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سرمقاله
چرا حال ما خوب نیست؟

یا مقلب القلوب واالبصار ,یا مدبر الیل 
والنهار ,حول حالنا علی احسن الحال

گذشـته مان  چنگی بـه دل نمی زند ، حالمان 
خـوب نیسـت و  آینده نیز ممکن اسـت بهتراز 
امـروز نباشـد . این که چرا کشـورهای توسـعه 
یافتـه از مـا بهترنـد و چنیـن اند و چنان حکایتی اسـت قدیمی کـه سـر دراز دارد. حالمان خوب 
نیسـت،چون فکـر مـی کنیـم  :« خواهی نشـوی رسـوا باید هم رنگ جماعت شـو یـم »تظاهر به 
آنچـه کـه  اعتقـاد نداریم بخاطـر ترس از  قضاوت دیگـران. در برابر مخالفت ها و مسـائلی که باب 
میلمان نیسـت سـکوت می کنیم وخونسـردانه لبخند می زنیم و همزمان در ذهنمان  مشـغول 
کنـدن چاهـی عمیـق برای  نابود کـردن طرف مقابل هسـتیم . از رک گویی  و ابـراز نظراتمان به 

شـدت  پرهیز می کنیم .در برابر خوبی ها  سپاسـگزار نیسـتیم.

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن
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درصنعت بیمه 
لحظه تحـویل ســال ۱۳۹۶ هجری شمـسی
 ساعــــت ۱۳ و ۵۸ دقیـــــقه و ۴۰ ثانیــــه
 روز دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ هجری شمسی

در صفحه ۱۱صفحه۵

در صفحه۸

سایه سنگین نرخ سود بانکها بر صنعت بیمه 

ارزش سهام عدالت در بازار؛ ۲میلیون تومان

جهانگیری: مراقب سودجویان باشید، سهامتان را نفروشید!
پرداخت سود سهام عدالت از سال آینده

چشم انداز 6 صنعت سرنوشت ساز بورس در سال 96
ترقـی اقتصـادی: می توان گفت بازار در سـال 96 حداقل در سـایه افزایش سـود شـرکت ها، رشـد در پیش خواهد 
داشـت. همچنین مناسـبات سیاسـی مثبت و بهبود روابط بین الملل که منجر به گشـایش های اقتصادی شـود نیز 

مـی توانـد تاثیری قابل مالحظه در برخی صنایع داشـته باشـد.
مهـرزاد جهانـی تحلیلگر بازار سـرمایه گفت: گرچه طبق آمار تاریخی معموال سـود و زیان محقق شـده شـرکت ها در 

پایـان سـال مالـی متفـاوت از برآوردهای اولیه بوده اسـت اما می تـوان به مفروضات محتاطانه بخش بزرگی از شـرکت 
هـای بورسـی)برخی از پتروشـیمی هـا در کنـار گـروه فلزات اساسـی( خوش بین بود. سـود شـرکت های بورسـی در 
سـال هـای 93 و 94 معـادل 65 و 58 هـزار میلیـارد تومان بود و در  سـال جـاری 46 هزار میلیارد تومان برآورد شـده 

بـود که کمتـر از این اعداد محقق شـد.

سهامداران محکم قدم بردارند 

مشروح این گزارش را در صفحه سه بخوانید

نـوروزنامـه  
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چرا حال ما خوب نیست؟

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
یادداشتسرمقاله

نقـش ابزارهای مشـتقه در تامین نیازهای سـرمایه گـذاران و فعاالن 
بازارهـای مالـی در سـال های اخیـر غیرقابـل انـکار بـوده و نشـان از 
کارایی و توسـعه یافتگی بازار است.بسـیاری از کارشناسـان و فعاالن 
بـازار سـرمایه معتقدنـد، وجـود چنیـن ابزارهایی، ریسـک سـرمایه 
گذاری در بازار را کاهش داده اسـت و در نهایت باعث می شـود، نه تنها سـرمایه  گذار خارجی، بلکه سـرمایه  گذاران 
داخلی هم اقبال الزم و پرشـوری نسـبت به بازار داشـته باشـند. اهمیت و کارایی ابزارهای مشـتقه در پوشش ریسک 
متنوع سـازی سـبد سـرمایه گذاری و بهبود فرآیند کشـف قیمت دارایی ها به اندازه ای اسـت که حجم معامالت آن 

بسـیار بیشـتر از بازارهای نقدی گزارش می شـود.
حسـن قالیباف اصل با بیان اینکه بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بورس پیشـتاز در بازار سـرمایه کشـور همواره 
در صـدد طراحـی و معرفـی ابزارهـای نویـن مالـی بـا رعایـت موازین شـرع و همچنین با توجه بـه نیاز فعـاالن بازار 
بـوده اسـت، مـی نویسـد: از جملـه این تالش ها می تـوان به راه انـدازی بـازار قراردادهای آتی سـهام در سـال 1389 
و نیـز قراردادهـای اختیـار معامله سـهام در سـال 1395 اشـاره کرد. راه انـدازی بازار اختیار معاملـه، نقطه عطفی در 
بـازار سـرمایه ایـران قلمداد می شـود. با تصویب دسـتورالعمل بـازار قراردادهای اختیار معامله سـهام توسـط هیات 
مدیره سـازمان بورس در تاریخ95.9.17 بازار قراردادهای اختیار معامله خرید سـهام روی سـهام 3 شـرکت، درتاریخ 
95.9.28 بـه طـور رسـمی افتتاح شـد. در تاریخ 95.10.26 نیـز بازار قراردادهای اختیار معامله فروش بر روی سـهام 
شـرکت های مذکـور آغـاز به کار کـرد. از ابتدای دوره معامالتـی قراردادهای اختیار معامله تا اواسـط بهمن ماه، بیش 
از 22 هـزار قـرارداد بـه ارزش 38 میلیـارد ریـال معامله شـده اسـت. بورس تهـران در زمینه آموزش و توسـعه دانش 
مشـتقات مالی اقدامات گسـترده ای را تا به حال انجام داده اسـت. تهیه سـواالت متداول و بروشـورهای آموزشـی در 
بخـش قراردادهـای آتـی و اختیار معامله سـهام، برگزاری دوره های آموزشـی در سـطوح مختلف کارگـزاران و عموم 
سـرمایه گـذاران، آسـیب شناسـی دوره ای ابزارهـای فوق و بهبـود رویه های اجرایـی از جمله اقداماتی اسـت که در 
گذشـته انجام شـده و همچنان با جدیت پیگیری می شـود. بازخورد شـرکت کنندگان در این دوره ها نشـان داده 
اسـت کـه سـطح دانش خوبـی در بین فعـاالن بازار در مـورد ابزارهای مشـتقه و به ویـژه قراردادهـای اختیار معامله 
سـهام وجود دارد و این جای بسـی خرسـندی اسـت. مدیر عامل بورس تهران یدآور شـده که توسـعه بازار مشتقه از 
اولویت هـای بـورس تهـران بـوده و به همین منظور، واحدی مسـتقل در مورد ابزارهای نوین مالی ایجاد شـده اسـت.

همچنیـن تشـکیل کمیته های تخصصی بـا حضور متخصصان این بـازار، تالش برای ارتقای سـامانه های معامالتی 
و بهبـود دسـتورالعمل هـا و رویه هـای مربوط در کنار برگزاری دوره های آموزشـی و اطالع رسـانی بـه موقع همواره 

مدنظـر بورس تهران بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مصوبه قراردادهای آتی و اختیار معامله سـبد سـهام در کمیته فقهی سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
و دریافـت مصوبـه ایـن دو ابزار جدید از سـوی بورس تهران در سـال گذشـته نوشـت: دسـتورالعمل های مربوط نیز 
تهیـه و ارسـال شـده اسـت و امیدواریـم بتوانیـم در سـال جـاری قراردادهای آتی سـبد سـهام را به بـازار ارائه کنیم. 
همچنیـن از جملـه اقدامات مهم دیگر بـورس تهران، دریافت تایید کمیته محترم فقهی در مورد فروش اسـتقراضی 
سـهام بوده اسـت که با اجرایی شـدن آن انتظار می رود توسـعه بازار مشـتقات نیز با سـرعت بیشـتری صورت گیرد.

تاکیـد مـی شـود توسـعه بازار مشـتقه، کمک به رشـد و ارتقای بازار سـرمایه ایـران در عرصه جهانی بـوده و نیازمند 
مشـارکت تمامـی فعـاالن بـازار اسـت. از این رو مشـارکت اسـتادان، کارگزاران و متخصصـان این حـوزه، در فرهنگ 

سـازی و آمـوزش بـه سـرمایه گـذاران و بهبـود رویه های اجرایـی، مثمر ثمـر خواهد بود.

پیش بینی تحوالت اقتصاد در سال 96
٦ اََبر چالشی که اقتصاد کشوربا آن مواجه است 

توسعه یافتگی بازار سرمایه با ابزار مشتقه سهامداران محکم قدم بردارند 
چشم انداز ٦ صنعت سرنوشت ساز بورس در سال 9٦

ترقـی اقتصـادی: مـی تـوان گفـت بـازار در سـال 96 
حداقـل در سـایه افزایش سـود شـرکت ها، رشـد در پیش 
خواهد داشـت. همچنین مناسـبات سیاسی مثبت و بهبود 
روابـط بیـن الملـل که منجـر به گشـایش هـای اقتصادی 
شـود نیز می توانـد تاثیری قابل مالحظـه در برخی صنایع 

داشـته باشد.
مهـرزاد جهانـی تحلیلگـر بازار سـرمایه گفـت: گرچه طبق 
آمـار تاریخـی معمـوال سـود و زیـان محقق شـده شـرکت 
هـا در پایـان سـال مالـی متفـاوت از برآوردهای اولیـه بوده 
اسـت امـا می توان به مفروضات محتاطانـه بخش بزرگی از 
شـرکت های بورسی)برخی از پتروشـیمی ها در کنار گروه 
فلزات اساسـی( خوش بین بود. سـود شـرکت های بورسی 
در سـال هـای 93 و 94 معـادل 65 و 58 هـزار میلیـارد 
تومـان بود و در  سـال جـاری 46 هزار میلیارد تومان برآورد 

شـده بـود کـه کمتر از ایـن اعداد محقق شـد.
آینده خودرویی ها

وی بـا بیـان اینکـه گـروه خـودرو و قطعـه سـازی کـه 
همـواره گـزارش هـای اولیـه مثبتـی را اعـالم مـی کننـد   
ایـن بـار نیـز اکثـرا گـزارش هـای خوبـی منتشـر کـرده 
انـد گفـت: گـروه سـایپا متشـکل از خـود شـرکت سـایپا  
زیرمجموعه ها)خپارس و خزامیا و خکاوه( و قطعه سـازهای 
مربـوط به آن طبق سـنوات قبـل بودجه هـای خوبی برای 
سـال بعـد ارائه کـرده اند که همـراه با افزایش سـودآوری یا 
تبدیـل زیان به سـود اسـت. هرچنـد  غالبا ایـن برآوردهای 
اولیـه بـه بـار نمی نشـیند امـا وضعیـت عملیاتی سـایپا و 

پـارس خـودرو امیـدوار کننـده بـه نظـر می رسـد.
ایـن کارشـناس بازار سـرمایه افـزود: ایران خودرو گزارشـی 
همـراه بـا کاهش 15 درصدی سـود برای هر سـهم را روانه 
کـدال کـرده اسـت. اما بـا توجه بـه روند عملیاتی شـرکت 
بهبـود شـرایط و تولید محصوالت جدیـد به نظر محتاطانه 
مـی رسـد و مـی تـوان انتظـار افزایـش سـودآوری ایـران 

خـودرو در سـال بعد را داشـت.
وی تاکیـد کـرد: حضـور شـرکای خارجـی، رفع مشـکالت 
انتقـال پـول، فاینانس هـای خارجی و کاهـش هزینه های 
مالـی و ... را مـی تـوان از پتانسـیل هـای بالقـوه ایـن گروه 
دانسـت که تحقق آن برای سـال بعد دور از انتظار نیسـت.

از نمادهای بانکی غافل نشویم 
جهانـی با تشـریح وضعیت گروه بانکـی و مالی گفت: طبق 

انتظـار فعـاالن ایـن گـروه گـزارش هایی همـراه بـا زیان و 
کاهـش قابـل مالحظه سـود برای سـال آتـی را روانه کدال 
کـرده انـد کـه حاکـی از کاهش سـود انهـا اسـت. بانک ها 
بـه دلیل مسـدود شـدن بخـش زیـادی از دارایی هایشـان 
کـه در اقـالم مطالبات معـوق و مطالبات از دولت قـرار دارد 
ناگزیـر بـه اخـذ سـپرده های گـران قیمـت می شـوند که 
وضعیـت عملیاتـی ایـن شـرکت هـا را با مشـکالت جدی 
همـراه می کنـد کـه رفع این موانـع نیاز به بررسـی جدی و 
تالشـی وافـر دارد و سـهل انـگاری از این موضـوع می تواند 
ضربـات جبـران ناپذیری به پیکره  اقتصاد کشـور وارد کند.

پتانسیل های فلزی ها و کانی های فلزی 
تحلیلگـر بـازار سـرمایه در رابطـه بـا گـروه فلزات اساسـی 
عنـوان کـرد: فـوالدی ها گـزارش های بسـیار خوبـی برای 
سـال بعـد داده انـد که معقول به نظر می رسـد و نشـان از 
پتانسـیل هـای ایـن صنعت با وجود رشـد قیمتـی جهانی 
دارد. بودجـه 96 فـوالد مبارکـه بـا مفروضاتـی محتاطانه و 
بـا نـرخ هـای فروشـی پاییـن تـر از نـرخ های فعلی بسـته 
شـده کـه گویای پتانسـیل های این شـرکت در سـال بعد 
اسـت. دیگر شـرکت های فوالدی)ارفع و هرمز( هم شرایط 

مناسـبی را خواهنـد گذراند.
وی افـزود: از سـویی دیگـر شـرکت هـای صنعـت »روی« 

گـزارش هایـی متوسـط ارائـه و برخـی سـود سـال بعـد را 
همـراه بـا کاهش و برخی همـراه با افزایش، اعـالم کرده اند 
اما نکته قابل توجه مفروضات بسـیار محتاطانه این شـرکت 
هـا بـرای سـال آتـی اسـت. ایـن شـرکت هـا کـه بـه روند 
قیمت های جهانی »روی« بسـیار حسـاس هستند معموال 
سـعی مـی کنند در ابتـدا بودجه ای محتـاط ارائه کنند که 
دسـتیابی بـه آن کامال در دسـترس باشـد و در ادامـه آن را 
تعدیـل کننـد.  جهانـی با بیـان اینکه به نظر می رسـد این 
گروه در سـال پیش رو نیز همانند سـال جاری حرف های 
زیـادی بـرای گفتن داشـته باشـند و شـاهد تعدیل مثبت 
هـای آنها در گزارش های آینده باشـیم، افزود: در این میان 
نمـی تـوان از مـس و فملی سـخن به میـان نیـاورد. فملی 
وابسـتگی شـدیدی به تغییرات قیمت جهانی مـس دارد و 
بـا توجـه بـه شـرایط موجود و چشـم انـداز مثبـت این فلز 
در سـال 2017، فملـی توانایـی تعدیالت خوبی برای سـال 

پیـش رو را دارد.
متانول سازها حرفی برای گفتن دارند 

ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـه اشـاره بـه اینکـه متانول 
سـازها هـم شـرایط خوبـی را سـپری مـی کننـد، گفـت: 
در سـال 2016 رشـدی  متانـول  هـای جهانـی  قیمـت 
چشـمگیر را تجربـه کـرده اسـت و بـه نظـر می رسـد قله 

هـای جدیـدی را در سـال 2017 نیـز فتح کنـد و با وجود 
صـادرات محـور بـودن متانـول سـازهای بـازار سـرمایه و 
مفروضـات دسـت پاییـن ایـن شـرکت ها بـرای سـال 96 
کـه بـا این وجـود نیز بـا افزایش همـراه بوده اسـت، انتظار 
تعدیـل مثبـت چند بـاره از این شـرکت ها در سـال بعد را 

داشـت. خواهیم 
پایان زیان سیمانی ها 

وی بـه گـروه سـیمانی ها اشـاره کـرد و گفت: سـیمانی ها 
گـزارش هـای خوبـی ارائه کرده اند و اکثرا سـود سـال بعد 
خـود را بـا افزایـش چشـمگیر و یـا تبدیـل زیـان به سـود 
بسـته انـد. شـرکت هـای سـیمانی بـا وجـود رکـود حاکم 
بر صنعت سـاخت و سـاز کشـور در سـالیان اخیر سـیری 
نزولـی را طـی کـرده انـد و ناچـار بـه فـروش محصـوالت 
خود با تخفیف شـده اند. در زمسـتان امسـال این شـرکت 
هـا تصمیـم گرفتـه اند همـراه با کاهـش تولیـد تخفیفات 
فـروش خـود را نیـز حذف کننـد که شـاهد افزایش قیمت 
محصـوالت این گـروه بوده ایم. اگر شـرکت های سـیمانی 
قـادر باشـند محصـوالت خـود در سـال بعـد را نیز بـا نرخ 
های فعلی به فروش برسـانند شـرایط بسیار بهتری نسبت 
بـه سـال جـاری خواهنـد داشـت امـا در این بیـن برخی از 
شـرکت ها نـرخ فروش خـود در بودجـه 96 را متناسـب با 
نـرخ هـای انجمن صنفـی تولید کننـدگان و یا نـرخ هایی 
باالتـر از قیمـت کنونـی در نظر گرفتـه انـد و افزایش قابل 
توجهـی در سـودآوری سـال بعد بـرآورد کرده انـد که اصال 
معقـول بـه نظر نمی رسـد و بازار کشـش این قیمـت ها را 
نخواهـد داشـت. در مجمـوع این گروه نیز سـال بهتـری را 

نسـبت به سـال جـاری خواهد داشـت.
صنعت غذایی بورس خوشمزه تر می شود 

جهانـی در پایـان وضعیت گـروه غذایـی و دارویی را تحلیل 
کـرد و بیـان داشـت: ایـن دو گروه نیز گـزارش های مثبتی 
را بـه بـازار ارائـه کـرده انـد کـه البتـه گزارشـات غذایی ها 

بهتر بوده اسـت.
وی افـزود: در نهایـت بـا در نظـر گرفتـن جمیـع جهـات 
می تـوان گفـت بـازار در سـال 96 حداقل در سـایه افزایش 
سـود شـرکت ها، رشـد در پیش خواهد داشـت. مناسـبات 
سیاسـی مثبـت و بهبـود روابـط بیـن الملـل کـه منجر به 
گشـایش هـای اقتصادی شـود نیز مـی تواند تاثیـری قابل 

مالحظـه در برخی صنایع داشـته باشـد.

مدیر عامل شرکت بورس تهران
حسن قالیباف اصل 
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ترقی اقتصادی: مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: بودجه دولت، نظام 
بانکی، بیکاری، بازنشستگی، منابع آبی و مسائل زیست محیطی 6 اَبَر چالش 

در اقتصاد کشور هستند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: درباره شرایط اقتصادی 
سال 96 صحبت کردن جرات می خواهد اما امیدوارم بتوانیم در این بحث به 

مسایل مهمی بپردازیم.
وی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت و گوی ملی پیرامون حل مشکالت 
آینده کشور، به بهانه چشم انداز رشد اقتصادی سال 96، گفت: در سال 95 
برجام، ثبات اقتصاد کالن، ظرفیت های خالی تولید و فعال شدن آنها و در 
نهایت تحوالت اقتصاد جهانی 4عاملی بودند که باعث شد افزایش قابل قبولی 

در رشد ناخالص داخلی داشته باشیم.
وی افزود: درسال 95 متوسط درآمد ماهانه نفت ، 10 میلیارد دالر بوده و این 
در حالی است که در دی ماه سال 94 درآمد حاصل از صادرات نفت خام کمی 

کمتر از یک میلیارد دالر بوده است .
نیلی با بیان اینکه در سال جاری درآمد سرانه به مراتب کمتر از سال 1355 
است اما مصرف طی این سال ها افزایش یافته، اظهار کرد:این سوال پیش 
می آید که با وجود کاهش درآمد سرانه منابع مصرفی چگونه تامین می شود؟

مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر 
اساس بررسی ها اولین عامل کاهش درآمد سرانه طی این سال ها کاهش 
سرمایه گذاری است. بخش دیگری که امکان افزایش مصرف را ایجاد کرده 
دولت است که مقدار هزینه های مصرفی دولت به شدت افزایش یافته و نهاد 
دولت در اقتصاد کشور ضعیف شده و این به آن دلیل است که روند مصرف 

در اقتصاد ادامه داشته است.
به گفته نیلی کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال 94 به 24 

میلیارد دالر رسیده بود که پس از سال 77 پایین ترین رقم در سال های 
گذشته بوده است و می توان گفت که سال 94 بدترین سال از نظر درآمدهای 

نفتی بود زیرا هم قیمت نفت پایین بود و هم میزان صادرات اندک.
نیلی درباره رشد اقتصادی سال 95 گفت: در مجموع اگر اقتصاد را از منظر 
شاخص های اصلی و کالن مورد بررسی قرار دهیم، ترکیب تورم، اشتغال و 

رشد اقتصادی همه قابل قبول بوده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه البته اقتصاد ما تصویر دیگری 
نیز دارد، اظهار کرد: چهره دیگر مربوط به شاخص های دیگری مانند بخش 

مسکن است که همچنان با رکود درگیر است که تصویر روشنی نیست.
این اقتصاددان به نقش 60 تا 70 درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی سال 
جاری نیز اشاره و اضافه کرد: در سال آینده هم رشد بخش نفت می تواند ادامه 
داشته باشد اما نه با شدت سال 95، احتماال سهم نفت در رشد اقتصادی سال 

96 حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود.
مشاور اقتصادی  رییس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت های خالی در اقتصاد 
در بخش تولید در سال آتی نیز همچنان وجود دارد، تصریح کرد: تداوم 
آثار برجام نیز همچنان وجود خواهد داشت و اگر بخش مسکن بتواند در 
اقتصاد فعال شود شاید بتوان گفت که رشد سال 95 ناشی از سیاستگذاری 
در سیاست خارجی بوده اما رشد سال 96 باید تحت تاثیر سیاستگذاری در 
سیاست اقتصادی باشد و می توان گفت عملکرد سال آینده ما تابع کیفیت 

سیاستگذاری است.
وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم ثبات سال جاری را حفظ کنیم،  با کمک سایر 
موارد در سال آتی می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم که البته با دو عدم 

قطعیت خارجی و داخلی در سال آتی روبه رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر داخلی با اتمام کار دولت یازدهم و شروع کار دولت 

دوازدهم مواجه هستیم، ادامه داد: در بعد بین الملی نیز دنیا همچنان بهت زده 
است و نمی داند قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و به نظر اغلب تحلیل گران 

ابعاد زیادی از تحوالت بزرگ بین المللی هنوز آشکار نشده است.
نیلی ادامه داد:برای کشوری مانند ایران که در دوران مساعد گذشته برای 
برقراری ارتباط بین المللی موفق نبوده، ارتباط گیری در دوران جدید سخت 

تر خواهد بود.
به گفته او اقتصاد ایران با تنگناها و گلوگاه هایی مواجه است که باید برای حل 

سریعتر آن تالش کنیم.
نیلی با اشاره به اینکه باید فرصت طرح موضوع به جامعه اقتصادی کشور داده 
شود تا بتوان با شکل دادن یک گفتمان ملی و به دور از هیجانات سیاسی 
برای  ایران ظرفیتی  تاکید کرد:اقتصاد  اقتصاد کشور حل شود،  مشکالت 
مزایده های انتخاباتی و امتیاز دادن ندارد و باید همه در کنار هم به دنبال 
حل مشکالت و ارائه راهکارهای منطقی بدون توجه به مسائل سیاسی باشیم.

ادامـه از صفحـه 2- قدردانـی و تشـکر را نوعـی ضعـف اخالقـی و متوقـع کـردن  اطرافیان مـی دانیم 
و قیافـه حـق بـه جانـب و وظیفـه خواهـی  ازدیگـران را نشـانه نوعـی  اقتـدار و پختگـی. حالمـان خوب 
نیسـت ، چون هیچوقت در حال خود نیسـتیم در حسـرت  گذشـته  و فردای نیامده درگیریم و همیشـه 
بـه دنبـال کسـی مـی گردیـم کـه  حالمـان را احسـن الحـال کنـد. بزرگـی مـی گفت ریشـه تمـام این 
بدبختی هـا تفکـر ذره ای بـودن و خصوصیـت فـرد محـوری در فرهنـگ  ایرانـی اسـت. در فرهنـگ عامه 
حـس برتـری جویـی و تـک محـوری، افراد را بـه نوعی زرنگـی  و فرصت طلبـی وا می دارد کـه منجر به 
حـذف دیگـران و زیـاده خواهی می گردد. مغتنم  شـمردن موقعیـت و حرص و مال انـدوزی برای فردای 
نیامـده از خصوصیـت  کلـی ایرانـی هـا سـت. بنابراین موضوع فسـاد و رانت خـواری در کشـور ما معضل 
جدیـدی نیسـت کـه بـه دوره خاصی مربوط باشـد بلکه از گذشـته تا کنون با شـکل گیـری منصب های 
قومـی قبیلـه ای و دولتـی وجود داشـته و دارد. فضای غیر شـفاف ،رانت اطالعاتی و برتری جویی قشـری 
خـاص از خصوصیـات بارز سـاختار ی در شـکل گیری فسـاد بوده و هسـت .طبیعی اسـت کـه در چنین 
شـرایطی صداقـت ، اخالقیـات و روحیـه خدمتگـزاری رنـگ می بـازد و افراد دلسـوز و شایسـته از کارزار 
نابرابـر و اقلیـت بودنشـان خسـته شـده و بـه ناچـار سـرخورده و بـی تفـاوت به حاشـیه رانده می شـوند 
تـا عرصـه بـرای تاخـت و تـاز برخی هـا محیا ترگردد . و اینجاسـت کـه  شـاهد افزایش روزافـزون فاصله 
طبقاتـی و فقـر  دربیـن  مـردم می شـویم.حالمان خوب نیسـت.چون آنقدر درگیر  سـختی روزگار شـده 
ایـم کـه از اطرافیـان غافـل مانـده ایـم یـا اگر هم غافل نباشـیم توان حل مشـکالت و کشـیدن بار شـان 
را نداریـم. بـا وجـود داشـته ها و نداشـته هایمان احسـاس شـادی و خوشـبختی نمی کنیـم و جامعه ای 
شـاد نداریم .حالمان خوب نیسـت ،چون وقتی سـخت سـرگرم خالی کردن سـبد خرید روی پیشـخوان 
فروشـگاه هسـتیم متوجه چانه زدن مشـتری برای مبلغ ناچیزی نمی شـویم که شـاید برای او تنها پول 
باقـی مانـده باشـد بـرای خریـد  بلیـط اتوبوس.یـا وقتی کنـار پنجـره رسـتوران دوره گرد یا کـودک فال 
فروشـی را مـی بینیم که با حسـرتی غیر قابل وصف چشـم ازغذا خوردن مشـتریان برنمـی دارد. حالمان 
خـوب نیسـت وقتـی  بـه  تعـداد تمام عابران شـهر بسـاط فروش سـفره هفت سـین و تنـگ ماهی قرمز 
و سـبزه مـی بینـی و از خـودت می پرسـی راسـتی لحظه تحویل سـال سـفره هفت سـین آنهـا آجیل و 

شیرینی ،اسـکناس نو دارد؟

1- نمـاد دو بانـک بـزرگ یعنـی بانک ملـت و تجارت 
در بـورس بازشـده اسـت و انتظـار مـی رود کـه باقـی 
بانک هـا با ارائـه اطالعات بـه بازگشـایی نمادها کمک 
کننـد.  مسـئله مهم تـر این اسـت که بایـد پیش بینی 
حسابرسـی نشـده بانک هـا از عملکـرد سـال 96 هـم 
منتشـر شـود. این یـک روند معمـول در شـبکه بانکی 
اسـت کـه امسـال بـه دلیل تغییـر شـکل صورت های 
مالـی و توجیـه عـوام مالـی حسابرسـی ها زمـان برده 

اسـت و امیدواریـم ایـن پیش بینی ها هم هرچـه زودتر 
آمـاده شـود تـا شـاهدباز شـدن نمادهـای بانکـی در 

بورس باشـیم.
2-بورس اوراق بهادار انعکاسـی از شرایط واقعی اقتصاد 
اسـت و زمانـی کـه در بخـش واقعی اقتصـاد انتظارات 
خاصـی وجـود ندارد، نمی تـوان از بـورس انتظار تحول 
داشـت. مـا همـه منتظر هسـتیم تا  پیش بینی سـال 
96 شـرکت ها در اسـفندماه وارد بـازار شـود و ببینیـم 

شـرکت ها اقتصاد سـال  96 را چطـور دیدند.
سـود  نـرخ  بـودن  بـاال  از  سـرمایه  بـازار  به هرحـال 

بانکـی، رکـود بسـیاری از بخش هـای اقتصـادی  و از 
فقـدان نقدینگـی در بـازار رنـج می بـرد و بـا توجـه به 
ایـن مسـائل عملکـرد خوبی نداشـته اسـت.  تـا امروز 
بـازده کل بـازار منفی بوده اسـت و اگـر هزینه فرصت 
سـرمایه گذاری را هـم در آن لحـاظ کنیـم ایـن بـازده 
منفی رقم قابل توجه تری را شـامل می شـود. می شـود. 
افـرادی در بـازار اوراق بهـادار اعتبـار گرفتنـد و سـهم 

خریدنـد درنتیجـه هزینه های مالی سـر جایش اسـت 
و از سـوی دیگـر بـا توجه به کسـانی کـه وام نگرفتند 
هزینـه فرصت سـر جایـش اسـت. با احتسـاب هزینه 
فرصـت و وام می تـوان به طـور میانگیـن ایـن رقـم را 

نزدیـک بـه 21 درصـد در نظـر گرفت.
دارد.  نیـاز  برنـده  پیـش  اقتصـاد  یـک  بـه  3-بـازار 
متأسـفانه در حـوزه پتروشـیمی و پاالیشـگاه مداخله 

در قیمت گـذاری خـوراک و عـدم شـفافیت و تأخیـر 
در ارسـال صورت حسـاب باعث شـد حتی بسـیاری از 
پاالیشـگاه های گزارش هـای مالـی را بـه بـازار ندهنـد 
درنتیجـه  و معامـالت براسـاس اطالعات قبلـی انجام 
شـد کـه ایـن اصـاًل بـه نفـع بـازار سـرمایه نیسـت. 
شـرکت های  درفـروش  عـوارض  وضـع  همین طـور 
پـردازش یـا فـرآوری سـنگ آهن خسـارات جـدی به 
ایـن صنعـت وارد کرد. ایـن مداخـالت در حالی انجام 
شـد کـه صنایعی بـرای فـرآوری سـنگ آهن و تبدیل 
آن بـه فـرآورده نهایـی سـرمایه گذاری می کردنـد امـا 

مـا بـرای ایـن صنایع عـوارض فـروش ایجـاد کردیم و 
منابعـی که برای تکمیل پـروژه به آن نیاز داشـتیم در 

ایـن قالـب دریافـت کردیم.
4-بـا توجـه به ایـن مقدمات بازار سـرمایه در سـال 
جـاری به مثابـه ماه هـای قبـل پیـش خواهـد رفـت 
چگونـه   96 سـال  در  بـورس  کـه  دراین بـاره  امـا 
عمـل می کنـد باید بـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 
به عنـوان یـک مسـئله تعیین کننده در بازار سـرمایه 
ایـن رخـداد  اثـرات  اشـاره کـرد و منتظـر ظهـور 

سیاسـی بـر اقتصـاد بود.

کارشناس بازارسرمایه 
علی رحمانی

چطور »ضریب جینی« را ارتقا دهیم 

بـرای سـال 96 اولویت هـای مختلفـی وجـود دارد. اولویت هایـی کـه 
می توانـد بـه رونق اقتصادی بیشـتر در کشـور کمک کند. بـه اعتقاد 
مـن، اولویت هـای سـال 96 بایـد توجـه به صـادرات غیرنفتـی و رفع 
موانـع صادرات غیرنفتی باشـد. تک نرخـی کردن و واقعی شـدن نرخ 

ارز هـم مسـلماً خواسـته تمام فعـاالن بخش خصوصی اسـت.
از  واقعـی  ماننـد حمایـت  بایـد موضوعاتـی  ایـن مـوارد  در کنـار 
صادرکننـده غیرنفتـی، حـل سـاختار بانکـی بـرای نقل وانتقـال پول 
صادرکننده هـا، توجـه بـه زیرسـاخت ها، تبلیغـات برون مـرزی بـرای 
تولیـدات داخلی، حمایـت از صادرکننده هـا و تولیدکننده های ایرانی 
در خـارج کشـور، تـالش بـرای جـذب سـرمایه گذاری خارجـی برای 
مشـارکت در تولیـدات صـادرات محـور و رفـع موانع سـرمایه گذاری 

خارجـی صـورت بگیرد.
ایـن موارد خواسـته مقـام معظم رهبری هـم بوده اسـت و در اقتصاد 
مقاومتـی به آن اشاره شـده اسـت. درواقـع این مـوارد ازجمله تعاریف 

اقتصـاد درون زای برون نگر اسـت.
نه تنهـا در سـال 96، بلکـه برای همیشـه باید تالش کنیـم که تولید 
داخـل حمایـت شـود و افزایـش پیـدا کند. باید بـرای رونـق و جذب 
سـرمایه گذار خارجـی اقداماتـی انجـام شـود. به این ترتیـب اشـتغال 
کـه به عنـوان اولویت اول کشـور اسـت رونـق پیدا می کنـد و بیکاری 
ریشـه کن می شـود. بـا رعایـت ایـن اقدامـات ضریـب جینـی تغییـر 

می کنـد و قـدرت خریـد خانوارهـا افزایـش پیـدا می یابد.
ازجملـه اولویت هـای دیگـری کـه بایـد مدنظـر قـرار بگیـرد موضوع 
هدفمند کردن یارانه هاسـت کـه امیدواریم به عنوان یک گام اساسـی 

در سـال 96 اجرایی شـود.
در کنـار ایـن مـوارد، موضوع انتخابات شـکوهمند ریاسـت جمهوری 

و شـورای اسـالمی شـهر و روسـتا هـم بـرای سـال 96 مطرح اسـت. 
انتخاباتـی کـه بانشـاط خیلـی خـوب و وحـدت عمومی و مشـارکت 
گسـترده شـکل مـی گیرد تـا در سـایه پیوند مـردم و دولـت و ملت 

پایه هـای نظام مسـتحکم تر شـود.
همچنین سـال آینده با توجه بیشـتر به اجرایی شـدن سیاسـت های 
برجام و تهدیدهایی که در داخل کشـور وجود دارد، اقتصاد شـکوفاتر 

شد. خواهد 
از طـرف دیگـر، امنیـت اقتصـادی بـا وحـدت سـه گانه قـوا صـورت 
خواهد کرد. همچنین هم وحدت در عملکرد رسـانه و صداوسـیمای 
ملـی بایـد به گونـه ای باشـد کـه موجـب دلگرمـی سـرمایه گذاران و 
کارآفرینـان ایرانـی شـود تا به این ترتیـب تمام تـوان  بخش خصوصی 
به کار گرفته شـود تا اقتصاد و رشـد کم اقتصادی این سـال ها پشـت 
سـر گذاشـته شـود و بـه امیـد خدا به رشـد پایـدار دو رقمـی در افق 

سـند چشـم انداز 1404 برسیم.

کارشناس اقتصادی 
محسن بهرامی ارض اقدس
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بازار پول4

مشکالت صنعت لیزینگ در ایران

دنیا  در  لیزینگ  به اصطالح  یا  واسپاری  کاربرد 
دست  در  بیشتر  مالی  ابزار  این  و  است  زیاد  بسیار 
بانک هاست. در ایران هم از این ابزار مالی به منظور 
رونق اقتصاد استفاده می شد  و وضعیت لیزینگ ها 
تا چهار سال گذشته خوب و کارایی آن در اقتصاد 
بروز مشکالت  به  توجه  با  به تدریج  اما  بود.  مناسب 
مختلف به ویژه در بانک ها، لیزینگ ها هم نتوانستند 
کارکرد اصلی شان در اقتصاد ایران را ایفا کنند و این 

ناکارآمدی تا امروز پایدار است.
نامناسب  آن قدر  ایران  در  بانک ها  وضعیت  1-امروز 
است که فکر نمی کنید  بتوانند به اقتصاد کالن کشور 
کمک کنند. لیزینگ ها هم از بانک ها مستثنا نیستند 
واسپاری ها  دنیا  تمام  در  که  است  حالی  در  این  و 
نقش  و  می آیند  به حساب  اقتصاد  بازوی  به عنوان 

پررنگی در رونق اقتصادی دارند.  
بانک ها در ایران به دالیل مختلف با کمبود سرمایه و 
نقدینگی مواجه شدند. بیشتر لیزینگ ها هم متعلق 
به بانک هاست و با سرمایه بانک ها شکل گرفته است. 
زمانی که وضعیت سیستم بانکی خراب باشد دست 
لیزینگ ها هم در ایجاد رونق در اقتصاد بسته است. 
بنابراین در شرایط فعلی در کشورمان به دلیل عدم 
رونق کار بانک ها، نمی توان به رونق ناشی از عملکرد 

لیزینگ ها در اقتصاد امید داشت.
2-مشکل دیگر لیزینگ های در ایران، مدت طوالنی 
اجاره دهی است و اینکه تسهیالت به شرط تملیک در 
اختیار صنایع و مردم قرار می گیرد. خبرهایی درباره  
با  ایران  برای  خارجی  شرکت های  از  هواپیما  خرید 
کمک لیزینگ منتشرشده است. به دلیل حجم باالی 
از  استفاده  امکان  هواپیما  خرید  در  سرمایه گذاری 
هواپیما  خریداران  برای  طوالنی مدت  برای  لیزینگ 
روندهای  اساس  بر  اینکه  مهم تر  نکته  است.  فراهم 
معمول بین المللی در کل سال سود تسهیالت یک 
ها  لیزینگ  درنتیجه  می کند  تغییر  درصد  نیم  تا 
در  را  تسهیالت  طوالنی  دوره های  برای  می توانند 

اختیار متقاضیان قرار دهند.
کمک  با  می تواند  امکان  این  به  توجه  با  هم  ایران 
لیزینگ ها هواپیما بخرد و در مدت 25 تا 20 سال 
در  بانک ها  ایران  در  اما  دهد.  انجام  را  بازپرداخت 
حال حاضر تسهیالت را به مدت یک سال در اختیار 
وضعیت  که  دلیل  این  به  می دهند  قرار  متقاضیان 
تورم مشخص نیست و نمی توان بهره پنج سال آینده 
تسهیالت را مشخص کرد. همین مسئله باعث شده 
لیزینگ های وابسته به بانک نتوانند نقش مناسبی در 

اقتصاد ایفا کنند.

یادداشت

پای لنگ سرمایه گذاری درصنعت بیمه چرا بانک ها کج رفتار شدند 
سایه سنگین نرخ سود بانکها بر صنعت بیمه معماری بانکداری در ایران درست نیست  

ترقــی اقتصــادی : یک کارشنــاس اقتصادی 
در  بانکداری  نظام  معضالت  و  مسائل  بررسی  به 
محور  بانک  دلیل  به  گفت:  و  پرداخت  کشورمان 
و  بانک  مسائل  است  الزم  کشور،  اقتصاد  بودن 
بانکداری به اولویت اقتصاد در سال 1396 تبدیل 

شود.
 داوود سوری با اشاره به مسائل بانکی در کشور 
اظهار داشت: »همه ما به نوعی با نظام بانکی سر و 
کار داریم. کوچکترین مشکل در این صنعت باعث 
مشکل  با  هم  اقتصاد  های  بخش  سایر  می شود 
مواجه شود. نهادهایی که شرایط نامساعد را برای 
این صنعت در کشورمان به وجود آورده اند، باید 

برای نجات آن پا پیش بگذارند.«
افزود:  و  کرد  اشاره  بانکداری  در  بحران  به  وی 
تا  آورند  هجوم  ها  بانک  به  مردم  »چنانچه 
را مطالبه کنند و در عین حال  سپرده های خود 
بانک ها سرمایه نقدپذیر نداشته باشند، این برای 

بانک یک بحران تلقی می شود.«
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: »در روزهای 
گذشته خبری از رییس کل بانک مرکزی منتشر 
شد مبنی بر اینکه بانک های ما زیان ده هستند. از 
طرفی عده ای مردم را تشویق می کنند تا سپرده 
های خود را از بانک ها خارج کنند که این نوعی 
خودزنی است و به این طریق بحران بانکی بوجود 

می آید.«
در  بانکی  مسایل  بررسی  به  ادامه  در  سوری 
کشورمان پرداخت و گفت: »ما از یک سو بانک های 
بزرگ دولتی داریم، از طرفی بانک های خصوصی 
یا  داریم که درواقع نمی دانیم خصوصی هستند 
دولتی. دراین میان بانک های خصوصی کوچکی 
داریم که به برخی نهادها وابسته هستند، از سوی 
دیگر موسسات اعتباری مجاز، غیرمجاز و صندوق 
های قرض الحسنه هم در کنار بانک ها وجود دارد. 
این نوع معماری بانکی خواسته یا ناخواسته منجر 
به شکست می شود، چراکه قوانین متفاوتی بر آنها 
حاکم است و بانک مرکزی نیز نمی تواند مبادالت 

این مراکز را کنترل کند.«
وی همچنین بی ثباتی در اقتصاد را مورد بررسی 
قرار داد و گفت: تحریم های وضع شده در کشور ما 
از سال 1389 آغاز شد؛ درحالی که برای بی ثباتی 
و رشد اقتصادی باید به پس از سال 1384 توجه 
کنیم. از طرف دیگر مشکالت دیگری نیز موجب 
اختالل در وضعیت بانکداری ما شده است از جمله 
اینکه دولت های ما به بانک ها این اطمینان را داده 
اند که شما ورشکست نمی شوید و همین موضوع 

باعث کج رفتاری در بانک ها شده است.«
»زیرساخت  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
دیگر  یکی  حسابداری  زمینه  در  قانونی  ناکافی 

ما  حسابداری  سیستم  چراکه  است؛  مشکالت  از 
با سیستم حسابداری دنیا بسیار متفاوت است و 
دخالت  دیگر  بحث  ندارد.  را  الزم  زیرساخت های 
قانونگذار در رفتار بانک هاست. درواقع ناظری که 
باید بر رفتار بانک ها نظارت داشته باشد در بازار 
دخالت می کند و نتیجه آن را تعیین می کند. این 

موضوع در هیچ اقتصادی توجیه پذیر نیست.«
سوری به نقش بانک ها در این وضعیت اشاره کرد 
که  هستند  دیگری  مورد  ها  بانک  خود  گفت:  و 
بحث مدیریت ریسک را دنبال نکردند و تصمیمات 
غلط راهبردی اتخاذ کردند. هزینه بحران بانکی را 
می توانیم به دو قسمت تبدیل کنیم: هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم؛ برای کشورهایی نظیر ما 
که بانک محور هستند چنین بحرانی هزینه های 

زیادی برای اقتصاد آنها در بر خواهد داشت.«
باید  بانکی  بحران  رفع  کرد:»برای  تاکید  سوری 
افزایش سرمایه آنها مد نظر قرار گیرد. بانک های 
وارد  گذاری  سرمایه  برای  که  زمانی  خارجی 
کشور می شوند و سرمایه پایین بانک های ما را 
مورد بررسی قرار می دهند بدون اینکه سیاست 
بر تصمیم آنها تاثیرگذار باشد، از این معامله سر 
باز می زنند چراکه موضوع تجارت برای آنها مهم 
این سوال مطرح می شود  این قسمت  در  است. 
که آیا دولت می تواند منابع عمومی را به جایی 

این موضوع قابل  بپردازد؟ قطعا  که ریسک دارد، 
قبول نیست.«

و  پرداخت  مسأله  این  حل  راه  بررسی  به  وی 
گفت:»باید سیستمی را طراحی کنیم که اگر قرار 
است بنگاهی ورشکست شود در چارچوب قانون 
کار  این  انجام  برای  که  پیشنهادی  شود.  انجام 
وجود دارد، استفاده از ابزارها و قوانین موجود در 
بازار مالی دنیا است. بحث اوراق بدهی یا سرمایه 
از  بعد  که  داد  قرار  نظر  مد  توان  می  را  مشروط 
این  استفاده شد.  از آن  مالی سال 2008  بحران 
منابع  از  استفاده  بدون  که  دارد  وجود  قابلیت 
عمومی، این مسائل را حل کنیم اما این موضوع به 
این نیاز دارد که دولت و تصمیم گیران به آن وقوف 

جدی داشته باشند.«

 کارشناس بازار پول و سرمایه
حسین سلیمی
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ــز  ــه تمرک ــه ب ــا توج ــادی : ب ــی اقتص ترق
ــه ای، در  ــای بیم ــذاری شــرکت ه ســرمایه گ
ســپرده گــذاری بانکــی و اوراق مشــارکت، 
ــرخ بهــره بانکــی درآمدهــای ناشــی  کاهــش ن
از ســرمایه گــذاری را پاییــن آورده اســت کــه 
ــای  ــرکت ه ــر، ش ــن ام ــداوم ای ــورت ت در ص
بیمــه ای بــا یــک چالــش بســیار جــدی 
ــه  ــن درحالیســت ک ــد. ای ــد ش مواجــه خواهن
ــد و مــدرن ســرمایه  ــوان مفاهیــم جدی مــی ت
گــذاری را در شــرکت هــای بیمــه ای نهادینــه 

ــاخت. س
ــه  ــن نام ــا از آیی ــه م ــرکت بیم ــل ش مدیرعام
شــماره 60 بیمــه مرکــزی بــه عنــوان مبنــای 
ــای بیمــه  ــذاری شــرکت ه ــی ســرمایه گ اصل
ای از نظــر منابــع، میــزان و زمینــه هــای 
ــب  ــه موج ــه ب ــرد ک ــام ب ــذاری ن ــرمایه گ س
ــای  ــه ه ــل از بیم ــع حاص ــد مناب ــی بای آن م
ــرمایه  ــن س ــی و همچنی ــر زندگ ــی و غی زندگ

ــوند. ــک ش ــر تفکی ــذاری از یکدیگ گ
ــدی  ــه تقســیم بن ــدری در اشــاره ب ــد صف مجی
ــه  ــن نام ــذاری در آیی ــرمایه گ ــای س ــه ه زمین
مزبــور، از ســپرده هــای بانکــی و اوراق مشــارکت 
ــی، ســهام شــرکت هــای  ــی و مال ابزارهــای پول
بورســی و غیــر بورســی، مشــارکت در طرح هــای 
عمرانــی، امــالک و مســتغالت و در نهایــت انعقاد 
قراردادهــای مشــارکت بــه عنــوان شــش بخــش 
اصلــی ســرمایه گــذاری شــرکتهای بیمــه ای نام 

بــرد.
میــزان  و  هــا  محدودیــت  بیــان  در  وی 
ســرمایه گــذاری در هــر یــک از زمینــه هــای 
ــه  ــن نام ــن آیی ــای ای ــر مبن ــت: ب ــور، گف مزب
حداقــل  موظفنــد  ای  بیمــه  شــرکت های 
ــای  ــپرده ه ــود را در س ــع خ ــد مناب 30درص
بانکــی و اوراق مشــارکت ســرمایه گــذاری 
امــا ســایر زمینــه هــای ســرمایه  کننــد 
ــری  ــت حداکث ــا دارای محدودی ــذاری تنه گ
اســت؛ بــه طوریکــه ســرمایه گــذاری در 
ــر 15درصــد،  ــی حداکث ــی و مال ــای پول ابزاره
حداکثــر  بورســی  هــای  شــرکت  ســهام 
40درصــد ســهام شــرکت هــای غیــر بورســی 
ــای  ــارکت در طرح ه ــد، مش ــر 20درص حداکث
حداکثــر  مســتغالت  و  امــالک  عمرانــی، 
ــارکت در  ــای مش ــاد قرارداده ــدو انعق 25درص
ســرمایه گــذاری حداکثــر 10درصــد از منابــع 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

ــا بیــان اینکــه  ایــن فعــال صنعــت بیمــه ای ب
و  ترازنامــه  و محتوایــی،  لحــاظ شــکلی  از 
بیمــه  هــای  شــرکت  مالــی  صورت هــای 
بیمــه   60 نامــه  آییــن  از  بایســت  مــی 
ــه نمایــش ســرمایه  مرکــزی تبعیــت کننــد، ب
ــع  ــل مناب ــه از مح ــورت گرفت ــای ص گذاری ه
حاصــل از بیمــه هــای زندگــی و غیــر زندگــی 
ــای  ــده در صــورت ه ــک ش ــه صــورت تفکی ب
مالــی اشــاره کــرد؛ همچنیــن ســرمایه گــذاری 
در طبقــات گوناگــون دارایــی مطابــق بــا آییــن 

ــوند. ــی ش ــدی م ــه بن ــه 60 طبق نام

ــن  ــزام آیی ــه ال ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــر ســرمایه گــذاری حداقــل  نامــه 60 مبنــی ب
ــی  ــای بانک ــپرده ه ــع در س ــد از مناب 30درص
ــع  ــه مناف ــی اســت ک و اوراق مشــارکت، بدیه
ــع مســتقیمی  حاصــل از ســرمایه گــذاری، تاب

از شــرایط ســپرده گــذاری در بانــک هــا و نــرخ 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود، ب ــد ب ــی خواه ــره بانک به
ــی،  ــره بانک ــرخ به ــش ن ــر کاه ــال حاض در ح
درآمدهــای ناشــی از ســرمایه گــذاری را پاییــن 

ــت. آورده اس
ــورت  ــه در ص ــرد ک ــی ک ــش بین ــدری پی صف
ــا  ــر، شــرکت هــای بیمــه ای ب ــن ام ــداوم ای ت
ــد  ــش بســیار جــدی مواجــه خواهن ــک چال ی
ــل  ــی از راه ح ــاس وی یک ــن اس ــر ای ــد. ب ش
هــای کوتــاه مــدت را ســرمایه گــذاری در اوراق 
ــزوم  ــر ل ــرد و ب ــام ب ــدت ن ــد م ــارکت بلن مش

تدبیــر شــرکت هــای بیمــه ای بــه راهکارهــای 
بلنــد تاکیــد کــرد.

بــه گفتــه وی؛ در واقــع موضــوع ســرمایه 
ــتر  ــه ای، بیش ــای بیم ــرکت ه ــذاری در ش گ
ــارکت  ــی و اوراق مش ــذاری بانک ــپرده گ در س

هــای  طــرح  در  گــذاری  ســرمایه  یــا  و 
عمرانــی و امــالک خالصــه مــی شــود و ســایر 
زمینه هــای ســرمایه گــذاری کمتــر مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
مدیرعامــل شــرکت بیمــه مــا، تصریــح کــرد: در 
صــورت فراهــم کــردن ســاز و کارهــای الزم، می 
تــوان مفاهیــم جدیــد و مــدرن ســرمایه گــذاری 
را در شــرکت هــای بیمــه ای نهادینــه ســاخت، 
بــه عنــوان مثــال انعقــاد قراردادهــای مشــارکت 
در طــرح هــای ســرمایه گــذاری و یــا مشــارکت 
در قراردادهــای ســرمایه گــذاری تجــاری در 
زمینه هــای مختلــف از قبیــل تجــارت کاال و 
ــدی در  ــای جدی ــد عرصه ه ــی توان ــات، م خدم
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــذاری ب ــرمایه گ ــه س زمین

بیمــه فراهــم آورد.
 وی الزم بــه یــادآوری دانســت کــه عنــوان 
ــو و  ــک س ــری از ی ــه گ ــای بیم ــد: فرآینده کن
ــر  ــوی دیگ ــذاری از س ــرمایه گ ــای س فرآینده
دو محــور اساســی فعالیــت شــرکت هــای 
ــوان  ــه عن ــتند و ب ــا هس ــر دنی ــه در سراس بیم
ــا  ــت ه ــی فعالی ــاکله اصل ــوازن، ش ــال مت دو ب
و بــه تبعیــت از آن درآمــد و ســود و زیــان 
شــرکت ها را بوجــود مــی آورنــد. بــه طــوری کــه 
ــش  ــذاری، بخ ــرمایه گ ــی از س ــای ناش درآمده
قابــل توجهــی از EPS شــرکت هــای بیمــه ای 
را تامیــن می کنــد برایــن اســاس مــی تــوان آنــرا 
تضمینــی بــرای ســودآوری فعالیــت هــای بنــگاه 
و کســب رضایتمنــدی ســهامداران تلقــی کــرد 
ــیار  ــت بس ــاله از اهمی ــن مس ــن روی ای از همی

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی
ایــن مقــام مســوول در شــرکت بیمــه مــا 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــی نی ــری مال از توانگ
ــه  ــای بیم ــرکت ه ــی ش ــاخص های ارزیاب ش
ای نــام بــرد و تصریــح کــرد: نســبت توانگــری  
حاصــل تقســیم ســرمایه موجــود بــه ســرمایه 
ــه اینکــه ســرمایه  ــا توجــه ب ــوده و ب الزامــی ب
ارتبــاط  گــری  بیمــه  عملیــات  و  الزامــی 
مســتقیم دارنــد، بنابرایــن بــا افزایــش عملیــات 
کاهــش  توانگــری  نســبت  گــری،  بیمــه 
ــزان  ــد می ــران آن بای ــرای جب ــه ب ــد ک می یاب
ــش داد.  ــب افزای ــطح مناس ــه س ــرمایه را ب س
حفــظ نســبت توانگــري مالــي در شــرایط 
ــد  ــوده و بای ــت ب ــز اهمی ــیار حای ــوب بس مطل
بــه صــورت خــاص مــورد توجــه شــرکت هــای 

ــرد. ــرار گی ــه ق بیم

گزارش

ترقـی اقتصادی : در حال حاضر، شـرکت بیمه پارسـیان بـا سـرمایه 4000 میلیارد ریالي)تصویب شـده(، به 
اسـتناد آمـار منتشـره بیمه مرکزي جمهوري اسـالمي ایران، بیشـترین سـهم بـازار را در بین شـرکتهاي بیمه 
کامـاًل خصوصـي کشـور در دسـت دارد و طـی 11 مـاه  بیـش از 15 هـزار میلیـارد ریال حق بیمـه تولید کرده 

اسـت که نسـبت به سـال قبل 36 درصد رشـد داشـته اسـت. 
براسـاس گزارش سـازمان مدیریت صنعتي، بیمه پارسـیان با رشـدی فزاینده و بهره وری بسـیار مناسب بعنوان 
یکی از 10 شـرکت پیشـرو کشـورمان شایسـته تندیس و لوح تقدیر این همایش شـناخته شـد تا بعنوان تنها 
شـرکت بیمـه ای در جمـع بـزرگان صنعـت و اقتصـاد کشـور جـا گیـرد که مانند سـال هـای قبل و بـا صعود 

چشـمگیر 26 پلـه اي در جایـگاه 69 در جمع یکصد شـرکت برتر کشـور قـرار گرفت.
10 شـرکت پیشـرو کشـورمان براسـاس رتبه فروش ، رشد مناسـب ، قرارگیری در جمع صد شرکت برتر کشور 
در حداقـل 3 سـال گذشـته و توسـط کمیتـه ای از خبـرگان صنعت و محیط کسـب و کار کشـور شناسـایی و 
معرفـی شـدند کـه در این میان به سـطح رشـد و بلوغ شـرکت ها و بهـره وري در محیط اقتصـادی ایران توجه 
ویژه ای شـده و بیمه پارسـیان هم با دارا بودن این معیارها در میان 10 شـرکت پیشـرو کشـورمان جای گرفت .
همچنیـن بـه گـزارش دبیرخانه جشـنواره ملی بهره وری پس از بررسـی شـاخص های مالی ، اقتصـادی و بهره 
وری 5000 بنـگاه اقتصـادی که در قالب گروه های مختلف بررسـی و طبقه بندی شـدند درمجمـوع بهره وري 
و سـودآوري در صنعت بیمه بیشـترین امتیاز را بیمه پارسـیان کسـب نمود و در بخش سود آورترین شرکت ها 
نیز نیز لوح تقدیر سـودآورترین شـرکت بیمه کشـور به بیمه پارسـیان تعلق گرفت ؛ رشـد پایدار ، سـودآوری 
مـداوم، بهـره وری و شـاخص هـای مختلـف فـروش و حاشـیه سـود از شـاخص هـای مهم انتخاب شـرکت ها 
بودند که بیمه پارسـیان با توانمندی خود در این شـاخص ها توانسـت به عنوان سـودآورترین شـرکت در حوزه 
بیمـه خـود را معرفـی نماید و پـس از داوری های تخصصی و ارزیابی مدارک و مسـتندات، لوح تقدیر جشـنواره 
بـه ایـن شـرکت اهـدا گردیـد . در ادامه روند مشـتري مدارانه بیمه پارسـیان ؛ به مناسـبت دهه مبـارک فجر و 
بـه منظـور ارتبـاط و پاسـخگویی هرچه بهتر بـا بیمه گذاران و مشـتریان مرکـز ارتباطات این شـرکت بصورت 
رسـمی افتتاح شـد .این مرکز که به نوعی هم مرکز ارتباط تلفنی ، هم پاسـخگویی به سـواالت بیمه ای و هم 
راهنمـای مراجعـان بیمه پارسـیان می باشـد با نـرم افزارهای به روز و همچنین پرسـنل آموزش دیـده و حرفه 
ای راه انـدازی شـده و از ایـن پـس تمامـی کسـانی که با بیمه پارسـیان تمـاس می گیرند با راهنمایی پرسـنل 

ایـن مرکـز در سـریعترین زمان ممکن به پاسـخ خود خواهند رسـید .
اویارحسـین عضـو هیـأت مدیـره و مدیـر عامـل بیمـه پارسـیان در مراسـم افتتـاح ایـن مرکز ضمـن تأکید بر 
پاسـخگویی و راهنمایـی مشـتریان و تمـام کسـانی که در ارتباط با بیمه پارسـیان هسـتند ابراز امیـدواری کرد 
مسـیر پیشـرفت و تعالی شـرکت با ترکیب فن آوری های جدید و پرسـنل آموزش دیده همچنان ادامه داشـته 
و بیمـه پارسـیان را همـواره در جایـگاه یک شـرکت حرفـه ای و توانمنـد در صنعت بیمه کشـور حفظ نماید .

در جدیدتریـن فعالیـت تخصصـي بیمـه پارسـیان نیز  مرکـز آموزش های تخصصی این شـرکت بـا اخذ مجور 
از دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در 11 رشـته تخصصـی صنعت بیمـه دوره پودمانـی با ارائه مـدرک معتبر 

دانشـگاه برگـزار می کند.
مرکـز آمـوزش هـای تخصصی بیمه پارسـیان به عنـوان مجـری برگـزاری دوره ای کوتاه مدت تـک پودمانی با 
مجـوز ارائـه گواهینامـه تحصیلی معتبر از دانشـگاه جامع علمی کاربردی بـا هدف فراهم آوردن امکان آشـنایی 
شـاغلین صنعـت بیمـه بـا دانش و مهـارت روز این صنعت و همچنین آشـنایی دانـش پژوهان فاقد سـابقه کار 

بیمـه ای بـا رویکـرد علمـی فعالیت هـای بیمه گری اقـدام به برپایی ایـن دوره هـا می نماید.
شـروع ثبـت نـام ایـن دوره ها از روز دوشـنبه 25 بهمن ماه وآغـاز کالس ها از نیمه دوم فروردین ماه می باشـد 
کـه عالقمنـدان     مـی تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه مرکز آمـوزش های تخصصی بیمه پارسـیان 
واقع در خیابان خوش شـمالی، کوچه سـینا، پالک 4 و شـماره تلفن های 8259 – 021 داخلی 1424- 1425 
www.parsianinsurance. و 66912216 – 021 تمـاس و یـا به وب سـایت بیمه پارسـیان بـه نشـانی

ir مراجعه نمایند.
مجموعه این فعالیت ها و بسـیاري فعالیت هاي تخصصي و حرفه اي بیمه پارسـیان در صنعت بیمه کشـور  و 
همچنیـن توانگـري مالي سـطح یک و سـرمایه اولیه شـرکت که با مصوبه مجمـع فوق العاده در شـرف افزایش 
به 4000 میلیارد ریال اسـت این شـرکت را  ، در جایگاه بسـیار مناسـبي در این صنعت قرارداده اسـت و آینده 

اي موفـق تر براي این شـرکت بورسـي را متصـور مي نماید.

 سودآوري و پیشرفت هاي چشمگیر بیمه پارسیان 
در صنعت بیمه کشور

 مزایای وثیقه دار شدن 

دریچه های اعتباری بانک مرکزی از  یکی  مرکزی،  بانک  اعتباری  دریچه های  کلیه  کردن  وثیقه دار 
موثرترین شیوه های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی 
از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه های دستوری 

بخشنامه ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.
 یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست گذاری 
و  مرکزی  بانک  روابط  در  وثیقه گذاری  ضرورت  مقوله  نوین،  پولی 
اعالم  مرکزی  بانک های  واقع  در  است.  بانکی  بین  بازار  در  بانک ها 
به  منوط  مرکزی،  بانک  از  تسهیالت  نوع  هر  دریافت  که  می دارند 
انواع  وثیقه ها  این  معموال  که  است  مشخصی  وثیقه های  دریافت 

گوناگونی از اوراق بدهی هستند.
شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، 
اکثر وام هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته ای، یک ماهه، 
سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک های 
 Collateralized( فعال در بازار جابجا می شود، وام های وثیقه  دار
Loans( هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه مدت 

شکل می دهند.

در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می کنند 
تا از آنها در سیاست گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به 
عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده 
عمال کارکرد وثیقه ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت 
اساس  بر  را  دولتی  خزانه  اسناد  از  خاص  نوعی  انبساطی  عملیات 
عملیات رپو از بانک ها خریداری می کند، اوراق تا سررسید کارکرد 

وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می کنند.
دوره های  در  گوناگون  کشورهای  مرکزی  بانک های  اساس،  این  بر 
وثیقه  عنوان  به  پذیرش  قابلیت  با  بدهی  اوراق  از  لیستی  مختلف، 
 Eligible( را منتشر می کنند. لیست مذکور اصطالحا وثائق معتبر
شرایط  در  معتبر  اوراق  البته  می شود.  نامیده   )Collaterals
گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثال در بحران مالی سال 2008 در 
آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت 

تسهیالت از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.
با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک ها در 
عبارت  به  نیست.  وثیقه  بر  مبتنی  روابط،  سایر  و  بانکی  بین  بازار 
دیگر، بانک های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی )خطوط 
اعتباری و اضافه برداشت(، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت 

تسهیالت از این دریچه ها بر مبنای وثیقه گیری طراحی نشده است.
با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه گذاری در روابط 
بانک مرکزی کشور و بانک ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع 
بانک ها  نحوه دسترسی  برای  را  مرکزی چارچوبی  بانک  است  الزم 
به منابع بانک مرکزی )با توجه به درجه اعتباری هر بانک( تعیین 
اعتباری  درجه  اساس  بر  باشند  موظف  بانک ها  که  نحوی  به  کند؛ 
وثیقه کنند. در  تأمین  بانک مرکزی  منابع  از  استفاده  خود، جهت 
پایین تری  اعتباری  درجه  از  که  بانک هایی  دسترسی  شرایط،  این 

برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت تر خواهد بود؛ زیرا این دسته 
از بانک ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری 

تودیع کنند.
اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه ای از زمان، حجم مشخص و 
قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک های فعال در 
بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می تواند به عنوان وثیقه دریافت 
منابع از دریچه های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما 
وثیقه دار شدن دریچه های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک ها نوعی 
هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی )پول 
پرقدرت( جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می دهد. دلیل این مسئله 
آن است که اگر بانک  دریافت کننده تسهیالت در موعد مقّرر نسبت به 
بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق 

)وثائق( را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.
دریچه های  کلیه  کردن  وثیقه دار  که  است  ذکر  به  الزم  پایان  در 
جهت  علمی،  شیوه های  موثرترین  از  یکی  مرکزی،  بانک  اعتباری 
محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی 
است؛ که نسبت به شیوه های دستوری، بخشنامه ای و ناکارآمدی که 

تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

حسین میثمی
کارشناس پولی و بانکی

 

ترقی اقتصادی : سال 1395 را می توان سالی پربار برای شرکت کارت اعتباری ایران کیش در نظر 
گرفت. دستاوردهای زیادی که در این سال برای شرکت کسب شد شرکت را در زمره شرکت های برتر 
ارایه کننده خدمات پرداخت قرار داد. در ادامه گزارش به منظور برجسته نمودن اقدامات صورت گرفته 
در سال 1395، سعی شده است تا سیر تحول صورت گرفته در شرکت در حوزه عملیاتی در قالب 

گزارشات مقایسه ای ارایه گردد. 
1. گزارش عملکرد

1,1. عملکرد عملیاتی
کشور  بانک های  برای  فروش  پایانه های  پشتیبانی  و  راه اندازی  نصب،  اصلی شرکت  از خدمات  یکی 
می باشد. شرکت در این حوزه طی سه سال گذشته برنامه های توسعه ای جدی را دنبال نموده که نتیجه 

آن دستیابی به جایگاهی مناسب به لحاظ سهم بازار بوده است.
   طی سال های مذکور سهم بازار شرکت از صنعت خدمات پرداخت در حوزه پایانه های منصوبه رشد 

داشته است که در نمودار زیر قابل مشاهده است:

 بدین ترتیب شرکت کارت اعتباری ایران کیش به لحاظ سهام بازار پایانه های منصوبه دارای رتبه سوم 
در میان شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت می باشد.

در بخش سرانه تعداد تراکنش ها نیز شرکت شاهد رشد مناسبی بوده است. سرانه تعداد تراکنش های 
شرکت علیرغم افزایش تعداد پایانه های آن نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.

 در خصوص مبلغ تراکنش ها نیز باید گفت شرکت کارت اعتباری ایران کیش از جایگاه ویژه ای در 
صنعت برخوردار بوده و دارای رتبه دوم است.

این روند رو به رشد در سایر محصوالت جدید شرکت نظیر درگاه های پرداخت اینترنتی و موبایل نیز 
با شدت بیشتری قابل مشاهده بوده و با برنامه ریزی های صورت گرفته امید می رود در سایر محصوالت 
نیز شرکت کارت اعتباری ایران کیش بتواند در آینده ای نزدیک بتواند سهم قابل توجهی از بازار را به 

خود اختصاص دهد. 
1,2. عملکرد مالی

در حوزه نتایج مالی مهمترین شاخصی که می تواند بیانگر عملکرد مناسب شرکت باشد شاخص سود 
هر سهم )EPS( است که در این خصوص ذکر همین نکته کافی است که براساس آخرین گزارش 
حسابرسی شده سود هر سهم در تاریخ 1394/12/20 برابر با 285 ریال پیش بینی شده بود که از آن 

تاریخ تا کنون سه مرتبه تعدیل مثبت برای سود هر سهم در پایان سال 1395 صورت گرفته است که 
نمودار آن بدین صورت می باشد:

 
 افتخارات کسب شده

اخذ  به  موفق  ایران کیش  اعتباری  کارت  اشاره گردید، شرکت  نیز  ابتدای گزارش  در  همانگونه که 
افتخارات متعددی در سال 1395 شد که به صورت خالصه در ادامه به آن پرداخته شده است:

 در همایش کارآفرینان و نخبگان که با تالش بنیاد نخبگان فارس و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
 SME برگزار شد شرکت ایران کیش در میان 43 شرکت، در بخش استارتاپ ها و کسب و کارهای

موفق به دریافت لوح زرین این همایش شد.
  در همایش ملی محیط زیست که در مردادماه 1395 با حضور تنی چند از مسؤولین کشور برگزار 
گردید به دلیل فعالیت های صورت گرفته در حوزه محیط زیست شرکت ایران کیش مورد تجلیل قرار 

گرفت.
  در نخستین کنفرانس هوش تجاری کشور که در دانشگاه تهران در آبان ماه سال 1395 برگزار شد، 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش از میان تمام رقبا، سازمان ها، بانک ها و شرکت ها، موفق به دریافت 

تندیس بلوغ هوش تجاری شد.
تفکر  گردید.  خود   9001 ایزو  گواهینامه  تمدید  به  موفق  کیش  ایران  اعتباری  کارت  شرکت    
استراتژیک، ایده های نوآورانه، اثربخشی فعالیت ها در حوزه CRM، تفکر چابک سازی و نگهداری و 

رضایتمندی مشتریان در حوزه پشتیبانی به عنوان نقاط قوت شرکت از سوی ممیزان عنوان شده اند.
  رویداد مهم دیگری که در بخش واحد سرمایه های انسانی شرکت ایران کیش صورت گرفته است 
دریافت گواهینامه ISO 10015 می باشد. در همین راستا شرکت طرح جامع نظام آموزش خود را 
در سال 1394 تدوین نمود و براساس طرح مذکور پس از ممیزی های الزم، موفق به اخذ گواهینامه 

مربوطه گردید.
  شرکت کارت اعتباری ایران کیش که در سال 1393 به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه بانک و 
پرداخت در کشور موفق به پیاده سازی یکپارچه و اخذ همزمان گواهینامه های سیستم مدیریت خدمات 
فناوری اطالعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC20000-1 و سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
اعتبار  دیگر  یک سال  تا  موفق شد  بود،  شده   ISO/IEC 27001:2013 استاندارد:  بر  مبتنی 

گواهینامه های خود را تمدید کند.
  براساس نتایج رتبه بندی 500 شرکت بزرگ کشور که توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال 
1395 منتشر شد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در بین 500 شرکت بزرگ کشور از منظر شاخص 

رشد سریع به عنوان شرکت برتر کشور انتخاب گردید.
 در هشتمین دوره مسابقه ملی بهره وری که هر ساله مرکز ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری 
ایران آن را برگزار می کند، ایران کیش در شاخص حاشیه سود خالص رتبه نخست را در گروه خدمات 
پرداخت کسب کرد. این شاخص بیانگر آن است که از یک طرف شرکت توانسته به جهت درآمدزایی 
و افزایش درآمدها و از طرف دیگر کاهش هزینه ها بهترین شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی در 

کشور باشد.
 همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای دومین سال پیاپی موفق به کسب گواهینامه رتبه 
سیمین ازسوی اتاق بازرگانی شد. ارزیابی برای اخذ این گواهینامه در سه حوزه صالحیت حرفه ای و 
اهلیت، عملکرد مالی و سودآوری و مسؤولیت پذیری اجتماعی صورت می گیرد که در پارامتر صالحیت 
حرفه ای شرکت امتیاز کامل را کسب کرده و در بخش عملکرد مالی و سودآوری بیشترین امتیاز را به 

جز بخش صادرات و واردات به خود اختصاص داده است.
2. محصوالت جدید

شرکت کارت اعتباری ایران کیش عالوه بر توسعه شبکه پذیرندگان خود، همواره تحقیق و توسعه را مد 
نظر قرار داده که این امر منجر به بهبود کیفیت محصوالت و خدمات موجود و همچنین تولید محصوالت 

و خدمات جدید شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
2,1. اکولوژی پات

مجموعه ای از ابزارها و درواقع مفهومی مبتنی بر نرم افزار موبایلی با نام پات و دیگر ابزارهایی است که 
کنار آن قرار می گیرد که از آن جمله می توان به POS، MPOS و سایر درگاه ها نام برد که در کنار 

هم اکولوژی پات را تشکیل می دهند.

Mobile POS .2,2
نسخه جدید کارتخوان فروشگاهی است که از طریق اتصال به موبایل یا تبلت و ... امکان انجام تراکنش 
بانکی به وسیله آن فراهم می شود. این دستگاه با هدف ایجاد راهکارهای جامع و ترکیبی در صنایع 
متناسب با نیاز سطوح مختلف هر و کار تولید شده است. از جمله فواید آن می توان به استفاده از 
موبایل شخصی برای جلوگیری از سرقت پین کد، عدم نیاز به پرداخت نقدی برای مقادیر خرد، کنترل 

تراکنش های حضوری و کاهش مراجعه به دستگاه های خود پرداز اشاره نمود.
POS PDA .2.3

Personal Digital Assistant   یک رایانه شخصی کوچک و قابل حمل است که قادر به 
اتصال به اینترنت و شبکه های داخلی از طریق بی سیم و به صورت Wi-Fi هستند. یکی از بارزترین 
خصوصیات آن داشتن نمایشگرهای لمسی است.PDA کاربردهای متنوعی دارد و مورد توجه خاص 
فروشگاه ها، مراکز تجاری و شرکت های پخش و توزیع می باشد. این ابزار دارای قابلیت های منحصر به 
فردی بصورت یکپارچه و متمرکز در یک دستگاه می باشد، که از این دست می توان به بارکد، کارتخوان 

بانکی، چاپگر رسید پرداخت و ... اشاره نمود.
PIN PAD .2.4

به منظور سهولت دسترسی به پایانه فروش از سوی دارندگان کارت ابزار، PIN PAD  به عنوان گزینه 
تکمیلی در کنار پایانه فروش قرار گرفته و امکان پرداخت امن را  از طریق ورود رمز توسط شخص 

دارنده کارت فراهم می سازد.
2,5. پات سی

با استفاده از این محصول که جهت ارایه خدمت در سیستم حمل و نقل  تاکسیرانی تهیه شده است،  
امکان پرداخت آنالین کرایه های تاکسی در آن فراهم می گردد. این محصول قابلیت انجام کلیه عملیات 
ارایه رسید، اطالع رسانی به مسافر از طریق  بانکی شامل خرید، شارژ، مانده گیری و پرداخت قبض، 

پیامک و همچنین قابلیت کنترل تغییر شیفت و NFC را دارا می باشد.
 )Vending Machine( 2,6. ماشین خودکار فروش

  PCPOS که  از طریق اتصال دستگاه )Vending Machine( نخستین ماشین خودکار فروش
به دستگاه فروش اتوماتیک به امکان خرید را برای مشتریان فراهم می سازد.

2,7. کیوسک پرداخت
تجهیز  که جهت  می باشد  ایران کیش  اعتباری  کارت  دیگر محصوالت شرکت  از  پرداخت  کیوسک 

جایگاههای CNG در سطح کشور توسط همکاران شرکت به بهره برداری رسیده است.

 بررسی شرکت کارت اعتباری ایران کیش
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در صورت فراهم کردن ساز و کارهای الزم، 

مـی تـوان مفاهیـم جدیـد و مـدرن سـرمایه 

گـذاری را در شـرکت هـای بیمـه ای نهادینـه 

عرصه هـای  تـوان  مـی  رو  ایـن  از  سـاخت، 

بـرای  گـذاری  سـرمایه  زمینـه  در  جدیـدی 

شـرکت هـای بیمـه فراهـم آورد
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تحلیل6
خراب کاري در روند خصوصي سازي 

»خصوصی سازی« مال فروشی نیست 

صنعت
تجارت
و 7

یادداشت
 ۲کارکرد نقدینگی برای بخش تولید 

مهم ترین نیازی که عملکرد بخش تولید را به بخش 
با  وام هایی است که  و  پیوند می زند، تسهیالت  مالی 
فرآیند  در  نقش حیاتی  نقدینگی الزم،  فراهم کردن 
تولید دارد. نقدینگی که بانک ها در قالب تسهیالت به 
عمده  کارکرد  دو  می کنند  تزریق  تولیدی  واحدهای 
نشات  واقعیت  این  از  نقدینگی  کارکرد  اولین  دارد. 
می گیرد که جریان هزینه ها و درآمدهای یک فرآیند 
زودتر  هزینه  جریان  غالبا  و  نیستند  همزمان  تولید 

محقق می شود.
تولید  چرخه  در  و  است  کوتاه مدت  یا  شکاف  این 
از سرمایه گذاری  ناشی  و  بلندمدت  یا  اتفاق می افتد 
در طرح های ایجاد و توسعه ای است. دومین کارکرد 

نقدینگی در واحدهای تولیدی ناشی از تفاوت در مقدار هزینه و درآمد و به عبارت دیگر سودآور نبودن 
فرآیند تولید است. به عبارت کلی تر، این قبیل بنگاه ها به رغم ناکارآ بودن به دنبال جذب نقدینگی 
هستند و از تسهیالت به عنوان پوششی برای حفظ سطح تولید خود استفاده می کنند و این کار باعث 
می شود با تسهیالتی که می گیرند مشکل حالت مزمن پیدا کند و به دوره های بعد منتقل و انباشت 

شود.
طبیعتا کارکرد اول نقدینگی در بخش تولید منتج به تقاضای واقعی برای تسهیالت بانکی خواهد شد 
که ناشی از ساختار تولید بوده است. این تقاضا در سطح کشور در هر سال با توجه به رشد تولید و رشد 
قیمت افزایش می یابد؛ اما کارکرد دوم نقدینگی در واحدهای تولیدی در واقع تقاضای غیرسازنده برای 

تسهیالت است که در واقع تنها زیان ناشی از ناکارآیی را به دوره های آتی منتقل و انباشت می کند.
طبیعتا نمی توان فشارهایی را که برای اعطای تسهیالت به نظام بانکی وارد می شود به یک نوع تقاضا 
نسبت داد؛ اما می توان گفت که بخش قابل توجهی از تقاضاها برای تسهیالت در راستای کارکرد دومی 
که برای نقدینگی اشاره شد طبقه بندی می شود. در این راستا مروری به برخی شواهد آماری می تواند 

مفید باشد.
تقاضای واقعی برای تسهیالت بانکی در هر سال به میزان رشد تولید و رشد قیمت ها افزایش می یابد. 
به عنوان مثال با توجه به آمار رسمی، قیمت ها در بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال 
1391 بیش از 62 درصد رشد داشته است؛ ولی تولید نسبتا ثابت بوده است؛ بنابراین طبیعی است که 

به طور تقریبی تقاضای واقعی برای تسهیالت 62 درصد رشد کرده است.
در 10 ماه 1395 نیز تسهیالت بخش صنعت به بیش از 1241 هزار میلیارد ریال رسیده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 45 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه میزان رشد تولید 
و قیمت ها در این بخش مجموعا زیر 17 درصد است، در نتیجه در سال های اخیر همواره رشد در 
تسهیالت بیشتر از رشد اندازه این بخش بوده و دسترسی به تسهیالت در این سال ها بهبود داشته است.
اگرچه بهبود دسترسی به تسهیالت به عنوان شاخصی برای توسعه مالی امری مطلوب تلقی می شود، اما 
با توجه به ساختار تولید عموما غیر رقابتی )در سطح جهانی( و نظام مالی سرکوب شده )نرخ های پایین( 
توجه به رویکرد دیگر این مساله نیز اهمیت دارد. هرچه رشد تسهیالت بیشتر از رشد ابعاد یک بخش 
باشد )چون نرخ های بازار در نظام مالی ما حاکم نیست( به معنی کاهش کارآیی متوسط تسهیالت 
است. به عبارت دیگر قابل پیش بینی است که بخشی از این تسهیالت اضافه شده )مازاد بر رشد اسمی 
تولید( وارد واحدهای ناکارآیی شده است که همان طور که اشاره شد، کارکرد تسهیالت در آنها به عنوان 

پوششی برای ناکارآیی است.
فرآیند تزریق نقدینگی بیشتر به بخش های تولیدی در قالب تسهیالت بانکی با این شرایط، نه تنها به 
رونق بیشتر تولید و اشتغال کشور کمکی نمی کند، بلکه تنها مانند ُمسکنی عمل می کند که مشکل 
دوره جاری را رفع کرده، ولی باعث انباشت مشکالت ساختاری در بخش تولیدی کشور خواهد شد. 
در کل اگرچه به نظر می رسد فشار به بانک ها برای اعطای تسهیالت می تواند تسکین دهنده کوتاه مدت 
مشکالت بخش تولیدی باشد، اما راه حل این مشکالت تن دادن به اصالحات ساختاری برای رقابت پذیر 

شدن خواهد بود

ترقی اقتصادی: شورای اصل 44 قانون اساسی در 
مصوبه ای وزارت اقتصاد را برای شناسایی مقاومت ها در 
برابر واگذاری های اصل 44 مأمور کرده و این در حالی 
است که سازمان خصوصی سازی در هرجایی که اقدام 
به واگذاری دارایی ها می کند، متهم به فروش دارایی ها 

به ثمن بخس می شود. »مگر من مال می فروشم؟«
رئیس سازمان خصوصي سازي با بیان مطلب فوق به 
خبرنگار ترقی اقتصادی به گروه هاي فشاري اشاره کرد 
علم  قد  یازدهم  مقابل خصوصي سازي در دولت  که 
کرده اند. به گفته او، روند خصوصی سازی در فرایندی 
بسیار پرهزینه در حال انجام است که نتیجه آن باعث 
شده تا 400 بنگاه روی دستمان همچنان باقی بماند 
و نزدیک 300 بنگاه نیز از فهرست واگذاری ها خارج 
از  پس  کشور  سازمان خصوصي سازي  رئیس  شوند. 
آزادسازی سهام عدالت  برای  اقدام ها  تشریح آخرین 
کرمانشاه  پاالیشگاه  واگذاری سهام  فرایند  در  گفت: 
در سال های 93 و 94 این پاالیشگاه که زیان 300 
روی  مزایده  مرحله  چهار  در  داشت،  میلیاردتومانی 
ارزش گذاری هایی همچون  شد؛  گذاشته  فروش  میز 

ارزش ویژه دفتری، ارزش سودآوری و سایر مدل های 
ارزش گذاری که در نهایت با هیچ روشی فروش نرفت.

به گفته او، سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری ها 
با تهدید مواجه است، درحالی که چنین اقدام هایی در 
مخالفت با منویات رهبری، مجلس شورای اسالمی و 
نهادهای قانونی و نظارتی کشور است. پس از گذشت 
23 ماه وقتی باالخره سهام آلومینیوم المهدی و طرح 
مواجه  شکایت هایی  و  دادگاه  با  شد،  واگذار  هرمزال 
اولیه  شدیم که در دادگاه تجدیدنظر همه دعواهای 

رد شد.
وی افزود: شورای اصل 44 قانون اساسی در مصوبه ای 
برابر  در  مقاومت ها  شناسایی  برای  را  اقتصاد  وزارت 
واگذاری های اصل 44 مأمور کرده و این در حالی است 
که سازمان خصوصی سازی در هرجایی که اقدام به 
واگذاری دارایی ها می کند، متهم به فروش دارایی ها به 

ثمن بخس می شود. »مگر من مال می فروشم؟«
او ادامه مي دهد: آیا می شود، در این کشور دارایی ها را 
به یک ریال یا یک مارک مورد ادعا که مثال آلمان را 
می زنند بفروشیم؟ المهدی پس از 23 ماه واگذار شد 

آیا می گذاشتند آن را به یک ریال واگذار کنیم؟ به طور 
حتم آنجا را به آتش می کشیدند.

پوری حسینی با انتقاد از اظهارنظر برخی از نمایندگان 
مجلس از عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: برخی 
چندانی  تجربه  که  مجلس  جدیدالورود  نمایندگان 
ندارند و از سیاست های اصل 44 قانون اساسی اطالع 
عملکرد سازمان خصوصی سازی  از  در حالی  ندارند، 
انتقاد می کنند که برخی نیز از به آتش کشیدن خود در 
صورت واگذاری ها سخن می گویند. این کارها به چه 
معنی است؟ وی یادآور شد: اگر قانون بد است بروند 
قانون را اصالح و اصل 44 را حذف کنند. قبول می کنم 
که شرکت های کم تعدادی واگذار شده، ولی دلیل آن 

مقاومت هاست و نمی گذارند.
راه  در  اینکه  بیان  با  سازمان خصوصي سازي  رئیس 
اجرای قانون می جنگیم، عنوان کرد: عنوان می شود که 
چرا قیمت پایه را با این طور ارقام و محاسبات تصویب 
می کنید. باید دانست در این زمینه مصوبه شورایعالی 
اصل 44 را به هیئت واگذاری بردیم، با این تفاوت که 
فعالیت بنگاه تداوم داشته باشد. پوری حسینی در پاسخ 

به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سهام عدالت برای سایر 
مشموالن در نظر گرفته نمی شود، گفت: در قانون عنوان 
شده که سهام عدالت تنها به اتباع ایرانی داخل کشور 
تعلق می گیرد و در این مرحله بنا داریم کسانی که 
به طور قطعی مشمول این سهام شده اند، بتوانند آن را 
دریافت کنند. پس از آن دولت می تواند برای مابقی افراد 
بر اساس وسعشان تصمیم گیری کند و سهام عدالت 

تخصیص دهد.
هم اکنون  خصوصی سازی،  سازمان  رئیس  گفته  به 
ارزش سهام عدالت در بازار حدود دو میلیون تومان است 
و من دفاعی از اینکه به جز 49میلیون مشمول سهام 
عدالت، سایر افراد وضع مالی بهتری خواهند داشت 
ندارم. به گفته پوری حسینی، هزینه نقل وانتقال سهام به 

مشموالن سهام عدالت معاف از مالیات است.
هفت  سهام  از  درصد   20 خروج  دلیل  درباره  وی 
پاالیشگاه بورسی و غیربورسی از پرتفوی سهام عدالت و 
جایگزینی آن با سهام دو پاالیشگاه دولتی گفت: اساسا 
این جابه جایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت 

گرفته است.

ترقی اقتصادی: پیش بینی می شود که در سال های آینده صنعت 
بانک از حالت ویژه ای که در حال حاضر گریبانگیر آن است بیرون آید، به 
خصوص این که در گام اول سخت گیری های بانک مرکزی در صورت 

های مالی بانک ها بسیار جدی شده است.
مدیر امور اعضای کانون کارگزاران گفت: در آمارها معموال از واژه تسهیالت 
غیر جاری استفاده می شود که شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق 

و مشکوک  الوصول است.
وی ادامه داد: یکی از شاخص  های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک 
میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است 
اما نکته  حائز اهمیت درصد این مطالبات به کل تسهیالت است. بر اساس 
استانداردها و عرف بین الملل باید تسهیالت غیرجاری تقریباً بین 2 تا 
5 درصد تسهیالت اعطایی باشد و داشتن معوقات بیش از 5 درصد 

تسهیالت بانکی، به  عنوان ریسک محسوب می شود.
بهزادفر با اشاره به اینکه مطابق آمار اعالمی بانک جهانی روند این نسبت 
در دنیا رو به کاهش بوده و در سال 2016 نیز این رقم در مجموع به 
عدد 3.913 درصد رسید گفت: در سال 2016 این رقم در کشور ما 

11 درصد است.
به گفته مدیر امور اعضای کانون کارگزاران آخرین میزان اعالمی ایران در 
این زمینه، مربوط به سه ماهه دوم سال 95 بود که توسط بانک مرکزی 
11 درصد عنوان شد. این رقم در سال 91 رقمی معادل 14.7 درصد بوده 

و تاکنون نیز روند کاهشی را در پی داشت.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی دو راهکار برای کاهش این ارقام به 
نظر می رسد. راه حل اول اعالم ورشکستگی برخی از بانک ها است. این 
موضوع به نوعی در همه نقاط دنیا پذیرفته شده که در صورت عدم کارایی 
بانک به ورطه ورشکستگی سوق داده می شود. در یک مطالعه تطبیقی 
بعد از به وجود آمدن بحران جهانی در سال 2008 تا سال 2012 در 
آمریکا 465 بانک ورشکسته شدند که نسبت به بازه زمانی 5 سال پیش 
تر این رقم تنها 10 بانک بود. به هرحال بانک ها هم همانند سایر صنایع و 
بنگاه ها باید خطر ورشکستی را در کنار خود ببینند تا واقعی تر با مسائل 
پیرامون خود برخورد کنند و سپرده گذاران در بانک ها نیز با مفهوم سود 

همراه با ریسک آشنا هستند.
بهزادفر با بیان اینکه راه حل دوم کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن 
کاهش نرخ تسهیالت است ادامه داد: در حال حاضر بانک ها توان سود 
دهی ارقام فعلی که حتی باالتر از 20 درصد عنوان می شود را ندارند. در 
نتیجه در جذب سپرده های مردم به رقابت می پردازند. در واقع شرایط به 
سمتی می رود که از محل ورود پول جدید، سود سرمایه گذاران پرداخته 
شود. وی افزود: نرخ سود باال خود موجب افزایش نرخ تسهیالت می شود 
و در نتیجه مهمترین عامل افزایش مطالبات معوق خواهد شد. سود بانکی 
در دنیا با نرخ تورم سنجیده می شود اما در کشورمان این نرخ با نرخ تورم 

تقریبا بی ارتباط است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در حال حاضر طبق آخرین آمار مرکز 
ملی آمار نرخ تورم کشور6.9 درصد)تورم یک سال منتهی به آذرماه( است 
و نرخ سود بانکی نیز به صورت رسمی در بانک ها معادل 15 درصد و نرخ 
بازدهی اوراق بدهی منتشر شده 25 درصد و نرخ سود بانکی به صورت 
غیر رسمی نیز به باالی 20 درصد رسیده است. در واقع اختالف بین نرخ 

سود بانکی و نرخ تورم در حال حاضر حدودا 13 درصد است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر 64 درصد کشورهای دنیا نرخ بهره بدون 
ریسک زیر 5درصد دارند و 85 درصد آن ها نرخ بهره زیر 10 درصد دارند 
و افزود: در صورت کاهش سود بانکی، نرخ تسهیالت نیز کاهش پیدا 
خواهد کرد. این موضوع هم موجب رونق اقتصادی خواهد شد و هم میزان 
مطالبات معوق بانکی را به شدت کاهش خواهد داد و در نتیجه درصد 
تسهیالت غیرجاری کاهش خواهد داشت و به عدد معقولی می رسد. در 
مطالعه تطبیقی در بررسی صورت های مالی شرکت تویوتا نرخ تسهیالت 
این شرکت در سال 2014 رقم 2.57 درصد بوده است، این در حالیست 
که در کشور ما میانگین نرخ تسهیالت بانکی برای صنایع مختلف حدودا 

ده برابر رقم فوق است. 
بهزادفر پیش بینی کرد که در سال های آینده صنعت بانک از حالت ویژه 
ای که در حال حاضر گریبانگیر آن است بیرون آید، به خصوص این که 
در گام اول سخت گیری های بانک مرکزی در صورت های مالی بانک ها 

بسیار جدی شده است.

چشم اندازصنعت بانکداری در سال 9٦

 ترقی اقتصادی: شرکت پاکسان جزء اولین تولید کنندگان انواع 
مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران می باشد که سالهای 
نام  برندهای  با  مرغوب  محصوالتی  عرضه  با  که  است  متمادی 
 ... آشنایی چون سپید ، رخشا ، عروس ، پوش ، گلنار، برف و 
ایران و سایر کشورها در خدمت سالمت خانواده ها بوده و  در 

می باشد.
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاکسان در ساعت 9 صبح 
روز1395/11/30با حضور  بیش از  76 درصد سهامداران شرکت 
کاسپین  سالن   ، آزادی  ورزشگاه  غربی  ضلع  تهران  محل  در 
پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. این جلسه به ریاست آقای احمد 
دودانگه و نظارت آقایان داراب وکیلی و  احسان وفائی و دبیری 

آقای محمدرضا حیدری تشکیل شد.
در این مجمع ابتدا مدیر عامل گزارش عملکرد هیات مدیره را به 
سمع سهامداران رساند و سپس به سوالت اکثر سهامداران پاسخ 
گفت ،همچنین در این جلسه مهندس حیدری اذعان داشتند 
مدیران و کارکنان پاکسان با تعهد به سازمان خود، بنیانگذار آینده 
ای روشن خواهند بود و تعهد می نمایند تا شعار » پاکسان پیشرو 
در ایران و خوشنام در منطقه » را بیش از گذشته درخشان نمایند

پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط دبیر مجمع و گزارش 
بازرس قانونی ، صورتهای مالی منتهی به1395/09/30به تصویب 
حضار رسید، همچنین در این جلسه پس از تصویب صورتهای 
مالی از سوی سهامداران، تقسیم مبلغ   600 ریال سود به ازای 
هر سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت. انتخاب روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه رسمی و همچنین موسسه حسابرسی سخن حق 
به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 
آبتین روش آریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 

آینده ، از دیگر مصوبات این مجمع بود.
اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره

 به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضاء اصلی 

- شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ) سهامی 
خاص ( 

- شرکت صنایع بهداشتی ساینا ) سهامی خاص ( 
- شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ) سهامی خاص ( 

- شرکت مروارید هامون ) سهامی خاص ( 

-  شرکت گلتاش  ) سهامی عام (  
اعضا ء علی البدل :

- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ) سهامی عام (
- شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ) سهامی خاص (

اهم موارد پیام هیات مدیره پاکسان 
به سهامداران به شرح زیر اعالم میگردد:

در سالی که گذشت اتفاقات متعددی در بازارهای هدف داخلی و 
صادراتی شرکت پاکسان رخ دادند که بر کسب و کار این شرکت 

تأثیر گذار بودند.
در بازارهای صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از: 

الف( نوسانات شدید ارز
ب( کاهش ارزش پول در کشورهای آسیای میانه 

ج( گرفتن سهم بازار توسط رقبا با قیمت کمتر در نتیجه سقوط 
ارزش روبل

CIS  د( افزایش حقوق گمرکی در کشورهای
در بازارهای داخلی چالش های عمده اتفاقات عبارت بودند از:

وارد  تولید کننده و  به صورت  الف( ورود جدی رقبای خارجی 
کننده در محصوالت مختلف شوینده
ب( ادامه روند رکود در بازار مصرف

ج( افزایش تعرفه برخی از ملزومات وارداتی
برای  تبلیغاتی رقبای بزرگ در تمامی سطوح  افزایش فشار  د( 

کنترل بازار
 - مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن 
در سال مالی مورد گزارش حاکی از آن بوده که شرکت پاکسان 
براساس تناژ فروش کل ،در مقایسه با رقبا در رتبه سوم  قرار 

گرفته است.
 - مرور کلی بر عملکرد شرکت ومیزان دستیابی به اهداف تعیین 

شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش
مهمترین دستاورد در بازار داخلی عبارت بودند از:  

الف( تحقق 92 درصدی فروش در بخش مصرفی و تحقق 95 
درصدی اهداف فروش در بخش صنعتی

ب( به روز رسانی و اصالح بسته بندی پودرهای ماشین لباسشویی
ج( تمرکز بر مشوق های بازار محور به جای تبلیغ محور

د( تمرکز بر برندهای سپید و سیو در حوزه تبلیغات و اطالع رسانی

ه( اصالح سبد محصوالت
و( توسعه خرده فروشی و توجه به فروشگاههای زنجیره ای به عنوان 

کانال توزیع آینده
عمده دستاوردهای حاصله

 در حوزۀ صادرات به قرار زیر بوده است:
الف( افزایش 22% فروش تناژی سال 95 نسبت به سال 94

و  آذربایجان  کشور  دو  در  جدید  نمایندگان  کردن  اضافه  ب( 
گرجستان در راستای توسعه بازار

ج( افزایش فروش به میزان 43% در کشور ترکمنستان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل

د( ورود به بازار محصوالت صنعتی و همچنین  آغاز فروش این 
محصول به دو کشور جدید ترکیه و قرقیزستان

پودر  فروش  و  عراق  کشور  در  ارکید  تبلیغاتی  پروژه  اجرای  و( 
ماشینی ارکید برای اولین بار در منطقه مذکور

درسال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه تعیین شده در ارتباط 
با EPS با پوشش 105 درصد میزان پیش بینی ، کمی بیش از 
پیش بینی تحقق یافت ودر رابطه با بودجه مقداری تولید 99 درصد 
ومبلغ فروش 101 درصد محقق گردید. ضمنا دررابطه با صادرات 
مقدار 31.549  تن انواع محصوالت با پوشش  85 درصد از بودجه 

ارزی و 89 درصد از بودجه ریالی محقق گردید.
سال  برای  شرکت  وضعیت  انداز  وچشم  ها  برنامه  بیان  در   -  
مالی آتی نیز با توجه به روند تغییرات روابط بین المللی کشور و 
همچنین فضای کسب و کار داخلی، مهمترین برنامه های پاکسان 
از  اقتصادی پس  با شرایط  بر محور تجهیز کامل برای مواجهه 
تصویب برجام و حفظ و ارتقاء سهم بازار مطابق برنامۀ استراتژیک 

تدوین شده، خواهد بود.
 - مشروح ریسک هایی که شرکت با آن مواجه بوده است تحت 
موضوعات و محورهای متعدد مانند نرخ تسهیالت، نوسانات نرخ 
ارز، قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولیدی، تهدیدات عوامل 
های  قیمت  و  داخلی  ضوابط  تغییرات  و  المللی(  خارجی)بین 
مدیره   هیات  درخاتمه   . است  بوده  خارجی،  رقبای  جایگزینی 
ضمن ابراز قدردانی وتشکر ازکلیه کارکنان شرکت که دراین مسیر 
پرفرازونشیب همواره یارو یاور ایشان بوده اند، سالمتی ، شادکامی و 

بهروزی همگان را از درگاه ایزدمنان مسئلت نمودند.

رضایت حداکثری سهامداران پاکسان از عملکرد هیات مدیره 
»  پاکســـان« ٦0 تومان سود برای هر سهم تقسیم کرد 

 وضعیت صنعت سیمان در سال 9٦

صنعت سیمان امیدوار باشد 
سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقشی اساسی در تأمین زیرساخت های 
اقتصادی کشور ایفا می کند به طوری که بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه 

مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی باالیی وجود دارد.
اساسی  نیازهای  تأمین کنندگان  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  کاال  این 
فعالیت های سازه ای می باشد. به گونه ای که از یک سو در بخش ساختمان 
جزء مصالح اصلی محسوب می شود و از سوی دیگر در اجرای پروژه های 
بتونی  رویه های  و  کانال کشی  سد سازی،  راه سازی،  زیربنایی،  و  عمرانی 
)به جای آسفالت( نقش تعیین کننده ای دارد. از این حیث قیمت سیمان 
به طور مستقیم در قیمت تمام شده بسیاری از طرح ها اثر گذار است؛ که 
قیمت  و  تولید، مصرف  تغییرات  از  اعم  این صنعت  نوسانات  و  تغییرات 

بالفاصله بر صنایع مرتبط با آن منعکس خواهد شد.
این صنعت در کشور ما همواره در حال توسعه بوده است، به طوری که طبق 
برنامه راهبردی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال 94، صنعت سیمان به عنوان یکی از هفت صنعت استراتژیکی کشور 
معرفی شد که بیشترین نقش را در شاخص هایی ازجمله سهم ارزش افزوده، 
اشتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تأمین )به عنوان 
مواد اولیه یا کاالهای نهایی( و سطح دانش و فناوری دارند که در روند 
توسعه صنعتی به آن ها تکیه می شود. در برنامه راهبردی وزارت صنعت 
معدن و تجارت،« ظرفیت فعلی تولید سیمان 80 میلیون تن اعالم شده 
است که برای افق 1404 این ظرفیت حدود 120 میلیون تن هدف گذاری 

شده است«.
ایران طی سال های اخیر در زمره بزرگ ترین تولیدکنندگان سیمان بوده 
اما افت تولید ناشی از کاهش تقاضا موجب واگذاری این عرصه به رقبا شد 

و اکنون بین هفت تولیدکننده اول دنیا جای دارد.
عوامل اثرگذار بر قیمت سیمان

  1- کاهش تقاضا، ناشی از کاهش صادرات

یکی از عمده مقاصد صادراتی سیمان، کشور عراق است که بیش از 50 
درصد حجم صادرات را به خود اختصاص داده، به طوری که ایران تا پیش 
از این 60 درصد از نیاز این کشور به سیمان را برآورده می کرد. ولی در 
حال حاضر با وضع مقررات ضد دامپینگ، افزایش تعرفه واردات سیمان به 
عراق، راه اندازی کارخانه های سیمان، ناامنی سیاسی و تأثیر آن بر توقف 
پروژه های عمرانی همچنین کاهش بودجه دولت در نتیجه کمبود نقدینگی 
عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تأثیر 

قرار داده است.
حجم صادرات سیمان ایران )میلیون تن(

از دیگر مقاصد صادراتی سیمان ایران کشور افغانستان است. اگرچه ایران 

با افغانستان هزار کیلومتر مرز مشترک دارد اما ارتباطات جاده ای چندان 
مناسبی با این کشور وجود ندارد و اغلب جاده ها خاکی هستند که این 
امر، یکی از مشکالت تجارت با این کشور است. از طرفی به دلیل ناامنی 
در افغانستان سرمایه گذاران ایرانی تمایلی به سرمایه گذاری در این کشور 
ندارند. از طرفی به دلیل قاچاق مواد مخدر هیچ کامیون حمل باری از 
افغانستان اجازه ورود به کشور را ندارد و کامیون ها باید بار خود را قبل 
مرز تخلیه و سپس توسط کامیون ایرانی از مرز عبور کنند. در مقابل هم 
افغان ها از ورود کامیون های حمل بار ایرانی به کشورشان ممانعت می کنند 
که این موضوع منجر به کندی تجارت بین دو کشور شده است. از آنجا که 
قیمت تمام شده کاال در چین بسیار پایین است بنابراین تجار چینی به 

رقیبان جدی برای ایرانی ها در تجارت با افغانستان تبدیل شده اند.

   2- کاهش تقاضای داخلی، ناشی از رکود مسکن 
 از دیگر مواردی که می توان آن را عاملی مؤثر بر کاهش تقاضای سیمان 
دانست، رکود در صنعت ساخت و ساز، کاهش فعالیت های عمرانی و کاهش 
سرمایه گذاری است که سیمان را با رکود شدید تری مواجه می کند. خواب 
بازار مسکن نه تنها صنعت سیمان، بلکه سایر صنایع ساختمانی ازجمله 
کاشی، فوالد و ... را نیز درگیر کرده است. شکل زیر به خوبی اثر دوران 

رونق بازار مسکن بر شاخص صنعت سیمان را نشان می دهد.
شاخص قیمت سیمان

3- هزینه حمل ونقل
حجیم و سنگین بودن سیمان و هزینه باالی حمل آن نسبت به بهایی که 
دارد، موجب شده است تا این محصول کاالیی منطقه ای با قابلیت صدور کمتر 
به مناطق دورتر محسوب شود. البته کارخانه هایی که در نزدیکی نقاط مرزی 
قرار دارند از این قاعده مستثنا هستند و محصوالت آن ها از قابلیت صادرات 
بیشتری برخوردارند به عنوان مثال می توان از کارخانه هایی نظیر سیمان غرب، 
کارون، ایالم، ارومیه به علت هم جواری با کشور عراق و سیمان شرق به علت 

نزدیکی با کشور افغانستان نام برد.

برای توسعه صادرات سیمان با توجه به رشد تقاضای 1/5 تا 2 درصدی جهان 
که عمده آن مربوط به کشورهای آفریقایی است، می توان افق جدیدی برای 
بهبود هر چه بیشتر این صنعت متصور شد. کشورهایی مانند کنیا، اتیوپی 
غنا و شمال افریقا بازارهایی هستند که درصد مصرف سیمان آن ها به نسبت 
تولیداتشان بیشتر است؛ عالوه بر این میانمار و فیلیپین نیز بازارهای خوبی 
برای صادرات سیمان ایران هستند. با توجه به اینکه یکی از عمده موانع 
این میان هزینه باالی حمل ونقل است )به طوری که  توسعه صادرات در 
بخش هزینه های حمل ونقل تا آفریقا حدود 40 درصد از کل بهای تمام شده 
را دربر می گیرد( که با تخصیص یارانه 10 هزار میلیارد ریالی حمل ونقل برای 
کاالهایی مانند سیمان که سهم این هزینه در بهای تمام شده آن قابل توجه 
است، می تواند پیامد صادرات 25 تا 35 میلیون تنی را به همراه داشته باشد. 
از این رو رشد تقاضای جدید منجر به افزایش ظرفیت تولید، امکان اشتغال 
بیشتر و نهایتاً منتج به رونق سایر صنایع وابسته به این صنعت خواهد شد. 

)البته هنوز مبلغ در نظر گرفته شده عملیاتی نشده است.(
  4- افزایش تقاضای داخلی سیمان، ناشی از جانشینی 

بتن به جای سازه های فلزی
پیشنهاد هایی از جانب وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده از سیمان 
و بتن در ساخت و سازها و طرح های عمرانی به جای سازه های فوالدی و نیز 
روسازی می تواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای داخلی سیمان باشد. 
به  بوده و  ایران که 750 کیلوگرم  به طوری که سرانه مصرف سیمان در 
550 کیلوگرم در سال رسیده است را مجدداً افزایش داده و به رقمی بیش 

از سابق برساند.
5- نوسانات ارزی

نوسانات ارزی بر صنعت سیمان تأثیرات دوگانه ای دارد چرا که از یک طرف 
رشد صادرات را کند می کند و از طرفی هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش 
می دهد. صنعت سیمان به دلیل تسهیالت ارزی باالیی که طی سال های اخیر 
برای اجرای طرح های توسعه ای و خرید تکنولوژی جدید دریافت کرده، از 
تغییرات نرخ ارز تأثیر زیادی می پذیرد. از این رو باید انتظار داشت که در 
صورت افزایش نرخ ارز، رشد صادرات باید آن قدر قابل توجه باشد که بتواند 

افزایش هزینه ها را جبران کرده و به رشد سودآوری شرکت ها بیانجامد.
افزایش  مسکن،  بازار  وضعیت  بهبود  پیش بینی   به  توجه  با   96 سال  در 
سرمایه گذاری در طرح های عمرانی با توجه به واگذاری این طرح ها به بخش 
خصوصی، همچنین با بهره گیری از سیمان به جای سازه های فلزی در باندهای 
فرودگاهی، تراورس های راه آهن و جاده ها و افزایش سهم ساختمان های بتنی 
دیگر  از  دهد.  قرار  استفاده  مورد  را  سیمان  تولید  مازاد  فوالدی،  به  نسبت 
سیاست های اقتصادی که می تواند افق روشن تری در این بازار ترسیم نماید، 
به  یارانه حمل ونقل  تسهیالت  پرداخت  ابزار  با  صادرات  از  سیاست حمایت 
صادرکنندگان است. با جذب بازارهای صادراتی جدید که قبل از تدوین این 
سیاست بازار عرضه این محصول نبودند )کشورهای آفریقایی(، امید به رونق این 
صنعت را پررنگ تر می سازند. از طرفی طی مذاکرات انجام شده با بهبود اوضاع 

داخلی عراق، صادرات سیمان به این کشور مجدداً از سر گرفته خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به انتشار اخباری مبنی بر نزدیک شدن به عرضه 
سیمان در رینگ صادراتی بورس کاالی ایران و ثبت عرضه سیمان بر تابلوی 
تاالر صادراتی بورس کاال، این امر موجب افزایش قیمت صادراتی سیمان و 
ایجاد نظم در این حوزه می شود. لذا با وجود رکود در بازار سیمان و با ورود 
به بازار متمرکز و شفافی همچون بورس کاالی ایران عالوه بر توسعه صادرات، 

تقاضای داخلی نیز افزایش یابد

سروین آقاجانی
کارشناس اقتصادی 

کارشناس اقتصادی 
سجاد ابراهیمی

 تحقق 28درصد کل خصوصی سازی کشوردردولت تدبیر وامید 
یییییی یی ی ییییییی ییی ییی یییییی ییییی یییی

 اثرات کشف قیمت اوراق بدهی
 بر سایر بازارها 

مقوله کشف قیمت، یکی از پیش نیازهای اساسی در موفقیت اوراق 
منتشر شده در بازار بدهی است که با قیمت گذاری دستوری، تفاوت 
جدی دارد. زیرا در اولی، مبنای تعیین قیمت وضعیت اقتصاد و بازار 
واقعی است و نه صالحدید سیاست گذاران. در حالی که در تعیین دستوری و بخشنامه ای قیمت 

سیاست گذار مالحظات خود را به اقتصاد واقعی تحمیل می کند.
از منظر عملیاتی و اجرایی، اوراق بهادار دولت، یا از نوع اوراق بدون کوپن سود است که به صورت 
تنزیلی به فروش می رسد )مانند اسناد خزانه اسالمی( و یا اینکه از نوع اوراق سودده می باشد )مانند 
صکوک اجاره(. در اسناد خزانه اسالمی، چون اوراق بر اساس خرید و فروش دیون مدت دار به صورت 
تنزیلی طراحی شده است، نرخ بازدهی دیون بر اساس قیمت بازاری آنها محاسبه می شود. از این 
رو، نرخ سود این دیون بر اساس عرضه و تقاضای بازار و شبیه به نرخ بازدهی »اوراق قرضه با کوپن 

صفر« )Zero-Coupon Bond( تعیین می شود.
بر این اساس، نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی، حساسیت زیادی به وضعیت بازار دارد. زیرا اگر دولت 
نرخ پیشنهادی خود را پایین تر از قیمتی که بازار راغب است تعیین کند، حجم خرید کم یا صفر 
می شود و چنانچه دولت بخواهد حجم فروش از پیش هدف گذاری شده خود را محقق کند، باید 

شرایط بازار را بپذیرد.
در صورت عرضه حجم بیشتر اسناد خزانه از جانب دولت، قیمت آن کاهش و بنابراین نرخ بازدهی آن 
افزایش می یابد و بالعکس. لذا، از طریق تغییر در حجم خرید و فروش و یا خرید و فروش بیشتر در 
سررسیدهای خاص، دولت می تواند سطح منحنی »ساختار نرخ بازدهی« )Term Structure( را 

باال و پایین و یا شیب آن را کم و زیاد کند.
در صکوک اجاره دولت )برخالف اسناد خزانه( مسئله ای که وجود دارد آن است که الزم است نرخ 
سود اوراق از ابتدا توسط دولت تعیین شود. در این شرایط پیشنهاد اول آن است که دولت نرخ سود 
این اوراق را بر اساس شرایط بازار و نرخ های سود اوراق مشابه )مانند اسناد خزانه اسالمی( تعیین 

کند.
اگر به هر دلیل دولت نسبت به مناسب بودن نرخ تعیین شده ابهام داشته باشد، می تواند از فرآیند 
»فروش اوراق به کسر« استفاده کند. به عنوان مثال، فرض کنید دولت قصد دارد بر روی استخر 
مشخصی از دارایی ها )ساختمان های دولتی( اقدام به انتشار صکوک اجاره کند. در این شرایط دولت 
ارزش این استخر را هزار میلیارد تومان تعیین کرده و اعالم می دارد که حاضر است استخر مذکور 
را به صورت نقد )در بازار( فروخته و سه ماهه )با نرخ 23 درصد( اجاره به شرط تملیک کند. اما 
فعاالن بازار احساس می کنند که نرخ مذکور مناسب نبوده و الزم است نرخ باالتری برای صکوک 

اجاره در نظر گرفته شود.
به همین دلیل، هر چند قیمت استخر مذکور هزار میلیارد تومان تعیین شده است، اما خریداران 
اوراق )بر اساس تقاضای خود(، اعالم می دارند که صرفا حاضرند این استخر را به قیمت 900 میلیارد 
تومان خریداری کنند. در این شرایط دولت اعالم می کند که حاضر است به خریداران اوراق تخفیف 
داده و در قبال دریافت 900 میلیارد تومان نقد، دارایی با ارزش اسمی 1000 میلیون را به خریداران 
صکوک فروخته و با نرخ 23 درصد اجاره به شرط تملیک کند. با طی شدن این فرآیند، هر چند 
نرخ سود اسمی اوراق همچنان 23 درصد است، اما به دلیل تخفیف ارائه شده عمال نرخ واقعی باالتر 

خواهد رفت و این به جذابیت اوراق می افزاید.
در پایان الزم به ذکر است که کشف قیمت اوراق بدهی دولتی، یکی از عناصر کلیدی و اثرگذار 
در موفقیت بازار بدهی است و بر روی سایر نرخ های موجود در بازارهای پول و سرمایه نیز تاثیر 
می گذارد. بر این اساس، استفاده از شیوه های مناسب جهت استخراج نرخ اسناد خزانه اسالمی 
و سایر انواع صکوک بدهی دولتی دارای اهمیت زیادی است و باید مورد توجه سیاست گذاران 

واقع شود.

دیدگاه

سید مجید حسینی
 کارشناس پولی و بانکی

 مقدمه 
سازمان خصوصي سازي به عنوان تنها نهاد مجري سیاست هاي اقتصادي دولت در زمینه اجرای برنامه 
خصوصي سازي، در راستاي ابالغیه مقام معظم رهبري پیرامون سیاستهاي کلي اصل )44( قانون 
اساسي و قانون اجراي سیاستهاي یاد شده؛ و با اهداف »کاستن از بار مالي و مدیریتي دولت در تصدي 
فعالیت هاي اقتصادي«، »گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي« 
و »ارتقاي کارایي بنگاه هاي اقتصادي«، برنامه هایي را ترسیم و به منصه اجرا گذارده است. در واقع 
ابالغیه و قانون مذکور موجب شد تا موضوع خصوصي سازي که قبل از آن به صورت پراکنده در برخي 
قوانین بدان پرداخته مي شد، به صورت فرآیندي منسجم و یکپارچه با چارچوب و اهداف تعیین شده 
در دستور کار دولت قرار گیرد. بنابراین خصوصي سازي در سالهاي پس از ابالغ سیاستهاي کلي اصل 

)44( قانون اساسي با سرعتي فزاینده و عملکردي درخور توجه، به پیش رفته است. 
لیکن طي سالهاي اخیر، شرایط اقتصادي و همچنین شرایط سیاسي از قبیل تحریمها، چارچوب 
قوانین بودجه سنواتي و سیاستهاي دولتهاي گذشته، بر عملکرد واگذاریها اثر گذار بوده است؛ به 
طوریکه اجراي برنامه خصوصي سازي کشور را با چالشهایي همراه نموده است. با این وجود برنامه 
هاي عملیاتي و اجرایي متعددي در دولت تدبیر و امید در دستور کار سازمان خصوصي سازي قرار 
گرفته است که اجراي آنها گام مؤثري جهت رفع چالشهاي یاد شده بوده است. به طوریکه با استفاده 
از برنامه ریزي هاي صورت گرفته، 28 درصد ارزش کل واگذاریهای صورت گرفته طي سالهاي1380 

لغایت 1395/11/08، در زمان فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است. 
براساس اقدامات صورت گرفته، این سازمان برنامه هاي گسترده اي در دست اجرا دارد که مهم ترین 
برنامه هاي پیش روي این سازمان عبارتند از: »انجام فرآیند واگذاري و همچنین پیشنهاد به هیات واگذاري 
جهت تعیین تکلیف حدود 200 شرکت که به همراه بنگاهها و داراییهاي زیرمجموعه در برگیرنده تقریباً 
300 بنگاه مي باشند«، »افزایش سهم بخش خصوص واقعي از واگذاریها با هدف افزایش کارایي بنگاهها« 
»ارزیابي عملکرد و آسیب شناسي شرکتهاي واگذار شده«، »اجراي طرح توزیع سهام عدالت و اتمام طرح یاد 
شده« و »عرضه سهام در بازارهاي مالي منطقه اي و بین المللي«. امید است برنامه هاي یاد شده در پیشبرد 
هرچه بهتر اهداف مترتب بر برنامه خصوصي سازي کشور موثر واقع شوند. در ادامه به صورت خالصه به 
مقایسه واگذاریها در دولت یازدهم )تدبیر و امید( با قبل از آن و برنامه ها و چالش هاي پیش روی سازمان 

خصوصي سازي مي پردازیم.

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

سازمان خصوصي سازي در راستاي انجام وظایف قانوني موفق شده است از ابتداي سال 1380 لغایت 
و  دولت  به  متعلق  هاي  دارایي  و  سهام  از  ریال  میلیارد  معادل 1،435،264  ارزشي   ،1395/11/08
شرکت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. آمار مقایسه اي ارزش کل واگذاري ها در دولت 
)دولتهاي  لغایت 1392/06/31  دوره 1380  به  نسبت  لغایت 1395/11/08(   1392/07/01( یازدهم 
پیشین(، به شرح جدول ذیل، نشان مي دهد طي دولت یازدهم ارزشي معادل 408،816 میلیارد ریال از 
سهام و دارایي هاي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي واگذار شده است که این میزان واگذاري معادل 
40% ارزش کل واگذاریهاي انجام یافته در دولتهاي قبل و از ابتداي تاسیس سازمان خصوصي سازي در 

سال 1380 مي باشد. 

 2- عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصي سازي در دولت یازدهم نسبت به دولت هاي گذشته 
براساس ماهیت خریداران

از جمله ایرادات بر عملکرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته، ماهیت حقوقي خریداران و سهم پایین بخش 
خصوصي واقعي بوده است به نحوي که سهم بخش خصوصي واقعي از کل واگذاري ها در خوش بینانه ترین 
حالت طي دوازده و نیم سال قبل از استقرار دولت یازدهم حداکثر 18 درصد بوده است. این موضوع در ابتداي 
استقرار دولت یازدهم در سال1392 مورد آسیب شناسي جدي قرار گفت و اقدامات اصالحي در نیمه دوم 
سال 1392 توسط هیات محترم وزیران جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طي فعالیت 
دولت یازدهم سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیري بهبود یافته 

است )به شرح جدول شماره )2((.

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

از 1،435،264 میلیارد ریال سهام و دارایي واگذار شده طي بازه زماني 1380 لغایت 1395/11/08، 48 درصد 
واگذاریها از طریق بورس، 39 درصد از واگذاریها به روش برگزاري مزایده هاي غیربورسي، 12 درصد از روش 
فرابورس و 0.2 درصد از طریق مذاکره صورت گرفته است )جدول شماره )3((. در این میان 50 درصد واگذاریها 
در دولت یازدهم از طریق بورس و فرابورس بوده است و 50 درصد واگذاریها ازطریق مزایده بوده و در این دوره 

هیچگونه واگذاري از طریق مذاکره با خریداران صورت نگرفته است.

4- عملکرد سازمان خصوصي سازي در دولت یازدهم در راستاي طرح توزیع سهام عدالت
مهم ترین اقدامات سازمان خصوصي سازي در ارتباط با طرح توزیع سهام عدالت در دولت یازدهم عبارتند از:

  اخذ مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی پیرامون ساماندهي مشمولین
  پاالیش و به روز رساني اطالعات مشمولین سهام عدالت و تعیین تکلیف موارد مهمي از جمله: 

  وضعیت سهامداري افراد فوت شده بدین ترتیب که فوت شدگان کماکان مشمول سهام عدالت محسوب 
مي شوند و وراث قانوني آنها از مزایاي طرح برخوردار خواهند شد

  تعیین مشمولین واجد شرایط جهت بهره مندي از تخفیف 50 درصدی در ارزش سهام واگذار شده 
  تصمیم گیری در خصوص افراد جامانده از طرح یا متقاضیان جدید مبني بر لزوم اخذ تصمیم از سوي 

مرجع قانون گذاري در آینده
  راه اندازي و رونمایي پایگاه اطالع رساني سهام عدالت به آدرس الکترنیکی www.samanese.ir و 

فراهم کردن بستر الزم جهت راه اندازي سامانه الکترونیکي تعامل با مشمولین سهام عدالت قبل از پایان سال 
جاری، به منظور انجام موارد زیر: 

  اعالم آخرین وضعیت سهامداري افراد و مشمول بودن آنها در طرح
  مشاهده صورتحساب توسط مشمولین تا پایان سال جاري مبني بر اعالم اقساط تسویه شده، مانده تسویه 

نشده و سهام تعلق گرفته
  فراهم کردن امکان پرداخت الکترونیکي مانده اقساط تسویه نشده به حساب خزانه داري کل کشور براي 

هر مشمول سهام عدالت 
  زمینه سازي اجراي عملیات آزاد سازي سهام عدالت در سال آتي

5- برنامه ها و اقدامات پیش روی سازمان خصوصي سازي 
مهم ترین برنامه هاي پیش روي این سازمان عبارتند از:

  تکمیل فرآیند واگذاري و تعیین تکلیف سهام یا بنگاههاي دولتي باقیمانده و مشمول واگذاري که به همراه 
بنگاهها و داراییهاي زیرمجموعه آنها در برگیرنده تقریباً 300 بنگاه مي باشند.

  ساماندهي طرح توزیع سهام عدالت:
   -گام اول: ارائه صورتحساب به کلیه مشمولین و فراهم آوردن امکان پرداخت اقساط تسویه نشده توسط 

مشمولیني که مایل به دریافت سهامي معادل ارزش کامل سهام تخصیص یافته در ابتداي طرح، مي باشند.
   - گام دوم: تعیین تکلیف سود سهام دریافتي از شرکتهاي سرمایه پذیر بابت عملکرد دوره مالي 1395 و 

پس از آن )باتوجه به پایان دوره ده ساله اجراي طرح(
   - گام سوم: واگذاري سهام به مشمولین و امکان معامالتي شدن سهام

  استمرار برنامه نظارت بر خریداران شرکتهاي واگذارشده و عملکرد آنان درخصوص اجراي تعهدات قراردادي 
خود و همچنین ارزیابي عملکرد شرکتهاي واگذار شده و تعیین شرکتهاي برتر در زمینه خصوصي سازي

        www.ipo.ir     :آدرس سایت سازمان خصوصي سازي 
www.samanese.ir     :آدرس الکترنیکی سامانه سهام عدالت

ترازنامه

جدول سود وزیان
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8
وزارت نفت اراده ای برای عرضه نفت خام دربورس ندارد 

راه اندازی بورس نفت در کشور مغفول مانده
ــا  ــادی : رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب ــی اقتص ترق
تاکیــد بــر لــزوم راه انــدازی بــورس نفــت خــام در کشــور گفــت: 
یکــی از چالــش هــای اساســی در حــال حاضــر لــزوم راه انــدازی 
ــه  ــت ک ــورس اس ــن کاال در ب ــه ای ــام و عرض ــت خ ــورس نف ب
ــد. ــرف کن ــادی را در اقتصــاد برط ــای زی ــاری ه ــد گرفت می توان

ــژه  ــه وی ــه توج ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــا پورابراهیم محمدرض
ــوان  ــعه عن ــم توس ــه شش ــرمایه در برنام ــازار س ــه ب ــس ب مجل
ــازار بدهــی در کمیســیون اقتصــادی ،  ــرد: موضــوع توســعه ب ک
تلفیــق بودجــه و در صحــن مجلــس مــورد توجــه وافری از ســوی 
ــرار گرفــت بطوریکــه هــم اکنــون توجــه  نماینــدگان مجلــس ق
زیــادی بــه بــازار ســرمایه در برنامــه ششــم شــده کــه بنــد هــای 
دو،ســه،پنج و 8 در مــاده 3 ایــن برنامــه از جملــه ایــن حمایــت 

هــا اســت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم راه انــدازی بــورس نفــت خــام در کشــور 
گفــت: یکــی از چالــش هــای اساســی در حــال حاضــر لــزوم راه 
ــدازی بــورس نفــت خــام و عرضــه ایــن کاال در بــورس اســت  ان
ــادی را در اقتصــاد برطــرف  ــای زی ــاری ه ــد گرفت ــی توان ــه م ک

کنــد.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس یــادآور شــد: در زمانــی که 
رییــس هیــات مدیــره بــورس کاال بــودم در همیــن بــازار وزارت 
نفــت متعهــد بــه عرضــه نفــت خــام شــد و تفاهــم نامــه نوشــت 
امــا متاســفانه بــا وجــود عرضــه نفــت خــام در 9 نوبــت مختلــف 
امــا بــه گونــه ای قیمــت گــذاری از ســوی عرضــه کننــده صــورت 

گرفــت کــه در نهایــت معاملــه ای انجــام نشــد و وزارت نفــت 
ــت  ــرای حــل و فصــل عرضــه نف ــه اراده ای ب نشــان داد ک

خــام در بــورس نــدارد.
وی ادامــه داد: ارزش معامــالت در بــورس انــرژی طــی یکســال 

اخیــر بــه گونــه ای بــوده کــه 14 شــرکت بــزرگ بیــن المللــی در 
حــوزه فــرآورده هــای نفتــی بــا ایــن بــازار همــکاری داشــته اند. 
در حــوزه نفــت خــام نیــز بایــد بــر همیــن اســاس عمــل شــود و 
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس تامیــن مالــی ارزی دولــت از 

حــوزه نفــت را در برنامــه ششــم جــدا کــرده اســت.
ــور  ــت در کش ــورس نف ــدازی ب ــی راه ان ــه پورابراهیم ــه گفت ب

ــه  ــه ب ــعه توج ــم توس ــه شش ــده و برنام ــول مان مغف
ایــن بخــش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت 

در  را  تغییــرات  مجمــوع  اصــالح  کــه 
یــم. نظرگرفته ا

ــب و  ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــور ابراهیم پ
ــل  ــد از قبی ــی جدی ــای معامالت ــف ابزاره تعری

در  مشــتقه  ابزارهــای  ســایر  و  معاملــه  اختیــار 

مجلــس و بودجــه ســال 96 گفــت: مجلــس بــا تعریــف محورهــا 
ــازار ســرمایه گذاشــته  ــر عهــده ب ، حــوزه اجرایــی عملیاتــی را ب

ــت. اس
ــی  ــازار بده ــری ب ــه کار گی ــوه ب ــاد از نح ــا انتق ــی ب ــور ابراهیم پ
ــی بخــش  ــن مال ــه تامی ــد ب ــی بای ــازار بده ــت: ب در ســال 95 گف
ــد  ــه 90 درص ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــک کن ــی کم خصوص
تامیــن مالــی هــم اکنــون در بخــش دولتــی صــورت گرفتــه و کمتر 
ــه بخــش خصوصــی اختصــاص یافتــه اســت. از 10 درصــد نیــز ب

ر وی بــا تاکیــد بــر لــزوم وجــود واحــد نظارتــی  د
ــا  حــوزه تامیــن مالــی دولــت گفــت: متناســب ب

کاهــش نــرخ تــورم بایــد نــرخ ســود بانکــی 
و بــه تناســب آن نــرخ موثــر اوراق بدهــی 

شــاهد  امــروز  امــا  یابــد،  کاهــش 
ــار  ــاط در رفت ــدم انضب ــتیم ع هس

بــازار بدهــی باعــث رشــد نــرخ 
هــای 24 تــا 25 درصــدی 

ایــن  بازدهــی 

ــث  ــه باع ــده ک اوراق ش
زیــر پــا گذاشــته شــدن 
ــول و  ــورای پ ــات ش ــه مصوب هم

اســت. اعتبــار 
وضعیــت  افــزود:  مجلــس  نماینــده  ایــن 

ســودآوری شــرکت هــای 

ــا در  ــرکت ه ــن ش ــودآوری ای ــد س ــان می ده ــی نش ــر بورس ــی و غی بورس
ــه  ــه ســال قبــل ب ــی نســبت ب ــارد تومان ــا کاهــش 4 هــزار میلی ســال 95 ب
حــدود 40 هــزار میلیــارد تومــان رســیده و ایــن در حالــی اســت در زمینــه 
ــازار ســرمایه از ســوی بخــش خصوصــی تنهــا 10  تامیــن مالــی از طریــق ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــارد توم ــزار میلی ه
پــور ابراهیمــی افــزود: بــرای ســال 1396 در بودجــه مبلــغ 34 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان ســقف انتشــار انــواع اوراق تعییــن 
ــرای تســویه  ــم ب ــن رق ــارد تومــان از ای شــده کــه 5 هــزار میلی
مطالبــات ســنوات قبــل ، 15 هــزار میلیــارد تومــان اســناد خزانه 

اســالمی و مابقــی تامیــن مالــی بخــش نفــت اســت .
نماینــده مــردم کرمــان از موضــوع حــق انتفــاع معــادن ســنگ 
آهــن نیــز ســخن گفــت و افــزود: انتظــار مــی رود همــان طور 
کــه وزیــر نفــت بــرای دفــاع از تولیــد کننــدگان داخلــی و 
در اعتــراض بــه پاییــن بــودن نــرخ خــوراک مجتمــع 
هــای پتروشــیمی در مجلــس نطــق کــرد، وزیــر 
ــی  ــای ســنگ آهن ــز از شــرکت ه اقتصــاد نی
ــهامداری وابســته  ــب س ــاظ ترکی ــه لح ــه ب ک

بــه وزارت اقتصــاد هســتند دفــاع کنــد.
ــی  ــت جهان ــون قیم ــم اکن ــت: ه ــی گف پورابراهیم
ــت و در درب  ــی اس ــت داخل ــن دو برابرقیم ــنگ آه س
کارخانــه 320 هــزار تومــان هــر تــن بــه فــروش مــی رود و 
لــی در ایــران ایــن رقــم 150 هــزار تومــان اســت. اگــر تولیــد 
ســنگ آهــن را 15 میلیــون تــن در ســال فــرض کنیــم ســاالنه 

رانتــی 4 هــزار میلیــارد تومانــی از آن خــارج مــی شــود.
وی اشــاره ای نیــز بــه صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی داشــت 
و افــزود: رانــت میلیــاردی کــه در صنعــت پتروشــیمی جابجــا 
مــی شــود باعــث شــده تــا بــزودی بــا ســوال از وزیــر صنعــت 
دلیــل اصــرار وی بــرای خــروج محصــوالت پتروشــیمی از بورس 
کاال در صحــن علنــی مجلــس را جویــا باشــیم. پــور ابراهیمی در 
انتهــا بــا تاکیــد بــر لــزوم پــر رنــگ شــدن نقــش شــرکت ســپرده 
ــازار ســرمایه گفــت: وظیفــه اتــاق  گــذاری و تســویه وجــوه در ب
پایاپــای و بویــژه ســمات در حمایــت از اعتمــاد ســرمایه گــذاران و 
بــازار ســرمایه از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و اگــر در 
ــای  ــدم ایف ــه ع زمین
ــتریان  تعهد مش
ری هــا  ا گز ر کا
دیگــر  یکبــار 
رخ  تضامیــــن  جابجایــــی 
دهــــــد، بی اعتمادی گســترده ای 

را رخ خواهــد داد.

گزارش 
فین تک ها وآینده کسب وکارهای بانکی 

چرا باید کسب و کار خودتان را شروع کنید 
ترقی اقتصادی : انقالب دیجیتالی به برهم زننده بودن معروف شده است. برای مثال خرده 
فروشان آنالین، باعث از بین بردن عملیات فیزیکی طوالنی خرید های حضوری شده اند.به نظر 
می رسد تکنولوژی مالی یا فین تک قرار است باعث تحوالت مشابه ای در جهان مالی شود و 
بانک های باتجربه به همراه مشتریانشان که شرکت های بزرگی هستند در پی یافتن راه حل 

های جدیدی هستند.
 “اگر شما یک کمپانی نرم افزاری نیستید، شما توسط یک کمپانی نرم افزاری مختل خواهید 

شد” توسعه دهنده مایکروسافت و نویسنده رامز نام.
جهانی حساب  رئیس  است.”  تغییر  حال  در  چیز  همه  که  بفهمند  دارند  نیاز  های  “شرکت   

استراتژیک در ارائه دهنده تکنولوژی پرداخت  Ripple ، مارکوس تریچر.
مارکوس تریچر به شرکت کنندگان یورو فایننس در سال 2016 در وین اتریش گفت:” تکنولوژی 
در حال حاضر کلید اصلی مزیت رقابتی محسوب می شود و شما نمیتوانید هزینه کنید که 
تاسیس  موسسات  برای  مرگ  ناقوس  یک  مانند  هشدار  این  اخیرا،  اما  باشید”.   صف  ته  در 
 Betterment.  – از فین تک ها  این بسیاری  بر  بود. عالوه  شده نیست همانطور که قبال 
TransferWise. مانند بانک ها قدمت ندارند که در جنگ ها و بحران ها و ظهور اینترنت 

جان سالم به در برده اند.
عرصه منازعه فین تک مانند یک زمین بازی در حال تغییر است و به همان اندازه رقابت، با 
همکاری نیز تعریف شده است. “در مقایسه با یک سال پیش یا قبل از آن وقتی تعداد زیادی 
از سرمایه گذاران فین تک در شرکت هایی بودند که در حال اسیب زدن به بانک ها بودند.” 
مشاهده شده توسط وارن مید، شریک جهانی و رهبر فین تک .KPMG ” این نوع از سرمایه-
گذاری از بین رفته است و با سرمایه گذاری روی کمپانی هایی که با سرویس های مالی فعلی 
که می خواهند پروژه هایی نظیر ساختن بالک چین ، ازمایش هوش مصنوعی دارند، همکاری 

کنند، جایگزین شده است.”
فین  از  زیادی  تعداد  است،  افتاده  اتفاق   dot-com Gold Rush مورد در  که  همانطور 
 ”The Pulse of Fintech“ تک ها با پول سرمایه گذاری ها تقویت شده اند. با توجه به
گزارش سه ماهه توسط شبکه جهانی شرکت KPMG، برای استارتاپ ها نوآورانه و شرکت 
تحقیقاتی CB Insights، کمپانی های فین  تک VC در مجموع 13٫8 میلیارد دالر حمایت 
کرد ه اند. حمایت VC ها در سال 2015 نسبت به سال 2014، 106درصد رشد داشته است 
و میزان معامالت در سال 2015، 11درصد نسبت به سال 2015 و 119درصد نسبت به سال 

2011 رشد داشته است.
فین تک ها می دانند که اگر بخواهند نتایج موفقی داشته باشند و بخواهند بصورت مستقل 
در   ” بگیرند.  نادیده  را  کامال روش های سنتی  توانند  نمی  را کنترل کنند  هزینه های خود 
سرویس های فین تک به دست اوردن مشتری فوق العاده دشوار است، حتی اگر شما یک فین 
تک با محصول کم هزینه باشید” مشاهده شده توسط مید. حتی فین تک های میلیارد دالری 
مانند Funding Circle، یک بازار قرض دادن برای تجارت های کوچک است و پلتفرم های 

جابجایی پول TransferWise هنوز در مقایسه با بانک ها خیلی کوچک هستند.
 Ed Budd ”بانک ها یک پایگاه داده قوی دارند که فین تک ها فقط میتونن خوابشو ببینن“

.Deutsche رییس معامالت جهانی بانک
در بانکداری شرکتی اثبات شده است که به دست آوردن مشتری به احتمال زیاد برای فین 
تک ها سخت تر است. شرکت های چندملیتی با حقوق و دستمزد 100 میلیون دالری بعید 
است ریسک این را قبول کنند که تجارت خود را به یک فین تک بسپارند. در مقابل غول های 
تکنولوِژی مانند گوگل و امازون می توانند مسیرهایی را به سمت بانکداری شرکتی باز کنند. 
“آنها با احتمال  بیشتری همکاری خواهند کرد، چون در حال حاضر هم مشتری دارند” مید 
همچنین اضافه می کند که آمازون در حال حاضر موجودی و یا تامین مالی مبتنی بر دارایی 

به تامین کنندگان در بازار خود را فراهم می کند.

وقت آن رسیده کسب و کار خودتان را شروع کنید.  شروع 
کسب و کار ، کار هر کسی نیست.  از طرفی بعضی از 
آدم ها در سرنوشت شان است که کارآفرین باشند.  از زمانی 
که آن ها مدرسه را تمام می کنند یا شاید حتی قبل از آن 
آن ها تشنه ی راه اندازی کسب و کار و رسیدن به موفقیت 
هستند، و هیچ چیز آن ها را متوقف نمی کند تا آن رویا را به 

حقیقت تبدیل کنند. 
و  ترسناک  مفهومی  دیگران  برای  کار  و  کسب  شروع 
تهدیدآمیز است.  بسیاری چیزهای ناشناخته در سر راه 
وجود دارد که در آن ها غوطه ور می شوید ولی اگر در نظر 
دارید که یک کارآفرین باشید فراموش نکنید به کاربردن 
تمام موارد زیر در مزان شروع کسب و کار به شما نفع 

می رساند:
1. انعطاف پذیری.  روی ساعات خودتان کار می کنید. 

2. وقت یدکی بیش تر)در نهایت(.  وقت بیشتری را 
کنید  توجه  ولی  می گذرانید   دوستان  و  خانواده  با 
و  که شما کسب  دارد  کاربرد  در صورتی  فقط  این 
کار خودتان را تاسیس کرده باشید و کارکنانی داشته 
باشید که تمام مسئولیت های عمده و الزم را بر عهده 
اضافی  و  یدکی  وقت  باشید  نداشته  انتظار  دارند.  
در  باشید.   رسیده  نقطه  این  به  مگر  باشید  داشته 
وقت  کم تر  باشید  داشته  انتظار  باید  حاال  حقیقت، 

یدکی داشته باشید. 
3. ریاست و صدای بلندتر ار بقیه.  هیچ کس دیگری ضوابط 

و مقررات را وضع نمی کند.  شما وضع می کنید. 
4.  مواعد و سررسیدهای خودتان را تعیین می کنید.  هیچ 
عجله ای در دقیقه ی آخر پذیرفته نیست.  وقتی تمدید 

نمی شود مگر شما بخواهید. 
5. چیزی را که بخواهید بفروشید می فروشید.  برخط؟ 
شخصی؟ فروش روی وب گاه؟ فروش بیرون از شرکت؟ 

بستگی به شما دارد هر تصمیمی که شما بگیرید. 
6. محیط خودتان را خلق می کنید.  شما می توانید شکل و 

فرهنگ سازمان خود را برقرار کنید. 
7. به دنبال شوق و عالقه تان میروید.  شما می توانید چیزی 

را که خوشحال تان می کند انجام دهید. 
8. چیزی را پایه درست می کنید.  رشد سازمان تان از شروع 

تا پایان را تماشا می کنید. 
9. آدم های جدید را مالقات می کنید.  با دیگر کارفرمایان و 

حرفه ای شبکه درست می کنید. 
10. یک تیم تشکیل می دهید.  شما تصمیم می گیرید چه 

کسی را استخدام کنید و به شرکت بیاورید. 
11. شغل ایجاد می کنید.  شرکت را با فرصت های شغلی 

جدید بهبود می دهید. 
و  کاالها  از  استفاده  با  می کنید.   کمک  آدم ها  به   .12

خدمات، زندگی آدم ها را بهبود می بخشید. 
کارهای  تمام  پوک  و  جیک  می شوید.   حرفه ای   .13

صنعت تان را به صورت دست اول یاد می گیرید. 
14. روی خودتان سرمایه گذاری می کنید.  شما ریسک 

می پذیرید، و به پاداش خواهید رسید. 
15. پول بیشتری می سازید.  اگر بخواهید پول بیش تری به 
شما پرداخت شود، می توانید خودتان ترتیب اش را بدهید. 
16. استقالل مالی.  هیچ کس دیگر برای شما چک حقوق 

امضا نمی کند. 
17. مزایای مالیاتی.  شما بزرگ ترین هزینه تان ) مالیات ( 
را حذف می کنید.  شما از مالیت خویش فرما آگاهی دارید. 
18. هر روز، چالش های جدید.  راه های جدیدی را برای 

تحریک ذهن تان پیدا می کنید. 
19. خودتان را در معرض فرهنگ های جدید قرار می دهید.  

چشم اندازها و رویکردهای جدید را کشف می کنید. 
20. کشف حوزه های جدید.  در صنعت تان عمیق تر و 

عمیق تر فرو می روید تا کشف های جدیدی داشته باشید. 
21. خلق یک دارایی.  برای خودتان چیزی قابل فروش 
ایجاد می کنید که به بهترین شکل شما را به لحاظ مالی 

مصون می کند. 
22. تماس با مشتریان.  تماس های شخصی واقعی را برقرار 

می کنید. 
23. تفویض وظایف خسته کننده.  چیزی را انجام نمی دهید 

که نمی خواهید انجام بدهید. 
24.  هر وقت خواستید کار را متوقف می کنید.  کاری 
را که از انجام آن لذت می برید نمی توان به عنوان “کار” 

توصیف کرد. 
و  بخشندگی  قدرت  شما  بخشندگی.   قدرت   .25
انعطاف پذیری برای بخشیدن وقت یا پول تان را، به دالیل 

موجه و شایسته، دارید. 
26. حشر و نشر با جامعه.  در امور همسایگی و محله تان 

فعاالنه مشارکت دارید. 

27. صنعت تان را بهبود می دهید.  صنعت تان را با نوآوری ها 
و ایده های جدید به پیش می برید. 

و  ارزشمند  مرشدان  شما  مرشد.   یک  داشتن   .28
بینشمندی را مالقات می کنید و از آنها می آموزید. 

29. مرشد شدن.  شما دانش و تجربه ی خودتان را دارید، و 
مرشد دیگران می شوید. 

30. یادگیری مهارت های جدید.  توانایی های جدید را یاد 
می گیرید و بخش های جدید را ایجاد می کنید. 

31.  در کالس ها و سمینارهای جدید شرکت می کنید.  
دائما مجموعه ی مهارت هایتان را اصالح می کنید و خودتان 

را به روز نگه می دارید. 
32 یک دفتر بزرگ دارید.  اگر بزرگ ترین دفتر را در محل 

کارتان بخواهید، متعلق به شما می شود. 
33. کار کردن از جای دیگر.  اگر انتخاب های بسیار زیادی 
داشته باشید از خانه، دفتر، یا حتی کنار دریا کار خواهید 

کرد. 
34. داشتن اختیار برای سرمایه گذاری های گوناگون.  وقتی 
یک کسب و کار را به سرانجام رساندید دیگری را شروع 

می کنید. 
35. تجربه ی کارافرینی کسب می کنید.  کارآفرین شدن 

شما را در بیشتر مقام ها حرفه ای تر می سازد. 
36. نام و آوازه دست و پا می کنید.  شما آوازه ای را برای 

خودتان دست و پا می کنید و مشهور می شوید. 
37.  کارها را سریع تر انجام می دهید.  نرخ های ساعتی 

کارایی تان را خودتان مقرر می کنید. 
صرف  وقت  می کنید.   درست  شخصی  برند  یک   .38
می کنید تا برند شخصی تان را ایجاد کنید، و آن را با کسب 

و کارتان پیوند می زنید. 
39. خالقیت بیش تر.  فرصت های خودتان و راه حل های 

خودتان را ایجاد کنید. 
مطلب مرتبط: 10 گام ساده برای شروع یک کسب و کار

40. الهام بخش دیگران می شوید.  به عنوان یک مثال و الگو 

برای دیگران هستید تا به دنبال رویاهای شان بروند. 
41. ایاب و ذهاب را کاهش می دهید.  دفتری را نزدیک 

خانه تان پیدا می کنید. 
42. ثبات شغلی بیش تری دارید.  هرگز نگران اخراج یا 

بی کاری نیستید. 
43. سرانجام به افتخار دست می یابید.  نهایتا به افتخار در 

کاری که انجام می دهید می رسید. 
44. به رویاهایتان جامه ی عمل می پوشانید.  اگر تاکنون 
رویا دیده اید که به موفقیت عظیمی می رسید، شانس شما 

است. 
با  بخورید،  شکست  اگر  حتی  شکست.   پذیرفتن   .45
مهارت ها و تجربه ای که بیش  از آن نداشتید خودتان را 

برای موفقیت آماده می کنید. 
46. داستانی باشکوه برای گفتن دارید.  روزی داستانی 

جالب دارید که برای نوه های تان بگویید، بازنده یا برنده. 
47. چیزی پس از خود به جا می گذارید.  کسب و کاری را 

برای فرزندان و نوه های تان به جا می گذارید. 
48. تغییر دادن دنیا.  حاال برای شما به نظر مثل یک 
هدف عالی است، ولی کسب و کار شما واقعا دنیا را تغییر 

خواهد داد. 
49. به منابع زیاد دسترسی دارید.  با حاکمیت اینترنت، 
حاال یافتن منابع برای رفع نیاز مالی تان آسان تر است، 
از جمله وام، وجوه اهدایی، سرمایه ی نوبنیادها، و حتی 

مرشدان. 
واقعا  نمی کند.  چه چیز  متوقف  را  50. هیچ چیز شما 
می تواند شما را از این که یک کارافرین باشید و اقدام به 
البته ریسک ها وجود  بازدارد؟  شروع کسب و کار کنید 
به  رسیدن  از  شما  مانع  نمی تواند  هیچ چیز  ولی  دارند، 

موفقیت شود. 
اگر می خواهید یک کارافرین باشید، هیچ چیز وجود ندارد 
که شما را پس بزند.  دورخیز کنید، و شرکتی را که همیشه 

می خواستید تاسیس و رهبری کنید

ارزش سهام عدالت در بازار؛ ۲میلیون تومان
پرداخت سود سهام عدالت از سال آینده

جهانگیری: مراقب سودجویان باشید، سهامتان را نفروشید!

ترقی اقتصادی:وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از ساماندهی طرح سهام عدالت با 
اشاره به اینکه سود سهام عدالت از سال آینده پرداخت می شود، گفت: با این اقدام بزرگ، مشموالن 

سهام عدالت پس از 10 سال طعم شیرین سهامداری را خواهند چشید.
علی طیب نیا در آیین ساماندهی طرح سهام عدالت  اظهار کرد: برنامه ملی کردن و مردمی کردن 
اقتصاد یکی از برنامه های 12 گانه اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال 
پیگیری است و هدف آن توسعه مشارکت و حضور مردم در عرضه اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی 

است.
وی همچنین بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری بنگاه ها و خصوصی سازی و گسترش 
مالکیت عمومی را از عناصر اصلی برنامه ملی در راستای سیاست های اصل 44 و قانون اجرای آن 

دانست.
از اواخر سال 96 دریافت  وزیر اقتصاد تصریح کرد:مشموالن، سود سهام خود را به صورت ساالنه 
خواهند کرد ضمن اینکه ارزش اولیه سهام هم طی 10 سال رشد قابل مالحظه ای در حدود دو برابر 
داشته است. حدود 7 میلیون نفر از کارگران فصلی، ساختمانی و خانواده آنها در دولت یازدهم به 

مجموع دارندگان سهام عدالت افزوده شد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع طی  18 مرحله شناسایی دریافت کنندگان سهام عدالت و ثبت آنها 
به بیش از 49 میلیون نفر رسیده است، خاطرنشان کرد: این مراسم نقطه شروع یکی از برنامه های 
مهم دولت در طرح توزیع سهام بین مردم و تعیین و قیمت سهام و بهره مندی نزدیک به 50 میلیون 

نفر از مردم از سود حاصل از سهام عدالت است.
وزیر اقتصاد درباره ساماندهی سهام عدالت گفت: در آغاز به کار دولت یازدهم ارزیابی ها نشان داد که 
طرح توزیع سهام عدالت که 8 سال از آغازش گذشته بود با مشکالتی مواجه است و با وجود تاکیدات 
برای آزادسازی عمال تحقق آن امکان نداشت اما  با دستور رییس جمهور آسیب شناسی طرح و ارائه 

بستر سیاستی مناسب در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.
طیب نیا همچنین به برگزاری جلسات با کارشناسان و تدوین طرح برای ساماندهی طرح سهام عدالت 
اشاره و اضافه کرد: اجرای طرح سهام عدالت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی بود که تمام آنها انجام شد.

جهانگیری: مراقب سودجویان باشید، سهامتان را نفروشید!
 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم در آیین ساماندهی طرح سهام عدالت، با اشاره به 
اینکه امروز جمع شدیم تا بگوییم 50 میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از سهام دولت 
خواهند شد، گفت: ارزش امروز این دارایی بیش از 55 هزار میلیارد تومان است و این رقم تا سال 96 
به 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای انتقال این میزان از دارایی دولت به مردم است.

معاون اول رییس جمهور از بازگشت ثبات اقتصادی و مهار تورم لجام گسیخته خبر داد و  با اشاره به 
اینکه مرکز امار نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه اول امسال را 8.9 درصد و رشد بدون نفت را  6 درصد 
اعالم کرده است، خاطرنشان کرد: امروز در پرتو سیاست های اقتصاد مقاومتی دیگر اثری از رشد 

اقتصادی منفی در اقتصاد دیده نمی شود.
وی با اشاره  به روند واگذاری دارایی های دولت از دولت هشتم تاکنون تصریح کرد: سهام عدالت به 
معنای آن است که 50 میلیون نفر از شهروندان از محل سود سهام خود و همچنین تخفیفاتی که به 

دو دهک پایین داده شده مالک بخشی از دارایی های دولت می شوند.
معاون اول رییس جمهور گفت: تاکنون 27 میلیارد تومان از محل سود سهام عدالت بابت پرداخت 
اقساط این سهام به خزانه واریز شده است اما ارزش امروز این دارایی ها بیش از 556 میلیارد تومان 

است.
وی با تاکید بر اینکه مردم می توانند سهام را خرید و فروش کرده و  از سود آن استفاده کنید، گفت: 
باید با عزم ملی برای ریشه کنی فقر در کشور اقدام کنیم چرا که هیچ انقالب و جنبشی در تاریخ 
نبوده که نقطه آغاز آن عدالت نبوده باشد. اگر می خواهیم توسعه به ثمر برسد باید به مفهوم عدالت 
اجتماعی به صورت جدی توجه کنیم. عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست و عدالت اجتماعی نیز 
توجه شود. دولت یازدهم همگام با اینکه پیشرفت اقتصادی کشور را به عنوان مهم ترین کار در دستور 
کار داشت،  اقداماتی برای ایجاد عدالت را نیز در دستور کار خود قرار داد. دیگر اثری از رشد منفی 

اقتصاد ایران دیده نمی شود.
دولت نباید شرکت ها را از لیست واگذاری خارج کند 

حمیدرضا فوالدگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این مراسم با اشاره به اینکه این 
سامانه باعث می شود مدیریت سهام به خود مردم واگذار شود، گفت: اگرچه دولت نهم و دهم در 
راستای واگذاری سهام عدالت  زیرساخت ها را ایجاد کرد اما عمال درنحوه واگذاری ها مغایرت هایی 
ایجاد شد . مثال واگذاری ها از گروه 2 شروع شد، به قانون رفع موانع تولید توجه نشد و مسائل دیگری  

از این دست که زمان پرداختن به آنها نیست.
وی افزود: این انحراف ها باید اصالح شود و دولت یازدهم در این زمینه مراقب بوده است اما باید توجه 
کرد که نباید دولت به دنبال خروج شرکت ها از لیست واگذاری ها باشد و یا شاهد در خواست ایجاد 

شرکت جدید باشیم.
فوالدگر خواستار ادامه برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف سهام عدالت در استان ها شد و افزود: با توجه 
به اینکه هنوز وضعیت مالکیت مردم در این طرح مشخص نشده است دولت باید به این موضوع توجه 

نماید و مردم باید مالکیت و مدیریت در سهام عدالت داشته باشند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز سهام عدالت آزادسازی نشده مردم احساس مالکیت نسبت به این 
نوع سهام ندارند، این در حالی است که نقش مدیریتی نیز برای مردم در این سهم هنوز وجود ندارد. 
62 شرکت بزرگ در طرح سهام عدالت سرمایه پذیر هستند بر این اساس برنامه آتی دولت و مجلس 

باید ادامه کار سهام عدالت به ن گونه  ای باشد که این مالکیت و مدیریت محقق شود.
پایان بالتکلیفی 

اینکه  بر  تاکید  با  رییس سازمان خصوصی سازی  پوری حسینی،  اشرف عبداهلل  میرعلی  ادامه  در 
رونمایی از این سامانه به بالتکلیفی حدود 50 میلیون نفر پس از حدود 10 سال پایان می دهد، گفت:  
برخی از آزادسازی سهام عدالت چنین برداشت می کردند که در آزادسازی برگه تحویل داده می شود 
و فرد می تواند از منافع آن استفاده کند و حق خرید و فروش دارد و می تواند در مجامع عمومی 
اعالم رای کند. اما در مورد خرید و فروش فعال این امکان وجود ندارد و برگه ای هم به سهامداران 
تحویل داده نمی شود و اگر هم تحویل داده می شد خواهش می کردیم که طی دو سال سهامشان 

را نفروشند.
وی افزود: در مورد حق رای در مجامع نیز از روز اول واگذاری سهام عدالت اعمال رای 49 میلیون 
نفر در مجامع عمومی شرکت ها محل سوال بود، امروز راهکاری مصوب نشده اما پیش نویس های 
الزم تهیه شده و به مراجع ذی ربط تحویل داده شده و امیدواریم که این روند تسریع شود که تکلیف 

شرکت های واسط زودتر روشن شود.
 پوری حسینی با اشاره به اینکه قسمت ملموس سهام عدالت بهره مندی از سود سهم است و از امروز 
دارندگان برگه های سهام عدالت مالک مجازی بخشی از سهام در اختیار خود هستند، اظهار کرد: دو 
دهک پایین جامعه )اعضای کمیته امداد بهزیستی( مالک تمامی سهام خود هستند، چهار دهک دیگر 
جامعه از امروز 530 هزار تومان از محل سود سهام آن ها برایشان شارژمی شود و مالک مجازی این 

بخش از سهام یک میلیون تومانی خود هستند.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی همچنین گفت: افرادی که کد ملی آن ها با عدد7،8،9،0،1،2،3،4،5،6 
پایان می یابد از امروز تا 26 اسفند ماه اجازه خواهند داشت وارد سامانه شده و صورت حساب خود 

را دریافت کنند.
وی ادامه داد: از روز 27 اسفند ماه افراد فارغ از آن که کد ملی آن ها با چه عددی پایان می یابد 

می توانند وارد سامانه شده و صورت حساب خود را دریافت کنند.

گزارش

دکتر امیر پوریانسب
کارشناس اقتصادی 

 تحوالت بنيادين در ايران خودرو
 از طراحي و توليد تا خدمات پس از فروش
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گروه صنعتي ایران خودرو به عنوان سازماني پیشرو در ارزش آفریني صنعت 
کشور، سهم بزرگي در منافع اقتصادي، تولید، اشتغال زایي و دیگر شاخص هاي 
اقتصادي دارد. این گروه صنعتی در سال هاي اخیر گام هاي بزرگي براي 
تحقق اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز صنعت خودروي کشور برداشته 

است.  
  گروه صنعتی ایران خودرو با تالش و پشتکار در مسیر تعالي، بر یادگیري 
خالقیت و کار تیمي ارج نهاده و با تمرکز به خواسته هاي مشتریان،  احترام به 
انسان ها و حفظ منافع ذینفعان خود را در رعایت موضوعات زیست محیطي 

 ایمني و اجتماعي مسئول مي داند.
 با توجه به تغییر شرایط و فضاي کسب و کار در سال 95 و موفقیت هاي 
گروه صنعتي ایران خودرو در عرصه داخلي و بین المللي به ارایه بخشي از 

دستاوردهاي این شرکت در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل مي پردازیم. 
گروه صنعتي ایران خودرو  عالوه بر مشارکت با خودروسازان معتبر جهاني 
براي تولید محصول مشترک، به دنبال تقویت برند ملي در سبد محصوالت 
تولیدي است. راهبرد بلند مدت ایران خودرو اختصاص بیش از 50 درصد از سبد 
محصوالت به برند ملي است. طراحي و توسعه محصوالت بخشي از رویکردهاي 

ایران خودرو در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
ایران خودرو در ماه هاي پایاني سال اقتصاد مقاومتي، توانست هم سو با سیاست 
هاي تعیین شده در سند چشم انداز صنعت خودرو دومحصول جدید را با بهره 
گیري از توانمندي مهندسان ایراني طراحي و آماده تجاري سازي کند. این 
شرکت موفق شد اولین دستاوردهاي پسابرجام در صنعت خودروسازي را به 

نام خود ثبت کند.
ایران خودرو در سال جاري در عرصه مشارکت هاي بین المللي دستارودهاي 
قابل توجهي داشت، به گونه اي که در فضاي کسب و کار ایجاد شده پس از 
برجام، عالوه بر توسعه و ارتقاي محصوالت خود، قرارداد خود با شرکت پژو را 

به مرحله اجرا برساند.
طراحي و تولید محصول

محصول 207i صندوقدار و دناي فیس لیفت یا همان دناپالس، دو محصول 
جدید ایران خودرو است که در دي ماه سال 95 رونمایي شد.

در آبان ماه امسال اولین بدنه محصول پژو 2008 رنگ شده و خطوط تولید 
درحال تجهیز هستند. طبق برنامه زمانبندي اولین محصول مشترک ایکاپ با 
داخلي سازی 40 درصدي در پایان سال اول تولید، اسفندماه به تولید مي رسد.
مطابق با مفاد این قرارداد تولید محصول مشترک ایران خودرو و پژو در سال 
چهارم فعالیت به 70 درصد تولید داخلي خواهد رسید. مشارکت قطعه سازان 
ایراني و اروپایي خود عامل بسیار مهمي در فناوري و به روز رساني تولیدات قطعه 
سازان و افزایش کیفیت قطعات تولیدي خواهد بود. بر همین اساس به موازات 
اجراي قرارداد پژو مذاکرات قطعه سازان دو شرکت براي ایجاد جوینت ونچر در 
حوزه قطعه سازي با رویکرد انتقال دانش و فن آوري تولید قطعه درحال انجام 

است که بخشي از آن به سرانجام رسیده است.
در برنامه ایران خودرو صادرات محصوالت ایکاپ به بازارهای هدف پژو تدارک 
دیده شده است. از دیگر سو هر محصولی که توسط پژو طراحی و تولید شود 

و برای ایکاپ توجیه اقتصادی داشته باشد در شرکت ایکاپ تولید خواهد شد.

درحال حاضرگروه صنعتی ایران خودرو با تولید روزانه بیش از دوهزار و 500 
دستگاه انواع خودرو سواري، وانت  و تجاری باالترین سهم را در بازار خودرو از 

آن خود کرده است.
خدمات پس از فروش و فعالیت هاي امدادي به مشتریان

براساس اعالم نتایج ارزیابي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، ایساکو 
ارزیابي سال 94 در میان  امتیاز در صدر جدول  با کسب باالترین  توانسته 

شرکت هاي ارایه دهنده خدمات خودرویي داخلي قرار گیرد.
ایساکو در حالي در بین 39 شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرویی 
توانسته بیشترین امتیاز را کسب کند که در هفت دوره متوالي این ارزیابي ها که 
توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد انجام شده و به تائید وزارت صنعت 

معدن و تجارت رسیده، همواره در جایگاه نخست قرار داشته است.
همچنین میانگین زمان انتظار براي دریافت خدمات امدادي را به کم تر از 30 

دقیقه رسیده که در استانداردهاي جهاني عدد قابل قبولي به شمار مي آید.
حفظ سهم بازار

افزایش قابل توجه میزان فروش محصوالت در سال جاري حکایت از افزایش 
رونق محصوالت ایران خودرو در بازار و اقبال مشتریان از آن است. تا پایان 
بهمن ماه سال 95 شاهد افزایش 34 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بوده ایم.
در سال 95 روش هاي منعطف و متنوعي براي فروش محصوالت فعلي ایران 
خودرو درنظر گرفته شد. تامین نیاز و سلیقه گروه هاي درآمدي مختلف مبناي 
تصمیم گیري هاي ایران خودرو در زمینه فروش محصوالت است. گروه صنعتی 
ایران خودرو در اقدامي مسئوالنه و براي حفظ منافع مشتریان، محصوالت خود 
را از دي ماه امسال با مدل 96 عرضه کرده است. این شرکت با اجراي الزامات 

پلیس در کلیه محصوالت توانست مجوز صدور اسناد خودروهاي تحویلي با مدل 
96 به مشتریان را از ابتداي دي ماه آغاز کند. این اقدام تاکنون بي سابقه بوده و 

ایران خودرو براي اولین بار موفق به انجام آن شده است.
گام هاي ایران خودرو در بازارهاي صادراتي

تولید بدون سرمایه گذاري از راهبردهاي اصلي ایران خودرو در کشورهاي 
با کشور  نامه اي که در  ایران خودرو در طبق تفاهم  صادراتي هدف است. 
آذربایجان به امضا رسانده بود عملیات ساخت خط تولید محصوالت خود براي 
مونتاژ محصوالت خود در این کشور را آغاز کرد. ایران خودرو هیچ گونه سرمایه 
گذاري در آذربایجان انجام نداده و مشارکت به صورت ارایه خدمات فني و 
مهندسي براي راه اندازي خط مونتاژ است. این پروژه با سرمایه گذاری 14 
میلیون دالری طرف آذربایجانی و با ظرفیت تولید ساالنه 10 هزار دستگاه 

خودرو، نیمه نخست سال 96به بهره برداری خواهد رسید.
از دیگر اقدامات ایران خودرو در بازارهاي بین المللي،  آغاز صادرات خودروهاي 
پلیس به ترکمنستان است. یکي از برنامه هاي ایران خودرو افزایش سهم در 
بازار کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز از طریق اتحادیه گمرک این کشورها است 
و بر همین اساس صادرات به کشورهاي ترکمنستان، بالروس را در دستور کار 

قرار داده است.
احیاي سایت تولید در کشور سوریه نیز از دیگر فعالیت هاي ایران خودرو در 

سال جاري بوده است.
از دیگر سو، به تازگي تفاهم نامه اي براي ایجاد خط تولید محصوالت ایران 
خودرو در کشور عمان با سرمایه گذاري طرف عماني و ارایه خدمات فني از 

سوي ایران خودرو نیز به امضا رسیده است.
الجزایر به عنوان دومین بازار قاره آفریقا همواره مورد توجه خودروسازان برتر 

جهاني بوده است. پس از صادرات دنا به بازار الجزایر و استقبال مردم، بنابر 
درخواست بخش خصوصي، احداث سایت مونتاژ در این کشور برنامه ریزي شده 
است. برهمین اساس شرکت جوینت ونچري با سرمایه گذاري 80 درصدي 
طرف الجزایري به نام »آیام کو« ایجاد شده و هم زمان با صادرات بیش از 300 
دستگاه دنا، تجهیزات خطوط تولید که سهم ایران خودرو در این مشارکت است 

ارسال شده است.
همچنین ایران خودرو موفق شد در آّبان ماه امسال، صادرات سمند و رانا به 

صورت رسمي به شبکه تاکسیراني کشور ساحل عاج را آغاز کند.
نتایج ارزیابي کیفیت

در آخرین نتایج ارزشیابي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران بیشتر 
محصوالت ایران خودرو سه ستاره کیفي را کسب کرده اند.

در گزارش ارزشیابی روند افزایش کیفیت محصوالت ایران خودر در سال جاري 
ممتد بوده که این امر را می توان در گزارش های ارزشیابی خودروهای ساخت 

داخل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مشاهده کرد.
همچنین در آخرین ارزیابي صورت گرفته از سوي شرکت رنو، محصوالت رنو 
تولیدي در شرکت ایران خودرو )تندر( در مرز طالیي کیفیت شرکت رنو قرار 
گرفته و عنوان کیفیت برتر محصوالت تندر درخاورمیانه، آفریقا و هند را کسب 

کردند.
پیشرفت ها در حوزه قواي محرکه

صنعت خودرو جهان به سمت استفاده از موتورهاي سه سیلندر توروبو شارژ با 
قدرت بیشتر همزمان با مصرف سوخت و میزان آالیندگي کمتر حرکت کرده 
است. با این رویکرد گروه صنعتي ایران خودرو و شرکت ماهله آلمان قرارداد 

طراحي و تولید خانواده اي از موتورهاي سه سیلندر را امضا کردند.
این  از جمله ویژگی  را  به 33 ماه  از 46 ماه  کاهش زمان توسعه محصول 
قرارداد همکاري است که 57 میلیون یورو از رقم کل پروژه، توسط مهندسان و 

کارشناسان ایران خودرو انجام خواهد شد.
از دیگر اقدامات ایران خودرو در سال جاري در حوزه قواي محرکه راه اندازي 
پیشرفته ترین خط تولید گیربکس در شرکت چرخشگر است. این خط تولید که 
با سرمایه گذاري سه میلیون یورویی به بهره برداري رسیده، گیربکس پیشرفته 
جي.اچ.کیو )JHQ( را با ظرفیت ساالنه 300 هزار دستگاه تولید خواهد کرد که 

امکان صادرات آن نیز وجود دارد.
اجراي طرح کلید به کلید

گروه صنعتي ایران خودرو هم زمان با هفته دولت طرحي را اجرا کرد که براساس 
آن رانندگان تاکسي توانستند در روز اسقاط تاکسي فرسوده خود،  تاکسي نو 
را دریافت کنند.در اوایل بهمن ماه بیش از 40 هزار دستگاه تاکسي فرسوده 
از ناوگان حمل و نقل کشور خارج و با محصوالت نو ایران خودرو جایگزین 

شده است.
گروه صنعتي ایران خودرو با عزمي راسخ براي تحقق اهداف خود، یقین دارد که 
با بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص در آمیخته با تالش و کوشش کارکنان 
مجموعه مي تواند با برنامه هاي تعیین شده، در مسیر سیاست های دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گام بردارد تا از این رهگذر یادگار ارزشمندی را در 

حفظ و توسعه صنعت پیشرو کشور برای آیندگان بر جای بگذارد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی
 پیشرو در بین المللی کردن بازار سرمایه ایران 

ترقی اقتصادی : شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
داد،  انجام  اخیر  سال  یک  طول  در  که  ای  گسترده  اقدامات  با  )سمات( 
گام های مهمی را برای فراهم کردن زیر ساخت های بین المللی بازار سرمایه 

ایران برداشت.
رویداد  بزرگترین  میزبان  امسال  آذرماه  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت 
این  اجرایی  کمیته  در  با عضویت  تا  و  بود  ایران  بازار سرمایه  بین المللی 
نهاد معتبر بتواند مجراهای جدیدی را شناسایی و تعامالت خود را در میان 
اعضای شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه )ACG( افزایش 
دهد. این شرکت همچنین در نشست ساالنه فدراسیون بورس های آسیا 
و اروپا )FEAS( که آبان ماه گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شد، برای 
نخستین بار به عضویت هیات مدیره اجرایی این فدراسیون درآمد تا بتواند 
از ظرفیت ها و پتانسیل های این نهاد بین المللی در تحقق اهداف بلند بازار 

سرمایه بهره گیرد.
انعقاد تفاهم نامه های همکاری با شرکت های سپرده گذاری یونان، ژاپن و 
تایون و برگزاری چهارمین کارگاه تخصصی شرکت های سپرده گذاری ایران 
و کره جنوبی )KSD( از دیگر اقدامات بین المللی سمات در طول یک سال 
اخیر بود که هم اکنون کمیته های ویژه ای برای اتصال بازار سرمایه ایران به 
بازارهای کره جنوبی و یونان و افزایش تعامالت با بورس های ژاپن و تایوان 

تشکیل شده است. 
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با تشریح آخرین جزئیات ورود 
سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: براساس جدیدترین 
آمارها، از دی ماه سال گذشته 264 سرمایه گذار خارجی کد سهامداری خود 
را از این شرکت دریافت کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

افزایش  درصد   42 گذشته 
داشته است.

با  دکتر محمدرضا محسنی 
سپرده  شرکت  اینکه  بیان 
از  پس  مرکزی  گذاری 
برجام، کانون توجه گروه ها 
خارجی  گذاران  سرمایه  و 

متعددی بوده است، افزود : آنها در جلسه های مختلف با مدیران سمات، 
با فرآیند سرمایه گذاری، قوانین و مقررات و چگونگی ورود به بازار سرمایه 

ایران آشنا می شوند.
وی ادامه داد: گزارش ها نشان می دهد تحرک سرمایه گذاران خارجی در 
بازار سرمایه، افزایش چشمگیری داشته است و ارزش معامالت آنها نیز 
نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است. پس از اجرای برجام و رفع تحریم ها، 
تمایل اشخاص و شرکت های خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران با 

هدف خرید سهام و اوراق بهادار افزایش یافته است.
دکتر محسنی یکی از ماموریت های ویژه سال 95 بازار سرمایه را تسریع 
تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی اعالم کرد و گفت: شرکت سپرده 
گذاری مرکزی با تشکیل کارگروه ویژه ای تالش های فراوانی را برای رفع 

موانع انتشار صکوک )اوراق بهادار اسالمی( در این بازار انجام داده است.
وی اضافه کرد: امسال انتشار صکوک با رشد 12 برابری نسبت به پارسال به 
59 هزار میلیارد ریال رسید و با عرضه اوراق مرابحه گندم و اوراق گواهی 
سپرده کاالیی دو محصول جو و ذرت، کشاورزان برای نخستین بار 70 درصد 

پول های خود را در مدت کوتاهی دریافت کنند.

تفاهم نامه های بین المللی 

طراحی BLUEMODEL برای سرمایه گذارخارجی 

شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه)سهامی عام(

میزبانی بزرگترین رویداد بازار سرمایه ایران 

رشد 4برابری انتشار صکوک

سال93سال94سال95راه اندازی سامانه دارا

ال
د ری

یار
میل

کدسهامداری

تفاهم نامه با شرکت سپرده گذاری ژاپن 
تفاهم نامه با شرکت سپرده گذاری یونان 
بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های تفاهم نامه با شرکت سپرده گذاری تایوان 

سپرده گذاری )ACG20( با حضور نمایندگان 
بیش از 21کشور جهان در تهران برگزار شد .در 
این مجمع بین المللی بیش از 90نفر از مدیران 
ارشد 27شرکت خارجی حضور داشتند در میان 
آنان ایران با کسب اکثریت آرا به عضویت کمیته 

اجرایی درآمد 

در 10ماهه  ایران  بازار سرمایه  در  انواع صکوک  انتشار 
امسال به رقم بیش از 29هزار میلیارد ریال رسیده که 

رشدی 4برابری نسبت به سال گذشته داشته است 

مدل آبی طرحی بری تسریع در جذب سرمایه گذاران خارجی که با 
اجرای این مدل ،تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران در بازار 

سرمایه ایران ایجاد خواهد شد 

این سامانه با اعالم خودکار تغییرات پرتفوی به سهامداران ضمن صرفه 
جویی در وقت و هزینه آنها می تواند موجب افزایش شفافیت بر روی 
پرتفوی سهامداران از طریق اطالع رسانی روزانه تغییرات دارایی بر 

روی تلفن های همراه شود 

صدور 370هزار کد سهامداری جدید در سال 95

2/220/000
4/712/000

رشد 42درصدی ورود سرمایه گذاران خارجی پس از برجام 
بر اساس جدیدترین آمار از دی ماه سال قبل )توافق برجام( 246هزار سرمایه 
گذار خارجی کد سهامداری خود را دریافت کرده اند که این رقم نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 42درصد افزایش داشته است .
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برنامه توسعه دغدغه اصلی فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
است؛ آنها بارها می پرسند چرا برنامه های توسعه در ایران 
ناکام است و دلیل این ناکامی کدام است؟ غالمحسین 
شافعی، رئیس اتاق ایران اجرای طرح منطقه ای هفت گانه 
را راهی برای توسعه یافتگی مناطق مختلف ایران می داند. 
مطرح  پیشنهاد   10 طرح،  این  شدن  اجرایی  برای  او 

می کند.
توسعه  از  غفلت  توسعه ،  برنامه های  ناکامی  1-دلیل 
در  مناطق  فرصت های  از  استفاده  عدم  و  روستایی 

برنامه ها است.
2- در تدوین برنامه های توسعه، باید ایده آل گرایی جای خود را به واقع بینی بدهد و مناطق مختلف ایران در 

تدوین آن مشارکت کنند.
3- طرح منطقه بندی، باعث می شود برنامه ها به واقعیت مناطق و کشور توجه داشته باشند.

4- تحت عنوان آمایش سرزمین کارهایی انجام شده است ولی در استان ها، مطالعات کارشناسی قابل اتکایی 
انجام نشده است.

5-قبل از انقالب فرانسوی ها طرح 10گانه منطقه بندی را با عنوان ستیران پیگیری می کردند.
6-در بررسی طرح منطقه بندی، استاندارها، روسای مجمع نمایندگان استان ها، اتاق های بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی، اتاق های اصناف و تعاون و دانشگاه های استان ها حضور دارند.
7- با کمک دولت و مجلس، صندوق های توسعه منطقه ای ایجاد کنیم و به دنبال تشکیل هولدینگ تولیدی 

و صادراتی برویم.
8- دولت، مجلس، نیروهای نظارتی، بانک معتبر، بورس و بخش خصوصی باهم در ایجاد این هولدینگ ها 

نقش آفرینی کنند.
9- در کارهای توسعه ای مسئله مکان یابی مهم است ولی اجرای طرح در ایران، با چشم بسته انجام شده است.

10- عده ای فکر می کنند تکثرگرایی باعث توسعه می شود ولی باید استعداد و پتانسیل هر منطقه را در 
توسعه در نظر گرفت.

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

دیدگاه 
 ظرفیت شناسی منطقه ای، حلقه مفقوده توسعه

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق ایران 

راهبرد همکاری ایران با چین بسیار گنگ و مبهم است

 عقب ماندگی همگرایی مالی ایران با چینی ها
 مریم یعقوبی: چین به دنبال تغییر جایگاه خود در 
زنجیره جهانی ارزش است و برای تحقق این هدف هم 
اسناد باالدستی متعددی تدوین و منتشرکرده است. 
عالوه بر این اسناد، طرح جاده یا کمربند ابریشم را 
در دستور کار دارد که یکی از مسیرهای آن از ایران 
می گذرد. گذشته از عبور این جاده از کشور ما، چین 
همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است که ارزش 
و مقدار تبادالت ما با آن کشور با فاصله زیادی از سایر 
شرکای تجاری قراردارد. با این وجود ذهنیت غالب در 
جامعه ایران نسبت به کاالها و خدمات چین مثبت 
نیست و در میان نخبگان و تصمیم گیران کشور هم 
نگاه و رویکرد یکسانی درباره گستره و نوع همکاری 
با چین وجود ندارد تا جایی که برخی تحلیلگران به 
کنایه می گویند ما در ایران با دو چین مواجه هستیم.

جایگاه ایران در جاده ابریشم و چشم انداز همکاری های 
اقتصادی با چین موضوعی بود که نظر به اهمیت آن 
به سراغ محسن شریعتی نیا استاد دانشگاه و تحلیلگر 
همایش«جاده  حاشیه  در  و  رفتیم  بین الملل  امور 
خارجی  تجارت  چالش های  و  فرصت ها  ابریشم؛ 
وزارت  بازرگانی  مطالعات  مرکز  توسط  که  ایران« 

صنعت معدن تجارت برگزار شد با او گفت  وگو کردیم.
شریعتی نیا در ابتدای این گفت و گو درباره برنامه های 
اقتصادی  توسعه  دوم  مرحله  گفت:  چین  اقتصادی 
چین از سال 2005 میالدی آغازشده است و همچنان 
نیز ادامه دارد؛ محور اصلی توسعه چین در این مرحله 

»پیوستن به زنجیره جهانی ارزش« است.
وی در توضیح زنجیره جهانی ارزش گفت: مجموعه 
فعالیت های یک یا چند شرکت که هر مرحله آن به 
ایجاد ارزش منجر می شود و در دل خود فعالیت هایی 
مانند طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و خدمات پس 
از فروش را دارد، یک زنجیره ارزش تشکیل می دهد. 
این زنجیره اگر شرکت های متعددی را در جغرافیایی 
بسیار وسیع دربر داشته باشد، زنجیره جهانی ارزش را 
تشکیل می دهد. یکی از نمادهای این زنجیره، افزایش 
اهمیت و سهم کاالهای واسطه ای است و به همین 
خاطر هم آمارها نشان می دهد بیش از دوسوم تجارت 
جهانی را در سال های اخیر خرید و فروش کاالهای 

واسطه ای تشکیل می دهد.
وی افزود: تالش کشورها بر این است که برای پیوستن 
به زنجیره جهانی ارزش از پایین ترین سطح منحنی 
موسوم به منحنی لبخند به دو طرف منحنی حرکت 
کنند. منحنی لبخند اولین بار توسط مدیر شرکت 
این  شد.  معرفی  جهانی  جامعه  به  و  طراحی  ایسر 

منحنی طی سال های اخیر به عنوان یک مدل تبیینی 
در سطح  راهبردی  برنامه ریزی های  برای  و حرکتی 
کالن اقتصادی پذیرفته شده است. پایین ترین سطح 
این منحنی نقطه تولید است و هرچه در این نقطه 
نصیب کشورها می شود، ارزش افزوده حاصل از تولید 
خواهدبود اما هرچه از نقطه کف به دو طرف منحنی 
و  می رود  باالتر  حاصل  افزوده  ارزش  کنند،  حرکت 

محصول فرایندهایی بیش از تولید محض است.
عنوان  به  هم  چین  ادامه داد:  دانشگاه  استاد  این 
پرجمعیت ترین کشور جهان سودای پیوستن به این 
زنجیره را دارد و  در مرحله دوم از توسعه اقتصادی 
منحنی  نقطه  پایین ترین  از  حرکت  دنبال  به  خود 
لبخند به سمت باال است. به عبارت ساده تر چینی ها 
دیگر نمی خواهند برای دنیا کارگری کنند و به دنبال 
نقش آفرینی در سطوح باالتر هستند. زنجیره جهانی 
این  نقطه  پایین ترین  در  دارد.  نقاط مختلفی  ارزش 
زنجیره، تولید قرار دارد و چین تاکنون در کف زنجیره 
قرار داشت و با طرح جاده ابریشم تالش می کند به 
حلقه های باالتر زنجیره ارزش حرکت کند و این منافع 
بیشتری برای شرکت ها و نیروی کار چینی و در کل 
برای اقتصاد این کشور خواهد داشت. چین به  دنبال 
آن است که کشورهای دیگر را در حلقه های پایین 

زنجیره جهانی ارزش جایگزین خود کند.
شریعتی نیا افزود:  چینی ها سند دیگری نیز منتشر 
کرده اند که بسیار برای ما حائز اهمیت است. این سند، 
در  است.  عرب  جهان  قبال  در  چین  سیاست  سند 
این سند یک الگوی همکاری با جهان عرب تدوین 
کرده اند به نام 3+2+1 که منظور از یک، انرژی است. 
اصلی  محور  و  کانون  باید  انرژی  که  معتقدند  آن ها 
همکاری ها با جهان عرب باشد. ایجاد زیرساخت ها و 
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری به عنوان دومی محور 
عنوان سومین  به  و  دارند  درنظر  اعراب  با  همکاری 
های تک  صنایع  عرب،  کشورهای  با  همکاری  محور 
هوافضا و هسته ای را در نظر گرفته اند. از آنجایی که 
مالک تقسیم بندی برای چین، برخورداری کشورها از 
منابع نفت و گاز است بنابراین قاعدتا الگوی رفتاری 
بر  مبتنی  نفتی  عنوان یک کشور  به  ایران  با  چین 
الگوی رفتاری تعریف شده در الگوی همکاری با جهان 

عرب است.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: 
چینی ها تأکید دارند این جاده باید در قالب برد- برد 
پیش برود و سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا را به یکدیگر 
متصل کند. نکته کلیدی اما اتصال آسیای توسعه یافته 

در یک سوی اوراسیا به اروپای توسعه یافته در سوی 
دیگر است

وی افزود: هسته و نکته کلیدی طرح کمربند ابریشم 
در واقع این است که کشورها در پنج نقطه با یکدیگر 
پیوند می خورند؛ هماهنگی در سیاستگذاری، تسهیل 
پیوندها و ارتباطات، آزادسازی تجاری، همگرایی مالی 

و پیوند زدن مردم مسیر کمربند به یکدیگر.
وی افزود: همان گونه که گفته شد چینی ها به دنبال 
حرکت از کف منحنی لبخند یعنی تولیدکننده بودن 
افزوده  ارزش  ایجاد  یعنی  منحنی  این  دو سمت  به 
و  بازاریابی  های تک،  برندینگ، صنایع  از  استفاده  با 
دارند  این مسیر قصد  در  توسعه هستند.  و  تحقیق 
صنایع تولیدمحوری مانند پاالیشگاه ها، کارخانه های 
فوالدسازی و.. را به کشورهای دیگری منتقل کنند 
تا آن کشورها پس از چین وظیفه تولید را برعهده 

بگیرند.
تصمیم  باید  ما  این شرایط  در  ادامه داد:  شریعتی نیا 
زنجیره  و  لبخند  منحنی  از  نقطه  کدام  در  بگیریم 
کنیم؟  همکاری  چین  با  می خواهیم  ارزش  جهانی 
چنین  ایران  در  نمی رسد  بنظر  اما  حاضر  حال  در 
برنامه ای وجود داشته باشد و راهبرد همکاری ما با 
چین بسیار گنگ و مبهم است. طی سال های اخیر 
ایران همکاری های رو به گسترشی با چین داشته است 
این همکاری اما بر اساس یک طرح از پیش تدوین 
شده نبوده  و عمدتا نشأت گرفته از نیازهای مقطعی 
ما بوده است. به همین خاطر ما باید سریع تر به این 

جمع بندی برسیم که در کدام حلقه از زنجیره جهانی 
ارزش می خواهیم با چین همکاری کنیم؟ آیا نقطه 

تولید نقطه مناسبی است یا تنها نقطه ممکن است؟ 
وی افزود: ما در همگرایی مالی با چینی ها به شدت 
عقب مانده تر از سایر حوزه هستیم و هنوز روابط مالی 
و پولی ما با آن ها دچار مشکالت و موانع فراوانی است 
تا جایی که به اعتقاد من همچنان رابطه بانکی ما با 
چینی ها مانند دوران تحریم هاست. بانک مرکزی ایران 
هنوز نمی داند بین المللی شدن یوآن را بپذیرد یا خیر 
و این در حالی است که این موضوع برای چین بسیار 

حائز اهمیت است.
وی در خاتمه گفت: از دیدگاه چینی ها ایران همچنان 
به ژئوپلیتیک بیشتر اهمیت می دهد و خاورمیانه زدگی 
در  ابهام  است.  پررنگ  ایران  خارجی  سیاست  در 
هماهنگی  در  شکست  صنعتی،  و  تجاری  سیاست 
الگوهای کهنه رفتار صنعتی و تجاری  بوروکراتیک، 
که  است  مواردی  از  نیز  آشفته کسب وکار  فضای  و 
چینی ها معتقدند کار را با ایران سخت می کند. موضوع 
دیگری که آنها مطرح می کنند، این است که دو تعریف 
از چین در بین سیاستمداران و برنامه ریزان ایران وجود 
دارد؛ یک دیدگاه اینکه چین قدرت منطقه ای است 
که ایران باید با این کشور وارد تعامل اقتصادی شود؛ 
اما از سوی دیگر این تعریف هم وجود دارد، که ایران 
باید ارتباط اقتصادی خود را گسترش دهد. این تفاوت 
دید گاه ها کار را برای انجام یک کار مشترک سخت 

می کند.

لحظـه تحویـل سـال 1396 هجـری شمسـی سـاعت 13 و 58 دقیقـه و 
40 ثانیـه )سـاعت سـیزده و پنجـاه و هشـت دقیقـه و چهـل ثانیـه ظهـر( 
روز دوشـنبه 30 اسـفند 1395 هجری شمسـی.مطابق 21 جمادی الثانیه 

1438 هجـری قمـری و 20 مـارس 2017 میـالدی
فرهنگ و اعتقادات عامیانه

به روایت جعفر شهری

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار 
زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار

وان گاه به اسب و گوسفندت حساب 
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

سـال مـرغ )خـروس(: دلیـل بـود برکمـی و عـدم باران هـای بهـاری و 
ظهـور ملخ هـای دریایـی و آفـت غـالت و هجوم شـغال بـر دهـات و گرانی 
ارزاق و قحـط و غـال در بعضـی نقـاط و فشـار ظلمـه بـر ضعفـا و مصـادره 
امـوال بعضـی از دولتمندان و بدی حال کارگران و صنعـت گران و رواج کار 
مقنیـان و آهنگـران و حـزن و انـدوه میـان رعایا و اسـارت و حبس و تبعید 
و قتـل بعضـی از سـخنوران و متفکـران و نقصـان پنبه و دانه هـای روغنی.
 اگـر نوروزبه دو شـنبه بیافتد: خداوند آن سـال قمر باشـد . حـال زنان 
و ملـوکان نیکـو گـذرد و حال عامه میانـه بود و مردمـان را کارها با منفعت 
باشـد و فراوانـی آب  و وسـعت سـیل و طغیـان رودخانه ها باشـد . حرب و 
جـدال و فتنه و آشـوب و آشـفتگی باشـد و تابسـتان سـرد و پرنـم و باران 
باشـد و زمسـتان سـخت شـود و سـرمای بـی وقـت در پائیـز رسـد و باد و 
طوفـان زیـاد باشـد . درد و بیمـاری و امـراض بلغمی و رنج سـینه و شـکم 
زیاد گردد و حشـرات زیاد شـوند . بیماری زنان و کودکان بسـیار و کشـت 

نیکو. پنبه 
پیش بینـی احواالت سـال جدیـد: خـوب و بد ونیـز زشـت و زیبایی 
کـه در اولیـن دقایق بعـد از سـال تحویل پیش آمده چگونگی احوال سـال 
آینـده را پیش بینـی می کنـد: بـه ایـن صـورت اگـر دل تنگـی و کدورتـی 
حاصل شـده بـود دلیـل که آخـر سالشـان به کـدورت و دلخـوری خواهد 
گذشـت و اگـر خنـده و سـروری واقع شـده بـود شادمانی شـان را تضمین 
می نمـود و همچنیـن پول وپله ای اگر جایی به دستشـان می رسـید سـال 
خوشـحالی و کامیابی شـان بـود و اگـر برعکـس آن چیـزی از دستشـان 
می رفـت و یـا خسـارت و ضـرر و زیانـی می رسـید دلیل از دسـت رفتگی 
و خسـارت و امثـال آن داشـت کـه بایـد در انتظـارش باشـند. بـه همین 
حسـاب اگـر موقع تحویل در خواب باشـند سالشـان به سسـتی و رخوت 
و بی حالـی و توقـف و بی مـرادی خواهـد گذشـت. اگـر در حمـام باشـند 
بی آنکـه خیـال حمام رفتن می داشـته، بی محاسـبه تحویلشـان در حمام 
و مخصوصـاً در شستشـو می گذشـت غم و غصـه و گرفتـاری از آن ها دور 
خواهـد شـد. اگـر حـرف نـه و نمی شـود و غیرممکـن و مثـل آن از دهان 
یکـی از حاضـران بجهـد، سـال نشـد و عدم پیشـرفت و درجـا زدن و اگر 
کسـب وکار و داد و گرفت و گفت و شـنید و آن باشـد، سـال پیشـرفت و 
ترقـی و بهبـود و رونـق خواهـد بـود. بـه همین اعتبـار موقـع تحویل اگر 
زمـان تحویـل بـه روز افتـاده بود مردهـا سرکارشـان بودند وزن هـا پس از 
برگـزاری آن از دعـا و ثنـا و ماچ و بوسـه و شـیرینی خوردن اول کارشـان 
بـه آشـپزخانه رفتـن و روشـن کردن اجـاق بود و بعـدازآن دوخـت و دوز 
و نـو کـردن و سـرخاب سـفیداب و بـزک و بگوبخنـد کـه مردهـا تـا آخر 
سـال سـر کسـب وکار وزن ها در کارخانه و پخت وپز و سـرخاب سـفیداب 

و بگوبخنـد کنند و سرزندگی شـان باشـند.
 

خانه تکانی 
بعـد از آسـوده شـدن از رخـت و لباس و کفـش و کاله خـود و بچه ها نوبت 
بـه خانه تکانـی می رسـید و ایـن سـنتی بـود کـه در خانـه هیـچ اعیـان و 
بـود کـه جهـت  نیـز  روزهـا  نمی گردیـد. در همیـن  تعطیل پذیـر  گـدا 
مردهـا  زندگـی  شـدن  بی سروسـامان  و  اتاق هـا  وضـع  به هم ریختگـی 
مخصوصـاً برچیده شـدن کرسـی کـه اتاق را لخـت و راحت لمیـدن به زیر 
آن هـا از ایشـان گرفتـه در ناراحتی سرمایشـان می انداخـت موجب گفت و 
شـنید و کـدورت دنبالـه دار گردیده بسـا که عقبه اش نشـاط ایام عیدشـان 

را در برمی گرفـت.
 

آداب سبزه سبز کردن
پـس از خانه تکانـی نوبـت سـبز کـردن می رسـید که به نسـبت سـنگینی  
سـبکی دسـت سـبزه کننـده از بیسـت روز تـا ده روزبه عید مانـده صورت 
می گرفـت. زن خانـه بـه تعـداد جمعیـت خانواده، مشـت مشـت گنـدم یا 
عـدس و مـاش و هرچه خواسـته عقیده شـان بود به طوری که بعد از مشـت 
کـردن و به طـرف ظـرف بردن چیزی از مشـتش بـه زمین نیفتد برداشـته 
در ظرفـی سـفالین می ریخـت و با هر مشـت نیت سـالمتی و تندرسـتی و 
خوشـی و خوشـبختی و مـال و گشـایش و آنچـه را کـه به هریـک از افراد 
می کـرد. اگـر دانـه ای می افتـاد بـه تعداد آن مـال یـا دل بسـته ای از او جدا 

می گـردد.
پیـاز نرگـس نیـز سـبزی دیگـری بـود کـه آن هـا در رطوبـت نشـانیده 
چندان کـه ریشـه می دادنـد سـه تـا و پنج تـا در گلدان هـای پایه بلنـد 
ظریـف دهان تنـگ یـا »دسـت دلبر« بلـور و بـا رفتن و شیشـه ای 
قـرار داده دور ساقه هایشـان ربانهای ریشـه دار می بسـتند.

وصف حال زبان سبزه ها
از احـوال رشـد و عـدم رشـد و یکدسـت بودن و نبـودن و ریشـه دار بودن و 
کم ریشـه شـدن آن هـا و گل دادن و نـدادن آن ها تفأل و تطیـر زده حاالت 

سـال آتی و آینـده خویش را معلـوم بکنند.
و  حسـابی  رشـدش  و  بسـته  ریشـه اش  نرگـس:  پیـاز  اگـر     
بـود  یـا گل نشسـته  بـه غنچـه  پـرگل و گل هایـش  سـاقه هایش 
زندگانـی مالـی و جانـی بـا اسـتحکام و سـالش بـا سـرور و عیش و 

می گردیـد. تـوأم  خوشـی 
 اگر پیاز نرگس: بی ریشـه و کم ریشـه و سـاقه کم گل و بی گل شـده 
بـود رنـج بی حاصل و عدم موفقیـت و غم و حزن و انـدوه و روزی تنگ 

و کـدورت در خانواده و سـیاه بختی را خبر آورده بود.
اگر سـبزه دیر سـبز شـده بـود: دسـت سـبز کننـده سـنگین و 
کارهایـش بـا معطلـی و طـول مـدت بـه انجـام می رسـید و بایـد بـا 

دشـواری دسـت وپنجه نـرم بکنـد.
اگر سـبزه زود سـبز شـده بود: در ظرف یک هفته کجه و ریشـه 
زده امـورش بـه سـهولت و سـرعت صـورت گرفتـه دسـتش سـبک و 

موفقیتـش حتمـی می گردد.
اگر سـبزه زیبا و یکدسـت بـود: تمام ظـرف یک جور پرکـرده بود 
سـالش خـوب و خـوش و کامـش روا و خیروخوشـی و پیشـرفت در 
کارهایـش چشـم گیر می آمـد و اگـر به عکـس آن شـده جایـی سـبز 
شـده رشـد نمـوده جایی سـبز نشـده کچـل و غیـر یکدسـت و نازیبا 
شـده بود در بعضی کارها پیشـرفت و موفقیت داشـته در بعضی لنگی 
و نقصـان بـه هـم رسـانیده سـالش بـا خـوب و بـد و زشـت و زیبـا و 

ناهمـوار می گذشـت
اگـر سـبزه پـر ریشـه: ریشـه هایش به هم پیوسـته و بلنـد و همراه 
سـاقه سـبز رشـد کرده بود مال و مکنت و رونق و رشـد و ترقی و رزق 

و روزی فـراوان را گواهـی می نمود
اگـر سـبزه کـم ریشـه: و ریشـه هایش کم وزیـاد و تنـک و پـر و 
نامسـاوی می گردیـد سـال چندان با خیروخوشـی و موفقیتـی را نباید 
انتظـار داشـته باشـد. مخصوصاً اگر مقداری از ریشـه هـم گندیده و به 
فسـاد گرائیـده بـود که در آن سـال تلف مال یا از دسـت رفتن کسـی 

را بـرای سـبز کننـده پیش گویی کـرده بود.
بـه همیـن منظـور مردم عطـای سـبزه ها را به لقایشـان بخشـیده این 

کار را آمدونیامـد آورده و از آن صرف نظـر می کردنـد.
آداب شب علفه یا عرفه

یک شـب بـه شـب تحویـل مانده را شـب علفـه یا عرفـه می گفتنـد که در 
ایـن شـب باید علـف پلو مانند سـبزی پلو خورده شـود که البتـه با کوکوی 
سـبزی و سـیر تـازه و ماهـی همراه باشـد. عقیده بـه پلوی سـبزی دار این 

شـب بود که خـوردن آن
در چنیـن شـبی دل را زنـده و احشـا را تـازه و بـدن را رطوبـت مفیـد 
می بخشـد و روح تـازه به تن دمیده نشـاط و تازگی همراه مـی آورد. در 
چنیـن شـبی هم بـود که ندیـده بدیده هـا و تازه بـه دوران رسـیده ها 
جهـت خودنمایـی این کـه سـبزی پلو ماهـی خورده اند آشغال هایشـان 

را کنـار در خانه هایشـان می ریختند.

 
رشته پلو شب سال نو

شـب سـال نـو یعنـی شـب بعـد از تحویـل سـال شـب خـوردن رشـته پلو 
بـود کـه بـا آن سررشـته کارهـا به دسـت می آمـد. مخصوصـاً اگـر خرمای 
مفصلـی هم الی آن گـذارده کشـمش پلوی سـرخ کرده ای زینت بخش روی 
آن بکننـد کـه ضعف سسـتی برنج را از تنشـان برای تا آخر سـال دور کرده 
قوتشـان بدهنـد و همین رشـته پلو بـود که خوردن آن در این شـب رشـته 

کار و بخـت وزندگـی به دستشـان می داد.
آداب شب چهارشنبه سوری

آخرین سه شـنبه آخر سـال را شـب چهارشنبه سـوری می گفتند. شـبی که 
فقط بته سـوزانی آن مانده. آن شـب شـب برآمدن حاجات و روا شـدن نیات 

و اسـتجابت خواسـته ها می دانستند چراکه:
در ایـن شـب شـعاع نـور ربوبیـت در کـوه طـور بـر موسـی ظاهر می شـود، 
آتـش نمـرود بر ابراهیم خلیل گلسـتان می شـود، آهن در دسـت داوود نبی 

نرم می شـود، با خوردن سـم اسـب طهمورث به سـنگ و جهیدن آذرخش 
از آن آتـش کشـف می شـود، زرتشـت بـه پیامبری رسـیده و آتش بـرای او 
مظهر سـتایش می شـود: به این معنی کـه از عناصـر چهارگانه عنصر علوی 
و نـور میـل بـه صعـود و ترفیـع می کند و هر پلیـدی را طاهر سـاخته بدون 
آنکـه خـود آلـوده شـود. هسـتی بخشـی و حیـات رسـانی می کنـد، در این 
شـب بـوده کـه مزدکیـان نابود می شـوند، مختار ثقفـی بـا برافروختن آتش 
در چنین شـبی برای تمیز دادن دشـمن از دوسـت به قتله حسـین بن علی 
تاخته دمار از روزگارشـان برآورده سـبب شـادی شـیعیان می گـردد. پس با 
جمـع ایـن وقایع شـب چهارشـنبه آخر سـال برای ایرانیان شـب شـادی و 
سـرور شناخته شـده بـا برافروختـن آتش یادشـان نگه می داشـتند و به مرور 
کـه سـنن و عقایدی بر آن چسـبانیده، امور در این شـب را میمـون و قرین 

خیـر و شـگون می دانسـتند و آداب و سـنن خاصی را بجـا می آوردند.
بزک دوزک

دیگر اعمال شـب چهارشنبه سـوری بزک زن ها از دو سـه سـاعت بعدازظهر 
بـود کـه باید بـرای پریـدن از روی آتـش غروب شسـته روفتـه و تروتمیز و 
بـا جلـوه و جـال بوده باشـند. اصالح سـر و زلـف و گیس و انداختـن بند که 
ایـن کار مخصـوص روز دوشـنبه بـود که طالـع زهره را صاحـب می گردید.

 اعتقـاد بـر این بـود که با دقت کامل خـودداری در روز سه شـنبه از هرگونه 
کسـر و نقصان و زدودن مو از سـر و روی و اندام باعث آشـفتگی و پراکندگی 
خاطـر وزندگـی می گردیـد و دراین باره دسـتور نهـی آمده بود، بـا این بیت:

متراش سر و مگیر ناخن یکشنبه و شنبه و سه شنبه
زیـرا ایـن روز متعلق به سـتاره مریخ اسـت یعنـی خداوند جنـگ و جدال و 
خونریـزی بـود و فقط اشـتعال و احتـراق مانند گداختن کـوره و تون حمام 
و روشـن کـردن اجـاق نـو و مانند آن و سـرخ و سـفید کـردن خود سـزاوار 

می آمد.
چیدن هفت سین سنتی 

 دیگـر از آداب نـوروزی چیـدن سـفره هفت سـین بـود کـه بـرای سـاعت 
تحویـل آمـاده می گردیـد و بیش ازحـد بـه آن اهمیـت داده می شـد تا آنجا 
کـه بـا نچیدن آن خرابی روزگار و نگون سـاری کاروبار را خود با دسـت خود 
خریـده بودند. در دو سـه سـاعت جلوتر سـفره را که چلوار یا هـر نوع پارچه 
اما سـفید و تمیز بود گسـترده، هفت نوع خوردنی ازجمله: سـیر و سـرکه و 
سـماق و سـمنو و سـبزی و سـنجد و سـیب در آن نهاده شـده با دیگر اشیا 
و مأکـوالت آن هـا زینـت می کردنـد؛ امـا آنچـه هفت سـین واقعی را شـامل 
می گردیـد کـه سـنتی ها و دولتمردان می گسـتراندند سـفره ای بسـیار زیبا 
از گران بهاتریـن پارچه هـا ماننـد ترمه و شـال و قلمکار که روی سـفید پهن 

کننـد در باالترین نقطـه اتاق مزین می سـاختند:
قرآن بازکرده که البه الیش سـکه طال و نقره برای دشـت اول سـال گذاشـته 
بودنـد وسـط سـفره می گذاشـتند. کاسـه آب و شیشـه گالب کـه دو طـرف 
قـرآن می گذاشـتند. بشـقاب آرد و بشـقاب نـان بریـده در دو طـرف قـرآن 
می گذاشـتند چهـار اللـه یـا شـمعدان یـا چـراغ یـک فرم روشـن کـرده هر 
گوشـه قـرار می دادنـد. این هـا اسـاس اصلـی سـفره کـه رحمت و وسـعت و 
روشـنایی و خیروبرکـت مـی آورد. نعلبکـی سـنجد و ظـرف سـیب در اطراف 
کاسه بشـقاب های آب و شـیر و آرد و نـان قـرار می دادند. کاسـه پـرآب که در 
آن تخم مـرغ نپختـه بـرای معلـوم کـردن تحویل سـال انداخته بودنـد. تنگ 
یـا کاسـه آب چنـد ماهـی قرمـز در آن انداختـه کـه جاندار سـر سفره شـان 
جنب وجـوش کنـد. بشـقاب تخم مـرغ رنـگ کـرده کـه ازدیـاد روزی نماید و 
دیگـر بشـقاب رشـته پلو شـب علفـه و دیگر بشـقاب پنیر کـه مایـه کار بوده 
باشـد و دیگر کاسـه ماسـت و بشـقابی خرما و اگر تحویل در بعدازظهر و شب 
اتفـاق می افتـاد کاسـه آش رشـته که طبق رسـوم در آن روز پختـه بودند که 
گاهی این آش رشـته را احتیاط کارها تا نقصانی در سررشـته به دسـت آمدن 
نیفتـاده باشـد فـردای آن روز تکـرار می کردند. دیگر بشـقابی نقل و بشـقابی 
نبـات کـه شـیرین کام بـوده باشـند و دیگـر گلدان سـنبل که بعضـی بجای 
سـیب بـکار می بردنـد، از آنکـه گفته شـده بود سـیب سـیری مـی آورد دیگر 
بشـقاب یا دوری یا سـینی نمـک کوبیده که برکت مـی آورد و به تعـداد افراد 
خانواده شـمع گچی سـفید در آن می افروختند و بزرگان طراز اول شـمع های 
قـدی بلنـد کـه هریـک به قامـت آدمی بـه ضخامت کدوی سـبز کلفـت بود 
در شـمعدان های چدنی و سـنگی روشـن می کردند. دیگر کاسـه آبـی که در 
آن نارنج انداخته باشـند. در اسـتفاده از اسـمش که )نا-رنج( یعنی بدون رنج 
و ایـن برداشـت که تا سـال آینـده از هر رنـج و بال به دور خواهنـد ماند. دیگر 
دسـته سـنبله خشـک گندم و بعدازآن آنچـه در این ردیف که نعمـت و رزق 
و فراخـی معیشـت و سـرور و خرمـی را اثرگـذار بـوده قوت قلب بدهـد بر آن 
افـزوده و در آخـر آیینـه و جفـت شـمعدانی کـه آیینه را بـه دیوار تکیـه داده 
شـمعدان ها را جلـواش روشـن می کردند و با تصاویر ائمـه متبرک می نمودند 
آن هـا تکمیـل کرده بهترین البسـه را پوشـیده اطراف سـفره نشسـته منتظر 

تحویـل سـال و ورود عمـو نوروز می شـدند.
  

رسم سیزده بدر
  سـیزده بدر سـنتی قدیمـی اسـت که بـا نـوروز پیوندی ناگسسـتنی دارد 
و بـا آن عجین شـده اسـت. سـیزده بدر، به سـه دلیـل شناخته شـده دارد. 
یکـی اینکـه آخریـن روز جشـن های نوروزی اسـت و سـابقه ای دسـت کم 
چهارهزارسـاله دارد. دلیـل دوم ایـن اسـت کـه در ایـن روز عماًل نیمسـال 
دوم زراعـی آغـاز می شـده و سـومین دلیـل چنیـن اسـت کـه سـیزدهم 
فروردیـن، نخسـتین »تیشـتر روز« سـال اسـت و مردمـان ایرانـی بـرای 
نیایـش و گرامیداشـت تیشـتر، ایـزد بـاران آور و نویدبخـش سـال نیـک، 
بـه کشـتزارها و مـزارع خـود می رفتـه و در زمیـن تازه روییـده و سرسـبز 
و آکنـده از انبـوه گل هـا و گیاهـان صحرایـی، بـه شـادی و ترانه سـرایی و 
پای کوبـی می پرداخته انـد و از گـردآوری سـبزه های صحرایـی و پختـن 
آش و خوراکی هـای ویـژه غافـل نمی شـدند. به سـخن دیگر، سـیزده بدر از 

نسـخه های جشـن های تیـرگان و آب ریـزگان اسـت.
ریشـه اعتقـاد به شـوم بـودن و نحسـی عدد سـیزده به دلیل نفـوذ فرهنگ 
اعـراب بـه ایـران اسـت اروپایـان و اعـراب عـدد سـیزده را نحـس می دانند. 
درصورتی کـه روز سـیزده هرمـاه بـرای ایرانیان باسـتان روزی گرامـی بوده، 
آن هـا هـرروز از مـاه را به نامی می خوانند و سـیزدهمین روز مـاه، »تیر« به 

نام فرشـته ای عزیز، بزرگ، نورانی و خجسـته اسـت. بنا براین سـیزده 
نمی توانـد نحس باشـد.

 نــو روزنامــه

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

ترقی اقتصادی : موسسه آکسفام در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد، نابرابری حقوق پرداختی 
زنان و مردان از سال 2008 میالدی تا کنون بهبود پیدا نکرده است و الگوی فعلی اقتصاد جهانی 
به سمت نابرابری بیشتر حرکت می کند.به گزارش پایگاه خبری »راشاتودی«، موسسه تحقیقاتی 
آکسفام که در زمینه فقر جهانی مطالعه می کند در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد بر طرف شدن 
تبعیض حقوق پرداختی میان زنان و مردان 170 سال زمان می برد تا برابری اقتصادی میان زنان و 

مردان در سطح جهانی حاکم شود.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که میانگین تبعیض پرداختی میان زنان و مردان 23 درصد 
است و پرداختی 700 میلیون زن در جهان کمتر از مردان است.موسسه آکسفام در مجمع اقتصاد 
جهانی اعالم کرد که مسئله تفاوت درآمد زنان و مردان از سال 2008 میالدی تا کنون بهبود پیدا 
نکرده است.همچنین موسسه آکسفام اعالم کرد، مدل اقتصادی حاضر در جهان بر روی ثروت بعنوان 
یک اصل تمرکز کرده که این موضوع موجب نابرابری بیش از حد اقتصادی در دنیا شده؛ ضمن اینکه 

زنان و دختران را فقیرترین افراد کرده است.

تداوم نا برابری پرداخت دستمزد 
زنان و مردان
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کافه داستان

  سـرور خانم همسـایه طبقه اول، خانم میانسـالی اسـت که هر کس وارد آپارتمان می شـود، باید اول از گیت چشـمی 
در ورودی اش کامـاًل چـک شـود و هویتـش شناسـایی. قبـاًل روال به این صورت بود که به محض مشـکوک بودن سـوژه 
فـوراً بـه فریـده خانـم که با هـم زمانی جیجی باجـی بودند زنگ مـی زد و مورد را برای بررسـی در دور برگشـت به گیت 
او تحویـل مـی داد. بـه قـول خـودش از قدیمی هـای آپارتمـان اسـت و به نوعی احسـاس مسـئولیت می کند. همیشـه با 
شـنیدن صـدای ماشـین و بـاز شـدن در پارکینـگ و ورودی، گوشـه پـرده پذیرایی سـرور خانم بـه طرز مرمـوزی تکان 
می خـورد. اگـر کمـی چشـم تیز می کردی و بـه اخالقش وارد بـودی از الی نرده ها یک لنگه چشـم درشـت را می دیدی 
کـه بطـور نامحسـوس ورود و خـروج سـاکنین و متعلقـات را کنتـرل می کنـد. ایـن روزها باآیفـون تصویری کـه اکثراً یا 
خـراب اسـت، یـا صـدا نـدارد یـا بـا زنگ زدن یـک نفر زنـگ همه واحدها شـب و نصف شـب با هم بـه صـدا در می آید، 
زحمتـش کمتـر شـده و سـریعاً بـرای اهـراز هویت بـا مانیتور وارد عمل می شـود. هـر بار کـه تعمیرکارآیفون بـرای رفع 
ایـراد می آیـد فقـط یـک چیـز را تکـرار می کنـد: »اگـر زنگ همـه واحدهـا همزمان صـدا می کند یـا تصویر بـدون صدا 
داریـد بخاطـر اینـه که یـک واحد دیگر همزمان گوشـی را برداشـته! بخاطـر همینه که آیفونتـون قاطی می کنـه ...«اما 
سـوری خانـم اصـاًل ایـن موضـوع را قبول نـدارد و مدام بد و بیراه نثار شـوهر فریـده خانم مدیر قبلی سـاختمان می کند: 
»خیـر ندیـده رفتـه آیفـون چینی خریده، معلومه که دسـتش با این آیفونیه تو یک کاسـه اسـت. بابا خواهـرم اینا آیفون 

رنگـی اصـل دارنـد هیچوقـت از این بدبختی هـای ما را ندارنـد. خیر نبینه ایشـاهلل با اون آیفـون خریدنش...«
سـرور خانـم عادت هـای عجیبـی دارد هر وقـت دلش بخواهـد آدم را می بیند و به جا مـی آورد. آنقدر که تکلیفـت را با او 
نمی دانـی کـه تحویلـش بگیـری یا نگیری بعضـی وقت ها آنچنان چادر مشـکی اش را سـفت توی صورتش می کشـد که 
فقـط یـک چشـمش محـض زمین نخـوردن بیرون اسـت، تابلوتر اینکه کـه فکر می کند اصالً قابل شناسـایی نیسـت. به 
قـول خـودش عـادت دارد غروب هـا تفریحـی پیاده روی کند و برای نماز به مسـجد برود، با دوسـتانش کلـی در مورد در 
و همسـایه و شـوهر وعـروس دامـاد درد و دل کننـد و اینطـوری دلش باز شـود. بـرای همین، موقع بیرون رفتـن از خانه 
آنقدر کشـیک می کشـد تا هیچ کس در راهرو نباشـد تا متوجه بود و نبودش در خانه شـود. گاهاً اگر همسـایه ای کلید 
پشـت بـام را بخواهـد و زنـگ آپارتمانش را بزند، اگر خوشـش نیاید یا حوصله نداشـته باشـد در را بـاز نمی کند بهانه اش 

هم این اسـت که: »ببخشـید مسـجد بودم یـا رفته بـودم خرید...«.
هـر سـال محـرم سـر در خانـه و پارکینـگ را با پرچم هـای بزرگ سـیاه پوش می کنـد و دو روز نظـری پـزان دارد. اعیاد 
هـم چراغهـای آویـز و رنگارنـگ از نرده های پنجره روبه خیابان روشـن می کند و سـالی دو سـه بار مراسـم روضه خوانی 
می گیـرد وفامیـل و هـم مسـجدی هایش را دعوت می کنـد. بعد از مراسـم، تبرکی های سـفره را برای بعضی همسـایه ها 
می بـرد و صحبتـش در راه پله هـا گل می کنـد و هرچـه تعارفـش می کنند کـه: »بفرمایید تـو دم در بـده«. می گوید: »نه 
بخـدا مزاحـم نمـی شـم اومـدم تبرکی سـفره رو بـدم و زود برم، ایشـاهلل خدا خـودش قبول کنـه«. آن وقت اسـت که از 
بـدی دوره و زمانـه و زیـاد شـدن گنـاه و معصیـت و بـد حجابـی زنهـا و باال رفتـن آمار طـالق و اخبار جدید چه کسـی 
آمـد و چـه کسـی رفـت و وقایع اتفاقیه سـاختمان یواشـکی و ایسـتاده توی راهرو پـچ پچ می کند. آخر سـرهم با صدای 
بلنـد خداحافظـی می کنـد و بعد از بسـته شـدن در همسـایه، زنگ واحـد دیگر را مـی زند و اینچنین می شـود که خیل 
مشـتاقان بطـور کامـل از اسـرار مگـوی دیگران سـر در می آورند. سـرور خانـم از دار دنیا عالوه بـر حاج آقا دو پسـر دارد 
و یـک عـروس بقـول خودش سـانتی مانتـال و بی حجاب کـه اگر صورتـش را بدون آرایـش ببینی ممکن اسـت اصاًل او 
را بـه جـا نیـاوری. آنقـدر خفـن آرایـش می کند که بـوم نقاشـی 100 در 70 به انـدازه صـورت او رنگ و روغـن نمی برد. 
سـرور خانـم بـرای اینکه پشـت سـرش حـرف نزننـد گاهی بیـن حرف هایش غیر مسـتقیم بـه دیگران گوشـزد می کند 
کـه اگـر غیبـت کنیـد خدا بد جـوری توی کاسـه تان می گذارد مـی گوید: »خـدا همه جوونـا رو از بال و قضـا حفظ کنه 

و عاقبت بخیر. کسـی از قسـمت خبر نـداره...«
صبـح اول وقـت هنـوز پـا از خانـه بیرون نگذاشـته بودم که از شـدت پرتاب تخم مرغ منفجر شـده کنـار در از جا پریدم. 
رو کـه برگردانـدم سـرور خانـم را دیـدم که به سـرعت نـور پنجره را بسـت. چند لحظه بعد در پارکینگ باز شـد و پسـر 
کوچیکـه سـرور خانـم با ماشـین شـیک و فـول آپشـنش در حالی که اول صبحی صدای موسـیقی داشـت شیشـه های 
ماشـینش رو مثـل دیـوار صوتـی می ترکانـد، بـا گاز محکمی که دود از السـتیک هایش بلنـد می شـد از پارکینگ بیرون 
زد. تـازه متوجـه قضیـه لکه هـای تخـم مـرغ خشـک شـده روی آسـفالت خیابـان شـدم. احتماالً ایـن هم یکـی دیگر از 
عادت هـای عجیـب از نـوع قربـان صدقه هـای سـرور خانمی اسـت که دور از چشـم همسـایه ها طی مراسـم صبحگاهی 

انجـام می دهـد و البـد بـا خود مـی گوید: »بـال نگیری ایشـاهلل مادر .چشـام کف پـات ...«.

سرور خانم
آمدیم خانه نبودیدحورا خاکدامن

هوشنگ ابتهاج

نسرین ظهیری

کافه کتاب 

رمان چهل سالگی

بهانه  به  ایران-  مشاهیر  خانه های  روایت 
زدیم.  سری  ابتهاج  هوشنگ  خانه  به  اسفند   6
درخت های راسته دالرفروش ها سگ لرز می زنند 
بی بار و برگ تن داده اند به کالغ ها و گنجشک هایی 
به کنار  پرپوش کرده اند. چنارهایی که کنار  که 
میدان ایستاده اند و زل زده اند به جناب فردوسی 
چرک مال شده و دودزده. شاخه ها و ساقه ها را رج 
می زنم یک به یک در حوالی همین میدان و خیابان 
به دنبال یک درخت می گردم در کوچه هایی که 
به میدان دالر تهران ختم می شود. نشانی درخت 
همین  را  ابتهاج  هوشنگ  خانه  ارغوان  معروف 
شاعرش  که  درختی  داده اند.  حواله  دوروبرها 

عاشقانه احوالش را می پرسد:

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من/آسمان تو 
چه رنگ است امروز؟/آفتابی ست هوا؟/ یا گرفته 

است هنوز؟

کار بیهوده ای است ایستادن میان دالرفروش ها و 
از درخت ارغوان خانه ابتهاج گفتن. خیابان تقوی 
از  متمایز  دارد  هوایی  و  حال  فردوسی  میدان 
کوچه و خیابان های تهران. خیابانی که نه به اندازه 
کافی بزرگ است که خیابانش نامید و نه چندان 
کند.  هدیه  تو  به  را  کوچه  آرامش  که  کوچک 
بیش ترشان  که  بزرگ  و  کوچک  ساختمان های 
احترام  به  می شود  و  قدیمی اند  و  دست نخورده 
معماری بومی شان مدت ها چشم در نگاهشان و 
پنجره هایشان دخیل بست. نشانه ها می گویند در 
کوچه انوشیروان می شود دنبال خانه ابتهاج گشت. 
درست سر کوچه شیرفلکه بزرگ آب نصب کرده اند 
محل آبگیری ماشین های شهرداری. ماشین های 
خدماتی هر ده دقیقه می آیند آرام زیر کانال بزرگ 
و می روند. همین  آب می ایستند، آب می گیرند 
است که در ورودی کوچه حوضچه آبی آسمان 
را مهمان زمین کرده است. درست جای پاهای 
در  که  است  بار  دومین  این  شاعر.  ابتهاج  استاد 
کوچه کوتاه دنبال خانه سایه می گردم. بار اول با 
دیدن تابلوی شرکت های سیمان فروشی از همان 
ربطی  چه  شاعر  خانه  بازگشتم.  کوچه  ابتدای 
دفتر  بودم.  آمده  اشتباه  حتماً  دارد؟  سیمان  به 
کارخانه سیمان تهران با درهای گشاده و تابلوهای 
متعدد آخر کوچه نشسته و نگهبان با هزار من و 
من باالخره به کوچه کوتاه روبرو اشاره می کند. 
کوچه کوتاه قدیمی با خانه ای با پنجره های رنگی 
که  می دهد  اطمینانمان  قرمزرنگ  نمای  آجر  و 
اینجا خانه ابتهاج است خانه سایه. خانه دوطبقه 
پنج دری های رو به حیاط با پلکان دوربرگردانی و 

کف چوبی. دفتر سیمان هگمتان. خانه هوشنگ 
و  است  فروشی  سیمان  شرکت  دفتر  ابتهاج 
دارند.  سروکار  سیمان  تجارت  با  که  کارمندانی 
بالکن مربوط می شود  به  از پشت در بزرگی که 
آسمان پیداست و سرشاخه درخت زمستان زده 
بی بار و برگی. ارغوان همین جاست. آقای حمیدی 
رئیس شرکت، انگار عادت دارد به سؤال ها درباره 
به  فقط  من  »البته  بدهد:  پاسخ  درخت  و  خانه 
می شود.  دردسر  نمی دهم.  جواب  خبرنگارها 
این  از  داریم  ما  می خواهند سؤال کنند که چرا 
خانه استفاده اداری می کنیم. راست می گویند ما 
مقصر نیستیم. مسئوالن فرهنگی هستند که باید 
نگران خانه شاعر مملکت باشند، نه ما که سیمان 
فروشیم.« جناب رئیس به نرده های راهروی خانه 
اشاره می کند. نرده هایی که ابتهاج بارها به آن تکیه 
داده و درختش را از همین باال دید زده است: « 
حواسم به خانه ابتهاج است. این تنها کاری است 
که از دستم برمی آید. »و دست بلند می کند و از 
داخل پنجره درخت ارغوان را نشان می دهد«: این 
همان درخت معروف است.« ارغوان ابتهاج انگار 
با شاخ و  را می گذراند. درختی  زمستان سختی 
برگی غریب. شاید نتوان اسم شاخ و برگ روی 
از  ساقه های درهم تنیده درخت گذاشت. درخت 
همان بوته به چهار شاخه تنومند تقسیم می شود و 

باالی  و  بلند  ساقه  یک  از  عبارت اند  شاخه ها 
تنومند، بی هیچ نشان اضافی از درخت«: می گویند 
که ابتهاج هرکدام از این شاخه ها را به نام یکی از 
بچه هایش زده است.« درخت ارغوان نزدیک عید و 
بهار که می شود بی هیچ مقدمه ای گل می دهد، گل 
ارغوانی رنگ. به بهار نرسیده گل از بین می رود. « 
آقای ابتهاج خودش حواسش به این درخت هست 
هرسال دو سه نفر آدم را می فرستد اینجا و سراغ 
آمده اند  که  می گویند  آن ها  می گیرند.  را  ارغوان 
حال و احوال ارغوان را بپرسند. صندلی برمی دارند 
و می برند در حیاط و کنار درخت می نشینند و با 
درخت صحبت می کنند. باور کنید جدی می گویم. 
احواالت ابتهاج را می دهند به درخت و احواالت 
درخت را و وضعیتش را می برند برای ایشان تعریف 

می کنند. ما به این کار آن ها عادت کرده ایم.«
می گوید  هگمتانه  سیمان  شرکت  رئیس  جناب 
که خودش هوای درخت را دارد، به آن رسیدگی 
می کند و مواظب است آفت نگیرد و خدای ناکرده 
خشک نشود. اینجا را بازسازی کرده اند و خانه ثبت 
تاریخی است. ظاهراً شهرداری و میراث فرهنگی 
هم برای خرید خانه با مدیران اصلی شرکت تهران 
نرسیده اند.  نتیجه  این  به  اما  کرده اند،  مذاکره 
حاضر  آن ها  و  است  ملک  قیمت  سر  اختالف 
نیستند خانه را به قیمت روز بازار بخرند. این ها هم 

دارند ازاینجا استفاده کاری می کنند و اگر واگذار 
کنند باید بروند ساختمانی دیگر را باقیمت گزاف 
بخرند یا اجاره کنند. این است که هنوز صحبت ها 

به نتیجه نرسیده است.«
در  ینگه دنیا  از  ابتهاج  هوشنگ  خسته  صدای 
یک لحظه تغییر می کند. هوشنگ ابتهاج از همان 
ابتدا تأکید می کند که حاضر به گفتگو نیست؛ اما 
نام خانه و ارغوان را که می آورم سکوت می کند و 
سکوت. کوتاه می گوید که »دنبال چیزی در این 
خانه می گردی. این خانه در سال 45 ساخته شده 
و تا سال 67 و 68 متعلق به خودم بود که بعد 
فروختم به شرکت سیمان تهران. می دانم که اآلن 
خانه ثبت تاریخی شده است و میراث فرهنگی 
هم چند بار می خواست خانه را بخرد و مثل اینکه 
ندارم  بیشتری  چیز  نیامدند.  کنار  باهم  طرف ها 
ارغوان  برایتان بگویم. درباره درخت  درباره خانه 
هم من چه می توانم بکنم متعلق به من نیست. 
من تنها نگران آن درخت هستم و کاری از دستم 

برنمی آید. تنها نگران درختم، همین.«
حوض آبی رنگ بدون آب زیر درخت ارغوان غریب 
جا پهن کرده و از تمام یادگارهای این خانه مش 
دندان های  با  و  آفتاب خورده  لبه دار  با کاله  قاسم 
یکی در میان تنها کسی است که همراه این خانه 
بعد سال ها مانده و در خانه ابتهاج هم خدمت کرده 
است. مش قاسم روزهای دور و جوانی ابتهاج را به 
یاد می آورد و مهمان های  هنرمندی که گرد این 
حوض و درخت می نشستند و برنامه های هنری 
اجرا می کردند: »تنها شماها نیستید که می آیید 
جوان ها گاه می آیند کنار این درخت می نشینند و 
عکس می گیرند و می گویند دانشجو هستند و سؤال 

می کنند در مورد خانه.
فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس   1388 مهر 
صنایع دستی و گردشگری استان تهران از ثبت خانه 
تاریخی استاد امیر هوشنگ ابتهاج در فهرست آثار 
ملی کشور خبر داد. این اثر در تاریخ 26 آبان 1387 
با شماره ثبت 23878 به نام اثر ملی به ثبت رسید.

آن ها گفته اند که: »این خانه با عنوان ارغوان بنایی 
متری  دویست  در  که  است  تاریخی  و  ارزشمند 
جنوب غربی ساختمان فعلی شرکت سیمان تهران، 
در بخش انتهایی کوچه شهید انوشیروانی قرارگرفته 
و اگرچه فاقد معماری ویژه ای است به دلیل سکونت 
بزرگان  از  بسیاری  به  مکانی  به عنوان  که  ابتهاج 
عرصه شعر و موسیقی در آن حضورداشته اند اهمیت 
ویژه ای دارد؛ اما واقعیت این است که خانه هوشنگ 
ابتهاج زیر قدم های کارمندان سیمان تهران هرروز 
به  فرسوده تر می شود و درختی که شهرت خانه 

خاطر آن است، شرایط چندان مساعدی ندارد.«

محمود دولت آبادی 
بیسـت و نهم اسـفند ماه روز ملی شـدن صنعت 
نفـت ایـران . به عبارتـی می توان بیسـت و نهم 
اسـفند مـاه هـر سـال را روز مصـدق نامیـد. روز 
مـردی از مـردم ایران که هر از قـرن یکی دو تن 
چـون او ظهـور مـی یابـد تـا با قـدر خـود به ما 
بفهمانـد که مـی توانیم بـه خود امیدوار باشـیم 
. اگـر چـه یگانـه و در کمال تنهایی! شـخصیتی 
کـه هـر چه در زمان از او بیشـتر دور می شـویم 
درک عمیـق تـری از او بدسـت مـی آوریـم . تـا 
پیـش از انقـالب و حکومت اسـالمی حـد ارادت 
مـن بـه عنوان یک فـرد ایرانـی از او فـوق العاده 
نبـود . امـا اکنـون در مـی یابم که مصـدق ایران 
تـا چـه پایـه نیرومند و توانـا و ایرانی بوده اسـت 
. هـم از ایـن طریـق بـه قـدر بزرگی شـخصیت 

هایـی چون مهاتمـا گاندی . ویلـی برانت و نهرو 
بیشـتر پی می بریـم. چون این مـردان همچون 
جلـوه هـای ملـت هـای خود توانسـته انـد روی 
پایشـان بایسـتند و از حقـوق ملتی کـه نماینده 
شـان بـوده اند دفاع کننـد . گیرم سـود حقوقی 
کـه در ایـران از ملـی شـدن نفت به دسـت آمد 
البتـه  مایـه ورم کـردن اسـتبداد شـد و صـد 
کـه مـردم ایـن مملکـت تقاص سـخت کوشـی 
مصـدق را پرداختـه انـد و کمـاکان دارنـد مـی 
پردازنـد و احتمـاالً در آینـده نیـز بایـد بپردازند. 
شـاید چنـان و چنـدان گسـترده باشـد میـدان 
ایـن عمـل ایـن تقـاص که بـرود تـا تمـام مردم 
خاورمیانـه و حتـی دورتـر را فراگیـرد. فرجـام 
دورانـی کـه یکـی از سـرآغازهای آن نفـی و فرو 

کوفتـن همیـن دکتر مصـدق بود.

نون  نوشتن 

زن که باشي...
تهمینه میالني: 

مـن فمنیسـت نیسـتم.زخمی کـه نمـی بینیم.مـی دانیـد؟ خشـونت همیشـه یک چشـم کبـود و دندان 
شکسـته و دمـاغ خونی نیسـت. خشـونت، تحقیـر، آزار و گاهی یک نگاه اسـت. نگاهی کـه ما نمی بیینیم. 
کـه نمـی دانیم ادامه اش وقتی چشـم های ما در مجلس نیسـتند چیسـت. ترسـی اسـت کـه آرام آرام در 
طـول زمـان بـر جان زن نشسته.خشـونت بی کالم، بی تماس بدنی، مردی اسـت کـه در را که باز می کند 
زن ناگهـان مضطـرب مـی شـود، غمگین می شـود. نمی دانـد چرا. در حضور مـرد انگار کالفه باشـد. انگار 
خـودش نباشـد. انـگار بترسـد که خوب نیسـت. که کم اسـت. که بایـد الغرتر باشـد چاق تر باشـد زیباتر 
باشـد خوشـحال تر باشـد سـنگین تر باشـد . خانه دارتر باشـد عاقل تر باشـد. خشـونت آن چیزی اسـت 
کـه زن نیسـت و فکـر میکند باید باشـد. خشـونت آن نقابی اسـت که زن مـی زند به صورتـش تا خودش 
نباشـد تـا بـرای مـرد کافـی باشـد. مـرد مـی توانـد زن را له کنـد بـدون اینکه حتی لمسـش کنـد. بدون 
اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان اسـت که از پدران پدرانشـان بهشـان رسیده.خشـونت، آزار، 
تحقیـر همـان »زن صفـت، مثـل زن گریه مـی کردی«هایی اسـت که بچه هایمـان از خیلـی کودکی یاد 
مـی گیرند.مـی دانیـد؟ کتک بدترین نوع خشـونت علیه زنان نیسـت. کبـودی و زخم و شکسـتگی خوب 
مـی شـوند. قـدرت و شـادابی و بـاور به خویشـی کـه از زن در طول ماهها و سـالها گرفته می شـود گاهی 
هیـچ وقـت، هیـچ وقت، ترمیم نمی شود.خشـونت دسـت سـنگین پدری اسـت که بر صـورت دخترک 9 
سـاله اش بلنـد مـی شـود امـا هرگز فرود نمی آید.خشـونت آروغ زدن های شـوهر اسـت به جای دسـتت 
درد نکنـد بـرای دسـتپخت عالـی یـک صبح تا ظهـر حبس شـدن در آَشـپزخانه .وفاداری یـک زن زمانی 
معلـوم میشـود کـه مـردش هیـچ نداشـته باشـد.وفاداری یـک مـرد زمانـی معلوم میشـود که همـه چیز 
داشـته باشـد . خشـونت خـود ما زنانیم کـه تمامی اینهـا را می پذیریم بـی هیچ اعتراضی .خشـونت خود 

خودمانیـم و از ماسـت که بر ماسـت.

زن که باشی ...
فروغ فرخزاد: 

 زن کـه باشـی تـرس هـای کوچیکـی داری از کوچـه هـای بلنـد از غـروب هـای خلـوت و از خیابـون های 
بـدون عابـر میترسـی .از صـدای موتور سـیکلت هـا و دو چرخه هایی که بـی هدف در کوچـه پس کوچه ها 

میترسی میچرخند 
از بـوق ماشـین هایـی که ظهـر های گرم تابسـتون جلوی پاهات ترمز میکننـدد و تو فقط چهـره آدم هایی 
رو میبینی که در چشـم هایشـان حس نوع دوسـتی موج میزند .زن که باشـی .مهربانی ات دسـت خودت 
نیسـت خـوب میشـوی حتی بـا آنان که چندان با تو خوب نبوده اند دلرحم میشـوی حتـی در مقابل آنهایی 

کـه چندان رحمی به تو نداشـتند. زن که باشـی...

ــق  ــم عاش ــن ه ــاب:  ای کاش م ــی  از کت  برگ
ــودم، عاشــق چیــزی کــه فقــط و فقــط مــال  چیــزی ب
خــودم باشــد، عاشــق یــک کار  یــک عشــق مطمئــن، 
ــد،  ــواب بده ــت ج ــه عواطف ــه ب ــزی ک ــه چی ــق ب عش
نگــران آن نباشــی کــه پســت بزنــد، یــا کمتــر دوســتت 
ــر شــدم .آدم  ــدر پی ــه بکشــد. چق ــا ت ــته باشــد، ی داش
وقتــی جــوان اســت بــه پیــری جــور دیگــری فکــر مــی 
ــب و  ــت عجی ــک حال ــری ی ــد پی ــی کن ــر م ــد. فک کن
غریبــی اســت کــه بــه انــدازه صدهــا کیلومتــر و صدهــا 
ســال از آدم دور اســت. امــا وقتــی بــه آن مــی رســد مــی 
بینــد هنــوز همــان دختــر 15 ســاله اســت کــه موهایش 
ســفید شــده، دور چشــمهایش چیــن افتــاده، پاهایــش 
ــه  ــا را س ــه ه ــد پل ــی توان ــر نم ــی رود و دیگ ــف م ضع
تــا یکــی کنــد. و از همــه بدتــر بــار خاطــره هاســت کــه 
روی دوش آدم ســنگینی مــی کنــد... پیــری فقــط یــک 
ــن ســریش  ــک م ــا ی ــه ب ــب اســت ک ــک بدترکی صورت
ــت  ــی آن پش ــورت آدم، ول ــبانندش روی ص ــی چس م
جوانــی اســت کــه دارد نفســش مــی گیــرد. بعــد یــک 
ــدام از  ــچ ک ــوز هی ــر شــدی و هن ــی پی ــی بین ــه م دفع

ــی کــه مــی خواســتی نکــردی. کارهای
ــی  ــالگی. زن ــل س ــتانه ی چه ــت در آس ــی اس ــه زن  آالل
ــون  ــا اکن ــه ام ــن می نواخت ــن ویلون س ــش از ای ــه پی ک
کارش را کنــار گذاشــته اســت. او کنــار شــوهرش 
ــت  ــبخت اس ــقایق خوش ــش ش ــر جوان ــاد و دخت فره
ــاد  ــز، ی ــا آمــدن هم کالســی ســابقش، هرم ــا حــاال ب ام
ــد.  ــد ش ــته. بلن ــقی های گذش ــد. عاش ــته می افت گذش
اشــک هایش را پــاک کــرد و فکــر کــرد. »زن هــای 
چهــل ســاله باالخــره یــک کار عجیــب و غریبــی ازشــان 
ــر  ــوز پی ــت کننــد هن ــن کــه ثاب ــرای ای ــد، ب ســر می زن
می خواهــد  کار  چــه  می دانســت  حــاال  نشــده اند.« 
ــاره ی عاشــقی بنویســد.  ــی درب بکنــد. می خواســت کتاب

ــاله. ــل س ــی چه ــقِی زن عاش

  گفــت: »ببیــن، نبایــد خیلــی نارحــت بشــوی، زن هــای 
ــان  ــی ازش ــب و غریب ــک کار عجی ــره ی ــاله باالخ ــل س چه
ــد  ــر نشــده ان ــوز پی ــد هن ــت کنن ــه ثاب ــرای اینک ــد، ب ســرمی زن
ــب  ــب و غری ــای عجی ــاس ه ــا لب ــد ی ــی گیرن ــر م ــت پس ــا دوس ی
ــری  ــم الغ ــا رژی ــد ی ــی کنن ــش م ــان را بنف ــند و موهایش ــی پوش م
می گیرنــد یــا دوبــاره بچــه دار مــی شــوند یــا مــی رونــد کالس زبــان 
ــن هــا فقــط یــک  ــاش همــه ای ــم، امــا مطمئــن ب ــا... چــه مــی دان ی

ــد.« ــی کنن ــادت م ــری ع ــه پی ــی زود ب ــت، خیل ــاه اس ــدت کوت م
»چهــل ســالگی« کتــاب لطیــف و شــاعرانه ای اســت  بــرای خوانــدن 
روایــت زنانــه ای از عاشــقی در چهــل ســالگی، بــرای خوانــدن 
ــد.  ــاب بروی ــن کت ــراغ ای ــد س ــل می توانی ــی متاه ــرت های زن حس
توصیفــات زیبــای نویســنده  از حــاالت شــخصیت اول داســتان  
ــه  ــاره هایی ب ــتان، و اش ــف داس ــراد مختل ــوب اف ــخصیت پردازی خ ش
وضــع جامعــه در ســال های دهــه ی هفتــاد هــم می توانــد باعــث شــود 
شــما ســراغ چهــل ســالگی برویــد. ناهیــد طباطبایــی ایــن کتــاب را در 
نشــر چشــمه  ســال 79 منتشــر کــرد یعنــی دو ســال پــس از چهــل 
ســالگی اش. بعیــد نیســت کــه او کتــاب را در آســتانه ی چهــل ســالگی 
خــود نوشــته باشــد.کتاب اشــاره هایی هــم بــه وضعیــت جامعــه دارد و 
تاثیــر دوره ی اصالحــات )1376 تــا 1384( بــر آن واضــح اســت. ناهیــد 
ــل  ــت و فارغ التحصی ــران اس ــال 1337 در ته ــد س ــی، متول طباطبای
بــه  آثــارش  نمایشنامه نویســی.  و  دراماتیــک  ادبیــات  رشــته ی 
ــی  ــاری، ترک ــی، بلغ ــی، ایتالیای ــی، آلمان ــی )انگلیس ــای مختلف زبان ه
ــن  ــش« اولی ــی خوی ــو و جوان ــاب »بان ــت. کت ــده اس ــه ش و...( ترجم

ــد اســت. ــر نشــر دی ــاب اوســت. او اکنــون مدی کت
ــت  ــایند اس ــی خوش ــدن خاطرات ــده ش ــت زن ــالگی« روای ــل س »چه
ــود.  ــده می ش ــی رون ــال، کابوس های ــت ح ــا واقعی ــه ب ــه در مواجه ک
ــا ســرخوردگی های  ــروز زن قهرمــان داســتان ب داســتان دلدادگــی دی
اجتماعــی امــروزش گــره می خــورد. نــگاه او  بــه ماجــرا نگاهــی دقیــق 
و عمیــق اســت و  توانســته دل نگرانی هــا، ســرخوردگی ها و روال 
ــر  ــه تصوی ــبخت را ب ــبتا خوش ــروزی و نس ــی ام ــی زن ــی زندگ طبیع
ــه از  ــت ک ــنگی اس ــات قش ــالگی، توصیف ــات چهل س ــد. توصیف بکش

ــت در  ــود. الزم اس ــت می ش ــاله روای ــل س ــی چه ــد زن دی

ــی  ــب و غریب ــد کار عجی ــه می خواه ــی ک ــن زن ــری چنی ــای فک فض
بکنــد قــرار بگیریــد تــا بتوانیــد بــه خوبــی از داســتان اســتفاده کنیــد. 
ــاب را  ــن کت ــه کمــی آرام اســت ای ــر اســت در محیطــی ک ــس بهت پ
ــه رو هســتیم کــه  ــا شــخصیت زنــی روب بخوانیــد.در چهــل ســالگی ب
ــه  ــن زن ب ــالی ســت. ای ــان س ــه می ــی ب ــرز جوان ــذر از م ــال گ در ح
ــزل  ــه لحــاظ شــخصیتی متزل لحــاظ درونــی، سرگشــته و آشــفته و ب
و مــردد اســت. داســتان بــا خــواِب آشــفته و نمادیــن یــک  زن آغــاز 

مــی شــود...

مهربانو
17 اسفند / 8 مارس

گرامــی بـاد

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


