون و 200 نفر مشـمول زنده سـهام عدالت به 

شـمار خواهند آمد . 
سـبحاني در ادامـه تاکيـد کـرد: از ميان کل مشـمولين سـهام عدالت حـدود 2 ميليـون نفر متوفي 
شـده اند کـه در حـال برنامـه ريـزي بـراي پرداخت سـود سـهام اين افـراد بـه وراث آن ها هسـتيم 
ولـي هنـوز زمـان دقيق آن مشـخص نشـده اسـت ولي مشـمولين متوفيايـي که جـز 47 ميليون و 
200 هزار نفر بعد از آذر سـال 95 تا به امروز باشـند سـود سـهام عدالت در شـهريور ماه به شـماره 

شـبايي کـه به سـامانه ارائـه داده اند واريز خواهد شـد . 
وي در پاسـخ بـه سـوالي مبنـي بـر اينکـه اگـر حسـاب متوفـي بعـد از فوت مسـدود شـده باشـد، 
تکليف سـود مشـمولين سـهام چه خواهد شـد، گفت: بررسـي شـماره شـباي مشـمولين در زمان 
ارائـه شـماره حسـاب صـورت خواهد گرفت و مجددا بررسـي در ايـن باره انجام نمي شـود به همين 
دليـل سـود سـهام عدالـت متوفيـان ايـن مدت نيـز به حسـاب آن هـا واريز خواهد شـد و سـازمان 
خصوصي سـازي مسـئوليتي در قبـال پرداخـت يـا عـدم پرداخـت اين سـود بـه وارث توسـط بانک 

داشت .  نخواهد 
مشـاور رئيـس کل سـازمان خصوصي سـازي در پاسـخ به سـوال ديگر مبنـي بر اينکه چـرا مجددا 
شـماره هاي شـباي مشـمولين بررسـي نمي شـودتصريح کـرد: امـکان اينکه هـر هفته شـماره هاي 
شـبا مشـمولين توسـط بانک هـا بـه طور مجدد بررسـي شـود وجـود ندارد بـه همين دليـل اگر در 
ماه هـاي گذشـته شـماره شـبا ارائـه و بـه تاييد آن به مشـمول رسـيده و فـرد در اين مـدت متوفي 
شـده سـازمان خصوصـي سـازي سـود را هماننـد سـاير مشـمولين در قير حيـات به حسـاب آن ها 
واريـز خواهـد کـرد ولـي مسـئوليتي در قبـال اينکـه بانـک سـود را بـه خانـواده مشـموالن متوفي 

خواهـد داد يـا خير نخواهد داشـت . 
سـبحاني در خصـوص تعـداد افـرادي کـه از سـامانه سـهام عدالـت صورتحسـاب دريافـت کرده اند 
اظهـار کـرد: در حـال حاضر بيـش از 36 ميليون نفر از سـامانه سـهام عدالت صورتحسـاب دريافت 
کرده انـد کـه از ايـن ميان 30 ميليون نفر شـماره شـباي خود را جهت دريافت سـود ارائـه کرده اند 
و سـاير مشـمولين نيـز فرصـت دارنـد تـا صورتحسـاب دريافت کـرده و در صـورت تمايل اقـدام به 
تکميـل سـرمايه تـا سـقف يک ميليون تومان کنند، يي شـماره شـباي شـخصي و صحيـح خود را 

جهـت دريافت سـود به سـامانه ارائـه کنند . 
بـه گـزارش ميزان ،وي يادآو رشـد: مشـموليني که شـماره شـباي خـود را ارائه نکنند نيز مشـمول 
سـود سـهام مي شـوند ولي فرصت دريافـت آن را در مرحلـه اول که احتماال در شـهريور ماه خواهد 

بـود از دسـت خواهنـد داد و واريز سـود به ماه هـاي بعد موکول مي شـود . 

  ورود 11/2ميليارد دالر سرمايه خارجي
جزئيات سرمايه گذاري در4سال گذشته

مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي خبر داد؛
احتمال واريز سود سهام عدالت در پايان شهريور ماه عوامل 7گانه رشد مثبت يا منفي بازار سرمايه

رونق بازار سرمايه چگونه محقق مي شود

کابينه جديد راه بخش 
خصوصي را هموار مي کند؟

و  يازدهـم  دولـت  کابينـه  کـه  تجربـه اي 
يازدهـم  دولـت  در  رئيس جمهـور  شـخص 
کسـب کـرده به طـور حتـم بـر نـگاه کابينه 
دوازدهـم بـه بخـش خصوصـي مؤثر اسـت. 
نقـش  جديـد  دولـت  مي رسـد  نظـر  بـه 
در  خصوصـي  بخـش  بـراي  پررنگ تـري 
مناسـبات اقتصـادي قائل اسـت و نـگاه آن 
بـه کارکردهاي ايـن بخش عملياتي اسـت . 
کـه  اقتصـادي  گـروه  از  بخشـي  دسـت کم 
امـروز در دولـت دوازدهـم قـرار گرفتنـد و 
کار را آغـاز کردنـد سـابقه ارتبـاط و اعتقاد به 
بخـش خصوصـي را در کارنامـه دارند. محمد 
نهاونديـان درگذشـته رياسـت اتـاق بازرگاني 
ايـران را بـر عهـده داشـته اسـت و حضـور او 
در دولـت نـگاه عملياتـي بـه نقـش بخـش 
خصوصـي را تقويـت نمي کند. مسـعود نيلي 
بـه اثرگـذاري بخـش خصوصـي در اقتصـاد 
معتقـد اسـت و حضـور ايشـان بـه افزايـش 
ايـران  اقتصـاد  سـهم بخـش خصوصـي در 

مي کنـد .  کمـک 
بخـش  بـه  دولتـي  شـرکت هاي  واگـذاري 
خصوصـي براسـاس اصـل 44 قانون اساسـي 
در دوره دولـت يازدهـم در تعـداد و سـرعت 
دوازدهـم  دولـت  در  اميدواريـم  بـود.  کـم 
واگذاري هـاي  بـه بخـش خصوصـي واقعـي 
ايـن اسـت  بيشـتر شـود. مهم تريـن نکتـه 
کـه در وهلـه اول دولـت به تنهايـي در مـورد 
بخش هـاي مختلف اقتصـادي تصميم نگيرد 
اقتصـاد  مختلـف  بخش هـاي  در  البتـه  و 
نکنـد. عـدم سـرمايه گذاري  سـرمايه گذاري 
دولـت در بخش هايـي از اقتصـاد کـه دولتـي 
اسـت بـه ايـن معناسـت کـه دولـت فضـا را 
بـراي سـرمايه گذاري بخش خصوصـي آماده 
کـرده اسـت. عـدم سـرمايه گذاري دولـت در 
سـرمايه گذاري  يعنـي  تابعـه  شـرکت هاي 

بيشـتر بخـش خصوصـي . 
از سـوي ديگر دولت بـا ايجاد هماهنگي بين 
بخش هـاي مؤثـر دولتـي مي توانـد به بخش 
خصوصـي کمـک کنـد. اگـر سياسـت هاي 
پولـي، مالياتـي، بيمه اي و بانکـي هماهنگي 
دولـت  در  نمي رسـيم.  به جايـي  نباشـد 
يازدهـم اگـر ايـن هماهنگـي نبود، بـه تورم 
تک رقمـي دسـت پيـدا نمي کرديـم و حـاال 
اگـر قـرار بـه تک رقمي کـردن نـرخ بيکاري 
يـا  اقتصـاد  در  رشـد 8درصـدي  تحقـق  و 
جـذب سـرمايه 750 ميليـارد توماني اسـت 
بايـد بيشـتر بـر طبـل هماهنگـي بکوبيـم. 
انتخـاب مسـعود نيلـي به عنـوان دبير سـتاد 
نشـان  اقتصـادي  سياسـت هاي  هماهنگـي 
مي دهـد کـه رئيس جمهـور اين ضـرورت را 

درک کرده اسـت . 

دیدگاه

تحلیل گر اقتصادي
هادي حق شناس

کمک هـاي  و  گـذاري  سـرمايه  سـازمان  اقتصـادي:  ترقـي 
اقتصـادي و فنـي ايـران طي گزارشـي گـزارش سـرمايه وارده در 
طـي دولـت يازدهم را اعـالم کرد.مجمـوع سـرمايه وارده در طي 
دولـت يازدهـم رقـم 11 هـزار و 263ميليـون دالر بـوده اسـت 
سـرمايه هـاي جـذب شـده مذکـور شـامل سـرمايه هـاي اعالم 
شـده توسط سيسـتم بانکي کشـور، گمرک، وزارت نفت، سازمان 
بـورس و مناطـق آزاد اسـت. قطعـا حجـم سـرمايه هاي وارده بـه 
کشـور کـه بـه داليلي بـه منابـع رسـمي کشـور مانند سـازمان 
سـرمايه گـذاري اعـالم نشـده اند و يـا از سـاير طرق وارده شـده 
بيش از رقم اعالم شـده اسـت و اين سـازمان در حال احصاء کليه 

موارد در سراسـر کشـور اسـت . 
الزم بـه ذکـر اسـت، بـر اسـاس گـزارش رسـمي آنکتـاد ميـزان 
سـرمايه خارجي وارده به کشـور در سـال 2015مبلغ 2 ميليارد و 
50ميليون دالر و در سـال 2016 مبلغ 3 ميليارد و 372 ميليون 

دالر مي باشـد که نشـان دهنده رشـد 65 درصدي اسـت . 

  ايـن گـزارش همچنيـن حاکـي اسـت، وزارت امور اقتصـادي و 
دارايـي ميـزان مجمـوع حجم سـرمايه گـذاري مصـوب خارجي 
کشـور طـي دوران پـس از برجـام را 13 ميليـارد و 242ميليـون 
دالر اعـالم کـرد .  متـن کامـل گـزارش آمـاري از سـرمايه گذاري 
خارجـي در ايران در دوره پسـا برجام )يکـم دي ماه 1394 لغايت 

22مـرداد مـاه 1396( به شـرح زير اسـت : 

  سـازمان سـرمايه گـذاري و کمـک هـاي اقتصادي و فنـي ايران 
همچنيـن با اعـالم رقـم 18،699،461 هزار دالر سـرمايه گذاري 
مصـوب و معتبـر در دولت يازدهم، آمار اين سـرمايه گذاري ها را 

بـه تفکيک بخش هـاي مختلف اقتصادي منتشـر کرد . 
متـن کامـل گـزارش سـازمان سـرمايه گـذاري و کمـک هـاي 
اقتصـادي و فنـي ايـران آمار سـرمايه گـذاري خارجـي مصوب و 

معتبـر بـه تفکيـک بخـش اقتصـادي به شـرح زير اسـت : 

 قابـل ذکـر اسـت که 
ميليـارد  از3  بيـش 

طرح هـــــــــاي  دالر 
سـرمايه گـذاري خارجـي 

شـده  ارائـه  )غيرفاينانـس( 
توســـط 46 ســــرمايه گـذار 

خارجي، توسط سـازمان سرمايه 
گـذاري و کمک هـاي اقتصادي 
و فنـي ايـران در دسـت اقـدام 
تـا  اسـت  مذاکـره  و  بررسـي 

پـس از نهايـي شـدن انشـاءاهلل طي 
هفتـه هـاي آتي بـه تصويب هيات سـرمايه گذاري 

خارجـي خواهـد رسـيد . 
   همچنين گزارش ديگري حاکي اسـت، سـازمان سـرمايه 
گـذاري و کمکهـاي اقتصـادي و فنـي ايران طي گزارشـي 
بـا ارايـه اطالعـات   مربـوط به طرحهـاي سـرمايه گذاري 
خارجـي مصـوب از سـال 1384 تـا 1395، بـا التريـن 
ميـزان سـرمايه گـذاري خارجـي از نظـر تعـداد و رقـم 

سـرمايه گـذاري، مربـوط بـه سـال 1395 مي باشـد . 
اين گزارش حاکي اسـت؛ در سـال 1395، تعداد 137طرح 
سـرمايه گـذاري خارجـي مصوب بـه مبلـغ 10،145،941 

هزار ميليون دالر در کشـور انجام شـده اسـت . 
 گـزارش ديگري از سـازمان سـرمايه گـذاري و کمک هاي 
اقتصـادي و فنـي ايـران حاکـي اسـت، رتبـه جمهـوري 
اسـالمي ايـران در جذب سـرمايه گذاري خارجـي در بين 

201 کشـور در سـال 2016 ، 51 مـي باشـد . 
بر اسـاس اين گـزارش،  رتبـه تجمعي جمهوري اسـالمي 
ايـران در جـذب سـرمايه گـذاري خارجي از سـال 1994 

تاکنـون 50 مي باشـد . 
ايـن گـزارش مـي افزايـد، در منطقـه منـا نيـز بر اسـاس 

نرخ رشـد، جمهوري اسـالمي ايـران رتبه اول را داراسـت. 
همچنيـن در بين کشـورهاي آسـيايي جمهوري اسـالمي 
ايـران در سـال 2016 جايـگاه 18را کسـب کرده اسـت.   

کابينـه دولـت دوازدهـم  فعاليـت خـود را آغـاز کـرد 
و عـالوه بـر 24 ميليـون نفـري کـه راي اعتمـاد بـه 
رئيس جمهـور را بـه صنـدوق ريختند، همـه طرفداران 
رقيـب و حتـي همـه آنـان کـه در انتخابـات شـرکت 
نکردنـد، در انتظـار آننـد کـه ثمـرات انتخابـات اخيـر را به طـور ملموسـي در زندگـي روزمـره 

احسـاس کننـد .     
امـا آنچـه مي توانـد ضامـن يـک همزيسـتي پايـدار و قابـل اعتمـاد باشـد، تعهـد طرفيـن بـر 
وعده هايـي اسـت کـه از قبـل بـر آن پافشـاري کرده انـد. تحقـق انتظـارات به خصـوص در دور 
دوم رياسـت جمهوري از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت؛ زيـرا امـکان پـاس دادن وعده ها به 
آينـده ميسـر نيسـت و ديگـر با هيچ حربـه اي نمي توان راي دهنـدگان را متقاعد کـرد که فرصت 
کافـي بـراي تحقـق وعده ها فراهم نبوده اسـت. شـرايط خطير اقتصـاد ايران و مشـکالت غامض 
موجـود در اليه هـاي مختلـف، ايـن زنـگ خطـر را به روشـني بـراي سياسـت گذاران بـه صدا در 
مـي آورد کـه حرکـت اين سـنگ بـزرگ بـدون مهيا کـردن تجهيـزات الزم و بهره گيـري از افراد 

قابـل و مسـلط به حـوزه تخصصـي خـود امکان پذير نيسـت . 
اکنـون کـه ترکيـب کابينـه تقريبا به طور کامل مشـخص شـده اسـت بايد به روشـني مشـخص 
کـرد کـه دولـت آينـده بايد چه اهدافـي را تعقيب کند و تحقـق اين اهداف مسـتلزم به کارگيري 

چه ابزاري اسـت . 
ــداف  ــه اه ــي ک ــد در حوزه هاي ــان مي ده ــني نش ــه روش ــم ب ــت يازده ــرد دول ــي عملک بررس
مشــخص تعريــف شــده و افــراد قابلــي حــوزه موردنظــر را تصــدي کرده انــد، دولــت 
توانســته اســت نتايــج مافــوق انتظــاري را به دســت آورد. در حــوزه سياســت خارجــي دکتــر 
ــر يکــي از بزرگ تريــن بحران هــاي سياســت خارجــي کشــور  محمدجــواد ظريــف توانســت ب

فائــق آيــد و بــا اجــراي برجــام راه را بــراي خــروج اقتصــاد کشــور از انــزوا بــاز کنــد. در 
ــط  ــل از محي ــري کام ــا بهره گي ــه توانســت ب ــژن زنگن ــدس بي ــز مهن ــت ني حــوزه نف

فراهــم شــده در دوران پســا برجــام، در مــدت 

کوتاهــي صــادرات نفــت کشــور را بــه دوران قبــل از تحريم هــا بازگردانــد و زمينــه بازگشــت 
ســرمايه گذاران خارجــي در حــوزه نفــت و گاز را فراهــم کنــد. اينهــا همــان مصاديقــي اســت 
ــام وزرايــي  ــه ن کــه رئيس جمهــور در ســخنراني خــود قبــل از راي اعتمــاد مجلــس از آنهــا ب
نــام بــرد کــه اســامي آنهــا در جهــان به عنــوان »برنــد« تلقــي مي شــود. حــال بايــد ديــد آيــا 
ــت  ــد« ياف ــام »برن ــه ن ــرادي را ب ــوان اف ــم سياســت گذاري کالن اقتصــادي کشــور مي ت در تي

کــه بتواننــد کليــد بازگشــايي درهــاي بســته اصالحــات اقتصــادي باشــند؟
اوليــن گام در راه عبــور از پيــچ تاريخــي فعلــي اقتصــاد ايــران هماهنگــي و تعريــف دقيــق 
ــوي  ــه س ــط ب ــه فق ــد ن ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــادي اس ــم اقتص ــف در تي ــرح وظاي ش
شــفافيت بيشــتر حرکــت نکــرده، بلکــه بــر ابهامــات قضيــه هــم افــزوده شــده اســت. در 
ــدي رياســت ســازمان  ــر ســه ســمت کلي ــالوه ب ــم سياســت گذاري کالن اقتصــادي، ع تي
برنامــه و بودجــه، وزارت اقتصــاد و رياســت بانــک مرکــزي، در تيــم جديــد مســووليت هايي 
ــف  ــادي تعري ــور اقتص ــور در ام ــژه رئيس جمه ــتيار وي ــادي و دس ــت اقتص ــون معاون همچ
ــوم  ــه دقــت مشــخص و معل ــراد فوق الذکــر ب ــف اف ــدون آنکــه شــرح وظاي شــده اســت، ب
ــات اقتصــادي  ــال تصميم ــارات و چــه مســووليت هايي در قب ــراد چــه اختي ــن اف شــود اي

آينــده کشــور خواهنــد داشــت . 
بـدون تعريـف دقيـق اهـداف پيـش رو و تعييـن دقيـق مسـووليت ها در تيـم اقتصـادي، بيـم آن 
مـي رود کـه فرصت هـاي طاليـي پيش رو به سـرعت زايـل شـود. انتظارات 
آحـاد اقتصـادي همچـون »گچ اسـت و نه کاهگل« و هـر زمان که 
انتظارات شـکل مي گيـرد، فرصت اندکي براي شـکل گيري 
آن وجـود دارد و نمي تـوان انتظـارات را در يـک دوره 

زمانـي طوالنـي به صـورت عاطل نگه داشـت . 
ــکيل  ــا تش ــه ب ــي رود ک ــد م ــال امي ــر ح ــه ه ب
کابينــه جديــد دولــت دوازدهــم، از همــان 
ابتــدا شــاهد ميثــاق و مســووليت مشــترک 
ــدد  ــاي متع ــور از چالش ه ــراي عب ــه وزرا ب هم
فعلــي اقتصــادي باشــيم و ايــن امــر جــز 
از  بهره گيــري  اهــداف،  تبييــن دقيــق  بــا 
ــرح  ــن ش ــه و متخصــص و همچني ــراد نخب اف
ــم  ــوب تي ــراد منص ــووليت ها در اف ــق مس دقي
اقتصــادي ميســر نيســت. اگــر دولــت جديــد 
نتوانــد در تحقــق اهــداف خــود موفــق باشــد، 
بيــم آن مــي رود کــه در انتخابــات 1400 
ــدي از پوپوليســم  ــوج جدي ــاهد م ــاره ش دوب
ــه ريشــه کني نهــال  ــه فقــط ب باشــيم کــه ن
نورســيده اعتــدال در کشــور منجــر خواهــد 
ــا  ــران را ب ــاد اي ــده اقتص ــه آين ــد، بلک ش
تهديــدات جــدي روبــه رو خواهــد کــرد. 

يکي از شعارهاي دولت يازدهم ساماندهي مناطق آزاد با 
توجه به اهداف اوليه ايجاد آن بود. شايد نتوان گفت که 
تالش هاي دولت در اين زمينه صد در صد موفقيت آميز 
کليد  دوره  اين  در  ساماندهي  فرايند  به هرحال،  اما  بوده 
خورد. مسئله توليد و صادرات بيش از گذشته در چهار سال 
اخير در مناطق آزاد موردتوجه قرارگرفته است. با توجه به 
مشکالتي که در زمينه قوانين مربوط به فضاي کسب وکار 
داريم و البته با توجه به مسئله تعرفه هاي باال که به واردات 
کاالهاي واسطه اي مربوط است، ايجاد زيرساخت هاي الزم 
براي توليد صادرات محور در مناطق آزاد مي تواند به فرايند 
توسعه صادرات رقابت پذير ايران کمک کند. امروز همه بر 
اين مسئله توافق دارند که قيمت تمام شده محصول ايران 
باالست  و يکي از داليل آن پايين بودن بهره وري است که مي توان آن را با ورود سرمايه گذار خارجي و 
فعاليت مشترک با واحدهاي ايراني حل کرد. مسئله تعرفه واردات کاالي واسطه اي  هم دليل ديگر افزايش 
هزينه توليد است که با توجه به آزاد بودن اين مناطق مي توان آن را کم کرد. اگر بتوان موانع اقتصادي و 
سياسي حضور بانک هاي خارجي در مناطق آزاد را حل کرد، امکان استفاده از تسهيالت با نرخ مناسب و 
متناسب با استانداردهاي جهاني فراهم خواهد شد. اين اقدامات به طورقطع به افزايش بهره مندي صادرات 

کشور از  امتيازات مناطق آزاد کمک مي کند . 
در بدنه دولت مديران اليقي وجود دارند که مي توانند زمينه استفاده حداکثري بخش خصوصي از امتيازات 
مناطق آزاد تجاري را فراهم کنند. هرچند بخش خصوصي هم مي تواند در قالب شرکت هاي مديريتي 
يا به طور پيمانکاري به اداره اين مناطق کمک کند.  ايجاد زيرساخت ها وظيفه حاکميت است اما بخش 
خصوصي مي تواند با در اختيار گرفتن زمين در اين مناطق و تعريف پروژه هايي مثل ساختمان سازي  
راه سازي، تأسيسات و ديگر انواع حمل ونقل در اين مناطق سرمايه گذاري کرده و فعاليت کند. روش ديگر 
بهبود وضعيت زيرساخت ها در مناطق آزاد تجاري واگذاري امور به شرکت هاي خارجي در قالب قراردادهاي 

مدت دار است. مهم تر اينکه بايد در مناطق آزاد فعلي بحث تکميل پروژه هاي تعريف شده را دنبال کرد. 
سرعت پيشروي ايجاد و پيشبرد زيرساخت ها در مناطق آزاد تجاري مناسب نيست اما اين مسئله تنها 
دامن گير اين بخش نشده بلکه بيشتر پروژه هاي اقتصادي با سرعت پايين دنبال مي شود. انجام پروژه هاي 
اقتصادي در بازه زماني مشخصي سودآور است اما اگر در انجام پروژه ها تعويقي ايجاد شود، منافع اقتصادي 
هم از بين مي رود. مشکالتي ازاين دست خاص مناطق آزاد نيست و حل آن در همه بخش هاي اقتصادي 
همت جدي حاکميت را مي طلبد و در وهله دوم، بايد نظارت دقيقي در کار آيي و انجام پروژه ها انجام بگيرد . 

ازنظر من عالوه بر مسئله زيرساخت ها بهتر است در مناطق آزاد بيشتر مسئله جذب سرمايه خارجي 
و داخلي را دنبال کنيم. بسياري از سرمايه گذاران خارج از مناطق آزاد براي ايجاد واحدهاي توليدي 
سرمايه گذاري کردند که بعضي فعاليت مي کنند و بعضي هم نيمه فعال يا تعطيل است. اين طور به نظر 
نمي رسد که اين واحدها ديگر توان سرمايه گذاري مجدد داشته باشد. از سوي ديگر مي توان در شهرک هاي 
صنعتي با توجه به فراخور حال صنايعي که امکان توليد صادرات محور را دارند، مناطق ويژه اقتصادي را 
شکل داد. به هرحال  حمايت از سرمايه گذار داخلي و خارجي براي استفاده از امتيازات مناطق آزاد، افزايش 

بهره وري و استفاده بهتر از خدمات را بايد در اولويت قرار داد . 

حرف تا عمل در مناطق آزاد عواملي که مانع شکل گيري پوپوليسم اقتصادي مي شود  

  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
محمد الهوتي

کارشناس اقتصادي
علی فرحبخش

سايه هاي اقتصاد ايران

افالطون از تمثيل زيبايى در کتاب جمهورى استفاده 
مي کند که بحث مثل خود را ارايه کند. در اين مثال 
چندين زندانى رو به روى يک ديوار نشسته اند و چون 
در زنجيرند نمى توانند حرکت کنند. در پشت سر آنها 
آتشى روشن است که از نور اين آتش رفت و آمدهاى 
انسانها به صورت سايه روى ديوار نشان داده مى شود 
و زندانيان تنها ميتوانند اين سايه را ببينند. ولى چون 
نمى توانند پشت سرشان را ببينند و تنها سايه ها را 
مي بينند ، اين سايه را به عنوان واقعيت مى پذيرند 

چون واقعيت ديگرى برايشان وجود ندارد  . 
در اقتصاد ايران هم خيلى سايه داريم . نظام ارزى 
نامتناسب با رشد اقتصادى ، بيکارى جوانان ، نرخ 
شده   عادت  و  اقتصادى  فساد   ، پايين  ورى  بهره 

جهان  با  تجارت  پايين  حجم   ، پايين  رشد  نرخ 
ما  ديگر  طرف  و....    از  نفت  کردن  منظور  بدون 
هميشه عادت داريم براى مشکالت اقتصادى راه 
حل اقتصادى پيدا کنيم . مثال اگر نرخ ارز يکباره 
باال مى رود فکر مي کنيم يک عده سوداگر وارد 
اند.  به هم ريخته  را  ارز  بازار  اند و  ارز شده  بازار 
و يا اگر صادرات محدود است با باال بردن ارزش 
افزايش دهيم.    دالر ميخواهيم حجم صادرات را 
مرتب  و  ايم  کرده  اتخاذ  اين سياستها  از  مرتب    
مطرح  که  مهمى  سٌوال   . ايم  نرسيده  نتيجه  به 
مى شود اين است که چرا ؟  چرا اين قدر تکرار 
در اقتصاد ايران وجود دارد؟ چرا چندين بار يک 
سياست را اعمال کرده ايم ، شکست خورده است 
، ولى باز آن سياست و يا نوع ديگرش را تکرار مي 
کنيم . به نظر مي رسد چون به عامل شکل دهنده 
به اقتصاد ايران کم توجهى شده است ، ما با سايه 
ها مشغوليم و عوامل اساسى شکل دهنده به اين 
سايه ها را ناديده گرفته ايم . اينها واقعيات و مبناى 

اصلى شکل گيرى متغيرها و ساختارها در اقتصاد 
ايران است  .  

تمثيل  با  را  ايران  اقتصاد  واقعيات  بخواهم  اگر 
غار افالطون تشبيه کنم ، يک سرى پديده هاى 
طور  به  که  دارند  وجود  ايران  اقتصاد  در  اساسى 
بنيادى به اقتصاد ايران شکل مي دهند. اين پديده 
   cognitiveاند هاى شناختى  مولفه  ها يک سرى 
  factorsکه شکل بندى اقتصاد ايران را تعيين مي 
کنند. اينها همانند همان آدمهاى واقعى در مثال 
افالطون است . اين مولفه هاى شناختى به صورت 
انگاره  هاى پيش فرض  default context  بدون دليل 
توسط  نشده  آزمون  و  مستند  غير  داليل  با  يا  و 
شخص پذيرفته شده است و در بيشتر موارد در 
ذهن ناهشيار شخص قرار گرفته است ، در نتيجه 
خودش هم نمي داند که عقيده اش تنها يک امکان 

است و نه يک واقعيت  .  
به نظر نگارنده مسئولين ، سياستگذاران و مجريان 
وفرض  ها  انگاره  ايران   در  اقتصادى  سياستهاى 

طور  به  که  دارند  ايران  اقتصاد  باره  در  متعددى 
اتوماتيک ساختارهاى اقتصادى ايران را شکل داده 
است و تا اين انگاره ها تغيير نکند ، هيچ چيز در 
اقتصاد ايران تغيير نمي کند. مثال همه معتقدند 
که نقش دولت در اقتصاد بايد کاهش پيدا کند. در 
همه سياستها گفته مى شود و در همه سخنرانى 
ها مورد تاکيد قرار مى گيرد و در برنامه هاى پنج 
ساله براى تحقق آن برنامه ريزى مي کنند. ولى 
جالب است که هر سال نقش دولت در اقتصاد دارد 
بيشتر مى شود. به نظر من همين انگاره ها دارند 

کار مي کنند  . 
به همين دليل است که متغيرهاى اقتصادى سايه 
و  ساختارها   . اند  شناختى  هاى  انگاره  اين  هاى 
نهادهاى اقتصادى نيز سايه هايى در اقتصاد ايرانند. 
دليل اينکه به جاى معلول از سايه استفاده کرده 
و معلولى  رابطه علت  توان  نمي  اين است که  ام 
مشخصى بين انگاره ها و ساختارها و نهادها و در 
مجموع بين متغيرهاى اقتصادى بدست آورد ولى 

   sourceميتوان گفت که انگاره هاى شناختى منبع
 شکل بندى اقتصاد ايران است  .  

اين انگاره ها چند ويژگى دارند و به همين دليل تغيير 
آنها در کوتاه و ميان مدت امکان پذير نيست  .  

اول ، عمدتا در ذهن ناخودآگاه شخص نشسته اند   
دوم ، اگر هم روى آن آگاهى باشد ، در مجموع آزمون 

نشده اند
سوم ، با تعصب و احساس هم آميخته شده است .  

   self- identifiedچهارم ،،فرد با اين انگاره ها هم هويت
 شده است  .  

چون اين انگاره ها دارند اقتصاد ايران را شکل مي 
دهند، بنابراين براى پيدا کردن راه حل ريشه اى نمي 
توان به سايه ها دل بست ، چون آنها سايه انگاره 
هاى سياسى در مورد اقتصاد ايرانند. و راه حل بنيادى 
تر کار کردن روى اين انگاره ها است . طبيعى است 
که عوامل ديگرى هم وجود دارند که اقتصاد ايران 
را تغيير و شکل مي دهند، ولى نقش اين انگاره ها 

تعيين کننده است. 

 رابطه قيمت نفت
 و قدرت خريد خانوار  

بررسـى هـاى آمـارى در واحد مشـاوره و تحقيق 
موسسـه بامداد بر اسـاس آمارهاى هزينه و درآمد 
خانوارهـاى شـهرى بانـک مرکـزى ايـران در طى 
ده سـال اخير،نشـان مى دهد کـه هزينه ناخالص 
واقعى خانوار در سـال 1395حتى از سـال 1386 

نيـز کمتر بوده اسـت . ايـن واقعيت بيانگر کاهش 
قـدرت خريـد خانـوار يـا همـان رکـود تقاضـا در 
سـطح تقاضاى مصرف کننده به عنوان مهمترين 

جـزء از تقاضـاى کل در اقتصاد ايران اسـت  .  
بـراى اين رکـود عميق تقاضا در اقتصـاد ايران که 
شـرايط يکتايي را در بر اقتصاد ايـران حاکم کرده 
اسـت داليل متعددى را مى تواند برشـمرد اما در 
اينجـا بـه دنبال بررسـى تنها يکـى از ايـن داليل 

هسـتيم : قيمت جهانى نفت  !  
شـايد اگـر بـه هـر محقـق اقتصـادى بگوييـد 
کاهـش قيمـت جهانـى نفـت و بـه دنبـال آن 
کاهـش درآمدهاى نفتى ايـران منجر به کاهش 

ميـزان تقاضـاى واقعـى خانـوار منهـاى هزينـه 
مسـکن مـى شـود، در ابتـدا کمـى بـا ترديد به 
ايـن گزاره نگاه کنـد . زيرا در سـاختار اقتصادى 
ايـران، درآمدهـاى نفتـى بخشـى از درآمدهـاى 
دولـت بـوده و طبيعـى اسـت کـه بـا کاهـش 
قيمـت جهانى نفـت ، درآمدهـاى دولت کاهش 
يافتـه و بـه تبـع آن مـا شـاهد کاهـش تقاضاى 

دولـت در اقتصـاد باشـيم  .  
امـا بررسـى ها نشـان مى دهـد درآمدهـاى نفتى 
همچـون اثـر بهمنى بـا ايجـاد رکـود در تقاضاى 
دولتـى ، در مـوج دوم بـه دليـل کاهـش مـوج 
افزايـش نقدينگـى ناشـى از افزايـش درآمدهـاى 

نفتـى منجـر بـه کاهش قـدرت خريـد خانـوار و 
کاهـش تقاضـاى واقعى خانـوار نيز مى گـردد . به 
زبان سـاده تـر با کاهـش درآمدهاى نفتـى ، پول 
تازه کمترى در سـطح جامعه قابل عرضه اسـت و 
ايـن کاهش نقدينگى موثر خـود منجر به کاهش 

قـدرت خريـد خانوار شـده اسـت  .  
همانطـور کـه در شـکل پيوسـت مالحظـه مـى 
کنيـد، تقاضـاى واقعى خانـوار يا هزينـه ناخالص 
واقعـى خانـوار هماننـد درآمدهاى نفتى ايـران در 
سـال 90 در باالتريـن سـطح خـود قرار داشـتند 
و پـس از آن بـا کاهـش شـديد درآمدهـاى نفتى 
ايـران در طـى سـالهاى 1391 و 1392 بـه دليل 

تحريـم هاى همه جانبه و در طى سـالهاى 1393 
و 1394 بـه دليـل کاهـش قيمت جهانـى نفت ، 
هزينـه ناخالـص خانـوار نيز بـه دنبـال آن در يک 

رونـد کاهشـى قـرار گرفته اسـت  .  
واقعيـت اين اسـت که بـا همه کاهش وابسـتگى 
سـاختار بودجـه دولـت بـه درآمدهاى نفتـى، اما 
همچنـان درآمدهـاى نفتـى موتـور مولـد رشـد 
اقتصـدى و افزايش تقاضـا در بخش هاى مختلف 
اقتصـادى ايران اسـت و کاهـش درآمدهاى نفتى 
ايـران در طـى سـالهاى اخيـر همانند يک دسـت 
نامرئـى ، خـروج اقتصـاد ايـران از رکـود تقاضـا را 

ناممکـن کرده اسـت  .  

استاد دانشگاه      
مرتضی ایمانی راد

احتمـال افزايـش قيمـت دالر، بهبـود عملکـرد 
شـرکت هـاي توليـد کننده کاال در سـايه رشـد 
سـرمايه  ورود  و  جهانـي  هـاي  قيمـت  نسـبي 
گـذاران خارجي بـه قرارد هاي نفتـي مي توانند 
هـر يـک بـه طـور جداگانـه محـرک مناسـبي 
بـراي افزايش معامـالت و رونق در بازار سـرمايه 
باشـند، بـه هميـن دليـل در يادداشـت ذيـل به 
وضعيـت اخيـر بازار سـرمايه و چشـم انـداز آتي 

آن پرداخته شـده اسـت . 
الف( تحلیل وضعیت بازار

شـاهد  جمهـوري  رياسـت   انتخابـات  از  پـس 
بـا  ولـي  بوديـم،  بـازار سـهام  مثبـت  واکنـش 
رسـيدن شـاخص بورس به قله 81 هـزار و 200  
واحـدي، شـاخص مجـددا بـا کاهش روبرو شـد. 
افزايـش قيمـت  هـا در دوران پيـش از انتخابات 
و نيـاز بـازار بـه اصالح قيمـت و افزايـش عرضه 
بـا هـدف  انتخابـات  از  قبـل  کـه  سـهامداراني 
کسـب سـود در کوتاه  مدت وارد بازار شـدند در 
کنار عوامل ديگري از جمله: شـرايط سياسي در 
منطقـه، وضعيـت بـازار هـاي جهاني، بـاال بودن 
هزينـه پول براي شـرکت  هاي مـادر و هلدينگ  
هـا بـراي حمايت از سـهم  خود در بازار، شـرايط 
کارگـزاران و تسـويه اعتبـارات و تنظيـم مجـدد 
سياسـت هـاي پولي، مالي و اقتصـادي در دولت 
دوازدهـم انتظار و رفتار آرام سـهامداران حقيقي 

و حقوقـي را در پي داشـت . 
از طرفــي در نقطــه مقابــل ايــن عوامــل، فاکتــور 
هايــي چــون کاهــش نــرخ تــورم کــه در اقتصــاد 
کشــور ايجــاد شــده، ورود ســرمايه  گــذاران 
خارجــي بــه قــرارداد هــاي نفتــي، افزايــش توليد 
خــودرو، احتمــال افزايــش قيمــت دالر، کاهــش 
ــازار،  ــد در ب ــه درآم ــت ب ــبت قيم ــط نس متوس
بهبــود عملکرد شــرکت  هاي توليدکننــده کاال در 
ســايه رشــد نســبي قيمت هــاي جهانــي، هريــک 
بــه  شــکل جداگانــه مي تواننــد محــرک مناســبي 
ــازار باشــند .  ــق ب ــراي افزايــش معامــالت و رون ب

ب( محرک هاي بازار سرمایه
بـه  طورکلـي عوامل رشـد مثبـت يا منفـي بازار 
سـرمايه را در 7 دسـته کلـي مـي  توان بررسـي 

کرد : 
سياسـت هـاي پولـي و مالـي: اتخـاذ سياسـت  

هـاي پولـي انقباضـي موجـب کاهـش شـديد 
شـاخص  افـت  داليـل  از  يکـي  اسـت.  تقاضـا 
بازارهـاي سـرمايه در دنيا از ديـدگاه فعاالن اين 
حـوزه، کمبـود نقدينگـي در طرف تقاضا اسـت . 
کاهـش سـهم هزینـه  هـاي عمرانـي در 
بودجـه کل کشـور: هزينـه دولـت در اقتصاد 
بـه دليـل اتخـاذ سياسـت  هـاي غيـر تورمـي از 
يـک  سـو و کاهـش درآم دهـاي نفتـي و فشـار 
هزينـه  هاي جاري از سـوي ديگر بسـيار کاهش 
داشـته اسـت و تأثيـر مسـتقيم ايـن کاهـش در 

اقتصاد کشـور مشـهود اسـت . 
نرخ سـود بانکي: اگرچه سياست انقباضي پولي 
در کشـور حاکـم شـد، ليکن آثـار دوره انبسـاطي 
هنـوز در کشـور پابرجاسـت. بـاال بودن نرخ سـود 
تسـهيالت و نـرخ سـود سـپرده  هاي بانکـي ارثيه 
نامطلـوب دوران انبسـاط پولي اسـت کـه عليرغم 
اتخاذ سياسـت  هـاي انقباضي همچنان در کشـور 
جـاري اسـت و کاهـش ايـن نرخ  هـا نيز بـا روش  
هـاي مختلـف توسـط برخـي بانک  هـا و بـه  ويژه 
مؤسسـات مالي غيـر مجاز ناديده گرفته مي شـود. 
بـاال بـودن نـرخ سـود بانکـي در کشـور به عنـوان 
يـک رقيـب جدي براي بـازار سـرمايه به مهاجرت 
منابع به سـمت بـازار پول و کاهش تقاضـا در بازار 
سـرمايه دامـن مـي زنـد. ضمن آنکـه نـرخ باالي 
سـود تسـهيالت بـه  دشـواري تأميـن مالـي واحد 
هـاي توليـدي انجاميـده و بيـش  از پيـش موجب 

تعميـق رکود مي  شـود . 
فزاينـده شـاخص  رشـد  از  بخشـي  ارز:  نـرخ 
بـورس تهران در سـال  هاي 89 الـي 92، معلول 

افزايـش شـديد نـرخ ارز بـود؛ بـه  طـوري  کـه 
شـرکت  هـاي صـادر کننـده با سـود سرشـار از 
تسـعير ارز مواجـه شـدند کـه نسـبت بـه سـال  
هـاي گذشـته گاهي تا 300 درصد رشـد نشـان 
مـي  داد و قيمت سـهام سـاير شـرکت  ها )حتي 
شـرکت  هـاي زيـان ده( نيـز بـه دليـل افزايـش 
شـديد ارزش جايگزينـي دارايـي  هـا، افزايـش 
يافـت. در سـال 92 بـا ثبات نسـبي که بـر بازار 
ارز حاکـم شـده و تاکنون نيـز ادامه دارد، رشـد 
سـود شـرکت  هـا کاهـش داشـت. ايـن موضوع 
تأثير منفي بر نسـبت  P/E  داشـت و موجب شـد 
تـا سـرمايه گذاران بـر سـر خريد سـهام باقيمت 

باالتـر بـا يکديگـر بـه رقابـت نپردازند . 
اقتصاد جهانـي: عوامـل ناشـي از تأثيرگذاري 
کاهـش  ماننـد  جهانـي  اقتصـاد  هـاي  متغيـر 
قيمـت جهانـي نفـت کـه صنايـع وابسـته به آن 
نظير پتروشـيمي،گاز و...را تحت تأثيـر قرار داده 

است . 
حقوقـي هـا و نقدينگي: يکي از موانع رشـد بازار 
عملکـرد سـرمايه داران بـزرگ بـازار يا "شـرکت  
هاي حقوقي" اسـت. عرضه  هاي سـنگين سـهام 
توسـط حقوقـي  هـا مـي توانـد عطـش بـازار را 
بالفاصلـه پاسـخ داده و مانـع صعـود شـاخص 

شود . 
افزایـش اعتمـاد سـرمایه گـذاران: کاهش 
عـدم تقارن اطالعاتي، تالش براي نقدشـوندگي، 
بـودن  اتـکا  قابـل  تضميـن  و  اطالعـات  ارائـه 
اطالعـات شـرکت  هـا و توسـعه ابـزار هـا و نهاد 
هـاي مالـي بـازار از ديگـر مـوارد تاثيـر گـذار بر 

بازار سـرمايه اسـت . 
ج( نیاز هاي بازار سرمایه

بـاال بـودن هزينـه پـول انگيـزه سـرمايه گذاران و 
شـرکت  هـا بـراي سـرمايه  گـذاري را کاهـش مي 
دهـد و بـه نظـر مـي رسـد بـا اصالحـات بانـک 
مرکـزي مبنـي بـر شـفاف  سـازي صـورت  هـاي 
مالـي بانـک  ها، الزام بر عدم شناسـايي سـود هاي 
موهـوم مبنـي بـر وجـه التـزام دريافتـي، کوچک  
سـازي دارايـي  هاي ثابت بانک  هـا و اجراي مرحله 
اول برنامـه اصـالح نظام بانکي و مالي کشـور که با 
توافـق تيم اقتصـادي دولـت در حال انجام اسـت، 

شـاهد کاهش هزينـه پول باشـيم . 
همچنيـن بـه نظر مي رسـد بانـک مرکـزي بايد 
در زمينـه شـکاف قيمـت اسـمي و حقيقي نرخ 
ارز تغييراتـي را اعمـال کنـد چـرا که بـا افزايش 
مناسـب و آهسـته نرخ ارز توليـدات داخلي قابل 
صـادرات در بازار هاي جهانـي رقابت  پذيرتر مي  
شـود و به تبع آن بسـياري از صنايع بورسـي از 
ايـن مورد اسـتفاده خواهند کرد .  بررسـي، حذف 
و اصـالح قوانيـن و مقـررات دسـت و پاگيـر که 
البتـه سـازمان بـورس و اوراق بهادار سـاماندهي 
مقـررات و حذف حجـم مبنـا و محدوديت هاي 
معامـالت را آغـاز کـرده و اميد اسـت با سـرعت 

بيشـتري به سـرانجام برسد . 
 د( چشم انداز آتي بازار سرمایه

 و صنایع پیشرو
ارزش  از  نيمـي  از  بيـش  اينکـه  بـه  توجـه  بـا 
طـور  بـه   تهـران  بهـادار  اوراق  بـورس  بـازار 
شـرکت   بـه  مربـوط  غير مسـتقيم  و  مسـتقيم 
هـاي توليد کننـده مـواد خـام ماننـد محصوالت 
اسـت  و...  آهـن  سـنگ  فـوالد،  پتروشـيمي، 
نوسـانات قيمت  هاي جهاني و نوسـانات نرخ ارز 
بـر سـود آوري ايـن شـرکت  هـا اثر گـذار خواهد 
تغييـر  دسـتخوش  نيـز  را  بـازار  ارزش  و  بـود 
خواهـد کـرد. از طرفـي بـا توجـه به اينکـه روند 
قيمتـي نـرخ ارز در سـال جـاري مثبـت ارزيابي 
مي شـود و پيـش  بينـي رشـد نـرخ ارز هماننـد 
سـال  هـاي قبـل از تيرمـاه به بعـد وجـود دارد، 
شـرکت  ها در گـروه  هايي که پايـه دالري دارند 
بويـژه گـروه فلـزات اساسـي و توليـد کننـدگان 
روي و سـرب مـي  تواننـد مـورد توجه بـازار قرار 
گيرنـد. همچنيـن با توجـه به کاهش نـرخ مواد 
اوليـه گـروه السـتيک نيز مـورد توجه بـازار قرار 
خواهـد گرفـت و افزايش نرخ محصـوالت غذايي 

باعـث رشـد گـروه غذايـي نيـز خواهد شـد . 

کارشنلس بازارسرمایه  
سجاد سیاح

ــوط  ــف مرب ــام وظاي ــتاي انج ــازي در راس ــازمان خصوصي س  س
ــت 1396/04/31،  ــال 1380 لغاي ــداي س ــت از ابت ــته اس توانس
ــي  ــال از ســهام و داراي ــارد ري ــادل 1,433,795ميلي ارزشــي مع
ــه بخــش  ــه دولــت و شــرکت هــاي دولتــي را ب هــاي متعلــق ب
ــه  ــي ب ــگاه تفصيل ــزارش ن ــن گ ــد. اي ــذار نماي ــى واگ ــر دولت غي
آمــار واگذاريهــاي صــورت گرفتــه در دولــت يازدهــم در مقايســه 
ــاد  ــاي ي ــف دارد.واگذاريه ــاد مختل ــين از ابع ــاي پيش ــا دولته ب
شــده بــه شــرح بندهــاي ذيــل بيانگــر تــالش مضاعــف صــورت 
ــر  ــب ب ــداف مترت ــق اه ــت تحق ــم جه ــت يازده ــه در دول گرفت

خصوصــي ســازي اســت:
1- عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي در دولت 
یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري

جـدول شـماره )1( عملکـرد واگذاريهـا بـه تفکيـک نـوع واگـذاري 
بـه عمـوم  رقابتـي  بـه صـورت  دارائـي  »عرضـه و فـروش سـهام و 
متقاضيـان«، »واگـذاري سـهام و دارائـي  به شـيوه انتقال مسـتقيم به 
اشـخاص حقيقـي و حقوقـي طلبـکار از دولـت« و ارزش سـهام واگذار 
شـده بابـت »انتقال مسـتقيم سـهام و دارائـي بابت طرح توزيع سـهام 

عدالـت« را نشـان مـي  دهـد. 
آمار مقايسـه اي ارزش کل واگذاري ها در دولت يازدهم )1392/07/01 
لغايـت 1396/04/31( نسـبت بـه دوره 1380 لغايـت 1392/06/31 
)دولتهـاي پيشـين(، بـه شـرح جـدول شـماره )1(، نشـان مـي دهـد 
طـي دولـت يازدهم ارزشـي معـادل 428,235ميليـارد ريال از سـهام 
و دارايـي هـاي متعلـق بـه دولت و شـرکت  هـاي دولتي واگذار شـده 
اسـت کـه ايـن ميـزان واگـذاري معـادل 43% ارزش کل واگذاريهـاي 

انجـام يافتـه در دولتهـاي قبل مي باشـند. 
جدول شماره )1( :عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 
دردولت یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته،  براساس نوع 

واگذاري 

نوع واگذاري

قبل از دولت يازدهم

 )1380 لغايت 
)1392/06/31

دولت يازدهم 
)1392/07/1 لغايت 

)1396/04/31
جمع کل

نسبت عملكرد 
دولت يازدهم 
به دوره قبل 

از آن

45%582,773262,886845,659عرضه و فروش سهام يا دارائي به عموم متقاضيان

واگذاري سهام يا دارائي  به شيوه انتقال مستقيم به 
102%156,577158,959315,536اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت

2%266,2106,390272,600انتقال مستقيم  سهام يا دارائي بابت سهام عدالت

43%1,005,560428,2351,433,795جمع کل

2-عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي دردولت یازدهم 
نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد بنگاههاي قیمت 

گذاري شده
از ابتداي شـروع فعاليت دولت يازدهم تاکنون )از تاريخ 1392/07/01 
لغايـت 1396/04/31( 348 بنـگاه بـه ارزش 989,289 ميليـارد ريال 
قيمـت گـذاري شـده انـد. ايـن در حاليسـت کـه از ابتـداي فراينـد 
واگذاريهـا توسـط سـازمان خصوصـي  سـازي تا شـروع فعاليـت دولت 
يازدهـم)1392/06/31( 493 بنـگاه بـه ارزش 1،939،491 ميليـارد 
ريـال قيمـت گـذاري شـده بـود. الزم به ذکر اسـت از لحـاظ درصدي 
نيـز، بنـگاه هـاي قيمت گذاري شـده طـي فعاليت دولـت يازدهم، 34 
درصـد کل ارزش بنـگاه هـاي قيمت گذاري شـده در بيش از16 سـال 

اخيـر را بـه خود اختصـاص داده اسـت. )جدول شـماره )2((.
جدول شماره )2(: وضعیت بنگاههاي قیمت گذاري شده از 

سال 1380 لغایت  

نسبت ارزش به کلارزش)ميليارد ريال(تعدادعنوان
ارزش قيمت گذاري ها قبل از دولت يازدهم

66%13804931,939,491 لغايت 1392/06/31

ارزش قيمت گذاري ها در دولت يازدهم
34%348989,289 1392/07/01 لغايت 1396/04/31

100%8412,928,780مجموع

3-عملکرد مقایسه  اي سازمان خصوصي سازي دردولت 
یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد و ارزش 

بنگاههاي عرضه شده و فروش رفته
لغايـت   1392/06/31 تاريـخ  )از  يازدهـم  دولـت  فعاليـت  طـي  در 
ميليـارد   928,149 پايـه  قيمـت  بـا  بنـگاه   668  ،)1396/04/31
ريـال توسـط سـازمان خصوصـي سـازي عرضـه شـده اسـت؛ کـه اين 
ارزش معـادل 36 درصـد ارزش کل بنـگاه هـاي عرضـه شـده طـي 
سـالهاي 1380 لغايـت 1396/04/31 مـي باشـد. همچنيـن در دولت 
يازدهـم از بنگاههـاي عرضـه شـده، 206 بنـگاه بـا ارزش قيمـت پايه 
180,693ميليـارد ريـال معـادل 34 درصـد ارزش کل عرضـه هـاي 
موفـق در بيـش از 16 سـال اخيـر با موفقيـت به فروش رسـيده اند)به 

شـرح جـدول شـماره )3((.
جدول شماره )3( : عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 

دردولت یازدهم، نسبت به دولت هاي گذشته، براساس 
موفقیت عرضه ها )ارقام به میلیارد 

دوره واگذاري

فروش رفته به قيمت پايهعرضه شده به قيمت پايه 

ارزشتعداد
)ميليارد ريال(

نسبت ارزش 
ارزشتعدادبه کل

)ميليارد ريال(
نسبت ارزش 

به کل

قبل از دولت يازدهم
66%64423355,280%13801,1831,646,467 لغايت 1392/06/31

دولت يازدهم
34%36206180,693%1392/07/01668928,149 لغايت 1396/04/31

100%100629535,973%1,8512,574,616مجموع

4-عملکرد مقایسه  اي سازمان خصوصي سازي دردولت 
یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس میزان تحقق 

اهداف درآمدي قوانین بودجه سنواتي
لغايـت   1392/06/31 تاريـخ  )از  يازدهـم  دولـت  فعاليـت  طـي  در 
1396/04/31( و بـا عنايـت بـه نحـوه دريافت و تخصيـص درآمدهاي 
حاصـل از واگـذاري، 339,146 ميليـارد ريال معـادل 86 درصد هدف 
پيـش بيني شـده در قوانين بودجه سـنواتي؛ و در دولت هاي پيشـين 
)1380 لغايـت 1392/06/31( 231،870 ميليـارد ريـال معـادل 73 
درصـد هـدف پيش بيني شـده محقق گرديده اسـت)به شـرح جدول 

.))4( شماره 
جدول شماره )4(:  عملکرد سازمان خصوصي سازي در تحقق 

اهداف درآمدي 

تكليف واريز به دوره واگذاري
خزانه در بودجه

ارزش مبالغ واريز 
شده به خزانه 

درصد تحقق درآمد پيش 
بيني شده در بودجه 

قبل از دولت يازدهم
73%315,700231,870)1380 لغايت 1392/06/31(

دولت يازدهم
86%394,333339,146)1392/07/01 لغايت 1396/04/31(

80%710,033571,016مجموع

5-عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي دردولت یازدهم 
نسبت به دولت هاي گذشته بر اساس بازار عرضه

از 1,433,795ميليـارد ريـال سـهام و دارايـي واگـذار شـده طـي بازه 
زمانـي 1380 لغايـت 1396/04/31، 24 درصـد واگذاريهـاي بورسـي 
مربـوط بـه دولـت يازدهـم و 76 درصـد قبـل از دولت يازدهـم صورت 

گرفتـه اسـت. 27 درصـد واگذاريهـاي فرابورسـي در دولـت يازدهـم و 
73 درصـد مربـوط به دولتهاي گذشـته بوده اسـت. همچنيـن در اين 
ميـان 62 درصـد واگذاريهـاي مزايـده اي در دولت هاي گذشـته و 38 
درصـد در دولـت يازدهـم بوده اسـت. در طول دولت يازدهـم واگذاري 
از طريـق مذاکـره صورت نگرفته اسـت )به شـرح جدول شـماره )5((.
جدول شماره )5(: عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 
دردولت یازدهمنسبت به دولت هاي گذشته براساس بازار 

عرضه   )ارقام به میلیارد 

عنوان

قبل از دولت يازدهم

 )1380 لغايت 1392/06/31( 

دولت يازدهم

جمع کل ارزش )1392/07/1 لغايت 1396/04/31(

نسبت به کلارزشنسبت به کلارزش

24669,301%76157,407%511,894بورس

27180,858%7348,185%132,673فرابورس

03,035%1000%3,035مذاکره

38580,601%62222,643%357,958مزايده

301,433,795%70428,235%1,005,560جمع

6-عملکردمقایسه اي سازمان خصوصي سازي دردولت یازدهم 
نسبت به دولت هاي گذشته براساس حجم واگذاري

از 1,433,795 ميليـارد ريـال سـهام واگـذار شـده طـي بـازه زمانـي 
1380 لغايـت 1396/04/31، 95 درصـد واگذاريهـا بـه صـورت بلوکي 
انجـام پذيرفتـه، 4 درصـد از واگذاريهـا به صورت عرضه هـاي تدريجي 
و روزانـه در بـازار سـرمايه و 1 درصـد بـه صورت سـهام ترجيحي بوده 
اسـت.30 درصـد واگذاريهـاي بلوکيدر دولـت يازدهـم و 70 درصد در 
دولتهاي گذشـته بوده اسـت.23 درصـد واگذاريهـاي تدريجيدر دولت 
يازدهـم و حـدود 77 درصد در دولتهاي گذشـته بوده اسـت. همچنين 
سـهم دولـت يازدهـم از واگذاريهـاي ترجيحـي 18 درصـد و دولتهاي 

گذشـته 82 درصـد بـوده اسـت )به شـرح جدول شـماره )6((.
جدول شماره )6(: عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 
دردولت یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته،براساسحجم 

واگذاري)ارقام به میلیارد ریال(

7 عنوان
قبل از دولت يازدهم

 )1380 لغايت 1392/06/31( 
دولت يازدهم

جمع کل ارزش )1392/07/1 لغايت 1396/04/31(

نسبت به کلارزشنسبت به کلارزش

301,367,538%70413,917%953,621بلوکي

2350,194%7711,493%38,701تدريجي

1816,063%822,825%13,238ترجيحي

301,433,795%70428,235%1,005,560جمع

7- عملکردمقایسه اي سازمان خصوصي سازي دردولت 
یازدهمنسبت به دولت هاي گذشته،براساس طبقه بندي قانون 

»اجرای سیاستهاي کلي اصل )44(  قانون اساسي«
از 1,433,795 ميليـارد ريـال سـهام واگـذار شـده طـي بـازه زمانـي 
1380 لغايـت 1396/04/31، 37 درصـد واگذاريهـاي متعلـق به گروه 
)1( مـاده )2( قانـون در دولـت يازدهم و حـدود 63 درصد در دولتهاي 
گذشـته بـوده اسـت. همچنيـن26 درصـد از واگذاريهـاي مربـوط بـه 
گـروه )2( در دولـت يازدهـم و 74 درصـد در دولتهـاي گذشـته انجام 

پذيرفته اسـت)به شـرح جـدول شـماره )7((.
جدول شماره )7(: عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 

دردولت یازدهم، نسبت به دولت هاي گذشته، 

براساسطبقه بندي قانون »اجرای سیاستهاي کلي اصل )44(  
قانون اساسي«    

 

عنوان

قبل از دولت يازدهم

 )1380 لغايت 1392/06/31( 

دولت يازدهم

جمع کل ارزش )1392/07/1 لغايت 1396/04/31(

نسبت به کلارزشنسبت به کلارزش

37494,040%63181,801%312,239گروه )1( ماده )2( قانون

26939,755%74246,434%693,321گروه )2( ماده )2( قانون

301,433,795%70428,235%1,005,560جمع

8-ماهیت خریداران واگذاري هاي انجام یافته
از جملـه ايـرادات وارده بـر عملکـرد خصوصـي سـازي در دولتهـاى 
گذشـته ماهيـت خريـداران سـهام واگـذار شـده و سـهم پايين بخش 
خصوصـي واقعـي بـوده اسـت. بـا توجـه بـه آسـيب شناسـي صـورت 
گرفتـه و اقدامـات انجـام يافتـه در دولـت يازدهـم در جهـت رفع اين 
آسـيب ها، سـهم بخش خصوصـي واقعي طـى سـالهاى 1393 لغايت 
1396/04/31 بـه 66 درصـد رسـيده اسـت، کـه بيش از سـهم مذکور 
طي سـالهاي 1380 لغايت  نيمه دوم سـال 1392 بوده اسـت )جدول 

شـماره )8((
جدول شماره )8(:عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصي سازي 
دردولت یازدهم، نسبت به دولت هاي گذشته، براساس ماهیت 

خریداران

عنوان
بخش 

خصوصي 
واقعي

انتقال مستقيم سهام سهام عدالت
به طلبكاران

ساير)نهادهاي نظامي، نهادهاي 
عمومي غير دولتي، نهادهاي 

انقالب اسالمي،..(
جمع کل

قبل از دولت 
يازدهم

1380185,264266,210156,577397,5091,005,560 لغايت 1392/06/31
100%40%16%26%18%سهم از کل  )درصد(

دولت يازدهم

1392/07/01 لغايت 
1392/12/29

12,5383,817*132,658146,469295,481

100%50%45%1%4%نسبت به کل  )درصد(
1393/01/01 لغايت 

 1396/04/3187,0812,573**26,30216,798132,754
100%12%20%2%66%نسبت به کل  )درصد(

 * علت افزايش ارزش واگذاريها به شـيوه انتقال مسـتقيم سـهام 
بـه طلبـکاران در ايـن دوره، قطعـي نمـودن 132،658 ميليـارد 
ريـال از قراردادهـاي غيرقطعي منعقده در دولتهاى گذشـته بابت 
رد ديـون دولـت)از جملـه 115،000 ميليـارد ريـال مربـوط بـه 
رد ديـون دولـت بـه صنـدوق بازنشسـتگي کارکنـان فـوالد( مـي 
باشـد؛ کـه حسـب تکليـف قانـون و با هدف خـروج شـرکت ها و 
طلبـکاران از بالتکليفـي مربـوط به نحـوه اداره شـرکت ها صورت 

اسـت.   پذيرفته 
** تمامــى ردديــون هــاى انجــام شــده در ايــن دوره نيــز مربــوط بــه 
ــوده اســت کــه در دولتهــاى  ــى ب قطعــى شــدن قراردادهــاى ردديون
گذشــته مصوبــه هيــأت وزيــران گرفتــه انــد؛ از جملــه مصوبــه شــماره 
44301/261922 مــورخ 1388/12/26 هيــأت وزيــران, موضــوع 

ردديــون دولــت بــه ســازمان تأميــن اجتماعــى.

مقايسه عملكرد دولت يازدهم بادولتهای گذشته در زمينه خصوصي سازي

کارشناس اقتصادي
سیامک قاسمي
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بازار پول4

برنامه هاي دولت در حوزه سياست هاي پولي و بانکي
ولي اهلل سيف رئيس کل بانک مرکزي طي يادداشتي در کانال تگرامي خود با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت 
يازدهم در حوزه سياست هاي پولي و بانکي، به برخي از برنامه هاي پيش روي دولت دوازدهم در اين بخش اشاره 

کرد. متن کامل اين يادداشت به شرح زير است : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

دولت دوازدهم؛   
تداوم همدلي همراه با تالشي مضاعف

به بهانه هفته دولت و با گرامي داشت ياد و خاطره دولتمردان شهيد، رجايي و باهنر
دفتر دولت يازدهم به پايان آمد و حکايت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقي است. نيم نگاهي به پشت سر 
و برخي مشکالت پشت سرگذاشته شده مايه دلگرمي و اميد است و انجام کارهاي بزرگ و ناتمام پيش رو، نيت 

الهي، روحيهاي جهادي، تالشي مضاعف و خستگي ناپذير و بدون چشم داشت مي طلبد . 
رشد منفي اقتصادي، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تالطم در بازار ارز، افت قابل مالحظه رشد سرمايه گذاري، 
تحريم هاي ناعادالنه بين المللي، وقفه در همکاريهاي مالي جهاني و دهها معضل جدي ديگر، بخشي از مشکالت 
بجامانده از گذشته براي دولت تازه تاسيس يازدهم در سال 1392 بود. مشکالتي که فضاي نااميدي نسبت به 

آينده را پيش روي اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود  . 
در ايامي چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأي خود مقدمات 
حضور دولتي مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا براي آباداني ايران سرافراز هم پيمان شده و هر آنچه را که در 
توان داشتند در طبق اخالص گذاشتند و به فضل الهي توانستند با اتخاذ سياست هاي اصولي و هماهنگ بر بخش 

قابل توجهي از مشکالت غلبه کرده و دستاوردهاي درخور مالحظه اي به دست آورند . 
موفقيت دستگاه ديپلماسي در مذاکرات هسته اي، اصالح انتظارات و بهبود چشم انداز بلندمدت اقتصادي 
کشور، دستيابي به نرخ پايدار تک رقمي تورم و رشد بي نظير دو رقمي اقتصادي در جهان، رعايت انضباط 
مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگي سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار 
و برقراري آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعميق نظارت به منظور انتظام بخشي و شفافيت در شبکه بانکي 
و ساماندهي موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي ثبات 
در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه هاي سرمايه گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشي از اين 
دستاوردها و موفقيت هاست که به فضل الهي و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبير دولتمردان کارآزموده 
و تقسيم کار در دستگاه هاي اجرايي به منظور طراحي و اقدام مناسب در راستاي سياست هاي کلي اقتصاد 

مقاومتي در دولت يازدهم تحقق يافت . 
بي ترديد توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آينده اي 
روشن را در افق اميد ايشان تصوير کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها و نمايندگانشان در خانه ملت 
به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکيل دولت دوازدهم منجر شد و طبيعي است که در 
اين دولت که بيش از گذشته با مشکالت آشناست و به رهنمون رهبري معظم انقالب، اقتصاد اولويت واقعي 
آن و اصالح نظام بانکي، سرمايه گذاري، رشد نقدينگي و مسئله قاچاق از مهمات آن است، بايد با روحيه 
خطرپذيري و شجاعت به طور هماهنگ تصميم گيري و عمل کرد و عالوه بر حفظ دستاوردهاي قبلي، به 
عنايت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيت هاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافي مانند اتکا 
به درآمدهاي غير نفتي، نوسازي و بازسازي صنايع، مردمي کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعي، تشويق 
سرمايه گذاري جديد داخلي و خارجي، تحول مالياتي و در نهايت مبارزه با فقر و تحقق قول ريشه کني آن 

در کشور را تاپايان اين دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند . 
اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره اي دوباره قرار گرفته ايم، با اذعان به اين 
مهم که تا رسيدن به قله هاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طوالني در پيش است، اطمينان 
دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسي همکارانم در بانک مرکزي قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند 
تشديد رعايت انضباط پولي و مالي،  پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول 
در چارچوب اهداف رشد نقدينگي و تورم و افزايش توان تسهيالت  دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت 
بدهي هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصالح نظام تامين مالي و متناسب  نمودن سهم ابزارها و 
بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصالح نظام بانکي و ارتقاي کارآيي آن، تداوم ساماندهي و حل و فصل کامل 
مشکالت ناشي از فعاليت بازار غير متشکل پولي و در نهايت اجراي تام و تمام طرح ها و برنامه هاي مختلف تدوين 
شده براي تحرک و پويايي اقتصادي را جامه عمل بپوشانيم و با اهتمام بيش از پيش شأن و منزلت ايران و ايراني 

را در فضاي کسب و کار و شرايط اقتصادي شاهد باشيم. انشااهلل . 

یادداشت

گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام بيمه دانا  شرط تک نرخي شدن ارز   
براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 1395 چرا ارز تک نرخي رويا شده است

ترقي اقتصادي : در يک حرکت کلي، بايد نرخ مبادالتي و ترجيحي 
ارز براي همه کاالهاي وارداتي حذف شود. به اين ترتيب است که 
ارز تک نرخي مي شود.ماجراي تک نرخي شدن ارز، تبديل به رويايي 
دست نيافتني براي اقتصاد ايران شده است. دولت يازدهم در ابتداي 
شروع به کار وعده آن را داد و اما تا االن اين وعده محقق نشده است. 
تک نرخي نشدن ارز با استدالل هاي مختلفي از سوي اقتصاددانان 
است:  معتقد  اقتصاددان  مشايخي،  علينقي  اما  است.  بوده  مواجه 
تک نرخي کردن ارز تنها مقداري جسارت و اطمينان مي خواهد. او 

در گفتگويي  شرايط و اثرات تک نرخي شدن ارز را بازگو کرد . 

مطرح  یازدهم  دولت  سوي  از  ابتدا  از  ارز  کردن  تکنرخي 
شد. حاال دولت دوازدهم باید چه فرایندي را طي کند تا به 

تک نرخي کردن ارز برسد؟
به اعتقاد من، در يک حرکت کلي، بايد نرخ مبادالتي و ترجيحي 
ارز براي همه کاالهاي وارداتي حذف شود. به اين ترتيب است که 
ارز تک نرخي مي شود. اگر دولت اين اقدام را انجام دهد، هيچ اتفاقي 
داخلي  توليدکنندگان  که  مي شود  باعث  اين  به هرحال  نمي افتد. 
بتوانند با کااليي که با ارز ارزان تر وارد مي شود بهتر رقابت کنند. با 
واگذاري ارز، ريال بيشتري نصيب دولت مي شود. به اين ترتيب دولت 
ازاين جهت تقويت خواهد شد. زماني که منابع مالي دولت تقويت 
شد، آن زمان از جهت ديگر، افزايش نقدينگي نقش ترمز تورم را 
ايفا خواهد کرد. چراکه اگر دولت منابع ريالي اش کافي نباشد، سعي 
مي کند از منابع ديگر آن را تامين کند که آن خودش به افزايش 
قيمت ها دامن مي زند. بنابراين، به نظر من، تک نرخي کردن ارز تنها 

مقداري جسارت و اطمينان مي خواهد . 

بازار  در  و تشنج  با هجوم خرید  ارز، همیشه  نرخ  افزایش 
همراه بوده است؟ 

بله، اما اين مساله رواني است و حل مي شود. باالخره نمي توان آن 
حالت رواني را هميشه ادامه داد. درواقع اين ماجرا بايد عالج شود . 

ارز  اگر  اما  است.  تورم  کاهش  یازدهم  دولت  دستاورد 
تک نرخي شود، کاالي وارداتي گران خواهد شد و این ماجرا 

هم به افزایش تورم دامن مي زند؟ 

بله، در اين شرايط قيمت کاالهاي وارداتي باال مي رود. اما براي حل 
اگر  آيا  اين شکل  به  نگاه کرد.  به آن روي ماجرا  بايد  اين ماجرا 
قيمت ارز، نصف شود، تورم از بين مي رود؟ با اين شرايط اوضاع 
بدتر مي شود. چراکه عالوه بر مشکالت توليدکننده داخلي، منابع 
ريالي دولت هم کاهش پيدا مي کند. بنابراين دولت بايد به سمت 
بانک مرکزي برود که اين ماجرا  از  قرض کردن و کمک گرفتن 
خودش باعث افزايش تورم مي شود. درنتيجه نمي توان تنها با اين 
استدالل تک نرخي کردن را زيرسوال برد. تورم درواقع به کنترل 
نقدينگي و پايه هاي پولي مربوط مي شود. اگر اين فاکتورها کنترل 
شود، افزايش عمومي قيمت ها اتفاق نخواهد افتاد. همچنين زماني 
که توليد داخلي رونق و افزايش پيدا کند، عرضه کاالي داخلي بيشتر 
مي شود. با عرضه بيشتر کاال، باز هم تورم کنترل خواهد شد. بنابراين 
ايجاد  باال برود، تورم  ارز  اين تصور اشتباهي است که اگر قيمت 
مي شود. همان طور که گفتم اگر اين نظريه درست باشد، پس با 
کاهش نرخ ارز، بايد تورم از بين برود، اما مي بينيم که اين طور نيست . 

اما بعضي کاالهاي وارداتي حساس ترند، مانند دارو. وضعیت 

این کاالهاي حساس را چطور مي توان کنترل کرد؟
اگر قرار است وضعيت دارو در کشور کنترل شود، بايد به بيمه ها 

کمک کرد . 

یعني دولت سوبسید را به سمت دیگري هدایت کند؟
ايجاد شود.  نبايد اجازه دهد که اغتشاش در قيمت ها  بله. دولت 
چراکه خطرات و ضررهايش بيشتر است. دولت براي يکسري داروها 
به بيمه ها کمک کند. ولي زماني که قيمت ارز براي دارو، طور ديگري 
محاسبه مي شود، سيگنال اشتباه به بازار مي فرستند. عالوه بر فساد 
و رانتي که ايجاد مي شود، مشکالت و مسايل بيشتري گريبان گير 

اقتصاد خواهد شد . 

با این شرایط دولت دوازدهم موفق مي شود ارز را تک نرخي 
کند؟

به نظر من اگر جسارت به خرج دهد، حتما اين اتفاق رخ خواهد داد. 
چراکه زماني قيمت ارز 7 تومان بود، بعد به 80 تومان و 800 تومان 
و حاال باالي 3 هزار تومان است و آسمان هم به زمين نيامده است . 

گزارشویــژه 5

ترقـي اقتصـادي: در اجـراي مفـاد مـاده 232 اصالحيـه قانـون تجارت 
مصـوب اسـفند ماه سـال 1347 و مـاده 45 قانون بازار بـورس اوراق بهادار 
بديـن وسـيله گـزارش فعاليت شـرکت بيمـه دانا براي سـال مالـي منتهي 
بـه 1395/12/29 بـر پايـه سـوابق، مـدارک و اطالعـات موجـود تهيه و به 

شـرح ذيـل تقديم مي گـردد. 
گـزارش حاضـر بـه عنـوان يکـي از گزارش هـاي سـاالنه هيـات مديـره 
بـه مجمـع عمومـي صاحبـان سـهام، مبتنـي بـر اطالعـات قيـد شـده در 
صورت هـاي مالـي بـوده و اطالعاتـي را درخصوص وضع عمومي شـرکت و 

عملکـرد هيـات مديـره ارائـه مـي نمايد. 
بـه نظـر هيـات مديـره شـرکت اطالعـات منـدرج در ايـن گـزارش کـه 
دربـاره عمليـات و وضع عمومي شـرکت اسـت، بـا تاکيد بر ارائـه منصفانه 
نتايـج عملکـرد هيـات مديـره و در جهـت حفـظ منافـع شـرکت و انطباق 
بـا مقـررات قانونـي و اسـاس نامه شـرکت تهيـه و ارائـه شـده اسـت. ايـن 
اطالعـات هماهنـگ بـا واقعيت هـاي موجود بـوده و اثرات آنهـا در آينده را 
تـا حـدي کـه در موقعيت فعلـي مي توان پيش بينـي کرد ، به نحو درسـت 
و کافـي لحاظ شـده و هيـچ موضوعي که عدم آگاهـي از آن موجب گواهي 

اسـتفاده کنندگان  مي شـود از گـزارش حذف نشـده اسـت. 

 شرحي بر عملکرد بیمه دانا در سال مالي
  منتهي به اسفند ماه 1395 

شـرکت بيمـه دانـا در سـال 1395، بـا توليـد 2/227 ميليـارد تومان حق 
بيمـه و پرداخـت 1/409 ميليـارد تومـان خسـارت، عملکـرد بي سـابقه اي 
از خـود بـه جـاي گذاشـت و توانسـت خـود را بـه عنـوان دومين شـرکت 
بيمـه خصوصي کشـور تثبيت کرده و اهداف بسـته ي سياسـتي، نظارتي و 

اجرايـي خـود )بسـنا( را اجرايـي نمايد. 
بـوده کـه  دانـا در سـال 95 معـادل 63 درصـد  بيمـه  نسـبت خسـارت 
نشـان دهنده ي ايفـاي حداکثـري تعهدات اين شـرکت و سـرعت بخشـيدن 
بـه فرآينـد پرداخـت خسـارت بـه مـردم و بيمه گزاران بزرگ شـرکت اسـت. 
گفتنـي اسـت؛ ايـن شـرکت با رشـد بيـش از 50 درصـدي توليد حـق بيمه 
توانسـت به 98 درصد بودجه طبق پيش بيني هاي انجام شـده دسـت يابد. 

در سـال 95 بر اسـاس تصميمات و سياسـت هاي کميته سـرمايه گذاري  
ايـن شـرکت بازدهـي 30 درصـدي را در بـورس تجربه کرد. ايـن در حالي 
اتفـاق افتـاد کـه صنـدوق هـاي سـرمايه گـذاري زيـر 5 درصـد در بورس 

بازدهي داشـتند. 

 عملکرد اجرایي هیأت مدیره
هيات مديـره بيمـه دانا در سـال 1395، با برگزاري 47 جلسـه و طرح 370 
دسـتور جلسـه، 299 بنـد را به تصويب رسـانيد که 132 مـورد در رابطه با 
موضوعـات فنـي و حقوقي، 104 مورد موضوعـات اداري و مالي و 63 مورد 

موضوعات مربوط به سياسـت گذاري شـرکت بوده اسـت. 
مالـي  صورت هـاي  و   94 سـال  مالـي  صورت هـاي  تصويـب  و  بررسـي 

راه انـدازي چنـد شـعبه، و  اول سـال 95،خريـد  ماهـه  ميانـدوره اي 6 
افزايـش حـدود اختيـارات واحدهـاي فنـي سـتادي و اجرايـي، طـرح و 
تصويـب جـذب چندين قرارداد بزرگ بيمه اي ، تشـکيل کميته سـاختمان 
وکميتـه امـور بين الملـل )برون مـرزي(، تصويـب کميتـه وصـول مطالبات 
وپيگيـري مطالبـات بـا عضويت سـه عضو هيات مديـره در کميتـه، نظارت 
بـر حسـن اجراي بسـته ي سياسـتي، اجرايـي و نظارتي شـرکت )بسـنا( و 
تصويـب طـرح تاسـيس شـرکت سـرمايه گـذاري اطمينان گسـتر دانـا، از 

جملـه مهـم تريـن مصوبـات اجرايـي هيات مديـره بوده اسـت. 

 گزارش اهم فعالیت هاي کیفي شرکت بیمه دانا در سال 1395 

 فعالیت هاي فني و عملیاتي  
 مدیریت بیمه هاي آتش سوزي  

مديريـت بيمه هاي آتش سـوزي در سـال 95 باصدوربيـش از 110هزار فقره 
بيمـه نامـه آتـش سـوزي در اجـراي قـرارداد صاحبـان کاال بـا سـازمان بنادر 
ودريانورديبيـش از 430ميليارد ريال)43ميليـارد تومان( حق بيمه توليد کرد. 
از سـاير فعاليـت هـاي ايـن مديريـت در سـال گذشـته مـي تـوان بهانعقـاد 
قـرار داد بيمـه آتـش سـوزي مـدد جويان کميتـه امـداد امام خمينـي ره با 
حـق بيمه56ميليـارد ريال)600/5ميليـون تومان(، توليد حق بيمه در سـال 
95 بالـغ بـر 1/070 ميليـارد ريال)107ميليـارد تومـان( حق بيمـه توليدي 
سـال 94بالـغ بر 363ميليـارد ريال،ميـزان تحقق بودجـه 119درصد، ميزان 
رشـد حـق بيمه در سـال 95 نسـبت بـه سـال 94حدود195درصـد، ميزان 
رشـد صنعـت بيمه در رشـته اتـش سـوزي 14درصد،خسـارت پرداختي در 
سـال 95 بالغ بر193ميليارد ريال،نسـبت خسـارت بيمه هاي آتش سـوزي 
18درصـد، رسـيدگي به بيـش از 10هزار فقره خسـارتهاي منازل مسـکوني 
مـدد جويـان کميتـه امداد ناشـي از حـوادث طبيعـي در اسـتانهاي مختلف 
کشـور وطراحـي و عرضـه بيمـه نامـه هـاي آتش سـوزي خـرد بـراي واحد 

هـاي غيـر صنعتـي ومسـکوني در راسـتاي توسـعه فـروش 
بيمـه نامـه هاي خرد اشـاره کـرد . 

مدیریت بیمه هاي
 عمر و پس انداز   

هــاي  بيمــه  بخــش  در 
ايــن  حــوادث  و  مســافرتي 

مديريــت، امضــاء و تبــادل 

تفاهــم نامــه همــکاري بيمــه هــاي عمر،حادثــه و درمــان زائريــن اربعيــن 
حســيني فــي مابيــن شــرکت بيمــه دانــا و وزارت کشــور )ســتاد مرکــزي 
اربعيــن حســيني ( بــود کــه بــا توجــه بــه هماهنگــي هــاي بعمــل آمــده 
ــور  ــه منظ ــور، ب ــا وزارت کش ــه ب ــورت گرفت ــاي ص ــزي ه ــه ري و برنام
ــر از  ــان خاط ــي و اطمين ــي و روان ــت روح ــن امني ــش، تأمي ــاد آرام ايج
جبــران صدمــات جســماني زائريــن و هموطنــان گرامــي عــازم بــه عتبات 
عاليــات، پوشــش بيمــه اي جهــت حــدود يــک و نيــم ميليــون نفــر از 
ــات  ــه عتب ــام ب ــن اي ــزاي خــاص اي ــا وي ــران اربعيــن حســيني کــه ب زائ
عاليــات در کشــور عــراق عزيمــت نمودنــد برقــرار شــد و بيمــه دانــا  ايــن 
افتخــاررا داشــت کــه بعنــوان بيمــه گــر منتخــب ايــن طــرح در خدمــت 

ــد.  ــيني باش ــن حس ــن اربعي زائري

  مدیریت بیمه هاي درمان 
اقدامات انجام شده در بخش اداره خسارت درمان بيمه دانانيز شامل اجراي 
طرح صدور معرفي نامه اينترنتي، راه اندازي برنامه سپاد )سامانه پذيرش 
الکترونيکي درمان(، تهيه و تنظيم شيوه نامه مخابرات، تهيه و تنظيم شيوه 
نامه هالل احمر، تهيه، تنظيم و طراحي نحوه گزارش گيري در نرم افزار فن 
آوران، نظارت بر عملکرد شعب و برون سپاري، پرداخت خسارت به بيمه 
گذاران ارزنده از جمله هالل احمر، بنادر و کشتيراني ، وزارت کشور ، پيام 
نور، کميته امداد، سازمان مالياتي وتهيه و تنظيم شيوه نامه سازمان بنادر 

و کشتيراني بوده است . 

  مدیریت بیمه هاي باربري   
عملکرد اين مديريت در سال گذشته ، انعقاد قرارداد بيمه بدنه و ماشين 
آالت ناوگان شرکت  IOEC  بعنوان بزرگترين ناوگان دريايي )تجاري( داخلي 
آلودگي  المللي  بين  کنوانسيون  براي  نامه  بيمه  و صدور  طراحي  کشور، 
و  ايران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بيمه  از  مجوز  اخذ  با  شناور،  سوخت 
کنوانسيون  براي  نامه  بيمه  صدور  و  دريانوردي،طراحي  و  بنادر  سازمان 
بين المللي نايروبي، با اخذ مجوز از بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و 
سازمان بنادر و دريانوردي، کسب رتبه اول ميزان رشد در صنعت بيمه در 
رشته هواپيما ) 44درصد ( کشتي ) 1800 درصد (، درحاليکه ميزان رشد 
صنعت در رشته کشتي منفي 39 و در رشته هواپيما 13 درصد بوده است. 
همچنيـن بيشـترين تعـداد بالگرد بيمه شـده در بين شـرکت هـاي بيمه 
بـا جـذب نـاوگان هـاي بزرگـي نظيـر هـالل احمـر جمهـوري اسـالمي 
ايـران و هلـي کوپتـري ايران،انعقاد قـرارداد بـا اتحايه شـناورهاي صيادي 
اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بـراي صـدور بيمـه نامـه شـناور بـا جامعه 
آمـاري 900 فروند،کسـب باالترين رشـد در مجموع رشـته هـاي مديريت 
بيمه هاي باربري ) حمل و نقل، کشـتي، هواپيما ( در سـال 1395 نسـبت 
بـه سـال قبـل، در بيـن 5 شـرکت اول صنعت بيمـه، به ميـزان 37 درصد 
در حاليکـه ميـزان رشـد کل صنعت در مجموع اين رشـته هـا، معادل يک 
درصـد بـوده اسـت.  پرداخت خسـارت هـاي وارده به هلـي کوپتر جمعيت 
هـالل احمـر جمهـوري اسـالمي ايـران، دو فرونـد خسـارت هواپيمـاي 
يوروفاکـس، بـارج بهديس، شـناور رازين بندر، شـناور آسـو وان و..... نيز از 
جمله سـاير اقدامات انجام شـده توسـط اين مديريت محسـوب مي شـود. 

 مدیریت بیمه هاي مهندسي و انرژي 
- اقدامات انجام شده در مديريت بيمه هاي مهندسي و انرژي شامل انعقاد 
قرارداد با شرکت هاي پتروشيمي خليج فارس، آب منطقه اي کرمانشاه 
بانک  و  ايرانيان  عوجان  ايران، صنايع  نيروي  و  آب  منابع  توسعه  شرکت 
توسعه اسالمي.پرداخت خسارت به شرکت پتروشيمي بوعلي  بر  اساس  
سهم  شرکت متبوع )6/5در صد (در کنسرسيوم بيمه هاي انرژي به مبلغ 
000ر110ر6 يورو.پرداخت خسارت بيمه نامه فازهاي 15و16پارس جنوبي 
به شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران. ) اين بيمه نامه با 
مشارکت  برخي از بيمه گران و ليدري شرکت  بيمه  دانا  صادر شده  است 

(و پرداخت خسارت به شرکت حمل و نقل ريلي نور الرضا مي باشد. 

 مدیریت بیمه هاي اتومبیل
در سال 95 تعداد 1/022/633 فقره بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده 
با حق بيمه اي بالغ بر 622 ميليارد تومان توسط اين مديريت توليد شده 
است که نسبت به سال 1394 حدود 14 درصد رشد حق بيمه را نشان 
مي دهد. در حوزه بيمه بدنه تعداد 155/077 فقره بيمه نامه صادر 
شده است که ميزان حق بيمه آن حدود 761/572 ميليارد تومان 
مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد رشد 

حق بيمه را نشان مي دهد. 
از  خسارت  441,000,000,000ريال  از  بيش  پرداخت 
از  بيش  پرداخت  و  بدنه  هاي  نامه  بيمه  تعهدات  محل 
بيمه  تعهدات  محل  از  خسارت  4,500,000,000,000ريال 
نامه هاي ثالث و حوادث راننده از ديگر اقدامات اين مديريت در 

سال گذشته بوده است. 

 فعالیت هاي سرمایه گذاري  
تشـکيل شـوراي سـرمايهگذاري شـرکت بـه رياسـت عضـو 
سـبد  خصـوص  در  سياسـت گذاري  و  مديـره  هيـات  مالـي 
بورسـي شـرکت در ايـن شـورا، افزايـش سـود سـپرده هاي 
بانکـي کوتاه مـدت و بلندمـدت شـرکت بـه دليـل تمرکـز 
وجـوه و مديريـت بهينـه ي منابـع در بانک هـا، افزايـش سـود 
حاصـل از کل سـرمايه گذاري هاي شـرکت و افزايش سـود حاصل 
از سـرمايه گذاري هاي حاصـل از محـل ذخايـر فنـي از اقدامـات و 
عملکرد مديريت دفتر سـرمايه گذاري در سـال گذشـته به شـمار 

مـي رود. 

 فعالیت هاي حوزه امور نمایندگان  
نماينـده   125 کـد  فروش،لغـو  نماينـده   46 جـذب   -1 
غيرفعال،اعطـاي 39 کـد کدکارگـزاري ،اعطـاي 3 کـد بـه 
شـرکت هاي نمايندگي ولغـو کد 23 کارگـزار غيرفعال نيز 
از جملـه اقدامـات و فعاليـت هاي حـوزه امـور نمايندگان 

محسـوب مي شـود. 

 فعالیت هاي نظارتي، کنترلي و حسابرسي  
- فعاليت هاي اين مديريت در سال گذشته شامل حسابرسي عملياتي 24 
بيمه نامه هاي  صدور  فني  فرايند  اصالح  و  شناسايي  نماينده،  و 500  شعبه 
از  بيمه شدگان خارج  درمان و عمر و حوادث گروهي شامل حذف و اضافه 
آيين نامه ها و دستورالعمل ها، شناسايي و انعکاس مبلغ حق بيمه، شناسايي 
وکنترل سرفصل هاي مالي شامل اقالم باز بانک واسناد دريافتي و موارد ديگر. 
همچنين رسيدگي به امور مالي شعب و نمايندگان از طريق سيستم فناوران 
شناسايي و استخراج بدهي بيمه گذاران، نمايندگان و کارکنان و ارائه آن به 
شعب ونمايندگان در دوره زماني حسابرسي، برنامه ريزي در جهت سيستم 
کنترل مناسب براي وصول حق بيمه هاي معوق و پيگيري در خصوص کاهش 

بدهي هاي سنواتي و جلوگيري از افزايش بدهي بيمه گذاران جاري مي شود . 

 فعالیت هاي فن آوري اطالعات  
ايـن مديريـت در سـال گذشـته اقدامات قابل توجهي داشـته کـه از جمله آن 
مـي تـوان بـه يکپارچه سـازي نـرم افـزار هـاي مالـي، اداري اعـم از مديريت 
پرداخـت، کارگزينـي ، دفتـرکل، مديريـت دارايـي و حضور و غيـاب،  طراحي 
پيـاده سـازي سـامانه سـپاد )صـدور معرفينامـه درمـان(، نـرم افـزار امالک و 
سـاختمان و راه انـداري نـرم افزار موبايل، توسـعه سـامانه سـجاد و گزارشـات 
توسـعه سيسـتم خسـارت تلفيقي عمر، پرداخت شناسـه دار پايانه ها، توسعه 
زيرسيسـتم عمر و پس انداز، يکپارچه سـازي دامنه شـعب سراسـر کشـور و 

ارتقـاء زيرسـاخت و امنيت شـبکه اشـاره کرد. 

 فعالیت هاي حقوقي  
  از پرونده هاي مطروحه در مراجع قانوني و قضايي تعداد 500 فقره آن منجر 
به صدور رأي شده است. از آراء مذکور تعداد182 فقره دادنامه ناشي از دعاوي 
مطروحه توسط شرکت به طرفيت اشخاص )اعم ازحقيقي و حقوقي( بوده که 
156فقره آن به نفع شرکت و 26 فقره عليه شرکت صادر گرديده است . در دعاوي 
مطروحه توسط اشخاص )اعم از حقيقي و حقوقي ( به طرفيت شرکت، تعداد 318 

فقره دادنامه صادر شده که تعداد192فقره آن به نفع شرکت و 126 فقره آن که 
عمدتاً مرتبط با بيمه نامه شخص ثالث  ) ديه( بوده ، با ديدگاه حمايتي نسبت به 
زيانديدگان عليه شرکت صادر شده است. شايان ذکر است آراء صادره له شرکت 

متضمن مبلغي حدود 140 ميليارد ريال به نفع شرکت بوده است. 
  علي رغم امتناع بدهکاران و مسائل و مشکالت مربوط به اقدامات و پيگيريهاي 
قضائي، مبلغي بالغ بر 74 ميليارد ريال از طريق پيگيري و اقدامات حقوقي به 
نفع شرکت به حيطه وصول درآمده است.بررسي تعداد 2862 فقره پرونده 
خسارت جاني ) ديات( ارسالي از سوي شعب به ستاد تخصصي ديات از ساير 
اقدامات اين مديريت بوده که از تعداد مذکور 2135فقره جرحي و 727 فقره 

فوتي بوده است. 

  فعالیت هاي خدمات ویژه
 - مديريت خدمات ويژه بيمه دانا همچون ساير مديريت هاي اين شرکت در 
سال گذشته اقدامات قابل توجهي انجام داد که ارائه خدمات ويژه به بيماران 
مبتال به بيماري هاي خاص و صعب العالج بيمه گذاران ، سرکشي و عيادت در 
طول زمان بستري و نظارت بر روند درمان و ترخيص و تسويه صورتحساب 
بيماران و انجام مذاکرات اوليه براي انعقاد قرارداد همکاري با تعدادي از مراکز 

درماني غيرطرف قرارداد از جمله اين اقدامات به شمار مي رود . 

 فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي  
- برنامه ريزي فروش شعب در سال 1395 ،تهيه گزارش هاي مقايسه اي شرکت 
و صنعت، پيگيري و بروزرساني کليه دستور العمل هاي شرکت و مشارکت در 
فرآيند طراحي بيمه نامه هاي جديد مورد نياز شرکت از برنامه ها و عملکرد 

مديريت آموزش محسوب مي شود. 

 فعالیت هاي بازاریابي
- مديريت بازاريابي که از زمره مديريت هاي جديد شرکت محسوب مي شود 
سال گذشته توانست با ايجاد تعامل با بيمه گذاران در زمينه جذب کليه امور 
بيمه اي ، نگاه کالن به مشتريان در زمينه کليه امور بيمه اي و تالش جهت 
تجميع کليه امور بيمه اي،جمع آوري بانک اطالعاتي از بيمه گذاران و تجزيه 
و تحليل پرتفو هاي ايشان، شناخت بهتر نيازهاي مشتريان و طراحي خدمات 
قابل ارائه بااقتباس از نيازسنجي و به طور کلي تالش براي وفادارسازي آنان و 
رصد مناقصات بيمه اي وفراهم نمودن شرايط شرکت درمناقصات عملکرد قابل 

قبولي از خود به جاي گذارد. 

 گزارش عملکرد فعالیت هاي بیمه گري  
بيمه دانا در سال 1395 با توليد حق بيمه اي بالغ بر 2/227 ميليارد تومان توانست 
جايگاه خود را در صنعت بيمه به عنوان يکي از شرکت هاي بزرگ بيمه اي حفظ 
نمايد. از کل پرتفوي توليدي، بيمه هاي درمان با حدود 43 درصد، بيمه هاي 
شخص ثالث 27 درصد، بيمه هاي عمر و پس انداز انفرادي با 12 درصد بيشترين 
سهم را از پرتفوي بيمه دانا به خود اختصاص داده اند.  بيشترين ميزان خسارت 
پرداختي در سال 1395 مربوط به بيمه هاي درمان با 48 درصد، بيمه هاي شخص 
ثالث با حدود29 درصد و بيمه هاي عمر و پس انداز انفرادي با 4 درصد بوده است..

به دنبال برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
بيمه سرمد به ازاي هر سهم 150 ريال سود تقسيم کرد

مجمع عمومي عادي ساليانه اين شرکت در روز 28 تيرماه 1396، در سالن 
همايش هاي نيايش و با حضور95 درصد از سهامداران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد، در اين مجمع که با حضور پرويز 
اسماعيل  رييس مجمع، دکتر  عنوان  به  رئيس هيات مديره  مقدسي، 
دلفراز مديرعامل،نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بيمه مرکزي ج.ا.ا 
ناظرين سهامداران و ديگر اعضاي مجمع برگزار شد، تقسيم سود 150 

ريالي براي هر سهم به تصويب رسيد. 

افزایش500 میلیارد ریالي سرمایه بیمه سرمد در سال 1396 
در ابتداي اين جلسـه، پس از تالوت قرآن و سـرود ملي، دکتر اسـماعيل 
دلفـراز، مديرعامل شـرکت بيمه سـرمد به بيـان اهم برنامه هـا و اقدامات 
اين شـرکت در سـال 1395 پرداخت و گفت:"بيمه سرمد در سال 1395 
مسـيري رو به رشـد را پيمود. در اين سـال شـرکت نه تنها رتبه توانگري 
مالـي در سـطح يـک را همچون سـالهاي گذشـته حفـظ نمـود، بلکه با 
پيگيـري اسـتراتژي هايي سـودمحور، موفـق بـه غني سـاختن پورتفوي 

حق بيمه خود بواسـطه جذب قراردادهاي با ريسـک مناسـب شـد." 
دکتر دلفراز با اشاره به سرمايه ثبت شده هزار ميلياردي بيمه سرمد در سال 
1395 گفت:"بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران، اين سرمايه بايد تا پايان 
سال 1396 به هزار و پانصد ميليارد ريال افزايش پيدا کند و خوشبختانه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده، قبل از پايان سال جاري، اين افزايش سرمايه 

محقق خواهد شد." 

رشد 153 درصدي فروش بیمه هاي زندگي
دکتر دلفراز با تاکيد بر لزوم جذب بيشتر پورتفوي حق بيمه بيمه هاي 
زندگي، از رشد 83 درصدي فروش در اين محصول استراتژيک بيمه سرمد 
در سال گذشته خبر داد و اين اتفاق را مديون آموزش نمايندگان و جذب 
نيروهاي متخصص دانست. به گفته مديرعامل بيمه سرمد، نمايندگان و 
کارگزاران بيمه اي همکار با اين شرکت، با جذب پورتفوي مناسب و با 
ريسک پايين، توانسته اند بيمه سرمد را به چشم اندازهاي تصوير شده دراين 

شرکت نزديک تر کنند.  
وي اختصاص 16 درصد از پورتفوي بيمه سرمد به بيمه نامه هاي کم ريسک 
آتش سوزي و جذب محدود بيمه نامه هاي ثالث را يکي ديگر از داليل توسعه 
پايدار اين شرکت برشمردو با اشاره به سهم 19 درصدي بيمه نامه هاي 

زندگي در پورتفوي اين شرکت،نسبت به رشد بيش از 180 درصدي فروش 
اين بيمه نامه ها تا پايان سال جاري ابراز اميدواري کرد. 

سرمد؛ راهبر قراردادهاي بیمه مشترک
مديرعامل بيمه سرمد با اشاره به افزايش اعتماد ساير شرکت ها به بيمه 
سرمد، از نقش راهبري اين شرکت در قراردادهاي کنسرسيوم يا بيمه 
اينکه حق بيمه صادره دربيمه  با بيان  ابراز خرسندي کرد و  مشترک 
سرمددر سال 1395، با رشد 46 درصدي نسبت به سال قبل، به 1939 
ميليارد ريال رسيده است، از برنامه ريزي هايي خبرداد که رشد 63 درصدي 
پورتفوي بيمه سرمد در سال جاري را به همراه خواهند آورد.  در ادامه، دکتر 
دلفراز تاثير قابل توجه مديريت ريسک و سياست هاي اتکاييرا در حفظ 
سرمايه اين شرکت تاثيرگذار دانست و افزود:"با وجود نسبت خسارت 65 
درصدي صنعت بيمه در سال گذشته، با برنامه ريزي هاي مناسب صورت 
گرفته در حوزه مديريت ريست، نسبتخسارت بيمه سرمد در سال 1395 

تنها 53 درصد بوده است."  

گامي موثر در همکاري بانک و بیمه
دکتـر دلفـراز بـا بيـان اينکـه بـا اجـراي طـرح فـروش بيمه نامه هـاي 
اسـتاندارد )طـرح نسـيم(، تاکنونبيـش از 30 هزار فقره بيمـه نامه در 
شـعب بانک صـادرات ايـران صادر شـده اسـت، فـروش بيمه نامه هاي 
سـرمد در بيـش از هـزار شـعبه منتخب ايـن بانک را گامـي در جهت 
تقويـت همـکاري بانـک و بيمه معرفي کـرد. وي افزود:" فـروش بيمه 
نامـه در بسـتر بانـک، اتفاقـي اسـت کـه در بسـياري از کشـورهاي 
اروپايـي رخ مي دهـد و فرصـت جـذب پورتفـوي بـا ريسـک مناسـب 
و ضريـب بسـيار پاييـن را بـراي شـرکت هاي بيمـه فراهـم مي کنـد. 
خوشـبختانه بيمـه سـرمد، بـا همـکاري بانک صـادرات ايـران، موفق 
بـه اجـراي تفاهمنامـه طـرح نسـيم شـده اسـت و اجـراي ايـن طرح 
در جهـت جـذب پورتفـوي بـا ريسـک پاييـن از مسـير شـعب بانـک 
بيمه نامه هـاي  فـروش  عرصـه  در  فرهنگ سـازي  همچنيـن  و 

اختياري،تاثيـر قابل توجهـي گذاشـته اسـت." 
مديرعامل شرکت بيمه سرمد در پايان، سال 1396 را سالي متفاوت براي 
اين شرکت خواند و در خصوص جذب بيش از 3130 ميليارد ريال پورتفوي 

با ترکيب مناسب در اين شرکت تا پايان سال جاري، ابراز اميدواري کرد. 
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 تهنيتي از جنس نقد اصولي و کارشناسانه
 در حوزه صنعت بيمه

عکـس العمـل وزيـر محتـرم اقتصـاد در قبـال فـوج پيـام هاي 
تبريک در روزهاي آغازين مسـئوليت، ارتقاء سـطح ديپلماسـي 
عمومـي فعـاالن حوزه اقتصـاد را ،از سـبقت گرفتـن در تبريک 
و تعارفـات مرسـوم، بـه نقـد اصولي و پيشـنهادات کارشناسـانه 
را بـه همـراه خواهد داشـت و نشـانه هايـي از راهبرد ايشـان در 
مديريـت حـوزه خطيـر اقتصـاد را به فعـاالن اقتصـادي مخابره 
مـي نمايـد. پيـام صريح و روشـن بود، نقـد و پيشـنهاد به جاي 
تعـارف ، عمـل انديشـمندانه به جـاي حرف و  حرکـت به جاي 
ايسـتايي و سـکون - چنانچـه ادب حکـم مـي کنـد در ايـن 
نوشـتار کوتـاه، خير مقدمـي از جنس نقد اصولي و پيشـنهادات 

کارشناسـي در حـوزه صنعـت بيمـه تقديم مي گـردد   . 
عليرغـم تـالش هاي اصالحي، مثبـت و رو به جلو  در دولت يازدهم ، صنعت بيمه وارث مسـائلي 
سـاختاري اسـت کـه بـه ويـژه از يـک دهه قبـل و بعضـا از بيـرون بر ايـن صنعت تحميل شـده 
اسـت. در ادامه به برخي اشـاره مي شـود و در صورت لزوم گزارشـي جامع به همراه پيشـنهادات 

کوتـاه مدت، ميـان مدت و بلنـد مدت تقديم مـي گردد . 
تفکر اداره کردن و روزمرگي در صنعت بیمه

پديـده آفـت درب گـردان اشـاره به دسـت گيري مناصب مديريتي در شـرکت هـاي بيمه عمدتا 
توسـط مديـران دولتـي بازنشسـته يا مديـران با بينش و تفکـر دولتـي دارد. پديـده اي که باعث 
شـده رانـت اطالعاتي و ارتباطي و اسـتراتژي حفـظ وضع موجود، مانعي براي خالقيـت و نوآوري 
در صنعـت بيمـه شـود. عمده مديران دولتي صنعت بيمه سـالهاي سـال عمدتـا در مناصبي قرار 
داشـته انـد کـه قواعد بـازي و معيارهـاي موفقيت و ارزيابي عملکرد ايشـان نه رقابـت، خالقيت و 
نوع آوري، بلکه بيشـتر مسـائل سياسـي ، ارتباطات و شبکه سـازي برون سازماني و برون صنعتي 
و پاسـخگويي آنهـا نـه بـه ذي نفعان متعدد بلکـه به دولت آن هـم در چارچوب معيـن و محدود 
و بيشـتر در شـکل کنترل اداري بوده اسـت؛ از چنين طرز تفکري حرکت و پويايي و توسـعه به 
دسـت نمي آيد. ضمن اينکه عملکرد و سـاختار دارايي و سـود اوري سـالهاي اخير ايشـان بيشتر 
متکـي بـه سـرمايه موجود و نه فعاليت هـاي بيمه گري و مبتني بـر ارتباطات،البي گري و  نقض 

مبانـي حرفـه اي بيمه گري به جـاي ايجاد ارزش بوده اسـت . 
عدم وجود تحقیقات و تحلیل هاي عمیق و راهبردي در صنعت بیمه

   بـه دليـل فقـدان مطالعـات و تحليـل هـاي عميـق منبعـث از تحقيقات بنيـادي، توسـعه اي و 
کاربـردي، سـطح تحليـل بـه کلـي گويـي در مـورد مسـائل صنعت محدود شـده اسـت. شـاهد 
ايـن مدعـا، الينحل ماندن بسـياري از مسـائل مبتالبـه، و فقدان مـدل تجاري و الگـوي کارآمد و 
بهينـه برآمـده از تحقيقـات علمـي بعـد از بيش از يک سـده سـابقه بيمه گري در کشـور اسـت. 
هنـوز بسـياري از امـور جـاري صنعـت  با آزمايـش و خطا و سـليقه هاي مديريتي، يـا کنش و بر 
هـم کنـش ذي نفعـان در سـاختار قـدرت حـل و فصل مي شـود چه رسـد به مسـايل راهبردي 
و مسـايل بلنـد مـدت و ميـان مـدت.  به عبارت ديگـر بدنه کارشناسـي صنعت بيمه هـم اکنون 
نيازمنـد ارتقـاء سـطح تحليل بـه تحليل هاي کارشناسـي علمـي و معتبر با نگاه به حل مسـائل 
صنعـت اسـت کـه مورد نقد علمي کارشناسـان قـرا گرفته تا نهايتـا تبديل به الگوهـاي کاري در 
سـطح مسـائل عملياتي صنعت و نقشـه راه در خصوص مسـائل کالن تر شـود. حصول اين هدف، 
مشـارکت تمـام فعـاالن صنعـت به ويژه بيمه مرکزي و سـنديکاي بيمـه گران را مـي طلبد تا به 
عنـوان بخشـي از هـدف ها و وظايف احصاء شـده در قانـون، غناي کارشناسـي و تحليلي صنعت 

را ارتقـاء دهند . 
 خو گرفتي و زندگي مسالمت آمیز با مسایل و چالش ها   

تفکـر روزمرگـي و عـدم وجـود نظـام و سيسـتمي کـه بـرون داد آن تحليـل هـا و راهبـرد هاي 
اسـتراتژيک بـراي صنعـت بيمه باشـد باعث پديده اي بـه نام زيگارنيک به معنـي درگيري ذهني 
با مسـايل متعدد نيمه کاره و در نتيجه فرسـودگي و بي عملي شـده اسـت. در سـال هاي اخير  
صنعـت بيمـه بـا چالش هـاي دروني  زيـادي مواجه بوده اسـت؛ مسـائل نظارتي، توانگـري مالي 
شـرکت هـاي بيمـه، سـاختار رقابت در صنعـت، ضريب خسـارت باال، عـدم توازن پرتفـوي، نرخ 
شـکني هـا ، عـوارض متعـدد و ....کـه آنقـدر تکـرار شـده و در نهايـت منتج به راه حل مشـخص 
نگرديـده  کـه ذهـن و انـرژي مديـران صنعـت را فرسـوده نمـوده اسـت. صنعـت در آن واحد در 
قضايـاي مختلفـي ورود کـرده اسـت که اگـر نتواند با بيـن االذهاني کردن مسـائل و ارائـه برنامه 
هـا و زمانبنـدي توافق شـده با ذي نفعان، راه حل عيني و قابل دسـتيابي بـراي آن پيدا کند خود 

بـه اين پديـده غير کارکـردي دامن مـي زند . 
مسـائلي اين چنيني که وضعيت موجود بسـياري از بخش هاي اقتصادي اسـت  صنعت بيمه را 
در فضـاي تغييـرات و ابتـکارات فن آورانه، منفعل سـاخته اسـت، خالقيت در ارائـه خدمات بيمه 
اي  و بهـره وري عملياتـي بـه عنـوان دو اهـرم مهـم در افزايـش رقابت پذيري صنعـت بيمه را به 
فعاليـت هـاي و رقابـت هـاي غيـر حرفـه اي مبتني بر قيمـت در صنعت بـدل کرده اسـت. عدم 
وجـود تحليـل هاي عميق، صنعت را از شناسـايي ضـرورت ها و اولويت هاي خود مغفول داشـته 
و معـدود بـودن مديـران خوش فکر، نو انديش و عملگرا، راه رشـد و توسـعه صنعت را سـد نموده 
اسـت. مواجهـه بـا اين مسـايل نيازمند عزمي جدي و نگاهـي عملگرا ، تحول آفرين و توسـعه اي 

اسـت کـه   مديرانـي جوان با انگيـزه و خالق را مـي طلبد  .  
فشارهاي ضد توسعه اي بیروني بر صنعت بیمه

در بيشـتر کشـورهاي توسـعه يافته، فعاليت هاي بيمه گري به شـدت حمايت مي شـود بر عکس 
در ايـران، انـواع و اقسـام عـوارض بـر بيمه نامه ها بار مي شـود، و فضابه سـمتي دگرگون شـده که 
صنعـت بيمـه بايـد تـاوان سـوء مديريت هـا در بخش هـاي ديگـر را بپردازنـد. اين در حالي اسـت 

کـه در بسـياري از مـوارد صنعـت بيمه در تصميماتـي تاثير گذار بر اين حرفه مشـارکت نـدارد   . 
وزيـر محتـرم خـود سـابقه چند دهه فعاليت در سـطوح باالي تصميم سـازي و مديريـت اجرايي 
اقتصـاد کشـور را در کارنامـه دارنـد . ايشـان براسـاس خاطـره اي  کـه در جلسـه معارفـه عنوان 
فرمودنـد، در سـال 1360 بـه عنـوان معـاون وزير معارفه شـدند؛  به ايـن معني که آقـاي وزير از 
عنفـوان جوانـي بـا توجـه به توانمنـدي ها و فضاي موجـود، مورد اطمينـان و اعتماد قـرار گرفته 
و امـور مهـم را عهـده دار شـده انـد. ثمـره اعتمـاد بـه ايشـان از سـالهاي دور، هم اکنـون وزيري 
توانمند، تحول آفرين و خالق و سـرمايه بزرگي براي ايران اسـالمي اسـت. مديريت اسـتراتژيک 
منابـع انسـاني در صنعـت بيمـه و بـاز کـردن فضاي اقـدام و عمـل بـراي نيروهـاي تحصيلکرده  
مبتکـر و مشـتاق در کنـار اسـتفاده از توانمندي هاي مديـران سـالهاي دور در جايگاههايي چون 
مشـاور، اعضـاي کميتـه هـاي ريسـک، حسابرسـي و پـول شـويي مرتبط بـا سـاحتار حاکميت 
شـرکتي، مـي توانـد به حل مسـايل  و بالندگي صنعت بيمـه کمک نمايد؛ ضمن اينکـه با ميدان 
دادن بـه نيروهـاي جـوان هـم بـه پويايـي هاي بـازار در شـرايط فعلي اقتصاد پاسـخ گويـد و هم 

مديرانـي توانمنـد براي سـالهاي پيـش روي صنعت تربيـت نمايد  . 
ادامـه رونـد اصالحـي شـروع شـده در دولـت يازدهم بـه ويژه در سـالهاي اخيـر، در حـوزه هايي 
 چـون قانـون شـخص ثالـث، اصـالح تدريجـي ذخائـر و اهتمـام بـه مسـايل نظارتـي )سـنهاب(
 افزايـش ضريـب نفـوذ بيمه و توجـه به ابتکارات فـن آورانه، نيازمنـد نگاه ويژه وزيـر محترم و به 
کارگيـري اثربخـش و کاراي ظرفيـت هاي قانوني و سـرمايه هاي انسـاني در پشـتياني از صنعت 
بيمـه اسـت. چرا کـه هر فعلي )توسـعه، خالقيت، رشـد(، نياز به فاعـل )مديران جـوان، با انگيزه 
و مبتکـر ( دارد و هـر فاعلـي نيـز نيازمنـد قابـل )شـرايط ، زمينـه و فرصت عمل( اسـت. حسـن 
ختـام ايـن وجيـزه،  آرزوي توفيـق روزافزون براي وزيـر محترم  و مجموعـه وزارت اقتصاد و ايران 

اسـالمي از درگاه ايزد متعال اسـت  . 

واردات، بازيگر پنهان صنعت خودرو ايرانتوسعه بيمه با کت باندهایادداشت سهم ناچيز بيمه در توليد ناخالص ملي
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دیدگاه

رفع انحصار و ايجاد رقابت، شرط الزم براي پويايي 
اقتصاد مي باشد. از آنجا که با وجود رقابت، کارايي 
بازار باال رفته و توليدکنندگان سعي در باال بردن 

کيفيت محصوالت خود مي کنند . 
تحقيقي  در  اخير  ماههاي  طي  بامداد  موسسه 
گسترده، با بررسي درجه انحصار در صنعت خودرو 
ايران، سطح رقابت يا درجه انحصار اين صنعت را 
در بخش هاى مختلف سنجيده است. نوشته حاضر 

بخش مختصري از نتايج اين تحقيق است . 
بسيار  شاخصهاي  انحصار،  درجه  محاسبه  براي 
زيادي وجود دارد، که در ميان آنها در اين تحقيق 
شاخص  يعني  آنها،  پرکاربردترين  از  مورد  دو  از 
نسبت  شاخص  هيرشمن  )HHI( و  هرفيندال- 

تمرکز  )CRn( استفاده شده است . 
در بررسي درجه انحصار در کل بازار خودرو ايران 
در اين تحقيق، با در نظر گرفتن همه توليدکنندگان  
کنندگان  واردات  و  داخلي  توليدکنندگان   ،CKD 
خودرو، نکته اي که جلب توجه مي نمايد اين است 
که از نقطه نظر تعداد توليد، بازار خودرو ايران داراي 
انحصار دوجانبه بين شرکتهاي ايران خودرو و سايپا 
مى باشد. اما اگر به جاي تعداد، از حجم فروش ريالي 
واحدهاي عرضه کننده استفاده کنيم، با يک بازار 

انحصار چندجانبه مواجه هستيم و قطب سومي که 
در اين انحصار چندجانبه وارد مى شود، سهم ريالى 
سهمي  که  باشد  مي  وارداتى  خودروهاى  فروش 
حدود 25 درصد از کل بازار را به خود اختصاص 
داده است. اين سهم در مقايسه با سهم حدود 5 
درصدي واردات خودرو در آمارهاي تعدادي، که از 
محاسبه نسبت تعداد خودروهاي وارداتي به تعداد 
کل خودروهاي موجود در بازار ايران، مشتمل بر 
خودروهاي توليد داخلي،   CKDو وارداتي، به دست 

مي آيد، نکته اي قابل تامل مي باشد . 
با وجود اينکه تعداد خودروهاي وارداتي در مقايسه 
با تعداد توليدات داخلي قابل چشم پوشي است، اما 
به دليل اينکه متوسط قيمت خودروهاي وارداتي، به 
طور قابل مالحظه اي باال مي باشد، اين امر باعث 
باال رفتن سهم بازار خودروهاي وارداتي از نقطه نظر 
فروش ريالي مي گردد. در نتيجه انحصار صنعت 
خودرو در ايران از منظر سهم ريالى فروش، از حالت 

انحصار دوجانبه به چندجانبه تبديل شده است . 
در صنعت  واردات  ريالي  فروش  باالي  اين سهم 
باال  خودرو در حالي است که اعمال تعرفه هاي 
دو  قيمت  افزايش  سبب  وارداتي،  خودروهاي  بر 
تا سه برابري قيمت داخلي اين خودروها نسبت 
به قيمت جهاني آنها شده است. بطورکلي قيمت 
نهايي خودرو وارداتي، نتيجه اعمال تعرفه حقوق 
و عوارض گمرکي 40 الي 55 درصدي که بسته 

تعرفه متغير  اين  وارداتي  به حجم موتور خودرو 
است، عوارض که حدود 60 درصد از ارزش خودرو 
مي شود و شامل مواردي همچون عوارض هالل 
عوارض  شهرسازي،  و  راه  وزارت  عوارض  احمر، 
جهت خريد آمبوالنس، ماليات بر ارزش افزوده و 

.. مي باشد . 
اينکه  دليل  به  رسد  مي  نظر  به  وجود،  اين  با 
داخلي  خودرو  صنعت  از  اي  تعرفه  محافظت 
نتوانسته است کيفيت خودروهاي داخلي، چه در 
به سطح  را   ،  CKD بخش در  و چه  توليد  بخش 
وارداتي  خودروهاي  با  رقابت  قابل  و  مطلوب 
برساند، اين خودروها حتي با قيمتهاي دو الي سه 
برابري خود نسبت به قيمتهاي جهاني، همچنان 

طرفداراني جدي در داخل کشور داشته و در نتيجه 
سهم قابل توجهي از سهم ريالي صنعت خودرو 

کشور را دارا مي باشد  . 
با توجه به مطالب ذکر شده در باال مي توان تحليل 
کرد که تعرفه باال براي خودروهاي وارداتي که به 
منظور حمايت از توليد داخلي خودرو و تشويق 
کيفيت  بهبود  براي  کشور  داخل  توليدکنندگان 
خودروهاي ساخت داخل بوده است، با انکه سبب 
شده است که از نظر تعدادي اين خودروها سهم 
اختصاص  به خود  را  بازار خودرو کشور  از  کمي 
دهند اما همچنان واردات با اختصاص سهم بسيار 
بااليي از اقتصاد صنعت خودرو، از بازيگران اصلي 

ولي پنهان صنعت خودرو مي باشد . 

قفسه هاي بي رقيب در سايه وفاداري مصرف کنندگان
دولـت يازدهـم بـا اجـراي طـرح تحـول سـالمت، در واقـع گام هـاي 
مهمـي را بـراي بهبـود وضعيت سـالمت شـهروندان برداشـت و صد 
البتـه در ايـن ميان بـا برنامه هدفمند و تخصيص بودجـه قابل توجه، 
هزينه هـاي درمـان را بـراي مردم کاهـش داد تا هموطنـان به هنگام 
بيمـاري هيـچ رنجي جز نگهداري و پرسـتاري بيمار نداشـته باشـند . 
انتظـار مـي رود تـا دولت دوازدهم به سـياق پيشـين، بازهم سـالمت 
شـهروندان را در کانـون توجـه خود قـرار دهد، البته توصيه مي شـود 
ايـن بـار »پيشـگيري مهمتر از درمـان« به عنـوان اولويـت برتر اعالم 
شـود. صنعـت شـوينده اين سـال ها توانسـته اسـت پا به پـاي دولت 
در خدمـت سـالمت شـهروندان باشـد، هزينـه آن را هم نـه از جيب 
دولـت، کـه خـود پرداخـت کـرده اسـت. سـازمان حمايـت از حقوق 
مصـرف کننـدگان و توليدکننـدگان طي سـال هاي اخير اجـازه افزايش قيمت جدي و متناسـب با افزايش 
هزينه هـا را بـه صنعـت شـوينده کشـور نـداده اسـت. از طرفـي گسـترش روزافـزون توليـدات بي کيفيـت 
زيرپلـه اي کـه عمومـاً از برندهـاي معتبـر داخلـي کپي بـرداري ناشـيانه مي کنند و از سـوي ديگـر واردات 
بي رويه شـوينده ها و مواد آرايشـي و بهداشـتي با جذابيت هاي آنچناني به عنوان مکمل ذکر شـده، فشـار 

را بـر روي ايـن صنعـت افزايش داده اسـت  . 
       خواننـدگان ايـن سـطور نيـک مي داننـد کـه واردات مبتنـي بر دامپينگ کـه گاه به صـورت قاچاق نيز 
وارد کشـور شـده و بـا عدم پرداخـت حقوق و عوارض قانونـي به زيان توليدکنندگان داخلـي دامن مي زنند  
چـه بـر سـر برخي صنايـع آورده و آنها را از چرخه توليد خارج کرده و در سـالي که بـه فرموده مقام معظم 
رهبري سـال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشـتغال« اسـت، هم در روند ايجاد اشـتغال خلل وارد نموده و هم 
توليـد را زميـن گير کرده اسـت. در اين ميان صنعت شـوينده توانسـته اسـت با غلبه بر ايـن محدوديت ها 

نـه تنهـا خود را سـرپا نگه داشـته ، بلکه بخش اعظمـي از بازارهاي منطقه را نيز تسـخير کند . 
آنچه پشـتوانه صنعت شـوينده بوده و مانع از گرفتار شـدنش در گرداب رقباي خارجي شـده فقط و فقط 

حمايـت مـردم و وفـاداري مثال زدني آنان به اسـتفاده از توليدات با کيفيت و خوشـنام داخلي اسـت . 
     مـردم صـد البتـه حـق دارند کـه در برابر پـول پرداختي، کاالي بـا کيفيت مصرف نماينـد و ِصرف تعهد 
بـه توليـد داخلـي چاره سـاز نيسـت. دو عامل کيفيـت و قيمت عنصر تعييـن کننده براي خريدار هسـتند 
و در هـر دوي ايـن مـوارد، توليدکننـدگان محصـوالت شـوينده يک سـر و گـردن از حريفـان خارجي و به 

عبارتي ميهمانـان ناخوانده باالتر بـوده اند . 
مصـرف کننـده ايرانـي، با ديدن برند هاي با کيفيتي مانند سـپيد، سـيو، برف، گلي، رخشـا و ... بي مالحظه 
آنهـا را بـر برند هـاي خارجـي ترجيح داده اند، چـه آنکه در کنار قدمـت اين محصوالت و نوسـتالژيک بودن 
آنهـا بارهـا کيفيـت مطلـوب آن را آزمـوده و مي داننـد کـه قفسـه هاي توليـد ايرانـي در اين بخـش رقيب 
ندارنـد و بـا فاصلـه قيمتـي قابـل توجه با مشـابه هاي خارجي تمـام نيازهاي يـک مصرف کننـده را به نحو 

احسـن بـرآورده مي کنند  . 
ايـن در حاليسـت کـه همـان برندهاي خارجي در سـايه خـروج از مبحـث قيمت گـذاري و آزادي عمل در 
ايـن بخـش، برخالف شـرکت هاي داخلي از حاشـيه سـود بسـيار بااليـي برخـوردار بوده و در سـايه همين 
سـودآوري بـا اختصـاص بودجه هـاي سرسـام آور در بخـش تبليغـات ذهـن مصرف کننـدگان را بـه انحاء 

مختلـف و در رسـانه هاي متفـاوت بمبـاران تبليغاتـي مي نمايند . 
بـه هـر حـال در صنعت شـوينده که توليدات آن از نـوع محصوالت  FMCG  يا تندمصرف به حسـاب مي آيد  
تبليغـات مسـتمر يکـي از مزيت هـاي رقابتي بسـيار مهـم و حائـز اهميت به شـمار مي آيد که مع االسـف 
کمپاني هـاي داخلـي بـه داليلـي کـه بـه اختصـار در بـاال ذکر شـد، از ايـن مزيت رقابتـي تا حـدودي کم 
بهـره انـد .  بـا همـه اين تفاصيـل وفـاداري هموطنان عزيز بـه خريد و مصرف توليـدات داخلي کـه مالزم با 
ويژگـي مهـم کيفيـت هسـتند تا بـه امـروز مهمترين عامـل بقـاء و پويايـي بزرگ ترين شـرکت هاي توليد 
محصـوالت شـوينده بـوده و ايـن توليدکنندگان اميد دارند بـا حمايت جدي مسـوالن و تصميم گيرندگان 
صنعـت از کارخانجـات توليد کننـده شـوينده و رفـع موانـع و مشـکالت پيـش روي آنها اقبـال عمومي به 
خريـد و مصـرف برندهـاي خوشـنام داخلـي روز بـه روز افزايـش يافتـه و هيچـگاه شـاهد مرگ يـک برند 

معتبر داخلي نباشـيم . 

ترقـي اقتصـادي: رئيس انجمـن مالي اسـالمي تاکيد کـرد که با 
توجـه بـه ظرفيـت هاي امـروز بـازار سـرمايه مـي تـوان از ظرفيت 
اوراق بهادارسـازي بيمه ها براي توسـعه صنعت بيمه اسـتفاده کرد . 

پانزدهميـن نشسـت تخصصـي انجمـن مالـي اسـالمي ايـران بـا 
موضـوع »فرصـت هـا و چالش هـاي اوراق بهادارسـازي بيمـه ها در 
بسـتر اقتصـادي ايـران« با حضـور علي صالـح آبادي رئيـس انجمن 
مالـي اسـالمي ايران،  سيدرسـول تاجدار نائب رئيـس هيئت مديره 
و مديرعامـل شـرکت بيمـه البرز، سـعيد صحت  دانشـيار دانشـگاه 
عالمـه طباطبائـي و رئيـس کميتـه بيمـه اسـالمي انجمـن مالـي 
اسـالمي ايران و سـيدمحمدجواد ميرطاهر متخصص در حوزه اوراق 
بهادارسـازي بيمـه ها و عضو کميته بيمه اسـالمي انجمن، در محل 

شـرکت بيمـه البرز برگزار شـد . 
در ابتــداي ايــن جلســه، علــي صالــح آبــادي رئيــس انجمــن مالــي 
ــازار بيمــه در  ــه ظرفيــت هــاي ب ــران ضمــن اشــاره ب اســالمي اي
ــازار  ــازار و ب ــن ب ــن اي ــد بي ــاد پيون ــکان ايج ــا، از ام ــران و دني اي
ســرمايه ســخن گفــت و اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه ظرفيــت 
هــاي امــروز بــازار ســرمايه مــي تــوان از پتانســيل ايــن بــازار نيز در 

توســعه صنعــت بيمــه اســتفاده کــرد . 
مديرعامـل بانک توسـعه صادرات در پاسـخ به سـوال يکـي از حضار 
دربـاره ظرفيـت بازار سـرمايه براي ايـن عرضه اين نـوع اوراق گفت: 
در سـال هـاي گذشـته نيـز ايـن سـوال در رابطـه با عرضه شـرکت 
هـاي اصـل 44 وجـود داشـت و اينکـه ممکـن اسـت بازار سـرمايه 
ظرفيـت ايـن مقدار و اين حجم بزرگ را براي عرضه نداشـته باشـد 

امـا ايـن عرضه هـا را انجـام داديم و موفـق بود . 
وي بـا بيـان اينکـه اين نـوع عرضه ها بازيگـران خاص خـود را دارد  

افـزود: همچنيـن بـازار آتي سـکه راه اندازي شـد که تـا روزانه هزار 
ميليـارد تومـان هـم در مقاطعـي معامله داشـته ايـم؛ اين نـوع بازار 

آرام آرام جايـگاه و بازيگـران خـاص خـود را پيدا خواهـد کرد .  

سهم ناچیز بیمه در تولید ناخالص ملي
   در ادامــه ايــن نشســت سيدرســول تاجــدار نائــب رئيــس 
هيئــت مديــره و مديــر عامــل شــرکت بيمــه البــرز گفــت: بــازار 
ســرمايه، بيمــه و بانــک ســه بــال اقتصــاد هســتند؛ حــدود 70 
الــي 80درصــد فعاليــت هــاي اقتصــاد مربــوط بــه بانــک هاســت 
   )GNP(و صنعــت بيمــه ســهم ناچيــزي در توليــد ناخالــص ملــي
 دارد و البتــه الزم بــه توضيــح اســت کــه باوجــود اينکــه صنعــت 
ــت  ــي از دول ــچ کمک ــود هي ــات خ ــر و حي ــول عم ــه در ط بيم
ــا 20  ــزار ت ــن 17 ه ــاليانه بي ــي س ــت، ول ــرده اس ــت نک درياف
هــزار نفــر کشــته  و 380 هــزار مصدومــان تصادفــات جــاده اي 
و غيــر جــاده اي اســت  کــه صنعــت بيمــه ايــن جمعيــت را بــه 

لحــاظ هزينــه هــاي زندگــي پوشــش مــي دهــد . 
وي بـه  افزايـش ضريـب نفـوذ بيمـه بـه 2,2 درصـد در سـال 
جـاري اشـاره کـرد و گفـت: در مقايسـه بـا ميانگيـن ضريـب 
نفـوذ بيمـه در دنيـا که حدود 6,8 درصد اسـت عقب هسـتيم  
اگـر بخواهيـم بـه سـاختار پرتفـوي بيمـه هـاي دنيـا نگاهـي 
بيندازيـم بيمـه دو کارکـرد اساسـي در طول عمر خود داشـته 
اسـت؛ يکي انباشـت سـرمايه و به کار انداختن اين سـرمايه ها 
و ديگـري پوشـش خطـرات فعاليـت هـاي اقتصادي اسـت که 
امنيـت فکـري و روانـي را به سـرمايه گذار مي دهـد که بتواند 

در ميـدان هـاي بزرگ اقتصـادي فعاليـت کند . 
در  بيمـه  هـاي  شـرکت  اصلـي  نقـش  البـرز  بيمـه  مديرعامـل 
دنيـا را در زمينـه بيمـه عمـر دانسـت و افـزود: بيمـه هـاي عمر 
موجـب افزايـش سـرمايه شـرکت هاي بيمه مي شـوند؛ 
56 درصـد پرتفـوي شـرکت هـاي بيمـه اي در دنيـا 
مربـوط بـه بيمه عمر اسـت ولـي در ايـران طي 
سـال هـاي اخيـر اين رقم بـه حـدود 12درصد 
رسـيده اسـت که در مقايسـه با سـال 
هـاي اخير رشـد خوبي داشـته اسـت 
ولـي در مقايسـه با نرخ جهاني بسـيار 
پاييـن اسـت و اميدواريـم کـه ضريـب 
پوشـش بيمـه عمر کشـور به بـاالي 80 

برسـد .  درصد 
بـزرگ  بانـک هـاي  اينکـه  بيـان  بـا  وي 
در دنيـا از محـل انباشـت سـرمايه شـرکت 
هـاي بيمـه به وجود آمـده اند، اظهار داشـت: 
ايـن موضـوع در ايـران کامـال برعکـس اسـت و 
بيمـه هـا از بانـک هـا متولـد شـده انـد؛ در دنيـا 
حـق حجـم بيمه صـادره، درآمد شـرکت هـاي بيمه، 
حـدود 4 هـزار و 900 ميليارد دالر اسـت ولـي در ايران 
بيمـه  تومـان  ميليـارد  28هـزار  حـدود  گذشـته  سـال  در 

فروخته شـده اسـت . 

    سهم 700 میلیارد دالري کت باندها
 در پوشش حوادث فاجعه آمیز

تاجـدار بـه اوراق بهادارسـازي بيمه اشـاره کرد و گفت: کل ريسـک 
هايـي کـه در خـارج از کشـور در قالـب اوراق حـوادث فاجعـه آميز 
»کـت باندهـا« از جمله سـيل و زلزله واگذار مي شـود، حـدود  700 
ميليارد دالر اسـت. در اين زمينه هنوز محاسـبه اي که انجام شـود 
و بگويـد کـه کشـور بـه چه ميـزان از نظر حـوادث طبيعي ريسـک 

دارد صورت نگرفته اسـت . 
عضـو انجمـن حرفـه اي صنعـت بيمـه خاطرنشـان کـرد: در دوران 
تحريـم، صنـدوق هـاي مختلفـي از جملـه صنـدوق ويـژه تحريـم 
ظرفيـت مشـترک را بـا حجم يک ميليـارد دالر تاسـيس کرديم که 
تجربـه بسـيار خوبـي بود و خوشـبختانه اتفاقـي هم مربـوط به اين 
صنـدوق هـا رخ نـداد، ولـي ريسـک بسـيار بزرگـي را انجـام داديم. 
مسـئوليت هـاي ناشـي از تـردد کشـتي هـاي کشـور مـا را در آب 
هـاي بيـن المللـي قبـول نکردنـد و مـا ناچار شـديم کـه ايـن را به 
داخـل منتقـل کنيـم     . وي در ادامه صحبت هاي خـود گفت: عالوه 
بـر مباحـث مطـرح شـده ظرفيت ريسـکي که شـرکت هـاي بيمه 
برعهـده دارنـد، معادل 20 درصد سـرمايه، ذخايـر و حقوق صاحبان 
سـهام خـود اسـت از طرفـي ذکـر شـد کـه کل سـرمايه و ذخايـر 
شـرکت هـاي بيمـه بـه 10 هـزار ميليـارد تومـان نمي رسـد که از 
ايـن مقـدار حـدود 4 هـزار ميليـارد تومـان متعلـق به يک شـرکت 
اسـت و بقيه آن بين 30 شـرکت تقسـيم مي شـود که اين ظرفيت 
پاييـن شـرکت هاي بيمه را نشـان مي دهـد .  تاجدار موارد بـاال را از 
جملـه ضرورت هـاي راه اندازي کت باندها دانسـت و اظهار داشـت: 
اوليـن بار اوراق بهادارسـازي ريسـک هـاي بيمه اي در سـال 1992 
بـا گردبـاد »اندرو« بـا 15,5 ميليارد دالر ضرر و زيان آغاز شـد و دنيا 
به سـمت پوشـش اين نوع ريسـک ها پيش رفت؛ از آن سـال تا به 
امروز رشـد خوبي داشـته اسـت و بالغ بر 600ميليارد دالر سـرمايه 

بـا حق بيمـه 45ميليارد دالر را پوشـش داده اسـت . 
وي خاطرنشـان کـرد: مـي تـوان اوراق بهـادار سـازي بيمـه را 
سـرمايه جايگزيـن ناميـد زيـرا وقتي شـرکتي سـرمايه اش پايين 
اسـت و نمـي توانـد ريسـک خـود را نگـه دارد، دو راه دارد. اول 
اينکـه در بـازار هـاي داخلـي يا بيـن المللي جايگزيـن کند و اين 
ريسـک هـا را عرضـه کنـد؛ دوم اينکه آنهـا را اوراق بهادار سـازي 
کنـد .  وي بـا بيـان اينکـه دليـل اصلـي کـه شـرکت هـا تمايل به 
عرضـه ايـن ريسـک ها در بـازار دارنـد، ايفاي تعهـدات در صورت 
اتفـاق فاجعـه اي بـزرگ اسـت، گفـت: کمبـود ظرفيـت، پاييـن 
بـودن قيمـت و تنـوع در اوراق بهادارسـازي و قيمـت پايـدار از 
جملـه ديگـر موضوعاتي هسـتند که شـرکت ها تمايـل به عرضه 
ايـن ريسـک ها در بـازار دارند .  تاجدار بـه انگيزه سـرمايه گذاران 
در ايـن نـوع اوراق بهادار سـازي اشـاره کرد و گفـت: ايجاد طبقه 
جديـد در دارايـي هـا در سـاختار صـورت هـاي مالـي، بازدهـي 
بيشـتر از بـازار هـاي ديگـر، نوسـانات کـم و تبعيـت کمتـر از 
ريسـک هـاي سيسـتماتيک و غيـر سيسـتماتيک بـازار سـرمايه  
سـاختار وثيقـه اي محکم از جملـه داليل انگيزه سـرمايه گذاران 

به ايـن نوع اوراق اسـت . 

ارايـه نتايـج ارزيابي دسـتورالعمل شـرايط و ضوابط خدمـات پس از 
فـروش صنعـت خـودرو امسـال در حالـي اعالم شـد که بـار ديگر و 
بـراي هشـتمين بـار متوالـي شـرکت خدمات پـس از فـروش ايران 
خودرو توانسـت در جايگاه نخسـت شـرکت هاي خودروسـاز داخلي 

قرار گيرد .   
نتايج امسـال با توجه به سـخت گيرانه شـدن دسـتورالعمل ارزيابي 
وزرات صنعـت در خصـوص خدمات، قابل بررسـي با سـال هاي قبل 
مقايسـه نيسـت. ايـن ارزيابـي بـه گونه اي اسـت که مي تـوان گفت  
شـبکه خدمـات پـس از فـروش خودروسـازان داخلي بـه معيارهاي 
جهانـي نزديک تـر شـده؛ هر چند هنوز مسـيري طوالنـي تا حصول 

رضايت کامل مشـتريان پيش رو اسـت . 

رضایت مشتریان باالتر از قبل
امـا نکتـه اي که امسـال توانسـت جايـگاه ايسـاکو را باالتـر از رقباي 
خـود در صـدر جـدول خدمات پس از فروش مسـتحکم کند، رشـد 
قابـل توجـه ميـزان رضايت مشـتريان نسـبت به سـال قبل اسـت. 
ميـزان رضايت مشـتريان خدمات پـس از فـروش ايران خودرو طبق 
آخريـن ارزيابـي، 8/71 از 100 بـوده، که البته اين عـدد گوياي نياز 

تـالش حداکثـري براي دسـت يافتـن به ايده آل هاسـت . 

معیارهاي خدمات فراتر از الزامات
فعاليت هـاي خدمـات پس از فـروش ايران خـودرو از حيث انطباق با 
الزامـات آيين نامه اجرايـي قانون حمايت از حقـوق مصرف کنندگان 
خـودرو در باالتريـن سـطح يعني »انطبـاق خيلي زياد« قـرار گرفته 
کـه شـايد بتوان مدعي شـد ارايـه خدمات نوين نقـش قابل توجهي 
در کسـب ايـن نتيجـه داشـته  اسـت. اين امـر بيانگر اين اسـت که 
شـرکت خدمـات پس از فـروش ايران خـودرو در تالش بـراي جلب 
حداکثـري رضايت مشـتريان اسـت و روند رو به رشـد اين شـرکت 

خود تاييـدي بر اين مدعاسـت . 

مدیریت برتر
کسـب چنيـن شـاخصي به معنـي وجود يـک مديريـت همه جانبه 
اسـت؛ چيـزي کـه در قسـمت ديگـري از شـاخص ها مورد بررسـي 
قـرار گرفتـه و خدمـات پس از فـروش ايـران خـودرو را در باالترين 

سـطح قرار داده اسـت . 
در ادامـه بـه مهـم ترين اقدامات صـورت گرفته در يکسـال اخير در 

مسـيير جلب حداکثري رضايت مشـتريان ارائه شـده اسـت . 

1 -   طرح هاي نوین خدماتي
در راسـتاي کسـب رضايت حداکثري مشـتريان و ارائـه خدمات ويژه 
و متمايـز بـه آنـان، طـي سـال 1395 طرح هـاي ويژه اي در شـرکت 
خدمـات پـس از فـروش ايران خـودرو برنامه ريـزي شـده و بـا توجـه 
بـه نيازهـاي گروه هـاي مختلـف مشـتريان، در شـبکه نمايندگي ها 
اجـرا شـده اسـت. ايـن طرح هـا در مقاطع زمانـي مختلف و بـا توجه 
بـه مناسـبتهاي ملـي و مذهبـي از جمله ايـام تعطيالت نـوروز، عيد 
سـعيد فطر، اربعين حسـيني )ع( و ارتحال حضرت امام خميني )ره( 
برگزار شـده و کليه مسـيرهاي حياتي و شـرياني کشور تحت پوشش 
شـبکه گسـترده خدماتي و امـدادي قـرار گرفته اسـت. همچنين به 
منظـور ارائـه خدمـات بـه مشـترياني کـه بـه واسـطه مشـاغل خود 
امـکان مراجعـه بـه نمايندگي هـا در سـاعات اداري نداشـته اند، طرح 
شـيفت دوم در کليـه اسـتانهاي کشـور اجـرا شـده کـه در اين طرح 
نمايندگي هـا پـس از پايان زمان اداري و تا پاسـي از شـب نسـبت به 

پذيـرش مشـتريان و ارائه خدمـات به آنـان اقـدام کرده اند . 

2 -  اخذ نظرات مشتریان و حرکت در مسیر نظرات ایشان : 
شـرکت خدمـات پـس از فـروش ايران خـودرو  بـه منظـور افزايـش 
مسـتمر رضايـت مشـتريان، برنامه هـاي متنوعـي در سـال 95 در 

دسـتور کار داشـته است . 
1 -2(  طرح پیگیري مشتریان : 

در طـرح ( follow up  پيگيـري مشـتريان( ضمـن برقـراري تماس با 
مشـتريان، نسـبت بـه دعـوت مجـدد مشـترياني کـه بـه هـر دليل 

از خدمـات نمايندگي هـا ابـراز نارضايتـي داشـته اند و رفـع کليـه 
مشـکالت مـورد نظـر آنـان اقدام شـده اسـت . 

2 -2(  ارتقاء نمایندگي ها در راستاي نظرات مشتریان : 
در طـرح ارتقـاي نمايندگي هـا در سـال 95، نسـبت بـه شناسـايي 
پايين تـري در  از  نمايندگـي کـه شـاخص هاي  بـه %20  قريـب 
رضايـت، شـکايت و ارزيابـي جامـع داشـتند، اقـدام شـد و پـس از 
عارضه يابـي مشـکالت آنـان و تعييـن راهکارهـاي ارتقـاء براسـاس 
برنامه هـاي زمانبنـدي منظـم، مشـاوره هاي فنـي و تخصصـي بـه 
منظـور بهبـود فرايندهـاي نمايندگـي به آنـان ارايه شـد همچنين 
پـس از سررسـيد مهلـت ارايه شـده به آنهـا، عملکـرد نمايندگي ها 
مجـددا مـورد بررسـي و نظارت قـرار گرفت تـا درصورت عـدم ارتقا  
پرونـده ايـن گـروه از نمايندگي هـا به کميسـيون اعطا و لغـو ارجاع 
داده شـود .  در راسـتاي اهميـت کيفيـت ارايه خدمات به مشـتريان 
گـروه صنعتـي ايران خـودرو، در سـال 95، در کميسـيون اعطـا و 
لغـو نمايندگي هـا بـه 87 نمايندگي اخطـار کتبي داده شـد که 43 
نمايندگـي کـه موفـق به بهبـود وضعيت و رفع مشـکالت نشـده اند 

تعليـق امتيـاز و 31 نمايندگـي نيـز لغو امتياز شـدند .

 3-  نظارت مؤثر و مستمر بر شبکه نمایندگي هاي 
مجاز رمز موفقیت : 

1 -3(  نظارت و ارزیابي نمایندگي هاي مجاز : 
کشـور  سراسـر  مجـاز  نمايندگي هـاي  کليـه   1395 سـال  در 

مـورد ارزيابـي جامـع قـرار گرفته انـد. در ايـن ارزيابي هـا کليـه 
فرايندهـاي نمايندگـي در بخش هـاي فني و مهندسـي، بازرگاني 
و انبـار، فـروش خـودرو، فرايندهـاي خدماتي از زمـان پذيرش تا 
ترخيـص خـودرو  وضعيـت نيروي هـاي انسـاني و مهارت سـنجي 
آنـان و ... بـه صـورت دقيـق و کامـل بررسـي شـده و امتيـازات 
اخـذ شـده توسـط نمايندگـي تاثير مسـتقيم در بخـش درآمدي 
آنـان داشـته و ايـن کار اثـر قابـل توجهـي در وضعيـت کسـب 
و کار نمايندگي هـا بـه جـاي گذاشـته اسـت. ارزيابي هـاي سـال 
95، شـامل 6100 نفرسـاعت بـوده اسـت و ارزيابـان مربوطـه از 
ميـان پرسـنل مجـرب و کارآزمـوده دفاتـر منطقـه اي کـه موفق 
بـه کسـب شـرايط احـراز و قبولـي در آزمونهـاي تخصصي سـتاد 

انتخـاب شـده اند . 

2 -3(  نظارت هاي نامحسوس بر شبکه نمایندگي ها
فرايندهـاي  و  پذيـرش  وضعيـت  ميدانـي  بررسـي  منظـور  بـه 
خدماتـي نمايندگـي هـا، همـکاران و بازرسـين شـرکت خدمات 
پـس از فـروش بـا مراجعـه بـه نمايندگـي در قالـب مشـتري بـه 
اقـدام  فرايندهـا  ايـن  ارزيابـي  بـه  نسـبت  نامحسـوس  صـورت 
شـرکت  ارشـد  مديـران  سـطوح  بـه  نظارت هـا  ايـن  کرده انـد. 
نيـز تعميـم يافتـه و شـخص مديرعامـل ايسـاکو نيز بـا مراجعات 
بـه صـورت  نقـاط کشـور،  اقصـي  در  نمايندگي هـا  بـه  متعـدد 
نامحسـوس وضعيـت اين نمايندگي ها را مشـاهده کـرده و پس از 
معرفـي خود بـه نمايندگـي، از نزديک و بدون واسـطه در جريان 
مشـکالت و پيشـنهادات نمايندگي هـا قـرار گرفتـه انـد و بـراي 
کليـه مشـکالت مطرح شـده در ايـن بازديدها برنامه هـاي بهبود 

تعريـف و اجرا شـده اسـت . 

 4 -     افزایش نفوذ سیستم ها و فناوري اطالعات
 در فرآیندهاي کاري : 

ــل  ــامانه موباي ــا مشــتريان )س ــاط ب ــاي ارتب ــامانه ه ــعه س توس
ــد از  ــتريان مي توانن ــه مش ــاکو( ک ــايت ايس ــن و وبس اپليکيش
ــه  ــوند. از جمل ــد ش ــاکو بهره من ــن ايس ــن و آنالي ــات نوي خدم
ســرويس هايي کــه توســط ايــن ســامانه بــه مشــتريان محتــرم 
ــي  ــک، نوبت ده ــرويس اتوکلي ــه س ــوان ب ــود، مي ت ــه مي ش ارائ
ــات،  ــودن خدم ــل ب ــان از اص ــا،  اطمين ــرش نمايندگي ه پذي
نمايــش  محصــوالت،  راهنمــاي  دفترچه هــاي  مشــاهده 

نمايندگي هــا و فروشــگاه ها بــر روي نقشــه اشــاره کــرد . 

واکاوي کسب باالترين رتبه خدماتي ايران خودرو در ميان خودروسازان داخلي

هشتمين مقام اولي براي هشتمين دوره 
متوالي چگونه ممکن شد؟

بيمه پارسيان از اتحاديه اروپا رتبه اعتباري گرفت
سهم بازاري بيمه پارسيان افزايش مي يابد

ترقـي اقتصادي: موسسـه بين المللي رتبـه بنـدي اعتبـاري ( Capital Intelligence  رتبه بنـدي )CI  ، رتبه بندي 
توانگـري مالـي کوتـاه مـدت و بلند مدت  )IFSRs(  بيمه پارسـيان را اعالم کرد ./چشـم انـداز  IFSR  در بلند مدت و 

رتبه بندي داخلي بيمه پارسـيان هر دو "باثبات" هسـتند . 
موسسـه بيـن المللـي رتبـه بنـدي اعتبـاري (  Capital Intelligence  رتبـه بنـدي )CI  ، روز سـه شـنبه رتبه بندي 
توانگـري مالـي کوتـاه مـدت و بلند مدت  )IFSRs(  بيمه پارسـيان را اعالم کـرد که در کوتاه مدت سـطح  "B"  و در 

بلند مـدت   "-BB"   گزارش شـد . 
رتبـه بنـدي  CI  همچنيـن رتبـه بنـدي کوتاه مدت و بلند مدت در سـطح داخلي را نيز منتشـر مـي کند که در 
کوتـاه مـدتir1"  "  و در بلنـد مدت سـطح  ""-irAA  گزارش شـده اسـت. چشـم انـداز  IFSR  در بلند مـدت و رتبه 

بنـدي داخلي بيمه پارسـيان هر دو "باثبات" هسـتند . 
ايـن موسسـه بيـن المللـي اعـالم کـرده رتبه بيمـه پارسـيان منعکس کننـده جايـگاه اين شـرکت در بين 
5 شـرکت برتـر بـازار داخلـي اسـت که منجر بـه مدل پايـدار کسـب و کاري و سـودآوري پايدار بـراي اين 

شرکت شـده است . 
بيمه پارسـيان در سـطح يک توانگري مالي قرار دارد که باالترين سـطح توانگري مالي محسـوب مي شـود 
و ايـن نيـز خـود نقطـه مثبتـي در حـوزه کسـب و کار اين شـرکت اسـت.طبق گـزارش موسسـه  CI  انتظار 
مـي رود کـه بيمـه پارسـيان سـهم خـود از بـازار را گسـترش دهد و رشـد بااليـي را تجربه کند امـا در عين 

حـال بايـد بتوانـد سـرمايه مورد نيـاز براي دسـتيابي به اين رشـد را تاميـن نمايد . 

رتبه بلند مدت توانگري مالي بيمه رازي  "+B"  شد
ترقي اقتصادي:    Capital Intelligenc  اعالم کرد چشـم انداز شـرکت بيمه رازي به سـطح "مثبت" رسـيد و رتبه 
بلنـد مـدت توانگـري مالي  "+B"  گزارش شـد گفتني اسـت اقدام جهت کسـب رتبـه اعتباري در زمـان مديريت 

مظلومي استارت زده شد . 
موسسـه بيـن المللي رتبـه بنـدي اعتبـاري (  Capital Intelligence  رتبه بندي )CI  ، روز دوشـنبه چشـم انداز بلند 
   IFRSsبيمه رازي را از سـطح "باثبات" به سـطح "مثبت" تبديل کرد. توانگـري مالي  )IFSR(  مـدت توانگـري مالـي
 بلنـد مـدت و کوتـاه مدت بـراي بيمه رازي به ترتيب  "+B"  و  "B"  گزارش شـده اسـت. همچنين  CI  رتبه شـرکت 
در سـطح داخلـي را از  "irA"  بـه  "+irA"  ارتقـا داده اسـت و چشـم انـداز کلـي را از "باثبـات" به "مثبـت" تغيير داد. 

سـطحirA2"  "  براي رتبه داخلي کوتاه مدت شـرکت تاييد شـده اسـت . 
رتبـه بنـدي اعالم شـده به خاطر ارتقـا موقعيت بيمه رازي در بـازار و همچنين کاهش سـرمايه گذاري هاي 
پرريسـک آن اسـت. CI  مي توانـد تغييـرات مثبـت بيشـتري را براي بيمـه رازي در نظر بگيـرد چنانکه بيمه 
رازي قـادر باشـد پيشـرفت حاصلـه را پايـدار و مـداوم سـازد، عملکـرد بيمـه گـري بهتري داشـته باشـد و 

انعطـاف پذيـري مالـي کافـي داشـته باشـد تـا بتوانـد سـرمايه مـورد نياز جهـت تامين رشـد بـاالي برنامه 
ريـزي شـده شـرکت را تاميـن نمايـد. همچنيـن به شـکل موفقيت آميـزي حق بيمـه مطالبـات را کاهش 
دهـد. يـک عامـل حمايتـي ديگـر بـراي بيمه رازي آن اسـت که محيـط و عملکـرد عملياتي را تـا حد قابل 
توجهـي بهبـود بخشـد بـه شـکلي که تقاضاي بيشـتر بـراي محصوالت بيمـه اي را به دنبال داشـته باشـد . 

شعبه شرق تهران بيمه سرمد افتتاح شد
ترقـي اقتصـادي: با حضـور مديرعامل بيمه سـرمد، جمعـي از مديـران و معاونان بانـک صادرات 
ايـران و همچنيـن معاونان، مديران و نمايندگان شـرکت بيمه سـرمد، مراسـم افتتاح شـعبه شـرق 
ايـن شـرکت برگـزار شـد.دکتر اسـماعيل دلفـراز، مديرعامـل ايـن شـرکت، در ابتـداي مراسـم، با 
اشـاره بـه اهميـت خدمت رسـاني مطلـوب بـه مشـتريان، افتتاح شـعبه شـرق تهـران بيمه سـرمد 
را، گامـي بـراي پاسـخگويي بهتـر بـه بيمه گـذاران و متقاضايـان سـاکن در جنـوب و شـرق تهران 
برشـمرد.وي بـا بيـان اينکـه نماينـدگان هـر شـرکت بيمـه، اصلي تريـن سـرمايه هاي آن شـرکت 
هسـتند، گفـت: "نماينـدگان بـا تجربـه، متخصـص و بـا انگيـزه، بـا جـذب پورتفوي هـاي خـرد  
مي تواننـد سـودآوري و توسـعه شـرکت هاي بيمـه را تضميـن کننـد و بـه همين دليل اسـت که ما 
در بيمـه سـرمد، تکريـم و تقويـت شـبکه فـروش را، به عنـوان اصلـي اساسـي در فعاليت هاي خود 
مـورد توجـه قـرار داده ايم.دلفـراز در خاتمـه سـخنان خـود تصريح کرد:"کسـب و حفظ سـطح يک 
توانگـري مالـي در صنعـت بيمه، براي سـه سـال متوالي، نشـان از برنامـه محور بودن بيمه سـرمد 
دارد و بـدون ترديـد، تکريـم مشـتريان، خدمـت رسـاني همراه با تعهـد و تقويت شـبکه فروش، در 
ايـن موفقيـت تاثيـري قابل توجه داشـته اسـت." وي ادامه داد:" شـبکه فروش هر شـرکت بيمه، از 
ارکان مهـم و تاثيرگـذار در آن شـرکت اسـت وارتقـا شـبکه فـروش و حمايـت از آن، مي تواند يک 

شـرکت بيمه را بـه موفقيت برسـاند ". 

توسط بيمه آسيا صورت گرفت
پرداخت ديه کامل همه جان باختگان معدن يورت

ترقـي اقتصـادي: سرپرسـت بيمه آسـيا در گلسـتان از پرداخـت کامل ديـه همـه 43 جان باخته 
حادثـه غـم بـار معدن زمسـتان يـورت آزادشـهر بـه بازماندگان آنهـا خبر داد.مسـلم سـهرابي افزود: 
پرداخـت ديـه پـس از تکميـل مـدارک توسـط بازمانـدگان، در 4 مرحلـه انجـام و بـه خانـواده هـر 
جان باختـه 210 ميليـون تومان پرداخت شد.سـهرابي مجموع ديه پرداخت شـده را 9 ميليـارد و 30 
ميليـون تومـان اعالم کرد.در انفجاري که چهارشـنبه 13 ارديبهشـت امسـال در معدن ذغال سـنگ 

زمسـتان يـورت آزادشـهر روي داد، متاسـفانه 43 معدنچي جـان باختند . 

عضو هیات مدیره بیمه اسیا
نیما نوراللهي

کارشناس اقتصادي     
پریناز شکوهی

  مدیر روابط عمومي شرکت پاکسان
محمد زرین خواه

موضوع کاهش سود سپرده هاي بانکي   
با توجه به کاهش نرخ تورم تبديل به 
دغدغه اصلي اين روزهاي اقتصاد ايران شده است. قطعاً هر تصميمي که 
گرفته مي شود تبعات مثبت و منفي خواهد داشت که اين امر مستثني 

نخواهد بود . 
نخستين اقدامي که دولت ها براي خروج از رکود اقتصادي انجام مي دهند، 
کاهش نرخ سود تسهيالت بانکي و ماليات و در پي آن کمک به ادامه 
حيات بنگاه هاي توليدي و صنايع است اما در کشور ما، متناسب با رکود 
اقتصادي نرخ سود تسهيالت و ماليات به جاي کاهش، افزايش مي يابد . 

غيرقابل  ريسک هاي  بودن  باال  دليل  به  ما  اقتصاد  در  که  آنجايي  از 
پيش بيني هيچ نوع انگيزه اي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد 
وجود ندارد، کساني که پولي داشته باشند با سپرده گذاري در بانک ها 
بدون هيچ ريسک، ماليات و عوارضي 20 درصد سود دريافت مي کنند 
که هر چه اين نرخ سود بيشتر باشد به دليل باال بردن هزينه تمام شده 
سرمايه گذاري و توليد، موجب کاهش قدرت رقابت محصوالت توليدي 
مي دهد.  کاهش  را  دريافتي  تسهيالت  بازپرداخت  قدرت  و  مي شود 

همچنين سود باالي سپرده هاي بانکي به سپرده گذاران نفع مي رساند 
اما به ضرر توليدکننده مي باشد و در اين صورت اشتغال دچار مشکل 

مي شود. 
  از طرف ديگر، طرفداران کاهش نرخ سود عقيده دارند با توجه به جهت 
گيري و سياست هاي اقتصادي دولت، ضروري است نرخ سود بانکي 
کاهش يابد، زيرا با کاهش نرخ سود بانکي قيمت تمام شده محصوالت 
کاهش يافته و به تبـع آن توليدات و قدرت خريد مردم افزايش مي يابد، 
در نهايت افزايش توليد، موجب سـودآوري و سرمايه گذاري مجدد و ايجاد 

اشتغال مي گردد. 
افزايش سودآوري  باعث  از سوي ديگر، کاهش نرخ سود تسهيالت    
فعاليت هـا و تشـويق سـرمايه گـذاران جديـد و در نهايـت افـزايش 
درآمد دولت از طريق ماليات ها مي شـود. بايد به اين نکته توجه داشت 
که هيچ تضميني وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي به 
کاهش در نرخ سود تسهيالت منجر شود زيرا که يک پاي مسئله توليد 
و بروز بحران بانکي و تنگناي اقتصادي، نرخ بهره باالي تسهيالت است؛ 
از سوي ديگر نرخ سود تسهيالت بانکي تابعي از نرخ سود سپرده ها و 

نرخ سود سپرده ها تابعي از نرخ تورم است، بنابراين کاهش نرخ سود 
بانکي زماني مي تواند موجب رونق اقتصادي شود که با کاهش آن، نرخ 

تسهيالت اعطايي به بنگاه هاي توليدي نيز کم شود.  
کاهش دستوري نرخ سود سپرده ها در صورتي که منجر به کاهش 
جريان ورود منابع به نظام بانکي شود، مي تواند به سخت تر شدن اعطاي 

تسهيالت به بخش توليد منتهي شود.  
به نظر مي رسد کليدي ترين نکته در مورد وضعيت نرخ سود بانکي 
در ايران آن است که در صورت پايين تر بودن نرخ سود سپرده هاي 
بانکي نسبت به تورم، هم حجم سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد کشور 
باال خواهد رفت، هم بانک ها منابع مالي کمتري براي ارائه تسهيالت به 
توليدکنندگان در اختيار خواهند داشت و هم امکان اندکي براي جذب 
پس اندازهاي ايرانيان مقيم خارج از کشور در سيستم بانکي ايران وجود 

خواهد داشت.  
چنانچه با کاهش سود سپرده هاي بانکي، مردم اقدام به خارج کردن 
سپرده هاي خود از سيستم بانکي کنند و دولت براي آنها برنامه ريزي 

نداشته باشد باعث ايجاد طوفاني در اقتصاد خواهد شد. 

مشکالت کاهش سود سپرده هاي بانکي بر توليد
  محمدصادق حمیدیان

کارشناس اقتصادي  
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دیدگاه
استارت آپ ها؛ بنگاه هاي خدماتي يا عوامل توسعه؟ چالش هاي کسب وکارهاي نو از نگاه مديرعامل »اسنپ« 

اتحاديه کسب و کارهاي مجازي به کمک استارت آپ ها مي آيد

به کارکيـري  بـا  اسـتارت آپ ها  تعاريـف،  اسـاس  بـر 
فناوري هـاي نويـن، »محصـول« يـا »فرايند« يـا »خدمات 
نوآورانـه« ارائـه مي کننـد تا بازار بـزرگ مشـتريان خود را 
پوشـش دهنـد .  اسـتارت آپ ها و شـرکت هاي اسـتارت آپي بـه دليـل ويژگي هـاي خاصـي که 
دارنـد، ايـن روزهـا به يکـي از مهمترين عوامل رشـد اقتصـادي در کشـورهاي مختلف جهان 
تبديـل شـده  و سـاير بخش هـا را هـم تحت تاثيـر قـرار داده اند. خوشـبختانه اين نـوع خاص 
از کسـب و کارها در ايـران نيـز مدتـي اسـت مورد توجـه قرار گرفتـه و نمونه هـاي بومي موفق 

ايجاد شـده اسـت کـه بـرکات زيـادي را در نيـز پي داشـته اند . 
بـه اعتـراف آمارها و تحليل هاي کارشناسـي و بررسـي هاي دقيق، حل بخـش قابل توجهي از 
چالـش اشـتغال، ممانعـت از فرار مغزها و خـروج نخبگان و تقويت جبهه هاي ملي در شـرايط 

جنگ اقتصادي از مهمترين دسـتاوردهاي توسـعه اسـتارت آپ ها در کشور است . 
هميـن ويژگـي آخـر يعنـي »تقويـت جبهه هـاي ملـي در شـرايط جنـگ اقتصـادي« کافـي 
اسـت تـا دشـمنان جمهـوري اسـالمي ايـران به جنـب و جـوش افتند تـا از طريق نفـوذ و به 
هرشـکل ممکـن با فعاليت هـاي مختلف براي تضعيف اقـدام کنند. اقداماتي کـه لزوم واکنش 
هوشـمندانه را بيـش از پيـش يادآور مي شـود. اينجاسـت که رهنمـود ارزشـمند مقام معظم 
رهبـري چـراغ راه مي شـود: »مـن به همـه ي آن هسـته هاي فکـري و عملِي جهـادي، فکري  
فرهنگي در سرتاسـر کشـور مرتّباً ميگويم: هرکدام کار کنيد؛ مسـتقل و به قول ميدان جنگ 

آتش به اختيـار .«
استارت آپ هاي خدماتي یا فناور- محور

يکـي از مهمتريـن موضوعـات مطروحـه در رد فوايـد اسـتارت آپ ها اشـاره بـه خدماتي بودن 
آنهاسـت. در هميـن راسـتا گاهـا بـا القـاي نگرانـي بيـان مي شـود کـه اسـتارت آپ ها فقـط 
خدمـات را توسـعه مي دهنـد و تاثيري در رشـد دانش بنيـان و فناوري ندارند. در پاسـخ حتي 
اگـر فـرض کنيـم همه اسـتارت آپ ها، يـا آن هايي که در ايران رشـد کـرده يا درحال توسـعه 
هسـتند، از نـوع خدماتـي به شـمار بيايند، بايـد گفت اسـتارت آپ هاي خدماتي هـم به دليل 

تعريفـي کـه دارنـد فناور-محـور به حسـاب مي آيند . 
بـر اسـاس تعاريف، اسـتارت آپ ها بـا به کارکيري فناوري هـاي نوين، »محصول« يـا »فرايند« يا 

»خدمـات نوآورانـه« ارائـه مي کنند تا بازار بزرگ مشـتريان خود را پوشـش دهند . 
اگـر حتـي بخواهيـم کمپاني هاي مشـهور و نـوآور دنيا را مقيـاس قرار دهيـم متوجه خواهيم 
شـد کـه نـوآوري آنها در فرايندها و خدمات بيشـتر و بسـيار سـريع تر از نـوآوري در محصول 

پاسـخ داده و توانسـته کاربران بيشـتر را جذب کند . 
در زمينـه اسـتارت آپ هاي محصول-محـور حـوزه فنـاوري اطالعـات هم حتي اگر بـه عنوان 
مثال به نسـخه هاي متفاوت گوشـي هاي هوشـمند توجه کنيم، متوجه خواهيم شـد که ذات 

فنـاوري و نوآوري هـا در نـوآوري فرايند ارائه خدمات اسـت . 
از طرفـي بايـد بـه ايـن نکتـه توجه داشـت که توسـعه خدمـات اينترنتـي هم نوعي توسـعه 
فنـاوري بـه حسـاب مي آ يـد و هـم نمي تـوان گفت توسـعه فنـاوري تنهـا بايـد در زمينه هاي 
غيـر فنـاوري اطالعات باشـد. توسـعه فنـاوري مي تواند هـم در زمينه هاي پايه اي علـوم و هم 

فنـاوري اطالعـات و هم سـاير فناوري ها باشـد . 
ايـران نيـز بـه عنـوان يک کشـور در حال توسـعه از اين قواعد مسـتثنا نيسـت. ضمنـا اينکه 
مطـرح کنيم در کشـور سـرمايه گذاري ها فقـط روي اسـتارت آپ هاي خدماتي انجام مي شـود 
هـم کامـال غلـط اسـت. اگر بـه شـتاب دهنده ها و مجموعه هاي حـوزه فناوري در کشـور مثل 
بخش هايـي از دانشـگاه ها و پارک هـاي علم و فنـاوري سـري بزنيـم، متوجه خواهيم شـد روند 
شـکل گيري اسـتارت آپ ها و شـرکت هاي نوپـاي همـه حوزه هـاي فنـاوري بـا سـرعت قابـل 

توجهي در حال رشـد هسـتند . 
سـرمايه گذاران خطرپذيـر هـم با توجه بـه برنامه هاي بلندمدت ايـن نوع  اسـتارت آپ  ها روي 
آنهـا سـرمايه گذاري هاي بسـيار خوبـي انجـام داده اند. نمونه هاي موفق بسـياري هـم مي توان 
داخـل کشـور مثـال زد. از اين لحـاظ که به محصول رسـيده، طبق برنامه پيـش مي روند و يا 

در مـدت زمان پيش بيني شـده احتمال موفقيت آنها بسـيار باالسـت . 
البتـه بايـد توجـه کـرد کـه جـداي از رسـيدن بـه تخصـص و کسـب فنـاوري، نياز بـه ايجاد 
زنجيـره ارزش و توليـد و فـروش در اسـتارت آپ هاي فناورانـه ي محصول-محـور زمان بسـيار 

مي طلبد .  بيشـتري 
در ايـن زمينـه بـه عنوان مثال مي تـوان به  اسـتارت آپ ها ي حوزه   اينترنت اشـيا، فناوري هاي 
نانو، زيسـتي، دارويي، مهندسـي پزشـکي، هوافضا و فناوري هاي همگرا اشـاره کرد که هر روز 

خبـر از موفقيت هاي آنها در کشـور به گوش مي رسـد . 
مراقب نفوذ هوشمندانه دشمن باشيم

اکنـون ايـران در آغـاز راه رشـد اقتصـادي مسـتمر بـر اسـاس سياسـت هاي کلـي اقتصـادي 
نظـام مقـدس جمهوري اسـالمي قـراردارد. اسـتارت آپ ها ي بومي نيـز از مهمتريـن عوامل و 
تقويت کننده هـاي اين رشـد شـتابان هسـتند. »رشـد اقتصـادي شـتابان و پايدار و اشـتغال زا 
بـا بسـيج همـه  امکانـات و ظرفيت هـاي داخلي کشـور«، »بهبود مسـتمر فضاي کسـب وکار و 
تقويـت سـاختار رقابتـي و رقابت پذيـري بازارها«، »مشـارکت و بهره گيري مناسـب از ظرفيت 
نهادهـاي عمومـي غيردولتـي بـا ايفاي نقش ملـي و فراملي آنهـا در تحقق اقتصـاد مقاومتي« 
»توسـعه  پيوندهـاي اقتصـادي و تجاري متقابل و شـبکه اي کشـور«، »جذب سـرمايه  ايرانيان 
خـارج از کشـور و سـرمايه گذاران خارجـي با ايجـاد انگيـزه و مشـوق هاي الزم«، »دانش بنيان 
نمـودن شـيوه ي توليـد و محصـوالت صنعتـي و خدمات وابسـته بـه آن، نشان سـازي تجاري 
و تقويـت حضـور در بازارهـاي منطقـه و جهـان« و چنـد مورد ديگـر، همه از مـوارد اقتصادي 

سياسـت هاي کلـي ابالغي برنامه ششـم توسـعه توسـط مقـام معظم رهبري هسـتند . 
در چنين شـرايطي فعاليت و سـرمايه گذاري روي کسـب و کارهاي نوپا يا همان اسـتارت آپ ها 
بسـيار موثـر بـوده و نتايـج و ثمـرات تاثيرگذاري را داشـته و خواهد داشـت. به ويـژه اگر همه 
تمرکز همه جانبه بر حمايت از اسـتارت آپ هاي بومي و جوانان کارآفرين داخل کشـور باشـد. 
لـزوم حمايـت و حفاظـت از ايـن ظرفيت هـاي به وجود آمده بيشـتر از پيش حس مي شـود و 
هرنـوع فعاليـت کـه مانع از رشـد آن شـود خيانـت به ثروت ملي اسـت و جنگيـدن در جبهه 
دشـمن اسـت. سـخن آخر اينکه جريان استارت آپي کشـور، شتاب دهنده ها و سـرمايه گذاران 
خطرپذيـر در ايـن زمينـه نياز بـه مراقبت و حمايـت دارند نـه تخريب هايي کـه از آگاهي کم 

يا بر اسـاس نفوذ مغرضانه و البته هوشـمندانه دشـمن سرچشـمه گرفته اند . 

ترقـي اقتصـادي: قرار اسـت نهـاد تخصصي کـه تمام 
هـم و غمـش حفاظـت از منافـع کسـب و کارهـاي 
نوپا اسـت، شـکل بگیرد. اسـم آن »اتحادیه کسـب و 
کارهـاي مجـازي« اسـت. البته چند سـالي اسـت که 
قـرار بـوده شـکل بگیـرد، امـا بـه دالیل مختلـف به 
تعویـق افتاده بـود. حاال قرار اسـت انتخاباتـي برگزار 
شـود و از بیـن این کسـب و کارها، یک هیات رییسـه 
تشـکیل شـود و آن اتحادیـه در کنـار اتحادیـه هاي 
سـنتي کـه مشـغول فعالیـت بودنـد، در رشـته هاي 
مختلـف در اتـاق اصناف به رسـمیت شـناخته شـود . 

   تـا چنـد وقت پیـش حمـل و نقل مسـافر تنها به شـکل 
سـنتي و قدیمـي آن رایج بـود. مسـافرها بـراي زودتر به 
مقصـد رسـیدن یـا بایـد از آژانـس اسـتفاده مـي کردند 
و یـا اینکـه تاکسـي دربسـتي مـي گرفتنـد. راه حلي که 
مشـکالت خـودش را داشـت. آن زمـان کسـي فکر نمي 
کـرد کـه مـي تواند بـا تلفـن همـراه خـود در هرجایي از 
گوشـه شـهر که قرار گرفته اسـت، یک خـودرو رزرو کند 
و با سـرعت بیشـتر و قیمت کمتـر به مقصدش برسـد. اما 
حاال اسـنپ این شـایدها را بـه یقیین تبدیل کرده اسـت. 
این روزها کمتر کسـي اسـت که اسـم اسـنپ را نشـنیده 
باشد. اپلیکشـین درخواست خودرو که توسـعه پیدا کرده 
و سـعي مـي کنـد گزینه هـاي دیگـري هم مانند اسـنپ 
باکس )حمل بسـته و پیک موتوري(، اسـنپ رز )سـرویس 
مخصـوص بانـوان( و ... را بـه خدماتش اضافه کند. اسـنپ 
در قالـب کسـب و کارهـاي نوپـا قـدم در اقتصـاد ایـران 
گذاشـت که هنوز خیلي با آنها عجین نشـده اسـت. البته 
کـه شـهرام شـاهکار مدیرعامل اسـنپ، معتقد اسـت که 
مسـایل و مشـکالت در حال رفع و رجوع اسـت و مسـیر 
تکمیـل مي شـود؛ امـا اسـتارت آپ ها و کسـب و کارهاي 
نوپـا در اقتصاد سـنتي و قدیمي ایران همچنان مشـکالت 
خـود را دارنـد. شـهرام شـاهکار، مدیرعامـل اسـنپ در 
گفتگـو با اتاق تهران، از وضعیت اسـتارت آپ هـا در ایران 
و دولـت دوازدهـم و آینـده اسـنپ صحبـت کـرد. او مي 
گویـد: »سیسـتم هاي قانـون گـذاري ایران هنوز سـنتي 
اسـت و طبیعي اسـت که نداننـد چطور بایـد کمک کنند. 
بـه این دلیـل که برپایه چیزهایـي که وجود داشـته، پیاده 
سـازي شـده اسـت و همیشه از رشـد و سـرعت کسب و 
کارهاي نوپا عقب تر هسـتند، کسـب و کارهایـي که دائما 

پویـا و در حـال تغییرند.  .«

دولـت دوازهـم کار خـود را آغازکرده اسـت. به نظر شـما 
وضعیـت اسـتارت آپ هـا در ایـن دولـت چطـور خواهد 

بود؟
در 4 سـال گذشـته، اتفاقات زیادي افتاده اسـت و کسب 
و کارهـاي نوپـا از جمله خود اسـنپ فرازو نشـیب هاي را 
طـي کرده اسـت. امـا هـر کسـب و کار جدیـدي که مي 
آیـد و در حوزه فنـاوري تحولي ایجاد مي کنـد، در ابتدا با 
مقاومت کسـب و کارهاي سـنتي کـه در آن حوزه فعالیت 
مـي کردنـد، رو بـه رو مي شـود. بعد از یک مـدت که مي 
بینند کسـب و کارهاي جدیـد براي طیف گسـترده اي از 
مـردم ارزش خلـق کنند، کوتاه مـي آیند. بـراي مثال در 
اسـنپ، 100 هزار راننده فعال در سیسـتم وجـود دارد که 
از ایـن طریـق امـرار معاش مي کننـد. 5 میلیون مسـافر 
از ابـزار اسـنپ براي حمـل و نقـل روزانه خود سـود مي 
برنـد. ایـن زمان اسـت که دسـتگاه هـاي قانون گـذار و 
حاکمیتـي منافـع جمعـي را در نظـر مي گیرنـد. آنها مي 
گوینـد اگر یک کسـب و کار جدید آمد و توانسـت تحول 
و بهـره وري زیـادي در صنعتـي کـه به صورت سـنتي و 
قدیمـي اجرا مي شـد، ایجـاد کند، آیـا منافـع جمعي با 
حفظ این کسـب و کار و توسـعه اش محافظت مي شـوند 
یـا خیـر؟ البتـه پاسـخ بـه روشـني، بله اسـت. بـه این 
دلیـل کـه به طـور مثال اسـنپ کسـب و کاري اسـت که 
توانسـته اسـت براي 100 هزار نفـر، ابزار اصلـي یا کمکي 
درآمدي باشـد. همچنین هم 5 میلیون مسـافر توانسـته 
انـد بـا اسـتفاده از آن، هزینـه هـاي حمل و نقلي شـان 
را کاهـش دهند؛ کیفیت بهتر و راحتي بیشـتري داشـته 
باشـند. پـس مسـئوالن آرام آرام نـگاه را از سـلبي بـه 
حمایتـي تبدیـل کنند. این فرایندي اسـت که ما در سـه 
سـال گذشـت که اسـنپ شـکل گرفت تجربه کـرده ایم. 
آن نگاه سـلبي و ناآشـنا بـه نگاهي که مي خواهیم شـما 
را درک کنیـم امـا نمي دانیـم باید چـه کاري انجام دهیم 

تبدیل شـده است . 

این ندانستن ها، آسیب رسان بوده است؟
سیسـتم هـاي قانون گـذاري ایران هنوز سـنتي اسـت و 
طبیعي اسـت کـه ندانند چطـور باید کمک کننـد. به این 
دلیـل که برپایه چیزهایي که وجود داشـته، پیاده سـازي 
شده اسـت و همیشـه از رشد و سرعت کسـب و کارهاي 
نوپـا عقب تر هسـتند، کسـب و کارهایي که دائمـا پویا و 
در حـال تغییرنـد. حاال اتفـاق دیگـري که از قضـا اتفاق 
خوبي اسـت، به جریـان افتاده اسـت. نهـاد تخصصي که 
تمـام هـم و غمـش حفاظـت از منافـع کسـب و کارهاي 
نوپـا اسـت، شـکل مي گیـرد. اسـم آن »اتحادیه کسـب 
و کارهـاي مجـازي« اسـت. البتـه چند سـالي اسـت که 
قرار بوده شـکل بگیـرد، اما بـه دالیل مختلـف به تعویق 
افتـاده بـود. حاال قرار اسـت انتخاباتـي برگزار شـود و از 
بین این کسـب و کارها، یک هیات رییسـه تشـکیل شود 
و آن اتحادیـه در کنـار اتحادیه هاي سـنتي که مشـغول 
فعالیـت بودند، در رشـته هاي مختلف در اتـاق اصناف به 
رسـمیت شـناخته شـود و کار کند و بتواند به عنوان نهاد 
خصوصـي جمعـي از منافع این کسـب و کارهـا به صورت 
رسـمي حمایت و محافظت کنـد. به این ترتیـب آن زمان 
بـه این سـوال که چـه کار باید کـرد هم جـواب داده مي 
شـود. اتحادیـه مـي تواند بـرود و بـا تمام دسـتگاه هاي 
قانـون گذار، مذاکـره و چانه زنـي کند و مطالباتـش را به 
صـورت رسـمي بـه نمایندگـي از ایـن کسـب و کارها به 
عنـوان یـک صنـف طلب کنـد. باید دیـد بعد از تشـکل 
اتحادیه چه مشـکالتي ایجاد خواهد شـد و ایـن اتحادیه 

چقـدر مـي تواند بـه خوبي عمـل کند . 

درواقـع مـي توانیـم بگوییم که ایـن بخش اقتصـاد رو به 
تکمیل اسـت؟

صـد در صـد. این بخـش به تازگي به رسـمیت شـناخته 
شـده اسـت. هنوز هم مشـکالتي وجـود دارد. مخصوصا 
در حـوزه کسـب و کاري مانند اسـنپ، موضوعاتي مانند 
قانونمنـد بـودن و مجـوز داشـتن و ... رسـانه اي و مطرح 
شـده اسـت. دلیلش هـم این بـوده که افـراد زیـادي به 
صـورت روزانه درگیـر کسـب و کار ما هسـتند. بنابراین 
همـه مي خواهنـد بدانند چـه اتفاقي مـي افتـد. در این 
مسـیر، اتفاقـات زیـادي رخ داد. ابتدا گفته مي شـد این 
کسـب و کارها غیرقانوني هسـتند، بعد گفته شـد خوب 
عمـل مي کننـد و مـردم از آنها راضي هسـتند، پس باید 
چارچـوب هـاي قانونـي را بـا آنهـا هماهنگ کنیـم. بعد 
گفتـه شـد که بایـد حمایت شـود و چـرا سـنگ اندازي 
صـورت بگیـرد. نهایتـا هم بـه جایي رسـیدیم کـه االن 
منتظر تشـکیل اتحادیه هسـتیم تا به رسـمیت شناخته 
شـویم. مـا در هـر شـهر جدیـدي که مـي خواهیـم کار 
کنیم، همان مسـیري کـه در ابتدا براي تهـران طي کرده 
ایـم را دوبـاره مجبوریـم طـي کنیـم. اگـر ایـن اتحادیه 
رسـمي فعالیتـش را آغـاز کنـد، مـي توانـد مشـکالت 
را حـل کنـد. تمـام دسـتگاه هـاي قضایـي و حاکمیتي، 
اتحادیـه را بـه رسـمیت مي شناسـند. تا بـه االن هم که 
اتحادیـه نوینـي نبوده اسـت و تنها اتحادیه هاي سـنتي 
وجـود داشـته اند. بـا وجـود اتحادیـه کسـب و کارهاي 
مجـازي، عمـال تمام دسـتگاه هـاي حاکمیتـي و قضایي 
ایـن مفهـوم را مـي پذیرنـد و نظـر اتحادیه را بـه عنوان 
نظر رسـمي قانونـي و قابل اسـتناد قبول مـي کنند. فکر 
مـي کنـم ایـن اتحادیـه بتواند بسـیاري از مشـکالت ما 
را در حـوزه قانـون گـذاري، مجـوز و چالش هایـي که با 

اتحادیـه هاي سـنتي داشـتیم را رفـع کند . 

آینـده اسـنپ را چطـور مـي بینیـد. بـه تازگـي رشـد 
بیشـتري داشـته اسـت و در حـال توسـعه اسـت؟ 

در چنـد مـاه گذشـته، اسـنپ چنـد خدمـت جدیـد 
رونمایي کرده اسـت. سـرویس اسـنپ باکس و اسـنپ رز 
را راه انـدازي کرده ایم. اسـنپ باکس براي حمل بسـته و 
اسـنپ رز، ویژه بانـوان با راننـده هاي خانم اسـت. عالوه 
بـر این توسـعه جغرافیایـي را دنبـال کردیم. در 5 شـهر 
ایـران، تهـران، کرج، اصفهان، شـیراز و مشـهد هم مردم 
مـي تواننـد از خدمات اسـنپ اسـتفاده کنند. عـالوه بر 
ایـن، کسـب و کارهایي که احسـاس کردیم مـي توانند با 
مـا هم افزایي داشـته باشـند مثـل زود فـود را به چرخه 
خودمـان اضافـه کردیـم و و با نام اسـنپ فـود تبدیل به 
»ري برنـد« کردیـم. بـا اسـتفاده از این ري برند، کسـاني 
کـه با اسـنپ آشـنا بودند، حاال مـي توانند از اسـنپ فود 
اسـتفاده کنند. با زنجیره ارسـال اسـنپ باکـس که پیک 
موتـوري اسـت، مي توانیم ارسـال غـذا را خیلـي راحت 
تـر با نـاوگان و پیک موتـوري خودمـان انجـام دهیم که 
کامـال قابل رصد شـدن اسـت و مـي توانیـم امکاناتي که 

در اسـنپ داریـم را به آن اضافـه کنیم . 

زماني که کسـب و کاري بزرگ مي شـود، مشـکالتش هم 
بزرگ تر مي شـود. مثـال اوبـر مشـکالتي دارد. از بزرگتر 
شـدن کسـب و کارتان نمي ترسـید؟ یا اینکه مـي توانید 

مشـکالت را رفـع و رجوع کنید؟
قطعـا ایـن مسـاله چالشـي اسـت کـه همـه کسـب و 
کارهایـي که سـریع رشـد مـي کننـد، بـا آن مواجهند. 
رشـد بـه نوبـه خـود مشـکلي نـدارد، اما سـریع رشـد 
کـردن باعـث مي شـود کـه مدیریت مجموعه سـخت تر 
شـود. ولـي با این حـال این دلیـل کافي نیسـت که گفته 
شـود چـون ممکن اسـت مشـکلي ایجـاد شـود، پس ما 
هـم رشـد نکنیم. تـالش مي کنیم بـا آگاهي از مسـایلي 
کـه ممکن اسـت پیـش بیاید، ایـن مـوارد را بـه حداقل 
برسـانیم و مدیریت کنیم. سـال گذشـته 50 نفر پرسـنل 
داشـتیم، اما االن در عرض یک سـال، 500 پرسـنل داریم. 
سـال گذشـته این موقع، ما تنها یـک دفتر داشـتیم، اما 
االن 8 دفتـر داریـم. پرسـنل مـان در شـهرهاي مختلف 
ایـران، نـه فقط تهـران، کار مي کننـد و طبیعتـا ابعاد کار 
بزرگتر شـده، خدمـات جدید اضافـه کرده ایم. همیشـه 
چالش منابع انسـاني وجود دارد. امیدواریـم در تجربه اي 
کـه بـه دسـت آورده ایـم، بتوانیـم نواقصمـان را برطرف 

کنیـم و به رشـدمان ادامـه دهیم . 

  کارشناس اقتصادي  
عباس خاراباف

تاریخچه
شـرکت سـهامي بيمه آسـيا در تاريخ 30 تير ماه 1338 تاسـيس شـده و طي شـماره 6795 مورخ 1358/04/30 بر اسـاس مصوبه شـوراي 
انقـالب اسـالمي ايـران ، ملـي و اداره امـور آن به عهده مديـران منتخب دولت واگذار گرديـد و متعاقب آن در تاريخ 1367/09/13 بر اسـاس 
قانـون نحـوه اداره امـور شـرکت هـاي بيمـه مصـوب مجلس شـوراي اسـالمي ،دولتي اعـالم و کليه سـهام متعلق بـه دولت گرديد. شـرکت 
در راسـتاي سياسـت هـاي کلـي اصل 44 قانون اساسـي پس از طـي مراحل پذيـرش در تاريـخ 1388/10/02 در بورس اوراق بهـادار تهران 
عرضـه و پخـش عمـده سـهام آن بـه بخش خصوصي واگـذار گرديد.مرکز اصلي شـرکت تهران مي باشـد و شـرکت داراي 90 شـعبه در31 

مرکـز اسـتان و 3,038 نمايندگـي و کارگزاري حقيقي و 291 نمايندگي و کارگزاري حقوقي در سـطح کشـور اسـت. 

مجوز تاسیس
شـرکت بيمـه آسـيا  بـا تاييـد مراجع ذيربـط در زمان تاسـيس و تصويب قانـون نحوه اداره امور شـرکت هاي بيمه توسـط مجلس شـوراي 
اسـالمي در تاريـخ 1367/09/13 و نيـز بـا مجـوز صادره از سـوي بيمه جمهوري اسـالمي ايران در تاريـخ 1387/08/26 فعاليـت مي نمايد. 

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعاليت شرکت مطابق ماده 2 اساسنامه عبارتند از: 

1- انجـام عمليـات بيمـه اي مسـتقيم در انـواع رشـته هـاي بيمـه زندگـي و غيـر زندگـي بـر اسـاس پروانـه فعاليت صـادره از سـوي بيمه 
ايـران.  مرکزي 

2- قبول و واگذاري بيمه هاي اتکايي  در داخل و خارج کشور در چارچوب ضوابط بيمه مرکزي ايران 
3- سرمايه گذاري از محل سرمايه ،ذخاير و اندوخته هاي  فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه. 

4- هـر نـوع عمليـات شـامل تاسـيس شـرکت فرعي ،خريد و تملک سـهام شـرکت هاي ديگر بـا حق فـروش و انتقال آنها و سـاير عمليات 
تجـاري و اقتصادي طبـق مقررات. 

چشم انداز
بيمه آسيا انتخاب هر ايراني

ماموریت
بيمـه آسـيا بـه عنـوان يکي از معتبرترين شـرکت هاي بيمه با انجام عمليـات بيمه اي در زمينه هـاي زندگي ،غير زندگـي و اتکايي همواره 
بـر آن اسـت تـا بـا بکارگيـري روش هـاي نوين ارائـه خدمات و با اتکا بر سـرمايه انسـاني متخصص در جهـت تامين رضايـت کليه ذينفعان 

تـالش کـرده و با بهبود مسـتمر ترکيب سـبد خدمات ،حضـوري موثر در بازارهـاي داخلي و خارجي خواهد داشـت. 

باورها و ارزش ها
ما در اجراي ماموريت و براي تحقق چشم انداز خود به ارزش ها ي زير معتقديم: 

1- تامین رضایت ذینفعان
2- پایبندي به اصول اخالق حرفه اي 

3- ارائه خدمات سریع و آسان

سهامداران شرکت  
سرمايه شرکت بالغ بر 2300ميليارد ريال و آخرين وضعيت سهامداران آن به شرح زير مي باشد :  

  
اعضاي هیات مدیره  

اعضاي هيات مديره در تاريخ تهيه اين گزارش به شرح ذيل مي باشد :  

ترازنامه در تاريخ 30اسفندماه 1395 

 

صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به 30اسفندماه 1395

  

گردش حساب سود انباشته 

حق بیمه تولیدي در سال 1395 
شـرکت بيمـه آسـيا )سـهامي عـام( بـه عنـوان بزرگترين شـرکت بيمه خصوصـي کشـور در سـال 1395 موفق به توليـد بيـش از 27,654 
ميليـارد ريـال حـق بيمـه گرديده وبـا درنظر گرفتـن الگوي اصالح سـاختار پرتفوي بيمـه اي موفق به دسـتيابي به نرخ رشـدي معادل 21 

درصد نسـبت به سـال قبل شـده اسـت. 

  
جدول خسارت پرداختي در سال 1395 

شـرکت بيمه آسـيا )سـهامي عام( درسـال مورد گزارش با پرداخت بيش از 18,849 ميليارد ريال خسـارت به بيمه گذاران و زيان ديدگان 
وظيفـه و رسـالت خـود را بـه عنوان يک شـرکت بيمه اي و خدمت گذار مردم در عرصه اجتماعي کشـور به نحو مطلـوب ايفا نموده  و ضمن 

حضوري فعال در بازار بيمه کشـور تاثير قابل مالحظه اي  در توسـعه فرهنگ بيمه کشـور داشـته اسـت. 

 
مقایسه حق بیمه تولیدي گروه هاي بیمه اي در سال 1395و1394

  

مقایسه خسارت پرداختي گروه هاي بیمه اي در سال هاي 1395و1394

  

روند مبالغ حق بیمه و خسارت طي 8سال گذشته 

  
نمودار فوق نشـان دهنده روند توليد حق بيمه و پرداخت خسـارت طي 8 سـال گذشـته شـرکت اسـت. اين نمودار حاکي از افزايش فاصله 
خـط رونـد توليـد حـق بيمـه با خط روند پرداخت خسـارت اسـت. به عبـارت ديگر خسـارت ماليم تر از حق بيمـه بوده و نشـان از مديريت 
ريسـک مناسـب در سـال هاي اخير دارد که با در نظر داشـتن اصل رضايت بيمه گذاران و پرداخت خسـارت منصفانه ،فعاليت شـرکت به 

نحوي مديريت شـده اسـت که حداکثر منافع بيمه اي براي شـرکت تامين شـود. 
نسبت خسارت 

مقایسه پرتفوي سرمایه گذاري در سال هاي 1395و1394

بـا توجـه بـه مديريـت صحيـح منابـع مالي و جريـان هـاي ورودي وجوه نقـد و همچنين بکار گيـري روش هاي مـدون مديريـت دارايي ها 
،سـپرده هـاي بانکـي شـرکت از 3,721,523ميليـون ريال در سـال 1392به مبلـغ 8,134,610ميليون ريـال در سـال 1395 افزايش يافته 

اسـت کـه 118درصد رشـد را نشـان مـي دهد .  
مقایسه در آمد سرمایه گذاري در سال هاي 1395و 1394

 
 سهم بيمه آسيا در بازار 

  
شعب و نمایندگي هاي بیمه آسیا

گسـتردگي دانـش فنـي بـاال ،قدمت و قدرت ،مزيت مطلق شـبکه فروش و نمايندگي هاي شـرکت بيمه آسـيا )سـهامي عـام( در بازار بيمه 
اسـت. روند گسـترش شـبکه فروش بيمه آسـيا در سراسـر کشـور به قرار زير است: 

 
 پیش بیني حق بیمه صادره و قبولي در سال 1396 

پيـش بينـي حـق بيمـه صـادره سـال 1396 نسـبت به سـال قبل بـا توجه به حفـظ و ارتقاي سـهم بيمه آسـيا ازکل بـازار بيمـه و افزايش 
ضريب نفوذ بيمه در سـطح کشـور با توجه به فرهنگ سـازي انجام شـده توسـط بيمه مرکزي جمهوري اسـالمي ايران طي سـنوات اخير 

و هـدف گـذاري شـرکت جهـت دسـتيابي به مبالـغ پيش بيني شـده با در نظـر گرفتن مفروضات ذيـل صورت پذيرفته اسـت: 
1- افزايش سرمايه بيمه نامه ها با  توجه به پيش بيني نرخ تورم در سال 1396 و در نتيجه افزايش حق بيمه هاي صادره . 

2- حضور فعال و بازاربي مناسب در بازار بيمه کشور  و فروش پرتفوي) بسته هاي بيمه اي ( در قالب قرارداد با بيمه گذاران گروهي. 
3- افزايش صدور بيمه نامه هاي جامع عمر و پس انداز با توجه به افزايش نرخ سرمايه بيمه نامه هاي مربوطه . 

4- برنامه هاي شرکت جهت انعقاد قراردادهاي بيمه اي با پوششهاي جديد.
5- افزايش قراردادهاي گروهي و بيمه نامه هاي مسافرتي و عدم تمديد قراردادهاي زيان ده رشته درمان.

 
 

نگاهي به عملكرد بيمه آسيا در سال 95 

اهداف و برنامه هاي بيمه آسيا در سال 96 
شـرکت بیمه آسـیا )سـهامي عـام( به عنـوان بزرگترین شـرکت بیمـه خصوصي 
کشـور در سـال 1395 موفـق به تولیـد بیـش از 27.654 میلیارد ریـال حق بیمه 
گردیـده وبـا درنظـر گرفتـن الگوي اصـالح سـاختار پرتفـوي بیمـه اي موفق به 
دسـتیابي بـه نـرخ رشـدي معـادل 21 درصد نسـبت به سـال قبل شـده اسـت.  
همچنیـن پیـش بیني حق بیمه صادره سـال 1396 نسـبت به سـال قبـل با توجه 
بـه حفـظ و ارتقاي سـهم بیمه آسـیا ازکل بازار بیمـه و افزایش ضریـب نفوذ بیمه 

در سـطح کشـور بـا توجه بـه فرهنگ سـازي انجام شـده توسـط بیمـه مرکزي 
طـي سـنوات اخیر و هـدف گذاري شـرکت جهت دسـتیابي به مبالـغ پیش بیني 

شـده با در نظـر گرفتـن مفروضات ذیل صـورت پذیرفته اسـت:
1-افزایـش سـرمایه بیمـه نامـه هـا با توجـه به پیـش بیني نـرخ تورم در سـال 

1396 و در نتیجـه افزایـش حـق بیمـه هاي صـادره .
2-حضـور فعـال و بازاربـي مناسـب در بازار بیمه کشـور و فروش پرتفوي) بسـته 

هـاي بیمـه اي ( در قالب قرارداد بـا بیمه گـذاران گروهي.
3-افزایـش صـدور بیمـه نامه هاي جامـع عمر و پـس انداز بـا توجه بـه افزایش 

نرخ سـرمایه بیمـه نامه هـاي مربوطه.
4-برنامه هاي شرکت جهت انعقاد قراردادهاي بیمه اي با پوششهاي جدید.

5-افزایـش قراردادهـاي گروهـي و بیمـه نامه هـاي مسـافرتي و عـدم تمدیـد 
قراردادهـاي زیـان ده رشـته درمـان. 

برنامه هاي آتي هیئت مدیره
- ایجاد سازو کار مناسب در جهت افزایش   اطمینان بخشي به گزارش ها و شفافیت اطالعات در بخش هاي مالي و فني. 

- توسعه محصوالت با شناسایي نیاز مشتریان و ایجاد مزیت رقابتي دربازار
- افزایش نسبت بازدهیص منافع حاصل از سرمایه گذاري ها در بخش هاي مختلف شرکت.

- توسعه بازار و تقویت برند شرکت از طریق افزایش فروش بیمه هاي خرد و انعقاد قرارداد هاي گروهي. 
- پشتیباني از طرح هاي جدید بیمه اي و تقویت شبکه فروش و استقرار نظام و استانداردهاي مرتبط با امور مشتریان.

- اصالح ترکیبي پرتفوي بیمه اي و توسعه فروش در بیمه هاي با سود مناسب وپاالیش پرتفوي زیانده. 
- حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي همکاران بر اساس نیاز شرکت و حضور فعال در سمینارها و همایش هاي تخصصي. 

- اصالح فرآیندهاي مالي و تسریع در وصول به موقع مطالبات.
- ارتقاسطح بهره وري منابع انساني ،افرایش توانمندي کارکنان و توسعه آموزش هاي کاربردي و اثربخش.
- جذب حداقل 300 نماینده جدید و توانمند در کشور و توسعه فعالیت نمایندگان در خارج از کشور. 

- بهبود فرآیند نظارت ها به منظور حصول اطمینان از صحت روند امور در راستاي اهداف و برنامه هاي شرکت.
- بررسي و اجرایي نمودن طرح هاي تحقیقاتي و محصوالت جدید بیمه اي با همکاري مدیران فني.

يکـي از مهم تريـن اهـداف هـر اسـتارتاپي جـذب سـرمايه گذار 
اسـت؛ بنابرايـن آگاهي از خطـوط قرمز سـرمايه گذاران، مي تواند 

شـانس جـذب آن هـا را افزايـش دهد.
در چنـد سـال گذشـته رقابـت کمتري ميـان اسـتارتاپ ها براي 
جـذب سـرمايه گذار وجـود داشـت. اغلـب سـرمايه گذاران روي 
هرايـده ي جالبـي که به آن ها پيشـنهاد مي شـد سـرمايه گذاري 
مي کردنـد. امـا ايـن روزها تنـوع ايده ي اسـتارتاپ ها بسـيار زياد 
شـده اسـت. سـرمايه گذاران سـخت گير شـده اند و قبـل از ابـراز 
عالقه منـدي تمـام جوانـب کار را مي سـنجند.  البتـه ايـن اوضاع 
در همـه جـاي دنيـا بـه هميـن شـکل اسـت. نتيجـه ي آخرين 
تحقيقـات بلومبـرگ نشـان مي دهـد کل مبلـغ سـرمايه گذاري 
شـده روي اسـتارتاپ ها حـدود 20 درصد کاهش داشـته اسـت. 
بسـياري از کارآفرينان جوان مشـکالت اقتصـادي را دليل اصلي 
کـم شـدن بودجـه ي سـرمايه گذاري مي داننـد. در صورتـي کـه 

عوامـل بيشـتري در ايـن موضوع دخيل هسـتند . 
بـه گـزارش زوميـت، دليل اصلـي ترسـيدن سـرمايه گذاران اين 
اسـت که کارآفرينان بي تجربه با اصول اوليه ي کسـب وکار آشـنا 
نيسـتند. سـرمايه گذاران پيـش از انتخـاب اسـتارتاپ مـورد نظر 
خـود، يـک سـري خط قرمـز را مـورد بررسـي قـرار مي دهند. 4 
مـوردي کـه در ادامـه ي مقاله  ي زوميت بررسـي شـده، از جمله 
خطـوط قرمـزي هسـتند کـه در جـذب سـرمايه گـذار نبايـد از 

آن ها گذشـت . 
 1- استفاده از اکسل براي بیان گزارش هاي مالي

روي لوگاسـي يـک کارآفريـن اسـت که توانسـت سـال گذشـته 
   Weepoمبلـغ 2 ميليون دالر براي اپليکيشـن موبايل خـود به نام
 سـرمايه جـذب کنـد. او بـاز هم براي جـذب سـرمايه گذار تالش 
کـرد، امـا نتوانسـت ايـن مبلـغ را افزايـش دهـد. لوگاسـي قبول 
کـرد کـه وضعيـت حسـاب و کتـاب مالـي کسـب و کارش به هم 
ريختـه اسـت. او هـم ماننـد بسـيار از اسـتارتاپ هاي ديگـر، از 

گـوگل شـيتز واکسـل بـراي بيـان گزارش هـاي مالـي اسـتفاده 
مي کـرد. بـه عقيـده ي خـودش هميـن موضـوع باعث شـده بود 
کـه 30 تـا 40 درصـد شـانس جـذب سـرمايه گذار را از دسـت 
بدهد. اکسـل و گوگل شـيتز، خط قرمز سـرمايه گذاران هسـتند. 
ايـن نرم افزارهـا جزئيات امور را نشـان نمي دهنـد و غير حرفه اي 

به نظـر مي رسـند . 
سـرمايه گذاران مي داننـد کـه نمي تـوان بـا اسـتفاده از اکسـل 
گـزارش دقيقي از مقياس مالي داشـت. درواقـع آن ها نمي توانند 
منطـق صفحاتـي را کـه بـا اسـتفاده از فرمـول بـه هـم متصـل 
شـده اند، درک کننـد. يـک سيسـتم حرفـه اي حسـابداري ايـن 
ايـن نرم افزارهـا گزارش هـاي مالـي  مشـکل را حـل مي کنـد. 
بيـان  به خوبـي  را  اسـتارتاپ  و رشـد  ارائـه مي دهنـد  دقيقـي 

مي کننـد . 
  2-عدم ارائه ي گزارش  دو دلیجنس

دو دليجنس )Due diligence(  ، به ارزيابي و تحليل سـرمايه گذاران 
مي شـود.  گفتـه  سـرمايه گذاري  پتانسـيل هاي  و  وضعيـت  از 
سـرمايه گذاران بـه ايـن گـزارش اهميـت زيـادي مي دهنـد. زيرا 
نشـان مي دهد که اسـتارتاپ ها درک درسـتي از جريان سـرمايه، 
   Sageدرآمـد و هزينه هـا ي متغير خـود دارند. نرم افزارهايـي مانند
 و  Xero  گزارش هـاي مـورد نظـر سـرمايه گذاران را تهيه مي کنند. 
وجـود چنيـن گزارش هايـي نشـان مي دهـد کـه يک اسـتارتاپ 
اسـتفاده  خـود  تصميم گيري هـاي  بـراي  معتبـر  داده هـاي  از 
مي کنـد. گزارش هـاي فروش مسـتقيم، افزايش هزينـه و حقوق 
و دسـتمزد از جمله مواردي هسـتند که سـرمايه گذاران عالقه ي 
زيـادي به ديـدن آن هـا دارند. از نظـر سـرمايه گذاران، يک طرح 

عملياتـي هزينـه مبتني بر اعـداد و ارقـام، واقع بينانه تر اسـت . 
 3-عدم توجه بنيان گذاران به حقوقي که مي گيرند

سـرمايه گذاران بـه اسـتارتاپ هايي عالقـه دارنـد که اعضـاي آن 
تمـام انـرژي ذهنـي و فيزيکـي خـود را بـر اسـتارتاپ  متمرکـز 

کننـد. به عنـوان مثـال زماني کـه يک بنيان گـذار سـاليانه 100 
هـزار دالر درآمـد دريافـت مي کنـد، يعنـي ارزش چندانـي براي 
پيشـرفت اسـتارتاپ خـود قائل نيسـت. سـرمايه گذاران دوسـت 
دارنـد تمـام پولي کـه هزينه مي کنند براي پيشـرفت اسـتارتاپ 
هزينـه شـود؛ نـه اينکـه بنيان گـذاران آن را صـرف امـور غيـر 

کنند .  ضـروري 
  4- معرفي نکردن رقبا در حوزه ي کاري

بســياري از اســتارتاپ ها اطالعــات خــوب و جامعــي در 
ــر  ــتر ب ــا بيش ــد. آن ه ــه نمي دهن ــود ارائ ــاي خ ــورد رقب م
تجربــه ي کاربــري خــود تمرکــز مي کننــد و هميــن موضــوع 
ــازار  ــده ي ب ــي از آين ــم انداز خوب ــه چش ــد ک ــان مي ده نش
ندارنــد. پيــش از برگــزاري جلســه بــا ســرمايه گذاران، 
ــن  ــد. همچني ــل کني ــازار را تجزيه و تحلي ــدي ب ــان نق جري
گــزارش خــوب و جالبــي از فعاليــت کاري رقبــا تهيــه کنيد و 
ــال  ــوان مث ــراي ســرمايه گذاران توضيــح دهيــد. به عن آن را ب
ــل و  ــورد تحلي ــا را م ــودي رقب ــدار موج ــرمايه گذاران مق س
ــودي  ــتارتاپ موج ــک اس ــر ي ــد. اگ ــرار مي دهن ــي ق بررس
کمتــري نســبت بــه رقبــاي خــود داشــته باشــد، بايــد توضيح 
ــد  ــتارتاپ ها باي ــد. اس ــه ســرمايه گذاران بده ــده اي ب قانع کنن
ــروش و  ــاي ف ــورد هزينه ه ــي در م ــوب و جامع ــات خ اطالع
ــازار داشــته باشــند. نرم افزارهــاي  ــاي خــود در ب درآمــد رقب
ماننــد Qvinci  ، ابــزاري هســتند کــه بــه نرم افــزار حســابداري 
ــه  ــن زمين ــي در اي ــات خوب شــما متصــل مي شــوند و اطالع

ــد .  ــان مي دهن ــه کارآفرين ب
اسـتارتاپ ها بـا دوري کـردن از ايـن خطـوط قرمـز، مي تواننـد 
ارائـه ي بهتـري بـراي سـرمايه گذاران داشـته باشـند و درنتيجه 
شـانس خـود را بـاال ببرنـد. رعايـت ايـن مـوارد موانع اوليـه  را از 
ميـان مي بـرد و فرصت هـاي جديـدي را در اختيـار اسـتارتاپ ها 

مي دهد .  قـرار 

خطوط قرمز در مسير جذب سرمايه گذار
داليل کاهش سرمايه گذاري در استارتاپ ها

پيش نيازهاي رونق استارتاپ ها در ايران
ترقـي اقتصـادي: فعاليـت اسـتارت آپ هـاي اقتصـادي با هـدف تجاري سـازي ايـده هـاي جديد و 
درآمدزايي از آنها جاي خود را در اقتصاد کشـور طي چندين سـال گذشـته باز کرده و هم اکنون شـاهد 

فعاليـت تيـم هاي موفـق در حوزه هاي مختلـف اقتصادي در بازار هسـتيم. 
اسـتارت آپ مقوله اي به نسـبت جديد اسـت که در راسـتاي فرهنگ سـازي براي کار آفريني و به عمل 

نشـاندن ايده هاي ذهني صـورت مي گيرد . 
شـرکت هـاي نوپايـي کـه با ايده اي سـاده آغاز به کار مي کنند و در صدد رشـد و توسـعه آن ايـده و در 
آمدزايـي از طريـق پيـدا کـردن راه حلـي جديـد براي يک مسـئله هسـتند در حالي کـه تضميني براي 

موفقيت آن وجـود ندارد . 
بـه طـور ميانگيـن گروه هاي اسـتارت آپي بـا تعداد نفرات کـم و زمان فعاليـت کوتاه، در حدود 3 سـال 

فعاليـت مي کنند . 
در ايـران نيز طي چندين سـال گذشـته شـرکت هايي از اين دسـت بـه خوبي جاي خـود را در بازار پيدا 
کـرده انـد و بـه موفقيت هاي چشـم گيري رسـيده انـد. به طور مثال اسـتارت آپ هاي موفقـي در بخش 
حمل و نقل، خريد اينترنتي، اپليکيشـن هاي گوشـي هوشـمند و ... در بازار مشـغول به کار هسـتند که 

روزانه اسـتقبال افـراد از آنها بيش از پيش مي شـود . 
بـه هميـن خاطـر هفته نامـه اقتصـاد اکونوميسـت در نيمـه دوم سـال 2015 در تازه ترين گـزارش خود 
آماري از تحوالت ايجادشـده در ارزش دالري شـرکت هاي اسـتارت آپ ارائه داد و نکته جالب آن حضور 

سـه اسـتارت آپ بزرگ ايرانـي در رتبه بنـدي ارزش دالري بود . 
حسـين وکيلي در خصوص فعاليت اسـتارت آپ هاي اقتصادي در کشـور ما گفت: فعاليت اين دسـت از 
بنگاه ها نياز به برقرار کردن پيشـنيازهايي دارد که با رعايت قوانين آنها شـاهد به ثمر نشسـتن بيشـتر 

اين اسـتارت آپ هـا خواهيم بود . 
وي در ادامـه افـزود: سـامان دهـي در نظـام بانکـي و مطالبات کشـور به عنـوان قلب نظام پولـي و بانکي 
يکـي از اولويـت هـاي اقتصادي اسـت که بايد به آن بيـش از پيش توجه کرد که مثال بـارز آن در زمينه 

تثبيـت ارزش پـول ملي از طريق کاهش تورم اسـت . 
ايـن کارشـناس اقتصادي خاطر نشـان کرد: عالوه بر ثبـات در بازار پول، ايجاد ثبـات رواني و ثبات واقعي 
در جامعـه و در ميـان فعـاالن اقتصـادي و توليدکننـدگان تاثير مثبت خواهد داشـت. همچنيـن بايد در 

سياسـت گـذاري ها به دنبـال ايجاد انضباط مالي باشـيم . 
وکيلـي عنـوان کـرد: در حـوزه صنعـت، معـدن و تجـارت بنـگاه هـاي زود بـازده و صنايـع کوچـک در 
شـهرک هاي صنعتـي تاکنون موفق ظاهر شـدند که همين امـر باعث ايجاد اشـتغال در مناطق مختلف 
کشـور شـده اسـت .  وي بيان کـرد: در صورت ايجـاد اعتماد در ميان فعـاالن اقتصادي مي توانيم شـاهد 

افزايـش فعاليـت ايـن گروه ها در اقتصاد کشـور باشـيم . 

بازاربیمـــه وکارکسب89
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    باوجود آشنايي نسبتاً کامل جامعه پيمانکاران ايراني با شرايط عمومي و   
خصوصي پيمان، حضور آنها در رقابت هاي جهاني به دليل عدم همگرايي با 

نظام قراردادهاي بين المللي، با موانع جدي مواجه شده است . 
   EPCبراي تبيين و بررسي اين مسئله مي توان به عدم اشراف بر قراردادهاي
 اشاره کرد؛ اجراي قراردادهاي  EPC  با دارا بودن نکات کاربردي و مثبت همچنان 
در فضاي پيمانکاري ايران  ناشناخته بوده و يکي از تبعات اصلي و مهم اين 
عدم شناخت را مي توان حذف پيمانکار داخلي از رقابت با شرکت هاي خارجي 
دانست که ساليان متمادي به صورت حرفه اي نسبت به انجام امور پيمان ها به 

روش   EPC  در جامعه بين المللي مشغول به فعاليت هستند . 
از سوي ديگر پيمانکاران ايراني به جهت عدم آشنايي با اين نوع از فرآيند انعقاد قراردادها از فرصت شرکت در 
مناقصات گوناگون و حضور در قراردادهاي بين المللي محروم شده و اين امر تداوم فعاليت آنها را با مشکل جدي 

مواجه خواهد کرد .  
در مقابل شرکت هاي خارجي به دليل اطمينان کارفرمايان و يا صاحبان کار در خصوص دو مسئله بااهميت شامل 
»مبلغ نهايي« و »زمان قطعي پايان کار«، رويکرد اصلي خود را مبتني بر قراردادهاي  EPC  بنا نهاده و با در نظر 
گرفتن مزايا و معايب اين نوع از منظر کارفرمايان و پيمانکاران، حضور حرفه اي خود را در پروژه هاي بين المللي 
حفظ کرده اند .   اما اين مسئله مهم در ايران مغفول مانده و نياز است که تمهيدات الزم براي همگرايي هر چه بيشتر 

فعاليت حرفه اي و تخصصي کارفرمايان و پيمانکاران داخلي به اين نوع از قراردادها انديشيده شود . 
پروژه هـاي  EPC  داراي ويژگي هـاي خـاص و مبتنـي بـر کنتـرل و برنامه ريـزي هسـتند و در ايـن روش سـه 
   engineeringمخفـف واژگان  EPC   آيتـم مهندسـي، تأميـن و سـاخت در قالـب يـک قـرارداد انجـام مي يابـد؛

 (مهندسـي ) ،  ( procurementتأميـن ) ،   ( constructionسـاخت( اسـت . 
هم زمان با امضاء و تبادل قرارداد EPC  ، پيمانکار مطابق با اسناد و مدارک مناقصه تعهدات خود را پذيرفته و در اين 

راستا مي تواند با به کارگيري پيمانکاران فرعي بخش هايي از تعهدات خود را برون سپاري کند . 
اين تيپ قرارداد از پيچيدگي هاي خاص برخوردار بوده و مستلزم اين است که از خدمات کارشناسان داراي 
تخصص الزم باألخص کارشناسان حقوقي و نيز کارشناسان فني مرتبط با موضوع پيمان، به عنوان مشاور در اين 
نوع از قراردادها استفاده شود .   از الزامات و اطالعات موردنياز يک کارشناس خبره در قراردادهاي   EPC  مي توان به 

آشنايي با قوانين و مقررات مربوطه، خدمات مهندسي محلي ، کارکنان نظارتي محلي و... اشاره کرد .  
دليل اصلي صاحبان کار، کارفرمايان و نيز شرکت هاي خارجي در ترجيح يک قرارداد  EPC  بر ساير قراردادها 
اطمينان از هزينه هاست چراکه در اين قراردادها، پيمانکار موظف است پروژه را بدون اعمال هرگونه تغيير در 
هزينه ها به کارفرما يا صاحب کار تحويل دهد. البته نبايد ازنظر دور داشت که اعمال تغييرات از سوي کارفرما يا 

صاحب کار، مذاکرات و توافقات بعدي در خصوص قيمت و تغييرات را نيز در پي خواهد داشت .  
فارغ از توضيحات اجمالي و مثال فوق، جهت معرفي شرکت ها و پيمانکاران داخلي در قراردادهاي بين المللي بايد 
هر چه سريع تر تحقيقات و بررسي هاي الزم در خصوص انعقاد اين نوع از قراردادها و ارائه آموزش هاي دقيق و 
استاندارد در دستور کار متوليان امر قرار گرفته و پيرو آن فرصت هاي مهم و سازنده را در مناقصات بين المللي 
مغتنم شمرد؛ به نحوي که بتوان با اشراف و آشنايي با اين مقوله و آموزش نيروهاي متخصص، حضور در پروژه هاي 

مطرح و کارآمد را براي جامعه کارفرمايان و پيمانکاران ايراني به ارمغان آورد . 
البته ناگفته نماند که اخيراً کارفرمايان داخلي نيز براي کاهش ريسک در پروژه هاي عمراني و صنعتي  
و  اهميت موضوع  اين مسئله  به صورت   EPC  گذارده اند که  پروژه ها  واگذاري  بر  را مبتني  رويکرد خود 
پرداختن جدي به اين مقوله را دو چندان مي کند .   در حقيقت انجام امور پيمانکاري در ايران و جهان 
منافع  تأمين  اين حوزه در داخل کشور جهت  و الزم است متصديان  نبوده  رويکردها  تغيير  از  مستثنا 
حداکثري و حضور فعال در پروژه ها و قراردادهاي بين المللي و در رقابت با شرکت هاي خارجي، خود را با 
شرايط روز منطبق کرده و با پياده سازي نظام مديريت پروژه ها به روش   EPC   بيش ازپيش خود را به نظام 
قراردادهاي بين المللي نزديک کنند تا بتوانند با کارفرمايان خارجي تعامل و همکاري و متقاباًل با پيمانکاران 

خارجي قدرت رقابت بيشتري داشته باشند . 

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

عيـن الدوله صدراعظم مسـتبد مظفرالدين شـاه بود کـه در دوره مبـارزات آزادى خواهان آنان را سـخت 
آزرد و سـرکوب کـرد.وى از مخالفيـن سـر سـخت مشـروطيت بـه شـمار مـى رفـت. عيـن الدولـه باغ و 
عمارتـى در مبـارک آبـاد بنـا نهـاد. در آن عصـردر اين منطقه وسـيع  که بيـرون از حصار ناصـرى تهران 
بـود، جـز آبـادى هايى بسـيار خرد جايى مسـکون و آبـاد نبـود. شـاهزاده عبدالمجيد ميرزا عيـن الدوله 
اراضـى ديگـرى نيـز در اين حدود داشـت .از آن جمله اسـت باغ شازده)شـاهزاده( در جنـوب مبارک آباد 
کـه بعـد هـا آبجو سـازى در قسـمتى از آن اراضى سـاخته شـد و اکنـون بخشـى از آن اراضى بـا نام باغ 
شـازده بـه صـورت بوسـتان داير اسـت. مجيديـه برگرفتـه از نام ايشـان اسـت.در حوالى باغ عيـن الدوله 
بـاغ هـاى مشـهورى بـه فواصلى در جهـات مختلف آن قرار داشـت از آن جمله اسـت؛ باغ سـلطنت آباد 
ناصرالديـن شـاه ، بـاغ حـاج اميـن الضـرب )ضرابخانه( باغ مهـران )محل سـاواک( و البته بـاغ هاى ديگر 
کـه مالکيـن مشـهورى نداشـتند.زمانى اطـراف ايـن باغ در مبـارک آباد و حسـين آبـاد و لويـزان و ...باغ 
هاى سرسـبز فراوانى وجود داشـت.عين الدوله تا سـال 1306خورشـيدى در قيد حيات بود.وى در سـال 
هـاى پايانـى عمـر با ورشکسـتگى بزرگى مواجه شـد. طلبکاران بسـيارى از اموال او را به يغمـا بردند و از 
طرفـى تنهـا پسـرش هم مـردى اليق و با کفايت نشـد که بتواند اموال پـدر را جمع و جـور نمايد. به هر 
روى بـا شـرايط پيـش آمـده، اين باغ و عمـارت از مالکيت عين الدولـه بيرون آمد و مالـک جديدى با نام 
بصيرالدوله)هـروى( پيـدا کرد.بصيرالدوله  دسـتى سـر و گوش عمارت کشـيد و آن را به اسـکان خانواده 
اش اختصـاص داد.گـو اينکـه بعـد ها نيز تغييراتـى در بنا پديد آورد.بعـد از مرگ مالک جديـد عمارت و 
بـاغ مزبـور بـه فرزندش دکتر نصرت اهلل هروى رسـيد،و از ايشـان  هـم به دخترش شـيرين انتقال يافت.

کنفرانس تهران
از حـوادث تاريخـى و خطيـرى که در اين باغ رخ داده کنفرانس تهران اسـت. در خالل جنگ جهانى دوم 
سـران سـه کشـور روس و انگليس و آمريکا که پيشـتر قوايشان در تهران مستقر شـده بودند در پايتخت 
حضـور يافتند.ايشـان بـه جهت امنيتـى و ديگر مالحظـات از مرکز شـهر و تمرکز منطقه مسـکونى دور 
شـده و در عمـارت عيـن الدولـه اسـتقرار پيـدا کردنـد، کنفرانـس تهرا ن کـه در روزهـاى 6 تـا 9 آذرماه 
سـال 1322 خورشـيدى برابـر بـا دسـامبر 1943 ميـالدى در تهران انجـام گرديد، چهارميـن کنفرانس 
سـران کشـورهاى انگليـس، امريـکا و شـوروى بود،که به منظور توافق درباره حواشـى جنـگ با متحدين 
و ترسـيم  جهـان پـس از پايان جنـگ جهانى دوم به صورت سـرى برگزار  شـد.عکس تاريخى چرچيل، 

روزولـت و اسـتالين در ايوان شـمالى بنـاى عين الدوله، يـادگارى از اين رويداد اسـت.
باغ و ساختمان عمارت

عرصه باغ11900 مترمربع اسـت که به شـکل مسـتطيلى شـمالى جنوبى تعيين شـده اسـت .باغ  داراى 
چهار در اسـت؛ دو ورودى اصلى درسـمت شـمال و جنوب و دو ورودى فرعى در دو جهت شـرق و غرب.

درشـمالى در اصلى و تشـريفاتى مجموعه به شـمار مى رود.مسـاحت سـاختمان 800متر است که در دو 
طبقـه بنـا گرديـده. سـاختمان اوليه بنايى اعيانى ولى سـاده  ييالقـى در دو طبقه بود.از زمـان احداث بنا 
خبـر دقيقـى در دسـت نيسـت اما بـا قراين و امـارات بايد عمـارت بيـن سـال هاي 1330-1310 قمرى 
سـاخته شـده باشـد.در طبقـه همکف شاه نشـين با سـقف آيينه کارى شـده و تزئينـات قرار داشـت ،که 
دوطـرف آن  راهـرو ايجـاد شـده بود .دسترسـى به طبقـه دوم از طريق راه  پله اى بود که سـمت شـمال 
شـرقى سـاخته اند . بصيرالدوله در دوران اسـکان دراين باغ چند مرتبه دسـت به تعميرات و سـاختمان 
زد.بار نخسـت در سـمت شـمال شاه نشـين با ايجاد سـالنى فضاى ورودى سـاختمان تقويت بخشيد.که 
ايـن خـود سـبب پيدايـى بالکنى در طبقـه دوم گرديد.بار ديگر راه پله سـاختمان را از شـمال شـرقى به 
ميـان ضلـع غربـى انتقال داد و با توسـعه سـالن ضلع شـمالى، در طبقه همکف ، چند اتاق بـه صورت دو 
گوشـواره  قرينه در دو سـمت بنا سـاخت .در وسـط باغ،اسـتخر بزرگى با جزاير کوچک ساخته بودند. اين 
جزايـر بـا پـل هـاى فلزى کوچکى به خشـکى و به يکديگـر مرتبط بودنـد.در اين بنا در جهت شـمال به 
جنـوب ورودى،يـک کرسـى بـه ارتفـاع 5/1 متر قرار دارد و توسـط ده پله به ايوانى وارد مى شـود که دور 
تـا دور سـاختمان را مـى چرخـد. بنـا با نقاشـى ديوارى،گچ برى،آيينـه کارى و قاب بندى تزئيين شـده 

اسـت. آخريـن مالـک خصوصى بـاغ و عمـارت عين الدولـه دختر دکتر هـروى خانم شـيرين بود که 
حاضـر شـد تـا اين ملک را براى اسـتفاده عمومى به شـهرادارى بفروشـد.در حـال حاضرنگارخانه 

بـرگ در عمـارت عيـن الدوله  داير اسـت.عمارت عين الدوله در پاسـداران، ميـدان هروى 
خيابـان وفـا منش، خيابـان افتخاريان ، کوچه جاللى قـرار دارد.

دیدگاه 
لزوم همگرايي پيمانکاران با نظام قراردادهاي بين المللي

مصطفي خلیلي
مشاور حقوق کسب وکار

چرا بايد هوش مصنوعي را جدي بگيريم  

ورود بانک هاي چيني به حوزه هوش مصنوعي  
ترقـي اقتصـادي: هـوش مصنوعـي را بـه همـراه 
سرنوشـت  تعيين کننـده  عامـل  دو  بيوتکنولـوژي 
اقـوام در قـرن بيسـت و يکـم  کشـورها و حتـي 
مي داننـد. ايـن گـزارش را بخوانيـد تا بدانيـد رقابت 

چقـدر جـدي اسـت . 
امريکايي ها شايد در حوزه تحقيق و توسعه هوش 
مصنوعي رهبر بي چون و چرا به حساب بيايند اما مقام 
دومي چين در اين بخش اهميت فراوان دارد. چيني ها 
اما  هستند،  عقب تر  پيشرفته  تحقيقات  زمينه  در 
شرکت هاي چيني استفاده هاي کاربردي تري از هوش  
مصنوعي مي کنند که مي تواند براي کشورهاي ديگر 
هم راه گشا باشد. اين گزارش در فصل نامه دانشکده 
اقتصاد چئونگ کنگ، از مهم ترين مراکز آموزش عالي 

اقتصاد در چين منتشر شده است.  
هرکـس که تـا به حال خواسـته باشـد در چين پول 
هنگفتـي را از يـک حسـاب به حسـابي ديگـر حواله 
کنـد مي دانـد کـه ماجرا چقـدر کند و خسـته کننده 
اسـت. روند اسـتاندارد اين اسـت که شـخصا به بانک 
برويـد، در صف منتظر بمانيد، کارت شناسـايي تان را 
نشـان دهيـد، کلي فـرم پر کنيـد و باالخـره با توجه 
بـه طول صف، يک سـاعت يا بيشـتر منتظـر بمانيد 

تا درخواسـتتان انجام شـود . 
به لطف هوش مصنوعي اين روند تغيير کرده است. 
بزرگ چين   بانک هاي  از  يکي  بنک،  چاينا مرچنتز 
در آپديت اخير برنامه موبايلي اش به مشتريان اجازه 
مي دهد که مقادير فراوان پول را به هر حسابي که 
مي خواهند حواله کنند. نکته اينجاست که امنيت اين 
حواله با اسکن تشخيص چهره توسط هوش مصنوعي 
تضمين شده است. کل روند اينجا حدود يک دقيقه 

طول مي کشد . 
ليلي ژائو، تاجر سي و چند ساله چيني ساکن شانگهاي 
که از اين سيستم استفاده مي کند مي گويد: »برنامه 
واقعا هوشمند است. اگر احساس کند چيزي سر جاي 
خودش نيست دوباره درخواست اسکن چهره مي دهد  

حتي اگر پول کمي را بخواهيد حواله کنيد ». 
شرکتي که اين سيستم تشخيص چهره هوشمند را 
براي بانک طراحي کرده چيني است. ييتو تکنالجي در 
سال 2012 تاسيس شد. در سال 2013 يک صندوق 
و  کرد  سرمايه گذاري  آن  در  چيني  سرمايه گذاري 
کمي بعد شرکت هاي مختلف از جمله يک صندوق 

آن  حاميان  جمع  به  امريکايي  مهم  سرمايه گذاري 
پيوستند. يکي از مشتريان ييتو اداره گمرک چين است 
که به کمک سيستم تشخيص چهره آنها قاچاقچيان 
را شناسايي مي کند. هوش مصنوعي ييتو به مديريت 

ترافيک شهري هم کمک مي کند . 
شايد غول هاي حاضر در سيليکون ولي امريکا در 
حوزه هوش مصنوعي در مرکز توجه دنيا باشند، اما 
شرکت هاي نوظهوري مثل ييتو يا غول جست وجوي 
در  قدرتمندي  رقيب  به  را  اينترنتي  Baidu  چين 
اين بخش تبديل کرده اند. لو يانشيا، مدير تحقيق 
مي گويد:  آي دي سي  بازار  تحقيقات  شرکت  در 
»چيني ها در چندين حوزه هوش مصنوعي پيشرو 

هستند مثل تکنولوژي هاي تشخيص چهره و صدا. 
به عالوه آنها توانسته اند هوش مصنوعي را به زندگي 

روزمره وارد کنند .«
طبق گزارش اخير موسسه تحقيقاتي مکنزي چين 
يکي از مراکز مهم دنيا در حوزه هوش مصنوعي به 
حساب مي آيد و يکي از نقاط قوتش جمعيت بااليش 
کار  بهتر  براي  مصنوعي  هوش  سيستم هاي  است. 
کردن به دريافت مداوم اطالعات از تعداد عظيمي از 

کاربران متکي اند و چين در اين حوزه کم ندارد . 
غول هاي تکنولوژي مثل  Baidu  و  Tencent  در طول 
سال هاي اخير ميلياردها دالر خرج تحقيق در اين 
حوزه کرده اند و هم زمان عالقه سرمايه گذاران چيني 
و خارجي به شرکت هاي نوظهور چيني متخصص در 
هوش مصنوعي بيشتر مي شود. بين سال هاي 2015 
تا 2016صندوق هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
در 226 شرکت هوش مصنوعي به طور ميانگين 5,9 

ميليون دالر سرمايه گذاري کردند . 
  MOZI Healthکه در شانگهاي قرار دارد و سال پيش 
تاسيس شده يکي از اين شرکت هاست. اين شرکت از 
هوش مصنوعي در حوزه داروپژوهي استفاده مي کند. 
   MOZIکنت زايتليک، بنيان گذار و مديرعامل 29 ساله
 مي گويد: »اين بازار نوظهور، خشن و بي قانون است. 
را  فرصت  اين  است. هرکس  ممکن  حاال هرچيزي 
دارد که به شرکت شماره يک چين در حوزه هوش 

مصنوعي تبديل شود .«
فقط سرمايه خصوصي نيست که روانه شرکت هاي 
نوظهور هوش مصنوعي مي شود. لو يانشيا مي گويد: 
»ما متوجه حمايت قوي دولت از اين صنعت هستيم.« 

دولت چين قول داده تا سال 2018 حدود 15 ميليارد 
هدف  کند.  سرمايه گذاري  مصنوعي  هوش  در  دالر 
آمدن شرکت هايي در کالس  به وجود  دولت چين 
توليد  با گوگل و آي بي ام در  بتواند  تا  جهاني است 

ماشين هاي هوشمند رقابت کند
با وجود همه اين پيشرفت ها، صنعت هوش مصنوعي 
چين با مشکالت زيادي دست و پنجه نرم مي کند 
باهوش  نيروي  کمبود  آنها  مهم ترين  از  يکي  که 
در  حوزه  چندين  در  اينکه  با  و  است.  آينده نگر 
اين صنعت چيني ها دستاوردهاي خوبي داشته اند 
راننده کامال  بدون  در حوزه هايي مثل خودروهاي 
از شرکت هاي امريکايي عقب تر هستند. عده اي از 
تحليل گران از اين مي ترسند که بازار مصرف همراه 
با حجم سنگين سرمايه  دريافتي رشد نکند و شاهد 

حبابي شدن بازار باشيم . 
آیا هوش مصنوعي خطرناک است؟

عبارت »هوش مصنوعي« ممکن است از ديد بعضي ها 
به داستان هاي علمي- تخيلي محدود باشد، به تصاوير 
از دنيايي که در آن ماشين هاي هوشمند  ترسناک 
کنترل انسان - برده ها را در دست گرفته اند. چيزي 
 :2001« رمان  آدم کش  هوشمند  ربات  هال،  شبيه 
اديسه فضايي« ايزاک آسيموف يا سيستم آخرالزماني 
اسکاي نت در سري فيلم هاي »ترميناتور«. اتفاق هايي 
مثل پيروزي برنامه هوش مصنوعي آلفاگوي شرکت 
گوگل در برابر که جيه، قهرمان جهاني بازي تخته اي 
گو، که بهار امسال در چين رخ داد، چنين هراس هايي 
را تقويت مي کنند. ماشين ها کم کم از انسان باهوش تر 
مي شوند .  اما نبايد فراموش کرد که فعال ربات هايي 
باهوش بي نياز از انسان به وجود نيامده اند و بايد آنها 
را در کتاب هاي علمي - تخيلي جست وجو کرد. ما 
ماشين ها  توسعه هوش  فعلي در حال  در وضعيت 
هستيم. يعني به جاي ساخت ماشين هايي بي نياز 
از انسان، در حال افزايش هوش ماشين ها هستيم تا 
بتوانيم توانايي هاي خودمان را گسترش دهيم: اينکه 
بتوانيم تشخيص پزشکي را سريع تر و دقيق تر کنيم 
يا کاري کنيم که ديگر به خاطر يک حواله بانکي يک 

ساعت در صف منتظر نباشيم . 
اينجاست که مي توانيم نتايج خيره کننده تکنولوژي را 
در زندگي معمولي ببينيم. و بنيان همه اين تحوالت 
روي ايده »يادگيري ماشين« گذاشته شده است. به 

مي تواند  مدرن  کامپيوتري  برنامه  يک  ساده،  زبان 
روندها را در اطالعات پيدا کند و هم زمان که ديتاي 
بيشتري دريافت مي کند در امر تشخيص روند بهتر و 
بهتر مي شود. اين يعني ماشين مي تواند بدون نياز به 
کسي، از طريق بررسي واکنش انسان ها به اطالعاتي 

که ارائه کرده، چيز ياد بگيرد . 
به  آلفاگو  کامپيوتر  که  است  روند  به کمک همين 
بزرگ ترين قهرمان بازي کهن چيني تبديل مي شود 
يا ييتو مي تواند روزبه روز در تشخيص چهره ها بهتر 

عمل کند . 
يادگيري ماشين به اين شکل پيشرفته نيازمند سه 
پيشرفته، سخت افزارهاي  الگوريتم هاي  است:  عامل 
قدرتمند که توانايي بررسي حجم عظيمي از اطالعات 
کنوني  دنياي  در  جديد.  خام  اطالعات  و  دارند،  را 
دسترسي به دو عامل اول خيلي سخت نيست. آنچه 
دشوار است دسترسي به اطالعات خام جديد است. 
)دليل حضور و تبليغات گسترده برنامه نقشه گوگل 
در هند هم همين است. شرکت گوگل در تالش است 
با کمک جمعيت عظيم کاربران تلفن هاي هوشمند در 
هند، سيستم هوش مصنوعي نقشه خود را تقويت 
کند تا بتواند از آن در کشورهاي پيشرفته و سيستم 

خودروي بدون راننده بهره بگيرد .(
يکي از نقاط قوت چين در اين حوزه اين است که 
خود  خصوصي  حريم  به  نسبت  کشور  اين  مردم 
حساس نيستند. جيانگ وئي، از شرکت ژن فاند که در 
شرکت هاي هوش مصنوعي سرمايه گذاري کرده است 
مي گويد: »نگاه چيني ها به حريم خصوصي با غربي ها 
متفاوت است. اکثر چيني ها حاضرند در قبال استفاده 
اطالعات  موبايل،  کاربردي  و  رايگان  برنامه  يک  از 
خصوصي شان را در اختيار آن بگذارند.« به همين خاطر 
است که سيستم هاي تشخيص چهره و صدا در چين 
جزو پيشرفته ترين ها در دنيا به حساب مي آيند و مجله 
تکنولوژي دانشگاه ام آي تي در فهرست »50 شرکت 
هوشمند دنيا« سال 2016 خود، سايت  Baidu  را در 

رتبه دوم قرار قرار داد . 
به همين داليل است که بايد چين را در حوزه هوش 
جنگ هاي  و  آينده  اقتصاد  گرفت.  جدي  مصنوعي 
آينده، اقتصاد و جنگ هاي مبتني بر هوش مصنوعي - 
و نه عملکرد تک تک افراد- هستند و چين رقيب اصلي 

غرب در اين حوزه است . 

نخبگان فکرى هر جامعه نويسندگان،دانشگاهيان 
هنرمندان  و  ،خبرنگاران  ،کارشناسان  ،محققان 
راهبرد  و  رهيافت  و  روش  و  انديشه  که  هستند 
توليد مى کنند. آن چه اهميت دارد آن است که 
نخبگان  ميان  يافته  سامان  و  منطقى  معاشرت 
فکرى و نخبگان ابزارى ،مى تواند سرنوشت يک 
جامعه را تعيين کند. درکشورهاى صنعتى و در 
با طيف وسيعى  توسعه تصميم گيرندگان   حال 
از انديشمندان در تماس هستند. طيف تخصصى 
اين مجموعه ،وسيع بوده و شامل محقق ,نويسنده 
مى  نماينده  و  ،مجرى   مدار  ،سياست  ،نظامى 
و  سال  ،پنجاه  سال  بيست  به  هميشه  که  شود 
به  کشورها  اکثر  کنند.  مى  فکر  آينده  سال  صد 
مرکز  يک  و  فکرى  کانون  يک  مختلف  عناوين 
ثقل فکرى دارند که در آن جا سه گروه نظاميان 
،مسايل مهم  انديشمندان جمع شده  و  ،مجريان 
مى  تعيين  و  گذاشته  بحث  به  را  استراتژيک  و 
در  عملى  و  فکرى  هاى  بهترين  واقع  در  کنند. 
چنين  تشکيل  بنابراين  شوند.  مى  جمع  جا  آن 
کانونى  در کشور ما نيز  الزم است . کانونى که 
ترين  ها در حوزه  ،عاقل  ترين  ،پيچيده  بهترين 
سياست ،ثروت ،نويسندگى ،دانشگاه،خبرنگارى و 
به تناسب تخصصى  نظامى در آن جمع شوند و 
که دارند حول و حوش مسائل مختلف به تبادل 
گروهها  اين  ميان  نظر  اجماع  اگر  بپردازند.  نظر 
بوجود آيد در واقع سرنوشت جمعى خواهد بود. 
انديشمند زمانى به درد حوزه اجرا مى خورد که 
واقعى  کارشناس  گيرد.  قرار  مسائل  جريان  در 
خام  مواد  و  اطالعات  ابزار  از  که  است  کسى 
الزم بهره مند باشد. برج عاج علمى خيلى براى 
حوزه عمل مفيد نيست و از  نظريه هاى آرمانى 
برد.  بهره  اجرايى  بعد  در  توان  نمى  آسمانى  و 
مسير  در  گذاشتن  گام  مانع  که  داليلى  از  يکى 
همکارى جدى و نهادينه ميان نخبگان ابزارى و 
فکرى است ،تلقى مجريان از مقوله مملکت دارى 
است  تعريفى  و   عمل  حوزه  در  زدگى  ،سياست 
مهم  را  ارادت  و  دارند  کار  از  مجريان  برخى  که 
تر از مهارت مى دانند . ارتباطات  محدود فکرى 
با دنيا، عدم تفکيک حوزه فکر و عمل و توجه به  
را  , مشورت نکردن  و آن  دستاوردهاى مقطعى 
نشانه  دانستن، بومى نيينديشدن  و انديشه هاى 
غير واقعى آرمان گرايانه از معضالت اصلى توسعه 
واقعيت هاى  است. عدم شناخت  نيافتگى کشور 
يک جامعه توسط  نخبگان فکرى و عدم توجه به 
علم ،تفکر ابزارى و تفکر رهيافتى توسط نخبگان 
ابزارى باعث شده که افکار جديد و انديشه هاى 
گره گشا شکل نگيرند .بنابراين الزم است تعريف 
تخصص را اينگونه ارائه کنيم . تعهد به پيشرفت 
،آرمان ها و ارزش هاى يک جامعه يک اصل است 
،اما تخصص را نبايد مساوى با مدرک بدانيم. اين 
فهم غلط از تخصص باعث شده که در سال هاى 
براى گرفتن مدرک  از مجريان  اخير عده زيادى 
هزاران  در البالى  و  بياورند  دانشگاهها هجوم  به 
کار اجرايى سطحى از مراحل علمى را پشت سر 
بگذارند. در حالى که در واقع نخبگان ابزارى الزم 
علمى  مراحل  و  داشته  مدرک  حتماً  که  نيست 
بايد  ابزارى  نخبگان  باشند.  را پشت سر گذاشته 
تحليلى  و  فکرى  دقيق  بسيار  هاى  توانايى  از 
برخوردار باشند،.پديده شناسى و قدرت شناخت 

الويت ها ، تقدم ، تاخر و تسلسل انجام کارها را 
بدانند .در اين شرايط است که تئورى مى تواند 
بسيار موثر باشد. داشتن تصورى کالن از عملکرد 
،مجموعه نگرى ،مديريت زمان و رعايت تسلسل 
امور،  تحليل  و  ،تجزيه   فکرى  ،نظم  نوآورى  و 
کالن نگرى ، شيوه هاى صحيح و موثر استدالل 
، ثبات رفتارى و انديشه ,حساسيت به گفتگو  و 
مشورت  از جمله ويژگى هايى است که نخبگان 
بلند  و  نفس  به  باشند.اعتماد  داشته  بايد  ابزارى 
و  معاشرت  ،وقار  فکرى  و  رفتارى  وقار   ، طبعى 
در  ,وقار  دارى  خويشتن  و  تحمل  در  ،وقار  کالم 
حفظ حقوق طبيعى و انسانى ديگران  از ويژگى 
هاى بارز رفتارى نخبگان ابزارى است. البته نبايد 
مدنيت  و  خانواده  از  وقار  اين  که  کرد  فراموش 
به  اعتماد  بلند طبعى و  . وقار و  شروع مى شود 
نفس به واسطه سن ،معاشرت و نگاه استداللى به 
دنيا به دست مى آيد. نخبه ابزارى کسى است که 
باشد.  داشته  ،آلترناتيو  اجرايى  دستگاه  از  خارج 
سالم  ها،  بهترين  اينکه  يعنى  گرايى  نخبه  بحث 
ترين ها ،عاقل ترين ها و مجموعه نگرها بتوانند 
توسعه  حامالن  و  بگيرند  تصميم  و  بينديشند 
جامعه باشند. در کانون و تشکل هاى نخبه گرايان 
باشد.  کارساز  بسيار  تواند  مى  مردمى  مشارکت 
با بيان برداشت و استداللهاى  گروههاى مختلف 
مختلف بصورت منطقى و مسالمت آميز از طريق 
مطبوعات ,ارتباطات جمعى و شرکت در انتخابات 
کانون  به  را  ديدگاههايشان  توانند  مى  صنفى 

هاى نخبه گرايان منتقل کنند. هر قدر حجم و 
گستره اين تشکل ها مردمى تر باشد اثر گذارى 
داشت.  خواهد  جامعه  نخبگان  افکار  بر  بيشترى 
يافته و صنعتى احزاب 65  در کشورهاى توسعه 
مى  کسب  مردم  طريق  از  را  خود  ى  آرا  درصد 
احزاب  و  ها  ايجاد تشکل  با  واقع مردم  کنند در 
مى توانند خواست هاى خود را به نخبگان منتقل 
نموده و منافع شان را پيش ببرند. بنابراين قوى 
نخبگان  به حوزه  را  مردمى  عناصر  و  افراد  ترين 
پيشرفت  باعث  نهايت  در  که  کنند  مى  معرفى 
فضاى  در  کشور  اقتصادى  و  اجتماعى  توسعه  و 
مسالمت آميز و رقابتى  مى گردد. احزاب و تشکل 
آراى  بتوانند  قدر  هر  يافته  توسعه  جوامع  در  ها 
مردم را به سمت خود جلب کنند به همان ميزان 
مى توانند منطق و استداللهاى خود را در جامعه 
عملى نموده و منعکس نمايند و اين خصيصه از 
موفق  اقتصادى  و  صنعتى  جوامع  هاى  ويژگى 
نظر  اجماع  به  بتوانيم  نيز  ما  که  دنياست.اين 
خواهد  مى  سياسى  برسيم شجاعت  ملى  و  کلى 
. توسعه يافتگى نتيجه اصالح فرهنگى است که 
عزم  و تصميم سياسى در بين نخبگان سياسى 
کار  ما  گروهى جامعه   فرهنگ  در  طلبد.  را مى 
جمعى و وحدت رويه وجود ندارد . از طرفى يکى 
حکومت  و  دولت  حوزه  اساسى  هاى  شاخصه  از 
قدرت است . در چارچوب قدرت انديشه ها  در 
الزم  بنابراين   . شود  مى  انديشى  مصلحت  گير 
است نخبگان ابزارى تشکل هايى مستقل از نهاد 

حومتى و دولتى ايجاد کنند تا با کيفيت و کارايى 
نهادهاى  دانشگاهها  شوند.  عمل  وارد  بيشترى 
بايد  سياسى  نخبگان  که  هستند  المسايل  حل 
دولت  چون   . باشند  ملى  نهادهاى  بوجودآورنده 
توليد  انديشه  هم  تواند  نمى  واحد  زمان  يک  در 
جوامع  در  باشد.  داشته  اجرايى  کار  هم  و  کند 
مجريان  و  هم جداست  از  دو حوزه  اين  صنعتى 
مى  فکرى  نخبگان  هاى  انديشه  محتاج  را  خود 
دانند. يکى از مشکالت ما اين است که مجريان 
البته   . انديشه  و اجرا مى دانند  خود را صاحب 
وجود  هم  قدرتمندى  و  توانا  افراد  است  ممکن 
داشته باشند که اين دو خصيصه را بطور همزمان 
نهاد هاى  است که  آن  بر  اصل  اما  باشند  داشته 
فکرى و تشکل هاى توليد فکر بايد بازوى کمکى 
فکرى  حوزه  باشند.  اجرايى  دستگاههاى  براى 
يعنى   . است  تخصصى  امر  يک  دارى  مملکت 
پيچيده ترين انديشه ها ،سياست ها و ديدگاهها 
جامعه  به صالح  و  است  دارى  مملکت  حوزه  در 
عمومى  امر  به  دارى  مملکت  تفکر  که  نيست 
است  خواص  حيطه  در  حوزه  اين   . شود  تبديل 
و افراد خاص را مى طلبد و نبايد جنبه جنجالى 
،مطبوعاتى و تبليغاتى به خود بگيرد . اين حوزه 
حوزه عقل است نه هياهو . بنابراين مراکز و تشکل 
هاى تحقيقاتى و مشورتى با استفاده از  نخبگان 
فکرى و ابزارى در فضايى دور از تبليغات عمومى 
,تملق هاى فردى و مالحظه کارى با بهره گيرى 
از فرهنگ عميق نقد و صراحت با تحمل و تساهل 
مى توانند با داخل کردن تئورى به حيطه مملکت 
دارى در   توسعه  و تقسيم مسئوليت ها سهيم 
ها  گيرى  تصميم  از  بسيارى  ما  در کشور  باشند. 
هاى  ندارند.سياست  متولى  و  اجرايى   پشتوانه 
مفيد و موثرى مطرح مى شود اما بصورت مکتوب 
باقى مى ماند و اجرايى نمى شود. داشتن برنامه 
خوب و عالمانه مساوى با به دست آوردن جواب 
افرادى  نيز  قانون  در  است  ممکن  حتى  نيست. 
براى اجراى برنامه هاى مناسب و مطلوب در نظر 
وجود  افرادى  چنين  واقعيت  در  اما  شوند  گرفته 
ندارند. ميان طرح ،انديشه و مبانى فکرى توسعه 
بخش  در  ندارد.  وجود  تفکيکى  توسعه  اجراى  و 
اجرايى توسعه نياز به انسان هاى ويژه و تشکيالت 
بايد در ساختار  اجتماعى  خاصى وجود دارد که 

و دغدغه هاى فردى جامعه آنها را بوجود آورد.

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

 باغ عین الدوله
باغ های ایرانی

عقالنیت و توسعه یافتگی ایران
نخبگان فكری

دکتر محمود سریع القلم

دغدغه پیشـرفت، توسـعه یافتگـی و ثبات سیاسـی ایران، همچنـان ادامه دارد. کشـورهای هم 
ردیـف مـا راه خـود را پیدا کـرده، ما همچنـان در نزاعهـای فکری و سیاسـی خـود غوطه وریم. 
قبـل از کشـورهایی مثـل کـره جنوبـی، مالـزی وحتـی چین بحـث توسـعه یافتگی را شـروع 
کردیـم ولـی هیـچ توفیقـی در این زمینـه نیافته ایـم. واقعیت تلخ این اسـت که مـا خیلی فکر 
نمی کنیـم ، صحیـح فکـر نمـی کنیـم ، جمعـی فکر نمـی کنیم و بـه ایـن نتیجه می رسـیم که  
مسـائل خـود را خوب تشـخیص نمی دهیـم. مدام نظامهـای اجتماعی وسیاسـی خـود را تغییر 
می دهیم. شـاید سـامان و اسـتقراررا دوسـت نداریم چون خیلی زحمـت دارد ترجیح می دهیم 
بـا هیجـان و اوضـاع روز زندگی کنیم.افکار بسـیار خوب خود را در سـخنرانیها نتوانسـته ایم به 
سیسـتم تبدیـل کنیم.افکار غربـی را خیلی خوب و سـریع ترجمه و ریسـندگی و بافندگی خود 
را بـه آن اضافـه مـی کنیم .عـده ای مـی خواهند تمام مـردم را زاهـد، برخی مـی خواهند همه 
مـردم را روشـنفکر و بعضـی میخواهند همـه را غربی کنند ... بـدون اینکه متوجه باشـند که هر 
کـدام از ایـن ))ایسـم ها(( نوعـی تحمیل بـه عامه مردم اسـت جامعه بـه همه نوع قشـر بندی 
نیازمند اسـت . یکسـان سـازی مردم بسـیار مضـر اسـت و اسـتقالل را از آنها سـلب می کند. 
آزادی یعنـی هـر کـس تعلق فرهنگـی خـود را بدسـت آورد . افکار ما بـا خلقیاتمان سـازگاری 
نـدارد. هنرمندانـه سـخنرانی مـی کنیـم افـکاری کـه هنـوز دنیـای صنعتـی به دنبـال تحقق 
آنهاسـت بـه زبـان می آوریـم به جهانیان فـن گفت و گو مـی آموزیم همـه را به وحـدت فرا می 
خوانیـم برخـالف آنچـه دینمان بـه ما آموختـه ترحـم نداریم بلکه حـذف وتخریب و حسـادت 
بـه شـدت میان مـا رواج دارد. و خـارج از خود به دنبال علتها و مشـکالت و ریشـه ها هسـتیم. 
عمـده مشـکل توسـعه نیافتگی ایـران در افکار مانیسـت در شـخصیت پرورش نیافته ماسـت . 
پایـه متدلوژیک غرب سـازماندهی و تشـکل و ظرفیت انتقادپذیری افراد اسـت که مـا در هردو 
مـورد ضعیف هسـتیم که البتـه قابل اصالح اسـت .خلقیـات غیر مدنـی ما ذاتی نیسـتند بلکه 
نتیجـه سـاختارهای سیاسـی واجتماعـی و اقتصادی انباشـته شـده تاریخ ایران هسـتند.کتاب 
))عقالنیـت و آینده توسـعه یافتگی ایـران (( محصول چهارده سـال تحقیـق و تدریس پیرامون 
توسـعه یافتگی دکتر محمود سـریع القلم می باشـد که شـامل چارچوب نظری ایشـان ))مکتب 

تحـول شـخصیت ایرانی(( می باشـد .

شخصیت کوروش
پارسى ها  کوروش را پدر، روحانيان بابل وا برگزيده مردوک، يهودى ها 
او را مسيح فرستاده شده از جانب يهوه و يونانيان او را فاتحى بزرگ و 
سياستمدارى باهوش مى دانستند. به نظر مى رسد کوروش به سنت و 
اديان سرزمين هاى فتح شده احترام مى گذاشت. هرودوت  نخستين 
تاريخ نگار يونانى زبان در عين حال که او را مردى زودخشم مى داند 
مى گويد: "پارسيان از او چونان يک پدر سخن مى گفتند، زيرا وى مهربان 

بود و از آنچه براى ايرانيان نيکو بود، کوتاهى نمى کرد."
 داندامايف مى گويد »کوروش محبوبترين شاه پارس و بنيانگذار يک 
امپراتورى جهانى بود«.گزنفون در کورش نامه او را حکمرانى آرمانى و 

ايده آل توصيف مى کند.
والتر هينتس، مى گويد: »کوروش سه امپراتورى را ساقط کرده بود: 
ماد، ليديه و بابل. آيندگان فراموش نکردند که کوروش هيچ کدام از 
سه فرمانروا، نه آستياگ، نه کرزوس و نه نبونعيد را نکشت، بلکه به 
تبعيد آن ها بسنده کرد و حتى براى آن ها زندگى شاهانه اى فراهم آورد. 
اين رفتار در جهان باستان بى سابقه بود و تا زمان کوروش هرگز اتفاق 

نيفتاده بود."
کورش از دیدگاه اسالم

ذوالقرنين يکى از شخصيت هاى قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس 
قرآن، ذوالقرنين، سه لشکرکشى مهم داشت نخست به غرب، سپس به 
شرق، و سرانجام منطقه اى که در آن يک تنگه کوهستانى وجود داشت، 
او انسان يکتاپرست و مهربانى بود واز طريق دادگرى منحرف نمى شد 
و به همين جهت مشمول لطف خدا بود، او يار نيکوکاران و دشمن 
ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنيا عالقه اى نداشت، او هم 
به خدا ايمان داشت و هم به روز رستاخيز، او سازنده سدى بود، که در 
آن به جاى آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده است و هدف او از 
ساختن اين سد کمک به گروهى مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم 
ياجوج و ماجوج بوده است .از کوروش بزرگ حداقل در تفاسير قرانى دو 
سوره مختلف ياد شده است.اول در داستان ذوالقرنين در سوره کهف و 

دوم در سوره اسراء در سوره کهف آمده است:
و از تو درباره ذو القرنين مى پرسند. بگو: براى شما از او چيزى مى خوانم. 
)83(ما او را در زمين مکانت داديم و راه رسيدن به هر چيزى را به او 
نشان داديم. )84( او نيز راه را پى گرفت. )85( تا به غروبگاه خورشيد 
رسيد. ديد که در چشمه اى ِگل آلود و سياه غروب مى کند و در آنجا 
و  کن  عقوبتشان  مى خواهى  القرنين،  ذو  اى  گفتيم:  يافت.  مردمى 
مى خواهى با آنها به نيکى رفتار کن. )86( گفت: اما هر کس که ستم 
کند ما عقوبتش خواهيم کرد. آن گاه او را نزد پروردگارش مى برند تا او 
نيز به سختى عذابش کند. )87( و اما هر کس که ايمان آورد و کارهاى 
شايسته کند، اجرى نيکو دارد؛ و دربارهٔ او فرمانهاى آسان خواهيم راند. 
)88( باز هم راه را پى گرفت. )89( تا به مکان برآمدن آفتاب رسيد. 
ديد بر قومى طلوع مى کند که غير از پرتو آن برايشان هيچ پوششى 
قرار نداده ايم. )90( چنين بود؛ و ما بر احوال او احاطه داريم. )91( باز 

هم راه را پى گرفت. )92( تا به ميان دو کوه رسيد. در پس آن دو کوه 
مردمى را ديد که گويى هيچ سخنى را نمى فهمند. )93( گفتند: اى ذو 
القرنين، يأجوج و مأجوج در زمين فساد مى کنند. مى خواهى خراجى 
بر خود مقرر کنيم تا تو ميان ما و آنها سدى برآورى؟ )94( گفت: آنچه 
پروردگار من مرا بدان توانايى داده است بهتر است. مرا به نيروى خويش 
مدد کنيد، تا ميان شما و آنها سدى برآورم. )95( براى من تکه هاى آهن 
بياوريد. چون ميان آن دو کوه انباشته شد، گفت: بدميد. تا آن آهن را 
بگداخت؛ و گفت: مس گداخته بياوريد تا بر آن ريزم. )96( نه توانستند 
از آن باال روند و نه در آن سوراخ کنند. )97(گفت: اين رحمتى بود از 
جانب پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد، آن را زير و زبر 

کند و وعده پروردگار من راست است. )98(
شمارى از فقيه هاى معاصر شيعه نيز کوروش را »ذوالقرنين« مى دانند. 
عالمه طباطبايى، صانعى و مرتضى مطهرى از معتقدان اين نظر هستند. 
در کتاب تفسير نمونه، نوشتهٔ ناصر مکارم شيرازى نوشته شده، از آن 
جهت به کوروش، ذوالقرنين مى گفتند که شرق و غرب مال او بود. 
ابوکالم بيشتر بر موضوع نقش برجستهٔ انسان بالدار يکى از ستون هاى 
بازمانده از کاخ بارعام در پاسارگاد است تأکيد علمى دارد. دربارهٔ اين 
نقش، تفسيرهاى بسيارى انجام شده است که ابوکالم اين نقش را، 
ذوالقرنين مى داند. ابوالکالم آزاد با تفسير آيات 82 تا 95 سوره کهف و با 
استناد به وجود احاديث و رواياتى در مورد کوروش داليلى آورده است که 
ذوالقرنين موصوف، کوروش هخامنشى مى باشد.عالمه طباطبايى دربارهٔ 
ذوالقرنين دانستن کوروش چنين نوشته است که »هر چند بعضى از 
جوانبش خالى از اعتراضاتى نيست، بلکه از هر گفتار ديگرى انطباقش 
با آيات قرآنى روشن تر و قابل قبول تر است.« در تفسير نمونه از نظريهٔ 
انطباق کوروش با ذوالقرنين به عنوان نظريهٔ برتر ياد شده است و بر تأييد 
اين نظريه در تفسير من هدى القرآن، تفسير الفرقان و تفسير المنير 
اشاره شده است. در تفسير المنير با قاطعيت، ذوالقرنين، همان کوروش 
دانسته شده که دو طرف جهان را گشت و احتماالً به خاطر شجاعتش 

به ذوالقرنين ملقب شد. 
بعد از عبد المنعم النمر مهمترين شخصيت علمى و مذهبى جهان عرب 
صابر صالح زغلول در سال 2011 کتاب بسيار مفصل 327 صفحه اى 
تحت عنوان "پايه گذار دولت پارس و پدر ايران- زندگى و پيروزى هايش 
و پايان کار آيا او ذو القرنين است؟" متفکر بزرگ جهان عرب نظرات 
مختلف راجع به ذوالقرنين را بيان نموده و از جمله به نگر و ديدگاه - 
ابوالکالم آزاد و عبد المنعم النمر و الشيخ الشعراوى مى پردازد و نتيجه 
مى گيرد که ديدگاه ابوکالم آزاد به واقعيت نزديک تر است. نکته مهم 
اينکه تا کنون نظر شيخ الشعراوى در مورد ذو القرنين بودن کوروس از 

ديد عرب ها مخفى نگه داشته شده است.
حدیث پیامبر 

در مورد کوروش يا کوروس در کتب اسالمى اعم از تاريخى يا تفسير 
قرانى و يا اشعار عربى هم روايت شده است اما کمتر کسى به آن توجه 
کرده است. در تفسير سوره اسرا آيه 6 از پيامبر اسالم )ص) نقل شده 

است: »چون بنى اسرائيل در روز سبت سرکشى کرد و برترى جست 
و پيامبران را کشت، خداوند بختنصر را بر ايشان برانگيخت تا اينکه 
به بيت المقدس وارد شد و در عوض خون زکريا، هفتاد هزار نفر از 
ايشان را کشت و خاندانشان و فرزندان انبيا را به اسارت گرفت و زينت 
آالت بيت المقدس را با خود به بابل برد و بنى اسرائيل در حالى که 
بينشان برخى پيامبران و پيغمبرزادگان بود، سالها عذاب کشيدند تا 
اينکه خداوند بوسيله کوروش َملِک فارس بر ايشان رحم آورد .پس به 
يکى از پادشاهان پارس که مرد مؤمنى بود، به نام کوروش، وحى کرد که 
به نزد بازماندگان بنى اسرائيل برود و آزادشان سازد. کوروش چنين کرد 
و داخل بيت المقدس شد و زينت آالت آن را بازگرداند و بنى اسرائيل 

صد سال فرمانبردار خداوند بودند. تا دوباره به گناه بازگشتند.

4 شـهریور مـاه زادروز داراب )کـورش بـزرگ (برابـر بـا جشـن شـهریورگان  اسـت.در تاریخ آمده اسـت 
کـوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر مشـهور اسـت، بنیان گذار و نخسـتین شـاه هخامنشـی 
بـود ، در بیـن سـال های 559 تـا 529 پیـش از میـالد، بـر نواحی گسـترده ای از آسـیا حکومـت می کرد. 
به جـز کتزیـاس، دیگـر نویسـندگان یونانی، ماندانـا دختر آسـتیاگ را مادر کـوروش دانسـته اند و گزارش 
داده انـد کـه کـوروش حاصـل ازدواج کمبوجیـه یکـم و ماندانا بوده اسـت امـا برخـی دیگر اعتقـاد دارند 
رواج این روایت ریشـه های سیاسـی داشته اسـت و هدفـش این بوده کـه از بنیان گذار هخامنشـی، مردی 
نیمه مـادی بسـازد تـا مادهـا را بـا فرمانروایـی پارس ها آشـتی دهد و اصـوالً رابطـه ای بین ماندانـا دختر 
آسـتیاگ و کـوروش قائـل نیسـتند و آن را افسـانه می دانند. کـوروش از تنها همسـر خود کاسـاندان، دو 
پسـر بـه نام هـای کمبوجیه و بردیا داشـت کـه کمبوجیه را پیش از لشکرکشـی به شـرق  به عنوان »شـاه 
بابـل«، برگزیـد. احتمـاالً کمبوجیـه پس از مـرگ پدرش، به مرزهای شـمال شـرقی سـامان داد و در پاییز 

سـال 528 پیـش از میـالد، حملـه به مصـر را آغاز کـرد و توانسـت آنجـا را فتح کند.

کوروش بزرگ یا ذوالقرنین

چنین گفت کوروش
-دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به 

آسمان دعا می کنند.
 -اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود 

محبت کنید.
  -وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و 

عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما
  -افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه 

ای متفاوت انجام می دهند.
 -پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از 

آنکه تصمیم بگیری با چند نفر
 -کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر 

تقسیم کنیم .
-کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .
 -انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

شاید  باقیمانده،  کلید  آخرین  باشید  داشته  بیاد  -همواره   
بازگشاینده قفل در باشد

 - دشوارترین قدم، همان قدم اول است .
 -عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را 

در دست می گیرید .
 -وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که 

شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
من  خواهم ساخت،  ها  زندگی  من  عدالتم  و  یقین  یاور  -من   
ساحت  سربلند  را  ملتم  من  آورد  خواهم  بسیار  های  خوشی 

زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
 -شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد،گورکن 

گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است،
- مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ،مردمان من خان 

و مان من اند.
-بیادتان می آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمی ، 
محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که 

دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.
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کافه داستان

عشـق - دربـاره عشـق و هرچـه فکـر مى کنـى نمى توانـى بفهمى چطور شـروع شـده بـود. حتى نمى 
دانـى تـو شـروع کـرده بودى يـا او. و اصاًل چـه اهميتى دارد که چه کسـى شـروع کرده بـود؟ تنها چيزى 
کـه البـه الى تصاويـر مبهـم و آشـفته ذهنـت بـه خاطـر مـى آورى اين اسـت که وسـط حل مسـئله اى 
دربـاره سـقوط آزاد اجسـام بـود که چشـمت به او افتـاده بود و حس مبهم و شـيرينى در تک تک سـلول 
هـات نوسـان کـرده بـود و تو احسـاس کـرده بودى گويـا از حضور دختـرک در کالس خشـنودى. همين. 
تدريس در سـه دبيرسـتان دولتى ،کالس هاى کنکور و داشـتن شـاگرد ان خصوصى زندگى ات را آنقدر 
شـلوغ کـرده اسـت کـه فرصتى براى عشـق ندارى. يکشـنبه بعد مـى روى و تخته سـياه را از فرمول هاى 
قوانيـن حرکـت شـتاب دار پـر مـى کنـى و بـا خـودت کلنجار مـى روى که چشـمت به دختـرک نيفتد . 
گاهـى وسـط درس دادن حـس مـى کنـى يکـى از صندلى هـاى کالس از بقيه روشـن تر اسـت. پس بى 
اختيـار بـه سـمت روشـنايى مـى چرخى و نگاهـت به دخترک مـى افتد که مثـل باران ماليمى بر سـطح 
روحـت مـى بـارد و کالفـه ات مـى کنـد . گـچ را لبـه تخته سـياه مـى گـذارى و بـه بهانه قـدم زدن بين 
رديـف هـاى صندلـى هـاى کالس باالى سـر دخترک مـى روى . سـرش را روى دفترچه اش خـم کرده و 
در قـاب مربـع آبـى رنگـى مى نويسـد: هرگاه جسـمى تحت نيـروى ثابتى واقع شـود و شـتاب بگيرد اين 
شـتاب بـا نيـروى مسـتقيم و بـا جرم نسـبت معکـوس دارد. بعد نگاهت به اسـم بـاالى دفترچـه مى افتد 

و دلـت انگار آشـوب مى شـود:کيميا طلوع.
فاصلـه بيـن يکشـنبه دوم و يکشـنبه سـوم بـراى تـو از هفـت روز بيشـتر طول مـى کشـد و از اين هفته 
بـراى تـو بيـش از معمـول کـش آمده خـودت را سـرزنش مى کنـى . نگاهـت را در کالس مـى گردانى تا 
نقطـه  روشـنى را پيـدا کنـى. وقتى از وجود کيميا در کالس مطمئن مى شـوى خيالت آسـوده مى شـود 
و از ايـن کـه حضـور دختـرک خيالـت را آسـوده مـى کنـد از خـودت متنفر مى شـوى. بعد طـورى رو به 
شـاگردان مـى ايسـتى کـه کيميـا را نبينـى . درس را کـه شـروع مى کنى با اشـتياق بيشـترى حرف مى 
زنـى. چيـزى در اعمـاق جانـت مـى جوشـد و حس غريبى بـه تو مى گويد کـه اين کالس بـا همه کالس 
هـاى ديگـر تفـاوت کوچکـى دارد. تفاوت کوچکى کـه رفته رفته بـزرگ و بزرگ تر مى شـود آنقدر بزرگ 
کـه ديگـر کتمانـش از عهـده تـو بـر نمـى آيـد. آنقـدر برزرگ کـه تـوى کالس هم جـا نمى گيـرد و بايد 
بـراى آن فکـرى بکنى. يکشـنبه سـوم را به بحث درباره انبسـاط فلـزات در اثر حرارت مـى گذرانى . درس 
تمـام مـى شـود و دانـش آمـوزان بـه سـرعت صندلى هـا را خالـى مى کننـد . کيميا نـگاه کوتاهـى به تو 
مـى انـدازد و بـا شـتاب بيـرون مـى رود. تو هنوز پشـت ميزت نشسـته اى و دسـت هايت را سـتون کرده 
اى و شـقيقه هايـت را بـا کـف دسـت ها مى فشـرى و انگار تخته سـياه پـر از فرمول هاى انبسـاط فلزات 
بـه تـو دهـن کجـى مـى کنـد و تو فقط محـو يکـى از صندلى هـاى خالـى شـده اى و به يکشـنبه آينده 

فکـر مـى کنى و منتظـرش مى مانى و کسـى نمـى داند...

چند روايت معتبر
آمديم خانه نبوديدمصطفی مستور

بدیع الزمان فروزانفر 

نسرین ظهیری

کافه کتاب 

جشن های ایرانی

روایــت خانــه هــای مشــاهیر ایــران- 14 شــهريور زادروز تولــد بديــع الزمــان  فروزانفــر 
يکــى از نخبــگان دوران مشــروطه ايــران  اســت،به هميــن ســبب ســرى بــه خانــه او زديم.بــراى 
ــاز  ــوى را ب ــاب شــرح مثن ــى اســت کت ــر کاف ــان فروزانف ــع الزم ــه بدي ــردن آدرس خان ــدا ک پي
ــان  ــه روشــنى نوشــته شــده در منــزل شــخصى ام در خياب ــه در آن ب کنيــد. نشــانى ايــن خان
ــزرگ  ــک فروزانفــر دختــر ب ــرار اســت فران ــم نيســت چنــد ثانيــه بعــد ق ــوى دل بهــار...«.دل ت
ــکا  ــه آمري ــش ب ــال پي ــدود 50 س ــه ح ــرى ک ــردارد. دخت ــى را ب ــان گوش ــع الزم ــتاد بدي اس
مهاجــرت کــرده و البــد فارســى را بــه فراموشــى ســپرده اســت. گوشــى را زنــى بــاالى پنجــاه 
ــت  ــد. او ثاب ــع مــى کن ــى هــا را رف ــى غليظــش همــه نگران ــر مــى دارد و لهجــه تهران ســال ب
مــى کنــد کــه دختــر فروزانفــر اســت اســتاد کــم رقيــب زبــان پارســى. فرانــک خانــم خوشــحال 
اســت کــه کســى از ايــران ســراغ احــواالت پــدرش را گرفتــه و بــا مهربانــى و طمانينــه شــروع 
مــى کنــد نشــانى خانــه پــدر را در ذهــن جســتجو مــى کنــد :«در خيابــان بهــار زندگــى مــى 
ــد او  ــى زن ــدا م ــرش را ص ــرده و همس ــوش ک ــه را فرام ــالک خان ــارم .« پ ــه ص ــم ،کوچ کردي
تذکــر مــى دهــد کــه پــالک خانــه 12 بــود. فرانــک خانــم فــوق تخصــص هرمونولــوژى اســت 
ــد  ــى گوي ــه م ــه داروخان ــم ب ــوز ه ــت مشــغول اســت. او هن ــه طباب ــکا ب و سالهاســت در آمري
دواخانــه ، بــه شــيوه تهرانــى هــاى قديــم:« خانــه مــا دو تــا خانــه بعــد از دواخانــه ســر کوچــه 
صــارم بــود . پــدرم وقتــى آمدنــد تهــران در خانــه کوچکــى پشــت مســجد سپهســاالر زندگــى 
مــى کردنــد. بعــداً بــا پــول فــروش خانــه و يکــى دو تــا حــق التاليــف خانــه معمولــى دو طبقــه 
خيابــان حقوقــى ،کوچــه درختــى روبــروى بيمارســتان زنــان را خريــد. در اوائــل دهــه 30 آن 
ــدو در  ــه بهــار در کوچــه صــارم را خري ــادرم هميــن خان ــداز م ــا پــس ان ــه را فروخــت و ب خان
ايــن خانــه تــا پايــان عمــر زندگــى کــرد . خانــه مــا ســه طبقــه بــود ،پاييــن دو تــا اتــاق داشــت 
،يــک اتــاق ناهارخــورى و يکــى هــم محــل خــواب پــدرم بــود. در حيــاط خانــه يــک حــوض 
بــود و باغچــه هــا هــم گــرد حيــاط پــر از گل و گيــاه. ديوارهــا همــه آجــرى قرمــز رنــگ بــود . 
روى ديــوار پــر از گيــاه موچســب بــود کــه همــه ديــوار هــا را پوشــانده بــود. بــراى  وارد شــدن 
بــه حيــاط در ورودى دو پلــه مــى خــورد . پشــت خانــه هــم اتــاق مســتخدم هــا و آشــپزخانه و 
دستشــويى قــرار داشــت. فرانــک مــى گويــد کــه مــادرش خانــه بهــار را فروخــت و آن را ســرمايه 

تحصيــل او و خواهــرش نوشــين در خــارج کــرد.«
 پيــدا کــردن خانــه بديــع الزمــان فروزانفــر در خيابــان بهارشــمالى کوچــه صــارم بــه پــالک 
ــتاد  ــرکوچه ،اس ــه س ــب داروخان ــيرازى صاح ــر.پرويز ش ــت پردردس ــم 12  کارى اس قدي
فروزانفــر را بــه خوبــى بــه يــاد مــى آورد .کارش را رهــا مــى کنــد و راه مــى افتــد در کوچــه 
صــارم بــراى پيــدا کــردن پــالک 12 .دو خانــه آن طــرف تــر از داروخانــه مــى شــود خانــه 
اســتاد. شــيرازى مــى گويــد :« خانــه اول مــال ســرهنگ منــزوى بــود کــه خــودش آمپــول 
ــان  ــد و آپارتم ــده ان ــه را کوبي ــس شــهربانى مصــدق را زد.« خان ــواى طــوس افشــار ،رئي ه
ــه  ــن خان ــوى در اي ــته. جل ــادى از گذش ــچ ي ــى هي ــد ب ــاخته ان ــه اى س ــار طبق ــى چه نقل
ــا ى  ــار عصره ــه اى يکب ــتاد هفت ــجويان اس ــد:« دانش ــى کن ــده م ــيارى را زن ــرات بس خاط
دوشــنبه بــه خانــه اســتاد مــى آمدنــد و مباحــث علمــى مثــل آنچــه در دانشــگاه رايــج بــود 
مطــرح مــى شــد. اســتاد مســتخدم پيــرى در هميــن خانــه داشــت کــه بــراى هــر تــازه وارد 
چــاى مــى آورد و اســتاد شــخصاً بــا يــک ظــرف شــيرينى و بيســکويت بــا جملــه آقا!تغييــر 
ذائقــه بدهيد،پذيرايــى مــى کــرد. البتــه ايــن پذيرايــى در تابســتان هــا هــم انجــام مــى شــد 
و دانشــجويان و دوســتان بــه بــاغ ييالقــى اســتاد کــه در نيــاوران بــود هــم رفــت و آمــد مــى 
کردنــد و بــا صــرف ميــوه هــاى مطبــوع و گــرم و ســخنان جــذاب و شيرينشــان جلســات تــا 
پاســى از شــب در هــواى آزاد ادامــه مــى يافــت. اينجــا درســت جلــوى در ايــن خانــه اســتاد 
ــز  ــا آســتانه در يکايــک مهمــان هــا را مشــايعت مــى کــرد. »پروي مــى ايســتاد و شــخصاً ت
ــک روز  ــد :«ي ــى کن ــادآورى م ــتاد ي ــى را از اس ــره جالب ــه خاط ــب داروخان ــيرازى صاح ش
رفتــه بــودم اداره دارايــى و عــوارض ،کارمنــدان مــى خواســتند بــراى اســتاد فروزانفــر نامــه 
اى بــراى عــوارض خانــه بنويســند . همــه از رئيــس و کارمنــد مانــده بودنــد کــه نامــه را بــا 
چــه واژه و کلماتــى بنويســند کــه درخــور شــان اســتاد باشــد و نتوانــد از آن اشــکال بگيــرد. 

اوضــاع جالبــى شــده بــود و هرکســى نظــرى مــى داد...« 

بیوگرافی
بــه  معــروف  بشــرويه اى،  محمدحســين 
ــى  ــيخ عل ــا ش ــد آق ــر، فرزن ــان فروزانف بديع الزم
ــواده  بشــرويه اى، در ســال 1276 ش در يــک خان
ــهرهاى  ــش در بشــرويه، از ش ــم و دان ــل عل ى اه
خراســان، ديــده بــه جهــان گشــود. پــدر وى، آقــا 
شــيخ علــى بشــرويه اى، از بــزرگان و شــعراى دوره 
ى مشــروطه بــود. مقدمــات علــوم را در زادگاه 
ــد و از  ــهد ش ــى مش ــگاه راه ــت و آن ــود آموخ خ
محضــر اســتادان چــون اديــب نيشــابورى و  اديــب 
ــ .خ  ــرد. حــدود ســال 1300 ه پيشــاورى، بهــره ب
بــه تهــران رفــت و تحصيــالت خــود را در مدرســه 
ــره اى در  ــدى حج ــه داد و چن ــاالر ادام ى سپهس
ــى در همــان  مســجد سپهســاالر داشــت. در جوان
ــه تدريــس پرداخــت و در ســال 1305  مدرســه ب
بــه ِســَمت معلمــِى دارالفنــون و دارالمعلميــن 
عالــى منصــوب شــد. در ســال 1313 بــه معاونــت 

ــد. ــوب ش ــران منص ــگاه ته ــاِت( دانش ــول )الهي ــول و منق ــکده ى معق دانش
 نشســته ســمت چپ:اســتاد فروزانفــر و دختــرش در کنــار شــيخ علــى بشــرويه ايــى پــدر اســتاد 

و آقــا ســيد مــکارم نجفــى
در ســال 1314 هيئــت مميــزه ى دانشــگاه تهــران، مرکــب از نصــراهلل تقــوى، على اکبــر دهخــدا و 
ولــى اهلل نصــر، تأليــف ارزنــده ى او بــه نــام تحقيــق در زندگانــى موالنــا جالل الديــن بلخــى را ارزيابى 
ــه  ــال، ب ــان س ــه، در هم ــن گواهى نام ــتناد اي ــه اس ــرد. ب ــا ک ــرى اعط ــه ى دکت ــه او گواهى نام و ب
ِســَمت اســتادِى دانش ســراى عالــى و دانشــکده هاى ادبيــات و معقــول و منقــوِل دانشــگاه تهــران 
منصــوب شــد. در ســال 1323بــه رياســت دانشــکده برگزيــده شــد و تــا ســال 1346 در ايــن ِســَمت 
باقــى بــود. از ابتــداى تأســيس دوره ى دکتــرِى ادبيات فارســى دانشــگاه تهــران، تدريــس در دوره ى 
دکتــرى را بــه عهــده گرفــت و برنامــه ى ايــن دوره را پايه گــذارى کــرد. فروزانفــر اســتاِد راهنمــاى 
جمعــى از دانشــجويان مبــّرز دوره ى دکتــرى در دانشــکده هاى ادبيــات و الهيــات بــود کــه اغلــِب 

آنــان بعدهــا اســتادان برجســته ى ادب پارســى و مطالعــات فرهنــگ ايــران شــدند؛ از جملــه:
ــوب،  ــين زرين ک ــيرازى، عبدالحس ــدى ش ــدى حمي ــا، مه ــح اهلل صف ــرى، ذبي ــل خانل ــز نات پروي
غالمحســين يوســفى، محمداميــن رياحــى، قدمعلــى ســرامى، ســيد محمــد دبيرســياقى، محمدرضا 
شــفيعى کدکنــى، ســيمين دانشــور، ضياءالديــن ســجادى، جــالل متينــى، ســيد صــادق گوهريــن، 

منوچهــر ســتوده، منوچهــر مرتضــوى، مرتضــى موالنــا، محمــود مقتدايــى و بســيارى ديگــر.
فروزانفــر در ســال 1346 از اســتادى دانشــگاه بازنشســته شــد، امــا همــکارى خــود را در تدريــس در 

دوره ى دکتــرى ادبيــات فارســى تــا روزهــاى پايانــِى عمــر ادامــه داد.

چای عالی  می نوشید 
از رســتوران تورنتــو جايــى کــه اســتاد فروزانفــر گاهگاهــى بــا خانــواده يــا همــکاران بــه آنجــا 

ــاى  ــتوران ه ــل و رس ــاى  هت ــى ه ــدام از قديم ــت. هيچک ــرى نيس ــر خب ــت ئيگ ــى رف م
خيابــان نشــانى از ايــن رســتوران ندارنــد امــا اســتاد پاتــوق ديگــرى هــم داشــت. ســحرخيز 
بــود و بــه راهپيمايــى بســيار عالقــه داشــت. هــر روز بعــد از نمــاز صبــح پيــاده روى مــى 
ــا پايــان عمــر ادامــه داشــت. اســتاد بــه طبيعــت بســيار عالقــه داشــت  کــرد و ايــن کار ت
و از ديــدن مناظــر طبيعــى احســاس مســرت و شــادمانى مــى کــرد.در ســال هــاى پايانــى 
ــد  ــى کن ــا راهپيماي ــود ت ــده ب ــى نمان ــه شــهرى اش جاي زندگــى کــه حــول و حــوش خان
ــدم  ــه ق ــار رودخان ــاغ هــا کن ــک مــى رســاند و در کوچــه ب ــزارع اطــراف ون ــه م خــود را ب
مــى زد. آوارگــى از کــوه و بيابــان را از موالنــا فــر گرفتــه بــود. مــى گفــت:« در جوانــى بــا 
ــى دشــتى  ــرى ،نصــراهلل فلســفى ، محمــد ســعيدى و عل ــى وزي حســين گل گالب ،علينق
ــات  ــا مــى گذاشــتيم و گــردش در ييالق ــر پ و ســعيد نفيســى ســوهانک و گالب دره را زي
اطــراف طهــران از خوشــى هــاى زندگــى مــا بــود.« ايــرج افشــار دربــاره شــيوه زندگــى او 
ــى  ــى م ــود را در عباي ــت . خ ــى نشس ــکچه اى م ــال روى دش ــى مث ــتاد ب ــى گويد:«اس م
پوشــاند . تابســتان عبــاى نــازک و ظريفــى کــه کار خراســان بــود بــر دوش مــى کشــيد و 
زمســتان عبــاى ســنگين و ســياه رنــگ زمخــت . از شــيرينى هــاى واليتــى خودشــان نيــز 
ــه اصــرار  ــد ب ــراى او ســوغات مــى آوردن ــام کــه ب بســيار تعريــف مــى کــرد و گاهــى از اي
از آنهــا بــه ميهمانــان تعــارف مــى کــرد امــا خــودش نمــى خــورد. بــه صحــت و ســالمت  
خــود بســيار عالقمنــد بــود. از خــوردن ايــن تنقــالت پرهيــز داشــت ،چــاى خــوب را مــى 

شــناخت و چــاى عالــى مــى نوشــيد.«

 

ــى در 73  ــکته ى قلب ــر س ــت 1349 براث ــر در 16 ارديبهش ــان فروزانف ــرانجام  بديع الزم س
ــد  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــاه عبدالعظيم( ب ــى )صحــن ش ــاغ طوط ــالگى درگذشــت. او در ب س
ــى »  ــريه »ايران شناس ــماره 44 و نش ــراث ش ــزارش مي ــى در گ ــفيعى کدکن ــا ش محمدرض
بــه بى توجهــى حکومــت و مــردم ايــران بــه مفاخرشــان اعتــراض کــرده و از »تبديــل قبــر 
ــا   ــار« ت ــدارک دانشــگاهى ملک الشــعرا به ــن م ــن  رفت ــارک« و »از بي ــه پ ــزدى ب فرخــى ي
فــروش شــرعى گــور بديــع الزمــان  مــى نويســد:« روزى خانمــى بــه منــزل مــا زنــگ زدنــد 
ايشــان دختــر مرحــوم دکتــر حســين گل گالب اســتاد برجســته دانشــگاه تهــران بودنــد کــه 
عمــه ايشــان هســمر اســتاد فروزانفــر بــود بــا لحــن ســوگوارى بــه مــن گفتند:«آيــا شــما مى 
دانيــد کــه توليــت آســتان حضــرت عبدالعظيــم بــا گذشــت ســى ســال و رفــع مانــع فقهــى 
قبــر اســتاد فروزانفــر را بــه يــک نفــر تاجــر بــه مبلــغ يــک ميليــون تومــان فروختــه انــد؟!!! 
ــدم.! در  ــا ندي ــردم ت ــاور نمى ک ــز ب ــن خــود ني ــد. م ــاور نمى کن ــن حــرف را ب هيچ کــس اي
ــرى اســت؟از چنيــن  کجــاى دنيــا چنيــن واقعــه اى آن هــم در قــرن بيســتم امــکان پذي
ملتــى چگونــه بايــد توقــع حافظــه تاريخــى داشــت؟«.در  جســتار اندکــى در اينترنــت بــه 
ــد 5192  ــا ک ــه ب ــم ک ــى خوري ــر م ــم )ع( ب ــرم حضــرت عبدالعظي ــرى از داخــل ح تصوي
فقــط نوشــته شــده » اســتاد بديــع الزمــان فروزانفــر نويســنده ، محقــق ، اســتاد دانشــگاه » 
و مشــخص نيســت کــه آن محــل ، آرامــگاه اســتاد اســت يــا صرفــاً خواســته انــد بــا چنيــن 

کارى الاقــل نــام ايشــان را حــذف کــرده باشــند.
 

آثار
ســخن و ســخنوران، در دو جلــد )1308-1312(،منتخبــات ادبيــات فارســى )1313(،رســاله 
در تحقيــق احــوال و زندگانــى موالنــا جالل الديــن محمــد مشــهور بــه مولــوى )1315(،تاريخ 
ادبيــات ايــران )1317(،فرهنــگ عربــى بــه فارســى )با مشــارکت چهار نفــر از اســتاداِن ديگر( 
)1319(،خالصــه ى مثنــوى، بــه انتخــاب و انضمــام تعليقــات )1321(،زنــده ى بيــدار )حــى 
بــن يقظــان(، اثــر ابــن طفيــل )تصحيــح( )1334(،فيــه مافيــه از گفتــار موالنــا جالل الديــن 
محمــد مشــهور بــه مولــوى )تصحيــح( )1330(،معــارف ســلطان العلما بهاءالديــن محمدبــن 
حســين خطيبــى بلخــى مشــهور بــه بهــاء ولــد )تصحيــح( )1333-1338(،مأخــذ قصــص 
ــر  ــوان کبي ــا دي ــات شــمس ي ــوى )1334(،کلي ــث مثن ــوى )1333(،احادي و تمثيــالت مثن
ــن محقــق ترمــذى )تصحيــح( )1339(،شــرح احــوال و  ــارف برهان الدي )1336-1348(،مع
نقــد و تحليــل آثــار شــيخ فريدالديــن عطــار نيشــابورى )1339-1340(،مناقــب اوحدالديــن 
کرمانــى )تصحيــح( )1347(،ترجمــه ى رســاله ى قشــيريه )تصحيــح( )1345(،شــرح 
مثنــوى شــريف در ســه مجلــد )1346-1348(،مجموعــه ى مقــاالت بديع الزمــان فروزانفــر، 
به کوشــش عنايــت اهلل مجيــدى )1351(،مجموعــه ى اشــعار فروزانفــر )بــا مقدمــه ى دکتــر 

محمدرضــا شــفيعى کدکنــى(.

»حيـف! حوصلـه ام پير شـده« نوشـته محمـد صالح عـال روانه 
کتابفروشـى ها شـد. ايـن کتـاب شـامل نوشـته هاى پراکنـده 
نويسـنده  اسـت کـه البته هيچ يـک عنوانى هـم ندارند، صالح 
عـال بـا مخاطـب خـود تقريبـاً از هر درى سـخن گفته اسـت.

مخاطـب نوشـته هاى اخيـر صالح عال البته نامى نـدارد و او را تنها »محبـوب ام!« خطاب مى کند. 
محمـد صالـح عـالء در سـال 1331 در اراک به دنيـا آمد. او در سـال 1356 از مدرسـه هنرهاى 
دراماتيـک رويـال آکادمـى لنـدن فـوق ديپلـم سـينما و تلويزيـون و در سـال 1359 ليسـانس 
بازيگـرى و کارگردانـى از دانشـکده هنرهـاى دراماتيـک و در سـال 1372 فـوق ليسـانس زبان 
و ادبيـات فارسـى از دانشـکده ادبيـات دانشـگاه عالمـه طباطبايـى گرفـت. آغـاز فعاليت هنرى 
او از سـال 1347 بـا قصه نويسـى و قصه خوانـى در راديـو و سـپس نويسـندگى متـن برنامـه و 
نمايش نامـه بـود. فعاليـت سـينمايى را از سـال 1347 با سـاخت فيلم هاى تبليغاتـى و بازى در 
سـينما را از سـال 1364 بـا »تيـغ و ابريشـم« کارى از مسـعود کيميايى آغاز کرده اسـت. مجله 
وى با نام نشـانى پس از چند ماه انتشـار متوقف شـد. وى پيوسـته به عنوان مجرى و نويسـنده 

بـا شـبکه هاى مختلـف راديويى همـکارى دارد.
بخشی از کتاب

پشـت هـر واژه آينـه اى مى گـذارم، مى دانـم کـه شـما آنجاييد، پشـت همـه واژه هاييد. من شـما را 
هـرروز دوسـت مـى دارم، شـما نباشـيد، آدمـى از تنهايـى دق مى کنـد. زندگانى بد طعم اسـت. من 
هـم بـى شـما نمى توانم روى پاهاى خودم بايسـتم. يـاد آن وقت ها بخير، حيف حـاال ديگر حوصه ام 
پيـر شـده. در همـه نفس هايـم جـاى شـما خالـى اسـت. از آن روزى کـه مرا بيـدار کرده ايـد، ديگر 

نخوابيـدم، يـاد شـما مثل طعم ميوه اى اسـت که براى نخسـتين بـار آن را چشـيده ام...

 حیف حوصله ام پیر شده 
نویسنده :محمد صالح اعال

نشر:پوینده 
قیمت :14000 تومان

معرفی کتاب 

شهریورگان 
در آيين ايرانيان باسـتان  جشـن هاى بسـيارى ديده مى شـود. جالب آنکه  عده اى جشـن 
شـهريورگان را زادروز مـرد بزرگ تاريخ بشـريت يعنى کـوروش بزرگ)داراب( مـى دانند. برگزار 
نشـدن آيين هاى جشـن شـهريورگان توسـط ايرانيان در زمانى طوالنى، موجب شـده اسـت تا همه 
جزئيات آن به فراموشـى سـپرده شـود در ترجمه ى فارسـى آثارالباقيه چنين آمده : » شـهريور ماه که 
روز چهارم آن شـهريور روز اسـت و آن به مناسـبت توافق دو اسـم جشـن مى باشـد ، آن را شهريورگان گويند 
. معنى شـهريور دوسـتى و آرزوسـت . شـهريور فرشـته اى اسـت که به جواهر هفتگانه از قبيل طال ، نقره و ديگر 
فلزات که برقرارى صنعت و دوام دنيا و مردم به آنها بسـتگى دارد ، موکل اسـت .شـهريور مظهر سـلطنت آسـمانى 
و فر خدايى اسـت توانايى و نيرومندى و دسـتگيرى از بينوايان را بيان مى کند، در جهان مادى نگهبان زر و سـيم 
و فلـزات ديگـر اسـت".ايرانيان قديم جشـن شـهريورگان را جشـن مـى گرفتند و به يـارى کردن بـه بينوايان مى 
پرداختند  وهمه شـاد بودند.جشـن شـهريورگان شـروع کشـت و زرع محصوالت و جمع آورى آنها اسـت و چون 
براى بدسـت آوردن نتيجه ى هر کارى جشـن و شـادى الزم اسـت ،براى کشـاورزان بهترين جشن و شادى است .
در جشـن شـهريورگان مـردم در خانه هـا آتش مى افروختند و سـتايش خداوند و شـکر نعمت هـاى او مى گزاردند. 
در خانه هـا اغلـب ميهمانـى برپـا کـرده و خوراک هـاى متنـوع و ويژه تـدارک مى ديدنـد و به مناسـبت تغيير هوا 
شـب هنـگام در بام هـا نيـز آتش مى افروختند. امروزه متأسـفانه بقاياى جشـن شـهريورگان نيز ميان زرتشـتيان 
فرامـوش شـده و فقـط برخـى از خانواده هاى قديم در کرمـان به گونهٔ محدودى اين جشـن را برگزار مى نمايند. در 
دوران اخير زرتشـتيان جشـن شـهريورگان را به عنوان روز پدر انتخاب کرده اند چرا که شـهريور از امشاسـپندان 

مردگونـه؛ و بـه معناى شـهريارى بر اراده و نفس اسـت.
در اوسـتا  کتاب اسـاطيرى ايرانيان باسـتان شـهريور  هم معنى فرمانروايى و هم معنى شـهر و کشـور را مى دهد.
الزمه ى شـهريارى بر خويشـتن، »شـناخت« اسـت. به گونه اى که انسـان هر چه بيشـتر از خود شـناخت داشـته 
باشـد، توانايـى آن را دارد کـه بـر خـود چيره تـر شـود. انسـان خويشـتن دار، انسـانى اسـت کـه مى کوشـد، از پنج 
فرزنِد بِد مالکيت خواهى يعنى خشـم، رشـک، کينه، نياز و آز، دورى گزيند.معنى  دوِم »شـهريور«، شـهريارى بر 
زميـن، طبيعـت و کشـور اسـت. و بـه ايـن معنى اسـت که آيا کسـى که از راسـتى و درسـتى پيـروى نمى کند و 
هنوز نتوانسـته  اسـت بر خواسـت هاى ناهنجارش چيره شـود، شايسته چنين شـهريارى اسـت؟: »روان شهرياران 
سـتمگر، بـد کـردار، بـد گفتار، بد نهـاد، و بدانديـِش ُدروند، از روشـنايى بـه تيرگى بازمى گـردد. به راسـتى اينان، 
مانـدگاران سـراى دروغ انـد.".در اسـتوره و تاريـخ ايـران همـواره بـه دانـش، فـن، نيـروى تنـى و روانى شـهرياران 
ارزش و بهـاى ويـژه اى داده مى شـود. چراکـه شـهرياران کسـانى بايـد باشـند که ميان خواسـت هاى خودشـان و 
کشورشـان هماهنگى اسـتوار کنند و از برترى يکى بر ديگرى جلوگيرى کنند.معنى  سـوِم »شـهريور، شـهريارى 
آرزوشـده و آرمان  شـهر اسـت و آن چيزى نيسـت جز هماهنگى جهانى و همزيستى آشـتى جويانه ميان کشورها. 
هماهنگـى کـه در آن هيـچ کشـورى نمى تواند در کارهاى درونى کشـور ديگـر دخالت کند. و هيچ کشـورى حق 
دسـت يازيدين و يـورش بـه کشـور ديگـر را نـدارد. و به طور کلـى اسـتقالل و يکپارچگى مرزى و قلمرو سياسـى 
هـر کشـور گرامى داشـته مى شـود. و بى گمان ايـن بينش الگوى شـهرياران بزرگى چـون کوروش، داريـوش بوده 
اسـت و ايـن شـهرياران از ايـن فـروزه در باالتريـن اندازه ى خـود بهره برده اند بـه گونه اى که همـه ى جهانيان آنان 

را مى سـتايند و آنـان را از خـود مى دانند.

آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می خورند 
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