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 Public relations امروزه روابــط عمومی یا
به علم مدیریت چرخه اطالعات، مابیِن یک فرد 
یا سازمان، )اعم از بازرگانی و اقتصادی، دولتی یا 
سازمان مردم نهاد(، با عموم اطالق شده و شاید 
بتوان از آن به عنوان زبان گویای هر سازمانی نام 
برد. مجموعه ای که در ایران و در ســازمان ها و 
نهاد تقریبا همه چیز به عملکرد آن بستگی دارد و 
بس. اگر موفقیتی حاصل شود برای سازمان است 
و اگر مسئله ای پیش بیاید و مشکلی ایجاد شود 

نقطه هدف اصلی روابط عمومی است.
روابط عمومی نقش پلی دارد که میان ســازمان 

و مخاطبان کشــیده شده و این پل محل انتقال 
اطالعات، تجربیات، داده ها، تفسیرها و تحلیل ها 
از مدیریت یک سازمان یا نهاد است. هم چنین 
حلقه ارتباطی اســت میان مخاطبان با سازمان 
متبوع به منظور انتقال تجربیات و دیدگاه هایی 
که از بیرون به ســازمان می شود تا هماهنگی و 

همسویی بیشتری شکل بگیرد.
روابط عمومی ها در ایران می کوشــند علیرغم 
تمام موانع و مشــکالت راه ارتباط با مخاطب را 
بیابند و بسته به موقعیت سازمانی در بخش های 
مختلفی هم چون ارتباط با رســانه ها، مدیریت 
بحران، ارتباط با کارکنان، اطالع رسانی به موقع و 

شفاف عملکردی مطلوب را ارائه دهند.
اما امروزه روابط عمومی الکترونیک نیز به مفهومی 
تازه در گستره روابط عمومی تبدیل شده است. 
روابط عمومی الکترونیک به لحاظ مفهوم تفاوت 
چندانی با روابــط عمومی های رایج و یا به قول 
معروف ســنتی ندارد. روابط عمومی الکترونیک 
همانگونه که از نامش پیداست می کوشد از شیوه 
های جدیدتری برای انتقال اطالعات استفاده کند 
و در ایــن راه ابزارهای جدیدی هم چون فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی را هم به مجموعه 
خود اضافه کرده اســت. زمانی روابط عمومی ها 
برای ارســال اخبار از کاغذ اســتفاده می کردند 
اما امروزه با پیشرفت های حاصل شده راه برای 
انتقال اطالعات از طریق گوشی های هوشمند و 
شبکه های اجتماعی بسیار آسان تر شده است. 
در واقــع اینترنت، فضای مجازی، شــبکه های 
اجتماعی و روابط عمومی الکترونیک جزئی از کل 

هستند که همان روابط عمومی باشد.
در این میان با توجه به اســتفاده فراگیر مردم از 
شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان به جریان 
سیال اطالعات، کار برای کارگزاران روابط عمومی 
نیز ســاده تر شــده و امکان تبادل اطالعات با 
مخاطبان تسهیل شده است به گونه ای که یک 
مخاطب )مردم، خبرنگاران، سرمایه گذار، مشتری 
و...( می توانند به راحتی با روابط عمومی ها ارتباط 
برقرار کرده و اطالعات خود را از طریق پایگاه ها، 
سایت ها، پست الکترونیکی و شبکه های مجازی 
دریافت کنند. در واقع تعاملی بودن از جمله اصلی 
ترین مزیت های روابط عمومی الکترونیک است 
چــرا روابط عمومی ها از این طریق می توانند با 

روابــط عمومی ها را شــاید بتوانیم 
نقطــه تالقی علــم ، فرهنگ و هنر 
بدانیــم. جاییکه هم دانش الزم دارد 
هم اخالق و هنرمندی می خواهد تا 

موفقیت یک سازمان را شکل دهد.
جایگاه روابــط عمومی و دیدگاه هر 
ســازمان به حوزه روابط عمومی تا 
حد زیادی نشــان دهنده دیدگاه آن 
ســازمان به مشــتریان ، خریداران، 
تعامــل کننــدگان و در مجمــوع 
مخاطبان آن ســازمان است. شاید 
گاهی سازمان ها با شعارهای جالب و دهان پرکن می خواهند به مشتریان خود 
بگویند که به آنها اهمیت می دهند اما مادامیکه این سازمانها یک روابط عمومی 
حرفه ای و توانمند نداشته باشند تا این شعارها را سازماندهی و مدیریت کند 
و به عمل نزدیک نماید هیچگاه از قالب یک شــعار فراتر نمی روند و چه بسا 
به زودی مخاطبانشان هم به این نتیجه خواهند رسید که فالن سازمان فقط 
شعار می دهد و در عمل به مشتریان و مخاطبان خود توجهی ندارد.اینجاست 
که باید علم و هنر روابط عمومی به کمک سازمانها بیاید و اینجاست که حوزه 
هایی مانند تبلیغات و بازاریابی باید فعالیت های خود را همسو با روابط عمومی 
پیش ببرند تا در خم کوچه شــعار تبلیغاتی باقی نمانند. از آغاز شکل گیری 
فعالیت های روابط عمومی در سازمان ها همواره به حجم این فعالیت ها افزوده 
شده و اهمیت آن بیشتر نمایان شده است تا جاییکه گاهی سازمانهایی که در 
فعالیت خود به بن بست رسیده اند با یک طرح حرفه ای خالقانه روابط عمومی 
از این بن بســت خارج شده و فعالیت را از سر گرفته اند نمونه های این موارد 
در دنیای تجارت و اقتصاد فراوان است و می توان با مراجعه به تاریخچه فعالیت 
برخی شرکت ها ی بزرگ این نمونه ها را به وضوح مشاهده کرد .اصوالً فضای 
ارتباطات و روابط عمومی که فضایی تعاملی و دوسویه است بدون حضور هردو 
طرف ارتباط به اهــداف خود نما یابد و یک روابط عمومی توانمند نمی تواند 
بدون دخالت دادن ایده ، عالیق و ســالیق مخاطب خود یک برنامه مناشسب 

را برای ســازمانش اجرا نماید. اخالق مداری حفظ حرمت انسانها باید همواره 
ســرلوحه کار روابط عمومی ها باشــد و نهایت دلسوزی ، احترام و اهمیت به 
مخاطب ) مشتری ( الزمه شروع فعالیت و تداوم یک روابط عمومی حرفه ای 
است.برخالف تبلیغات که همواره هزینه در بر دارد و در صف اول هزینه های 
ســازمان ها است اتفاقاً روابط عمومی کم هزینه ترین راه معرفی و شناساندن 
خدمات ، محصوالت و در مجموع فعالیت های سازمان ها است چرا که با ارتباط 
خوب با رسانه ها و خبرنگاران با داستان گویی و گزارش نویسی در مطبوعات 
و رســانه های الکترونیکی و انتشار مقاله و مصاحبه و برگزاری کنفرانس های 
خبری بدون هیچ هزینه ای به معرفی سازمان خود می پردازد و به صورت کاماًل 
شفاف با مردم سخن می گوید . وظیفه اصلی روابط عمومی ها که اساتید این 
حوزه همیشه بر آن تأکید داشته اند انتقال اطالعات ، عالیق و نظرات از بیرون 
سازمان ) مردم و مخاطبان ( به درون سازمان و دخالت دادن این اطالعات در 
تصمیم گیری ها و روند فعالیت و همچنین ارائه تصویری شفاف ، کامل و همراه 
با صداقت از سازمان خود به مخاطبان است و اولین راه است که اعتماد جلب 
می شود و شما همواره مشتریانی وفادار خواهید داشت که اهمیت و احترام شما 
را به خودشان احساس می کنند.روابط عمومی باید زبان گویا سازمان و مخاطب 
به صورت دوطرفه باشد تا نظرها را به خود جلب کند و شاید بخشی از فعالیت 
های روابط عمومی بایستی به این موضوع اختصاص یابد که جایگاه خود را در 
ســازمان تثبیت بخشد و اعتماد مدیران رده های باال را جلب کن تا از این راه 
بتواند بهترین خدمات خود را به مخاطبان ارائه نماید. امروزه دیگر کمتر شاهد 
استراتژی و برنامه بازاریابی هستیم که در آن جایگاهی ویژه برای فعالیت های 
ارتباطی وروابط عمومی تعریف نشده باشد و اصوالً سازمان های توانمند بدون 
جایگاه ویژه روابط عمومی برنامه تبلیغاتی و استراتژی فروش مناسبی برای خود 
متصور نخواهند شد. در مجموع انتقال احساس سازمان نسبت به مشتری به 
گونه ای مشتری این احساس را به خوبی درک نماید وظیفه روابط عمومی است 
و هرچه روابط عمومی احساس مثبت ، توأم با احترام و ارزش برای مشتری بهتر 
منتقل نماید مشتری هم وفادرتر خواهد بود و این احترام را متقابالً پاسخ خواهد 
داد و اگر این وظیفه روابط عمومی به خوبی انجام نگیرد چه بسا تمام فعالیت ها 
و تالش های یک سازمان نتیجه معکوس دهد و هرگز به موفقیت منجر نشود .
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به کام یوان

 بانک های ایرانی فاصله بسیاری 
با استانداردهای بین المللی دارند

خود تحریمی 
بانک های ایرانی

صفحه2

رضایت پنهان چین از تصمیم برجامی ترامپ

 آزمون برجام برای اقتصاد ایران 
ترقی اقتصادی : ایران حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز گزینه های مختلفی را برای واکنش 
به این تصمیم احتمالی ترامپ در نظر گرفته بود، اما در برهه کنونی هیچ اقدامی به اندازه تالش 
برای به حداقل رساندن خسارات خروج آمریکا از برجام به اقتصاد ایران، حیاتی نیست. سایه شوم 

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران احتماالً بسیاری از شرکت ها را برای سرمایه گذاری در ایران 
مردد خواهد ساخت. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، برای رئیس جمهور روحانی که با شعار 

احیای اقتصاد و خارج کردن ایران...

روایت بلومبرگ از مشکالت تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران

 د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگیسال پنجم-شماره 54 
نیمه دوم اردیبهشت 1397- قیمت 1000 تومان

صفحه 4
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      پایان روش های غلط 
خصوصی سازی

 نقل و انتقال پول مشکل روابط 
با بیمه گران اروپایی

بازاریابی محتوا مختص فعالیت 
روابط عمومی است

آیا اروپا بازوی نجات 
ایران می شود ؟

 الزامی به نام 
بورس ارز

 راه حلی برای 
معضل بانک ها 

صفحه3

صفحه5

صفحه 4صفحه 3صفحه 2صفحه 6

دلیل کوتاه آمدن ناگهانی دولت ها      و 
واگذاری شرکت ها

مشروحاینگزارشرادرصفحهدوبخوانید

 سایه ارزهای رمزنگاری شده 
بر نظام مالی جهان 

آینده مبهم پول

احمد حاتمی یزدعلی  سنگینیانمحمدقلی یوسفی

کار کــردن برای کارکنــان در یک 
ســازمان، بدون همراهی و همگامی 
کارکنان به بار نخواهد نشست، همراه 
کــردن کارکنان، جلب مشــارکت و 
اعتماد آنان برای پیشرفت های مادی 
و معنوی ســازمان از جمله وظایف و 
کارکردهای اساســی روابط عمومی 
اســت. تقویــت روابــط عمومی ها 
جهت تقویــت روابط عاطفی مدیران 
و کارکنان، جایگاه روابط عمومی در 
اطالع رسانی دولت و فرهنگ سازی 
در سازمانها از دیگر کارکردهای این نهاد است. توجه ویژه به روابط عمومی، به 
عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده و سنجیده 
در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، 

بسیار حائز اهمیت است. 
کم مهارتی و مشــکل فنی و ضوابط قانونــی و اداری برای کار روابط عمومی 
ها، آسیب پذیری همبســتگی و روح کار جمعی در مدیران روابط عمومی و 
مطلق اندیشــی چه در مدیران روابط عمومی و چه برخی از مدیران سازمان، 
بی توجهی به طرح های پژوهشی و افکارسنجی  که همه و همه موجبات بی 
توجهی یا کم توجهی به افکار عمومی را سبب شده و عدم مشارکت کارکنان 

در تصمیم گیری ها را که از دغدغه های جدی است باعث شده است. 
بــا گماردن مدیران علمی ارزش گــرا و فرآیند محور، مدیرانی در مصدر امور 
روابــط عمومی ها قرار گیرند که از لحاظ فنی، تخصصی، تجربی و توانمندی 
هــای فردی با برنامه ریزی ارتباطی ویژه و پژوهش های افکار عمومی توانایی 
جلب مشارکت عمومی و اعتمادسازی در افکار عمومی را دارا باشند و فرآیند 
توســعه سازمانی و تحقق عملی کارکردهای روابط عمومی را به نحو مطلوبی 
فراهم کنند.  روابط عمومی ها تاکنون نتوانســته اند به طور کامل نگاه حرفه 
ای و تخصصی را در خود ایجاد نمایند؛ چرا که از یک طرف غالب مسئوالن به 
این هنر و فن توجهی نکرده اند و از طرفی بسیاری از مدیران ما با کارکردهای 
روابط عمومی ایده آل آشنا نبوده اند. روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده 
یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی به عنوان اصلی ترین 
حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 

مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند. 
بدون شــک روابط عمومی به عنوان یک »فن« و »هنر« نقش بســزایی در 
برقراری و تســهیل ارتباط دوسویه بین مدیران ســازمان و کارکنان دارد، به 
طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از روابط 
عمومی بداند و در عین حال موفقیت های چشمگیری را در زمینه های مورد 

نظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد. 
اما اگر روابط عمومی ها بخواهند تأثیر گذار باشند، باید از همه نظر در »جایگاه« 
بایسته و شایسته خود قرار داشته باشند تا  با مهارت در این موضوعات منشأ 

اثر در جهت تحقق اهداف سازمانی باشند: 

۱- توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصالح و جریان سازی 
سالم .

۳- دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئوالنه واحدها 
و افراد. 

۴- حفاظت از حریم ســازمان در مقابل جوسازی ها، خالف گویی ها، دروغ 
پردازی ها، تهدیدها و ... این در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی 

خود مبرا از این مسائل باشد. 
۵- خــروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضــع فعال )در حال حاضر 
بســیاری از مدیران روابط عمومی کامالً از موضــع انفعالی در مقابل مدیران 

برخوردار می باشند.( 
۶- تغییر فرهنگ ســازمانی غلط، به این نکته باید توجه کرد، کارگزار روابط 
عمومی موقعی در جهت تغییر فرهنگ ســازمانی می تواند حرکت کند که با 
مقوله فرهنگ آشنایی داشته و دیگر این که با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد. 

۷- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان. 
۸- کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستری 

مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان. 
۹- تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی. 

۱۰- معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی. 
۱۱- سازماندهی خبری ســازمان )تالش برای اطالع یابی و اطالع رسانی به 

موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی.( 
۱۲- تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن. 

۱۳- تغییر نگرش مسئوالن نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت 
آن. 

۱۴- جهت گیری و جهت دهی سازمان به سوی کارمند محوری. 
۱۵- همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها. 

۱۶- تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی. 
۱۷- تنظیم برنامه مدون و ســالیانه برای عمل به شــعائر و برگزاری مراسم 

مذهبی و غیره... 
۱۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شــفاف و عدم ممیزی نمودن آن به 

مسئوالن و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان. 
۱۹- برگزاری جلســات داخلی بین کارکنــان و مدیران به صورت ماهیانه یا 

فصلی. 
۲۰- تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان و نشر آن در رسانه 

های گروهی. 
۲۱- معرفی مطلوب مقاالت و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان. 

۲۲- انعکاس تجربه های موفق کارکنان سازمان. 
۲۳- چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فراورده های سازمانی. 

۲۴- تهیه فیلم برای معرفی سازمان. 
۲۵- ایجاد برنامه نظامند همدردی با خانواده های سازمان بدون تبعیض قائل 

شدن. 
۲۶- تهیه و تنظیم منشور اخالقی روابط عمومی سازمان. 

رویکردهای روابط عمومی کارآمد هنر روابط عمومی در عملگرایی است  

مدیریت به سبک روابط عمومی

مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان
افشین نوری

مدیر روابط عمومی موسسه ملل

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون
داوود طالبی 

سید حجت هاشمی یرکی

تمان دنیا تجربیات و اطالعات خود و دیگران را به اشتراک بگذارند.
هزینه های زیادی در گذشــته صرف این تبادل اطالعات می شد اما امروز 
روابط عمومی ها به لطف دنیای آنالین و فناوری اطالعات می توانند با اندک 
هزینه ای دنیا را ببینند، بفهمنــد، تجربه کنند و به مخاطبان اختصاصی 
خود نیز عرضه کنند برای همین است که روابط عمومی ها امروزه از حالت 
سنتی به حالت الکترونیک تغییر شکل می دهند چرا که در دگردیسی ها و 
تغییر روش ها و نگرش ها این روابط عمومی ها هستند که باید بر روی پله 
اول بایستند چرا که همانگونه که شرح داده شد روابط عمومی ها پل میان 
سازمان و مخاطبان هستند و اگر تغییر پوسته ای قرار است انجام شود ابتدا 

روابط عمومی ها باید پوست بیاندازند.
از طرفی روابط عمومی الکترونیک یک چرخه خبری ۲۴ ساعته را به وجود 

آورده اســت بــه نحوی که مخاطبان در هر زمــان و مکان که بخواهند به 
مطالب دلخواه خود دست پیدا می کنند. در واقع، روابط عمومی الکترونیک 
محدودیت های موجود را از بین برده است و روابط عمومی الکترونیک با تک 

تک مخاطبان در ارتباط است.
روابط  عمومی الکترونیک یک فن برتر و مدرن است که در اختیار کارگزاران 
روابط عمومی قرار گرفته و به واسطه تعریف نامحدود امکانات و زیرساخت 
ها نقطه ضعف نمایانی فی نفسه ندارد و بخش عمده ای از کار روابط عمومی 
الکترونیک از طریق دستگاه ها و سیستم های متصل به اینترنت انجام می 
شــود. غایت بحث راه اندازی روابط عمومی الکترونیک در ایران، رسیدن به 
روزی اســت که بتوان تمام خدمات دولتی و حتی خصوصی را به راحتی و 
حتی بدون نیاز به مراجعه به پایگاه های مختلف، تنها با اتصال به یک پایگاه 
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مبارزهبافسادضرورتحضور
دراقتصادجهانیاست

آیا اروپا بازوی نجات ایران می شود ؟
همین هفته پیــش بود که آمریکا 
تکلیف مان در بازار اقتصاد جهانی 
را روشــن کرد  . همان زمان بود که 
فهمیدیم اگر خودمان دســت به 
کار نشویم و نخواهیم کاری کنیم 
باید بار همه سختی هایی را که به 
دنبالش می آید به تنهایی به دوش 
بکشیم و چشــم امیدی به اقتصاد 
هرچند  داشــت  نخواهیم  جهانی 
اروپا می گوید که منافــع ایران از 
برجام را تامیــن می کند اما او نیز 
هنوز تضمین روشــنی نداده است 
که می خواهد برای حضور ایران در اقتصاد جهانی کاری کند . بنابراین االن 
زمان آن نیست که بخواهیم با دور زدن و فعالیت های مخفیانه، کارمان را 
پیش ببریم و هر یک به نفع خود بخواهیم از این آب گل آلود ماهی بگیریم. 
در همین بازار ارزی که دســت های پشت پرده گردانندگان اصلی بازارش 
بودند، هنوز هم متبحرانه دست به فعالیت های سوداگری می زنند و حتی 
آب توی دل کسی تکان هم نمی خورد که مبادا اقتصادمان ضربه ای بخورد 

و با این شرایط بخواهد منافع جهانی اش به خطر بیفتد .
اگر اروپا می گوید قصد تامین منافع ایران از برجام را دارد، این منوط به آن 
است که ایران نقش خودش را در بازار جهانی متزلزل نکند و به دنبال آن 
نباشــد که با این فعالیت های سوداگری خود را به مخمصه بیندازد و این 
بار به دلیل مشــکالت داخلی ایران از اقتصادمان دوری کنند و بخواهند 
درهای اقتصادشــان را به روی ایران ببندند  . اما گویا گوش کسی بدهکار 
نیســت و این فعالیت ها کماکان به قوت خود باقی است و چشم کسی به 
در نیســت که شاید کسی دری بگشاید و از این همه فضای ناامیدکننده 
اقتصادی نجات مان دهد . جالب اســت که در این اقتصاد به هم پیچیده از 
هرکجا که حرف بزنیم پای نظام بانکی هم به وسط کشیده می شود و شاید 
حتی بتوان این نظام مالی را بزرگ ترین قربانی سیاست های ناکارآمد دولت 
تعریف کرد . از روزی که بانک ها مکلف شدند مسوولیت فعالیت صرافی ها را 
بر عهده بگیرند، با اینکه پیش از همه داد صرافی ها درآمد که با این اقدام 
دیگر آنها نقشی در بازار ارز کشور نخواهند داشت و فعالیت شان کم رمق تر 
از هر زمانی می شــود اما با این حال انتقاد اصلی را فعاالنی می کردند که 
می گفتند بانک ها آن طور که باید و آن گونه که دولت گفته ارز در اختیار ما 
قرار نمی دهند و همین کارمان را دچار اختالل کرده است  . اما با این حال 
بانک ها از این فعالیت مبرا نشدند که هیچ، این روزها زمینه فعالیت هایی 

شده اند که روزی در خیابان های سطح شهر شاهدش بودیم  .
 به عبارتی هم اکنون برخی شعب بانک ها به محل مبادالت ارزی غیرقانونی 
تبدیل شــده اند  .قرائنی وجود دارد که اگر شــعب بانکی محلی برای داد و 
ستدهای نا معمول ارزی شوند می تواند احتمال ایجاد رانت را در نظام مالی 
و اقتصادی کشور فراهم کند.بر اساس شنیده های موجود در حالی که بنا 
به دستورالعمل تعیین شده از سوی دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بیش از 
حدود 10 هزار یورو باید ارز خود را در مدت تعیین شده به بانک ها تحویل 
داده یا آنها را به صورت ســپرده در بانک نگه دارند یا معادل ریالی آن را 
تحویل بگیرند اما در تعدادی از شــعب بانک ها دالالن ارز به صورت فعال 
حضور داشته و حتی در داخل بانک اقدام به فروش ارز باالی 10 هزار یورو 

که از نظر قانونی ممنوع است، می کنند  .
گویی به تازگی تعدادی از شــعب بانکی با فعالیت های دالالن ارزی همراه 
شده اند و عاملی شده اند برای فعالیت های سوداگری و رانتی بیشتر  . به نظر 
می رسد نظارت موثری بر فعالیت این صرافی ها صورت نمی گیرد و به این 
ترتیب بانک ها نیز با این جریان همراه شده اند و می خواهند از شرایط پیش 
آمده و از این آب گل آلود ماهی بگیرند تا آنها نیز از این بازار آشــفته حال 
بی نصیب نمانند  . اما اگر کمی دقیق شویم باید بدانیم که برای این شرایط 
نابسامان و برای اقتصادی که قرار است تا 90 روز دیگر همه تحریم هایش 
از جانب آمریکا از سر گرفته شود و معلوم نیست اروپا نیز می خواهد چگونه 
برای تامین منافع مان از برجام ضمانت کافی را بدهد، این شرایط می تواند 

ما را از چاله به چاه بیندازد .
اگر فکــر می کنیم می توانیم در اقتصاد جهانی حضور داشــته باشــیم، 
الزمه اش این اســت که فضای رانت و فساد اقتصادی را از کشور برچیده 
کنیم و نگذاریم هرکسی با هر وسیله ای و از هر راهی که بخواهد دست به 
ســوداگری در اقتصاد بزند و بخواهد تنها خودش را از این شرایط خفقان 
اقتصادی نجــات دهد  .اگر می گوییم اقتصاد، یعنی مجموعه ای که هریک 
کارش در گرو کار دیگری است و نمی توان با شانه خالی کردن و تقصیر را 
به گردن دیگری انداختن آن را اداره کرد . روزی که دولت اعالم کرد این بار 
صرافی ها حق معامله ارز در بازار ارزی کشور را ندارند و همه معامالت باید 
در شــبکه بانکی کشور صورت بگیرد؛ به دنبال آن بود که دست دالالن را 
از بازار کوتاه کند و نگذارد عده ای با سفته بازی، آشفتگی حال بازار را بیشتر 
کنند . اما به نظر می رسد این بار همین نظام بانکی نیز فضای جدیدی شده 

برای این دست از فعالیت ها  . 
اگر نظارتی نباشد باید منتظر فسادهای بیشتری در اقتصاد و علی الخصوص 
در نظام مالی کشور باشیم؛ حال اینکه کشور همواره سعی دارد نشان دهد 
که از نظام مالی سالمی برخوردار است و می تواند این اطمینان را به اقتصاد 
جهانی بدهد که رانت اقتصادی را از پیش پای اقتصاد برداشته است و آنها 
می تواننــد با خیال راحت در این اقتصاد دســت به فعالیت های اقتصادی 
بزنند . با این اوصاف امروز و در حالی که پسابرجام می تواند تلنگری باشد 
برای اقتصادی که مدت هاســت در خفقان مانده و این فضای رخوت انگیز 
گلوی فعاالن اقتصادی را به تندی می فشارد، باید از این شرایط پلی بسازیم 
برای روشنایی بیشتر اقتصادی تا حداقل از اروپا بازوی نجاتی بسازیم برای 
حضور موثرتــر در اقتصاد جهانی  .در غیر این صورت باید تاوان همه آنچه 
اتفــاق بیفتد را از جیب مردمی داد که دیگر حتی چیزی برای از دســت 

دادن در این اقتصاد بی ثبات ندارند.

ترقی اقتصادی : ایران حتی پیــش از خروج آمریکا از 
برجام نیز گزینه های مختلفی را برای واکنش به این تصمیم 
احتمالی ترامپ در نظر گرفته بود، اما در برهه کنونی هیچ 
اقدامی به اندازه تالش برای به حداقل رســاندن خسارات 

خروج آمریکا از برجام به اقتصاد ایران، حیاتی نیست.
سایه شوم تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران احتماالً 
بســیاری از شرکت ها را برای سرمایه گذاری در ایران مردد 
خواهد ســاخت. از ســوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، 
برای رئیس جمهور روحانی – که با شــعار احیای اقتصاد و 
خارج کردن ایران از انزوا در عرصه بین الملل توانسته است 
دو انتخابات پیاپی را با موفقیت پشت سر بگذارد- چالشی 

جدی رقم خواهد زد.
هنــری اســمیت، تحلیل گر ارشــد مؤسســه مشــاوره 
سرمایه گذاری Control Risks امارات، در این خصوص 

خاطرنشان می ســازد: »چند ماه آینده برای اقتصاد ایران 
حیاتی خواهند بود. سخت است که بخواهیم طور دیگری 
به ماجرا نگاه کنیم. راه اقتصاد ایران این است که مکانیسمی 

برای مهار برخی از تحریم های ثانویه پیدا کند«.
پراتیبا تاکر، سردبیر بخش خاورمیانه و آفریقا در واحد اطالعات 
اقتصادی نشریه اکونومیســت دراین باره می گوید: »ترامپ 
می کوشد تا اقتصادی را فلج کند که خود از قبل ضعیف بوده 
و پس از اجرای برجام نیز اوضاعش اندکی بهبود یافته است«.

شدت گرفتن تنش بین ایران و آمریکا، چند حوزه از اقتصاد 
ایران بیش از سایر حوزه ها دچار آسیب خواهد شد:

نفت
بخش نفت و انرژی ایران بیشترین تأثیر منفی را از خروج 
آمریکا از برجام خواهد پذیرفت زیرا با توجه به ضرب االجل 
180 روزه وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت های خارجی 

بــرای پایان دادن به مراودات نفتی خــود با ایران، کاهش 
درآمدهای نفتی دولت ایران طی ماه های آتی دور از انتظار 
نخواهد بود. البته بسیار بعید است که این بار کاهش صادرات 
نفت ایران به اندازه میزان کاهش آن در دوران تحریم های 

قبلی )پیش از برجام( باشد.
ایران به عنوان ســومین تولیدکننده بــزرگ نفت در بین 
اعضای اوپک، در ماه های اخیر به طور متوســط روزانه 2.5 
میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به اقصی نقاط جهان 
صادر کرده است؛ در حالی که متوسط روزانه صادرات نفت 
ایران در فاصله سال های 2012 تا 2015 کمتر از نصف رقم 
کنونی آن بوده است. بر اساس نتایج نظرسنجی بلومبرگ از 
کارشناسان حوزه انرژی، پیش بینی می شود که با بازگشت 
تحریم های یکجانبــه آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این 

کشور روزانه 500 هزار بشکه کاهش یابد.
بزرگترین واردکنندگان نفت از ایران که نام چین در صدر 
آنها دیده می شــود، اکنون بزرگترین مخالفان تحریم های 
ثانویه آمریکا علیه ایران نیز به شــمار می روند، چراکه این 
تحریم ها کلیه بانک ها، شرکت های کشتی رانی، پاالیشگاه ها، 
شرکت های بیمه و بنادر را در صورت تداوم مراودات تجاری 
با ایران، در معرض از دست دادن دسترسی به نظام بانکی 

جهانی قرار می دهد.
البتــه ایران از قبل برای مقابله با تحریم های بانکی آمریکا 
تمهیداتی را اندیشیده و به اجرا گذاشته است. ایران از ماه 
گذشــته انجام معامالت نفتی بر پایه ارزهایی به جز دالر 
آمریکا را آغاز کرده و اعالم کرده اســت که ارز مرجع خود 
را به یورو تغییر خواهد داد. بااین وجود، به گفته اقتصاددانان 
و کارشناسانی که در زمینه تحریم ها مطالعه می کنند، روی 
آوردن ایران به یورو نمی تواند نقش زیادی در محافظت از 
شرکت های اروپایی که شــدیداً به نظام بانکی بین المللی 
وابسته اند، داشته باشد.سارا وخشوری، رئیس شرکت مشاوره 
انرژی SVB واشنگتن، در این رابطه می گوید: »دریافت یورو 
به جای دالر، صادرات نفت ایران را تنها به صورت نسبی از 

تحریم ها ایمن می سازد«.
ارز

قبل از آن که دونالــد ترامپ تصمیم خود را برای خروج از 
برجام اعالم کند، رال  ایران با کاهش ارزش مواجه شد. بانک 
مرکزی ایران قول داده است که بازار سیاه به سرعت در حال 

رشد ارز را از اقتصاد ایران حذف کند. 
تورم

اگــر درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و ســرمایه گذاران 

خارجی نیز از بازار ایران روی بگردانند، آنگاه فشارهای ارزی 
می تواند افزایش سطح قیمت ها را در ایران کلید بزند. نرخ 
تورم در ایران نســبت به رقم آن در نخستین سال ریاست 
جمهوری حسن روحانی، کاهش چشمگیری داشته است اما 
همچنان در حوالی 10 درصد نوسان می کند که در قیاس با 
سایر کشورهای منطقه و جهان، رقم نسبتاً باالیی محسوب 
می شــود. نرخ بیکاری نیز حدود 12 درصد است که رقم 

باالیی محسوب می شود.
بانک

ایران مدت هاست که برای اجتناب از گرفتار شدن در بحران 
بانکی تالش می کند. از سال 2001 )1380 شمسی( یعنی 
از زمانی که درهای صنعت خدمات مالی ایران به روی بخش 
خصوصی گشوده شد، بانک های خصوصی به سرعت تکثیر 
شده اند. روند شــدیداً نزولی قیمت نفت که از اواخر سال 
2014 )پاییز 1393 شمســی( آغاز شد، حجم بیشتری از 
وام های بانکی در ایران را در معرض ریسک عدم بازپرداخت 
قرار داد و منابع نقــدی بانک ها را با کاهش مواجه کرد. از 
طرفی پس از امضا و اجرای برجام نیز سرمایه گذاری خارجی 
در ایــران کمتــر از حد انتظار بــود. در این میان صندوق 
بین المللی پول بارها از مقامات نظام بانکی ایران خواســته 
اســت که هرچه زودتر برای اصالح ساختار مالی و افزایش 

سرمایه بانک ها وارد عمل شوند.
پراتیبا تاکر، در این خصوص تصریح می کند: »اصالح ساختار 
مالی و افزایش سرمایه بانک ها فرآیندی زمان بر است. ایران 
حتی پس از رفع تحریم های هســته ای نیز اقدام خاصی 
جهت اصالح ســاختار مالی بانک های خود صورت نداده 

است. چنین کاری را نمی توان یک شبه پیش برد«.
سرمایه گذاری خارجی

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا و ورودش به کاخ ســفید، نااطمینانــی در مورد 
سرنوشت برجام، بسیاری از شرکت های غربی را از ورود به 

بازار ایران بازداشته است.
اندرو کلر، شریک مؤسسه حقوقی Hogan Lovells که 
در مورد مقررات تحریم ها به شرکت های مختلف مشاوره 
می دهد، در این خصوص می گوید: »لحن بسیار خصمانه 
ترامــپ در قبال برجام و تهدیدهــای پیاپی وی مبنی بر 
خارج کردن آمریکا از این توافقنامه موجب تردید بسیاری 
از شــرکت هایی شد که در حال انجام تحقیقات الزم برای 
ورود به بازار ایران بودند؛ آنها درنهایت تصمیم گرفتند که 

جلوتر نروند«.

دیدگاه

 آزمون برجام برای اقتصاد ایران 
روایت بلومبرگ از مشکالت تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران

ترقی اقتصادی :تســویه معامــالت نفتی ایران و چین برحســب یوان  
نخســتین گام در تضعیف هژمونی دالر در بازار نفت است و در بلندمدت 
ایــن احتمال وجود دارد که دیگر صادرکنندگان نفت نیز تصمیم بگیرند 
پول کشــور چین – به عنــوان بزرگترین واردکننده نفــت در جهان- را 

جایگزین دالر آمریکا کنند.
تصمیــم دونالد ترامپ برای خــارج کردن کشــورش از برجام و احیای 
تحریم های یکجانبه علیه ایران، نارضایتی شــدید اغلب شــرکای تجاری 
ایران را در پی داشــته اســت، اما در این میان به نظر می رسد بزرگترین 

شریک تجاری ایران چندان هم از این وضعیت ناراضی نیست.
چین اخیراً با هدف گســترش نفوذ پول خــود در عرصه های بین المللی  
معامالت آتی نفت بر پایه یوان را کلید زده است و در همین راستا خروج 
آمریــکا از برجام و افزایش محدودیت های ایران در انجام مبادالت دالری 
فرصت ارزی مناســبی را برای چینی ها فراهم آورده اســت. این کشــور 
قدرتمند آســیایی که بزرگترین مشــتری نفت ایران محسوب می شود، 
تأکید کرده است که قصد ندارد واردات نفت از ایران را متوقف نموده و یا 
کاهش دهد. از طرفی این روزها مقامات ایران جدی تر از هر زمان دیگری 
گزینه دریافت یوان به جای دالر را در معامالت نفتی خود با چین بررسی 
می کنند؛ تصمیمی که قطعی شــدن آن خبری بسیار هیجان انگیز برای 

چینی ها خواهد بود.
حتی قبل از آن که ترامپ رسماً خروج کشورش را از برجام اعالم کند، ایران 
با توجه به دسترسی محدودش به دالر آمریکا، از عالقه خود به جایگزینی 

پــول آمریکایی با واحدهای پولی دیگری مانند یورو یا یوان پرده 
برداشــته بود. ماه گذشــته نیز ایران و روسیه توافقنامه 
تجــاری جدیــدی را امضا کردند کــه به موجب آن، دو 
کشور مبادالت کاالیی بین خود را تا حد امکان به صورت 

تهاتری انجام خواهند داد تا از تأثیرات منفی محدودیت های ارزی 
بر اقتصاد خود بکاهند. عالوه بر این در اواخر ماه فوریه )اوایل اسفند( 

بانک مرکزی ایران، ثبت ســفارش واردات با دالر آمریکا را ممنوع اعالم 
کرد و حتــی تصمیم گرفت برای گزارش کردن میزان ذخایر ارزی خود، 

یورو را جایگزین دالر نماید.
با این اوصاف می توان گفت ایران در شرایط کنونی کاماًل از دریافت یوان به 
جای دالر در معامالت نفتی خود با چین استقبال می کند، همان طور که 
دریافت کاال به جای دالر را نیز در معامالت خود با روسیه ترجیح می دهد.

اگرچه آمریکا با احیای تحریم های یکجانبه خود علیه ایران تالش می کند 
که صادرات نفت ایران را بیش از یک میلیون بشــکه در روز کاهش دهد 
)مانند آنچه در دور قبلی تحریم ها رخ داده بود(، اما نباید فراموش کرد که 
این بار کشورهای اروپایی و آسیایی تمایلی ندارند که مانند دوران قبل از 

امضای برجام، واردات نفت از ایران را طبق 
خواسته آمریکا متوقف ساخته و یا 

به حداقل برسانند.
ســه قدرت بزرگ اروپایی 

قصد دارنــد راه خود را 
از آمریــکا جــدا کرده 
چین،  همــراه  بــه  و 
روســیه و البته ایران 
آنها  بمانند؛  برجام  در 
تحریم  با  نمی خواهند 
کاری  ایــران  نفــت 

کننــد که این کشــور 
ترک  بــه  تصمیم  نیــز 

اروپایی ها  بگیــرد.  برجام 
اخیــر صراحتاً  روزهای  در 
اعالم کرده انــد که برجام 

را یک توافقنامه بین المللی می دانند و 
می خواهند به آن پایبند بمانند. به عبارت دیگر، شاید آمریکا مجبور شود 

که این بار به تنهایی وارد بازی تحریم ها علیه ایران شود.
در برهه کنونی اغلب مشتریان نفت ایران تمایل دارند همچنان به واردات 
نفت از این کشور ادامه دهند و حتی اگر برخی از این مشتریان مجبور به 

کاهش خرید نفت از ایران شــوند، قطعاً چین جزو آنها نخواهد بود. چین 
از لحاظ قدرت اقتصادی و امنیت ملی در شــرایط بسیار بهتری نسبت به 
سایر مشتریان نفت ایران )اعم از اروپایی یا آسیایی( قرار دارد و به همین 
دلیل نگرانی کمتری از بابت واکنش های احتمالی آمریکا احساس می کند. 
از سوی دیگر ایران می خواهد صادرات نفت خود را در سطح کنونی حفظ 
کند، حتی به قیمت اینکه مجبور شــود نفت را به یوان بفروشد و سپس 
یوان را به سایر ارزهای معتبر مانند یورو تبدیل کند. عالوه بر این احتماالً 
ایران در آینده تخفیف های بیشتری را برای مشتریان عمده نفت خود –که 
چین در رأس آنها قرار دارد- قائل خواهد شد تا اوضاع کاماًل بر وفق مراد 

چینی ها پیش برود.
 گذشته از این، ایران بخشی از پروژه عظیم »یک کمربند و یک جاده« یا 
راه ابریشم جدید به شمار می رود و چین به عنوان 
ارائه دهنده پیشــنهاد این پروژه و حامی 
اصلی آن، از سرمایه گذاری در صنعت 
نفت ایران استقبال می کند زیرا در 
چهارچوب پروژه راه ابریشم جدید، 
دستیابی به یک سهم مناسب از 
قراردادهای توسعه میادین نفتی 
ایران برای چینی هــا از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
تســویه معامالت نفتــی ایران و 
چین برحسب یوان، نخستین گام 
در تضعیف هژمونی دالر در بازار نفت 
است و در بلندمدت این احتمال وجود 
دارد که دیگر صادرکنندگان نفت نیز تصمیم 
بگیرنــد پول کشــور چین – به عنــوان بزرگترین 
واردکننده نفــت در جهان- را جایگزین دالر آمریکا کنند. 
البته باید اذعان داشت که تضعیف جایگاه دالر در مبادالت 
بین المللی و جایگزین شــدن آن با یوان چین ســال ها زمان 

خواهد برد و ریسک های خاص خود را خواهد داشت.
 بااین وجــود، در مــورد مبادالت تجــاری بین ایــران و چین حتی در 
کوتاه مدت نیز امکان جایگزینی دالر با یوان وجود خواهد داشــت و این 
یک موقعیت برد-برد برای هر دو کشــور محسوب می شود؛ دو کشوری 
که یکی می خواهد از تحریم های آمریکا به سالمت عبور کند و دیگری به 
دنبال آن اســت که جایگاه پول ملی خود را در عرصه بین الملل تقویت 

نماید.
برگرفته از یادداشــت ایرینا اســاو، تحلیل گر شــرکت مشاوره 
سرمایه گذاری Divergente LLC آمریکا، در پایگاه خبری-تحلیلی 

اویل پرایس 

کلیدگمشدهاشتغالزایی

بیماری هلندی اشتغال در ایران
ترقی اقتصادی : بیکاری در همه کشــورهای در حال توسعه 

یکی از مهم ترین مشکالت اجتماعی به شمار می آید.
 در ایران در ســال های گذشــته همراه با تحــوالت اجتماعی و 
دوره های رونق و رکود اقتصادی، شــمار بیکاران نوســان هایی 
داشته اســت. در این میان رشد جمعیت ناشی از باال بودن سطح 
بــاروری و کاهش مرگ ومیر و نبود ســرمایه گذاری کافی برای 
افزایش تقاضای نیروی کار، نقش بنیادی داشته اســت. غالمعلی 
فرجادی اقتصاددان در گفت وگویی می گوید: »در ایران به دلیل 
آنکه در دهه 60 با رشــد بســیار باالی جمعیت مواجه شــدیم  
طبیعتاً ما انتظار داریم که این رشد شدید زاد و ولد، بعد از حدود 
20 تا 25ســال تأثیر خود را به صورت فشــار شدید برای ورود 

جوانان به بازار کار نشان دهد.«
  او در جای دیگر می گوید: »صرف نظر از ابهامات ناشی از عدم انتشار رسمی آمارهای بیکاری و نیز آمار 

مربوط به تعداد خالص شــغل های ایجادشده در کشور، بر مبنای آمارهای رسمی »مرکز آمار ایران«، در 
فاصله سال های 85 تا 88 در کشور به طور خالص ساالنه 170هزار شغل ایجاد شده است.« او معتقد است 
دلیل عدم افزایش آمار رســمی نرخ بیکاری، به عدم افزایش آمار رسمی »جمعیت فعال« کشور مربوط 
می شود. منظور از جمعیت فعال، مجموعه افرادی هستند که تمایل به اشتغال دارند، افراد شاغل گرفته تا 

افراد بیکاری که به دنبال یافتن شغل هستند. 
در واقع محاســبه جمعیت فعــال یا جمعیت افــراد متقاضی 
مشــارکت در بازار کار، مبنای اصلی محاسبه نرخ بیکاری است 
چون نرخ بیکاری برابر است با جمعیت بیکاران بخش بر جمعیت 
فعال. به این ترتیب از نگاه فرجاد مرکز آمار باید آمارهای دقیق تر 
و شــفاف تری ارائه بدهد چرا که از نگاه او آمارهای فعلی دارای 

ابهام است.
رشــد کم اشتغال زایی در ایران دالیل متعددی دارد. فرجادی در 
این باره می گوید: »در ابتدا باید اشتغال زایی را به دو بخش دولتی 
و خصوصی تقسیم کنیم زیرا هریک از این بخش ها ویژگی های 
خود را دارند. عمده سهم اشتغال بخش دولتی در حوزه خدمات 
آموزش و بهداشــت است.« به گفته فرجادی، در بخش دولتی از 
آنجا که کمتر دغدغه بهره وری و کارایی وجود دارد، در طول زمان دولت به اشباع می رسد و حتی با مازاد 
نیروی کار مواجه می شــود. برای مثال در اوایــل انقالب به دلیل توجه زیاد دولت به حوزه های اجتماعی 

اشتغال زیادی در این حوزه ها ایجاد شد. به مرور نیز شاغالن دولتی هزینه زیادی را به بودجه دولت تحمیل 
کردند تا جایی که دولت دیگر توان مدیریت آن را نداشت. اما در بخش خصوصی قضیه متفاوت است.

اشــتغال زایی در بخش خصوصی قصه خــودش را دارد. فرجادی می گوید: »بخش خصوصی با توجه به 
بهره وری و تولید اقدام به جذب نیرو می کند. سیاست های دولت قبل عامل اصلی عدم ایجاد اشتغال در 
بخش خصوصی بوده است.« به این ترتیب در حالی  که دولت می توانسته از توانایی بخش خصوصی برای 
ایجاد اشــتغال بهره بگیرد عماًل این بخش را فلج کرده است، برای مثال با واردات بی رویه و سیاست های 
نادرســت ارزی، اشتغال زایی در بخش خصوصی به طور کلی قفل شده است. این همان چیزی است که 
فرجادی از آن به نام بیماری هلندی یاد می کند. او می گوید: »وقتی نیاز خانوارها از طریق واردات با قیمت 
مناسب تأمین می شود، طبعاً نیازی به تولید شکل نمی گیرد و هرگاه تولید نباشد اشتغال ایجاد نمی  شود.« 

به همین سادگی بخش خصوصی و تولید داخلی همراه با اشتغال زایی بخش خصوصی ویران می شود.
تنوع تولیدات از جمله راهکارهایی است که فرجادی به عنوان اقتصاددان به آن اشاره می کند. او می گوید: 
»هر قدر سبد تولیدات یک کشور متنوع تر باشد، رشد اشتغال زاتر است، همچنین نوسانات کمتری دارد. 
در کنار آن گســترش بازار نیز موثر است. یعنی هرقدر یک اقتصاد بازتر باشد با تقاضای بیشتری مواجه 
اســت لذا در شرایط رونق می تواند تولید بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتری ایجاد کند. در یک کشور با 
اقتصاد بســته حجم تقاضا در مرحله ای به اشباع می رسد و تقاضا افزایش چشمگیری نخواهد یافت لذا 
سرمایه گذاری های مشترک و صادرات به تولید و در نتیجه اشتغال کمک می کنند.« کلیدی ترین نکته ای 
که فرجادی بر آن تأکید دارد نیز بهره گیری از نیروی زنان در بازار کار است و به همین خاطر معتقد است 

اقتصاد کشور به اصالحات زیادی در این زمینه نیاز دارد.

رضایتپنهانچینازتصمیمبرجامیترامپ

تحریم نفتی ایران؛ به کام یوان

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
محمدقلی یوسفی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 54 - نیمه دوم اردیبهشت 1397

رییــس جمهور چند هفته گذشــته در جمع 
فعاالن اقتصادی از لزوم راه اندازی بازار ســلف 
ارزی گفت. مدت هاست که در باره راه اندازی 
بازاری برای عرضــه ارز در بورس صحبت می 

شود.
بسیاری از نظرات کارشناسی گویای این است 
که یک عرضــه ارز در بازار ســرمایه به ثبات 
بخشی و نظم بخشــی بازار ارز منجر می شود 
اما متاســفانه تفاوت در دیدگاه قانونگذاران و 
مقامات حاضر باعث شده تاکنون چنین بازاری 
در کشورمان راه اندازی نشود و تجربه پایداری 
از عرضه انواع ارز در بازار سرمایه نداریم. این در حالی است که می توان با راه اندازی 
بازار ارز به بخشی از تقاضای بازار جواب داد و به شفافیت بیشتر بازار کمک کرد. فکر 
می کنم فارغ از اینکه دولت چه نرخی را برای ارز تعیین کند نرخ شناور تعیین شود 
یا چند نرخ برای ارز در کشــور داشته باشیم، وجود یک بازار آتی برای ارز که فعاالن 
اقتصادی بتوانند ریسک نوسان نرخ در آن را پوشش دهند، برای اقتصاد کشورمان یک 
الزام است.  خارجی ها که ما آن ها را به سرمایه گذاری در کشورمان تشویق می کنند، 
نگران نوسانات ارزی اند. به طور حتم راه اندازی بازار سرمایه به منظور ثبات نرخ ارز در 
جذب سرمایه خارجی نیز موثر است.خوشبختانه بسترهای قانونی ایجاد چنین بازاری 
فراهم شده است. ایجاد بازار سلف ارزی یا عرضه ارز در بورس ابتدا از مسیر بازار سرمایه 
پیگیری شد. تجربه این کار در مورد دیگر کاالها و سهام در کشور ما وجود دارد و دنیا 

سال هاست که انواع ارز را در بورس عرضه می کند. 
در ایران اما بانک مرکزی به دلیل تمرکز، نوع سیاست گذاری و به عنوان کنترل کننده 
ارز و مقام ناظر در بازار پول در عمل از ایجاد چنین بازاری جلوگیری می کند چرا که 
تصور می کند بازاری شکل خواهد گرفت که خارج از کنترل آن جهت گیری خواهد 
کرد یا دست کم کنترلش بر آن بازار کمرنگ خواهد بود.راه اندازی بازار ارز اگر از سوی 
رییس جمهور مطرح شــود، و به عنوان سیاست دولت برای حصول دستاوردهایی که 

برشمرده شده در نظر گرفته شود، به زودی راه اندازی خواهد شد.


بازارسرمایه 3

کارشناس بازار سرمایه 
علی سنگینیان

ترقی اقتصادی : سیاست   خصوصی سازی و خود   خصوصی سازی در جهان 
در دهه 80 همه گیر شد و اکثر کشورها برای خصوصی کردن اقتصاد خود 

در تالش بودند. 
آغاز این روند نیز همراه با واقعیتی بود که کشــورهای سوسیالیستی سابق 
  خصوصی سازی را یک سیاســت ضروری برای دستیابی به »اقتصاد بازار«  
می دانســتند. عالوه بر این، نه تنها کشورهای پیشرفته )سرمایه داری(، بلکه 
کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک سیاست مهم به طور مداوم به آن 
پرداخته اند. تالش نظریه پردازان در دوران های مختلف برای   خصوصی سازی 
چنین بوده که شیوه و سیاســت های ارائه شده خود را بهترین گزینه براي 
دســتیابی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاســی تفسیر کنند. حاصل 
تالش هــای مختلف،  عموما گرایش به ســوی یکــی از دو قطب »بازار« یا 
»دولت« بوده اســت. در سال 1983 برای اولین بار واژه   خصوصی سازی در 
دانشگاه ثبت شده و تعریف آن این گونه بوده است: خصوصي سازي عبارت 

است از »تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتي به سیستم خصوصی.«
دولت ها      در نیمه اول قرن بیســتم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم 
قیمت ها      در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی 
است و قادر نیست به نیازهاي اساسي جامعه به طور مثال، تولید و عرضه 
کاالها و خدمات عمومي، ایجاد زیرســاخت های اقتصادی، توزیع مناسب 
درآمدها، تامین امکانات آموزشی و بهداشتی، سرمایه گذاری های کالن در 
صنایع استراتژیک و... پاسخ مثبت دهد، به اقتصاد ورود پیدا کردند و تصدی 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به عهده گرفتند، به طوری که در خیلی 
از کشورها اکثر مسئولیت های اقتصادی و زیرساختی در دست دولت بود. 
امــا با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی دولت هــا      در اواخر دهه 1970 
کارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها      و مؤسســات دولتی به شدت کاهش 
پیدا کرد و تبعات این اتفاق کاهش انگیزه شــغلی میان کارمندان، ضعف 
مدیریت و افزایش اختالس بود. به همین ترتیب دولت ها      آغاز به واگذاری 
شرکت ها     یشان شدند. با این کار سهم دولت در تولید ناخالص ملی کاهش 
پیدا کرد و به تبع آن رشد اقتصاد کشورها افزایش پیدا کرد. به همین ترتیب 
  خصوصی سازی جهانی شد و کشــورها آغاز به   خصوصی سازی و دولت ها      

شرکت های خود را واگذار کردند.
 پررنگِی نقش خصوصی سازی

پس از جواب گویی   خصوصی ســازی به مشــکالت اقتصــادی در جهان 
  خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های صندوق بین المللی پول 

برای حل مشــکالت اقتصادی در کشورها ارائه شد و تبدیل به 
یکی از اســتراتژي ها     ي اساسي کشــورهاي توسعه یافته براي 
دســتیابی به کارایی باالتر و رشد اقتصادی بیشتر هم زمان با 
کاهش نیاز به وام گیری بخش دولتي شــده است. بحث اصلی 

 خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه 
دســتیابی به سود بیشــتر ، با توجه به استفاده درست و 
بهینه از منابع ، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش  
می دهند و از این فعالیت و اقدام، کارایی باالتری را به 

ثبت  می رسانند. 
مدیران بنگاه های خصوصی به دلیل اهداف و انتظارات 

طبیعی ســهام داران در راستای کسب سود و ارتباط معنی داری که تامین 
این انتظارات با حفظ شــغل و مزایای جبران خدمتشــان دارد ، به ایجاد 
سود حداکثری عالقه مندی باالیی نشان  می دهند.در همین راستا اسداهلل 
عســگراوالدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که در 
ایران توان بخش خصوصی نسبت به سال های آغازین اجرایی کردن اصل 
44 قانون اساسی و تشــدید واگذاری ها تفاوتی نکرده است اما در فرایند 

واگذاری آسیب های زیادی وجود دارد.
وی معتقد اســت : که واگذاری شــرکت های دولتی و خصولتی براساس 
قیمت زمین انجام می شود در حالیکه باید براساس بازدهی شرکت ها این 
واحدها را واگذار کرد. بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر 
درآمد سالیانه دارند و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود 

ندارد بنابراین این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی شود.
 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت : مسئله دوم، شیوه واگذاری است. با 
فرض انجام ارزیابی های الزم برای واحدهای قابل واگذاری، نهادها و بنیادها 
کل ارزش واحــد مذکور را به یکبــاره و نقد طلب می کنند. این در حالی 
است که چنین سرمایه ای در یک زمان در اختیار فعاالن بخش خصوصی 
نیست و اگر هم باشد هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه اش 
را نقدا برای خرید یک کارخانه ورشکسته و زیان ده هزینه کند. متاسفانه 

نهــاد ها، بنیاد ها و دولت به 
کردن  واگذار  دنبال 

واحدهایی هستند که با مشــکالت اقتصادی بی شمار دست و پنجه نرم 
می کند. بیشتر این واحدها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می خواهد با 
واگذاری آن ها مطالبات طلبکاران را وصول کند و مشکالتی مثل مطالبات 
معوق کارگران و فرســودگی ماشــین آالت هم از دیگر مسائلی است که 

بنگاه های اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتار اند.
اسداهلل عسگراوالدی گفت : باید روش ها را تغییر داد. پس از ارزیابی درست 
کارخانه ها باید ســهام آن ها را در بورس عرضه کرد و به قیمت واقعی به 
فروش رســاند. چرا اصرار داریم کل ارزش بنــگاه ها در یک روز پرداخت 
شود؟ در این زمینه باید شورای قیمت گذاری را فعال کرد تا براساس تمام 
جوانــب از زمین گرفته تا بازدهی کارخانه و ماشــین آالت قیمت گذاری 
کند. متاسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها و 
خصوصی سازی های دوره دولت های نهم، دهم و یازدهم تنها 12 درصد 
بوده است و 88 درصد از بنگاه های عرضه شده به بخش خصولتی واگذار 
شده است. بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاری 
های خودش را دارد. شــیوه واگذاری باید اصالح شــود و تا از روش های 

غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش 
می رود.

      پایان روش های غلط خصوصی سازی
دیدگاهدلیل کوتاه آمدن ناگهانی دولت ها      و واگذاری شرکت ها

الزامی به نام بورس ارز

ترقی اقتصادی : با وجود ابهام مربوط بــه واکنش طرف های برجام به 
موضــوع خروج امریکا از این پیمان بین المللی و نیز ابهام مربوط به اعاده 
تحریم ها، بازار ســهام بدترین سناریو را مد نظر قرار داده و پیامدهای آن 
را در قیمت گذاری اوراق بهادار دخیل کرده اســت. این در حالی است که 

موضوعات زیادی برای امیدواری وجود دارد.
خروج امریکا از برجام، از دید برخی کارشناســان حقوقی لزوماً به معنای 

اعاده فوری و حتمی تمامی تحریــم ها علیه ایران نبوده و این موضوع به 
واکنش ایران، مرجع اتخاذ تصمیم تحریم و مهمتر از همه بند 37 برجام و 
قید عطف به ماسبق نشدن اعاده تحریم ها به قراردادهای منعقده در فاصله 

امضای برجام تا اعاده تحریم ها، برمی گردد.
مدیرعامل تامین ســرمایه نوین با بیان این مطلب به سنا گفت: طی هفته 
های اخیر، بازار سهام کشور، با موضوعات اقتصادی و سیاسی متعددی دست 
به گریبان بوده است. ولی نادی قمی با بیان اینکه در چند سال 
اخیر افزایش قیمت های جهانی مواد خام، افزایش قیمت ارز و 
کاهش تورم )و به تبع آن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی( از 
جمله عوامل رونق بازار سهام بوده است، اظهار داشت: البته بی 
ثبات شدن نقدینگی نیز خود را در قالب نوسان بازارهای مختلف 

منجمله بازار سهام نشان داده است.
 وی افــزود: در حال حاضر قیمت مواد خام در بازارهای جهانی 
تحت تاثیر سیاســت های تعرفه ای آمریکا در وضعیت باثباتی 
قــرار ندارد. در بازار داخل هم اگر چــه نرخ دالر 2400 تومان 
تعیین شــده، باالتر از میانگین نرخ ارز در سال 1396 است اما 
افزایش نزدیک به 15 درصدی قیمت رســمی ارز که به عنوان 
نرخ ارز در تعیین قیمت نهاده های تولید )مواد اولیه( شــرکت 
های پتروشیمی، پاالیشگاهی، فلزی و معدنی )به عنوان شرکت 

های شــاخص ساز بازار سهام ( به کار می رود و نیز ابهام در قیمت رسمی 
ارز )براساس پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی قیمت دالر بیش از 5 
هزار تومان در نظر گرفته شده است( بازار را با مشکالتی مواجه کرده است.

نادی قمی تصریح کرد: در خصوص نرخ تنزیل بازار ســهام باید گفت که 
بــدون اصالح جدی نظام بانکی و تعیین تکلیف مطالبات نمی توان انتظار 
داشت که نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان مبنای اصلی تعیین کننده 

نرخ تنزیل بازار سهام، کاهش یابد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: به نظر برخی از کارشناسان حقوقی 
عدم تمدید تعلیق تحریم ها توســط رئیس جمهور امریکا لزوماً به معنای 
اعاده فوری و حتمی تمامی تحریــم ها علیه ایران نبوده و این موضوع به 
واکنش ایران، مرجع اتخاذ تصمیم تحریم و مهمتر از همه بند 37 برجام و 
قید عطف به ماسبق نشدن اعاده تحریم ها به قراردادهای منعقده در فاصله 

امضای برجام تا اعاده تحریم ها، برمی گردد.
وی یادآور شــد: رژیم تحریم های ایاالت متحده در سه سطح تحریم های 

قوه مجریه، تحریم های کنگره و تحریم های ایالتی وضع و اجرا می شود.
نادی قمی افزود: آنچه باعث دغدغه خاطر طرف های برجام شده به ماهیت 
فراســرزمینی تحریم های ثانویه امریکا بر می گــردد که موجب جریمه 
شرکت ها و نهادهای مالی غیر آمریکایی و قطع دسترسی آنان به سیستم 

مالی امریکا می شود.

بازار سهام و خروج آمریکا از برجام

اخبارکوتاه
هشدار سازمان بورس به شرکت های متخلف

ترقی اقتصادی : رییس اداره نظارت بر ناشــران بورسی نسبت به شرکت هایی که 
استانداردها و دستورالعمل جدید صورت های مالی را زیر پا بگذارند، هشدار داد.وحید 
روشــن قلب اظهار داشت : شرکت های حاضر در بازار سهام باید همه چارچوب ها و 
استانداردهای گزارشــگری را در صورت های مالی رعایت و پیاده سازی کنند.رییس 
اداره نظارت بر ناشران بورسی ضمن بیان مطلب فوق، با هشدار به ناشران برای رعایت 
استاندارد های حسابداری و حسابرســی و همچنین دستورالعمل های جدید، افزود: 
چنانچه شــرکتی مطابق با نظر حسابرس استانداردها را رعایت نکرده باشد، اقدام وی 

جرم تلقی شده و مطابق با قوانین تخلفات ناشران به آن رسیدگی خواهد شد.

سازوکار تقسیم سود و اصل 
سهام عدالت متوفیان

ترقی اقتصادی : مدیر کل دفتر امور ســهام سازمان خصوصی سازی گفت: تمامی 
حقوق مربوط به سهام عدالت متوفیان و سود سهام آنها محفوظ است و در آینده تعیین 
تکلیف می شود.اســماعیل مختاری دولت آبادی گفت: تعداد افرادی که به طور قطع 
مشمول سهام عدالت هســتند 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر هستند که از این 
تعداد حدود 47 میلیون نفر در قید حیات هستند و بقیه متوفی شده اند.مدیر کل دفتر 
امور ســهام سازمان خصوصی سازی افزود: از این تعداد مشمول در قید حیات، حدود 
38 میلیون و 500 هزار نفر تاکنون شماره شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده 
و پس از تائید نهایی شماره شــبا، سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.وی در 
خصوص افراد متوفی و تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت آنها اظهارداشت: سازوکار 
تقسیم سود و اصل سهام عدالت متوفیان موضوعی پیچیده و زمان بر است که در حال 
حاضر سازمان خصوصی سازی در حال انجام امور قانونی، اداری، نرم افزاری و همچنین 
فراهم آوردن زیرساخت های این کار است.دولت آبادی با تاکید بر اینکه تمامی حقوق 
مربوط به سهام عدالت متوفیان و سود سهام آنها محفوظ است گفت: بر این اساس در 
آینده و پس از فراهم آمدن زیرساخت های الزم تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت 
متوفیان نیز که حدود 2.2 میلیون نفر هستند مشخص خواهد شد که یکی از مدارک 

الزم در این زمینه گواهی انحصار وراثت است.

شفافیت نرخ ارز برگ برنده
 بازارسرمایه در سال 97 

ترقی اقتصادی : کارشــناس بازارسرمایه با اشاره به اینکه اروپایی ها از زیر برجام شانه 
خالــی می کنند، تاکید کرد: دولت باید قبول کند که قیمت دالر در بازار 4200 تومان 
نیست و بازار این قبمت را قبول ندارد.نوید خاندوزی مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر در 
ارزیابی اثرگذاری بازگشت تحریم ها بر بازارسرمایه گفت: بازگشت تحریم ها بر بازارسرمایه 
از حیث تضمین به ماندن و عدم عقب نشینی اروپایی ها نسبت به تعهدات خود در برجام 
می تواند بر بازارسرمایه کشور تاثیرگذار باشد اما اگر مذاکرات جدیدی درخصوص تحکیم 
برجــام با طــرف اروپایی صورت نگیرد، اتفاق مثبتی برای برجــام و اقتصاد ایران روی 
نمی دهد.وی ادامه داد: عدم مذاکره جدید اقتصادی با اروپایی ها، این احتمال را افزایش 
می دهد که فشــار تحریمی بر روابط ایران با شرکت های اروپایی از سوی آمریکا شدت 
گیرد که از همین روی، شرکت های اروپایی به سادگی از زیر بار تعهد به ایران شانه خالی 
می کنند.خاندوزی درباره تاثیرگذاری دالر بر بازارســرمایه اظهارکرد: دولت باید بپذیرد 
که اندازه بازار مبتنی بر دالر 4200 تومانی نبوده و نهایتا تا 2ماه دیگر از ســوی دولت 
ردیف های جدید کاالهای وارداتی با ارز جدید متناسب بر بازار تعیین می شود بنابراین 

قیمت شفاف دالر می تواند برگ برنده بازار سرمایه در سال97 باشد.

راه اندازی بورس سبز 
ترقــی اقتصادی : مدیرعامل فرابورس ایران و دبیرکل بورس لوکزامبورگ طی نشســتی دو جانبه در خصوص 

زمینه های همکاری مشترک میان این دو بورس به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلســه امیر هامونی به ارائه گزارشــی از حوزه های کاری و تجربیات فرابورس در زمینه های متنوع تامین 
مالی پرداخت و گفت: طی چند سال گذشته فرابورس ایران از طریق راه اندازی بازارهای سهام، اوراق بدهی و سایر 
ابزارهای تامین مالی توانسته اقدامات مهم و اثرگذاری در زمینه تجهیز منابع مالی برای صنایع و بنگاه های اقتصادی 
دولت، حوزه نوآوری، مسکن و ... انجام دهد.وی همچنین با اشاره  به تجربیات بازار سرمایه ایران در طراحی و انتشار 
انواع اوراق بهادار اسالمی با اهداف تامین مالی مختلف، فرایند انتشار این اوراق و نقش و جایگاه کمیته فقهی سازمان 

بورس را در تدوین مقررات چه در بخش فعالیت ها و چه ابزارهای مالی تشریح کرد.
دبیرکل بورس لوکزامبورگ نیز در این جلسه برنامه ها و اقدامات این بورس را در تامین مالی بین المللی پروژه ها و 
انتشار اوراق اسالمی توضیح داد. همچنین ماریک بائر ماموریت تازه این بورس را همراهی با پروژه بورس های پایدار 

سازمان ملل و ایجاد بورس سبز عنوان کرد.
در پایان این نشست نیز که در دفتر مرکزی بورس لوکزامبورگ برگزار شد طرفین بر تداوم مذاکرات برای پذیرش 

اوراق و امضای تفاهم نامه مشترک توافق کردند.
بورس لوکزامبورگ که از سال 1929 فعال است از اعضای مهم فدراسیون جهانی بورس ها )WFE( به شمار می رود 

و از بزرگترین بازارهای بدهی جهان را در اختیار دارد.
این بورس در ســال 2017 بیــش از 11 هزار اوراق 
بهادار با 59 ارز متنوع را پذیرش کرده که 62 درصد 
از ایــن اوراق در اروپا، 25 درصــد در قاره آمریکا، ده 
درصد در آســیا و سه درصد در ســایر نقاط جهان 
منتشر شده اســت. ارزش تامین مالی این اوراق نیز 

بالغ بر 6 تریلیون یورو بوده است.
شــایان ذکر است، بورس لوکزامبورگ از سال 2016 

به عنوان نخستین بورس سبز دنیا ماموریتی تازه برای 
خود تعریف کرده است و بر این اساس 100 میلیارد دالر اوراق 

ســبز را پذیرش کرده کــه 50 درصد بازار ایــن اوراق را به خود 
اختصاص داده اســت.الزم به ذکر است، اوراق سبز یا اوراق دوستدار 

محیط زیست آن دسته از اوراق بهاداری هستند که برای تامین مالی 
پروژه هایی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و یا 

دوستدار محیط زیست منتشر می شوند

 فساد و رانت، نتیجه تضعیف بورس کاال 
ترقی اقتصادی : خلیفه سلطان گفت: نمی دانم که معترضان به بورس کاال واقعا از طرح این 
ادعاها چه اهدافی دنبال می کنند، اما آیا با تضعیف بورس، فساد و رانت را به بازار کاالی کشور 

تزریق نمی کنیم؟
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص نقش بورس کاال در ایجاد شفافیت و حذف رانت از 
بازار فوالد به تســنیم گفت: افرادی که امروز سعی دارند به بهانه های مختلف، بورس کاال را زیر 
سوال ببرند، باید اوضاع بازار فوالد قبل از تاسیس بورس کاال را به یاد بیاورند؛ در آن زمان رانت های 
زیادی در روند معامالت صنایع مختلف از جمله فوالد وجود داشت و عده ای کاالها را در انبارهای 
خود احتکار کرده و با گران فروشی ثروت اندوزی می کردند. در آن شرایط با صنایعی مواجه بودیم 
که سود نداشته و روز به روز ضعیف تر می شدند. رسول خلیفه سلطان افزود: این در حالی است 
که وقتی ســاختار بورس کاال ایجاد شد، رقابت نسبی به وجود آمد و بخش اعظم سود که پیش 
از این به جیب عده معدودی سرازیر می شد، در خود صنعت حفظ شد؛ بعد از آن بود که صنایع 
توانستند رشد کرده و به سودآوری مطلوبی دست یابند.به گفته خلیفه سلطان، بورس کاال ساختار 
قابل دفاعی دارد و نقصان و ایراد جدی که برخی ادعا کرده اند در ساختار این بازار دیده نمی شود.
او نقش بورس کاال در حذف رانت، فساد و عدم شفافیت بسیار موثر دانست و گفت: شفافیتی که در 
بورس کاال وجود دارد در حد قابل قبول و باالی 80 درصد است و ساختار توسعه ای بورس کاال به 
سمت حفظ منافع تولیدکنندگان صنایع باالدست و پایین دست است.این عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در کشور به ادعای مطرح شده در خصوص عرضه های قطره چکانی و انحصاری اشاره کرد و 
گفت: شرکت های عرضه کننده در بورس کاال همچون فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین قطب فوالدی 
کشور، به صورت ساالنه و برنامه ریزی شده محصول خود را در اختیار مصرف کننده نهایی آن قرار 
می دهند؛ در این میان اگر بورس کاال وجود نداشت، این محصوالت در بازار به تاجران عرضه شده و 

به کمک واسطه ها و البته با قیمت های باالتر در اختیار شرکت های مصرف کننده قرار می گرفت.
خلیفه سلطان، مکانیسم مچینگ در بورس کاال را یک نقطه 

قوت برشمرد و اظهار کرد: بورس مکانیسم خرید و فروش 
را از طریــق فرآیند مچینگ و به صورت بنگاه به بنگاه 
ایجاد کرده و مصرف کننده یک کاال به طور مســتقیم 
بدون حضور واسطه ها از تولیدکننده ماده اولیه مصرفی 
خود را خریداری می کنــد. بدین ترتیب، طی فرآیند 
مچینگ قیمت کشــف شــده و تولیدکننده می تواند 
محصول خود را با یک مکانیسم قیمتی مشخص بفروشد.



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 54 - نیمه دوم اردیبهشت 1397

بازارپول4

ترقی اقتصادی : یکی از بزرگترین چالش های 
اقتصادی ایران که معاون اول رئیس جمهور از آن 
به عنوان ابر چالش یاد کرده است، مشکالت نظام 
بانکی در ایران است، معضلی که نه تنها به ساختار 
اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده است که به خود 

تحریمی جهان هم دامن زده است. 
درحال حاضر بزرگترین مشــکل ایران در ارتباط 
بــا روابط بیــن المللی اقتصادی به نبــود روابط 
بین المللــی بانکــی باز مــی گــردد؛ اتفاقی که 
بســیاری آن را به تحریم ها و فشارهای آمریکا بر 
بانک های بین المللی نسبت می دهند ) که البته 
بخش مهمی از آن درســت است( اما در این بین 
آماده نبود بانک های ایرانــی و پیروی نکردن از 
استانداردهای بین المللی بانک داری هم معضل 
بسیار جدی است که باعث شده روابط بانکی ایران 

با بانک های بین المللی بسیار محدود باشد.
در طــول دوره تحریم های ســخت، روابط بانک 
های ایران با شــرکای خود در سایر کشورها قطع 
شــد و همین موضوع باعث که بانک های ایرانی 
در رعایت اســتانداردهای جهانــی عقب بیفتند. 
معیارهای جهانــی در حوزه بانکــداری ازجمله 
اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سخت گیرانه 
تر در حوزه پولشــویی و تأمین مالی تروریســم 
لزوم شناســایی دقیق تر مشتریان و غیره، باعث 
شده اســت که بانک های ایران بیش از پیش از 
استانداردهای روز دنیا عقب باشد و همین موضوع 
ارتباط بین المللی بانک های ایرانی با بانک های 
خارجی را بسیار سخت کرده است، به نوعی که در 
دوران پسابرجام ایران نتوانست آن چنان که باید 
و شــاید از روابط بین المللی بانکی استفاده کند. 
در زیر به بررسی چند استاندارد بین المللی بانک 

داری و شرایط ایران می پردازیم:
بازل

در زمینه اســتانداردهای بازل، بخش عمده بانک 
های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت 

ســرمایه تعیین شده شده در بال 1 در سال 1988 
)8 درصد( را رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین 
بودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان 
های انباشــته و حجم باالی دارایی های با ضریب 
ریسک باال در ترازنامه بانک هاست. مقوله های دیگر 
توصیه های بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه 
بندی مشتریان، بنگاه داری بانک ها و سرمایه گذاری 
دوبل بانک ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه های 
2 و 3 بیان شــده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار 

نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می شود.
IFRS استانداردهای

اســتانداردهای IFRS نیز کــه صحت اطالعات 
ارائه شده توســط بانک ها در صورت های مالی 
را تأیید می کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته 
اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی 

بوده ) مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در 
سال 1394( . حتی اجرای همین استانداردهای 
حداقلــی نیز از ســوی برخی بانک هــا رعایت 
نمی شــود. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده 
و بســیاری از کشورها تا ســال 2011 به اهداف 
تعیین شده دست یافته اند. این درحالی است که 
ایران جزء 23 کشوری است ) از 151 کشور( که 
این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنین به 
دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با 
بانک های جهان )بانکداری اسالمی( نیاز به تعیین 
یک چارچوب بومی برای این اســتانداردها وجود 
دارد که تدوین آن با وقفه ده ساله از سال 1394 

توسط بانک مرکزی شروع شده است.
ارزیابی جامع بخش مالی

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی ) FSAP ( شفافیت 

در سیاستگذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی 
و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را 
مورد توجه قرار می دهد.قرار بود ایران هم از سال 
2005 به لیست این کشورها افزوده شود که توسط 
این شــاخص ارزیابی می شوند اما تصمیم گیری 
های سیاســی مانع از این امر شــد. البته ارزیابی 
جامعی نیز از وضعیت بانک های ایران براساس این 
شاخص از پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1391 
انجام شده است. این نهاد سه بخش از این شاخص 
را ارزیابی کرده که براســاس آن، وضعیت ایران در 

مجموع متوسط ارزیابی می شود. 
مبارزه با پولشویی

وضعیت ایــران در زمینه مبارزه با پولشــویی و 
تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه 
در تمامی سال های انتشــار این گزارش از سال 
2012، به غیر از ســال 2013 ایــران به عنوان 
پرریســکترین کشــور از نظر خطر پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم رتبه بندی شده است. در 
سال 2016 نیز ایران برای سومین سال متوالی از 
نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را 
حفظ کرده است  البته یکی از دالیل این وضعیت 
شــیوه تصمیمگیری در FATF )تصمیمگیری 
اجماعی( و ســهم باالی نظــر FATF در رتبه 
بنــدی بازل )وزن حدود 60 درصد در شــاخص 
 FATF کلی بازل( است. تصمیمات اتخاذ شده در
باید به صورت اجماعی باشــد و با توجه به حضور 
کشورهایی نظیر آمریکا، عربســتان و ...، بدیهی 

است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.
این یک واقعیت است که کشورمان برای برقراری 
ارتباطات مالی بیــن المللی نیازمند روابط بانکی 
است و برای این مهم، رعایت استانداردهای بین 
المللی و دریافت مدارک الزم و پیوستن به قوانین 
بیــن المللی و تصویب مصوبه های الزم در داخل 
کشور، ضروری است. اتفاقی که می تواند به خود 

تحریمی بانکی در داخل کشور پایان دهد.

خود تحریمی بانک های ایرانی
بانک های ایرانی فاصله بسیاری با استانداردهای بین المللی دارند

بانک رفاه هم به خانواده بزرگ پات پیوست
ترقی اقتصادی : بانک رفاه بیست و چهارمین بانک اضافه شده به خانواده پات لقب گرفت. اپلیکیشن 
پات کارت به کارت برای بانک رفاه را میســر کرد.بااضافه شدن بانک رفاه به پات، امکان انتقال وجه از 
مبدا 24 بانک و موسسه در اپلیکیشن پات فراهم شد.بر این اساس، نرم افزار پات امکان کارت به کارت 

از مبدا بانک رفاه را به تمامی بانک ها مهیا ساخت. 

قرارداد فاینانس ۱.۲میلیارد یورویی بانک صنعت و 
معدن بانک روسی

ترقی اقتصادی : قرارداد فاینانس یک میلیارد و 200 میلیون یورویی به منظور تامین مالی پروژه برقی 
سازی خط آهن گرمسار - اینچه برون بین بانک صنعت و معدن و ونش اکونوم بانک روسیه امضا شد تا 
روند تامین مالی توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور از سوی بانک صنعت و معدن شتاب بیشتری 
بگیرد.این قرارداد امروز در تاریخ 26 اردیبهشــت ماه با حضور نماینده بانک صنعت و معدن و مدیران 

ارشد ونش اکونوم بانک در روسیه به امضا رسید.

نرم افزار همراه بانک سینا با قابلیت های
 جدید در راه است

ترقی اقتصادی : نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سینا با قابلیت های جدید رونمایی می شود.نسخه 
جدید نرم افزار همراه بانک ســینا با هدف افزایش انعطاف پذیری در ارائه خدمات نوین بانکی و بهینه 
ســازی خدمات آن هم اکنون به صورت آزمایشــی راه اندازی شده و به زودی در دسترس کاربران قرار 
خواهد گرفت.در نسخه جدید همراه بانک سینا 44 قابلیت جدید اضافه شده که این تغییرات در بهبود 

فرایندهای کار با همراه بانک بسیار موثر است. 

»تبریز ۲۰۱۸« بانک ملی ایران به اینستاگرام آمد
ترقی اقتصادی : بانک ملی ایران که پیش از این مشارکت فعال خود در برگزاری رویداد تبریز 2018 
را عملیاتی نموده، در فضای مجازی نیز به این موضوع ورود کرده اســت.این بانک در راســتای ایفای 
رسالت اجتماعی خود و با هدف برجسته تر شدن رویداد تبریز 2018 و معرفی ایران اسالمی، مسابقه 

اینستاگرامی تبریز 2018 را در دو بخش گردشگران داخلی و بین الملل برگزار می کند.

بهره مندی ۲۰ هزار زوج جوان، از مزایای وام ازدواج 
بانک آینده

ترقی اقتصادی: هم زمان با 27 اردیبهشت ماه و در سومین سال روز اتصال بانک آینده به سامانه ازدواج 
بانک مرکزی ، تعداد زوج های جوانی که از وام ازدواج این بانک، بهره مند شدند؛ از مرز 20 )بیست( هزار 
نفر، عبور کرد.با گذشــت سه سال از فعالیت بانک آینده در این حوزه، تعداد واجدان شرایط تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج که بانک آینده را بدین منظور انتخاب کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون 
حضور در صف انتظار از مزایای این تســهیالت، در مجموع به ارزش تقریبی 2 )دو( هزار میلیارد ریال، 

بهره مند شدند؛ به بیش از 20 )بیست(  هزار نفر رسید.

همراه پرداخت بانک ایران زمین، تجربه متفاوتی دیگر
ترقی اقتصادی : بانک ایران زمین در راســتای ارتقاء سطح خدمات پرداخت، دستگاه همراه پرداخت 
ایران زمین را ارائه کرد.همراه پرداخت ایران زمین محصولی مناســب در راستای ارایه خدمات مطلوب 
همراه با ارزش افزوده برای مشتریان است.این دستگاه با قابلیت حمل و نقل آسان، انعطاف در سیستم 

عامل، رابط کاربری آسان، جایگزین مناسبی برای دستگاه های حجیم POS خواهد بود.

افزایش 9۰ درصدی سود حاصل از تسهیالت اعطائی 
بانک گردشگری

ترقی اقتصادی : طبق گزارش های مالی بانک گردشگری در سال مالی 96این بانک در زمینه سود و 
وجه التزام تسهیالت اعطایی رشد 90درصدی را تجربه کرده و این رقم که در سال 95مبلغ 14هزار و 

864میلیارد ریال بوده در سال 96به مبلغ 28هزار و 283میلیارد ریال رسیده است.
طبق صورت های مالی سال 96این بانک جمع درآمدهای مشاع با رشد 59درصدی نسبت به سال مالی 
95به مبلغ 32هزار و 228میلیارد ریال رسیده و درآمد حاصل از کارمزد با افزایش 80درصدی به مبلغ 
422میلیارد ریال رسیده است. ضمن این که از محل مبادالت ارزی مبلغ 15میلیارد و 369میلیون ریال 

سود کرده که در مقایسه با سال مالی 95با رشد چشمگیر 549درصدی همراه شده است.

امتیاز جدید بانک مسکن  به خانه اولی ها
ترقی اقتصادی :مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مســکن با اعــالم »ابالغ مصوبه چهارم 
اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار به شعب بانک در سراسر کشور«، از امتیاز تدارک دیده شده توسط 
بانک مســکن برای خانه اولی ها خبر داد.مســعود ایزدی اعالم کرد: مصوبه مربوط به کاهش نرخ سود 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم به شعب بانک در سراسر کشور ابالغ شد.ایزدی درباره جزئیات 
این ابالغیه که یک بخش آن به نحوه کاهش نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم و یک 
بخش دیگر به طراحی شکل جدید برای پرداخت اقساط ماهانه این تسهیالت مربوط است، گفت: نرخ 
ســود تسهیالت خرید مسکن پرداختی از محل صندوق یکم، بر حسب خانه اولی بودن و یا خانه اولی 
نبودن و دو نوع متقاضی و دو نوع منطقه شهری، به دو سطح 6 و 8 درصد کاهش پیدا کرده است. این 
تســهیالت در داخل بافت های فرسوده شــهری هم به خانه اولی ها و هم به متقاضیان غیر خانه اولی 
پرداخت می شود.چنانچه فرد متقاضی، خانه اولی باشد این تسهیالت با نرخ سود 6 درصد به او پرداخت 
می شود اما در صورتی که خانه اولی نباشد، تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده 

به وی با نرخ 8 درصد پرداخت خواهد شد.

بانک ملت، بانک محبوب سال 9۶ شد
ترقی اقتصادی : بانک ملت به عنوان یکی از پنج بانک محبوب کشــور در سال 1396 انتخاب شد.با 
نظرســنجی از 100 هزار مشتری شــبکه بانکی کشور در چهارمین جشنواره ساالنه بانک محبوب من  
بانک های محبوب مردم انتخاب شدند که بر این اساس، بانک ملت عنوان یکی از پنج بانک محبوب را 
به خود اختصاص داد.بر اساس این گزارش، تندیس بانک محبوب سال 96 از سوی دبیرخانه جشنواره، 

به بانک ملت اعطا شد.

جشنواره باشگاه مشتریان بانک سپه تمدید شد
ترقی اقتصادی : اولین جشــنواره باشگاه مشتریان بانک سپه با عنوان »رویاتو چک کن« که پیش از 
این قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد.بر این 
اساس اعضاء می توانند از این فرصت جهت افزایش امتیاز استفاده نموده و شانس خود را برای شرکت 
در قرعه کشی جشنواره افزایش دهند.بر اساس این گزارش آن دسته از مشتریانی که تا کنون موفق به 
عضویت در سامانه باشگاه نشده اند؛ در صورت عضویت تا پایان اردیبهشت ماه از 94 امتیاز تشویقی به 

مناسبت آغاز نود و چهارمین سالگرد تأسیس بانک سپه بهره مند خواهند شد.

شعب پست بانک  آماده افتتاح سپرده ارزی است 
ترقی اقتصادی :خســرو فرحی مدیرعامل پســت بانک ایران اعالم کرد: درراستای اجرای برنامه های 
بانک مرکزی و به منظور کمک به رونق اقتصادی کشــور، شــعب این بانک آماده افتتاح حساب سپرده  
ســرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشــخاص حقیقی و حقوقی است.فرحی تصریح کرد: ارزهای مورد 
پذیرش برای ســپرده سرمایه گذاری صرفاً اسکناس دالر و یورو بوده و حداقل سپرده گذاری نیز 1000 
دالر و یا 1000یورو می باشــد. وی افزود: مدت حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی 6 ماهه 
بوده و درصورت توافق طرفین برای دوره های 6 ماهه دیگر قابل تمدید می باشد و بانک پرداخت اصل و 

سود سپرده ارزی سپرده گذاران نیز به صورت ارز را تضمین می نماید

 نشست گروه سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا 
با حمایت بانک انصار

ترقی اقتصادی :باحمایت بانک انصار بیست ویکمین نشست گروه سرمایه گذاری نیک اندیشان کارایا 
و همکاری مرکز فین تک این بانک  در مرکز همایش های بانک مذکوربرگزار شــد.بانک انصار در راستای 
توســعه بانکداری باز و حمایت از اقتصاد دانش بنیان و توســعه اکوسیســتم فین تک اقدام به ایجاد و 
راه اندازی مرکز توســعه فناوری های مالی نموده است. این مرکز آمادگی همکاری با فعالین اکوسیستم 
نوآوری وکارآفرینی، تأمین مالی، ارائه خدمات منتورینگ و مشــاوره، تأمین فضای کار اشتراکی و سایر 

حمایت های موردنیاز فین تک ها و استارت اپ ها را دارد. 

اخبارکوتاه

وقتــی نقل وانتقاالت پول بدون مرز مشــخص با هــم می پیوندند و در 
دسترس قرار می گیرند و مطمئن هم هستند، فرایندهای مشترک پولی 
مسیری کوتاه تر می پیمایند. این اتفاقات با ارز دیجیتال رمزگذاری شده 
رخ می دهــد. پول نقــد و خطوط اعتباری و بانکی بــا رمزگذاری ارزها 
لطمه ای کامل می خورند چراکه مشتریان با دوره های نامشخص انتظار 
برای دست یافتن به ارزهای رمزنگاری شده و مناسبات داخلی این ارزها، 
ممکن است در بدترین حالت سرمایه های خود از دست بدهند. می توان 
گفت ارزهای رمزگذاری شده از نظام بانکی از این لحاظ که دارای فرایند 
پیشرفته نقل وانتقال پول است و یک تراکنش را تضمین می کند، به نفع 
خود بهره برداری می کند. استفاده فزاینده از فناوری زنجیره های بلوکی 
)بالک چین( که ستون فقرات ارزهای رمزنگاری شده است، به آسان شدن 
کل نظــام بانک داری جهانی کمک می کند. این ارزها به طور ریشــه ای 
واســطه ها را که به طور اشتباه نقش میانجی ناالزم تراکنش های مالی و 

پولی را بازی می کردند، از بین می برند.
جهان »بدون نظارت« ارز رمزنگاری شده یکی از قدرتمندترین فرایند ها 
در عصر دیجیتال اســت و بهترین سیستم برای پردازش پرداخت ها به 
شمار می رود. پول رمزنگاری شده در آینده نیز بسیار مورد توجه شرکت ها، 
کســب وکارها و مشتریان خواهد بود و تغییراتی اساسی در بانک داری و 
نظام های پولی در عرصه جهانی ایجاد خواهد کرد. ارز رمزنگاری شده به 
سه طریق می تواند به دموکراتیک شدن تراکنش های مالی و پولی جهانی 

آینده یاری رســاند. با در نظر گرفتن اینکه ارز رمزنگاری شده یک شکل 
دیجیتال از واحد پولی اســت، حشر و نشــر داشتن با این مفهوم نه به 
این دلیل که به چشم مصرف کننده چیزی ساختگی می آید دشوار است 
بلکه باید گفت اصال ســاختگی و تقلبی بودن در این نوع ارز بالموضوع 
اســت. تقلب در ساخت ارز رمزنگاری شده بر اســاس موارد امنیتی آن 
یکی از ســخت ترین تقلب ها در زمینه پول است. هر کسی وقتی که با 
ارز رمزنگاری شــده معامله می کند می تواند خیال راحتی داشــته باشد 
چراکه به لطف قوتــی که زنجیره های بلوکی دارند، این ارزها از تقلب و 
دستکاری محفوظ هستند. از اینها گذشــته، کسب وکارها وقتی که از 
ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند باید احساس کنند که اختیارات 
بیشتری نسبت به پول معمولی دارند چون بازگشت پول به طور اساسی 
تضمین شده است، به خصوص اگر برای انجام فرایندهای صحیح رمزنگاری 
از یک نرم افزار مطمئن استفاده شده باشد. در اینجا،  چیز دیگری نیز برای 
مالحظه وجود دارد: در فضای ارزهای رمزنگاری شده، بانک ها نمی توانند 
با کارآمدی ای به اندازه نرم افزارهایی که برای کار کردن با مبادالت بیشتر 

به خصوص معامالت بین مرز کشورها ساخته شده اند، کار کنند.
نرم افزارها هستند که می توانند با ابزارهای مبادله خاص خود، تا انتهای 
تراکنش ها از عملیات حفاظت کنند و دفاتر کل حسابداری تراکنش ها را 
به حجمی بسیار بیشتر از فرایندهای داخلی بانک های سنتی، ثبت کنند.
چرا فرایند ارسال پول در سرتاسر جهان آسان نیست؟ این پول شما است 
که ارسال می شود، درست است؟ چرا روزها یا حتی هفته ها طول می کشد 
تا پول به سالمت منتقل شود؟ چرا شما نباید قادر باشد پولتان را به دلخواه 
خود و با اطمینان به جایی که می خواهید ببرید، بدون اینکه تعرفه های 

طول مسیر را پرداخت کنید؟
این سؤاالت بوده اســت که باعث شده تب ارز رمزنگاری شده مثل یک 

شناگر روی سکوی پرتاب آماده برای جهش باشد.
وقتی که یک ارز رمزنگاری شده به جای دیگری منتقل می شود، برخی 
از فرایندها می توانند اساس این روند را تسریع ببخشند و یک تراکنش 
به هم پیوســته تر را ایجاد کنند. بــرای فرد، انتقال ارز رمزنگاری شــده 
می تواند اغلب بســیار سریع تر از پول فیزیکی انجام شود. همچنین پول 
رمزنگاری شده هزینه انتقال کمتری در فرایندهای پرداخت دارد و فناوری 
زنجیره بلوکی پشت ســر آن اجازه می دهد افراد واسطه حذف شوند و 

انتقال پول ساده تر و مطمئن تر صورت پذیرد.
ســرعت باالی نقل وانتقال پول در عین اینکه ممکن است گردش کلی 
پول در اقتصاد جهانی را افزایش دهد، اما تاثیری روی رشد تولید ناخالص 
داخلی ندارد. با این حال، یک نظام جهانی که بتواند نقل وانتقال های پولی 
را انجام دهد، می تواند نقشی حیاتی در کسب وکارهای روزبه روز بازی کند. 
در مورد شــرکت هایی با اندازه کوچک و متوسط، اگر شما در نظام های 
پرداختشان از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنید، آنها این ظرفیت را 
به دست خواهند آورد که هزینه های نقل وانتقال پول را کاهش دهند و 
زنجیره عرضه خود را با بازاریابان جهانی که با سهولت مبادالت بین مرزی 
پیدا می کنند بهبود ببخشــند. ارز رمزنگاری شده این توانایی را دارد که 
اقتصاد را به طور کارآمدی رشــد دهد و همچنین بهره وری را باال ببرد 

بدون اینکه روند پرداخت پول را به تاخیر اندازد.
در نهایت باید گفت که تاکید روی نظامی پولی که بر پایه ای فسادناپذیر 
ساخته شده،  برای قرن بیست ویکم امری اساسی است چراکه همه چیز 
فورا در عرض یک دقیقه مهیا می شود. با این حال،  باید گفت که استفاده 
از مفاهیمی مثل ارز رمزنگاری شــده و نقل وانتقال پول با استفاده از آنها 
می تواند باعث تشویق فعالیت های اقتصادی شود و اثری دومینویی نیز بر 
رشد اقتصادی خواهد داشت. مواردی مثل سیستم پرداخت »پی پل« یا 

»وِنمو« قبال این مسئله را ثابت کرده است.

سایه ارزهای رمزنگاری شده بر نظام مالی جهان 

آینده مبهم پول

تقدیر کمیسیون صنایع ومعادن 
مجلس از بانک پارسیان

ترقی اقتصادی : عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی در تقدیر نامه ای خطاب به مریم وحیدنیا، سرپرســت 
روابط عمومی بانک پارســیان، از تالش های کارکنان این بانک، 

تقدیر کرد.
در این نامه که به امضای سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی خطاب بــه وحید نیا، 
سرپرســت روابط عمومی بانک پارســیان صادر شده، آمده است: 
تالش های مجدانه و بی شائبه سرکار عالی و همکارانتان در بانک 
پارســیان، در راســتای اهداف عالیه مقام معظم رهبری در سال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، و همسویی با سیاست های بانک 
مرکزی درســاماندهی موسسات پولی غیرمجاز موجب شد تا این 
بانک، گام های موثری در راســتای رونق و شــکوفایی اقتصادی، 
تولید، اشتغال و مسوولیت اجتماعی بردارد، که بر خود واجب می 

دانم از زحمات بی دریغ شما تقدیر به عمل آورم

امکانات جدید همراه بانک پاسارگاد 
در نسخه آی او اس

ترقی اقتصادی : بانک پاسارگاد به منظور افزایش خدمات و رفاه 
حال مشــتریان، امکانات جدیدی را به موبایل بانک )همراه بانک 

پاسارگاد( در نسخه ios، افزود.
مهمتریــن این امکانات، راه اندازی قابلیت ورود با تشــخیص چهره در 
گوشــی های آیفون s است. سایر امکانات اضافه شده عبارتند از؛ امکان 
دریافــت گردش ســپرده های ارزی )تــک ارزی( و نمایش لوگو بانک 
مقصد در انتقال وجوه مشــتریان.گفتنی است بانک پاسارگاد خدمت 
همــراه بانک )موبایل بانک( را همراه با دیگر خدمات نوین بانکی خود، 
از جمله بانکداری مجازی، کیف پول همراه پاســارگاد)کیپاد(، برنامه 
موبایلی بانکداری اجتماعی بانک پاسارگاد)ویپاد(، برداشت  وجه نقد از 
خودپردازهای بانک پاسارگاد بدون استفاده از کارت، انتقال وجه کارتابلی، 
پرداخت انواع قبض با امکان اســکن بارکد و... ارائه می دهد. مشتریان 
گرامی با در دســت داشتن یک گوشی تلفن همراه می توانند در تمام 

مدت شبانه روز از خدمات سامانه همراه بانک پاسارگاد بهره مند شوند.

بانک سامان الگوی دیگر بانک های 
ایرانی است

ترقی اقتصادی : بانک های جهــان به دنبال تعامل با بانک های 
خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص 
و ســابقه مناســب، یکی از بهترین بانک های ایران برای تعامالت 

بین المللی به حساب می آید.
 DF Deutsche« دکتر بهــروز عبدالوند مدیر اجرایی شــرکت
Forfait AG« آلمــان با اعالم این مطلب اظهار داشــت: بانک 
ســامان در دوران تحریــم بر بحــث واردات مواد غذایــی و دارو 
متمرکز بود و همین امر سبب شناخته تر شدن این بانک در سطح 
کشــورهای اروپایی شد.عبدالوند با اشــاره به پیاده سازی قوانین 
تطبیق در بانک ســامان تاکید کرد: بــا توجه به قوانین اقتصادی 
حاکم بر دنیا، اجرای کامل قواعد تطبیق و مبارزه با پولشویی جزو 
الزامات پذیرش بین المللی اســت و به همین دلیل، بانک سامان 
یکی از بانک هایی است که به سرعت می تواند ادغام ایران را در بازار 

اقتصاد جهانی امکان پذیر کند.

سیستم بانکی ما امروز با چالش ها و موانع متعددی 
دست به گریبان است، برخی معتقدند که بانکها 
نقدینگــی الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار 

نمی دهند. 
این درحالی است که نه تنها، تاکنون مقادیر بسیار 
باالیی از منابع بانکــی دراختیار بخش خصوصی 
قــرار گرفته، بلکــه بانکها به قدری تســهیالت 
پرداخــت کرده اند که دیگــر نقدینگی دراختیار 
ندارند تــا بتوانند آن را دراختیار بخش خصوصی 
قرار دهند چنانکه حتــی اکثر بانکها از حد مجاز 
خود برای ارائه تسهیالت دهی نیز تجاوز کرده اند.

مطابــق قانــون، بانکها از محل ســپرده هایی که 

دریافت می کنند باید بخشی را برای سپرده قانونی 
و بخشــی دیگر را برای امــور روزانه خود درنظر 
بگیرنــد و تنها می توانند 80درصــد منابع را به 
صورت تسهیالت به فعاالن اقتصادی ارائه دهند، 
درحالی که اغلب بانکها امروز حتی از این حد نیز 
تجاوز کرده اند. با توجه به این شرایط، گفته هایی 
مبنی بر اینکه بانکهــا نقدینگی خود را دراختیار 
بخش خصوصی قرار نمی دهند، نمی تواند صحیح 
باشد چرا که سیستم بانکی نقدینگی قابل توجهی 
را دراختیــار بخش خصوصی قــرار داده و دیگر 

منابعی ندارد که دراختیار این بخش قرار دهند.
مســاله امروز بانکها مطالبات معوق بانکی است. 
مشــکلی که سیســتم بانکی را با چالشی بزرگ 
رو به رو کرده اســت. اما چــرا تعویق بازپرداخت 
این مطالبات امروزه دراین سیســتم مشهود است 
و روزبه روز افزایش می یابد؟ بخشــی از مطالبات 

بانکها ظاهرا و بخشی دیگر باطنا معوق شده اند، 
به اینصورت که بخش آشکار، در سررسید بانکها 
به ثبت رســیده و بخش پنهــان در دفاتر بانکی 
ثبت نشــده است. این به آن دلیل است که گاهی 
بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم 
بانکــی مراجعه می کنند و از این طریق وام قبلی 
را تسویه می کنند بی آنکه قسطی پرداخت کرده 
باشند.مین مسئله امروز به یکی از معضالت بزرگ 
سیســتم بانکی تبدیل شده اســت. تنها راه حل 
برای رفع این مســئله، راه حلی قضایی مبتنی بر 
نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است، 
تا قوه قضاییه به این مبحث ورود نکند، این مسائل 

استمرار خواهد داشت.
 درهمــه جای دنیا، بــرای مطالبات معوق بانکی 
راه حــل هایــی وجــود دارد، اما ایــن راه ها در 
ایران مرســوم نیســت. درواقع راه حل سیستم 
بانکی دراین کشــورها به این صورت اســت که 
اگر مدیران و ســهامداران شرکتی نتوانند به اداره 
امور شرکت بپردازند، سلب صالحیت می شوند و 

مدیران دیگری جایگزین آنها می شوند. البته این 
انتخاب نیز مشروط خواهد بود به اینکه مدیران و 
ســهامداران جدید در مدت زمانی دوساله بتوانند 
ســاختار مالی را اصالح و با اتمــام این مدت نیز 
از مدیریت شــرکت موردنظر کناره گیری کنند. 
عالوه براین انتخاب مدیر باید به تایید بانکها و قوه 

قضاییه رسیده باشد.
به عنوان مثال، شــرکت »کیاموتورز« که سازنده 
اتومبیل پراید اســت و یــک امپراطوری عظیم 
صنعتی را اداره می کند، ســالها پیش ورشکسته 
شــد، اما تولید پراید دراین شرکت متوقف نشد، 
بلکه با تغییر مدیر و ســهامداران شــرکت، ادامه 
یافت. امــا این روش متاســفانه در ایــران اجرا 
نمی شــود. زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته 
می شــود، تولید نیز متعاقب آن متوقف می شود، 
درحالــی که تولید نباید متوقف شــود بلکه باید 
مدیران آن شــرکتها سلب اختیار و افراد دیگری 
که توانایی هدایت شرکت را دارند، جایگزین آنها 

شوند.

راه حلی برای معضل بانک ها 

کارشناس بانکی 
احمد حاتمی یزد

 گزارشگر اقتصادی نیوزویک
کریل رادچنکو
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ضرورت حضور کارشناسان بیمه در تنظیم قوانین

قوانین بیمه مانع جذب مشتریان 
خارجی می شود

ترقی اقتصــادی :مدیرعامل 
بیمه نوین می گوید بهتر اســت 
دولــت و مجلــس در هنــگام 
تنظیم و تصویب قوانین مربوط 
بــه صنعــت بیمــه از حضور 
استفاده کند.  بیمه  کارشناسان 
بعضــا قوانین بیمه ای کشــور 
مشــکالتی دارند کــه منجر به 
از جذب مشــتریان  جلوگیری 

خارجی می شوند.
حســین کریم خان زند اظهار 
کرد: اینطور نیســت که بیمه ها نتوانند محصوالت جدید به بازار 
ارایه کنند. بیمه نوین هم در ســال گذشته دو محصول جدید به 
بازاردر گفت وگو  ارایه کرد و یک محصول جدید آماده شــده و به 
زودی ارایه خواهند شــد؛ لذا بیمه ها بســته به استقبال و کشش 
بازار تا جایی که بتوانند محصوالت جدید به بازار عرضه می کنند.

وی ادامه داد: ســعی بر این اســت که در محصوالت جدیدی که 
ارایه می شــود زحمت مشتری کم شــود. به این ترتیب که دیگر 
مشتری مجبور نشــود چند باره برای دریافت بیمه به دفتر بیمه 
مراجعه کند؛ بلکه می تواند با یک تلفن از شــرکت بیمه خسارت 
الزم را بگیرد و باقی پروســه ها توسط خود شــرکت بیمه انجام 

می شود.
مدیرعامل بیمه نوین همچنین گفت: ما اکنون با مشــکل جدی 
عوارض روبه رو هستیم که حق بیمه را گران کرده است. در شرایط 
فعلــی که صنعت بیمــه باید خود را میان مشــتریان جا بیندازد 
دریافت مبالغــی مانند عوارض و مالیــات ارزش افزوده منجر به 
گران شــدن حق بیمه شــده و همین منجر به آن می شــود که 
بعضی محصوالت بیمه مورد اســتقبال واقع نشوند و در عین حال 

شرکت های بیمه هم برای ارایه محصوالت جدید احتیاط کنند.
وی چنین بیان کرد: موضوع بعدی که باید به آن پرداخت، ایجاد 
شبکه فروش اســت. باید شبکه های فروش ایجاد شوند تا بیمه ها 
توســعه بیش تری پیدا کنند. بیمه مرکزی هم باید شرایط جذب 

نماینده را آسان تر کند.

توسط بیمه دی صورت گرفت

ورود بیمه های عمر جدید به بازار
طرح های جدیــد بیمه دی از  

جمله بیمه عمر ســاده زمانی 
بیمه عمــر مانــده بدهکار،   ،
بیمه عمر تلفیقــی، بیمه عمر 
و ســرمایه گذاری مســتمری 
حادثی، کمک هزینه تحصیلی 
فرزندان با حضــور مدیر عامل 

شرکت رونمایی شد. 
عامل  بختیاری،مدیر  مجیــد 
بیمه دی در مراسم رونمایی از 
محصوالت جدید بیمه ای عمر 
این شــرکت گفت: مجوز همه این طرحهــا از بیمه مرکزی دریافت 
شــده است و به منظور تحقق برنامه استراتژی سال جاری بیمه دی 
فروش خرد بیمه های عمر را در دستور کار قرارداده است . بختیاری 
در ادامه با معرفی طرح های جدید این شــرکت از جمله بیمه عمر 
ســاده زمانی ، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه عمر تلفیقی، بیمه عمر 
و سرمایه گذاری ، مستمری حادثی، کمک هزینه تحصیلی فرزندان 
از جمله طرح های جدیــد بیمه ای عمر، تصریح کرد: برخی از این 
طرح ها در صنعت بیمه جدید نیســت اما تــا پیش از این در بیمه 
دی وجود نداشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود کمک 
هزینه تحصیلی فرزنــدان و بیمه عمر حادثی را از جمله طرح های 
جدیــد بیمه ای عنوان کرد که با توجه به نیازهای جدید بازار امروز 
طراحی شــده اســت . مدیر عامل بیمه دی در پاسخ به این پرسش 
که در ســال گذشــته چه تعداد بیمه عمر صادر شــده است گفت: 
بیمه دی در ســال گذشته 20هزار فقره بیمه نامه صادر کرده که به 
نســبت تعداد ناچیزی است و با استراتژی که در سال 97 در دستور 
کار داریم امیدواریم این تعداد افزایش یابد.وی در پاســخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه با توجه به حرکت های جدید در این خصوص 
آیا حســاب های بیمه عمر این شــرکت از سایر حساب ها جدا می 
شود افزود: حساب ها جدا شده است و منابع بیمه های عمر را برای 

سایر رشته ها هزینه نمی کنیم.
وی ادامه داد : استاندارهای جدید مالی نیز بر این مسئله تاکید دارد و 
برای ایجاد ساختاری شفاف حساب ها را تفکیک می کنیم .وی با بیان 
اینکه محصوالت جدید این شرکت برای بازه های زمانی کوتاه مدت تر 
نسبت به سایر محصوالت مشابه طراحی شده است عنوان می کند که 

این محصوالت عمدتا از جنس سرمایه گذاری نیست. 
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نقل و انتقال پول مشکل روابط با بیمه گران اروپایی
اخبارکوتاههمتی اعالم کرد:  ارائه پوشش بیمه اتکایی ایران با ارز یورو

ورود »بیمه ما« به حوزه گردشگری سالمت
ترقی اقتصادی : روز گذشــته شــرکت بیمه ما با مرکز توسعه گردشگری سالمت 
کشورهای اســالمی قرارداد همکاری منعقد کرد.پرویز افشار مرکز توسعه گردشگری 
سالمت کشورهای اسالمی در نشست خبری کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی 
در حوزه ســالمت با محوریت کشورهای اسالمی بیان کرد: ایران در زمینه گردشگری 
سالمت مزیت های بالفعلی دارد که کمتر به آن پرداخته شده و کشورهای دیگر نیز آن را 
نمی دانند. یکی از این موارد سطح باالی امنیت ایران در این منطقه بحران زا و همچنین 
قابلیت های پزشــکی ما است. عالوه بر آن ایران در تولید علم و مقاله بی نظیر است و 
باید این ظرفیت ها را با صدای بلند به گوش دنیا برساند.در این نشست حجت اله بهاری 
فر مدیرعامل بیمه ما با اشاره به اینکه این قرارداد در رشته های اشخاص، مسئولیت و 
آتش سوزی به گردشگران ارائه خواهد شد عنوان کرد که بیمه ما آمادگی دارد با ارائه 
پوشش های بیمه در حوزه درمانی، ارائه پوشش بیمه ای به فعاالن اقتصادی و حمایت از 
سرمایه گذاری های مشترک در این قرارداد پیشگام باشد. در پایان این نشست تفاهم نامه 
همکاری میان مرکز توسعه گردشگری سالمت کشورهای اسالمی و بیمه "ما" امضا شد.

افتتاح شعبه اردبیل بیمه سرمد
ترقی اقتصادی : شــعبه اردبیل به جمع شــعب بیمه سرمد پیوست.در ابتدای این 
مراسم خانم عاشوری ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد هیات مدیره محترم شرکت بیمه 
سرمد به ایشان، اظهار امیدواری کرد: با توجه به پتانسیل های استان اردبیل، تاسیس 
شعبه در این استان، خدمات شایسته ای را به هموطنان اردبیلی ارائه نموده و در جهت 
فرهنگسازی بیمه و افزایش سهم بیمه ای استان در کشور گام های مثبتی بردارد.در 
ادامه، نصیری نیز بانک صادرات را پشتوانه ای همیشگی برای بیمه سرمد عنوان کرد و 
افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، این شرکت جزو سودآورترین شرکتهای زیرمجموعه 
بانک صادرات بوده است و این بانک در بحث سوپر مارکت مالی خود از خدمات بیمه 

ای این شرکت بهره برده است.

»بیانیان« لوح زرین چهره های ماندگار گرفت
ترقی اقتصادی :در کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران، تندیس و 
لوح زرین چهره های ماندگار در سال 1397 به علیرضا بیانیان مدیرعامل شرکت بیمه 
آرمان اهدا شد. در کنگره ملی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت که با حضور 
مؤسســات و شرکت های شاخص صنعت برگزار شــد، از بسیاری از مدیران شاخص 
صنعت به همراه مدیرعامل شرکت بیمه آرمان به عنوان چهره های ماندگار تقدیر شد.

مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه دانا
ترقی اقتصادی :مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه دانا تا روز 
دوشنبه مورخ 21 خرداد ماه جاری تمدید شد.طبق درخواست سهامداران و به منظور 
تامین حقوق کامل سهامداران و به موجب موافقت نامه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه 
جاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مهلت استفاده از حق تقدم به مدت 30 روز تا پایان 

وقت اداری روز دوشنبه مورخ 21 خرداد ماه سال 1397 تمدید شد.

انتصابات جدید مدیران سرپرستی بیمه کوثر
ترقی اقتصادی :طی احکام جداگانه  ای ازسوی مدیرعامل شرکت بیمه  کوثر، مدیران 
سرپرستی اســتان   های تهران و البرز منصوب شدند.در مراسم های جداگانه ای حیدر 
رحیمی و عنایت اله ریاضی به ترتیب به عنوان مدیران سرپرســتی استان های تهران و 
البرز معرفی شدند و از زحمات حسن سماک امانی و حیدر رحیمی مدیران سابق این 
سرپرستی ها تقدیر به عمل آمد.گفتنی است؛ حسن سماک امانی که تاکنون در سمت 
مدیران بیمه های آتش سوزی و سرپرســتی تهران،، مشغول به فعالیت بوده است، از 
این پس در جایگاه مدیر بیمه های آتش سوزی به مسئولیت خویش ادامه خواهد داد. 

بیمه مرکزی رتبه اول خدمات الکترونیکی شد
ترقی اقتصادی :سامانه سنهاب به عنوان یک ابزار نظارتی به شفافیت صنعت بیمه 
کمک شــایانی نموده است و نقطه عطف بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات 
در صنعت بیمه بوده است.ســامانه ســنهاب به عنوان یک ابزار نظارتی به شفافیت 
صنعت بیمه کمک شایانی نموده است و نقطه عطف بهره گیری از فناوری اطالعات 
و ارتباطات در صنعت بیمه بوده اســت.با توسعه ســنهاب صنعت بیمه، شفافیت و 
یکپارچگــی اطالعات صنعت بیمه به نحو معنی داری بهبود یافته و بیمه مرکزی به 
عنوان نهاد ناظر توانســته با رصد آنالین عملکرد شرکت های بیمه، سرعت، دقت و 

جامعیت نظارت خود را ارتقاء دهد.

  قراردادهای بیمه اتکایی خارجی 
ارزش برهم زدن ندارد

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان تاکید کرد که رقم قراردادهای بیمه 
اتکایی منعقد شده با بیمه گران خارجی به اندازه ای پایین است که با خروج آمریکا از 
برجام نیز ارزش برهم زدن ندارد.سیدمحمد آسوده درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام 
بر پایدار ماندن قراردادهای بیمه اتکایی خارجی، گفت: در طول دو و نیم سال گذشته 
قراردادهای زیادی با طرف های خارجی منعقد نشده و رقم قراردادهای موجود نیز به 
اندازه ای نیست که بخواهند آن را لغو کنند.وی، محدودیت های موجود در زمینه حمل 
و نقل پول را مهم ترین مانع برای انعقاد قراردادهای بزرگ با بیمه گران خارجی عنوان 
کرد و افزود: به دلیل محدودیت در حمل و نقل پول، اساســا امکان انعقاد قراردادهای 
بزرگ با بیمه گران خارجی به وجود نیامد و چند قراردادی نیز که بســته شــد، رقم 

محدودی دارند و ارزش بهم زدن ندارد.

 اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان خوش حساب

ترقی اقتصادی :بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان 
تامین اجتماعی در تمامی شعب این سازمان در کشور در حال اجرا است و کارفرمایان 
محترم می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیر 
ماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه ای به 
شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.تمامی کارفرمایانی 
که به این سازمان بدهی دارند می توانند دالیل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت 
حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری 

ها و استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.

شعبه بیمه سامان در ساری افتتاح شد
ترقی اقتصادی : طی مراســمی، راه اندازی و افتتاح شــعب ســاری با حضور دکتر 
داوود الماســی معاونت امور اجرایی، مختار ناصری مدیریت امور شــعب و نمایندگان 
نوید نظارتی سرپرست منطقه یک، هامرز کریمی مدیریت امور پشتیبانی بیمه سامان 
جمعی از مدیران بیمه ای استان و مسئولین ارشد مازندران، کارکنان و نمایندگان برگزار 
شد.شــعبه ساری بیمه سامان قصد دارد با ارائه خدمات متنوع و مطلوب به مشتریان 

بیمه سامان فصل جدیدی را در ارائه خدمات بیمه ای در استان مازندران آغاز نماید.

بیمه های زندگی بیمه ملت تحت پوشش اتکایی 
مونیخ ری قرار گرفت

ترقی اقتصادی :تمامی پرتفوی بیمه هــای زندگی بیمه ملت با عقد قرارداد اتکایی 
بین المللی، تحت پوشــش شرکت مونیخ ری آلمان قرار گرفت.این شرکت در راستای 
حفظ سطح توانگری مالی خود و ارائه خدمات بهتر به بیمه گزاران، قراردادهای ارزنده ای 
با بیمه گران اتکایی در سطح بین الملل منعقد کرده است.در ادامه این قراردادها و پس 
از مذاکرات چند ســاله، بیمه ملت موفق به عقد ســومین قرارداد اتکایی با بیمه گران 
اتکایی خارجی شد. بر اساس این گزارش، تمامی پرتفوی بیمه های زندگی بیمه ملت 
تحت پوشش شرکت مونیخ ری آلمان - بزرگ ترین بیمه گر اتکایی جهان - قرار گرفت.

ترقی اقتصادی : رییس کل بیمه مرکزی نوســانات 
اخیــر ارزی بر بازار بیمه کشــور را ناچیز اعالم کرد و 
گفت: پوشش های اتکایی بیمه های ایرانی با ارز یورو 

انجام می شود.
عبدالناصر همتی درباره اینکه سیاست های جدید ارزی 
تا چه اندازه بر صنعت بیمه ایران اثر گذار بوده اســت، 
گفت: این سیاســت ها تاثیر آنچنانی بر صنعت بیمه 
ندارد زیرا پوشش های اتکایی بیمه های ایرانی به یورو 
است.رییس شــورای عالی بیمه اظهار داشت: ما حق 
بیمه برای پوشــش های اتکایی به طرف های اروپایی 
را به یورو پرداخت می کنیم و در زمان بروز خســارت 
نیز به یورو این خسارت ها را دریافت می کنیم.همتی 
گفت: بیشــتر ذخایر ارزی بیمه مرکزی و شرکت های 
بیمه نیز به یورو است؛ با این حال برای پوشش برخی 
از ریســک های موجود در صنایع نیاز به دالر و سایر 
ارزها داریم که این موضوع باعث می شود تا حق بیمه 

مقداری گران تر شود.
وی درباره آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور پس از 
برجام گفت: قبل از تحریم ها، روابط بیمه ای ایران با 

بیمه گران عمده و اصلی اروپایی بسیار گسترده بود ، 
در حالی که این روابط در دوران تحریم، متوقف شده 

بود اما بعد از برجام بتدریج دوباره از سرگرفته شد.
وی با بیان اینکه در دو ســال گذشته مذاکرات بسیار 
گسترده و سطح باالیی با بیمه گران اتکایی و کارگزاران 
بیمه ای داشتیم، افزود: در مذاکرات با اروپایی ها به نتایج 
خوبی رسیدیم هرچند که بعد از روی کار آمدن دونالد 
ترامپ در آمریکا متاســفانه این مذاکرات دچار شوک 
شــد.رییس شــورای عالی بیمه ادامه داد: بعد از روی 
کار آمدن ترامپ، شــرکت های بیمه اروپایی با احتیاط 

بیشتری فعالیت های خود با ایران را ادامه می دهند.
همتــی در عین حال تصریح کرد: با این وجود در طی 
این مدت، بیمه گران اروپایی 30 درصد پوشش های 
مربوط به حوادث فاجعه آمیز در کشــور را که حدود 
1.2 میلیارد یورو می شود را تحت پوشش قرار داده اند.

رییــس کل بیمه مرکزی خاطرنشــان کرد که در دو 
سال اخیر کشتی های ایرانی تحت پوشش بیمه های 
خارجی قرار گرفته اند و حتی می توانند با بیمه ایرانی 

در اروپا تردد کنند.

رییس شورای عالی بیمه در عین حال بیشتر مشکالت 
در روابط با بیمه گران اروپایی را مربوط به نقل و انتقال 
پول دانســت و افزود: حق بیمه و دریافت خســارت 
نیازمند انتقال پول است و هنوز سیستم بانکی نتوانسته 

این مشکل را برای صنعت بیمه حل کند.
همتی تصریح کرد: با این وجود، حساب ویژه اتکایی را 
با قدرت حفظ کرده ایم و بخشی از پوشش های اتکایی 

را به آن می دهیم.

ترقی اقتصادی : فرآوری اطالعات و تبدیل آن به 
دانش به ویژه در حوزه کالن داده ها در صنعت بیمه 

اهمیت ویژه ای دارد.
کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
آسیا در نخستین نشست راهبردی فناوران و صنعت 
بیمه در ادامه مطلب فوق گفــت: فناوری اطالعات 
دردهه های اخیر موجب ایجاد تغییرات بســزایی در 
صنایع شده است و صنایع مالی از جمله صنعت بیمه 

از این امر مستثنی نبودند.
مدیرعامل بیمه آســیا با تاکید بــر این موضوع که 
شرکت های بیمه از پیشــگامان استفاده از فناوری 
اطالعات بودند، اظهار داشــت: شرکت های بیمه در 
ابتدا برای دســتیابی به اهدافی نظیر کاهش زمان و 

هزینه ها افزایش کارائی، بهره وری و ســودآوری .... 
به استفاده از تکنولوژی در ساختار خود روی آوردند.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا در ادامه افزود: با 
ظهور و بسط فعالیت اینشورتک ها این سازمان های 
ســنتی دریافتند که برای بقا ، ملزم به اســتفاده از 
فناوری هســتند. دکتر کاردگر با تصریح بهره مندی 
شــرکت های بیمه ای پیشــرو در جهان از فناوری 
اطالعات بیان داشــت: این شــرکت ها امروزه سعی 
در تجدید ساختارهای سنتی، ایجاد چابکی، افزایش 
ضریب نفوذ، کاهش ریســک، بهبــود پورتفوی و ... 
با اســتفاده از به روزترین فنــاوری ها و همکاری با 

اینشورتک ها را دارند.
مدیرعامــل بیمه آســیا در ادامه بــه تبیین برخی 

فناورهای موثر در توســعه صنعــت بیمه پرداخت و 
گفت: اســتفاده از اینترنت اشــیاء، در صنعت بیمه 
با اســتفاده از تجربه و تحلیل داده های مشــتریان 
موجب کسب شــناخت عمیق تر نسبت به مشتری، 
ارائه خدمات متناســب شــخصی، افزایــش میزان 
وفاداری مشــتری به صنعت بیمه، کاهش ریســک 
شــرکت های بیمه گر و ارائه محصوالت و خدمات 

جدید با قیمت مناسب می شود.
دکتــر کاردگــر در ادامه به موضــوع کالن داده ها 
پرداخــت و گفــت: کالن داده هایی کــه امروزه در 
شرکت های بیمه ای به صورتی جامع مورد استفاده 
قــرار می گیرند به بیمه گران این قدرت را می دهد 
تا به صورتی جامع تر نســبت به گذشته به تخمین 

ریسک پرداخته، تجربه مشتریان خود را بهبود داده 
و به ســطوح باالتری از پیش بینی ها دســت پیدا 

کنند.
وی افزود: با استفاده از مدیریت داده ها و مدل های 
پیش بینی کننده، شــرکت های بیمــه با تجزیه و 
تحلیل به دســت آمده از کالن داده ها، قادر هستند 

تا کشف تقلبات در صنعت بیمه را بهبود بخشند. 

ترقی اقتصادی : آیا افزایش نرخ دالر مبادله ای از 3750به 4200تومان 
تاثیری بــر ترازنامه بیمه های بازرگانی دارد؟ این ســوالی بود که موجب 
شــد سیدمحمد علی پور دبیر کل ســندیکای بیمه گران ایران با برگزاری 
میزگردی با حضور کارشناسان صنعت بیمه در پی پاسخگویی به آن باشد.
در این میزگرد معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاســارگاد، سیدمحمد 
آســوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان، میرآقازاده مدیرکل حســاب ها و 
ذخایر بیمه مرکزی، کاظمی مدیر کل بیمه های آتش ســوزی، مهندسی 

بیمه مرکزی و کیوان پورشــب عضو کمیســیون بیمه اتاق ایران حضور 
داشتند.افزایش نرخ ارز به ویژه دالر مبادله ای دستور اصلی این نشست بود. 
معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاســارگاد در این باره گفت: خوشبختانه 
صنعــت بیمه تابع مقررات ارز مبادله ای اســت و نیازهای ارزی خود را به 
بانک مرکزی اعالم می کند و با تایید بیمه مرکزی از منابع تامین شده با نرخ 
مبادله ای استفاده می کند. بنابراین در این جلسه درباره قیمت های شنیده 
شده ارز در بازار آزاد صحبت نمی کنیم و قیمت های ارز در بازار آزاد تاثیر 

مستقیمی بر صنعت بیمه ندارد.
ضمیری با بیان اینکه تغییر نرخ مبادله ای تاثیر آنی بر ترازنامه شــرکت ها 
دارد، گفت: شرکت هایی که منابع و دارایی های ارزی دارند، از افزایش نرخ 
تسعیر ارز بهره مند شــده و در موقعیت بهتری قرار می گیرند و در مقابل 
شرکت هایی که بدهی های ارزی دارند، بدهی آنها عدد بیشتری نشان داده 
می شــود.ضمیری توضیح داد: در ازای تامین پوشــش های اتکایی از بازار 
بین المللی حق بیمه ها به ارز پرداخت می شــود که با افزایش نرخ ارز این 
حق  بیمه ها که البته ازسوی بیمه گذاران پرداخت می شود، افزایش می یابد 

و تقریبا شرکت ها وضعیت مشابهی دارند.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: اما در بخش پرداخت خسارت وضعیت 

در شرکت های بیمه متفاوت است.وی افزود: در قراردادهای اتکایی معموال 
پیش بینی های الزم برای پرداخت خســارت می شــود و نرخ ارز ثابتی در 
قرارداد به توافق می رســد. چنانچه این توافق نباشــد امکان دارد میزان 
خسارتی که بیمه گر اتکایی می پردازد، کمتر از میزان خسارات واقعی باشد 
و شرکت  بیمه ایرانی را با زیان مواجه کند.وی با بیان اینکه در برخی موارد 
بیمه گران اتکایی از پرداخت خســارت با نرخ ارز یکسان امتناع می کنند 
گفت: اگر شــرایط بازار عادی باشد و نوســان نرخ ارز یک شیب معمولی 
داشته باشد، این قراردادها پاسخگوی خسارات هستند؛ اما در شرایطی که 
نوســان شیب تندی داشته باشد، می تواند زیان قابل توجهی برای شرکت 
داشته باشد.ضمیری یادآور شد: به دنبال افزایش نرخ ارز، افزایش حق بیمه 
در بیمه نامه های مسافرتی بسیار اندک است، اما در خصوص بیمه نامه هایی 
مانند باربری، هواپیما، نفت و انرژی که بیشــترین تاثیر را از نوسانات نرخ 
ارز می پذیرند و ارزبری باالیی دارند بیمه گذاران باید الحاقیه بگیرند و تغییر 

سرمایه دهند تا در زمان پرداخت خسارت دچار مشکل نشوند.
همچنین سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان به نکته مهمی 
اشاره کرد و گفت: در صنعت بیمه اصل مهمی به نام قاعده نسبی و ماده ای 
به نام ماده 10در قانون بیمه گــری داریم که می گوید چنانچه هر دارایی 
به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شــده باشد در روز حادثه شرکت بیمه 
به تناسب خســارت را می پردازد.وی ادامه داد: بنابراین دارایی بسیاری از 
واحدهای تولیدی و صنعتی با تغییر نرخ ارز افزایش یافته اســت اما حق 
بیمه ها به نرخ قبل پرداخت شده است، چنانچه بیمه گذاران خسارت کامل 
می خواهند باید متناسب با ارزش دارایی های خود حق بیمه پرداخت کنند 

و برای بیمه نامه های خود الحاقیه بگیرند. 

در سندیکای بیمه گران ایران مطرح شد

تاثیر نوسان نرخ ارز بر ترازنامه بیمه گران

مدیرعامل بیمه آسیا عنوان کرد :

اهمیت فرآوری اطالعات وتبدیل آن به دانش در صنعت بیمه

مدیرعامل بیمه آرمان مطرح کرد؛

راهکار اثر نوسانات نرخ ارز بر
 بازار بیمه

ترقی اقتصادی :بیمه گران با توجه به شرایط بازار ارز اگر در میزان 
پرتفوی و قیمت ســرمایه بیمه شده برخی بیمه نامه ها تغییر ایجاد 
نکنند، ممکن است در زمان وقوع خسارت در زمینه ایفای تعهدات 

دچار مشکل شوند.
علیرضا بیانیان با بیان اینکه بازار بیمه با توجه به  نوســانات نرخ دالر 
تحت تاثیر قرار گرفته، به اثرات  بازار ارز بر صنعت بیمه اشــاره کرد و 
گفت: اولین اثر نوسانات نرخ ارز بر بازار بیمه این است که بیمه گران 
باید افزایش ســرمایه بدهند، به عبارتی، موجودی آنها ممکن است با 
دالر 3800 تا 4000 تومان ارزیابی شده باشد اما اگر بخواهند با ارزش 
روز محاســبه کنند باید با دالر6100 یا 6200 و باالتر ارزیابی گردد. 
به گفته وی در حال حاضر ارز تک نرخی شــده است اما در بازار غیر 

رسمی همچنان نوسانات نرخ ارز مشهود است.
وی در تشریح دیگر اثرات نوســان نرخ ارز بر بازار بیمه افزود: نوسان 
نرخ ارز نه تنها بر موجودی مواد اولیه کارخانجات بلکه بر تمام دارایی 
های آنهــا نیز تاثیر می گذارد یعنی به صــورت اتوماتیک اگر اغراق 
نکرده باشیم حدوداً 100 درصد باید سرمایه بیمه شده در کارخانجات 
افزایش پیدا کند.به گفته وی، این اثرات در خصوص بیمه های باربری 
نیز مشهود است و نوسانات نرخ دالر به شدت بر روی تعهداتی که در 
این رشــته باید ایفا شود احساس می شود چرا که نوسانات نرخ دالر  
روی خودرو، بدنه، بیمه آتش ســوزی کار خانجات، بیمه های باربری 

کاالی وارد شده و مواد اولیه و کاالهای آماده عرضه تاثیر دارد.
بیانیان با اشــاره به اثرات نوسان نرخ ارز معتقد است، اگر بخواهیم به 
صــورت منطقی عمل کنیم حدوداً بین 60 تــا 65 درصد به صورت 
اتوماتیک وار باید افزایش پرتفوی داشــته باشیم.به گفته مدیر عامل 
بیمه آرمان، نوســان نرخ ارز روی مواد اولیه نیز اثر دارد و در نتیجه، 
درصد بهره ای هم که سرمایه دار باید از آن ببرد تغییر می کند، چون 
وقتی کاال بخواهد عرضه شود دقیقا باید روی قیمت روز حساب شود 
و شما در نظر بگیرید که سرمایه دار برای آن که بتواند منافع خودش 
را حفــظ بکند باید کاال یا خدمات را به ارزش روز بیاورد نه به قیمت 
تمام شده و نه به ارزش دفتری …بلکه به ارزش جایگزینی.وی گفت 
نگرانی اینجاست که بیمه گران با توجه به شرایط متالطم بازار ارز اگر 
در میزان پرتفوی و قیمت سرمایه بیمه شده در بیمه نامه هایی مانند 
آتش ســوزی و باربری تغییر ایجاد نکنند در این صورت ممکن است 

در زمان وقوع  خسارت در زمینه ایفای تعهدات دچار مشکل شوند.
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روابط
عمومیو 6

عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  گرامیداشت  مراسم   : اقتصادی  ترقی 
با حضور حسن روستا رییس هیات مدیره و علی اکبر صابریان مدیر 

روابط عمومی بانک ملت برگزار شد.
ارتباطات و  با تبریک روز جهانی  این مراسم  علی اکبر صابریان در 

روابط عمومی و همچنین فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: 
روابط عمومی، یک شغل نیست بلکه یک رسالت است و فلسفه وجودی 

آن، شنیدن صدای ذینفعان است.
وی روابط عمومی را چشم گوش و زبان سازمان خواند که ورود و خروج 

اطالعات از کانال آن صورت می گیرد.
مدیر روابط عمومی بانک ملت روابط عمومی را فراارتباط یعنی چیزی 
بیشتر از ایجاد ارتباطات دانست و ادامه داد: جایگاه روابط عمومی در 
متن و نه حاشیه و در قلب و دل هر سازمان و متصل به مدیریت است 
باالترین مقام سازمان  به  افراد  و مدیران روابط عمومی، نزدیک ترین 
مدیریت  با  تا  کنند  می  ایفا  را  مدیران  ارشد  دستیار  نقش  و  هستند 

اطالعات، از بحران ها پیشگیری یا از بروز آنها جلوگیری کنند.
روابط  داد:  ادامه  و  خواند  عمومی  روابط  اصلی  رکن  را  اخالق  وی 
عمومی، هنر هشتم است و باید 7 هنر دیگر را به کار بگیرد تا مطالب 
دیگر،  عبارت  به  کند  منتقل  مخاطبان  به  ممکن  شکل  بهترین  به  را 
روابط عمومی با خالقیت و عشق همراه است و ارتباط آن با مردم باید 

به گونه ای باشد که اعتماد آنان را جلب کند.
صاحب  و  عمومی  روابط  بودن  روز  به  ضرورت  بر  تاکید  با  صابریان 
سبک بودن آن در تحقیق و پژوهش، اضافه کرد: دستیابی به عنوان 
روابط عمومی برتر در بین بانک های خصوصی و با یک اندیشه ایده 
انداز روابط عمومی  آلیستی در بین تمام نهادهای مالی کشور، چشم 
بانک ملت است.وی پررنگ شدن چند ویژگی را برای تحقق این هدف 
مهم خواند و گفت: مشاور حرفه ای و امین مدیرعامل بودن، پاسخگو 
بودن  تاثیرگذار  با رسانه،  ارتباط  بودن در  انتظارات، متفاوت  به  بودن 
در تعامالت سازمانی و اخذ جایگاه ممتاز در گروه مالی ملت از جمله 

این ویژگی ها است.
مدیر روابط عمومی بانک ملت، به ماموریت های این اداره کل در سال 
این ماموریت ها شامل شناسایی و  ادامه داد:  اشاره کرد و  نیز  جاری 
برای حضور موثر در رسانه ها، حفظ و  افکار عمومی، تالش  مدیریت 

ارتقای برند و تسریع در دستیابی به مقاصد گروه مالی ملت است.
گفتار  ذینفعان،  همه  با  تعامل  در  منصفانه  رفتار  راستا،  این  در  وی 
خدمت  آزادانه،  بیان  بزرگنمایی،  و  نمایی  سیاه  از  دور  به  و  صادقانه 
متعهدانه، اعمال مسووالنه، کار آگاهانه و دانش بنیان با کمک گرفتن 
و  ها  رسانه  با  اصولی  ارتباط  و  دوسویه  ارتباط  بانک،  علمی  بخش  از 
ذینفعان برای ارتقای برند بانک را از جمله ارزش هایی خواند که باید 

رعایت شود.
صابریان، ادامه داد: سیاست های روابط عمومی در سال جاری شامل 
تخصیص بهینه منابع برای تبلیغات، هدفمندکردن مقاصد و ماموریت 
انسجام  افزایش  ها،  فعالیت  علمی  سازماندهی  ارتباطات،  بهبود  ها، 
و  بیرونی  متخصصان  و  مشاوران  از  گیری  بهره  کارآیی،  و  گروهی 

تاثیرگذاری در تعامالت سازمان تعیین شده است.
وی استراتژی روابط عمومی را ظرفیت سازی، فرهنگ سازی، اطالع 
رسانی و خاطره سازی ذکر کرد و گفت: در این راستا 80 پروژه طراحی 

و بین کارکنان توزیع شده است.
ملت  بانک  و عضو شورای رسانه  دانشگاه  استاد  مالکی،  دکتر مجتبی 
نیز در سخنانی، رویکردهای نوین در روابط عمومی را تشریح کرد و 
تواند  به هنگام خود می  با اطالع رسانی  اظهار داشت: روابط عمومی 
به مدیران در اتخاذ تصمیمات درست یاری برساند و سرعت دستیابی 
به اهداف تعیین شده را افزایش دهد.وی حرفه ای بودن، علمی بودن 
دانست  پیشرو  های  عمومی  روابط  مشخصات  از  را  بودن  دیجیتال  و 
اعتمادسازی،  سازی،  فرهنگ  سازی،  برجسته  بسترسازی،  افزود:  و 
ترغیب،  و  تبلیغ  رسانی،  اطالع  عمومی،  افکار  در  نفوذ  سخنگویی، 
رویکردهای جدید  نوین،  های  تکنولوژی  از  استفاده  و  هوشمندسازی 

روابط عمومی است.

17می، روز ملی جهانی ارتباطات است. 
این روز که مصادف با 27 اردیبهشت ماه 
ملی  عنوان»روز  به  نیز  ایران  در  است، 
شده  ثبت  عمومی«  روابط  و  ارتباطات 
و  نقش  تا  است  فرصتی  روز  این  است. 
دنیای  این  در  را  عمومی  روابط  جایگاه 
توجه  الکترونیک مورد  و  فناورانه  جدید 

قراردهیم.
امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک 
و  مدیریتی  های  گیری  تصمیم  به 
استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه 
است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، 
علمی و الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات 
تأکید  استراتژیک،  مدیریت  در  ممتاز  و  برجسته  نقاط  از  این،   بر  بنا  است. 
وظایف  از  منظور  واقع،   در  و  است  جهانی  و حتی  سازمانی  برون  محیط  بر 

استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.
اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی 
در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت 
سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی 

به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
تجربه  را  ای  پیچیده  تحوالت  دوران  عمومی  روابط  صنعت  اوصاف،  این  با 
می کند. از یک سو رشد فناوری های ارتباطی و فضای مجازی و از سوی دیگر 
اطالع  و  ارتباطاتی  صنعت  این  جویانه،  مشارکت  فعالیت  خواهان  مخاطباِن 
رسانی را با تحوالت جدی و عرصه های ناشناخته ای روبرو کرده است.در طول 
سالهای گذشته، تحولی اساسی در دسترسی مردم به اطالعات صورت گرفته 
است. واحدهای روابط عمومی در طول این سال ها تحت فشار بوده اند تا از 
انتشار مطالب به سوی مخاطبان توده ای فاصله گرفته و به سمت ارتباطات 

متعامل با مخاطبان فعال تغییر مسیر دهند و بدون تردید فضای مجازی در 
این عرصه نقش بی بدیلی بازی کرده است؛ نقشی پر از تهدید و فرصت.

آنچه مسلم است اینکه فرصت استفاده از فضای مجازی برای روابط عمومی 
ها خیلی بیشتر از جنبه های تهدیدآمیز آن است.این فضا می تواند جایگزینی 
برای پرکردن خالءهای ارتباطی و رسانه ای باشد. روابط عمومی ها با استفاده 
از این فرصت می توانند این جایگزینی را به وجود آورند. حضور مستمر و موثر 
کارکنان روابط عمومی ها در سازمان های مختلف در فضای مجازی کمک 
با  و  درست  اطالعات  همزمان  سازمان  یک  مختلف  های  بخش  تا  کند  می 
سرعت در اختیار مشتریان خود قرار دهند زیرا امکانات فضای مجازی به روابط 
عمومی سازمان ها این فرصت را می دهد که در فضایی گسترده تروباسرعت 
برقرارکنند. در جوامع فعلی روابط عمومی  ارتباط  بامخاطبان خود  بیشتری 
یکی از اصلی ترین عوامل برای ایجاد مناسبات با اقشار و جوامع مختلف به 
شمار می آید. روابط عمومی ها باید در رقابت در فضاهای مجازی کوشا باشند 

زیرا روابط عمومی نتیجه تحوالت جوامع و نظام های ارتباطی سازمان ها 
هستند که در دو بُعد درون  سازمانی و برون  سازمانی اتفاق 

جامعه  و  کار  محیط  در  افراد  میان  اعتماد  تا  می افتند 
به  می شود  انجام  سازمان  سوی  از  آنچه  به  نسبت 

 دست آید.
زیست در فضای مجازی را می توان سرنوشت 
محتوم انسان ها و سازمان ها دانست و در این 

ذاتی  نیاز  واسطه  به  ها  عمومی  روابط  میان 
به برقراری ارتباط، ناگزیر از برنامه ریزی 
زیستنی  از  برخورداری  برای  مطلوب 

مطلوب در این فضا هستند.
این فضا در عین حال که دایره مخاطبان 

و  تر  وسیع  را  ها  عمومی  روابط  دسترس  در 
عمل ارتباط را برای روابط عمومی ها تسهیل و 

تسریع می نماید، نیازمند افرادی است که از آگهی های توامان فنی، ارتباطی، 
تحوالت  همپای  و  همسو  فضا  این  در  تا  باشند  برخوردار  الزم   ... و  دانشی 

حرکت کنند.
به عبارتی روابط عمومی ها ناگزیر از سرمایه گذاری های آنالین هستند تا 
بتوانند در فضای مجازی برای مخاطبان خودپیامهای مناسبتی تولیدکنند،به 
ابهامات ونیازهای آنان به سرعت پاسخ گویند،امکان ایجادتماسهای سریع وبی 
واسطه رابین مخاطبان باسطوح مختلف سازمان فراهم کنند، در زمان بحران 
سریعاً وارد عمل شوند و از این بستر برای تامین اهداف ترفیعی یا تعالی نام 

سازمان بهره جویند.
ارتباطی و اطالعاتی و رسانه های  گرچه امروزه به لطف فناوری های نوین 
ترشده  تروواکنشهاوبازخوردهاپرشتاب  گسترده  ارتباطی  کانالهای  به  تعاملی 
ارتباطی و  این فناوری ها، به خودی خود، نقش نظام های  اند،امابی گمان 
رسانه های جمعی و روابط عمومی را برجسته نمی کند. بلکه این ها 
ابزارهایی هستند که با بهره گیری از آن ها، ما، به عنوان کنشگران و 
کارگزاران روابط عمومی می توانیم درکی عمیق تر از حرفه خود و 
وظایف خویش در حافظه مردم و سازمان های متبوع خود ایجاد 
نمی  انجام  ما  بلند  و همت  پویا  اندیشه  با  کار جز  این  و  کنیم 

پذیرد.
فعالیت روابط عمومی ها24 ساعت در شبانه روز، 
هفت روز در هفته و 365 روز در سال بدون مکث 
استفاده  فرصت  این  از  سبب  بدین  و  دارد  ادامه 
به  را  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  و  کنم  می 
ام در روابط عمومی و عرصه  تمام همکاران گرامی 
ارتباطات در سراسر ایران تبریک می گویم و از خداوند 
صادقانه  انجام  در  را  آنان  که  دارم  درخواست  بزرگ 
وظایف شان یاری دهد و سربلندگرداند.همت بلند دار که 

مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند.

ترقی اقتصادی : امروزه 
رسانه  ها  عمومی  روابط 
اختیار  در  متنوعی  های 
روابط  دارد.  قرار  آنها 
دسترسی  با  عمومی 
باید  ها  رسانه  این  به 
محتوای  تولید  چنان 
داشته  ارزشمندی 
با  مقایسه  در  که  باشد 
تبلیغات در رسانه های جمعی به صورت غیر مستقیم و 
با رویکردی ظریف موجب ارتقای برنامه ها باشد و تصویر 

مطلوبی از سازمان خود ارائه دهد
حوزه  پژوهشگر  و  مولف  مدرس،  امامی،  حسین  دکتر 
ارتباطات با بیان مطلب فوق درخصوص »بازاریابی محتوا« 
می  نام  اجتماعی«  عمومی  »روابط  از  که  زمانی  گفت: 
بریم منظور ما بکارگیری رسانه های اجتماعی در روابط 
عمومی است. رسانه های اجتماعی جزیی از رسانه های 
اختصاصی روابط عمومي ها شده اند. امروزه رسانه های 
اختصاصی متنوعی در اختیار روابط عمومی ها از جمله 
وب سایت سازماني، صفحه فیس بوک، توییتر، لینکدین 

کانال های تلگرامی و... قرار گرفته است.
اند در فضای  افتاده  این فکر  به  از سازمان ها   بسیاری 
نسل دوم وب یا همان وب دو، پا به پای مخاطبان خود 
گام بردارند و در آنجا حضور داشته  و برای تولید محتوا 
تالش کنند. عده ای به دنبال ترویج برند سازمانی خود 
و  مستمر  ارتباط  یا  و  رسانی  اطالع  دنبال  به  ای  عده 
تعامل با اعضا هستند. عده ای هم به دنبال ترافیک باالی 

سایت خود هستند.
وی با بیان اینکه روابط عمومي ها باید براي حضور در 
روابط  گفت:  باشند،  داشته  هدف  اجتماعي  رسانه هاي 

مثبت  تصویر  که  باشد  این  دنبال  به  باید  عمومی 
و مطلوبی از سازمان در ذهن مخاطب ترسیم 

کند. حال ممکن است سازمان او محصول 
یا خدمتی را ارائه دهد تا بتواند مردم را 

ترغیب به استفاده از آن محصول و یا 
خدمت کند و یا مشتری جدید جذب 
نماید و اعالم کند که سازمان من در 

ارائه محصول و یا خدمت بهتر از سازمان 
های رقیب و مشابه عمل می کند و یا مزیت 

رقابتی سازمان من نسبت به بقیه در چه چیزی 
است یا حتی به دنبال تحکیم و تثبیت روابط با مشتریان 

فعلی و یا کسب سود خود باشد.
بنابراین روابط عمومی ها برای خلق این نوع پیام ها از 
»هدفمند«  باید  خودتان  اختصاصی  های  رسانه  طریق 
عمل کنند. رسانه اختصاصي بر خالف رسانه جمعي قرار 
نیست پولی پرداخت شود و یا در آن تبلیغ صورت بگیرد. 
توسط  شده  کنترل  رسانه  یک  اختصاصی،  رسانه  یک 
خود روابط عمومي هاست. مانند وب سایت، اکانت توییتر 
فیس بوک، گوگل پالس، اینستاگرام و یا اپلیکیشن های 

تلفن همراه مانند برنامه پیام رسان های فوری یا کانال 
تلگرامی.

مدرس و پژوهشگر ارتباطات در خصوص تنوع رسانه ها 
در روابط عمومی گفت: امروزه روابط عمومی ها رسانه 
عمومی  روابط  دارد.  قرار  آنها  اختیار  در  متنوعی  های 
باید چنان تولید محتوای  این رسانه ها  به  با دسترسی 
در  تبلیغات  با  مقایسه  در  که  باشد  داشته  ارزشمندی 
رسانه های جمعی به صورت غیر مستقیم و با رویکردی 
ظریف موجب ارتقای برنامه ها باشد و تصویر مطلوبی از 
کردم  اشاره  آن  به  که  مواردی  دهد.  ارائه  سازمان خود 
مفاهیم جدیدی است که طی چند سال اخیر به تکنیک 
ها و وظایف روابط عمومی ها اضافه شده است و از آن به 
 Content Marketing عنوان بازاریابی محتوایی و یا
نام می برند. بنابراین بازاریابی محتوایی یک تکنیک است 
براي تولید و توزیع محتوا براي تعامل با گروهی مشخص 

از مخاطبان خاص با هدف ارتقای برند ما می باشد.
حال در اینجا سوالی به ذهن خطور می کند که قبال هم 
همین تولید محتوا جزء فعالیت هاي روتین روابط عمومی 
ها بوده است؟ در جواب باید گفت قرار است توزیع محتوا 
در رسانه های اجتماعی یا رسانه های اختصاصی صورت 
گیرد و بهینه سازی موتورهای جستجو به عهده خودمان 
باشد. یعنی من برای محتوایی که تولید مي کنم بازاریابی 

کنم که در صدر نتایج گوگل یا سایر جستجوها برسد و 
دقیقا همان چیزی را پیشنهاد می کند که مخاطب در 
جستجوی آن است. این نوع بازاریابی محتوا هم ربطی 
به تبلیغات و بازاریابی ما ندارد و مختص فعالیت روابط 

عمومی است.
گوگل، سایت شما را زنده نگه  مي دارد

یا  جستجو  موتورهای  با  که  کردند  کشف  مردم  امروزه 
شبکه های اجتماعی بهتر می توانند به پاسخ سوال شان 
درباره یک خدمت سازماني برسند. حتي به شبکه ها و 
گروه های فضای مجازی موبایلی نسبت به رسانه های 
اعتماد  بیشتر  روزنامه  و  تلویزیون  و  رادیو  مانند  جمعی 
دارند. زمانی که برای پاسخ به سواالت خود سراغ گوگل 
می روند گوگل هم ممکن است آنها را به سایت سازمانی 
شما هدایت کند که اگر این اتفاق رخ دهد شما موفق 
عمل کردید.  دکتر حسین امامی در ادامه سخنان خود 
اظهار داشت: الزم بذکر است که بگویم این گوگل است 
که سایت شما را زنده نگه می دارد و دلیل آن بازاریابی 
محتوایی خوب شما است. پس بازاریابی محتوا به معنی 

تولید محتوای خوب و توزیع و انتشار خوب است.
 این بازاریابی محتوا ماهیت روابط عمومی ها را دگرگون 
از یک جا نشستن، تهیه خبر و  را  آنها  فعالیت  کرده و 

داده  تغییر  سایت  در  درج 

به سمت کسب اطالعات مورد نیاز مخاطبان خود سوق 
مخاطب  فعلی  رایج  پاسخ سواالت  پی  در  تا  است  داده 
خود هر لحظه باشند.  این محتوای جدید را به شکل غیر 
مستقیم با داستان پردازی انجام دهیم. با کلید واژه های 
خاصی که موتورهای جستجو به راحتی آن را کشف می 

کنند، تولید محتوا کنیم.
مردم دیگر کمتر به وب سایت  سازمانها سر مي زنند

فایل  عکس،  تواند  می  بلکه  نیست  متن  فقط  محتوا 
صوتی، ویدئو کلیپ و یا هر متنی با هر فونتی را شامل 
کمتر سراغ وب سایت  مردم  موجب می شود  که  شود 
شما روند و ترجیح می دهند سوال خود را گوگل کنند و 
یا از دیگران در گروه های موبایلی بپرسند. پس شما باید 
طوری پیام خود را در شبکه ها و رسانه های اجتماعی 
آن  خواندن  به  ترغیب  شما  مخاطبان  که  کنید  توزیع 

شوند و در انتشار محتوای تولیدی شما مشارکت کنند.
چهار درس بازاریابي محتوا از برنامه خندوانه

امامی در پایان با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال چگونه 
با برنامه خندوانه آشنا شدید؟ شما در پاسخ بگویید که از 
طریق نوشته ها و کلیپ هایی که در گروه های موبایلی 
و شبکه های پیام رسان فوری موبایلی که دیدیم، آشنا 
شدیم. در اینجا به چند نکته اشاره می کنم: نکته اول 
اینکه این »کلیپ های جذاب ویدئویی« خندوانه موجب 
جذب مخاطب برای خود شد. پس محتوای ویدئویی یا 

تصویری اثرگذاری آن بیشتر و ماندگارتر است.
تلفن  ازمردم،  ای  عمده  بخش  اصلی  رسانه  دوم:  نکته 
استفاده  برای  هم  شما  پس  است  شده  هوشمند  همراه 
از  و  کنید  ریزی  برنامه  باید  رسانه  این  از  هوشمندانه 
نشوید. غافل  هم  موبایل  عمومی  روابط  سیاستگذاری 
برنامه  تمام  ما  بگویند که  نکته سوم: شاید عده ای هم 
های خندوانه را دنبال نکردیم بلکه همین کلیپ ها را در 
اینجا  تلگرام و واتس اپ دنبال کردیم.  آپارات،  یوتیوپ، 
و  رسانه  دقیق  چقدر  مخاطب  که  کنیم  دقت  باید 
یا  و  دنبال می کند  دارد،  را که دوست  محتوایی 
یا در گروه های موبایلی  از طریق سرچ کردن و 
رسانه  وابسته  را  و خود  کند  می  تماشا  و  دانلود 

جمعي نمي کند.
در مسابقه کمدین برتر که یک کمدین معروف با 
خود  مخاطبان  دل  نتوانست  خود  ساله  چندین  برند 
و  سبک  اطالعات،  از  مخاطبانش  زیرا  آورد  بدست  را 
نحوه لباس پوشیدن را نمی پسندید. هنرپیشه و کمدین 
معروف و یا در سطح کالن برند معروف و معتبر داشتن 
همیشه مالک نیست. این رقابت همیشگی است و یک 

لحظه غفلت وخطا به برند شما آسیب می زند.
هم  هنرپیشه خوب  یعنی  محتوا  بازاریابی  چهارم:  نکته 
نیاز به متن خوب و مطلوب دارد. یعنی پاسخگوی نیاز 
پردازی  داستان  باید  پس  باشد.  او  مطلوب  و  مخاطب 
نگه  راضی  و  و محتوای خوب موجب جذب  شود. متن 
داشتن مخاطب می شود و چیزی با ارزشتر از صداقت و 

رو راستی در محتوا نیست.

بازاریابی محتوا مختص فعالیت روابط عمومی است
روابطعمومیهادررسانههایاجتماعیبهدنبالچهچیزیهستند

شفافیت در اطالع رساني زمینه 
حرفه اي گري در روابط عمومي

در دنیاي کنوني، رســانه 
هــا به عنــوان یکــي از 
ابزارهــاي اطالع رســاني 
نقش  بخشــي،  آگاهي  و 
مهــم و تاثیرگــذاري در 
افکار عمومي  شکل دهي 
و جامعــه پذیري افراد در 
جوامع دارنــد.  امروزه در 
عصر ارتباطــات و دنیاي 
سازمان  و  افراد  اطالعات، 
ها با اســتفاده از رسانه ها 
و شبکه هاي اجتماعي مي توانند در رسیدن به اهداف خود در 
ارتباطات اجتماعي، فرهنگي و سیاسي موفق باشند. در چنین 
شرایطي سازمان ها از طریق روابط عمومي مي توانند با استفاده از 
رسانه ها آگاهي ببخشند، به افکار عمومي شکل دهند و اطالعات 
الزم مخاطبان و نیازهاي ذینفعان خود را در ســریع ترین زمان 
ممکن در اختیارآنها قرار دهند و اگر این تعامل دوسویه با شفافیت 
همراه و همسو باشد، جایگاه سازمان ها درافکار عمومي بیش از 
پیش ارتقا مي یابد. حدود 15 سال پیش الیحه آزادي اطالعات 
در هیات دولت تصویب شد. بر اساس این الیحه هر شخص حق 
دسترســي به اطالعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون آنرا منع 
کرده باشد، این مصوبه مؤسسات عمومي و سازمان هاي دولتي 
را موظف کرد تا در راســتاي نفع عمومي و حقوق شــهروندي، 
اطالعات عمومي خود را منتشــر کنند و دردسترس عموم قرار 
دهند.  این الیحه در راســتاي شــعار مهم دانستن حق مردم 
تصویب شد و این موضوع بیانگر این است که روابط عمومي ها در 
تعامل با رسانه ها باید با تالش زیاد فرایند اطالع رساني خود را به 
مخاطبان و گروه هاي مختلف مردمي در راستاي ایجاد شفافیت 
و جریان آزاد اطالع رساني گسترش دهند.  اجراي مؤثرتر آزادي 
اطالعات درجامعه مســتلزم همکاري و تعامل و ارتباط بیش از 
پیش روابط عمومي ها و رســانه هاي جمعي اســت که این دو 
بخش در یک فضاي دوستانه و عملي ودرکنار یکدیگر، مردم را 
به حق اساسي شان که حق دانستن و آگاهي پیرامون رخدادهاي 
پیراموني شان است، برساند. با آغاز عصر اطالعات، روابط عمومي 
مســئولیت هایي را با ایجاد نظم اطالعاتي و شــفاف سازي به 
دوش گرفته اســت که مي توان به آگاه کــردن افکار عمومي، 
شفاف سازي ارتباطي با تاکید بر اطالع رساني، جلب مشارکت، 
تعامالت دوسویه و پاسخگویي اشاره کرد. به رسیمت شناختن 
حق دسترسي عموم به اطالعات و پاسخگویي و شفافیت در برابر 
افکار عمومي منجر به »حرفه اي گرایي روابط عمومي« مي شود. 
دسترسي آزاد مردم به اطالعات و شفافیت اطالعاتي و ارتباطي با 
راهبرد اطالع رساني حداکثري و تولید، توزیع، انتشار اطالعات و 
اخبار و ایجاد یک تعامل آنالین با مخاطبان تنها از طریق فناوري 
هاي نوین ارتباطات و اطالعات  و رســانه هاي اجتماعي نوین 
امکان پذیر اســت. ضروري است که کارگزاران روابط عمومي با 
اصول و فنون روزنامه نگاري نوین و نحوه اطالع رساني و اطالع 
یابي و ارائه خدمات بر روي فضاي ســایبر آشنایي کافي داشته 
باشند تا بهتر بتوانند وسایل ارتبط جمعي، پورتال هاي اینترنتي 
وشبکه هاي اجتماعي خود را مدیریت کنند.  با گذشت  75 سال 
از ورود روابط عمومي به کشور و نیم قرن در سازمان هاي دولتي  
و غیــر دولتي، روابط عمومي ها و رســانه ها امروز باید تعریف 
جدیدي از فعالیت هایشــان ارائه کنند و با استفاده از تکنیک 
هاي جدید در راستاي تحقق جریان آزاد اطالعات و ارتباطات در 
راستاي منافع عمومي کشور و مردم گام بردارند. افزایش تولیدات 
خبري، گزارش، امورانتشــاراتي نظیر چاپ کتاب، بروشورهاي 
اطالعاتي و توسعه فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي و موبایلي 
وگسترش سایت هاي اینترنتي و اطالع رساني با رویکرد سرویس 
دهي اطالعاتي به مردم از ملزوماتي است که به نظر مي رسد باید 
در دستور کار روابط عمومي سازمان ها و رسانه هاي جمعي قرار 
گیرد. به عبارتي دیگر مي توان گفت دوران حبس اطالعات سال 
هاست به پایان رسیده وانتشار و شفاف سازي جریان اطالعات و 
ارتباطات باید در فرهنگ ما به امري رایج و نهادینه تبدیل شود. 
در این جا باید یادآور شد، حرکت آزاد اطالعات زمینه مشارکت، 
اطالع رساني و آگاهي رساني همگاني را فراهم مي کند و موجب 
توسعه و رشد خواهد شد و این نتیجه بهره گیري صحیح از روابط 
عمومي اســت به عالوه باید بپذیریم روابط عمومي و رسانه دو 
شــاخه از بدنه ارتباطات و دو حلقه از این زنجیره اســت که در 
خدمت و مکمل یکدیگر هستند. در این تردیدي نیست که امروز 
روابط عمومي را معمار نظام ارتباطات با مخاطبان ســازمان چه 
در داخــل و چه درخارج مي داننــد. زیرا مي توان ایجاد ارتباط 
در درون و بیرون ســازمان به منظــور توزیع اطالعات، تعادل و 
تعامل میان کارکنان، ایجاد تعهد و انگیزش بیشــتر کارکنان، 
ایجاد ترغیب، اقناع، تفاهم و آگاهي در مخاطبان را توسط روابط 
عمومي مشــاهده کرد و این نکته در آخر حائز اهمیت است که 
ضرورت بهره مندي جامعــه از اطالعات در دنیاي امروز ما را وا 
مي دارد تا روابط عمومي نوین را یک روابط عمومي اطالع مدار، 

اطالع شناس و اطالع رسان بدانیم.

یادداشت

چشم انداز روابط عمومی بانک ملت

روابط عمومی نتیجه تحوالت جوامع و نظام های ارتباطی سازمان ها

مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی 
سعداله عیسی زاده 

مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر
حمید رضا عظیمی
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سیمین دانشور در 19 اسفند 1357 در کیهان 
نوشت- قصد نداشــتم درباره زنان به تنهایی 
مطلبی بنویســم، چرا که مجموع زن و مرد و 
کودک را واحدی از خانواده انســانی می دانم و 
اگر در کشــور ها این خانواده مورد استثمار و 
استعمار و استکبار و استضعاف و استحمار قرار 
گرفتند، دسته جمعی بوده است. همگی با هم 
ستم دیده اند و رنج کشــیده اند. بار ها خانم ها 
از گروه هــای مختلف از من خواســتند که به 
سازمان یا جمعیت یا حزب منحصرا زنانه شان 
بپیوندم و استداللشان آن بود که زن ها همواره 
گرفتار ســتم مضاعف بوده اند. ســتم دستگاه 
از یک طرف و ســتمی که از مردســاالری در 
خانواده بــر آن ها رفته اســت از جانب دیگر. 
نپذیرفتم و استداللم چنین بود که اگر عدالت 
حکمروا گــردد، زن و مرد و کــودک در پناه 
آن خواهند آســود و اما ســتم دوم را بایستی 
بــا خود مردان حل کرد و بــا مردان به تفاهم 
رسید که پدران و شوهران و برادران و پسران 
ما هســتند و جمعیت های زنانه سوای مردان 
یــک نوع جبهه گیــری در برابر آنان اســت و 
نکند که این جمعیت هــا موجب تفرقه اندازی 
در این دورانی شــود که بیــش از هر زمان به 
وحدت کلمه نیازمندیم و دســت کم نکند که 
این جمعیت ها جنبه مشغولیت برای خالیق به 
خود بگیرد، موجب پراکندگی خاطرهای جمع 
شود و چوبی بشود الی چرخی که بایستی بر 
اساس ســازندگی انقالبی در جهت استقالل و 

عدالت و آزادی بچرخد.
در دوران پنجاه سال اســتبداد سیاه مقداری 
روغن ریخته، نذر امامــزاده زنان کردند اما نه 
به قصد خیرات که به قصد راضی نگه داشــتن 
گروهی از آنان به صــورت عوامل مهار کننده 
تا در پدران و شــوهران و برادران و پســران 
خود تاثیــر بگذارند و آنان را از مبارزه بر علیه 
دســتگاه ســتم باز بدارند. رضاخان به زور و 
خشــم حجاب از ســر زنان برداشت و پسرش 
قانون حمایت خانواده را پیش آورد. هیچ کدام 
اســاس درستی نداشت چرا که به مجرد رفتن 
پدر نیم بیشــتر زنان به سنت قدیم بازگشتند 
و می دانیم که فشــار همیشــه ضد خود را در 
درون می پروراند و جمع اضداد نیرویی می شود 
سیل آســا. اما قانون حمایت خانواده فقط در 
تهران و شــهرهای بزرگ اعمال می شد وگرنه 
در روســتا ها و شــهرهای کوچک، زنان کمتر 
خبردار شــدند. انگار نه خانــی آمده بود و نه 
رفته بود. درســت اســت که وکیل و وزیر هم 
از میــان زنــان به مجلس و هیــات دولت راه 
یافتند کــه کاش راه نمی یافتند. اما این قضیه 
یک رویه دیگر هم داشــت و آن موقع شناسی 

زنان آگاه و بیداردل بود. موقع شناســی زنان 
روشــنفکر و مبارز که پا به پای برادران خود 
به مدارس و دانشــگاه ها راه یافتند و دانش و 
تجربه اندوختند و به استقالل اقتصادی دست 
یافتند و اگر احیانا در خانواده های مردساالری 
ما کارد به استخوانشان رسید از قانون حمایت 
خانواده هم اســتفاده کردند. شاهد فداکاری 
این گروه از زنان بودم که فدیه گرانی به بهای 
آزادی می پرداختند و ســه چهار کار را با هم 
یدک می کشــیدند و خم به ابــرو نمی آوردند. 
شوهرداری ، خانه داری  بچه داری و کار خارج. 
ایــن زنان معلم، پرســتار، پزشــک، مهندس 
حقوقدان، کارمند و کارگــر و غیره بودند که 
ســنگینی بارهایی را که به دوش داشــتند به 
خاطر دست یافتن به آزادی با شکیبایی تحمل 
می کردند و اکثریــت مردهای این زنان حتی 
دکمه های افتاده کت های خود را نمی دوختند 
و همچنان چشم به دست زن هایشان داشتند، 
چه رسد به اینکه در کار خرید خانه و پرورش 
کــودکان قدمی بردارند.من بــه انقالب مردم 
ایــران عشــق می ورزیدم و همچنان عشــق 
مــی ورزم. در انقالب اســالمی ایــران با ابعاد 

وســیع و حیرت انگیزش، زنــان همگام مردان 
بودند. زنان از هر گروهی و بیشتر از همه زنان 
محروم راه به جایی نبرده. روز هفده شــهریور 
خونین در میدان شهدا زنان حتی در صف جلو 
بودند و می گویند هفتصد شــهید داده اند و در   
همان گورســتان به خــاک خفته اند که تربت 
شهدا مرد هم هست. و پیش از انقالب در میان 
مبارزان راه آزادی، اســامی صدیقه و اشرف و 
محبوبه و امثالشــان   همان اندازه برای ما عزیز 
اســت که نام های مســعود و مجید و خسرو و 

بیژن و نظایرشان....
من حضرت خمینی رهبر انقالب مردم ایران را 
کلمــه الحق می دانم. مردی می دانم که با کالم 
و کتاب به میدان آمده و با چنین ســالحی بر 
چنان زرادخانۀ کم نظیری مســتولی گردیده و 
کاری کرده اســت کس نکرد و کارشان. مردی 
می دانم مظهر تاریخی نو، فضایی نو و اخالقی نو، 
مردی که الهامات خود را باور دارد و ایمانش به 
یقین پیوسته است و احتماال دعای نیمه  شبان 
امام به تعبدش چنین بوده اســت که  ای ایمان 
یقین را به من ارزانی دار... و دعایش مستجاب 
گشته و چنین است که اینگونه بر خود مسلط 
و برخوردار از اعتماد به نفس اســت. و چنین 
مردی بار ها و بار ها گفته است که مسوول نسل 
آینده اســت و آرزویش نظام حکومتی اســت 
اسامی و ایرانی که حافظ استقالل و دموکراسی 
باشــد )پیام 4 ذی الحجه 1398( و گفته است 
که انقالب ایران فرصتی است الهی برای به ثمر 
رساندن آزادی و استقالل کشور )پیام های اول 
ذی الحجه 98 به آیات عظام طالقانی و منتظری 
پس از رهایی ایشــان از زندان( و چنین مردی 
از بار امانتی که بر دوش دارد آگاه اســت و به 
متاسفانه  دارد.اما  مســوولیت عظیمش وقوف 
دست های مرئی و نامرئی در کار و در راه است 
و می دانــد که آســان ترین راه مخدوش کردن 
چهرۀ پاک انقالب مردم ایــران تفرقه اندازی و 
ایجــاد دلهره، ترس، اضطــراب و ایجاد جنگ 
روانی اســت و کدام تفرقه انــدازی بهتر از جدا 
کــردن گروه عظیمــی از زنــان زحمتکش و 
روشــنفکر از نهضت؟ چه تفرقه اندازی عظیم تر 
از دلزده کردن و دلســرد کردن و شک در دل 
آنان افکندن و رماندشان و راندنشان به سمت 
اعتقادات افراطی از چپ و راست؟این دست ها 
ابتدا لغو قانون حمایت خانواده را با اســتناد به 
رای دفتــر امام در یک مورد اســتثنایی پیش 
کشــید در حالی که بار ها گفتند و نوشته شده 
بود که حضرت خمینی سخنگو و مشاور ندارد. 
در حالیکه نخست وزیر منتخب حضرت خمینی 
گفته بود که فعال مالک عمل ما قانون اساسی 
سابق است منهای موادی که به نظام سلطنت 
مربوط می شــود و بر طبق همین مالک یکی 
از احزاب را همچنان منحلــه اعالم کرده بود. 
خوشــبختانه هوشــیاری حضــرت خمینی و 
آگاهیش به ایــن بحث خاتمه داد و حق زن را 
در اسالم حتی بر تر از مرد شمرد. اینک مساله 
حجاب مطرح شده اســت به وسیلۀ تلفن و از 
طریق رادیو و آن هم نــه به زبان بر حق خود 
حضرت خمینــی، و آنچنان زنــان و دختران 
زحمتکش و شــیفته آزادی را آشفته کرده که 
در این برف و ســرمای زیر صفر همه شان را به 
خیابان ها کشانده است.خیال همه را راحت کنم 
که حجاب به صورت چادر یک مساله اسالمی 
نیست، یک مساله ســنتی است و خواهران ما 
که زیر این پوشــش با انقالب همگام شــدند 
چادر را مظهری از مبارزه و واکنشی نسبت به 
بندگی مصرف و بی بند و باری زنان عروســکی 
دوران پهلوی شــمردند. اما زنان نازپرورده آن 

دوران با دالرهای بی حســاب حمایتگرانشــان 
چون ولی شناس نبودند از این والیت گریختند 
و مــا ماندیم و این خوان یغما شــده با عده ای 
آتش بیاران معرکه که می توانند از کاهی کوهی 
بسازند و از اشاره ای فریادی.خواهران من بهتر از 
من می دانند که سرانداز و چادر بیشتر پوشش 
خاص زنان دربار های یغمامنش و عیالم و اورارتو 
بوده است )رجوع کنید به مقاله آقای دکتر فرخ 
ملکزاده زیر عنوان نقوش زن در هنر هخامنش 
، مجله دانشــکده ادبیات ، دانشگاه تهران سال 
1347( اگر خواهران سنت گرای ما می خواهند 
چادر به ســر کنند خود دانند و آزادند. حداقل 
آزادی، آزادی انتخاب پوشــش است. اما بدانند 
که در این راه مقلد زنان دربارهایی هستند که 
خود با نظیرش در افتاده اند و به »مشیت الهی« 
موفق گردیده اند. خواهران من که تمام احترام 
و ستایشم نثار آنان باد، چرا که بیشترین شهید 
را آن هــا داده اند، و ما به دنبال آن ها بود که راه 
افتادیم، می تواننــد به کمک طراحان لباس به 
پوشش های متنوعی دست یابند که الزاما سیاه 
نباشد، دست و پا گیر و مخل آزادی حرکات و 
فعالیتشان نشود، پارچه زیاد مصرف نکند، گران 
در نیاید، دســت ها آزاد باشد که بتواند بسازد و 
در نتیجــه ذهن را به فعالیــت وا دارد و ضمنا 
پوشیدگی شرعی و اسالمی را هم تضمین کند. 
کسی چه می داند؟ شاید این بار هم تمام زنان 

ایرانی سراسر کشور به دنبال شما آمدند. 
شــرط اصلی آزادی انتخاب است.اما چه مساله 
چادر و چه حجاب شــرعی اســالمی که اینک 
برای زنان کارمند و پرستار و پزشک و مهندس 
و معلم و حقوقدان و کارگر و غیره مطرح شده 
است از مســایل فرعی و فقهی و ظاهری است 
در حالیکه فعال کوهی از مشــکالت در برابر ما 
برپا ایســتاده و ســد راهمان است و طرح این 
مســائل با آن آب و تابی که از رادیو شــنیدیم 
که حتی خواهران اقلیت های مذهبی ما را هم 
در برگرفته بود و بعد کشدار کردنش به دست 
غرض ورزان که: یا روسی یا تو سری، جز اینکه 
مشکلی بر مشکالتمان بیفزاید و چند دستگی ها 
و تشــتت ها را افــزون کند حاصلــی ندارد و 
بیندیشیم چه عاملی یا عواملی از این تشتت، از 
این انفکاک نیرو ها سود می برد، از اینکه زن های 
زحمتکش و ســازنده را از نهضت جدا ســازد، 
آن ها را در مقابل مردان به جبهه گیری وادارد، 
آن ها را وادارد که احساس غبن و ستمدیدگی 
و شکست بنمایند، ان ها را وادارد که برادران و 
پســران و شوهران و پدران خود را از سازندگی 
انقالبــی بازدارند...ما هر وقت توانســتیم این 
خانه ویران را آبادان سازیم، اقتصادش را سر و 
سامان بدهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم، 
حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت 
تمامی مردم این ســرزمین ســیر و پوشیده و 
دارای ســقفی امن بر باالی سرشان شدند و از 
آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره مند 
گردیدند می توانیم به ســراغ مســائل فرعی و 
فقهی برویم. می توانیم ســر فرصت و با خیال 
آســوده و در خانه ای از پای بســت مستحکم 
بنشــینیم و به ســر و وضع زنان بپردازیم.درد 
زن ها را می دانم، مســاله بر سر این نیست که 
حجاب به ســر بکنند یا نکنند. مساله در ترس 
از لچک به ســر شدن است. مساله بر سر ترس 
از دور ماندن از مسئولیت عظیم است. مساله بر 
ســر به غیراساسی چسبیدن و از اساس منفک 
شدن اســت. اما هر طور که باشد به هر جهت 
همه می دانند که تقوا در پوشــیدگی ظاهری 
نیســت، تقوا بایستی مرکوز ذهن و روح انسان 

چه زن و چه مرد باشد.

فرهنگ
ادب 7

و

درباره آداب و رسوم  تهران در ماه مبارک رمضان باید اذعان داشت که بسیاری از آن ها را امروز در  
قاموس رفتار مردم نمی بینیم و پایتخت نشینان کنونی بسیاری را فراموش کرده و یا هرگز آن ها 
را نمی شناسند. تهرانی ها پیش از شروع رمضان با انجام  اعمالی به پیشواز رمضان می رفتند و 

خود را آماده این ماه مبارک می کردند: 
نظافت و گردگیری مساجد: در ماه رمضان مساجد رونق می گرفت و مردم روزهایی پیش از 
آغاز رمضان  غبار از مساجد بر می گرفتند و زیر اندازها ی مسجد را اعم از فرش و زیلو و حصیر و 
غیره رفت و روب می کردند.قالی هایی مردم برای ثواب به مساجد می فرستادند. همچنین نظافت 
مستراح ها و لولئین خانه ها )مستراح های عمومی( رونقی دیگر گرفته به دنبال تخلیه انبارهای 
آن ها که قبال به زارعین دوالبی و شاه عبدالعظیمی جهت کود پیش فروش شده بود و در ماه قبل 
از رمضان صورت گرفته بود تنظیف گردیده آب حوض ها که به صورت مردابی آکنده از حشرات 

گوناگون در آمده بود.تجدید خزینه های حمام ها آب تازه گرفته .
رویت ماه: آخر ماه شعبان شبی که قرار بود ماه مبارک رمضان حلول کند،اغلب  تهرانی ها با شوق 
و ذوقی دلپذیر برای رؤیت ماه مبارک رمضان آب و آینه بر می داشتند وراهی بام خانه می شدند 
و با دلی آرام و راز و نیاز با معبود،هالل ماه را در آسمان پاک و پر ستاره تهران آن روز می جستند.

البته اعالم رؤیت ماه همه گاه با مجتهد زمان بوده است. 
تعطیلی  و رونق برخی کسبه :کسبه تهران قدیم در ماه رمضان غیراز بقال، قصاب و خباز عموما 
تعطیل می شدند، زیرا اغلب مردم به دلیل شب زنده داری تا ظهر روز بعد خواب بودند،مشاغلی 
هم که فقط ناهاری داشتند تمام ماه رمضان تعطیل می شدند.عالوه بر این ها کسب و کارهایی هم 
در تهران قدیم بود که کارشان با شرع مغایرت داشت.با این وجود این نوع کسبه در ایام دیگر سال 
دایر بودند اما در ماه رمضان تعطیل می شدند.شغل هایی از قبیل؛ پیاله فروشی)محل عرق خوری( 
شیرکخانه )جایی مانند رســتوران های امروزی که در آن جا غذا و عرق و شراب و گاهی زنان و 
پســران خود فروش عرضه می شد. یادآوری شود این مکان با شیره خانه تفاوت داشت ( و شغل 
هایی که شخص روزه دار از انجامش معذور بود نظیر؛زالو اندازی،دندان سازی،حجامت و در کنار 
این مشاغل کاسب هایی هم بودند،که در این ماه بازارشان سکه می شد و از رونقی ویژه برخوردار: 

وصیت نامه نویس، کتاب دعا فروش و قرآن فروش و ...
مهیا شدن کدبانوی خانه: زن ها به پاک کردن برنج و حبوبات و کوبیدن آرد برنج و نخودچی و 
زردچوبه و امثال آن بر آمده خانه را پر و پیمان می ساختند و از اول این ماه بود که احوال و رفتار و 
قیافه های این دسته وضع دیگر یافته تغییرات کلی می گرفت .پارچه های نو از صندوقچه ها بیرون 

می آمد و آدم ها در عزیزداشت ماه خدا، جامه تازه به تن می کردند. 
رســم کلوخ اندازان:مومنین طبقه اول و دوم تقریبــا از زن و مرد کلوخ اندازان را این طور برگزار 
می کردند که مردها از روی حســابی که می خواستند به پیشواز رمضان که از سه روز تا یک روز 
قبل از آن بود بروند به اصالح و حمام رفته سرها را تراشیده ریش ها را توپی و محرابی و قبضه ای 
و دورگیوه ای آرایش داده حنایی ها حنا بسته خضابی ها خضاب می گذاشتند و بقول خودشان 
دیگ و دیگ ور و مالقه را ســفید می کردند و زن ها بند و برمه مفصل نموده طاس و دولچه را 
به سفید گری می دادند و حمام سفت و سختی رفته بزک های تند و تیزی کرده قشنگ ترین 
لباس ها را پوشیده لذیذ ترین غذا ها را پخته همراه شیرینی آجیلی که مردها از کوچه می آوردند 
عیش را برقرار و از یک تا هر چند باری که توانایی مرد بود کلوخ اندازان می گرفتند. بعد از آن ها 
کلوخ اندازان دســته دوم بود که رنگ و بوی بیش تری داشت و مرد ها سر و صورت هایی را که 
از شــب عید غدیر و شب عید نوروز تا آن روز اصالح نکرده بودند اصالح کرده ماشین و تیغ می 
انداختند و زن ها دستی به خود برده باال و پایین را تمیز می کردند و در این کلوخ اندازان بود که 
وسمه جوش ها بر سر سه پایه های منقل ها رفته تخمه آجیل ها فراهم می شد و بعد از ظهر آن 
شب همه کارهای خود را کنار گذارده به آرایش بزک دوزک می پرداختند. بعد از آن ها هم کلوخ 
اندازان داش مشدی ها و الواط و رنود و عرق خورها بود که آن ها نیز هر دسته به فراخور حال و 
مطابق عالقه خود افراط را به حد اعال می رسانیدند و کامل ترین آن ها کلوخ اندازان عیاش ها بود 

که به فاحشه خانه ها رفته بساط ساز و ضرب و می گساری را آن جا برپا می کردند. 
تعزیه در رمضان : تا پایان سلطنت محمدعلیشاه، مجالس تعزیه معموال در ایام ماه محرم و صفر 
در تهران اجرا می شــد، ولی در دوران احمدشاه در ساختمان تکیه آقا در حصار بوعلی شمیران 
)جنوب نیاوران( به دستور کامران میرزا نایب السلطنه، تعزیه خاص ماه رمضان بعدازظهرها تا قبل 
از افطار در مقابل احمدشاه و خانواده سلطنتی اجرا می شد. مسیرهای عمومی و بازارها با فانوس 
نفتی و روغنی تا صبح روشــن بود. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یعنی سال 1297 قمری به 
جای چراغ های نفتی از چراغ گاز کارخانه حاج میرزاحســین خان قزوینی استفاده می شد. در 
زمان مظفرالدین شــاه با به راه افتادن کارخانه 400 کیلوواتی حاج حسین آقا امین الضرب، برق 

جانشین چراغ گاز شد. 
آداب و رسوم سحری

شلیک توپ: در عصر قاجاریه افراد قشون و قزاق خانه در دو وقت سحر و افطار در میدان توپخانه 
و دروازه های شهر مبادرت به شلیک چند تیر توپ می کردند، تا بدین ترتیب با صدای توپ مردم 

را از رسیدن این دو زمان با خبر سازند. 
بانگ خروس: یکی از راه هایی که از قدیم اال یام تهرانی ها برای بیداری ســحر از آن اســتفاده 
می کردند صدای بانگ خروس بود. از این رو وجود خروس را در خانه خوش یمن می دانستند، به 

خصوص خروس سفید چهل تاج که نشانه خیر و برکت بود. 
سوره یاسین و طه: بعضی به نیت این که سحر از خواب بیدار شوند قبل از خواب سوره یاسین و 
طه می خواندند و از خداوند می خواستند که سحر خواب نمانده و در فرصت مناسب بیدار شوند. 
چراغ روشن: قبل از نصب کارخانه برق در تهران، بعضی از خدام مساجد یکی دوساعت به سحر 
چراغهایی را روشن می کردند و در نقاط مرتفع شهر و گلدسته مساجد می گذاشتند تا مردم با 

دیدن نور چراغ به نزدیک شدن سحر پی ببرند. 
کوبیدن دیوار همسایه: در ماه رمضان همسایه ها با هم قرار می گذاشتند هر کسی سحر زودتر بیدار 
شد، همسایه های دیگر را هم بیدار کند. در صورتی که خانه ها دیوار به دیوار بود، با کوبیدن مشت 
های پیاپی به دیوار، در غیر این صورت به درخانه همسایه می رفتند و کوبه در را می کوبیدند تا از 

خانه صدای »کیه« بلند شود و مطمئن شوند اهل خانه بیدارند. 
نذر کردن نیکوکاران: در قدیم گاهی افراد مومن و معتقد برای ثواب یا نذری که داشتند سحرهای 
ماه رمضان مردم را بیدار می کردند. برای این کار نزدیک سحر از کوچه ها می گذشتند و با خواندن 
اشعار مذهبی یا کوبیدن حلقه در خانه ها و یا با کوبیدن قطعه ای چوب روی طبل و حلب خالی 

مردم را بیدار می کردند. 
صدای مناجات: بسیاری از مردم تهران قدیم با صدای مناجات یک ساعت مانده به سحر که از 
گلدسته مساجد و پشت بام ها بلند می شد از خواب بیدار می شدند. این مناجات غالبا سوره والفجر 
یا دعاهایی از کتاب زادالمعاد و دیگر کتب ادعیه )قبل از انتشار مفاتیح الجنان( یا صحیفه سجادیه 

و اشعار خواجه عبدا... انصاری بود.
رفت و آمد: تهران قدیم از نظر عبور و مرور مقرراتی خاص داشــت به آن معنی که دو ســاعت 
است از شب گذشته در ارگ تهران و وسط چهار سوق بزرگ بازار طبل می زدند که آن را طبل 
برچین برچین می گفتند کســبه با شنیدن صدای طبل بســاط خود را جمع می کردند و سه 

ساعت بعد از غروب نیز شیپور خاموشی نواخته می شد و عبور و مرور قطع می گردید، اما در 
ماه مبارک رمضان تمام این مقررات لغو می شد و مردم تمام شب را آزادانه در شهر رفت 

وآمد می کردند و در حمام ها، مســاجد، زورخانه ها و قهوه خانه ها تا نزدیک 
سحر باز بود. 

آداب ماه  مبارک رمضان 

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم
 می توانیم به پوششی برای زنان دست یابیم 

که الزاما سیاه نباشد

ساده 

متوسط

سخت

ودوکو
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سیمین دانشور
زنان  ایران زمین

سیمین دانشور
ســیمین دانشور )زاده 8 اردیبهشت 1300 در شیراز - 18 اسفند سال 1390 خورشیدی در 
تهران( نویســنده و مترجم ایرانی و همسر جالل آل احمد بود و در اکثر فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی همســرش حضور و همکاری داشت. وی نخســتین زن ایرانی بود که به صورتی 
حرفه ای در زبان فارســی داستان نوشت. او فرزند محمدعلی دانشور )پزشک( و قمرالسلطنه 
حکمت )مدیر هنرســتان دخترانه و نقاش( بود. تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه 
انگلیســی مهرآیین انجام داد و در امتحان نهایی دیپلم شــاگرد اول کل کشــور شد. سپس 
برای ادامه تحصیل در رشــته ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت.سیمین 
، پس از مرگ پدرش در 1320 خورشــیدی، آغاز به مقاله نویسی برای رادیو تهران و روزنامه 
ایران کرد. او از نام مســتعار شیرازی بی نام استفاده می کرد.در 1327 مجموعه داستان کوتاه 
آتش خاموش را منتشر کرد که نخستین مجموعه داستانی است که به قلم زنی ایرانی چاپ 
شده است. تشویق کننده دانشور در داستان نویسی فاطمه سیاح، استاد راهنمای وی، و صادق 

هدایت بودند. 
آشنایی سیمین و جال 

در ســال1327، در حالی که در اتوبوس از تهران راهی شیراز بود با جالل آل احمد نویسنده 
و روشــنفکر ایرانی آشنا شد و بعد با او ازدواج کرد.یکی از نزدیکان سیمین نقل می کند: »ما 
عید رفته بودیم اصفهان و در اتوبوســی که می خواســتیم به تهران برگردیم، آقایی صندلی 
کنارش را به خانم سیمین تعارف کرد. آن دو کنار هم نشستند. بعد آمدیم خانه. صبح دیدم 
خانم سیمین دارند آماده می شوند که بروند بیرون. من هم می خواستم بروم خرید. وقتی در 
را باز کردم، دیدم آقای آل احمد مقابل در ایستاده اســت. نگو این ها روز قبل قرار مدارشــان 
را گذاشــته اند. روز نهم آشنایی شان هم قرار عقد گذاشــتند. بعد همه را دعوت کردیم و در 
مراسمشــان فامیل و همه نویســندگان بودند. صادق هدایت هم بود. بعد آن ها خانه ای اجاره 
کردند و رفتند سر زندگی شان.« سیمین دانشور در 1328 با مدرک دکتری ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. عنوان رساله وی »علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا 
قرن هفتم« بود )با راهنمایی سیاح و بدیع الزمان فروزانفر.( در شهریور 1331 با دریافت بورس 
تحصیلی از مؤسســه فولبرایت به دانشگاه استنفورد آمریکا رفت و در آنجا یک سال در رشته 
زیبایی شناسی تحصیل کرد. وی در این دانشگاه نزد واالس استنگر داستان نویسی و نزد فیل 
پریک نمایش نامه نویســی آموخت. در این مدت دو داستان کوتاه که دانشور به زبان انگلیسی 

نوشته بود در ایاالت متحده چاپ شد.
 پس از برگشــتن به ایران، در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت؛ تا این که در سال 
1338 استاد دانشــگاه تهران در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر شد. اندکی پیش از مرگ 
آل احمد در 1348، رمان َسووشون را منتشر کرد، که از جمله پرفروش ترین رمان های معاصر 
اســت. در 1358 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی 
حرفه ای در زبان فارســی داستان نوشت. مهم ترین اثر او رمان سووشون است که به 17 زبان 
ترجمه شده و درباره رخدادهای زمان رضاشاه است. این بانوی پیشکسوت داستان نویس پس 
از یک دوره بیماری، در سال 86 کار نوشتن را دوباره از سر گرفت و داستانی با نام برو به شاه 
بگو نگاشــت درباره حضرت علی و مظلومیت های ایشــان است. از سیمین دانشور همواره به 

عنوان یک جریان پیشرو و خالق آثار کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام می برند.

درگذشت
30 تیر 1386 خورشیدی دانشور به علت مشکالت حاد تنفسی در بیمارستان پارس بستری 
شــد، نیز شایع شد که وی درگذشته اســت اما این خبر تکذیب شداو در 22 مرداد 1386 با 
تشــخیص تیم پزشــکی از بیمارستان پارس مرخص شد. ســیمین دانشور پس از یک دوره 
بیماری آنفلوآنزا،عصر روز 18 اسفند 1390 برابر با 8 مارس 2012 در 90 سالگی در خانه اش 
در تهران درگذشت. خبرگزاری مهر آدرس محل دفن او را قطعه 88 )هنرمندان(، ردیف 150، 

شماره 31 ذکر کرده است 
آثار

مجموعه داستان ها:آتش خاموش، شهری چون بهشت،به کی سالم کنم؟، از پرنده های مهاجر 
بپرس 

رمان ها: َسووشون ،جزیره سرگردانی، سارباْن سرگردان، کوه سرگردان، 
ترجمه ها:سرباز شکالتی، نوشته برنارد شاو، دشمنان، نوشته آنتوان چخوف، بنال وطن، نوشته 
آلن پیتون، داغ ننگ، نوشته ناتانیل هاثورن،باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف، ماه عسل آفتابی 

)مجموعه داستان(، نوشته ریونوسوکه آکوتاگاوا و کمدی انسانی،نوشته ویلیام سارویان. 
آثار غیرداستانی:غروب جالل، شاهکارهای فرش ایران،راهنمای صنایع ایران،ذن بودیسم،مبانی 

استتیک،کوه سرگردان.
خانه موزه  جال و سیمین

خانه ســیمین دانشور و همســرش جالل آل احمد در بن بست ارض، کوچه رهبری در محله 
دزاشیب شمیران قرار دارد؛ خانه ای که جالل آن را در زمانی که سیمین دانشور برای تحصیل 
در آمریکا بود به دست خود ساخت. این خانه سال ها محل گرد آمدن نویسندگان بسیاری بود 
و تا زمان مرگ جالل محل زندگی جالل و سیمین بود. بعد از مرگ جالل هم سیمین دانشور 
به تنهایی در آن زندگی می کرد. این خانه بزرگ و زیبا با حیاط پر از درختان سرسبز و حوض 
آبی اش، با دیوارهای پر از عکس و نقاشــی از جالل و ســیمین بعد از مرگ سیمین دانشور، 
محل زندگی ویکتوریا دانشــور )خواهر سیمین دانشور( و همسرش پرویز فرجام بوده است.8 
اردیبهشــت، سالروز والدت سیمین دانشور، از مفاخر ادبیات ایران است و به همین مناسبت، 
مراسم افتتاحیه ی خانه ی موزه سیمین و جالل از سوی شهرداری تهران برگزار شد. این خانه 
از آغاز تا انتها یعنی از نقشه ای که مرحوم جالل طراحی کرده تا مراحل ساخت و تکمیل، به 
دست آل احمد شکل گرفت. جالل آل احمد در سال های زندگی در این خانه یک کتابخانه و 

یک پاتوق تشکیل داده بود و تالش شد که به همان شکل مرمت شوند. 

نام کتاب: طریق بسمل شدن
نویسنده: محمود دولت آبادی

موضوع: رمان ایرانی
ناشر: چشمه 

قیمت : 120/000 ریال
معرفی کتاب

  »طریق بسمل شــدن« ســرانجام پس از ده ســال اجازه نشــر یافت؛ اینکه آیا چنین تأخیر 
یک دهه ای توانسته از میزان ارزش زمانی تاریخی اثر بکاهد، از همین نخست باید با صدای بلند 
گفت: خیر. رمان درباره »جنگ« اســت، موضوعی که از آغازگاه تاریخ پیوســته وجود داشته و 
اینگونه که جهان دارد به پیش می-تازد، همچنان ادامه خواهد داشت، و آدمی را یاد ترجیع بند 
خطابه نوبل گونتر گراس می اندازد که مرتب تکرار می کرد: »ادامه دارد...«، و جنگ، به رغم میل 
باطنی همه ما، ادامه دارد... »طریق بسمل شــدن« هیچ نیازی ندید که در حین جنگ نوشــته 
شــود، و یا در تب آثار جنگ نویســی نوشته شــود. جنگ، پیامدهای حاصله از جنگ، آوارگی، 
پیامدهای روانی، برخوردها و بســیاری بسیارهای دیگر در این رمان جلوه گرند. به لحاظ زمانی، 
رمان سراســر در بی-زمانی رخ می دهد. مدام از حال به گذشــته و از گذشته به حال در نوسان 
اســت .در همین نوســان، خواننده در فضای زمان بی زمان در پی کشف این پاسخ است که: آیا 

به واقع کتاب روایت جنگ است یا روایت حسرت! 
کتاب در حد واالی »ایجاز« نوشــته شــده؛ با تندی و تیزی قلم. کلمه به کلمه سرشــار است از 
استعاره. اســتعاره پیوند تاریخ در گذر قرن ها؛ از امروز گرفته تا »هفت روز آفرینش«. استحاله 
راوی در همــزاد تاریخــی خود. در قیاس با »کلیدر« به ویژه، و »جای خالی ســلوچ«، که مملو 
اســت از اسامی اشخاص و مکان ها، »طریق بسمل شــدن« از هردو لحاظ عاری است. این ها را 
می توان در شیفتگی دولت آبادی به نثر ادبی متون کالسیک، و به ویژه »تاریخ بیهقی« مشاهده 
کرد. روای کتاب، که خود کاتب/نویسنده است، لحظه به لحظه با همان نسبت تاریخی در ذهن، 

در زمان گذشــته و حال درگیر اســت. به همین 
دلیل است که همین اندک شخصیت ها هم نامی 
ندارند. »راوِی در پشــت میز آشــپزخانه، راوی 
دیگــر، یا با صفت های کاتب، ســرگرد، بازجو...« 
»پس آن راوِی در پشت میز آشپزخانه بی اختیار 
تکان می خورد، ســیگارش را روشــن می کند و 
می نویســد، نه، نه! اســیران را نباید کشت! آن ها 

اسیر شما هستند، هیچ اراده و اختیاری از خودشان ندارند.« این وضع موجب می شود مخاطب 
مســتقیم وارد اثر ادبی شــود. با شــخصیت همذات پنداری کند، و آن استحاله صورت بپذیرد؛ 

استحاله راوی در همزاد تاریخی خود.
از این رو، »طریق بسمل شدن« یک رمان ضدجنگ است؛ نفی جنگ طلبی است؛ نفی اسارت ها و 
دربندبودن و دربندشدن؛ نفی نفی هاست. ایجاد تمایل به دل کندن از سیاست ها و سیاست بازی ها 

است؛ از ابتدا تا به همین اکنون. 
برشی  از کتاب

همین ها، این ها، نمی بینی شــان؟ تو نمیبینی؟ همه هســتند، همه هستند. نمی بینی شان؟ 
کفن و قمقمه، نگاه کن! »تشــنه ای، تو تشــنه ای برادرم، بنوش آب! نگاه کن! چه رســتخیز 
روشنی. کاله خود و چکمه و یراق. یکی به آفتاب میدهد سالم، یکی به آب، یکی به آسمان نیاز 
میبرد، یکی به خاک، یکان یکان بروز می کنند، از پناه خاک، از شگفت های دره ای هالک، از 
حوالی و حدود تپه های تاک، تپه ها و تنگه های کهنه و عمیق، پوده و عتیق، از درون خاک، از 
مغاک ها، مثل رویش و شکفتن عجیب سنگ ها و خارها. پوست پوست های خاک می شکفت 
و می شــکفت از آن کسی- تنی تنی که با کفن، تنی که بی کفن، بیرقی به دست یا نشانه ای 
به نوک نیزه ای. تک پاره ای نشان رایتی پاره ژنده ای؛ ژنده ای سیاه، ژنده ای سپید، ژنده ای 

کبود، سبز، ارغوانی و بنفش و سرخ و هرچه رنگ؛ رنگ ها پریده رنگ... 

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 54 - نیمه دوم اردیبهشت 1397 

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

کافه کتاب 

کافهداستان

همه جایشان تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه شان بود. همه با هم بیگانه بودند. همه 
جا گند بود. همه چشــم به راه بودند. همه مانند هم بودند و هیچکس روزگارش از دیگری... 
قفســی پر از مرغ و خروسهای خصی و الری و رســمی و کلهماری و زیرهای و گلباقالیی و 
شیربرنجی و کاکلی و دمکل و پاکوتاه و جوجه های لندوک مافنگی، کنار پیاده رو، لب جوی 
یخ بســته ای گذاشته شــده بود. توی جو، تفاله چای و خون دلمه شده و انار آبلمبو و پوست 
پرتقال و برگهای خشــک و زرت و زنبیلهای دیگر قاتی یخ، بســته شده بود.لب جو، نزدیک 
قفس، گودالی بود پر از خون دلمه شده ی یخ بسته که پرمرغ و شلغم گندیده و ته سیگار و 
کله و پاهای بریده مرغ و پهن اسب توش افتاده بود.کف قفس خیس بود. از فضله مرغ، فرش 
شده بود. خاک و کاه و پوست ارزن، قاتی فضله ها بود. پای مرغ و خروسها و پرهایشان خیس 
بود. از فضله خیس بود. جایشــان تنگ بود. همه تو هم تپیده بودند. مانند دانه های بالل به 
هم چسبیده بودند. جا نبود کز کنند. جا نبود بایستند. جا نبود بخوابند. پشت سر هم، تو سر 
هم تک میزدند و کاکل هم را می کندند. جا نبود. همه توســری می خوردند. همه جایشــان 
تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه شان بود. همه با هم بیگانه بودند. همه جا گند بود. 
همه چشم به راه بودند. همه مانند هم بودند و هیچکس روزگارش از دیگری بهتر نبود.آنهایی 
که پس از تو ســری خوردن سرشــان را پایین می آوردند و زیر پر و بال و الی پای هم قایم 
میشدند، خواه ناخواه تکشان توی فضله های کف قفس می خورد. آنوقت از ناچاری، از آن تو 
پوســت ارزن ورمی چیدند. آنهایی که حتی جا نبود تکشان به فضله های ته قفس بخورد، به 
ناچار به سیم دیواره قفس تک میزدند و خیره به بیرون می نگریستند. اما سودی نداشت و راه 
فرار نبود. جای زیستن هم نبود. نه تک غضروفی و نه چنگال و نه قدقد خشم آلود و نه زور و 
فشار و نه تو سرهمزدن، راه فرار نمی نمود؛ اما سرگرمشان می کرد. دنیای بیرون به آنها بیگانه 

و سنگدل بود. نه خیره و دردناک نگریستن و نه زیبایی پر و بالشان به آنها کمک نمی کرد.
تو هم می لولیدند و تو فضله ی خودشان تک میزدند و از کاسه ی شکسته ی کنار قفس آب 
می نوشیدند و سرهایشان را به نشان سپاس باال میکردند و به سقف دروغ و شوخگن و مسخره 
قفس می نگریستند و حنجره های نرم و نازکشان را تکان می دادند. در آندم که چرت می زدند، 
همه منتظر و چشم به راه بودند. سرگشته و بی تکلیف بودند. رهایی نبود. جای زیست و گریز 

نبود. فرار از آن منجالب نبود. 
آنها با یک محکومیت دســته جمعی درســردی و بیگانگی و تنهایی و سرگشتگی و چشم به 
راهی برای خودشان می پلکیدند.به ناگاه در قفس باز شد و در آنجا جنبشی پدید آمد. دستی 
سیاه سوخته و رگ درآمده و چرکین و شوم و پینه بسته تو قفس رانده شد و میان همقفسان 
به کند و کاو درآمد. دست با سنگدلی و خشم و بی اعتنایی در میان آن به درو افتاد و آشوبی 
پدیدار کرد. هم قفســان بوی مرگ آلود آشنایی شنیدند و پرپر زدند و زیر پروبال هم پنهان 
شــدند. دست باالی سرشــان می چرخید و مانند آهنربای نیرومندی آنها را چون براده آهن 
میلرزاند. دست همه جا گشت و از بیرون چشمی چون رادار آنرا راهنمایی میکرد تا سرانجام 
بیخ بال جوجه ی ریقونه ای چســبید و آن را از آن میان بلند کرد.اما هنوز دســت و جوجه 
ای که در آن تقال و جیک جیک می کرد و پروبال میزد، باالی ســر مرغ و خروســهای دیگر 
می چرخیــد و از قفس بیرون نرفته بود که دوباره آنها ســرگرم چریدن در آن منجالب و تو 
سری خوردن شدند. سردی و گرسنگی و سرگشتگی و بیگانگی و چشم به راهی به جای خود 
بود. همه بیگانه و بی اعتنا و بی مهر بربر نگاه میکردند و با چنگال، خودشان را می خاراندند.

پای قفس، در بیرون کاردی تیز و کهنه بر گلوی جوجه مالیده شد و خونش را بیرون جهاند. 
مرغ و خروســها از توی قفس می دیدند. قدقد می کردند و دیوارهی قفس را تک می زدند. اما 
دیوار قفس سخت بود. بیرون را می نمود، اما راه نمی داد. آنها کنجکاو و ترسان و چشم به راه 
و ناتوان، به جهش خون هم قفسشــان که اکنون آزاد شده بود نگاه می کردند. اما چاره نبود. 

این بود که بود. همه خاموش بودند و گرد مرگ در قفس پاشیده شده بود.
هماندم خروس سرخ روی پر زرق و برقی، تک خود را توی فضله ها شیار کرد و سپس آن را 
بلند کرد و بر کاکل شــق و رق مرغ زیرهای پاکوتاهی کوفت. در دم مرغک خوابید و خروس 
به چابکی ســوارش شد. مرغ تو ســری خورده و زبون تو فضله ها خوابید و پا شد. خودش را 
تکان داد و پر و بالش را پف و پر باد کرد و سپس برای خودش چرید. بعد تو لک رفت و کمی 
ایستاد و دوباره سرگرم چرا شد.قدقد و شیون مرغی بلند شد. مدتی دور خودش گشت. سپس 
شتابزده میان قفس چندک زد و بیم خورده، تخم دلمه با پوست خونینی توی منجالب قفس 
ول داد. در دم دســت سیاه ســوخته ی رگ درآمده چرکین شوم پینه بسته ای هوای درون 
قفــس را درید و تخــم را از توی آن گند زار ربود و همان دم در بیرون قفس دهانی باز چون 

گور باز شد و آنرا بلعید. هم قفسان چشم به راه، خیره جلو خود را می نگریستند.

قفس 
صادق چوبک

خانه سیمین و جاللاتاق سیمین دانشور

پسربچه ها را درست تربیت کنیم
فرناز سیفی

گلوریا اســتاینم درســت و بجا گفته بود:»خوشــحالم که کم کم داریــم دخترهایمان را 
همان جور تربیت می کنیم که پســرهایمان را تربیت می کنیم، ولی چنین کاری هیچ وقت 
به نتیجه نمی رســد اگر شروع نکنیم پســرها را هم جوری بار بیاوریم که دخترهایمان را 

تربیت می کنیم.« 
این مطلب »نیویورک تایمز« یک دوجین توصیه ی مفید، درســت و راهگشا دارد که چطور 
پسربچه هایتان را فمینیست، به دور از کلیشه ها و با حس همدلی و برابری طلبی بار بیاورید. 
برای تهیه این مطلب، نظرات تخصصی شــماری از روان شناسان، متخصصان عصب شناسی 
و امور شــناختی، متخصصان امورتربیتی، اقتصاددان هایی که در حوزه ی جنسیت مطالعه 
می کنند و...را جویا شــدند. سرفصل توصیه ها از این قرار است: بگذارید پسرتان گریه کند، 
احساســات اش را نشــان بدهد، بترســد...بدانید که احتیاج به الگو دارد و نه فقط الگوی 
مــرد، بلکه الگوهای تحســین برنگیز زن...بگذارید خودش باشــد و هرچی دوســت دارد 
بپوشد)می دانید تا همین دهه ی 1950 اتفاقا رنگ صورتی، رنگ پسربچه ها بود و رنگ آبی، 
رنگ دختربچه ها؟( این »قاعده ها« هیچی جز توافق های بیخودی جامعه نیست، بهش تن 
ندهید... به پســربچه ها لزوم مراقبت و نگهداری از دیگران)از پدربزرگ و مادربزرگ گرفته 
تــا حیوان اهلی خانــه( را آموزش بدهید..به آن ها مهارت های اولیه زندگی مثل آشــپزی، 

تمیزکردن خانه و لباسشویی را یاد بدهید...
یادتــان نرود عمل شماســت که مهمه و نه حرفی که به  زبان تان جاری می شــود، اگر در 
خانه همیشــه زن غذا می پزد و مرد »کارهای مردانه« می کند، هرچی هم درباره ی برابری 
بگویید بی فایده اســت. بچه ها باید به چشم ببینند که پدرشان هم پوشک عوض می کند و 
قابلمه غذا را هم می زند و مادرشــان هم چمن حیاط را کوتاه می کند تا بفهمند کار زنانه/

مردانه ندارد... 
پســرهایتان را تشویق کنید که با دختربچه ها دوســت و همبازی باشند...از همان بچگی 
یادشان بدهید که »نه، یعنی نه« ...از همان بچگی وقتی ازشان رفتار نادرست و جنسیت زده 
دیدید، تذکر بدهید و بهشــون بگویید که کار و حرف شان اشــتباه است. این کلیشه های 
»پســرند دیگه« و جاخالی دادن صرف جنسیت مخرب است. اگر می گویند دختربچه های 
مدرســه لوس و خنگ و ننرند، واکنش نشــان بدهید و یادشان بدهید که این شیوه حرف 

زدن و قضاوت، اشتباه است...
هرگز و مطلقا و تحت هیچ شرایطی از »دختر« به مثابه توهین، کم ارزش کردن، قضاوت و 
تمسخر استفاده نکنید. نگویید »خب دختره دیگه« و برای همین مثال با یک زخم کوچک 

زد زیر گریه. هرگز چنین نکنید...
برای پســربچه ها هم فراوان کتاب بخوانید و کتاب هایی بخوانید که قهرمان داستان، زن یا 
دختربچه اســت. آمار هر روز بیشتر نشان می دهد که پســربچه ها در سراسر جهان بسیار 
کم سوادتر از دختربچه ها دارند می شوند، بسیار کمتر کتاب می خوانند، برخالف کلیشه رایج 
حتی در ریاضی هم بدترند و یک راه درست تربیتی شان این است که مدام برای آن ها کتاب 
خوب بخوانید... و دست آخر این که مطلقا از آن ور بوم نیفتادید و صفات خوبی را که مترادف 

با پسر بودن شده، به تحقیر و گند نکشید. 

حکیمی را پرسیدند: معني زن چیست؟
با تّبسم گفت: لوحي از شیشه است که شّفاف بوده و باطنش را مي تواني ببیني، اگر با مدارا او را 
لمس کني درخشش افزون مي شود و صورت خود را در آن می بیني،اما اگر روزي آن را شکستي 
جمع کردن شکســته هایش بر تو سخت می شــود.اگر احیاناً جمعش کردي که بچسباني بین 
شکسته هایش فاصله مي افتد و هر موقع دست به محل شکستگي بکشي دستت زخمي مي شود. 

زن اینچنین است پس آن را نشکن.


