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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
نيمه دوم بهمن 1395-  شماره 34

برای تحليل، بررسی و پيش بينی روندهای اقتصاد ایران در 
سال 1396 شاید بيش از هر سال دیگری باید به چالش ها 
و تحوالت  سياسي محتمل که سایه سنگينی بر روندهای 
اقتصادی در این سال خواهند داشت توجه کرد    .  در تحليل 
ها و بررسی های انجام شده در موسسه بامداد، ما به حداقل 4 
تحول سياسي مهم رسيده ایم که می توانند هر یک به تنهایي 
و یا ترکيب این تحوالت، برخی از پيش بينی ها را دچار 
تغييرات جدي کنند و از این رو سال1396 شاید بيش از 
بسياری از سالها بویژه در طی سالهای اخير، سایه سياست بر 
اقتصاد سنگين است  . به نظر می رسد در تحليل آینده اقتصاد 
ایران همانطور که پيش تر اشاره شد باید حداقل به 4 تحول 

مهم سياسي توجه کرد که بر اساس اهميت عبارتند از    : 
انتخابات رياست جمهوری سال 1396  

در سالهای انتخابات ریاست جمهوری همواره فضای سياسی متفاوت بر کشور حاکم بوده است و در کشوری که 
تغيير ریيس جمهور بویژه اگر ریيس جمهور بعدی از یک جریان سياسي دیگر باشد، بسياری از اصول و نگرش 
های داخلی و بين المللی را دچار تحوالت جدی می کند و دولت به عنوان مهمترین متولی اقتصاد شمرده می شود 

انتخابات ریاست جمهوری از اهميت باالیي برخوردار است    . 
از این رو انتخابات سال آینده و نتایج آن از منظر تغيير یا عدم تغيير نگرش و تعامل دولت با جهان و اثر بر سرنوشت 
تحریم ها و توافق هسته ای، می تواند بسياری از پيش بينی های متغيرهای اقتصادی همانند نرخ ارز ، شاخص 

بورس یا نرخ تورم را دچار تغييرات جدی کند    . 
انتخاب ترامپ  

انتخاب ترامپ به عنوان ریيس جمهور آمریکا و سياست ها و نگرش ها و ادبيات خارج از عرف و گاه کامال متضاد او 
با دولت اوباما به نظر می رسد سایه سنگينی بر اقتصاد جهان و ایران داشته باشد    . 

وقتی ریيس جمهوری کشوری که اقتصادش نزدیک به 24 درصد کل اقتصاد جهان است، تصميمات متفاوت و 
خارج از عرف دیپلماتيک و گاه متضاد با جهان را اخذ کند، اثر این سياست ها همانند موج های یک طوفان همه 
جهان را تحت تاثير قرار می دهد و در این بين کشورهایي که بطور تاریخی در جایگاه تخاصم با آمریکا بوده اند، اثر 

انتخاب ترامپ و سياست ها و برنامه هاي احتمالی او بر این کشورها بسيار بيشتر خواهد بود  . 
از این رو تصميمات احتمالی ترامپ بر عليه ایران بویژه بر عليه برجام یا تحریم های تازه می تواند پيش بينی بسياری 

از متغيرهای اقتصاد ایران را دگرگون کند   . 
ادامه تنش های سياسي و نظامی منطقه  

در ادامه چالش های سياسي حاکم بر اقتصاد ایران ، به نظر می رسد ادامه تنش های سياسي و نظامی منطقه 
بویژه سرنوشت نامعلوم جنگ سوریه و ادامه تنش کم سابقه ایران با کشورهای حوزه خليج فارس بویژه عربستان 
و ادامه بحران در ترکيه و عراق می تواند بسياری از مناسبات سياسی و اقتصادی کشور را در سال 1396 دگرگون 
کند و تشکيل ائتالفی از عربستان، اسرایيل و ترامپ می تواند ایران در شرایط پر تنشي در منطقه در سال 1396 

قرار دهد    . 
   روی کار آمدن جريان راست افراطی در جهان  

بررسی ها نشان می دهد جهان در سال 1396 در آستانه تحوالت سياسي مهم خواهد بود . بعد از روی کار آمدن 
ترامپ و ادامه مشکالت اقتصادی جهان و افزایش بدهی های عمومی و افزایش خطر تروریسم، مردم برخی از 
کشورهای جهان و بویژه کشورهای اروپایي به این نتيجه رسانده است که جهانی شدن یا منطقه ای شدن پاشنه 

آشيل کشورهایشان شده است   . 
این رو به نظر می رسد در سال 1396 ما شاهد موج تازه ای از به قدرت رسيدن جریان راست افراطی یا به تعبيری 
نئوناسينواليسم در برخی کشورهای اروپایي همانند فرانسه و ایتاليا باشيم و این تحوالت تاثير قابل توجه بر اقتصاد 
ایران خواهد داشت . به عنوان مثال در صورت پيروزی خانم ماری لوپن به عنوان یکی از سرسخت ترین رهبران 
راست افراطی جهان در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، آینده مناسبات اقتصادی 

شرکت های فرانسوی با اقتصاد ایران با تردیدهاي جدی همراه است . 
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کاهشنقشدولتدراقتصاد

مديرعاملبانکمسکناعالمکرد
عدمهمراهيشبکهبانکيبابخشمسکن

   ترقي اقتصادي: دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس 
در خصوص چشم انداز، چالش ها و سياست هاي اقتصاد ایران گفت: 
رشد اقتصادي سال 95 برابر با 7.2 درصد خواهد بود که 5.2 درصد 
از این رشد ناشي از رشد بخش نفت است. در سال 1396 شاهد رشد 
بعضي از بخش هاي عمده صنعتي نظير خودروسازي، پتروشيمي فوالد 
خام و ... خواهيم بود، اما در سایر بخش ها نظير سيمان محصوالت 
فوالدي و ... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودي 
خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتماال همچنان منفي خواهد بود 
و عمده بخش هاي خدماتي با رشد مثبت و محدودي مواجه خواهند 
شد. این تصویر به معناي رشد حدود 3.7 درصدي کل اقتصاد در سال 

1396 است . 
عواملي که در این افق نسبتا کوتاه مدت مي تواند منجر به تغيير وضعيت و 
افزایش رشد شود به نحوي که به اهداف تعيين شده در برنامه ششم نزدیک 
شود عبارتند از افزایش قيمت نفت، افزایش سرمایه گذاري در نتيجه انجام 
برخي اقدامات اطمينان بخش براي سرمایه گذاري در حوزه اقتصاد و 
سياست، خروج بخش مسکن از رکود )احتماال در نتيجه کاهش نرخ سود 
بانکي یا ارائه مشوق هاي جذاب تر براي افزایش تقاضاي مسکن .) همچنين 
برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد نرخ تورم در پایان 
سال 1395 به 9.1 درصد خواهد رسيد و در صورت تداوم شرایط فعلي این 
نرخ در سال 1396 به حدود 10.9 درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین 
عواملي که در حال حاضر مي تواند تهدیدي جهت افزایش نرخ تورم سال 
هاي آتي باشند عبارتند از رشد باالي پایه پولي در سال هاي گذشته و 

بحران شبکه بانکي . 

به طور کلي مهمترین اهداف اقتصاد ایران براي سال هاي آتي تداوم رشد 
اقتصادي باال و حفظ دستاوردهاي تورمي است که موانع بسياري در برابر 
این اهداف وجود دارند. برخي از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه 
هستند عبارتند از کمبود تقاضاي موثر، بحران سيستم بانکي و نرخ باالي 

سود بانکي و مسئله انباشت بدهي ها  . 
مخارج جاري و عمراني دولت از مهمترین اجزاي بخش تقاضا هستند. 
نتایج بررسي این مطالعه نشان مي دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در 
مقایسه با سال هاي قبل و همچنين در مقایسه با سایر کشورهاي دنيا 

کاهش یافته است . 
بنابراین امکان انقباض بيشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نيازهاي فعلي 
اقتصاد کشور نيز سازگاري ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایين بودن نسبت 
هاي مخارج دولت در امور سالمت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با 

تداوم روند فعلي ممکن است . 
نتایج  قرار گيرد.  تاثير  نيز تحت  ایران  اقتصاد  بلندمدت  وضعيت رشد 
برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد تاثير مستقيم مربوط به 
افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي و عملکرد اعتبارات 
هزینه اي بر رشد اقتصادي سال 1396 کمتر از نيم درصد )حدودا برابر با 
0.44 درصد( خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه 
اي و اعتبارات هزینه اي در نظر گرفته شده در الیحه بودجه سال 1396 در 
انتهاي این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقيم آنها بر رشد اقتصادي سال 

1396 برابر با 2.9 درصد خواهد بود  . 
بررسي ترکيب کسري بودجه دولت نشان مي دهد که با تغيير ترکيب 
کسري بودجه دولت در سال هاي اخير به سمت استفاده از اوراق تعهدزا 

در تامين کسري بودجه، شاهد تغيير ماهيت کسري بودجه دولت به بدهي 
دولت بوده ایم و این در حالي است که تا سال 1392 به دليل تامين کسري 
بودجه دولت از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شرکت هاي دولتي 

عمده کسري بودجه ماهيت بدهي نداشته است  . 
در شرایط فعلي که عمده بدهي هاي فعلي دولت مشمول نرخ سودهاي 
باال مي شوند و عمده کسري بودجه نيز از محل ایجاد بدهي هاي جدید 
تامين مي شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهي را فراهم 

خواهد کرد . 
محاسبات انجام شده نشان مي دهد که حتي بدون ایجاد بدهي هاي جدید 
و صرفا افزایش بدهي هاي موجود با توجه به نرخ هاي سود باالي مترتب 
بر این بدهي ها، نسبت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به توليد 
ناخالص داخلي در سال 1396 از سقف 40 درصد تعيين شده در برنامه 
ششم توسعه )مصوب کميسيون تلفيق( خواهد گذشت و در سال 1399 
)پایان برنامه( به حدود 46 درصد خواهد رسيد. اگر بدهي هاي جدید 
نيز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور 

خواهد کرد  . 
همچنين اعسار سيستم بانکي که بخشي از آن به عدم پرداخت بدهي 
دولت به بانک ها و ایجاد بدهي هاي جدید مرتبط است، با افزایش نرخ 
سود بانکي مشکالت اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود 
تقاضاي فعلي اقتصاد کشور که بخشي از آن هم به وضعيت بودجه دولت 
مرتبط است، نرخ هاي باالي سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهي 
بخش هاي اقتصادي انگيزه سرمایه گذاري در بخش هاي اقتصادي را 

کاهش داده است . 

ترقي اقتصادي:مدیرعامل بانک مسکن با بيان اینکه 
اراده الزم  بانکي هنوز  بانک مسکن شبکه  از  به غير 
براي پرداخت تسهيالت مسکن ندارند، گفت: افزیش 
سقف وام 80 ميليوني مسکن،کاهش نرخ سود آن و 
باال رفتن مدت بازپرداخت )در حال حاضر 12 سال( در 

دستورکار بانک مسکن نيست . 
محمدهاشم بت شکن در پاسخ به سؤالي، مبني بر اینکه 
آیا سقف وام 80 ميليوني مسکن سال آینده افزایش 
خواهد یافت؟ گفت: در حال حاضر با قاطعيت نمي توان 
شرایط سال آینده را پيش بيني کرد، بنابراین باید در 
بانک مسکن به  افزایش سقف وام 80 ميليون  مورد 
شرایط توجه ویژه اي داشت و پيش بيني که دارم این 

است که سقف وام افزایش نخواهد یافت . 
وي افزود: البته از تدابير ویژه اي براي اینکه حق انتخاب 
به  به مردم زیادتر شود استفاده خواهيم کرد، یعني 
یک  دهيم،  افزایش  را  مسکن  وام  اینکه سقف  جاي 
براي سال  با سپرده  و  بدون سپرده  ترکيبي  حساب 
آینده در نظر گرفته ایم که پس از تصویب، به اطالع 

عموم خواهد رسيد  . 
ميليوني   80 سود  نرخ  کاهش  کرد:  تأکيد  بت شکن 
خرید مسکن که در حال حاضر براي بافت هاي فرسوده 

8 درصد و براي سایر مناطق 9 درصد است، کاهش 
نخواهد یافت و افزایش مدت بازپرداخت که در حال 
حاضر 12 سال است، در دستورکار بانک مسکن نيست.  
  مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به سؤالي که پرسيد 
گفته مي شود بانک مسکن از محل وصول اقساط مسکن 
مهر تسهيالتي به سایر بانک ها اعطا مي کند، گفت: با 
بازپرداخت  داد،  انجام  مسکن  بانک  که  پيگيري هایي 
اقساط بانک مسکن مهر جزو تعهدات متقاضيان است 
و در 10 ماهه سال جاري تاکنون 3 هزار و 300 ميليارد 
تومان بازپرداخت اقساط مسکن مهر وصول شده است  .  
وي تأکيد کرد: سؤال من این است که بانک مسکن براي 
این وصولي ها چه اقدامي باید انجام دهد. براي پاسخ 
دادن به چند ابهامي که وجود دارد باید توضيحاتي را 
ارائه دهم. بانک مسکن یک مخزن منابع دارد که از چند 
ورودي منابع وارد آن مي شود  .  بت شکن ادامه داد: یکي 
از این ورودي ها، سپرده هاي جدید و یکي دیگر از این 
ورودي هاي منابع، این است که بانک مسکن تسهيالتي از 

سال هاي گذشته بابت فروش اقساطي وصول کرده است 
و یا اینکه تسهيالتي از طریق اوراق که در ده ماه سال 
جاري حدوداً 4 هزار ميليارد تومان بوده است، تأمين 

منابع شده است   . 
یا  و  مهر  مسکن  از  ما  وصولي هاي  پس  افزود:  وي 
این  تنها یک چهارم  تسهيالتي که داده شده است، 
ورودي ها را تشکيل مي دهد. حال تمام این ورودي ها 
در یک مخزن خزانه بانک جمع مي شود، پس بانک 
مسکن باید این منابع را به کار گيرد، هر چند باید به 
این موضوع توجه کرد که بانک مسکن کاري ندارد که 
این منابع به طور مشخص مربوط به کدام بخش است  . 
بت شکن با اشاره به اینکه 15 هزار و 400 ميليارد تومان 
تسهيالت از همين مخزن پرداخت شده است، گفت: 
بانک ها همواره حدود 5درصد از سپرده را باید وجه نقد 
و ذخيره احتياطي خود قرار دهند، این 5 درصد بهترین 
حالت براي هر بانکي است که بتواند این 5 درصد را 
صرف صندوق، خرید اوراق مشارکت و یا خرید اسناد 

خزانه کند و یا در بهترین حالت به بانک هاي دیگر 
تسهيالت یک شبه اعطا کند  .  وي تصریح کرد: این 
ذخيره احتياطي 5 درصدي همواره در حال چرخش 
است، پس بانک مسکن از این مخزن باید به نحو 
احسن استفاده کند .  بت شکن با اشاره به اینکه در 
نه ماهه سال جاري کل شبکه بانکي 382 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت کرده است که 44 درصد رشد 
داشته است، گفت: اگر بخش مسکن را ببينيم، تسهيالت 
بخش مسکن به 34 هزار ميليارد تومان رسيده است که 
24 درصد رشد داشته است و متأسفانه با رکود مسکن 
سهم تسهيالت بخش مسکن و ساخت از کل تسهيالت 
شبکه بانکي فقط 8.9 درصد است که یک روند کاهشي 
داشته است  .  به گفته بت شکن، تسهيالت شبکه بانکي 
براي بخش مسکن در سال نود و دو 12 درصد، در سال 
93 حدود 11.8 درصد، در 9 ماهه سال 94 حدود 10 
درصد و در سال 95 به 8.9 درصد رسيده است  .  وي 
افزود: این روند کاهشي نشان مي دهد که هنوز شبکه 
بانکي اراده الزم را براي پرداخت تسهيالت مسکن ندارد، 
اما بانک مسکن تسهيالتي که در 9 ماهه امسال پرداخت 
کرده است 15 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است که 

27 درصد رشد داشته است  . 
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ترقـي اقتصـادي : با توجـه به عملکـرد مثبـت بانک ملت 
و اسـتمرار ایـن رونـد، ایـن بانـک بـا شـرایط بهتـري مواجـه 
خواهـد بـود ازایـن رو   )EPS  سـودخالص( بانـک در سـال 96 
رونـد افزایشـي خواهـد داشـت البتـه ایـن موضـوع بعـد از 
بررسـي هاي کارشناسـي در ابتـداي اسـفندماه بـه مشـتریان 
اعـالم مي شـود.مدیرعامل بانـک ملت بـا بيان مطلب فـوق از 
عرضه سـهام شـرکت بـه پرداخت در بـورس در هفتـه آینده 
خبـر داد و گفـت: عملکـرد مثبـت بانـک و پيش بينـي سـود 
102 ریالـي بـراي هـر سـهم در سـال مالـي 95 به طـور قطع 
بـر روي قيمـت سـهام بانـک ملـت و افزایـش آن در روزهاي 
آتـي تأثيرگذار اسـت.هادي اخالقي با اشـاره به عملکرد بانک 
ملـت در حـوزه بيـن الملل اظهار داشـت: گـزارش عملکردي 
کـه بانـک ملـت ارائـه کرده حاکـي از این اسـت کـه عملکرد 
بانـک در حـوزه بين الملـل کـه کارمزد آفرین اسـت در سـال 
95 بـا رشـد 300 درصـدي به نسـبت بـه دوره مشـابه آن در 
سـال قبـل مواجه بـوده اسـت .وي افزود: تـا امـروز 9 ميليارد 
دالر حجـم عمليـات ارزي ایـن بانک در سـال 95بوده اسـت.

اخالقـي تصریح کرد: قيمت تمام شـده پول کـه یکي از عوامل 
تعيين کننـده سـودآوري عملکـرد بانک اسـت نيز امسـال به 
نسـبت سـال گذشـته با کاهش 13 درصدي مواجه شده و بر 
این اسـاس انتظار مي رود که حاشـيه سـود بانـک نيز افزایش 
داشـته باشـد.مدیرعامل بانک ملت اذعان داشـت: در سـه ماه 
گذشـته رابطه بين سـود حاصل از تسهيالت پرداختي و سود 
پرداخت شـده بـه مشـتریان بابـت سـپرده گذاري نـزد بانـک 
ملـت در مسـير مثبـت قرار گرفتـه اسـت.وي ادامـه داد: قبل 
از ایـن مـدت هزینـه اي کـه بـه ازاي هـر واحد سـپرده گذاري 
مي شـد بيشـتر بـود ازایـن رو عوایـد حاصـل از تسـهيالت 
پرداختي بيشـتر از سـپرده گذاري بود اما در سـه ماه گذشـته 
ایـن رابطـه برعکس شـده که خود یکـي از نشـانه هاي بهبود 
عملکـرد بانـک و سـود آفرینـي آن اسـت.اخالقي بـا اشـاره 
به پيـش بينـي سـود 102 ریالـي بـراي هـر سـهم بانک ملت 
در سـال 95، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه عملکـرد مثبت 
بانـک ملـت و اسـتمرار این رونـد، این بانک با شـرایط بهتري 
مواجـه خواهـد بود ازایـن رو (EPS  سـودخالص( بانک در سـال 
96 رونـد افزایشـي خواهـد داشـت البتـه این موضـوع بعد از 
بررسـي هاي کارشناسـي در ابتـداي اسـفندماه بـه مشـتریان 
اعـالم مي شـود.وي با بيـان این که در سـال گذشـته در حوزه 
شـرکت داري در کل عملکـرد بانـک ملـت بـا شـرکت هایش 
10هـزار و 80 ميليـارد تومان ارزیابي شـده اسـت، گفت: البته 
عملکـرد خـود بانک یک هـزار و 280 ميليارد تومـان بوده که 
این مسـئله نشـان دهنده این اسـت که عملکرد گـروه مالي و 
شـرکت هاي وابسـته بـه بانـک ملت مطلـوب نبوده و بـا زیان 
عملياتـي مواجه بـوده اند.مدیرعامل بانک ملت اظهار داشـت: 
عملکـرد بانک و شـرکت هاي وابسـته بـه آن از سـال 95 روند 
مثبتـي را طـي کرده اسـت و عالوه بـر آن بانـک ملت فروش 
امـوال و امـالک تمليکـي، مـازاد و بسـياري از دارایي هاي غير 
مولـد را در دسـتور کار قـرار داده و عملکرد خوبـي نيز در این 

حوزه داشـته است . 

چشماندازبورسي
بانکملتدرسال96

تب بانک ها فروکش مي کند  
سهامدارانبهآيندهبانکهااميدوارباشند

  کارشناس اقتصادي 
سعيد مسگري

شاپورمحمدي:سرمايهگذارانتغييرمسيرندهند
سايهتحوالتسياسيبربورسکمرنگميشود

ترقي اقتصادي : رئيس سازمان بورس در خصوص سخنان اخير 
ریيس جمهور آمریکا گفت: همه دنيا آگاهي خوبي از تعامالت 
سياسي دارند و دنيا هميشه نسبت به رویکردهاي افراطي واکنش 
نشان مي دهند. آثار تحوالت سياسي در بلند مدت کمرنگ شده 
و سودآوري مهم مي شود و سرمایه گذاران هميشه عقالیي رفتار 
مي کنند و دليلي وجود ندارد که سرمایه گذار خارجي به خاطر 
یک اظهار نظر مسيرش را تغيير دهد. عقالنيت به مفهوم کسب 

سود است و سرمایه گذار هميشه عقالیي نگاه مي کند. 
بـه گفتـه ریيـس سـازمان بـورس نمي تـوان بـه مقوله شـرکت 
هـا و بـازار سـهام بـي توجـه شـد و ایـن کـه مـي گوینـد نباید 
بـازار بدهـي را کنتـرل کـرد ، موضـوع کامـال اشـتباهي اسـت 
مـن صراحتـا اعـالم مـي کنـم اولویت مـا بـازار سـهام و در قدم 
بعـد تاميـن مالي بخـش خصوصي اسـت .  دکتر شـاپور محمدي 
دربـاره راه انـدازي صنـدوق ثبات در بازار سـرمایه گفت: صندوق 
 ثبـات تکليـف قانونـي وزارت اقتصـاد، سـازمان برنامـه و بودجـه
 بانـک مرکـزي، سـازمان بورس و صندوق توسـعه ملي اسـت. بر 
هميـن اسـاس پنج نهاد، متولـي راه اندازي این صندوق هسـتند 
و قانـون مقـرر کرده بخشـي از منابع صندوق توسـعه ملي باید از 

طریق سـپرده هـاي بانکي به صنـدوق ثبات واریز شـود . 
بـه گفتـه دکتر محمدي، سـازمان بورس نامه اي بـه وزیر اقتصاد 
بـا موضـوع راه انـدازي ایـن صندوق ارسـال کـرده و ایـن نامه به 
دبيـر هيات امناي صندوق توسـعه ملـي ابالغ شـده و راه اندازي 

صنـدوق ثبات در دسـتور کار قرار گرفته اسـت . 
ریيـس سـازمان بـورس تاکيـد کـرد: بر اسـاس قانون مقرر شـد 
یـک درصـد درآمـد سـاالنه صنـدوق توسـعه ملـي مـي تواند به 

صنـدوق ثبـات کمـک کند . 
وي در ادامـه در خصـوص تغييـر قانـون صنـدوق هاي بـا درآمد 
ثابـت و تعييـن حـد نصـاب سـقف و کف بـراي این صنـدوق ها 
گفـت: بـه صنـدوق ها مهلت اجـراي قانـون را داده ایـم و آنها را 

بـراي اجراي قانـون مقيد کـرده ایم . 
در ادامـه ریيس سـازمان بـورس در خصوص آخریـن تفاهم نامه 
هـاي ایـن سـازمان با سـایر بازارهـاي بيـن المللي گفـت: اخيرا 
تفاهـم نامـه بـا بـورس آلمان منعقـد شـده و هياتي از ایـن بازار 

بـراي آموزش بـه ایران آمـده اند . 
سـخنگوي سـازمان بـورس افـزود: در خصوص به هنگام سـازي 
سـامانه معامالتـي نيـز مذاکراتـي انجـام شـده و بـا برخـي از 

کشـورها در تعامـل و همـکاري فنـي هسـتيم . 
دکتـر محمـدي در ادامه به جزیيات سـرمایه گـذاري خارجي در 
کشـور پـس از برجـام، رفع تحریم هـا و همچنيـن اتفاقات اخير 
عرصـه بيـن الملـل از جملـه سـخنراني ریيـس جمهـور جدیـد 

آمریـکا اشـاره کرد و گفت: در قـدم اول اقتصاد، بـازده حکمراني 
مـي کند و بازار سـرمایه کشـور بخصـوص در حوزه هـاي انرژي 
و معـادن در بلنـد مـدت هميشـه بازدهـي خوبـي داشـته اسـت 
بنابرایـن مـا در زمـان تحریم نيز سـرمایه گذار خارجي داشـتيم 
امـا پـس از برجـام امکان دسترسـي به بازار سـرمایه ایـران بهتر 
شـد و ایـن توافقنامـه کمک کرد سـرمایه گذاران راحـت تر وارد 
بـازار سـهام کشـور شـوند. در همين راسـتا سـازمان بـورس نيز 
تـالش کـرد تا نقل و انتقال وجـوه را براي سـرمایه گذار خارجي 

تسـهيل کند . 
دکتـر محمـدي دربـاره اصالحيـه دوم مـاده 6 اصـل 44 توضيح 
داد و گفـت: بـر اسـاس این اصالحيه مقرر شـده تمامي نهادهاي 
عمومـي غيـر دولتـي خيریه هـا و صندوق هـا اطالعـات خود را 
بـه سـازمان بورس ارایه دهنـد. درباره این موضـوع فراخوان داده 
ایم و اطالع رسـاني از رسـانه هاي دیداري، شـنيداري و مکتوب 

انجـام شـده و نامـه هایي نيز به نهادها ارسـال شـده اسـت  . 
   دکتـر محمـدي دربـاره پيـش بيني وضعيـت آتي بازار سـرمایه 
گفـت: هـر صنعتـي کـه بازدهـي بيشـتر شـفافيت، مسـووليت 
مـدت  بلنـد  در  باشـد  داشـته  بخـش  اثـر  مدیـران  و  پذیـري 

بازدهـي خوبـي را از طریـق انعـکاس عملکـرد خـود در قيمـت 
سـهام خواهد داشـت. نبایـد فراموش کرد تحوالت سياسـي بين 
المللـي و اقتصـادي بين المللي کوتاه مدت اسـت و وظيفه ما در 
بـازار سـرمایه این اسـت که ایـن تحوالت را به درسـتي منعکس 
کنيم. در مجموع سـودآوري شـرکت ها در سـال جاري با رشـد 
همـراه بـوده و همچنيـن رشـد اقتصـادي کشـور نيـز در حـال 
بهبـود اسـت که این موضـوع در بخش هـاي مختلـف اقتصاد از 
جملـه شـرکت هاي بـازار سـرمایه نيز تاثير گـذار اسـت. به این 
ترتيـب بازار سـرمایه چشـم انـداز خوبي دارد مشـروط بـه اینکه 
سـرمایه گـذاران بـا تحليـل و بلنـد مدت خریـد و فـروش کنند  . 

دکتـر محمـدي در ادامـه دربـاره حمایـت از حقوق سـهامداران 
گفـت: پيگير مطالبات سـهامداران و حقوق سـهامداران هسـتيم 
البتـه اختيـارات سـازمان محـدود اسـت امـا در حـد ظرفيـت 
پيگيـر انعـکاس  مطالبات و حقوق صاحبان سـهام بـه مدیران و 

مسـووالن ذي ربط هسـتيم  . 
ریيـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار دربـاره انتشـار اطالعات 
نادرسـت و غلـط شـرکت ها خاطر نشـان کـرد: سـهامداران در 
ابتدا باید هميشـه سـبدي از سـهام تشـکيل بدهند که ریسک 
آنهـا مدیریـت شـود اما بدون شـک سـازمان بـورس در مراجع 
قضایـي پيگيـر اطالعات نادرسـت اسـت امـا مسـوول اطالعات 
غلـط نيسـت بلکـه مسـووليت بـا دروغگـو اسـت نـه کنتـرل 

دروغگو .  کننـده 

گزارش

در روزهاي اخير پس از آنکه نماد بانک هاي 
ملت و تجارت بعد از حدود شش ماه بازگشایي 
شدند، ارزش سهام آنها با افت شدیدي مواجه 
شد. از این روکاهش چند هزار ميلياردي ارزش 
سهام بانک ها سبب شد که موجي از نگراني در بين سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه ایجاد 
شود. از آنجا که بيم آن مي رود که با بازگشایي سایر نمادها سهم آنها نيز دچار کاهش ارزش 
شود، بسياري از افراد نگران وضعيت بازار سرمایه به     خصوص وضعيت بانک هاي کشور شده اند . 

این شرایط سبب شده است تا برخي پيرامون وضعيت نظام بانکي کشور اعالم هشدار داده و 
حتي کاهش شدید ارزش سهام بانکها را زنگ خطري براي آغاز ورشکستگي بانکهاي کشور 
قلمداد کنند. اما این کاهش سهام به چه ميزان نگران کننده است و آیا ميتوان آن را هشداري 

براي آینده تيره و تار نظام بانکي کشور دانست؟

قطعا کاهش ارزش بازاري سهام بانک ها اتفاق مثبتي نيست؛ اما آیا این اتفاق نشانه یک بيماري 
است یا نشانه اي براي آغاز درمان بيماري؟ به عبارت دیگر، تب در دو حالت رخ مي دهد، گاهي 
بر اثر بيماري و گاهي نيز بعد از تزریق واکسن. در حالت اول تب نشانه اي از بروز بيماري در 
فرد است و در حالت دوم نشانه اي از آغاز روند درمان. تاکنون بيشتر تحليل هایي که درباره افت 
ارزش سهام بانک ها ارائه شده است از منظر اول به موضوع نگاه کرده اند و این رویداد را منفي و 
هشداردهنده دانسته اند. اما اگر ریشه بسته شدن نماد بانک ها را بررسي کنيم، مشاهده مي  شود 

که کاهش ارزش سهام مي تواند نشانه آغاز درمان بيماري باشد . 
بسته     شدن نماد بانک ها در بورس، به تير ماه امسال برمي گردد؛ آن زمان که فصل برگزاري 
رعایت  براي  خود  گام هاي  اولين  مرکزي،  بانک  و  بود  بورسي  شرکت هاي  ساالنه  مجامع 
استانداردهاي بين المللي موسوم به    IFRSرا برداشت. در آن زمان مقرر شد که بانک ها باید 
در تدوین صورت هاي مالي و اسناد حسابرسي، این استانداردها را رعایت کنند تا بتوانند مجوز 
برگزاري مجامع را به دست آورند. روند اجراي این استانداردها زمان بر شد و نماد بانک ها براي 

ماه ها بسته ماند . 
اکنون که پس از وقفه چند ماهه، نماد بانک ها به بازار سرمایه بازگشته، از یک سو با تغيير 
صورت هاي مالي زیان هاي بانک ها افزایش یافته است و از سوي دیگر در مدت بسته بودن 
نمادها، ارزش بازار سرمایه و برخي از شرکت هاي بزرگ کاهش یافته است. لذا بازگشایي نمادها 

همراه با افت شدید ارزش سهام بانک ها بوده است . 
به نظر مي رسد کاهش شدید ارزش سهام بانک ها در هفته هاي گذشته، بيشتر ناشي از اجراي 
استانداردهاي جدید    IFRSبوده است. استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي    )IFRS( به 
مجموعه اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي شود که توسط هيات استانداردهاي حسابداري 

بين المللي تدوین شده اند. بانک مرکزي در بهمن ماه سال 1394 نمونه ابالغي گزارش هایي را بر 
اساس صورت هاي مالي    IFRSابالغ کرد و از بانک ها خواست که صورت هاي مالي خود در سال 

1394 را با استانداردهاي بين المللي تطبيق دهند . 
اجراي استانداردهاي  IFRS، یکي از اولين گام هاي ساختاري بانک مرکزي براي اصالح نظام 
بانکي بود که از سال گذشته آغاز شد. هدف این استانداردها، تهيه صورت هاي مالي شرکت هاي 
سهامي در قالب یک استاندارد جهاني است که باعث افزایش شفافيت در صورت هاي مالي 
شناسایي سودهاي موهوم و غيرواقعي، جلوگيري از پنهان سازي زیان هاي بانک ها، ایجاد امکان 

نظارت هاي دقيق بر بانک ها، رتبه بندي اعتباري بانک ها و غيره مي شود . 
با هزینه هاي  انجام اصالحات ساختاري و نهادي در حوزه هاي مختلف همواره  بدون شک 
سنگين و فراواني همراه است. این هزینه ها باعث مي شود که در بسياري موارد، سياستگذاران 
و مدیران از انجام آنها صرف نظر و به استفاده از مسکن هاي کوتاه مدت بسنده کنند. اما شرایط 
بانکي کشور به گونه اي است که دیگر نمي توان انجام چنين اصالحاتي را به آینده موکول کرد 
و باید براي پرداخت هزینه هاي آن آماده شد. کاهش ارزش سهام بانک ها نيز یکي از هزینه هاي 

اصالحات ساختاري نظام بانکي کشور است . 
بر این اساس، سياستگذار باید با درک این موضوع و انتقال آن به سهامداران )به خصوص 
سهامدارن خرد(، آنها را متوجه اهميت موضوع و تحمل این هزینه کند. زیرا جراحي نظام بانکي 
و خروج از مشکالت فعلي بدون پرداخت هزینه هاي سنگين و بدون تحمل درد و رنج حاصل 

از جراحي امکان پذیر نخواهد بود  . 
اجراي  دليل  به  زیادي  اندازه  تا  بانک ها  سهام  ارزش  کاهش  که  گفت  مي توان  پایان  در 
استانداردهاي بين المللي بوده است؛ استانداردهایي که مي تواند آثار مثبت بسياري براي نظام 
بانکي به خصوص افزایش شفافيت و آمادگي براي پيوستن به نظام مالي بين المللي داشته 
باشد. لذا کاهش ارزش سهام بانک ها را مي توان به عنوان هزینه اصالحات ساختاري نظام بانکي 
کشور و آغاز روند بهبود نظام بانکي قلمداد کرد. سياستگذاران و سهامداران باید با پذیرش این 
موضوع، رفتار مناسبي در برابر آن داشته باشند. البته مسئوالن و مدیران نظام بانکي و بازار 
سرمایه نيز باید تالش کنند تا با تدابير سنجيده، موجبات کاهش هزینه هاي این اصالحات در 

کوتاه مدت را فراهم کنند .
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بازار پول4

چرامشتريانبانکهابدحسابشدند

  بانک مرکزي بخشنامه اي درباره بدهکاران بانکي منتشر 
کرده است و در آن نوشته شده از ممنوع الخروجي به 
عنوان آخرین اقدام استفاده شود. به صورت کلي کسب 
و کار بانکي دنبال محدود کردن بخش خصوصي نيست. 
در واقع بانک ها به دنبال کار بانکي و تعامل صحيح 
تجاري بين بانک و مشتري هستند. علي االصول کسي 
مایل نيست که محدودیت اضافه اي را بر مشتري خود 

تحميل کند . 
اما گویا بعضي زمان ها شرایط به گونه اي پيش مي رود 
که یک مشتري تبدیل به بدهکار بدحساب مي شود. 
البته که باز هم این بدهکار بدحساب به چند گروه 
تقسيم مي شود. یک گروه به این صورت عمل مي کنند 
که به صورت عمدي و با روش هاي مختلف، منابع را از 
بانک ها گرفته و در جاي خود مصرف نکرده و پول را 

هم به بانک برنمي گرداند . 
این گروه دستگاه هاي متولي  با  برخورد  در زمينه 
وجود دارند که مي توانند با همياري بخش خصوصي 
دهند.  کاهش  روز  به  روز  را  بدهکاران  این  تعداد 
بایستي در راستاي انضباط مالي و پولي کمک کنيم 
تا تعداد مشتریان بدحساب که عمدا منابع بانک ها 
شود.  کمتر  گرداند  برنمي  و  اند  گرفته  را  مردم  و 
و  نيستند  بدحساب  درواقع  بدهکاران  از  بعضي  اما 
بدحساب شده اند. این هم به دليل شرایط اقتصادي 
و رکود و تغييرات در جو اقتصادي بوده است. همه و 
به خصوص بانک ها باید کمک کنند که این افراد به 
شرایط طبيعي کسب و کارشان برگردند. این موضوع 
خيلي مهم است و کاربرد این نوع بخشنامه ها درباره 
ممنوع الخروجي عمدتا باید در مورد آن دسته اي 
باشند که بدهکار بدحساب هستند و به روش هاي 
خود  جاي  در  و  کرده  اخذ  را  منابع  این  مختلف 
حتي  اند.  کرده  دیگر  امور  صرف  و  نکرده  استفاده 
شاید این گروه این منابع را به خارج از کشور منتقل 
کرده باشند و حاضر هم نيستند نه اصل و نه سود 

آن را برگردانند . 
   البته باید گفت که این گروه قابل شناسایي هستند 
و سازمان هاي مختلف و دستگاه هاي قضایي که در 
این باره مسئولند اطالعات الزم را در اختيار دارند. این 
اطالعات از طریق سيستم مالياتي و بانک ها و خود 
بخش خصوصي به دستگاه هاي مرتبط منتقل مي شود . 
البته یک دسته از بدهکاران بانکي در واقع اشخاصي 
حقوقي یا نمایندگي هاي شرکت هاي مختلف هستند 
که به دليل شرایط خاص اقتصادي دچار آسيب شده 
اند. این بخش نامه کمک مي کند تا این دسته از افراد 
در حقيقت از این محدودیت برکنار شوند و محدودیت 

از روي آنها حذف شود . 

دیدگاه
بانک مرکزي از قدرت سياسي الزم برخوردار نيست

دورمؤسسههاراخطبکشيد

بانـک مرکـزي درزمينـه ی سـاماندهي مؤسسـات 
مالـي و اعتبـاري غيرمجاز عملکـرد موفقيت آميزي 
نداشـته اسـت. علـت این اسـت کـه بانـک مرکزي 
براي رویارویي با عناصري که پشـت راه اندازي و اداره این مؤسسـات هسـتند از قدرت 
سياسـي الزم برخـوردار نيسـت. قـدرت در کشـور ما متمرکز نيسـت. دسـت دولت یا 
بانـک مرکـزي نيسـت و به طورکلـي عناصـر قـدرت به عنـوان اصلي تریـن پشـتيبانان 
مؤسسـات مالـي و اعتبـاري غيرمجاز بانـک مرکزي را به حسـاب نمي آورند. ایـن افراد 
بـه فعاليت هایـي روي مي آورنـد که درشـان آن هـا  و در حـد توانایي آن ها نيسـت. در 
ایـن شـرایط بانـک مرکـزي تالش کرده اسـت این موسسـه را تحت ضابطـه بگيرد اما 

ایـن مؤسسـات چـه مجـوز دار و چـه بي مجـوز ضوابـط را رعایـت نمي کنند . 
از سـوي دیگـر بایـد در نظـر گرفـت که بانـک مرکزي یک قـدرت قهریه نيسـت بلکه 
یک نهـاد حرفـه اي اسـت کـه بـراي حفـظ منافع سـپرده گذاران تشکيل شـده اسـت و 
مـردم بـه آن اعتمـاد دارنـد. درواقـع مردم بـه اعتماد بانـک مرکزي سپرده هایشـان را 
بـه بانک هـا  و مؤسسـات مي دهنـد امـا بانک مرکـزي براي ایفـاي این نقـش ابزارهاي 
کافـي را در دسـت نـدارد. از سـوي دیگـر ضابطين و قـوه قضایيه هم بـا بانک مرکزي 
هماهنـگ نيسـتند درنتيجـه بانک مرکزي آن طـور که باید نمي تواند با این مؤسسـات 

کند .  مقابله 
اقدامـات بانـک مرکـزي در مقابلـه بـا ایـن مؤسسـات بـا توجـه بـه صدمه اي کـه این 
مؤسسـات بـه مـردم زده اند کافي نيسـت و نمي تـوان آن را موفقيت آميـز ارزیابي کرد. 
اوایـل سـال جاري موسسـه ميـزان براي مردم مشـکل ایجاد کـرده بود، چنـد ماه بعد 
مسـئله ثامن الحجج مطرح شـد و در حال حاضر مشـکالت کاسـپين پيش آمده اسـت. 
هـرروز یکي از این مؤسسـات ورشکسـت مي شـود و مـردم هم که چاره اي بـراي آن ها 

باقـي نمانده تظاهـرات مي کنند . 
بـراي جلوگيـري از بـروز مشـکالت بيشـتر در ایـن زمينـه نيازمنـد آگاهـي دهـي 
مطبوعـات بـه مـردم هسـتيم. مـردم باید بداننـد که نبایـد به هيچ موسسـه اي جز 

بانک هـا اعتمـاد کننـد. مؤسسـات اگـر صالحيت نگه داشـتن سـپرده هاي مـردم را 
داشـتند بانـک مي شـدند. مـردم نبایـد بـراي یک درصد سـود بيشـتر زندگي شـان 
را بـه خطـر بيندازنـد و پس انـداز همـه عمرشـان را به بـاد دهند. به طـور حتم این 
مسـئله عواقـب بـدي بـه همـراه دارد و کوته نظري اسـت کـه حاصـل یک عمر کار 
را بـراي چنـد درصد سـود بيشـتر به بـاد دهنـد. در توانایـي حرفه اي مدیـران این 
مؤسسـات تردیدهایـي وجـود دارد و خيلـي از ایـن مؤسسـات صالحيـت اخالقـي 
و مالـي اداره یـک موسسـه را ندارنـد. از سـوي دیگـر عناصـري از ایـن مؤسسـات 
پـول مي گيرنـد کـه همـان سـپرده هاي مـردم اسـت و در کار تجاري شـان مصرف 
مي کننـد و  بـه مؤسسـات بازنمي گرداننـد کـه هميـن مسـئله موجـب اختـالل در 

امور این موسسـه ها شـده اسـت . 
توصيـه مـن بـه مـردم این اسـت کـه دور ایـن مؤسسـات را خط بکشـند. تعـداد این 
مؤسسـات در ایـران زیـاد نيسـت. بيشـتر در اصفهـان و مشـهد فعاليت مي کننـد. در 
کشـورهاي دیگـر هـم ایـن مؤسسـات به دليـل نظارت هـاي بـاال و اینکه حـرف بانک 
مرکـزي ازنظـر قاضـي مهم تر اسـت و درنهایـت  حرف آخر توسـط یک نهـاد حرفه اي 
زده مي شـود در شـرایط دیگـري کار مي کننـد امـا در کشـور مـا فشـارها روي بانـک 
مرکـزي زیاد اسـت. بانـک مرکزي دانش مدیریت این مؤسسـات را دارد اما فشـارها بر 
ایـن نهـاد حرفـه اي زیاد اسـت. در حال حاضـر حتي درزمينـه? بانک ها بـه دليل عدم 
شـفافيت در کار دچار مشـکل شـدیم. در سـال هاي گذشـته گزارش بانک ها اشـتباه 
بـوده اسـت. بانک هـا سـود موهـوم پخـش کردند و بایـد زیـان بدهند. در حـال حاضر 
هيـچ سـندي ندارنـد درنتيجه سـهام بانک هـا در بهابازار 30 تـا 50 درصـد افت کرده 
اسـت. اخيرا حسابرسـي ها شـفاف تر شـده اسـت. این نشـان مي دهد که کارشناسـان 

بانـک مرکـزي نظـارت را بلدنـد اما قـدرت اعمـال آن را ندارند . 

  رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران
کوروش پرويزيان

کارشناس بانکي
احمد حاتمي يزد

افخميخبرداد:
سرمايهبانکصنعتومعدن6هزارميلياردتومانميشود

و  صنعـت  بانـک  ایسـتانيوز:مدیرعامل 
معـدن با اشـاره بـه اینکه یـک دالر هم 
بدهـي خارجـي نداریم، گفت: سـرمایه 
بانـک در گذشـته 2100 ميليارد تومان 
بـود و بـا تجدیـد ارزیابـي آن را بـه 4 
هـزار ميليـارد تومـان رسـانده و ثبـت 
ميليـارد  هـزار   2 همچنيـن  و  کردیـم 
تومـان از محـل اصالحيـه بودجـه بـه 
آن افـزوده خواهـد شـد کـه البتـه پول 

بانـک نمي شـود .  جدیـد وارد 
بانـک صنعـت و معـدن در  مدیرعامـل 
رابطـه بـا قـراداد ایربـاس 100 ميليـون 
دالر پيش پرداخـت صورت گرفتـه و قرار 
اسـت تا یک مـاه آینده 2 فرونـد هواپيما 

وارد کشـور شـود . 
   علي اشـرف افخمـي بـا اشـاره بـه اینکـه 
در 10 ماهه امسـال 1850 ميليارد تومان 
تسـهيالت به بنگاه هاي کوچک پرداخت 
ایـن موضـوع در  شـده، اظهـار داشـت: 
راسـتاي طـرح دولـت بـه منظـور حفظ 
اشـتغال و خـروج از رکـود انجـام شـد 
و  ایفـا کـرده  نيـز سـهم  بانـک  ایـن  و 

تسـهيالت پرداختـي مربـوط بـه 1256 
واحـد بوده اسـت . 

معـدن  و  صنعـت  بانـک  مدیرعامـل 
بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر تسـهيالت در 
منابـع بـراي بنگاه هـا صـرف نمي شـد 
مي توانسـت منجـر بـه افزایـش بيکاري 
و بحران هـاي کارگـري شـود، تصریـح 
کـرد: 12 درصـد کل تسـهيالت رونـق 
توليـد را بانک صنعـت و معدن پرداخت 

کرده اسـت . 
وي با اشـاره به گشـایش اعتبـار در 10 
مـاه گذشـته، یـادآور شـد: 293 فقـره 
گشـایش اعتبـار بـا بانک هـاي خارجي 
از مسـير سـوئيفت انجـام شـد و 785 
ميليـون   500 نيـز  و  یـورو  ميليـون 
باالدسـتي  حـوزه  در  دیگـر  یـوروي 

پـارس جنوبـي صـورت گرفـت . 
روابـط  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  افخمـي 
کارگـزاري با 71 بانک برقرار شـده اسـت 
تصریـح کرد: در گذشـته هزینه جابجایي 
پـول بيـش از 10 درصـد بود کـه اکنون 

بـه زیـر ایـن 0.5 درصد رسـيده اسـت . 
معـدن  و  صنعـت  بانـک  مدیرعامـل 
بانک هایـي  جـزو  اینکـه  بـر  تاکيـد  بـا 
هسـتيم کـه سيسـتم پولشـویي در آن 
اجـرا مي شـود، یـادآور شـد: مي تـوان از 
ایـن طریق مميـزي ميان بانـک خارجي 
مسـير  و  بگيـرد  صـورت  مـا  بانـک  و 
اسـتانداردهاي بين المللـي در ارتبـاط بـا 
طرف هـاي خارجـي و روابـط کارگـزاري 

را طـي کـرد . 
وي بـا بيـان اینکـه همچنـان بانک هـاي 

بـزرگ بـا ایـران کار نمي کننـد، تصریـح 
کرد: خـط اعتباري 400 ميليـون دالري 
از اگزیـم بانـک هند گرفته شـده که 70 

درصـد آن مـورد اسـتفاده قـرار گرفت . 
بـه گفتـه افخمـي تاکنـون 100 واحـد 
کوچـک و متوسـط بـا اعتبـاري بالـغ بر 
1500 ميليـارد تومـان و اشـتغال 1650 
نفـر بـه بهره بـرداري رسـيده و نيـز 18 
پـروژه بـزرگ بـا اعتبـاري بالـغ بـر 640 
نفـر  اشـتغال 1900  و  تومـان  ميليـارد 

امسـال بـه بهره بـرداري رسـيد . 
مدیرعامـل بانـک صنعـت و معـدن بـا 
صنـدوق  منابـع  از  اسـتفاده  بـه  اشـاره 
سـال هاي  در  گفـت:  ملـي،  توسـعه 
گذشـته 5 ميليـارد دالر از ایـن صنـدوق 
اعتبار دریافت شـد کـه 4.8 ميليارد دالر 

آن منجـر به قـرارداد و از ایـن ميزان 4.2 
ميليـارد دالر آن گشـایش اعتبـار شـد 
همچنين در سـال 94 ، 3.1 ميليارد دالر 
تفاهـم خـط اعتبـاري صـورت گرفت که 
2.3 ميليـارد دالر آن منجـر بـه قـرارداد 
شـده و تـا پایـان امسـال ایـن اعتبـار به 

صـورت کامـل جـذب خواهد شـد . 
وي بـا اشـاره بـه اینکـه یـک دالر هـم 
بدهـي خارجـي نداریم، گفت: سـرمایه 
بانـک در گذشـته 2100 ميليارد تومان 
بـود و بـا تجدیـد ارزیابـي آن را بـه 4 
هـزار ميليـارد تومـان رسـانده و ثبـت 
ميليـارد  هـزار   2 همچنيـن  و  کردیـم 
تومـان از محـل اصالحيـه بودجـه بـه 
آن افـزوده خواهـد شـد کـه البتـه پول 

بانـک نمي شـود .  جدیـد وارد 

معوقـات  مقـام مسـئول درمـورد  ایـن 
امسـال  اميدواریـم  گفـت:  نيـز  بانکـي 
معوقـات را بـه زیـر 7 درصـد برسـانيم 
و در سـال گذشـته  7.8 درصـد بود که 
مبلغـي بالـغ بـر 2800 ميليـارد تومان 

مي شـود . 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشـاره 
بـه اینکـه اسـتفاده از دالر در معامـالت 
سـخت شـده اسـت و تقریبا وجود ندارد، 
تصریـح کـرد: رشـد 30 درصـدي مانـده 
تسـهيالت در سـال جـاري را نسـبت به 

مدت مشـابه سـال قبـل داریم . 
وي بـا اعتقـاد بـه اینکه 30 شـعبه بانک 
صنعـت و معـدن اضافـه اسـت، تصریـح 
کـرد: ایـن بانـک حرفـه اي و تخصصـي 

بـوده و کار تجـاري نيـز مي کنـد . 
افخمـي درمـورد تاميـن مالـي قـرارداد 
ایربـاس، گفـت: تاکنـون صـد ميليـون 
قـرارداد  ایـن  پرداخـت  پيـش  از  دالر 
پرداخـت شـده و حداقـل دو هواپيماي 
دیگـر تـا یـک مـاه آینـده بـه کشـور 

آمد .  خواهـد 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
نیمه دوم بهمن 1395-  شماره 34

ویژه 5
گزارش

بیمه مرکزی چهار سال ؛ یک نگاه

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه های بازرگانی وظایف نظارت 
هدایت ، تعمیم امر بیمه و حمایت از بیمه گذاران و بیمه گران  در کشور را بر اساس قانون بر عهده دارد و برنامه های 

و فعالیت های مختلف خود را در این راستا و بمنظور سیاستگذاری در این صنعت انجام میدهد.
در هیمن راستا  گزارش زیر بمنظور آشنایی مردم با برخی از مهم ترین برنامه های و فعالیت های این سازمان نظارتی 

و حاکمیتی و در هشت بخش مختلف عملکردی  تهیه و تدوین شده است.
معاونت طرح و توسعه

- تهیه سالنامه های آماری 1391 الی 1394 صنعت بیمه بهمراه چاپ پکیج: کتاب، CD و Poster نماگرهای آماری
- تهیه گزارشهای ماهانه آمار عملکرد صنعت بیمه به تفکیک شرکتها و رشته های بیمه ای در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل )حاوی جداول آماری و گزارش تحلیلی الزم( طی سالهای 1392 الی 1395
- تهیه گزارشهای تحلیلی متنوع از آمار سالهای 1391 الی 1394 در صنعت بیمه حاوی:

- بررسی موضوعات مختلف از جمله: فعالیت صنعت بیمه کشور در سطح بین المللی، عملکرد استانی صنعت بیمه 
آمارهای شبکه فروش و خدمت رسانی، آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه در بازار، آمار تعداد کارکنان شرکتهای 

بیمه و...
- تهیه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه اعم از: بازنگری در عناوین و پیشنهاد شاخص برای سال 
مورد نظر، سنجش آنها، تعیین اهداف کمی، ضرایب اهمیت و ارائه مستندات الزم جهت ارائه به دفتر ارزیابی عملکرد 

وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ارائه آمارهای مرتبط با خودرو و بیمه شخص ثالث جهت ارسال به شورای بین المللی دفاتر کارت سبز

- راه اندازی پایگاه آماری صنعت بیمه به عنوان یک زیرپرتال در سایت بیمه مرکزی
- برنامه ریزی راهبردی صنعت بیمه و بیمه مرکزی

- ارائه عملکرد صنعت بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ تحقق 
سیاست های کلی اصل 44، راستای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(،در 
راستای اجرای احکام برنامه پنجم توسعه به همراه اهداف و عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی صنعت بیمه؛ به 
صورت منظم و ساالنه ،در اجرای احکام قانون بودجه سنواتی از سال 1392 و بطور منظم از جمله در خصوص واریزی 

بخشی از حق بیمه شخص ثالث به حساب درآمد عمومی؛،گردآوری گزارش های ماهانه عملکرد بیمه مرکزی
- تدوین 4 جلد کتاب گزیده مقررات مرتبط با بودجه و بیمه مرکزی از سال 1392 تا 1395

- تدوین کتاب برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
- تدوین کتاب عملکرد بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دومین سال استقرار دولت یازدهم

- تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه هایی که در این اداره تهیه شده است و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده اند 
آیین نامه های شماره )85، 87، 88، 90، 91، 92(

-تهیه پیش نویس طرح، آیین نامه، شرایط عمومی، دستورالعمل و الیحه  که در دستور بررسی قرار دارند یا به تصویب 
رسیده اند به تعداد 18 مورد.

- تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه هایی مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث به تعداد 5 مورد.
-تهیه و تنظیم گزارش های مطالعاتی به تعداد 11مورد.

-تهیه گزارش کارشناسی بررسی طرح های پژوهشی به تعداد 16 مورد
-بررسی قوانین و لوایح و آیین نامه های اجرایی به تعداد 15 مورد

-  بررسی و اعالم نظر درخصوص طرح های بیمه ای جدید واصله از سوی شرکت های بیمه.
-  بررسی و اعالم نظر درخصوص شرایط عمومی بیمه نامه های واصله از سوی شرکت های بیمه

-  تدوین شرایط عمومی طرح های بیمه ای جدید حسب مورد.
جدول اقدامات  کمی به تفکیک هر دوره )از سال 1392 الی 1395(

- ساماندهی و حل و فصل معضالت دو شرکت بیمه مشکل دار
- نظارت بر شرایط بیمه نامه ها، قراردادها و خسارات پرداخت شده

شماره 
ردیف

تعداد طرح های سال
واصله از سوی 

شرکت های بیمه

تعداد طرح های 
واصله از سوی 

اشخاص حقیقی/
حقوقی

تعداد طرح هایی 
که مجوز دریافت 

کرده اند

تعداد شرایط 
عمومی های واصله 

از سوی شرکت های 
بیمه

تعداد شرایط عمومی هایی که 
تاییدیه دریافت کرده اند

سایر امور 
متفرقه / 
ارجاعی

1139221326--59
213931916319119
313943212831288
41395137316912

856720663898مجموع

جمع1392139313941395نوع فعالیتردیف

20013صدور پروانه فعالیت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی1

00000صدور پروانه فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد2

11013صدور پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی4

925420صدور مجوز قبولی اتکائی مؤسسات بیمه5

1152321بررسی تقاضاهای تأسیس در سرزمین اصلی6

14319بررسی تقاضاهای تأسیس در مناطق آزاد7

024511بررسی تقاضاهای تأسیس دفتر ارتباطی8

10113بررسی تقاضاهای تأسیس شعب شرکت های خارجی در ایران9

پذیرش مؤسسات ودفاترارتباطی

-ارائه645  مجوز کارگزار رسمی حقیقی و حقوقی، ارزیاب رسمی حقیقی و حقوقی و تایید صالحیت موسسات 
اموزشی و دوره آموزشی به تفکیک301،88،122،10،14،10 مورد

- ارزیابی ریسک هاي بزرگ صنعتي، تولیدي و خدماتي 149 واحد صنعتي به منظور محاسبه حداکثر خسارت 
احتمالي و ممکن و همچنین تفکیک ریسک

- مدیریت ریسک در  بیمه هاي خودرو و همکاري با سازمان هاي مرتبط با ایمني ترافیک
- خرید و توزیع 5000 عدد کاله ایمني مخصوص راکبین موتورسیکلت

- خرید 62 دستگاه آمبوالنس برای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی )اورژانس( برای توزیع در کل 
استانهای کشور

- تصویب کمک به ارتقای ایمنی جاده های کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی.
- تصویب کمک به آموزش بنیادی دانش آموزان در راستای توسعه امر ایمنی ترافیک.

- بررسي و بازدید از خسارت هاي آتش سوزي  و خطرات تبعي؛ 57 مورد خسارت آتش سوزي در سال 1392مورد 
بررسي و یا بازدید قرار گرفته است.

- ارزیابی ریسک های صنعتی، تولیدی و خدماتی و تهیه گزارشات مورد نیاز بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه 
تعداد 19 واحد را مورد بازدید قرار گرفت.

- تصویب کمک به ارتقای ایمنی جاده های کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی.
- در راستای کمک به توسعه فرهنگ ایمنی و ترافیک در مدارس و مهدکودکها خرید یکصد عدد پارک ترافیک 

سیار با مشارکت پلیس راهور تصویب گردید.
- بررسی و بازدید از خسارتهای آتش سوزی و خطرات تبعی؛40 فقره خسارت آتش سوزي در سال 1393 مورد 

بررسي قرار گرفته  است.
- تصویب خرید مجدد 31 دستگاه آمبوالنس برای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی )اورژانس(

- تعداد 176 دستگاه دوربین لیزرگان کنترل سرعت خودروها برای پلیس راهور ناجا خریداری شد.
- تعداد 85 دستگاه خودرو برای تجهیز ناوگان خودروئی پلیس راهور خریداری و در اختیار آنان قرار گرفت.

معاونت نظارت
- اصالح و ساماندهی شبکه فروش

- درج اطالعات صورتهای مالی شرکتهای بیمه و یادداشت های تفصیلی آن برای پنج سال در سامانه سنهاب
توانگری شرکتهای بیمه  به عنوان یک معیار رتبه  توانگری مالی و اطالع رسانی سطوح  نامه  - اجرای آیین 

بندی در افکار عمومی
بیمه  های  شرکت  توسط  نامه  بیمه  مستمر  با صدور  همزمان  که  توانگری  آنالین  محاسبه  سامانه  طراحی   -

توانگری هر شرکت در هرمقطع قابل محاسبه باشد

آمار شکایات مکتوب و مراجعان حضوری و تلفنی بیمه گذاران از شرکتهای بیمه ) 4 ساله(

شاکی های مراجعه 
حضوری و تلفنی

متوسط زمان
رسیدگی صنعت بیمه )روز(

تعداد
شکایات مکتوب سال

27890 73 1560 1392
28500 78 6337 1393
30646 14 3045 1394
22984 6 2327 9 ماهه 1395

مراجعان حضوری و 
تلفنی

توسعهتعداد شکایات شرکت بیمه  بدون بیمه توسعهتعداد شکایات  سال

27890 258 1302 92
28500 3752 2159 93
30646 303 2319 94
22984 205 2122 * 95

الزم به ذکر است که بخش عمده از شکایات سال 92و93  به بیمه توسعه مربوط می شود.

رشته                    
سال

تعداد پرونده خسارت بررسي شدهتعداد بیمه نامه و قرارداد بررسي شده

مجموع1395*139213931394مجموع1395*139213931394

بیمه  اموال و 
مسئولیت

7.45210.00411.2888.25336.9971.8946638958984.350

5.6326.4498.94511.47332.4994.2054.3272.95840611.896بیمه  اتومبیل

5425312.4652.5046.0421.9782.2593103064.853بیمه  اشخاص

13.62616.98422.69822.23075.5388.0777.2944.1631.61021.099جمع

*آمار مربوط به 9 ماه ابتدایی سال 1395 می باشد.
بازدید از شعب شرکت هاي بیمه

تعداد بازدید انجام شدهرشته                           سال
مجموع1395*139213931394

10712513996467بیمه هاي اموال و مسئولیت
60667351250بیمه هاي اتومبیل

54616051226بیمه هاي اشخاص
221252272198943جمع

* آمار مربوط به 9 ماه ابتدایی سال 1395 می باشد.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین،آیین نامه ها و فرآیندهای صدور و پرداخت خسارات موسسات بیمه

- همکاری در تدوین نظام مدون تعیین نرخ و شرایط برای ارائه پوشش بیمه ای ریسک های بزرگ بیمه ای
- ساماندهی وضعیت صدور بیمه نامه های شخص ثالث مربوط به خودروهای صفرکیلومتر.

آمار شکایات مکتوب و مراجعان حضوری و تلفنی ) 4 ساله(

*آمار شکایات سال 95 مربوط به 9 ماهه اول سال است.

- شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های بیمه بصورت جدی و موثر به عنوان ناظر بر مصوبات مجامع 
و اعالم نظر در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع

- کنترل محاسبات سود )زیان( رشته شخص ثالث شرکت های بیمه در اجرای ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث
- کنترل و تایید توانگری مالی شرکت های بیمه در اجرای آیین نامه توانگری موسسات بیمه

- همکاري در پیاده سازي زیر سیستم های صورت های مالی و شاخص هایمربوطه در سنهاب
- کنترل نصاب سهامداران و تغییرات اعضای هیات مدیره در چارچوب آیین نامه 40

- کنترل سرمایه گذاري ها و دارایي هاي شرکتهاي بیمه در مقاطع سه ماهه در اجرای آیین نامه 60
- کنترل ذخایر فنی موسسات بیمه بر اساس آیین نامه ذخایرفنی)شماره 58(

- کنترل محاسبه ذخیره مشارکت در منافع بیمه های عمر شرکت بیمه ایران برای سالهای 1393-1385 و الزام 
شرکت به شناسایی آن در صورتهای مالی سال 1394

- کنترل عملیات اتکایی قبولی و واگذاری شرکتهای بیمه به منظور حصول اطمینان از رعایت ظرفیت مجاز قبولی و 
نگهداری در اجرای مقررات بیمه ای

- مقابله با پدیده برون سپاری تأسیس شعب توسط موسسات بیمه متخلف
- انجام تعداد 2090 فقره بازدید نظارتی از دفاتر خدمات بیمه ای و کارگزاران رسمی بیمه، ارزیابان خسارت

- اخذ تاییدیه دیوان عدالت اداري مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بیمه اي توسط دفاتر پیشخوان
- اعمال ضمانت های اجرایی مقررات و آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه به تعداد 41 مورد اخطار کتبی و یک 

مورد سلب صالحیت حرفه ای
- شناسایی و تعیین تکلیف قریب به سی هزار کد صدور غیر مجاز موسسات بیمه

- شناسایی و تعیین تکلیف 2208 نفر از نمایندگان موسسات بیمه
- پیگیری سامان دهی فعالیت موسسات بیمه و نمایندگان آنها در کشورهای همجوار )عراق – افغانستان – آذربایجان 

و ...(
- اعمال محدودیت در جذب نمایندگان حقیقی و تاسیس نمایندگان حقوقی

- مقابله با پدیده تاسیس دفاتر فرعی غیر مجاز و کد فروشی
-شناسایی افراد ممنوع التصدی صنعت بیمه و راه اندازی سامانه سنهابی برای جلوگیری از فعالیت آنها در صنعت بیمه 

تعداد 307 نفر افراد ممنوع التصدی
- اعالم تعلیق فعالیت نمایندگی حقوقی متعلق به گروه خودروسازی ایران خودرو

- شناسایی اولیه بالغ بر 10 هزار نفر از اشخاص مشکوک به دو شغله در شبکه فروش
- اعطای مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي به شرکت هاي بیمه واجد شرایط و اعالم موافقت برای ارائه مجوز برگزاری 

دوره و تمدید دوره های دارای مجوز.
- سیستمی نمودن نظارت بر رعایت مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شبکه فروش و شرکت های بیمه و 

شناسایی و تعبیه 40 شاخص  و شناسایی شاخص های مغایرت دار آنها توسط سامانه مذکور
- طراحی وعملیاتي کردن سامانه تعاملی الکترونیکی جامعه کارگزاران رسمی بیمه با بیمه مرکزی ج.ا.ایران در بستر 

سامانه سنهاب تحت عنوان"میز کارکارگزاران بیمه"
- کنترل و اعمال نظارت برخط بر اساس تعداد 32 شاخص  نظارتی تعبیه شده در کلیه مراحل فعالیت کارگزاران رسمی 

بیمه از طریق سامانه سنهاب.
- شناسایی و ساماندهی کارگزاران رسمی بیمه که به فعالیت های غیر بیمه ای به صورت همزمان اشتغال داشته اند 

نظارت برصالحیت مدیران
- ثبت اطالعات پرسنل شرکتهای بیمه: در این خصوص اطالعات پایه 18266 نفر پرسنل شرکتهای بیمه ثبت شده 

است.
- ثبت اطالعات شعب شرکتهای بیمه: شامل ثبت اطالعات 1019 شعبه و باجه شرکت های بیمه

- ثبت تخلفات کارکنان شرکت های بیمه و شبکه فروش: ثبت 119 مورد تخلف کارکنان کلیدی شرکت های بیمه.
- زیرسامانه رتبه بندی کارکنان کلیدی موسسات بیمه : با عنوان »معیارهای بررسی و اعالم نظر معاونت نظارت در 
مورد سوابق و عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه«  دردرون سامانه احراز صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و 

عملیاتی موسسات بیمه پیاده سازی شد.
- تدوین»دستورالعمل اجرایی نحوه شناسایی تخلف وسطح بندی مقام مجازاحرازتخلف واعمال ضمانتهای اجرایی«

- بررسی و اعالم نظر درخصوص صالحیتهای حرفه ای 165 نفر از کارکنان کلیدی موسسات بیمه
− طراحی و پیاده سازی شاخص های نظارتی بخش ارزیابان خسارت در سیستم سنهاب

− جلوگیری از فعالیت ارزیابان خسارت غیر مجاز که در امر ارزیابی خسارات بیمه ای با شرکت های بیمه
معاونت بیمه های اتکائی

- ارائه مجوز های الزم برای صدور بیمه نامه های مربوط به ریسک های بزرگ به منظور جلوگیری از رقابت های کاذب 
و نرخ شکنی های متداول

- ارائه/ تهیه پوشش های مختلف اتکایی ریسک های بزرگ در کشور
- صدور مجوزهای انتقال ارز بابت پوشش های اتکایی اخذ شده توسط شرکت های بیمه از خارج از کشور

- مالقات و مذاکرات متعدد با کارگزاران و بیمه گران اتکایی بازار اروپا پس از تاریخ اجرایی شدن برجام
• عملکرد بیمه های اتکایی اجباری برای دوره پنج ساله )1391 لغایت 1394(

- حق بیمه؛ 154000 میلیارد ریال
- خسارت؛ 104000 میلیارد ریال

• اهم فعالیت های اداره کل قبولی از خارج و کارت سبز
سال 1392،  36 موردقراردادمنعقدگردیده که ازاین تعداد 13 مورداختیاری و 23 موردقراردادی
سال 1393، 52 موردقراردادمنعقدگردیده که ازاین تعداد 30 مورداختیاری و 22 موردقراردادی
سال 1394، 34 موردقراردادمنعقدگردیده که ازاین تعداد 15 مورداختیاری و 19 موردقراردادی

سال 1395)تامهرماه(، 20 موردقراردادمنعقدگردیده که ازاین تعداد 11 مورداختیاری و 9 موردقراردادی
امضای   ،)1393(CoB داخلی  دائمي حسابرسان  کمیته  در  ایران  ساله  تصویب عضویت 3  عملکرد کارت سبز: 
از  موافقت نامه حمایت  امضای   ،  CoB و  دفاتر  مابین  کارت سبز  پردازشگر  و  ازاطالعات  موافقت نامه های حفاظت 
بازدیدکنندگانPoV با ترکیه، انعقاد قرارداد دوجانبه با آذربایجان از ابتدای سال میالدی 2016، تدوین "آیین نامه 
شماره 73" برای تصویب در شوراي عالي بیمه )1391(، اعطای مجوز صدور به شرکت های بیمه آسیا و ایران معین 
برای فعالیت در سیستم بین المللی بیمه کارت سبز، طراحی و پیاده سازی وبسایت کارت سفید اکو و تحویل آن به 

متولی امر.
معاونت توسعه مدیریت و منابع

- تهیه و تنظیم خط مشي ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه هاي مالي
- رسیدگی به امور مالی

عملکرد و سرمایه گذاری های انجام شدهدر شرکت های سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی

آذر ماه 1392139313941395واحدعنوان

3.0014.2434.9795.211میلیارد ریالبهای تمام شده پرتفوی

258564570468میلیارد ریالسود سهام تعلق یافته

47687876موردشرکت در مجامع و ارائه گزارش

33353428موردارائه گزارشات تحلیلی

 خریدسهامدارای توجیه بنیادی )fundamental(به منظورافزایش بازدهی
توسعه فرهنگ بیمه

- راه اندازی زیرپرتال های نظارت و آمار و بروزرسانی
- اطالع رسانی خبری در پرتال وارسال به رسانه ها

- تنظیم دستورالعمل برای استاندارد سازی سایت ها و ابالغ رسمی به شرکت های بیمه
- آموزش خبرنگاران

- تهیه و انتشار کتاب  در 32 عنوان )در سه مجموعه بیمه برایهمه، بیمه برای مدیران و کارشناسان و بیمه برای کودکان(
- جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه)سه مورد(

- راه اندازی کانال تلگرام بیمه مرکزی
- حضور در نمایشگاه های مختلف

- اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
- گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی )در دوره اول و دوم متوسطه و فنی و حرفه ای و کار و دانش(

- گنجاندن مفاهیم بیمه ای در مجالت رشد آموزش و پرورش
- تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه

- اجرای برنامه ب مثل بیمه در مدارس
- برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک با بیمه های خارجی

Roundup– نشریه انگلیسی -
- گزارش سالیانه انگلیسی

- تهیه و تدوین راهنمای سرمایه گذاری خارجی
امور فنی

- پیشنهاد اصالح یا تدوین 14مورد آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه
- اقدامات مرتبط با بیمه زندگی و صدور مجوز طرح های جدید بیمه های زندگی و مستمری

- پاسخ به استعالم  های شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه های عمر با سرمایه بیش از میزان مصوب و صدور مجوز سرمایه فوت 
در صورت تایید درخواست شرکت

- کاهش قابل توجه  مجوزهای صادره در سال 1395 نسبت به سال های قبل به دلیل افزایش حداکثر سرمایه فوت بیمه های 
زندگی در این سال می باشد. از 15 مورد درسال 1392 به 8 مورد درسال 1395

- تعدیل نرخ سود فنی بیمه عمر بر اساس نرخ تورم کشور اشاره نمود.

1392139313941395عنوان/ سال

پژوهشکده  با  زندگی که  بیمه  با  مرتبط  تعداد طرح های 
بیمه همکاری شده است

6352

- حداکثر سرمایه فوت بیمه های زندگی پس از مطالعه شرایط اقتصادی کشور و درخواست صنعت بیمه  به روز 
گردیده و به میزان چهار میلیارد ریال افزایش یافت.

- بررسی و اظهارنظر و تأیید محاسبات حق بیمه و ذخایر طرح های جدید بیمه های زندگی و مستمری که نیاز 
به اخذ مجوز دارد؛

1392139313941395عنوان              /            سال

5104363تعداد مجوزهای صادره برای طرح های جدید بیمه زندگی و مستمری

- تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیرزندگی موضوع مشارکت در منافع حاصل در جهت حمایت از حقوق 
بیمه گذاران بیمه های زندگی

- پاسخگویی به استعالم شرکت های بیمه و صدور مجوزهای الزم مرتبط با بیمه  های درمان )500مورد(
فناوری اطالعات و ارتباطات

- ایجاد سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه )سنهاب(
- ایجاد سامانه یکپارچه مکاتبات الکترونیکی بیمه )سیماب(

- اطالع رسانی الکترونیکی )پورتال بیمه مرکزی، پورتال آمار، پورتال نظارت(
- ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان )بخش خدمات الکترونیکی در پورتال بیمه مرکزی(

- ایجاد زیر سیستم های  اتکایي اجباري وغیراجباری،ایجاد سامانه های سامانه استعالم نرخ ،و شرایط  سامانه ثبت ریسک 
پروفایل و الس پروفایل، نظارت بر عملیات واگذاری شرکت های بیمه، ثبت اطالعات قبول شدگان آزمون جامع نمایندگي،ثبت 
اطالعات، مدیریت و نظارت بر شبکه فروش، ثبت اطالعات شعب شرکت های بیمه ، نظارت و کنترل اطالعات نمایندگان 
بیمه،نرم افزار بازدید از نمایندگان و شبکه فروش روی موبایل،نرم افزار آئین نامه و قوانین بیمه گری روی موبایل ، ثبت اطالعات 
کارگزاران رسمی بیمه ،ثبت اطالعات ارزیابان خسارت،سامانه اکچوئران،ثبت نام متقاضیان جهت آزمون کارگزاري، و ارزیابان 
خسارت ،پنل ارسال پیامک، رسیدگي به شکایات، ارتقاء سالمت اداری، ثبت شکایت نماینده از شرکت بیمه و ثبت شکایت 
شرکت بیمه از نماینده،زیرسیستم نظارت مالي،تهیه و تولید سالنامه آماری ، سامانه نظارت بر عملیات واگذاری شرکت های 
بیمه،سامانه اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه،سامانه احراز صالحیت مدیران )آئین نامه 90(،تحلیل های آماری )آمار و 
اطالعات شرکت های بیمه(،زیرسیستم خودرو،سرویس ها )تعامل و ارتباط سیستمی با سامانه های برون سازمانی(،سرویس 

ناجا،سرویس ثبت احوال وسرویس ثبت اسناد
مکانیزه کردن فرآیند کلیه بخش هاي اداري ومالي بیمه مرکزي بصورت یکپارچه

اقدامات انجام شده در راستاي دولت الکترونیک
1. تبادل الکترونیکي مکاتبات في مابین بیمه مرکزی،شرکتهاي بیمه، صندوق تامین خسارتهاي بدني، پژوهشکده بیمه، 
سندیکاي بیمه گران ایران و شرکتهاي تابعه با طراحي و پیاده سازي سامانه سیماب )سامانه یکپارچه مکاتبات الکترونیکی بیمه 

موسوم به سیماب( دربسترMPLSفراهمگردید
www.centinsur.ir2. پشتیبانی پورتال بیمه مرکزی به آدرس

3. اطالع رسانی به بیمه گذاران
- نشراخباررسمی صنعت بیمه وبیمه مرکزی

- پایگاه اطالع رسانی نظارت بیمه مرکزی
- پایگاه آماری صنعت بیمه

بازرسی،حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی
- دریافت،پیگیری وپاسخگویی به شکایات واصله ازسامانه های ملی رسیدگی به شکایات واعالم ات سازمان بازرسی کل 

کشوروسامانه سامدریاست جمهوری و چارگون
- بازرسی ونظارت براجرای طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع

- احصاءوشناسایی گلوگاه های فساددربیمه مرکزی
- حسابرسی شرکت های مختلف)8مورد(

- ارائه گزارش تحلیل و آسیب شناسی عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی )ساالنه(
- نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در سامانه جامع مبارزه با پولشویی توسط شرکتهای بیمه و بررسی عملکرد آنها و میزان 

اجرای تکالیف مربوط
- اجرایي کردن فاز دوم سامانه جامع مبارزه با پولشویي.

معرفی  فعالیت  های برجسته و برتر بیمه مرکزی
1- راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه )سنهاب( 
و تالش برای توسعه و بهره برداری کامل از آن)انجام غالب فعالیت های 

توسعه ای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب(؛
و  ثالث  شخص  بیمه  جدید  قانون  تصویب  و  پیگیری  تدوین،   -2
قانونی  موعد  در  آن  با  مرتبط  آیین نامه های  تدوین  برای  تالش 
رانندگي،  که در حادثه  قانون کساني  این  اجرای  با  مشخص شده. 
آسیب مي بینند به تمامي حق و حقوق خود- آن هم در اسرع وقت- 
مي رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدي در کارشان نباشد یا 
از سایر قوانین و مقررات تخطي نکرده باشند، "بري الذمه" محسوب 
بیمه  شرکت هاي  عهده  بر  آنان  بیمه ای  تکلیف  تمامي  و  مي شوند 
این  از  قانون هیچ مقصر حادثه اي  این  اجراي  با  یعني  بود.  خواهد 
منظر زندان نمي رود. در این قانون، ضمانت های اجرایی الزم و کافی 
ابهامات و خالء های متعدد قانونی آن در  از   دیده شده و بسیاری 
موضوعات حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار برطرف شده و اصالح 
معیارهای تعیین حق بیمه و تاثیر سوابق رانندگی و بیمه ای، تسهیل 
تقلبات  با  مقابله  امکان  همچنین  و  خسارات  پرداخت  در  شرایط 
بیمه ای و توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات 
رانندگی و رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف 
نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون 
مورد لحاظ قرار گرفته است. در این قانون، همچنین مشکل خرید 
الحاقیه درمقاطع  ابتدایی هر سال و همچنین مسأله تعدد دیات حل 
شده و در هر دو زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای 

بدنی مسوول جبران شده اند؛
3- تالش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت های وارده به سرمایه 
های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق 
بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسالمی؛

4- کاهش اتکایی اجباری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛
5- کسری ذخایر بیمه ای از مهمترین عوامل تعیین کننده کم و کیف 

پرداخت خسارت از سوی مؤسسات بیمه و در نتیجه رضایتمندی مردم 
با هدف  بیمه مرکزی ج.ا.ایران در سال جاری  است.  بیمه  از صنعت 
شفافیت در صورتهای مالی سال 1394 شرکت های بیمه و به منظور 
حصول اطمینان از کفایت ذخایر فنی بیمه ها، آنانرا به برآورد ذخایر 
خسارت معوق رشته شخص ثالث با استفاده از تکنیک های علمی ملزم 
نمود. در این راستا بخشی از کسری ذخایر انباشت شده سال های قبل 
در صورتهای مالی سال 1394 اعمال شد و طبق برنامه ریزی انجام شده 

مابقی نیز در دو سال آینده جبران خواهد شد؛
6- به منظور صیانت از حقوق مردم، بیمه مرکزی تالش بسیاری برای 
مدیریت مشکالت برجای مانده از دولت قبل در خصوص شرکت های  
و  توسعه  بیمه  همانند  بودند،  مالی شده  تنگنای  دچار  که  بیمه ای 
بیمه دی انجام داد و توانست تا حد قابل توجهی بحران حاصله را 
مدیریت نماید. در نتیجه این تالش ها و همراهی و مدیریت مدیران 
ذیربط، فعالیت یکی از شرکتهای مذکور در حال بازگشت به حالت 
تدریجی  تملک  طریق  از  نیز  دیگر  شرکت  درباره  و  است  طبیعی 
اموال صاحب اصلی شرکت مذکور، خسارت زیان دیدگان علی رغم 

همه موانع حقوقی و اجرایی در حال پرداخت است؛
7- تصویب و ابالغ آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفه ای کارکنان 

کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه بیمه)آیین نامه شماره 90(؛
8- پایش مستمر توانگری مالی شرکت های بیمه برای حفظ حقوق 

بیمه گذاران و مدیریت ریسک آنها؛
و  به منظور اجرای آن  بیمه و تالش  ارتقاء فرهنگ  9- تنظیم سند 

افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور؛
اعطای  و  کشور  در  زندگی  بیمه های  سهم  افزایش  برای  تالش   -10
زندگی  تخصصی  بیمه  شرکت  اولین  تاسیس  برای  الزم  مجوزهای 

کشور)این شرکت بزودی فعالیت رسمی خود را آغاز می کند(؛
11- انجام اقدامات الزم برای اعطای مجوز به شرکت های جدید متقاضی 
فعالیت در صنعت بیمه )بیمه تجارت نو( و افزایش رقابت پذیری و کاهش 

شاخص هرفیندال.
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تحلیل6

نگاهيبه3مزيتآپشن
موقعيت  هایي وجود دارند که در آنها خرید قراردادهاي 
اختيار معامله ریسک بيشتري نسبت به مالکيت و خرید 
حقوق صاحبان سهام )یعني همان سهام( دارند، ولي 
هم چنين زمان  ها و مواردي هستند که اختيار معامله  
ها موجب کاهش ریسک مي  شوند. این مهم بستگي 
معامله  اختيار  قراردادهاي  دارد.  آنها  کاربرد  نحوه  به 
مي توانند براي سرمایه  گذاران ریسک کمتري در بر 
داشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در 
معرض تعهدات مالي کمتري قرار مي  دهد، هم چنين 
معامله اختيار معامله بخاطر قدرت نسبي آنها در مقابل 
مشکالتي مثل کاهش ناگهاني روزانه قيمت سهام- که 

گاه بسيار مصيبت بارند- ریسک کمتري دارند . 
اختيار معامله  ها، ابزار بسيار قابل اعتمادي براي مصون سازي یا پوشش ریسک  )hedge(  به حساب 
مي آیند و همين امر باعث شده که نسبت به سهام از ایمني بيشتري برخوردار باشند. وقتي یک سرمایه  
گذار سهام با سفارش جلوگيري یا توقف زیان  )stop- loss order(  یعني سفارشي که وقتي به اجرا در 
مي  آید که قيمت سهام مورد نظر به قيمت معين شده توسط مشتري یا سرمایه گذار برسد. این نوع 
سفارش به کارگزار براي حمایت از موقعيت هاي سرمایه گذاران بسيار متداول اند، چرا که جلوي زیان 
ناشي از زیرقيمت معين شده مزبور را مي گيرد. ولي مشکل این نوع سفارش  ها در ماهيت خود آنها 
نهفته است. سفارش مزبور وقتي به اجرا در مي آید که سهام مورد نظر به آن قيمت از قبل معين شده 

یا زیر آن معامله شود . 
براي مثال، فرض کنيد شما یک سهم را به 50 دالر مي  خرید. شما نمي  خواهيد زیاني بيشتر از 10 
درصد از این سرمایه  گذاري را تقبل کنيد. بنابراین یک » سفارش توقف زیان » براي 45 دالر به کارگزار 
خود مي  دهيد. این سفارش براي طول روز پاسخ مي  دهد اما ممکن است براي شب منجر به مشکالتي 
شود. فرض کنيد شما امروز این رویا را در سر مي پرورانيد که سهم خریداري شده به 51 دالر نزدیک 
شده است اما صبح روز بعد وقتي بازار را رصد مي کنيد در مي  یابيد که خبر ناگواري در مورد سهام 
شما به بازار رسيده و آن اینکه مدیرعامل آن شرکت گزارش هاي نادرستي از سود شرکت به مردم داده 
است. انتظار مي  رود سهم مزبور با سقوط آزاد خود به حدود 20 دالر برسد. وقتي این رخ دهد، 20 
دالر اولين معامله زیر قيمت است که شما در سفارش توقف زیان خود یعني 45 دالر تبيين کرده بودید. 
وقتي معامالت آن سهم شروع مي  شود. شما آنرا به 20 دالر خواهيد فروخت و زیان چشمگيري را تجربه 

مي کنيد. لذا سفارش توقف زیان وقتي بيشترین نياز را بدان داشتيد در خدمت نبود . 
اگر شما یک قرارداد اختيار فروش  )put option(  خریده بودید، مجبور نبودید چنين زیاني را تحمل کنيد. 
برخالف سفارش توقف ضرر، اختيار معامله  ها وقتي بازار بسته است آنها تعطيل نيستند. قراردادهاي 
اختيار معامله یک بيمه 24 ساعته در هفت روز هفته براي شما به ارمغان مي آورد و این کاري است که 
از عهده سفارش توقف زیان بر نمي  آید. به همين دليل است که اشاره شد اختيار معامله  ها براي پوشش 

ریسک از معتبرترین ابزار به شمار مي روند . 
به عالوه بعنوان گزینه اي دیگر براي خرید سهام، شما مي توانستيد که از استراتژي گفته شده در باال 
   )call option(استفاده کنيد، یعني بجاي خرید سهام به خرید یک قرارداد اختيار معامله )جایگزیني سهام(

 که در شرایط  in-the- money ITM   است، اقدام کنيد . 
اگر شما قرارداد اختيار خریدي به قيمت توافقي یا قيمت اعمال 45 دالر خریده بودید؛ زیان شما فقط 
محدود به مبلغي مي شد که براي خرید آن قرارداد پرداخته بودید. اگر شما، به فرض، 6 دالر براي آن 
برگ اختيار خرید پرداخته بودید حداکثر زیان شما محدود به همين 6 دالر مي شد نه 31 دالري که 

بابت تملک آن سهم از دست دادید . 
با همه این تفاسير اثر بخشي  )Effectiveness(  سفارشات توقف ضرر و زیان را با سازوکاري که به طور 

طبيعي و تمام وقت قراردادهاي اختيار معامله براي محدود سازي ارائه مي نمایند مقایسه کنيد . 
بازده بالقوه باالتر

اگر شما پول خود را صرف یک سرمایه گذاري کنيد و تقریباً همان مقدار سود عایدتان شود دیگر 
احتياجي به ماشين حساب ندارید تا عدد و رقم به شما بدهد؛ شما درصد بازده بيشتري بدست 
آورده اید. براي مثال، سناریو مثال باال را بکار ببرید و درصد بازده خرید آن سهام )که به 50 دالر 
خریدید( و قرارداد اختيار معامله آن را )که به 6 دالر خریدید( با یکدیگر مقایسه کنيد. فرض کنيد 
قرارداد اختيار معامله مزبور دلتايdelta  ( 80 (  دارد؛ یعني قيمت آن اختيار معامله معادل 80 
درصد تغييرات قيمت آن سهم تغيير مي کند. )درباره کاربرد و معني حروف »یوناني« در اختيار 
معامله بعداً یادداشتي ارائه خواهم کرد(. اگر آن سهم به اندازه 5 دالر افزایش یابد موقعيت سهم 
شما یک بازده 100 درصدي است. موقعيت شما در قبال اختيار معامله مزبور یک عایدي 80 
درصدي از نوسان آن سهم یعني 4 دالر است )چون دلتا 80 بود(. یعني سود یا عایدي خالص 4 
دالري از یک سرمایه  گذاري 6 دالري بازده 67 درصد را بدست مي  دهد و این خيلي بهتر از بازده 
10 درصدي ناشي از سرمایه گذاري یا خرید سهام است. البته؛ آنچه اهميت به یادآوري دارد آن 
است که وقتي روند معامله ه ا بر وفق مراد شما پيش نمي رود، قراردادهاي اختيار معامله به عنوان 
ابزاري بسيار قوي مي تواند عمل کنند؛ چرا که این امکان وجود دارد که درصورت به کار نبردن 

اختيار معامله ها، شما 100 درصد سرمایه  گذاري خود را از دست بدهيد . 
گزينه هاي استراتژيک بيشتر

چهارمين مزیت عمده قراردادهاي اختيار معامله آن است که گزینه هاي بيشتري براي سرمایه  گذاري 
پيشنهاد مي  کند. اختيار معامله ها ابزاري بسيار انعطاف پذیرند. روش  هاي بسياري وجود دارند که از 
ترکيب اختيار معامله براي خلق مجدد سایر موقعيت  ها مي توان استفاده کرد. در بورس  هاي معامالت 

مشتقه به آن ها » موقعيت  هاي ترکيبي » مي گویند . 
همچنين بکارگيري اختيار معامله  ها به سرمایه  گذار این قدرت را مي  دهد که اگر بخواهد از 
بعد سوم یعني عمق و ارتفاع بازار نه جهت گيري و سمت و سوي آن در معامالت خود بهره بگيرد. 
اختيار معامله  ها به سرمایه  گذاران نه تنها اجازه و امکان مي دهد از نوسانات سهام یا دارایي 
پایه )نفت، طال، ذرت... قراردادآتي( بهره گيرد؛ بلکه در زمان هایي که بازار با تالطم  هاي و نوسان 
پذیري همراه است به خوبي آن ایام عبور کنند. بهره  گيري از ایام رکورد بازار مبين قدرت این 
ابزارهاي مالي براي دستبابي به اهداف مالي هستند. در یک کلمه؛ تنها اختيار معامله  ها مي توانند 
گزینه  هاي استراتژیک مورد نياز براي کسب سود را در تمامي شرایط بازارها، براي سرمایه گذاران 

مطلع از چگونگي کاربرد آنها فراهم آورند . 

برآوردوچرايىقيمتارزدرسال96یادداشت

آثار»پديده ترامپ«  بر بازارارز  

هـر چنـد اصـالح صورت هـاي مالـي بانک هـا 
در راسـتاي همگرایـي بـا  IFRS  در کوتاه مـدت 
سـبب مشـکالتي از جمله ریزش نمـاد آنها در 
بورس شـده، امـا این اصالح سـاختاري، منافع 
بلندمـدت متعـددي بـراي نظـام بانکـي بـه 
همـراه دارد کـه زمينه سـاز تعامل بـا بانکداري 
بين المللـي، جلوگيري از شناسـائي و تقسـيم 
سـود موهومـي و اجـراي بهتر قانـون عمليات 

بانکـي بـدون ربـا، برخي از آنهاسـت . 
پـس از گذشـت چندیـن مـاه از توقـف نمـاد 
بانک هـا در بـازار سـرمایه، بازگشـایي برخـي 
از نمادهـا بـا افـت شـدید قيمـت سـهام آنهـا 
همـراه بـود. بـراي مثـال، بانک ملـت در اولين 
پيش بينـي درآمـد خـود، مبلـغ 501 ریـال به 
ازاي هر سـهم خود سـود برآورد کـرده بود، در 
حالـي که پـس از اجراي اسـتانداردهاي جدید 
بانـک مرکـزي در تهيه صورت هـاي مالي، این 
پيش بينـي بـا تعدیـل منفـي 80درصـدي، به 
102 ریـال کاهـش یافـت؛ کـه نتيجـه آن بـه 
افـت 38 درصـدي قيمت هر سـهم بانک ملت 

انجاميد . 
همان طـور کـه گفتـه شـد، نمادهـاي بانکـي 
اسـتاندارد هاي  رعایـت  » لـزوم  دليـل  بـه 
حسـابداري بين المللـي در تدویـن صورت هاي 
مالـي« متوقف شـدند. بـه عبارت دیگـر، تهيه 

صورت هـاي مالـي بـر اسـاس اسـتانداردهاي 
بين المللـي گزارشـگري مالـي  )IFRS(  و تغيير 
رویکرد بانک هاي کشـور در زمينه گزارشگري 
مالـي را مي تـوان دليـل عمده این افـت ارزش 

بـازاري نمادهـاي بانکـي عنـوان کرد . 
ایـن تغييـر رویه باعث شـد تـا برخي سـودها 
اسـتانداردهاي  طبـق  کـه  درآمدهایـي  و 
بـر  تعهـدي شناسـایي مي شـد،  حسـابداري 
 اسـاس  IFRS  شـناخته نشـود. به عنـوان مثال
 مي توان از تسـهيالت تکليفـي بانک ها نام برد 
که بـر مبنـاي تعهـدي، بانک هـا مي توانند در 
سررسـيد تسهيالت، سـود را شناسـایي کرده 
و در صـورت سـود و زیـان خـود درج کننـد و 
در صورتـي که اصل و فرع تسـهيالت تکليفي 
دولت را دریافت نکرده باشـند، جریمه دیرکرد 
در پرداخت را لحاظ کنند. شـبکه بانکي کشور 
به اسـتناد اینکـه دولت در آینـده، بدهي خود 
را پرداخـت خواهد کرد، سـود پرداخت نشـده 
دولت به بانک را شناسـایي کـرده و در مجامع 
خـود، درصـدي از آن را تقسـيم مي کردند. در 
حالي کـه بـر اسـاس IFRS  ، اینگونه تسـهيالت 
بازپرداخـت  مقـرر  موعـد  تـا  صورتي کـه  در 
مشـکوک الوصول  مطالبـات  جـزء  نشـوند، 
محسـوب شـده و امـکان شناسـایي سـود از 

محـل ایـن دارایي هـا وجود نـدارد . 
بـا توجه به ایـن توضيحات، اتخـاذ تدابيري در 
خصـوص کاهـش بدهي هـاي دولت به شـبکه 
بانکـي و کاهـش حجـم تسـهيالت تکليفـي 
بـه بانک هـا، نقـش مهمـي در ارتقـاي سـطح 
سـودآوري و افزایـش قيمـت سـهام بانک هـا 
دارد. از سـویي دیگـر، کاهش حجـم مطالبات 
تقویـت  از طریـق  بانکـي  غيرجـاري شـبکه 
نظارت بانک مرکزي و نظام سـنجش ریسـک 
باالیـي  اهميـت  از  نيـز  مشـتریان  اعتبـاري 

اسـت .  برخوردار 
بدون شـک اجـراي اسـتانداردهاي بين المللي 
گزارشـگري مالـي  )IFRS(  از الزامـات تعامـل 
بانک هـاي کشـور بـا نظـام مالـي بين المللـي 
رعایـت  عـدم  اسـت.  پسـابرجام  دوره  در 
اسـتانداردهاي بين المللـي و شـفافيت پایيـن 
از دالیـل  بانک هـا، یکـي  صورت هـاي مالـي 
مهمـي اسـت کـه بعـد از برجـام، همچنـان 
بانک هـاي بـزرگ دنيـا تمایلي به همـکاري با 

ندارنـد .  ایرانـي  بانک هـاي 

هـر  اسـتانداردها،  ایـن  اجـراي  مجمـوع،  در 
ماننـد  هزینه هایـي  کوتاه مـدت  در  چنـد 
ریـزش برخـي نمادهـاي بانکـي در بـورس به 
همـراه دارد، در بلندمـدت ابعـاد مثبتي در پي 
خواهـد داشـت. برخـي از مهمترین ایـن مزایا 

از :  عبارت انـد 
همکاري هـاي  زمينـه  شـدن    • فراهـم 

خارجـي بانک هـاي  بـا  بين المللـي 
  • کاهـش ریسـک سـرمایه گذاري در شـبکه 

نکي با

  • افزایش شفافيت در بانک هاي کشور
  • جذب سرمایه گذار خارجي

  • فراهم شـدن زمينـه عرضه سـهام بانک هاي 
داخلـي در بورس هـاي خارجي

  • ارتقـاي مدیریت و دانش ریسـک در بانک ها، 
بـازار  فعـاالن  و  سـرمایه گذاري  شـرکت هاي 

سرمایه
  • اجـراي صحيـح و واقعـي قانـون عمليـات 
بانکـي بـدون ربـا و جلوگيـري از رواج پدیـده 
شـبه ناک صفـر گـزارش کـردن تفـاوت نـرخ 
سـود قطعـي و علي الحسـاب توسـط بانک هـا

در پایـان ذکـر این نکته ضروري اسـت که گام 
برداشـتن در مسـير شفاف سـازي صورت هاي 
اسـتانداردهاي  بـا  آن  تطبيـق  و  مالـي 
بين المللـي امـري مهـم و حياتـي در راسـتاي 
بهبـود وضعيـت شـبکه بانکـي کشـور اسـت. 
ایـن امـر چنانچـه بـا تقویـت جایـگاه نظارتي 
بانـک مرکـزي در جهـت ارتقاي شـاخص هاي 
سـالمت بانک هـا و موسسـات اعتبـاري همراه 
باشـد، در ميـان و بلندمـدت آثـار مثبتي براي 
بازارهـاي پـول و سـرمایه )و اقتصـاد کشـور( 
بـه ارمغـان خواهـد آورد. البتـه در کوتاه مـدت 
بـه دليـل کاهش نقدشـوندگي بـازار سـرمایه 
در نتيجـه توقـف طوالنـي نمادهـاي بانکـي و 
همچنين ریـزش ارزش نماد معامالتي بانک ها 
پـس از بازگشـایي، سـهامداران خـرد متضـرر 
خواهنـد شـد کـه باید بـراي حل این مسـئله 

تدابير مناسـبي اندیشـيده شـود . 

منافعIFRSبراينظامبانکيبلندمدت   کارشناس اقتصادي
ميثم کريمي

   اقتصاددان و استاد دانشگاه
دکتر احمد يزدان پناه

رييس موسسه مطالعات اقتصادي بامداد
مرتضی ايمانی راد

بررســی  بــرای 
ارز  بــازار  اینکــه 
ــه  ــال 96 چ در س
ــی  ــيری را ط مس
خواهــد کــرد الزم 
اســت از زوایــای 
مختلــف بــه آن 
 . کنيــم  نــگاه 
در ابتــدا بگویــم 
کــه بــر اســاس 
ی  ســی ها ر بر
در  شــده  انجــام 
یــک مــاه گذشــته بــرآورد مــن از نــرخ ارز در ســال 96 حداقــل 
ــر  ــه ب ــه شــرایط خاصــی ک ــا توجــه ب ــان اســت و ب 4500 توم
خواهــم شــمرد ایــن مبلــغ ممکــن اســت تنهــا یــک کــف باشــد . 
      1-ورودی  و خروجـی ارز بـر اسـاس برآوردهـای انجـام شـده به 
سـمت ایجـاد تراز تجـاری مثبت اسـت و این خـود گواه اسـتقرار 
شـرایط بـرای تثبيـت نـرخ ارز برای سـال 96 اسـت . ایـن برآورها 
نشـان مـي دهـد که کشـور ميتواند در سـال آینده بين هشـتاد تا 
هشـتاد و پنج ميليـارد دالر صادرات داشـته باشـد ، در حاليکه در 
هميـن مدت ميزان واردات در سـال آینـده حدود 60 تا 65ميليارد 

دالر برآورد شـده اسـت .  
      2-محاسـبه نـرخ ارز در سـال آینـده بر مبنـای ارقام پيش بينی 
شـده اقتصادی در سـال 96 کفایت نمي کند. در این سـال چه در 
اقتصـاد جهانـی و چـه در اقتصاد ایران ما شـاهد نوسـان باالیی در 
بازارهـا خواهيم بود. در همين مدت یکماهه سـال 2017 بازارهای 
مالـی نشـان مـي دهند که قصـد آرامـش در ایـن سـال را ندارند. 
هميـن نوسـانها آرامش  در بـازار ارز در سـال 96 را خواهد گرفت .   
     3-دو اتفـاق در سـال 95افتـاده اسـت که از نظر روانـی روی نرخ 
ارز در سـال 96 اثـر خواهـد گذاشـت. اول نـگاه افـکار عمومـی به 
ثبـات بـازار پول و بـه خصوص ثبات نظام بانکی کشـور تا حدودی 
منفی شـده اسـت و همين مسـاله تمایل مردم را به خـارج کردن 
پـول خود از حسـاب سـپرده های غيردیداری بيشـتر کرده اسـت 
. ایـن تمایل همراه شـده اسـت بـا افزایش یکباره نـرخ ارز و تجربه 
4200 تومـان در نـرخ ارز در مـاه گذشـته . ایـن دو واقعـه گرایش 
بـازار  market sentiment  را بـه سـمت خریـد ارز در شـرایط نوسـان 
بـاال را تایيـد ميکنـد و چـون زمينـه هـای ایـن دو گرایـش وجود 
دارد و نوسـان بـازار در سـال 96 پيـش بينی می شـود باال باشـد ، 
از ترکيـب ایـن وقایـع بهای دالر به سـختی زیر 4500تومـان قرار 

خواهـد گرفت . 
 4-بـا توجـه به اینکـه بيشـتر برآوردها نشـان دهنده تـراز تجاری 
مثبـت در سـال 96 اسـت )و عمدتـا ایـن برآوردها بر اسـاس آمار 
منتشـر شـده توسـط بانک مرکزی ایران انجام شـده اسـت(، باید 

توجـه داشـته باشـيم که بخش مهمـی از نقل و انتقـاالت ارزی در 
حسـابهای بانـک مرکزی منعکس نمی شـود و رقم ایـن اقالم کم 
هـم نيسـت . ) واردات از بازارچـه هـای مرزی ، خروج پول توسـط 
مسـافران ، واردات مسـافران از خارج کشـور ، قاچاق کاال به داخل 
کشـور ، بـه عنـوان چند نمونـه ... ( اگـر برآورهای ارقام فـوق را به 
ارقـام بانـک مرکـزی اضافه کنيـم تصویر کسـری یا مـازاد تجاری 

تغيير خواهـد کرد . 
  5-درست است که عرضه ارز در سال 96 قابل توجه خواهد بود 
و درست است که احتماال حجم درآمدهای نفتی در سال آینده 
بيشتر از سال جاری است ، ولی توجه داشته باشيم که ارز حاصله از 
صادرات نفت به راحتی در اختيار بانک مرکزی نيست و لذا عرضه ارز 
در سال 96 مشروط خواهد بود و گاه و بيگاه تحت تاثير سياستهای 
غيرقابل پيش بينی امریکا قرار خواهد گرفت . این عدم دسترسی یا 
تنگنای دسترسی ، عرضه ارز واقعی را ، مخصوصا به یکباره ، کاهش 
مي دهد و شرایط را برای افزایش نرخ  ارز فراهم مي کند. این 
شرایط ممکن است زیاد اتفاق بيفتد و بنابراین کنترل بانک مرکزی 

را محدودتر خواهد کرد . 
 6-سـال آینـده مـا همـراه خواهيـم بـود بـا سياسـت تـک نرخی 
کـردن ارز. بانـک مرکـزی قول آن را بـه مردم داده اسـت و به نظر 
ميرسـد کـه این قول بـه بعد از انتخابـات موکول شـود. اینکه نرخ 
ارز شـناور خواهـد شـد یـا نـه ، فکر مي کنم خيلی روشـن باشـد. 
نـه دولـت ، نـه مجلس و نـه بانک مرکزی ریسـک واگـذاری ارز به 
نيـرو هـای عرضه و تقاضـا را نخواهند پذیرفت  و بنابرایـن نرخ ارز 
همانند سـی و هفت سـال پيش سرکوب خواهد شـد. این شرایط 
هميشـه یک جهـش ارزی را متعاقب خـود دارد و افزایـش دالر تا 
نرخ 4200 تومان را هم ميتوان به این مسـاله نسـبت داد. با توجه 
به اینکه تفکر مقامات سياسـی و پولی و ارزی به سـمت شـناوری 
واقعـی ارز نيسـت ، سـرکوب ارزی و متعاقـب آن جهش قيمت ارز 

در سـال 96 بسـيار محتمل خواهد شد . 
 7- سيسـتم بانکی کشـور دچار مشـکالت اساسـی اسـت و روز به 
روز ابعـاد مختلـف ایـن بحـران روشـن تـر و شـفاف تر می شـود. 
نوسـانات تحریـک کننـده دالر در سـال 96 ميتوانـد پـس انـداز 

کننـدگان را بـه سـمت بـازار ارز هدایـت کنـد. در ایـن شـرایط 
سـوداگری فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشـت و نتيجه آن هم 

افزایشـهای یکبـاره نـرخ ارز خواهـد بود . 
 8-دولت ، بسياری از مدیران دولتی و حتی بانک مرکزی هدف 
خود را تثبيت نرخ ارز گذاشته است . طبيعت ارز اینگونه است که 
نوسان کند. با تثبيت نرخ ارز ما به طور روشن و شفاف داریم به 
بازار ميگویيم که این بانک مرکزی است که دارد نرخ دالر را تثبيت 
مي کند )بخوانيد تعيين مي کند( و نه بازار . بنابراین آن روی سکه 
تثبيت مداخله است و مداخله با تنظيم بازار تفاوت بسيار دارد. مساله 
تثبيت نرخ ارز هم ، که حرکت برخالف طبيعت بازار ارز است ، نشان 
مي دهد که جامعه ما آمادگی واگذاری نرخ ارز به نيروهای بازار را 
ندارد. طبيعی است که ندارد ، ولی کاش بانک مرکزی این مساله 

را شفاف بيان کند . 
 9-برآوردهای انجام شـده در موسسـه بامداد نشـان ميدهد که نرخ 
تـورم در سـال 96 بـه 12 تا 14 درصد ميرسـد . اگر ایـن برآوردها 
درسـت باشـد آنوقت برای اجرای حداقل الزام یکسـان سـازی نرخ 
ارز ، بایـد اجـازه دهيـم ارز نيز به همين فاصله ) پس از کسـر تورم 
کشـورهای طـرف معاملـه بـا ایـران ( افزایش یابـد. اگـر این اصل 
بدیهـی علـم اقتصاد را بخواهيـم رعایت کنيـم ، ناچارا بایـد اجازه 
دهيـم نـرخ دالر حداقل در سـطح 4500 دالر قرار گيـرد. حاال اگر 
مـوارد گفته شـده در باال را بـه این نرخ اضافه کنيد، نـرخ ارز باالتر 

از 4500 تومـان قـرار می گيرد . 
     10-پدیده ترامپ پدیده ای جدید در امریکا و جهان است و بنابراین 
تا برای سياستها و برخوردهای او تحليل نداشته باشيم ، برآورد نرخ 
ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چيزی که کمتر ميتوان به آن تردید 
کرد این است که ترامپ تقابل با ایران را راحت تر ميتواند انجام 
دهد تا تقابل با نيروهای داخلی در کشور خود. به نظر مي رسد او 
ناآرامی ها و خشونت طلبی اش را بيشتر با ایران تجربه کند و نتيجه 
آن برای درآمدهای ارزی کشور و قيمت ارز زیاد خوشایند نيست . 
این چالش سياسی با ایران شرایط را برای جهش های کوچک یا 

بزرگ فراهم مي کند . 
 11- اگـر مزاحمـت هـای ترامـپ جـدی شـود ممکن اسـت برای 
صـادرات نفـت و یـا جریان صدور و برگشـت مبالغ فـروش رفته با 
سـکته هایی همراه باشـد. البته احتمال چنين مسـاله فکر ميکنم 
خيلی کم باشـد ، ولی در هر حال محتمل اسـت . به وجود آمدن 
احتمالـی چنين شـرایطی می توانـد در بازار اثر اثر گذار باشـد.  در 
مجمـوع به نظر مي رسـد کـه متغيرهـای اقتصادی رای درسـتی 
بـر ثبـات بـازار ارز مـي دهنـد ، ولی متغيرهـای غيراقتصـادی هر 
لحظـه مـي توانند بازار ارز را از مسـير کم نوسـان و با ثبات به یک 
مسـير پرنوسـان و بی ثبـات هدایت کنند. در نظر داشـته باشـيم 
کـه موسسـات مهم بين المللی همـه بر این نکته تاکيـد دارند که 
سـال 2017 سـالی اسـت بـا بهبود نـرخ رشـد اقتصادی همـراه با 

پرازیـت هـا و ناآرامی های سياسـی  .  

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بر این باور است تکاليف تحميلي 
به بانک هادر کوتاه مدت و بلند مدت با عث آسيب دیدن سهامداران و 
سپرده گذاران بانکی می شود از این رو اگر دولت ، سياست انبساطي یا 
انقباضي اتخاذ کند قطعا ضرر بيشتري متوجه سهامداران و سپرده گذاران 
است. سياست انقباضي رکود را بيشتر مي کند و سياست انبساطي تورم 

را افزایش مي دهد . 
مرتضي اکبري مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت و گو با 
ترقي اقتصادي  با بيان مطلب فوق تصریک کرد: اگر نقدینگي به بخش 
توليد، خدمات و بازرگاني تزریق شود طي دو تا سه سال آینده شاهد رونق 

در بخش های اقتصادی خواهيم بود .  . 
وي افزود: وضعيت صنعت بانکداري چيزي نيست که بانکداران آن را به 
تنهایي حل کنند بلکه باید دولت و مجلس در این زمينه وارد عمل شود. 
سيستم بانکي یک واسطه است که هم از سوي مردم و هم وام گيرندگان و 
توليدکنندگان مورد هجمه قرار مي گيرد و شماتت مي شود درصورتي که 
خود مقصر نيست و بسياري از کارها و تکاليف بر دوش بانکداري گذاشته 

شده و بر آنها تحميل شده است . 
اکبري خاطرنشان کرد: مدیریت نادرست یک بانک مي تواند ناشي از 
تکاليف خارجي که بر گردن بانک ها نهاده شده باشد. وقتي قوانين به 
درستي تدوین نشود یا وجود چند قانون متناقض، مي تواند بر روي 
مدیریت و عملکرد بانک ها تاثيرگذار باشد. پس بانک مدیر خود نيست 

بلکه در حوزه بانکداري برخي ورود و خروج ها دستوري و تکليفي است و 
زماني که مسئوالن و مدیران کم آوردند بانک ها را مقصر جلوه مي دهند . 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران این را نيز تصریح کرد: بانک به 
عنوان یک واسطه، واحدي اقتصادي است که باید بتواند خود را تطبيق 
دهد تا بازدهي براي سهامداران خود داشته باشند. درحالي که اکثر بانک 
ها زیان آور بودند و دولت بزرگترین بدهکار به سيستم بانکي است به 
این دليل که در سال هاي مختلف تکاليفي براي بانک ها ایجاد کرده 
اند و اکنون شاهد هستيم که بدهي بزرگي بر گردن دولت فعلي افتاده و 
سيستم بانکي هم نمي تواند بدهي هاي خود را وصول کند و در نتيجه 
گردش مالي ایجاد کند و اگر همچنان این روند تداوم یابد آینده بانک ها 

خوشبينانه نيست . 
وي در پاسخ به این سوال که امکان دارد بانک ها در این شرایط اعالم 
ورشکستگي کنند؟ اظهار داشت: خير اقتصاد ما اقتصاد ایستایي نيست و 
مرتب در حال حرکت و بزرگ شدن است پس نمي توان گفت بانک ها 
ورشکسته هستند. قانون گذاران و سياسيون هر جا به مشکل بر مي خورند 
ضعف ها را به سيستم بانکي نسبت مي دهند و همين مسئله سبب ایجاد 
فضاي رواني در ميان بانکي ها شده است. اینکه هر بانک یا شرکتي زیان 
انباشته داشته باشد و ما آن را ورشکسته اعالم کنيم درست نيست بسياري 
از شرکت ها در سال هایي زیان دارند و با افزایش سرمایه احيا مي شوند . 

اکبري ادامه داد: وقتي اقتصاد دچار رکود است قاعدتا بانک ها مانند سایر 
بخش ها دچار رکود هستند و اگر اقتصاد به سمت رونق حرکت کند قطعا 
براي بانک ها هم رونق ایجاد مي شود. بزرگترین مشکلي که در نظام 

بانکداري وجود دارد این است که چون حجم معامالت کشور کم شده و 
در نتيجه سرعت گردش معامالت بانک ها کم شده و سرعت قدرت اعطاي 

تسهيالتشان کاهش یافته است . 
   وي تاکيد کرد: اگر سرعت گردش معامالت اقتصاد افزایش یابد قطعا بانک 

ها از این شرایط رها مي شوند . 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به سوال دیگري در این 
باره که با این تکاليف تحميلي عالوه بر آسيب دیدن سهامداران، در پروسه 
بعد باید شاهد آسيب دیدن سپرده گذاران بانکي باشيم توضيح داد: اگر 
دولت، سياست انبساطي یا انقباضي اتخاذ کند قطعا ضرر بيشتري متوجه 
سهامداران و سپرده گذاران است. سياست انقباضي رکود را بيشتر مي کند 

و سياست انبساطي تورم را افزایش مي دهد . 
وي بهترین کار در این شرایط را تزریق هدفمند نقدینگي به بخش هاي 
توليد، تجارت و بازرگاني دانست و گفت: در چنين شرایطي بهترین حالت 
این است که اگر رشد پایه پولي و رشد نقدینگي ناشي از فروش دارایي 
هاي خارجي بانک مرکزي وجود دارد، این رشد نقدینگي باید هدفمند 
باشد یعني دولت و بانک ها تسهيالت خود را به سمت توليد، خدمات و 
بازرگاني ببرند و بر خرج کرد آن در همان واحدها نظارت داشته باشند. 
البته اگر نظارت نکنند و این پول وارد بحث هاي سفته بازي و غير توليدي 

شود از حالتي که اکنون هستيم بدتر خواهد شد  . 
و  خدمات  توليد،  بخش  به  نقدینگي  اگر  افزود:  خاتمه  در  اکبري 
را  رونق  مقدار  آینده یک  تا سه سال  دو  تزریق شود طي  بازرگاني 

مشاهده خواهيم کرد . 

شرطخروجبانکهاازرکود
امير اسماعيل کاظمي 
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ترقي اقتصادي: نایب ریيس انجمن صنایع شوینده، بهداشتي و آرایشي 
به مشکالتي که دامپينگ و قاچاق براي این صنعت و البته مردم ایجاد 
مي کند، اشاره و در ادامه گفت: وجود ظرفيت خالي40 درصدي در این 
بخش را فرصتي براي سرمایه گذاري هاي مشترک توصيف کرد. او در ادامه 
 به این نکته نيز اشاره کرد که بي ثباتي سياست هاي دولت در بخش صادرات
 امکان برنامه ریزي بلندمدت را از توليدکنندگان این بخش سلب کرده است . 
به گزارش ترقي اقتصادي ،در چهلمين نشست کميسيون صنعت و معدن 
شوینده  مواد  صنعت  رقابت پذیري  چالش هاي  و  راهبردها  تهران،  اتاق 
بهداشتي و لوازم آرایشي در کشور مورد بررسي قرار گرفت؛ صنعتي که 
توانسته در بخش شوینده ها حدود 100 درصد بازار داخلي را در تصاحب 

خود داشته باشد . 
در ادامه این نشست، کميسيون بررسي دستور جلسه را که به راهبردها و 
چالش هاي رقابت پذیري صنعت شوینده، بهداشتي و لوازم آرایشي اختصاص 
 داشت، آغاز کرد. محمد نيلفروشان، نایب ریيس انجمن صنایع شوینده

 بهداشتي و آرایشي در ابتدا به اختصار به معرفي این انجمن پرداخت و 
گفت: صنف توليد مواد شوینده، بهداشتي و آرایشي ، قدمتي به درازاي 100 
سال دارد و نخستين کارخانه صنعتي نيز با برند کف تاسيس شد که بعد ها 
نام این برند به داروگر تغيير پيدا کرد. توليدکنندگان این صنعت قادرند کليه 

محصوالت آرایشي و بهداشتي دنيا را در کشور توليد کنند . 
او با اشاره به اینکه ارزش بازار این محصوالت در ایران، حدود 20 هزار 
برآورد مي شود، گفت: سهم محصوالت شوینده و سهم  تومان  ميليارد 
محصوالت آرایشي در این بازار هر کدام 10 هزار ميليارد تومان است. ضمن 
 آنکه 100 درصد بازار شوینده ها، به توليدکنندگان داخلي اختصاص دارد
اما در بخش آرایشي، 80 درصد سهم خارجي هاست و تنها20 درصد این 

بازار در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار گرفته است . 
   محمد نيلفروشان در ادامه چالش هاي عمومي اقتصاد نظير رکود، کمبود 
نقدینگي و بهره باالي بانکي را نيز بر این صنعت اثرگذار دانست و گفت: 
قدمت، موجب افزایش قدرت صنعت شده و ویژگي مهم دیگر این صنعت 

آن است که سراسر خصوصي است . 
   نيلفروشان، یکي از نقاط ضعف این صنعت را شبکه توزیع سنتي آن برشمرد 
و عنوان کرد که شبکه توزیع فعلي با سایر اجزاي صنعت همگام نيست. او 
ادامه داد: یکي دیگر از ضعف هاي این صنعت، آن است که توليدکنندگان 
بيشتر به بازار داخلي مي اندیشند و آن چنان که باید و شاید به بازار جهاني 

فکر نمي کنند . 
   نایب ریيس انجمن صنایع شوینده، بهداشتي و آرایشي، به مشکالتي که 
دامپينگ و قاچاق براي این صنعت و البته مردم ایجاد مي کند، اشاره کرد 
و همچنين وجود ظرفيت خالي40 درصدي در این بخش را فرصتي براي 
سرمایه گذاري هاي مشترک توصيف کرد. او در ادامه به این نکته نيز اشاره 
کرد که بي ثباتي سياست هاي دولت در بخش صادرات، امکان برنامه ریزي 

بلندمدت را از توليدکنندگان این بخش سلب کرده است . 
   در ادامه این جلسه، بختيار علم بيگي، ریيس انجمن صنایع شوینده، 
این  فعاالن  بيان چالش هاي  به  را  دقایقي  نيز  آرایشي  و  بهداشتي 
صنعت اختصاص داد و در ابتداي سخنانش به مشکالتي که نحوه 
صنعت  این  فعاالن  براي  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  اجراي 
این  دریافت  امکان  اکنون  اگر  گفت:  او  کرد.  اشاره  ایجادمي کند، 
یا  دریافت ها  ندارد، دست کم  وجود  نهایي  مصرف کننده  از  ماليات 
شش ماهه باشد یا یک ساله. به دليل آنکه صنعت توليد محصوالت 
شوینده و بهداشتي، نسيه فروش است و روش کنوني دریافت ماليات 

بر ارزش افزوده بار سنگيني را بر صنعت تحميل مي کند . 
   علم بيگي با بيان اینکه واردات بي رویه و قاچاق، آسيب هاي بسياري را به 
صنعت وارد مي کند، افزود: ایران پيش از انقالب، یکي از صادرکنندگان 
محصوالت آرایشي بود. اما اکنون ماشين آالت در این صنعت، فرسوده شده 
و نياز به نوسازي دارد. همچنين شرکت هاي کوچکي در این بخش تاسيس 
شده اند که به دليل بحث صرفه در مقياس در وضعيت نامناسبي قرار دارند. 
ما به دنبال تجميع و ادغام این شرکت ها بوده ایم اما این طرح تاکنون توفيقي 

حاصل نکرده است . 
بختيار علم بيگي از اتاق درخواست کرد که راهکار مدیریتي مناسبي براي 
ساماندهي این شرکت ها ارائه کند. مساله دیگري که ریيس این انجمن 
مطرح کرد، باال بودن هزینه تبليغات در صدا و سيما و ممنوعيت تبليغ در 
ماهواره براي شرکت هاي داخلي بود و او خواستار چاره اندیشي براي رفع 

این ممنوعيت ها شد . 
او گفت: انجمن به آزمایشگاهي مجهز است که کيفيت توليدات داخلي را 
مورد ارزیابي قرار مي دهد و این ارزیابي ها موجب ارتقا کيفيت محصوالت 

توليدشده در ایران شده است . 
   علم بيگي با اشاره به برنامه کشور ترکيه براي ساخت آزمایشگاه مرزي در 
مرز افغانستان گفت: چنانچه این آزمایشگاه ساخته شود، صادرات ایران به 
این کشور کاهش مي یابد. از این رو قصد داریم، پيش از ترکيه این آزمایشگاه 

را در این مرز تاسيس کنيم و در این زمينه خواهان حمایت اتاق هستيم . 

ترقي اقتصادي : ما با این رویکرد مي خواهيم سطح همکاري هاي خود 
را گسترش دهيم و نکته مهم این است که دیگر به دنبال یک شریک 
خارجي نيستيم. وقتي امکان برقراري همکاري با سایر خودروسازان 
جهاني وجود دارد ما نباید مانند دوره هاي گذشته به یک خودروساز 

بين المللي وابسته شویم . 
هاشم یکه زارع با بيان مطلب فوق اظهار کرد: ایران خودرو در فاصله 
سال هاي 2017 تا 2025 ميالدي 10 محصول جدید را از طریق توسعه 

دو پلتفرم جدید به بازار عرضه خواهد کرد . 
مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو افزود: با توجه به  آنکه در آستانه 
برگزاري چهارمين همایش بين المللي صنعت خودرو هستيم و قطعا در 
این مرحله حضور شرکت هاي خارجي بيش از سالهاي گذشته خواهد 
بود سایر خودروسازان، قطعه سازان و تمام بخش هایي که در این حوزه 
فعاليت مي کنند پيشنهادات خود را آماده کنند تا شرکت هاي خارجي 

بدانند چه فرصت هاي در صنعت خودروي ایران وجود دارد . 

وي با بيان اینکه در همایش سال گذشته ما بيش از سه پيشنهاد به 
شرکت هاي خارجي دادیم، خاطرنشان کرد: یک آنکه سایت هاي موجود 
خودمان را مي توانيم به توليد محصوالت هر یک از شرکاي استراتژیک 
اختصاص دهيم. دوم این بود که ایران خودرو مي تواند سایت هاي موجود 
را و شبکه خدمات فروش و پس از فروش اختصاصي این شرکا را نيز 
ایجاد کند. سومين گزینه پيشنهادي ما طراحي و توسعه خودروهاي 

هيبریدي و تاسيس مراکز تحقيق و توسعه مشترک بود . 
یکه زارع ادامه داد: با برگزاري سه همایش متناوب بين المللي خودرو 
تمام شرکت هاي خودروسازي جهان مي دانند که ایران دیگر مونتاژ کار 
نيست و مي خواهد در زمينه توليد و طراحي خود گام بردارد و در این 
زمينه سياست هاي راهبردي مکتوبي دارد لذا براي تحقق اهداف ترسيم 

شده باید مذاکرات را جدي گرفت تا نتيجه رضایت بخش حاصل شود . 
وي افزود: سال گذشته زمانيکه سومين همایش بين المللي صنعت خودرو 
برگزار شد سه هدف تا سال 2017 ميالدي مدنظر قرار گرفت. نخست 

همکاري با خودروسازان مطرح جهاني براي توليد خودروي جدید، دوم 
بهبود بهره وري و کيفيت و در نهایت به کارگيري توان برون سپاري براي 

رسيدن به کيفيت جهاني با قيمت رقابتي . 
وي با بيان اینکه در آن زمان به دليل اینکه تحریم ها چند ماهي برداشته 
شده بود و برجام رنگ و بوي عملياتي به خود گرفته بود وعده براي 
رسيدن به سه هدف در سطح بين المللي کار دشواري بود، اظهار کرد: اما 
با گذشت چند ماه و نتيجه بخش بودن مذاکرات خودرویي فاز اول اهداف 
عملياتي شد و توانستيم با شرکت هاي مختلفي گفت و گو کنيم که نتایج 

آن مشخص شده و در ادامه طي ماه هاي آینده نيز پدیدار خواهد شد . 
یکه زارع خاطرنشان کرد: نمونه به سرانجام رسيدن بخشي از مذاکرات 
را مي توان در قرارداد ایران خودرو با شرکت هاي بين المللي پژو و بنز 
دید. در این همکاري ها یکي از الزامات صادرات 30 درصدي محصوالت 
مشترک و دیگري داخلي سازي محصوالت از شروع 40درصد در سال 

نخست و حداقل 70 درصد در سه سال بعد است.

ــاء    ــظ و بق ــل حف ــره وري عام ــش به   "  افزاي
صنعــت فــوالد در شــرايط فعلــي مــي باشــد "  

شــاید ضــرورت پرداختــن بــه مبحــث بهــره وري را 
در هميــن یــک جملــه بتــوان نشــان داد امــا در ایــن 
نوشــتار بــه طــور تيتــر وار، راهکارهــاي افزایــش بهره 
ــف  ــاي مختل ــوزه ه ــوالد در ح ــت ف وري در صنع

ارائــه مــي گــردد : 
تغييــر    و  اصالحــات  ایجــاد  عوامــل   مهمتریــن 

ســاختار در نظــام صنعــت را مي تــوان در قالــب 
چنــد پارامتــر بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد . 

الــف -کاهــش هزینــه توليــد و قيمــت تمــام شــده 
کــه مشــتمل بــر مــوارد زیــر مــي باشــد : 

 1-واگذاري اقتصاد دولتي و بدنه حجيم خانواده دولت به بخش خصوصي
  2-اصالح ساختار ناکارآمد بخش دولتي در صنعت فوالد

ــرژي و  ــه مصــرف ان ــت بهين ــوالد، مدیری ــه ف ــي و سياســي در بدن ــاي اجتماع  3- فرآینده
ــي و  ــزرگ دولت ــازمان هاي ب ــالوده س ــتم و ش ــح در سيس ــت صحي ــاني، مدیری ــروي انس ني
مرتبــط و باالدســتي صنعــت فــوالد، بررســي راهکارهــاي افزایــش صــادرات و سياســت هــاي 
تشــویقي دولــت بــه دور از تنــش هــاي سياســي، جــذب ســرمایه گــذاري خارجــي و عــدم 

ســرمایه ســتيزي در پيکــره اقتصــاد ایــران و جــذب اعتمــاد و اطمينــان ســرمایه گــذار.
ب- اصــالح فنــاوري ســنتي و فرســوده بــا تکنولــوژي و مدیریــت روز آمــد در صنعــت فــوالد 
کــه در حــال حاضــر متکــي بــر دانــش خارجــي بــوده و دانــش داخلــي و اســتفاده از ســطوح 
دانش بنيــان و اســاتيد و دانشــگاهيان را در صنعــت فــوالد ایــران بســيار کمرنــگ مي نمایــد 
کــه نيازمنــد ارائــه مــدل و الگــوي رشد)توســعه( مبتنــي بــر عقالنيــت سياســي و ســاختاري 
ســود محــور و منطبــق بــر " قانــون گرایــي و نظــم غربــي در صنعــت" و عقالنيــت اخالقــي و 

ارزشــي " آمــوزه هــاي بومــي" و نهایتــاً رشــد و شــتاب اقتصــادي مــي باشــد . 
فلــذا بکارگيــري راهبردهــاي سياســي- اجتماعــي- اقتصــادي 10 گانــه زیــر در جهــت بهــره 
ــت  ــودآوري صنع ــکوفایي و س ــق و ش ــد و رون ــاي تولي ــه ه ــش هزین ــب و کاه وري مناس

فــوالد در برهــه زمانــي فعلــي پيشــنهاد مــي شــود : 
 1-ارتقا و رشد هدفمند و برنامه ریزي شده صنعت فوالد
 2-مدیریت هوشمند و ساختاریافته  تشکلي و انجمني

 3-اصالح قوانين و همسان سازي مقررات
 4-جذب توان و سرمایه و مدیریت خارجي

 5-ایجاد زیرساخت و تقویت مراکز تحقيق و توسعه و ورود تکنولوژي نوین
 6-دیپلماسي فعال و مسالمت آميز و متوازن سازي قيمت ها

 7-ادغام شرکت ها در زنجيره فوالد
     8-اثربخشي عوامل مربوط به تبليغات و جهاني شدن و ورود به بازار  بين المللي

ــر  ــرل ونظــارت ب ــوآوري و کنت ــز و ن ــات مشــتریان و تمای ــاي اطالع ــود سيســتم ه  9-بهب
ــوالت ــازي محص استانداردس

ــي  ــک های ــا و تکني ــي و اســتفاده از اســتراتژي ه ــم و خــرد جمع ــري از پارادای  10- بهره ب
کــه ســبب رشــد و جــذب بــازار فــروش و صــادرات و کاهــش هزینــه و قيمــت تمــام شــده 
خواهنــد گردیــد از جملــه مــوارد و نــکات مثبــت در بهــره وري صنعــت فــوالد مــي باشــد . 

کارشناس اقتصادي  
دکتر سيد احمد رضوي نيک

توسعههمکاريهايبينالملليايرانخودرو
يکهزارع:عرضه10محصولجديددرهشتسالآينده

در روزهاي ابتدایي توافق هسته اي نگاه صنعت خودروي جهان به سوي ایران 
جلب شد و غول هاي خودروسازي جهان براي حضور در ایران آماده مي شدند. 
حال که حدود دوسال از آن تاریخ مي گذرد، نتایج آن گفتگوها و مذاکرات به 
 کجا رسيده است؟ از نظر شرکت هاي خارجي، ایران به دليل شرایط سياسي
  امنيتي و جغرافيایي مي تواند هاب منطقه اي در زمينه توليد و سرمایه گذاري 

باشد .   
این منطقه بازاري حدود 400 ميليوني دارد و این پتانسيلي غيرقابل انکار به 
شمار مي رود .از سوي دیگر سابقه حضور بسياري از شرکت هاي خارجي در 
کشور و همکاري با شرکاي ایراني باعث توجه و اقبال صنعتگران و سرمایه 
گذاران جهاني نسبت به ایران بوده است. به همين دالیل،  همایش بين المللي 
صنعت خودرو فرصت مغتنمي ساخت تا در مورد همکاري ها و سطح تعامالت 
رایزني هاي صورت گرفته و پس از اجراي برجام، رقابت این شرکت ها براي 
حضور در بازار ایران شدت گيرد. در این مدت مذاکرات فشرده و گسترده اي 
با شرکت هاي معتبر اروپایي و آسيایي انجام شد.  نمونه به سرانجام رسيدن 
بخشي از مذاکرات را مي توان در قرارداد ایران خودرو با پژو و بنز دید. همایش 
هاي بين المللي،  فضایي را فراهم مي کند تا خودروسازان ضمن آشنایي 
با یکدیگر از توان فني و مهندسي خود مطلع شوند و براي ایجاد یا توسعه 

همکاري ها برنامه ریزي کنند . 

همايش چهارم و کارنامه اي پر بار
در چهارمين همایش بين المللي صنعت خودرو خودروسازان تمام توان خود 
را به کار خواهند بست تا آخرین دستاوردها و شرایط همکاري در تمام بخش 
هاي خودرویي را عرضه کنند. ظرفيت توليد گروه صنعتي ایران خودرو پتانسيل 
بسيار مطلوبي است تا ضمن حرکت باشتاب به سمت توسعه کمي و کيفي 
در توليد، با عرضه محصوالت متنوع و جدید، هدایت بازار ایران و منطقه را در 

دست داشته باشد . 

توليد
درحال حاضر گروه صنعتي ایران خودرو با توليدروزانه بيش از دوهزار و 500 
دستگاه انواع خودرو سواري، وانت وتجاري که مجموع آن از ابتداي سال تا پایان 
دي ماه حدود 530 هزار دستگاه است باالترین سهم را در بازار خودرو از آن 

خود کرده است . 

کيفيت
توليد خودروي بدون عيب از برنامه هاي اصلي گروه صنعتي ایران خودرو  است. 
این شرکت سعي مي کند که محصولي بدون عيب توليد کند تا مشتري تا 
10 هزار کيلومتر نيازي به مراجعه به تعميرگاه نداشته باشد. در آخرین نتایج 
ارزشيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ایران بيشتر محصوالت ایران خودرو 
سه ستاره کيفي را کسب کرده اند. در آخرین ارزیابي که در دي ماه انجام شده 
محصول گراندویتاراي ایران خودرو خراسان چهار ستاره کيفيت را کسب کرده 
است. همچنين در آخرین ارزیابي صورت گرفته از سوي شرکت رنو، محصوالت 
رنو توليدي در شرکت ایران خودرو )تندر( در مرز طالیي کيفيت شرکت رنو قرار 
گرفته و عنوان کيفيت برتر محصوالت تندر درخاورميانه، آفریقا و هند را کسب 
کردند. توليدکنندگان محصوالت رنو در منطقه خاورميانه، هند و آفریقا براساس 
تقویم اجرایي شرکت رنو همواره به صورت تصادفي مورد ارزیابي قرار مي گيرند 
که در آدیت موسوم به 00611 شاخص هاي کيفيت، گروه صنعتي ایران خودرو 

براي سومين بار پياپي موفق به کسب عنوان توليدکننده برتر شده است . 

توسعه محصول
از جمله برنامه هایي که همواره مورد تاکيد گروه صنعتي ایران خودرو است 
گسترش تحقيق و توسعه محصول با برند ایران خودرو توليد محصوالت مشترک 
با خودروسازان جهاني است. محصول i   207صندوقدار و دناي فيس ليفت یا 
همان دناپالس، دو محصول جدید ایران خودرو است که در دي ماه امسال 
رونمایي شد. پروژه طراحي i   207صندوقدار براساس نيازو تقاضاي مشتریان 
و حفظ سهم بازار در بخش خودروهاي کالس c  ، منطبق با استانداردهاي روز 
ایمني و محيط زیست در مرکز طراحي و توسعه محصوالت جدید ایران خودرو 
به پایان رسيد و قرار است این خودرو در نيمه اول سال 96 روانه بازار شود. 
همچنين متخصصان و کارشناسان ایران خودرو مدل جدیدي از محصول دنا 
را طراحي کردند که از استاندرادهاي ایمني مجهزي برخوردار است. دناپالس 
اولين خودرو داخلي مجهز به سانروف و کيسه هواي جانبي در سطح مطلوبي 
از استانداردهاي ایمني قرار دارد.  این خودرو تا پایان سال 95 وارد بازار خواهد 
شد. همچنين در آبان ماه امسال اولين بدنه محصول پژو 2008 رنگ شده 
و خطوط توليد درحال تجهيز هستند. طبق برنامه زمانبندي اولين محصول 

مشترک ایکاپ اسفندماه امسال وارد بازار خواهد شد  . 

توسعه قواي محرکه
صنعت خودرو جهان به سمت استفاده از موتورهاي سه سيلندر توروبو شارژ با 
قدرت بيشتر همزمان با مصرف سوخت و ميزان آالیندگي کمتر حرکت کرده 
است. از این رو گروه صنعتي ایران خودرو و شرکت ماهله آلمان قرارداد طراحي 
و توليدخانواده اي از موتورهاي سه سيلندر را امضا کردند. براساس این قرارداد 
ایران خودرو و ماهله آلمان موتور خودرو طراحي و توليد مي کنند. موتورهایي 
که براساس این قرارداد 5هزار ميليارد ریالي، طراحي و توليد خواهند شد، 120 
تا 160 اسب بخار قدرت و 285 نيوتن بر متر گشتاور و از نظر آالیندگي نيز 
دست کم استانداردهاي یورو 6 را خواهد داشت. مصرف سوخت 7/4 ليتر در 
یکصد کيلومتر در واحد محصول و در سبد توليد محصوالت به 4 ليتر در یکصد 

کيلومتر کاهش پيدا خواهد کرد . 
از دیگر اقدامات ایران خودرو در سال جاري در حوزه قواي محرکه راه اندازي 
پيشرفته ترین خط توليد گيربکس در شرکت چرخشگر است. این شرکت 
گيربکس پيشرفته جي.اچ.کيو  )JHQ(  را با ظرفيت ساالنه 300 هزار دستگاه 

توليد خواهد کردکه امکان صادرات آن نيز وجود دارد . 

گام هاي صادراتي
توليد بدون سرمایه گذاري از راهبردهاي اصلي ایران خودرو در کشورهاي 
صادراتي هدف است. ایران خودرو در طبق تفاهم نامه اي که در بهار امسال 
با کشور آذربایجان به امضا رسانده بود عمليات ساخت خط توليد محصوالت 
خود براي مونتاژ محصوالت خود در این کشور را آغاز کرد.  این پروژه با سرمایه 
گذاري 14 ميليون دالري طرف آذربایجاني و با ظرفيت توليد ساالنه 10 
هزار دستگاه خودرو، نيمه نخست سال آینده به بهره برداري خواهد رسيد و 
محصوالت برند ایران خودرو شامل خودروهاي دنا، رانا، سمند و سورن در آن 
توليد خواهد شد. بخش دیگر صادرات محصوالت ایران خودرو به کشور عراق 
است که عالوه بر خودروي سواري به صورت قطعات منفصله، صادرات کاميون 
به صورت آماده نيز برنامه ریزي شده است. ایران خودرو قصد دارد تا محصوالت 
دنا، رانا و سورن را سایت سيامکو توليد کند و دومين محموله از قطعات براي 
توليد نزدیک به 90 دستگاه از محصوالت جدید به سایت سيامکو در کشور 
سوریه ارسال شده است. همچنين در مسير توسعه بازارهاي بين المللي، به 
تازگي تفاهم نامه اي براي ایجاد خط توليد محصوالت ایران خودرو در کشور 
عمان با سرمایه گذاري طرف عماني و ارایه خدمات فني از سوي ایران خودرو 
نيز به امضا رسيده است. همجنين  در سال جاري بيش از 300 دستگاه دنا به 
الجزایر صادر شده است و الجزایر به عنوان دومين بازار قاره آفریقا همواره مورد 
توجه خودروسازان برتر جهاني بوده است. پس از صادرات دنا به بازار الجزایر و  
استقبال مردم، بنابر درخواست بخش خصوصي، احداث سایت مونتاژ در این 
کشور برنامه ریزي شده است. برهمين اساس شرکت جوینت ونچري با سرمایه 

گذاري 80 درصدي طرف الجزایري به نام "آیام کو" ایجاد شده است . باصادرات 
نخستين محموله تجهيزات خط توليد ایران خودرو به الجزایر گام اساسي در 

خصوص احداث کارخانه ایکوالجزایر برداشته شد .

 فروش و توسعه سهم بازار
گروه صنعتي ایران خودرو با درک شرایط رقابتي و به منظور کسب سهم 
مناسب از بازار داخلي شرایط فروش متنوعي براي جذب مشتریان بيش تر در 
ميان خودرو سازان داخلي تدوین و اجرا کرده است. این شرکت در بين 100 
شرکت برتر در شاخص ميزان فروش پنجم شد .این شرکت با فروش بيش از 
196 هزار ميليارد ریال این مقام را کسب کرد. گروه صنعتي ایران خودرو موفق 
شده در سال گذشته سهم بازار محصوالت خود را به 54 درصد برساند. این 
شرکت درصدد است با توليد و عرضه محصوالت متنوع و جدید سهم فعلي را 

حفظ کرده و حتي افزایش دهد . 

خدمات پس از فروش
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، ایساکو،  با تدوین برنامه هاي جامع 
و به روز، به دنبال کسب رضایت حداکثري مشتریان است. براساس اعالم نتایج 
ارزیابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ایران، ایساکو توانسته با کسب 
باالترین امتياز در صدر جدول ارزیابي سال 94 در ميان شرکت هاي ارایه 
دهنده خدمات خودرویي داخلي قرار گيرد. ایساکو در حالي در بين 39 شرکت 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرویي توانسته بيشترین امتياز را کسب 
کند که در هفت دوره متوالي این ارزیابي ها که توسط سازمان بازرسي کيفيت و 
استاندارد انجام شده و به تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده، همواره در 
جایگاه نخست قرار داشته است. از دیگر سو باتوجه به برنامه ریزي ایران خودرو 
براي ورود خودروهاي جدیدبه بازار، ایساکو به عنوان متولي خدمات پس از 

فروش این خودروساز، آماده خدمت رساني به مشتریان  است .  

همکاري باشش برندجهاني
گروه صنعتي  ایران خودرو موفق شددر پسا برجام با شش شریک خودرو 
ساز بزرگ خارجي فعاليت هاي خود را توسعه دهد. عقد قرارداد با شرکت 
پژو و تاسيس شرکت مشترک ایران خودرو و پژو به نام ایکاپ که اولين گام 
ایران خودرو در مسير جهاني شدن بود. طبق مفاعد قرارداد با پژو، از هر 
100 دستگاه توليد محصول مشترک ، 30 دستگاه آن  صادر خواهد شد. 
از دیگر سو در همکاري با بنز، دو شرکت مشترک در بخش تجاري ایجاد 
مي شود. در شرکت مشترک حوزه فروش سهم  ایران خودرو51درصد و در 
شرکت مشترک خدمات پس از فروش سهم طرف آلماني  51درصد خواهد 
بود. سرمایه گذاري مشترک براي توليد منطقه اي کاميون هاي مرسدس بنز و 
قطعات قواي محرکه، تاسيس شرکت مشترک فروش کاميون هاي مرسدس 
بنز و قطعات آن ها در ایران و همچنين خرید بخشي از سهام شرکت محور 
خودرو در کنار ایدم از سوي دایملر، از جمله موارد مورد توافق است. همچنن  
این شرکت در زمينه همکاري در بخش خودروي سواري با شرکت بنز نيز 
در حال مذاکره است . روابط ایران خودرو با سوزوکي در توليدگراند ویتارا نيز 
توسعه مي یابد. در سال هاي گذشته با شرکت سوزوکي فقط روي محصول 
ویتارا همکاري وجود داشته است، اما ایران خودرو قصد دارد  توليدمحصوالت 
دیگري از این خودروساز مانند سوئيفت، ویتاراي جدید و سياز را نيز به انجام 
برساند.  همچنين مذاکره با شرکت داتسون براي توليدمحصوالت جدیدبه 

صورت مشترک درحال جریان است .  

»ايران خودرو« روي ريل توسعه همكارهاي بين المللي
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سرانه حق بيمه عمردر ايران فقط 14دالر  

بازاربیمـــه

ترقي اقتصـادي: رئيس کل بيمه مرکزي با اشـاره 
بـه سـهم بيمـه هـاي عمـر در کشـورهاي نوظهـور 
گفـت: در ایـن کشـور هـا 55 درصـد سـهم بيمـه را 
بيمـه هـاي زندگي تشـکيل مـي دهد و سـرانه بيمه 
عمر در این کشـور ها 77 دالر و سـرانه بيمه عمر در 
کشـور هاي پيشـرفته 1900 دالر است. این در حالي 
اسـت که کل سـرانه حق بيمه سـاالنه در کشـور ما 
100 دالر اسـت و 14 دالر آن بـه بيمـه هـاي عمـر 
اختصـاص دارد کـه ایـن نياز بـه یک کار اساسـي در 

رشـته هـاي بيمه عمر را نشـان مـي دهد. 
عبدالناصـر همتـي ریيس کل بيمه مرکـزي ایران در 
ادامـه دربـاره نظـارت بـر توانگري مالي شـرکت هاي 
بيمـه گفـت: یکـي از اقدامـات نظارتـي کـه بيمـه 
مرکزي در دو سـال گذشـته با جدیت آن را پيگيري 
مـي کنـد، توانگري شـرکت هـاي بيمه اسـت. هدف 
از ایـن اقـدام جلـب اعتماد مـردم به صنعـت بيمه و 

حمایـت از حقـوق بيمه گذاران اسـت. 
وي افـزود: بـا توجـه به اینکه صنعـت بيمه، محصول 
قابل لمسـي بـراي فروش نـدارد و در قبال حق بيمه 
بـه مردم خدمـات ارائه مي دهد بایـد این اطمينان و 
اعتماد در مردم نسـبت به شـرکت هاي بيمه بوجود 
آیـد و بيمـه مرکـزي به عنوان نهـاد ناظر بـر این امر 
نظـارت ویژه دارد تا شـرکت هاي بيمـه توانایي انجام 
تعهدات خود در قبال بيمه گذاران را داشـته باشـند. 

  همتـي از انتشـار توانگـري مالي شـرکت هاي بيمه 
در سـایت بيمـه مرکـزي به عنـوان یـک کار ماندگار 
در حـوزه نظارتـي بر صنعت بيمه یـاد کردو گفت: به 
منظور شـفاف سـازي، رفاه مـردم و انتخاب شـرکت 
بيمـه مناسـب اطالعـات توانگري مالي شـرکت هاي 
بيمه در سـایت بيمه مرکزي قابل دسترسـي اسـت. 

بـر  نظـارت  نشـان کـرد: سـامانه هاي    وي خاطـر 
ذخایـر سـرمایه گذاري و نظـارت بر عمليـات اتکایي 
عملياتـي  و  طراحـي  طـوري  بيمـه  شـرکت هاي 
شـده اسـت کـه بـا درج و ارسـال اطالعـات از طرف 
شـرکتهاي بيمـه گـزارش مغایرتهـا و تخلفـات آئين 
نامـه  هاي مربوط در سـامانه سـنهاب اسـتخراج و به 

شـرکت هـاي بيمـه اعـالم مي شـود. 
  ریيـس کل بيمـه مرکـزي افـزود: اجـراي آیين نامه 
توانگـري مالـي و اطـالع رسـاني سـطوح توانگـري 
شـرکت هـاي بيمه به عنـوان یک معيـار رتبه بندي 
در افـکار عمومـي تـا جایي پيـش رفته که امـروز در 
مناقصه هـاي خریـد خدمـات بيمـه سـطح توانگري 

مالـي بـه عنـوان یـک معيـار بـراي انتخـاب برنـده 
مناقصـه مورد اسـتفاده قـرار مي گيـرد و بيمه گذاران 
بـزرگ پـس از اطمينـان از سـطح توانگـري مطلوب 
شـرکت هاي بيمـه آنها را در مناقصات خود شـرکت 
مي دهنـد. ایـن مهـم باعـث مي شـود شـرکت هاي 
بيمـه بـه تدریـج متناسـب بـا ظرفيـت مالـي و فني 

خـود  اقـدام به پذیـرش ریسـک کنند. 
  همتي از سـامانه محاسـبه آنالین توانگري به عنوان 
یکـي از سـامانه هاي بسـيار مهـم در نظـارت مالـي 
یـاد کـرد و گفـت: این سـامانه ایـن امـکان را فراهم 
مي کنـد کـه همزمـان بـا صدور  مسـتمر بيمـه نامه 
توسـط  شـرکت هاي بيمـه، توانگري هر شـرکت در 
هرمقطع قابل محاسـبه باشـد و مردم و بيمه گذاران 
به طور مسـتمر ميـزان توانگـري هرشـرکت را رصد 

مـي کند. 
  وي افـزود: امـروز هيـچ شـرکت بيمه اي نمـي تواند 
بـدون رعایت ظرفيت مجـاز نگهداري خود، ریسـک 
را قبول کند زیرا اسـتخراج سـریع شـاخص توانگري 
ایـن امـکان را براي بيمـه مرکزي فراهم کرده اسـت 
کـه بـه سـرعت  تخلف احـراز شـده و بـا آن برخورد 
مي شـود.    همتي در ادامه با اشـاره به برنامه توسـعه 
اي درباره شـفاف سـازي در صنعت بيمه گفت: تمام 
اقـالم اطالعـات صـورت هـاي مالـي شـرکت هـاي 
بيمـه و یادداشـت هاي تفصيلـي آن بـراي پنج سـال 
در سـامانه سـنهاب درج و شـاخص هـاي مالـي آن 
در سـایت بيمـه مرکـزي قابل مشـاهده اسـت و این 
سـامانه ها بـه تدریـج بـه سـمت یکپارچـه ترشـدن 
در حـال تکميـل اسـت.    رئيـس کل بيمـه مرکـزي 
در ادامـه  از رشـد 28درصـدي بيمـه عمـر در 9 ماه 
سـال جاري خبـر دادو درادامـه افزود : خوشـبختانه 
بيمه هاي عمر با شـتاب خوبي در حال رشـد اسـت 
کـه بيانگـر توجـه و نيـاز مـردم بـه بيمه هـاي عمر 
اسـت.  همتـي با اشـاره ظرفيـت باالي بيمـه عمر در 
کشـور و بـا تاکيـد بر اهميـت بيمه عمـر و نقش آن 
در رفـاه و آتيـه مـردم گفـت: اسـتراتژي مـا بایـد به 
سـمت تحول در سياسـت گذاري، بازاریابي و سرمایه 

گذاري باشـد. 
وي افـزود : سـرمایه گـذاري در صنعـت بيمـه بـه 
خصـوص بيمه هاي عمر در تقسـيم ریسـک بسـيار 
بـا اهميـت اسـت و اگـر بـه آن دقت نشـود، پاشـنه 
آشـيلي بـراي ایـن صنعت محسـوب مي شـود. چرا 
کـه یـک شـرکت بيمه عمـر عالوه بـر کار فنـي باید 

یک شـرکت سـرمایه گذاري بلند مدت خوب باشـد. 
و  تبليغاتـي  فرهنگـي،  اقدامـات  افزایـش  همتـي، 
بازاریابـي مناسـب بـراي فرهنگسـازي بيمـه عمر در 
ميان مردم را امري ضروري دانسـت و گفت: شـرکت 
هـاي بيمـه بایـد بـه دنبـال طرح هـاي جدیـد بيمه 
عمر متناسـب با همه اقشـار جامعه و بـا هر درآمدي 
باشـند تا بتوانند سـطح وسـيع تري از مردم را تحت 

پوشـش قـرار دهند. 
رئيـس کل بيمـه مرکـزي از برنامه ریزي بـراي جدا 
سـازي بيمه عمر از شـرکت بيمه عمومـي  یا جنرال 
در آینـده خبـر داد و گفـت: نبایـد ذخائـر بيمه هاي 
عمـر براي سـایر رشـته هـاي بيمه اي خرج شـود به 
هميـن منظـور درصدد هسـتيم شـرکت هـاي بيمه 
عمـر تخصصي را گسـترش داده و بيمـه هاي عمر را 
نيـز از درون شـرکت هـاي عمومـي و اصلي تفکيک 
کنيـم.  همتـي الزمـه خریـد بيمـه عمـر در کشـور 
را اعتمـاد مـردم بـه صنعـت بيمـه دانسـت و گفت: 
متاسـفانه خـروج یک شـرکت بيمـه از صنعت بيمه 
تبعـات منفي در اعتمـاد مردم دارد و همين مسـئله 
وظيفـه نظارتي بيمه مرکزي را سـنگين تر مي کند. 
وي با اشـاره به سـهم بيمه هاي عمر در کشـورهاي 
نوظهـور گفـت: در ایـن کشـور هـا 55 درصد سـهم 
بيمه را بيمه هاي زندگي تشـکيل مي دهد و سـرانه 
بيمـه عمـر در این کشـور هـا 77 دالر و سـرانه بيمه 
عمر در کشـور هاي پيشـرفته 1900 دالر اسـت. این 
در حالـي اسـت کـه کل سـرانه حق بيمه سـاالنه در 
کشـور مـا 100 دالر اسـت و 14 دالر آن بـه بيمـه 
هـاي عمـر اختصـاص دارد کـه ایـن نياز بـه یک کار 
اساسـي در رشـته هاي بيمه عمر را نشـان مـي دهد. 

رئيـس کل بيمه مرکزی یکی از مهمترین مشـکالت 
صنعت بيمه را نبود اوراق بدهی بلندمدت در کشـور 
ذکرکـرد و گفـت: در 10 ماهـه نخسـت سـال جاری 
رشـد بيمه هـای عمـر نزدیـک بـه 40 درصـد بـوده 
اسـت. عبدالناصـر همتـی گفـت: ضریب نفـوذ بيمه 
بـه طـور ميانگيـن در دنيا حدود شـش اسـت؛ با این 
حـال ضریب نفـوذ بيمه هـای غيرزندگی 2.7 اسـت 
و ایـن رقـم در ایـران 1.8 اسـت کـه نشـان می دهد 
در بيمـه هـای غيرزندگی زیاد از دنيا عقب نيسـتيم.

رئيس شـورایعالی بيمـه ادامه داد: در دنيا بيشـترین 
ضریـب نفـوذ مربوط به بيمـه های زندگی اسـت که 
بـه طـور ميانگيـن 3.8 درصد اسـت با این حـال این 
رقـم در ایـران 0.25 درصـد اسـت کـه باعـث شـده 

بيمـه هـا نتواننـد نقـش مناسـبی در تاميـن مالـی 
داشـته باشند.

وی نقـش بيمه هـا در ارزش افزوده را کمتر از شـش 
درصـد و نقش بازار سـرمایه را در ارزش افزوده کمتر 

از 3 درصـد عنوان کرد.
لـزوم  بـر  تاکيـد  بـا  مرکـزی  بيمـه  کل  ریيـس 
یکپارچگـی بازارهـا اظهارداشـت: یکـی از مهمترین 
مشـکالت صنعـت بيمـه این اسـت کـه اوراق بدهی 
بلندمدت در کشـور نداریـم؛ از آنجایی که بيمه های 
زندگـی تعهـدات بلندمـدت دارند مـی تواننـد اوراق 

بدهـی بلندمـدت را جـذب کننـد.
همتـی گفـت: اوراق بدهی که در حال حاضر توسـط 
دولـت منتشـر می شـوند نيـز کوتاه مدت و یکسـاله 
بـازار  ایـن موضـوع باعـث شـده سـاختار  اسـت و 

سـرمایه ایـران متفـاوت از دنيا شـود.
وی بـا بيـان اینکـه بيمـه هـای زندگی حداقـل نرخ 
خاطرنشـان  دارنـد،  را  شـده  تضميـن  فنـی  سـود 
کـرد: بيمـه هـای عمـر می تواننـد تاثيری مسـتقيم 
و غيرمسـتقيم در بـازار سـرمایه داشـته باشـند زیرا 
ترکيـب عرضـه وجـوه را در بازارهـای مالـی تغييـر 
داده و بـه سـمت اوراق بلندمـدت سـوق مـی دهند؛ 
ایـن موضـوع باعـث عمق بخشـيدن به بازار سـرمایه 
مـی شـود کـه در حـال حاضـر کمبـود آن را حـس 
مـی کنيـم. وی ورود شـرکت هـای بيمـه عمـر را به 
بـازار سـرمایه باعـث افزایش بهـره وری در تخصيص 
دانسـت و افـزود: بـا ورود بيمـه هـای عمـر و زندگی 
بـه بـازار سـرمایه دوران سررسـيد بدهی هـا طوالنی 
تـر خواهد شـد و این تاثير غيرمسـتقيمی اسـت که 

بيمـه هـای عمر بـر بـازار سـرمایه دارند.
ریيـس کل بيمـه مرکـزی بـا بيـان اینکـه در اوراق 
بهـادار مرتبـط بـا بيمـه )کـت بانـد( در ایـران وجود 
نـدارد، اظهارداشـت: در حـال حاضـر بيمـه مرکـزی 

و پژوهشـکده بيمـه اقداماتـی را بـرای فعاليـت کت 
ایـران آغـاز کرده انـد و بـه زودی از آن  باندهـا در 

رونمایـی خواهيـم کـرد.
همتـی ادامـه داد: مراحـل تصویـب صنـدوق تاميـن 
حـال  در  مجلـس  در  طبيعـی  حـوادث  خسـارات 
نهایـی شـدن اسـت و فکـر مـی کنم تـا سـال آینده 
بـه تصویـب نهایـی برسـد؛ این صنـدوق بـا توجه به 
پوشـش اتکایـی ایجاد شـده از سـوی بيمـه مرکزی 
فضایـی جدیـد بـرای بازارهـای مالـی ایجاد کـرده و 

انقالبـی در صنعـت بيمـه خواهـد بـود.
وی بـا بيـان اینکـه اوراق بهادار متصل بـه بيمه های 
زندگـی، کـت باندهـا و همچنيـن صنـدوق حـوادث 
طبيعـی مـی تواننـد سـود سـرمایه گـذاری داشـته 
باشـند، ادامـه داد: علـت ایـن موضـوع آن اسـت که 
بازدهـی ایـن اوراق بـا بازار مالی مرتبط نيسـت و هم 
از سـود سـرمایه گـذاری بهـره می برنـد و هـم سـود 
عـدم اتفـاق حـوادث؛ بازار مالـی مکمـل آن خواهند 

شـد و مـی توانـد تحـول عمـده ای را باعث شـود.
همتـی بـا اشـاره بـه اظهـارات خـود در همایـش 
سياسـت های پولی پژوهشـکده پولـی و بانکی بانک 
مرکـزی بـار دیگـر تاکيد کرد کـه در بازارهـای مالی 

کشـور نيـاز بـه کميته ثبـات وجـود دارد.
ریيـس شـورایعالی صنعت بيمه با اشـاره به تکاليف 
ایجـاد شـده بـرای صنعـت بيمـه در برنامـه ششـم 
توسـعه توسـط مجلس شورای اسـالمی خاطرنشان 
کـرد: بـر این اسـاس باید سـهم بيمه هـای زندگی 
از حـق بيمـه توليدی بـه 50 درصد برسـد و برخی 
ایـن موضـوع را ناممکـن مـی داننـد؛ در حالـی که 
در 10 ماهه نخسـت سـال جـاری رشـد بيمه های 
عمـر نزدیـک بـه 40 درصـد بـوده اسـت. وی رقـم 
رشـد بيمـه هـای غيرزندگـی را حـدود 20 درصـد 

اعـالم کرد.

مديرعامل بيمه آسيا: 
تاکيد بر افزايش پورتفوي

 بيمه عمر آسيا

ترقي اقتصادي: مدیرعامل بيمه آسيا در آئين افتتاح 
واحد پرداخت خسارت تربت جام با اشاره به هدف 
بيمه  پورتفوي  افزایش سهم  بيمه آسيا در جهت 
هاي زندگي در سال 1396، گفت: بيمه آسيا براي 
ارتقاي جایگاه خود در صنعت بيمه کشور مي بایست 
افزایش دهد. را  بيمه هاي زندگي  پورتفوي  سهم 

کاردگرنایب ریيس هيأت مدیره و مدیرعامل بيمه 
آسيا در آئين افتتاح واحد پرداخت خسارت تربت 
اظهار اميدواري کرد که در آینده اي نزدیک صنعت 
بيمه کشور با تالش تمامي فعاالن این صنعت به 
جایگاه واقعي خود دست پيدا کند.مدیرعامل بيمه 
آسيا با اشاره به لزوم کنترل خسارت به عنوان یک 
ضرورت و اولویتي که مي بایست در دستور کار شعبه 
ها و شبکه فروش بيمه آسيا قرار گيرد، گفت: در حال 
حاضر پاشنه آشيل صنعت بيمه ،بيمه هاي درمان 
است که مي توان با رعایت آیين نامه ها و جذب 
پرتفوي مناسب آن را به یک فرصت تبدیل کرد.
نایب ریيس هيأت مدیره بيمه آسيا با تصریح ظرفيت 
باالي بيمه آسيا در بيمه هاي زندگي، بيان داشت: 
مي بایست با تالش بيشتر و جدي گرفتن بيمه هاي 
زندگي، سهم این نوع بيمه در صنعت بيمه کشور باال 
برود تا به سودآوري برسيم.کاردگر با اشاره به هدف 
بيمه آسيا در جهت افزایش سهم پورتفوي بيمه هاي 
زندگي در سال 1396، گفت: بيمه آسيا براي ارتقاي 
جایگاه خود در صنعت بيمه کشور مي بایست سهم 

پورتفوي بيمه هاي زندگي را افزایش دهد.

برنامه هاي جديد صنعت بيمه اعالم شد

حمايت بيمه ها
 از تفکيک رشته عمر

ایستانيوز: مدیرعامل بيمه البرز با حمایت از تفکيک 
رشته بيمه هاي عمر از غير عمر گفت: نحوه نظارت 
بر ذخایر بيمه هاي عمر و زندگي از اهميت باالیي 
برخوردار است و به همين دليل تفکيک رشته هاي 
عمر از غير عمر اقدام درستي است.سيدرسول تاجدار 
اظهارداشت: در دنيا کمتر کشوري وجود دارد که 
شرکت هاي بيمه در آن فعاليت عمومي بيمه گري 
داشته باشند.وي فعاليت در رشته بيمه هاي عمر و 
زندگي را بدليل حساسيت در کنترل و نظارت بر 
ذخایر این نوع از بيمه ها دانست و افزود: بيمه گذاري 
که بيمه عمر و زندگي خریداري مي کند، بين 10 
تا 20سال حق بيمه پرداخت مي کند تا آینده اش 
را تامين کند؛ این موضوع نياز به نظارت قوي بر 
دارد. ها  بيمه  حق  این  گذاري  سرمایه  چگونگي 

فعاليت  تفکيک  بر ضرورت  البرز  بيمه  مدیرعامل 
بيمه هاي عمر از غير عمر تاکيد کرد.تاجدار درباره 
اظهارات عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي 
صورتي که  در  بيمه  شرکت هاي  اینکه  بر  مبني 
بخواهند در زمينه بيمه هاي زندگي فعاليت بيشتري 
داشته باشند، مي توانند شرکتي تخصصي در این 
گفت:  کنند،  تاسيس  خود  زیرمجموعه  در  زمينه 
این تصميم درستي است زیرا نحوه نظارت بر ذخيره 

بيمه ها بسيار مهم است. 

افزايش 30درصدي 
سرمايه گذاري بيمه دانا

ترقي اقتصادي: مدیرعامل بيمه دانا از روند 4 برابري 
پرتفوي و افزایش 30 درصدي سرمایه گذاري این 
شرکت در 4 سال اخير خبر داد و گفت: این ميزان 
از حدود 600ميليارد تومان در سال 1391به بيش 
از 2 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.
بيژن صادق در آئين افتتاح ساختمان جدید شعبه 
همدان گفت: صنعت بيمه از زمان روي کار آمدن 
که  تحميلي  شرایط  وجود  با  اميد  و  تدبير  دولت 
ابرقدرت هاي جهان به اقتصاد کشور وارد کرده اند، 
امنيت  تأمين  در جهت  را  خوبي  شرایط  توانسته 
 خاطر هموطنان در مورد خدمات بيمه اي و خدمات 
تکميلي درمان ایجاد کند.مدیرعامل شرکت بيمه دانا 
از بهبود ضریب نفوذ بيمه در کشور خبر داد و گفت: 
ضریب نفوذ بيمه در کشور در حال حاضر 2 درصد 
است و در افق 5 ساله قرار است با تالشهاي ارکان 
صنعت بيمه افزایش یابد.وي اضافه کرد: کشورهایي 
که شرایط اقتصادي مناسب تري دارند از ضریب نفوذ 

باالتري برخوردار هستند.

تجليلازبرگزيدگانجشنوارهبيمههايعمربيمهآرمان
ترقــي اقتصــادي: در ســالروز تأســيس شــرکت بيمــه آرمــان، از برگزیــدگان و نماینــدگان 
ــي  ــل و قدردان ــن شــرکت تجلي ــذاري ای ــر و ســرمایه گ ــاي عم ــه ه ــر جشــنواره بيم برت
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ــان ک ــه آرم ــيس بيم ــالروز تأس ــت س ــن گراميداش ــد.در آیي ش
اعضــاي هيئــت مدیــره، معاونــان، مدیــران ســتادي و شــعب و جمــع کثيــري از کارکنــان 
ایــن شــرکت برگــزار شــد، از نماینــدگان برتــر ایــن جشــنواره قدردانــي و جوایــزي بــه آنهــا 
ــه  ــان نمون ــر و کارکن ــدگان برت ــن از شــعب و نماین ــن مراســم همچني اعطــاء شــد. در ای
ــه آنهــا اهــداء شــد. جشــنواره بيمــه  صــف و ســتاد تجليــل بــه عمــل آمــد و هدایایــي ب
ــا 15  ــاز و ت ــان 1395 کار خــود را آغ ــان در آب هــاي عمــر و ســرمایه گــذاري بيمــه آرم

بهمــن ســالجاري ادامــه داشــت. 

بيمهسهامدارانبازنشستهبيمهملت
ــه  ــه کلي ــوري، ب ــتگان کش ــري از بازنشس ــداد کثي ــور تع ــا حض ــمي ب ــادي: در مراس ــي اقتص ترق
132هــزار بازنشســته ســهامدار بيمــه ملــت بيمــه نامــه آتــش ســوزي منــازل مســکوني تــا ســقف 
50 ميليــون ریــال بــه مــدت یکســال بصــورت رایــگان اختصــاص یافت."همایــش  نقــش آفرینــي 
صنــدوق بازنشســتگي در توســعه فرهنــگ بيمــه" بــا حمایــت بيمــه ملــت و مشــارکت صنــدوق 
ــي از  ــز حضــور جمع ــا و ني ــن ســازمان ه ــران ارشــد ای ــا حضــور مدی بازنشســتگي کشــوري و ب
خبرنــگاران امــروز در ســالن فرهنگــي- ورزشــي تــالش همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر برگــزار 
شــد.   بــر اســاس ایــن گــزارش، در ابتــداي ایــن همایــش ســامري، نایــب رئيــس هيــات مدیــره 
بيمــه ملــت اظهارداشــت: از بيــن 5 شــرکت شــاخص در صنعــت بيمــه، شــرکت بيمــه ملــت نامــزد 

اول بــراي واگــذاري ســهام بــه بازنشســتگان انتخــاب شــد. 
   

شعبهياسوجبيمه"ما"راهاندازيشد
ــه  ــه و در جهــت خدمــت رســاني ســریع ب ترقــي اقتصــادي: در راســتاي اهــداف مشــتري مداران
ــاح و راه  ــاح شــد.آیين افتت ــه و بویراحمــد افتت ــا" در اســتان کهگلوی ــان، شــعبه بيمــه "م هموطن
انــدازي شــعبه یاســوج بــا حضــور قربانــي معــاون شــبکه فــروش و توســعه بــازار، شــفيعي مدیــر 
امــور شــعب برگــزار شــد. در ابتــداي ایــن مراســم جهاندیــده ریيــس شــعبه یاســوج بيمــه "مــا"  
ضمــن تشــکر از تشــریف فرمایــي مدیــر و معــاون محتــرم بانــک ملــت سرپرســتي اســتان کهگلویه 
و بویــر احمــد  ،ریيــس پليــس راهنمایــي و رانندگــي کهگلویــه و بویــر احمد ، روســاي شــعب بانک 
ملــت اســتان و جمعــي از فعــاالن صنعــت بيمــه و مســووالن شــهري و اســتاني ، اظهارداشــتند: 
اميدواریــم بتوانيــم  اقدامــات و فعاليــت هــاي خوبــي در ایــن شــعبه انجــام داده و کهگلویــه و بویــر 
احمــد  بتوانــد یکــي از شــعبه هــاي موفــق در جــذب و حفــظ مشــتري و هــم چنين تاميــن کننده 
رضایتمنــدي آنهــا بــر اســاس اصــل مشــتري مــداري باشــد. و برندینــگ و بازاریابي مدرن ســرلوحه 
ــر اهميــت و  ــا تاکيــد ب ــي ب شــبکه فــروش شــرکت مــي باشــد. در ادامــه نيــز اميرحســين قربان
جایــگاه مشــتري مــداري در بيمــه "مــا"  گفــت: یکــي از اولویــت هــاي ایــن شــرکت در بخــش 
توســعه شــبکه فــروش، در دســترس مشــتري بــودن و اطــالع رســاني دقيــق و شــفاف در زمــان 

فــروش مــي باشــد . 

مرکزارتباطاتبيمهپارسيانافتتاحشد
ترقــي اقتصــادي: بيمــه پارســيان بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و بــه منظــور ارتبــاط و 
ــا بيمــه گــذاران و مشــتریان بيمــه پارســيان مرکــز ارتباطــات  پاســخگویي هرچــه بهتــر ب
ایــن شــرکت بصــورت رســمي افتتــاح شــد .ایــن مرکــز کــه بــه نوعــي هــم مرکــز ارتبــاط 
تلفنــي ، هــم پاســخگویي بــه ســئواالت بيمــه اي و هــم راهنمــاي مراجعــان بيمــه پارســيان 
مــي باشــد بــا نــرم افزارهــاي بــه روز و همچنيــن پرســنل آمــوزش دیــده و حرفــه اي راه 
انــدازي شــده و از ایــن پــس تمامــي کســاني کــه بــا بيمــه پارســيان تمــاس مــي گيرنــد 
بــا راهنمایــي پرســنل ایــن مرکــز در ســریعترین زمــان ممکــن بــه پاســخ خــود خواهنــد 
رســيد . اویارحســين عضــو هيــأت مدیــره و مدیــر عامــل بيمــه پارســيان در مراســم افتتــاح 
ایــن مرکــز ضمــن تأکيــد بــر پاســخگویي و راهنمایــي مشــتریان و تمــام کســاني کــه در 
ارتبــاط بــا بيمــه پارســيان هســتند ابــراز اميــدواري کــرد مســير پيشــرفت و تعالــي شــرکت 
ــه داشــته و  ــان ادام ــده همچن ــوزش دی ــد و پرســنل آم ــن آوري هــاي جدی ــا ترکيــب ف ب
بيمــه پارســيان را همــواره در جایــگاه یــک شــرکت حرفــه اي و توانمنــد در صنعــت بيمــه 

کشــور حفــظ نمایــد . 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
نیمه دوم بهمن 1395-  شماره 34

اطالعات،پولرايجقرن21است؛

پايان کسب و کارهاي خشت وگلي  
گزارش

چطورشغلمانراازدستندهيم

وکارکسب9

اطالعـــات، پـــول  رایـــج قـرن 
بـه  سـال  ارزش  ایـن  اسـت.   21
سـال بيشـتر و بيشـتر مي شـود. 
مدل هـاي کسـب و کار تغييـر کرده اسـت و فردي که قصـد راه اندازي 
کسـب وکاري دارد، بایـد تفـاوت ميان مدل هاي مختلف کسـب وکار را 
بدانـد. دانسـتن این ها فرق بين یـک کارآفرین موفق و یـک کارآفرین 

مي کنـد .  مشـخص  را  شکسـت خورده 
شــناخت فرآینــد حرکــت بــه ســمت فضــاي کاري در ایــن مســير به 
مــا کمــک شــایاني مي کنــد. این گونــه اســت کــه بهتــر مي فهميــم 
کشــورهاي توســعه یافتــه پيــش از مــا چــه کرده انــد و چــه رویــه اي 

پيــش رو دارند . 
کسب و کار خشت وگلي

مـدل خشـت  و گلـي نفس هـاي آخـرش را مي کشـد و بـا سـرعت 
جنون آسـایي در حـال نابـودي اسـت. طبـق آخریـن آمارهـا، در طي 
پنـج تـا 10 سـال آینـده، 90 درصـد کسـب وکارهاي سـنتي در دنيـا 
تعطيـل مي شـوند. تصـور کنيـد یکي از آن ها کسـب وکار شـما باشـد 
و سـرمایه زیـادي در آن گذاشـته باشـيد. یـا بدتـر از آن وامي تسـویه 

نشـده روي دسـت تان باشـد . 
در کسـب وکار سـنتي فرد محدود بـه منطقـه جغرافيایي محدودي 

اسـت کـه شـرکت یـا فروشـگاه او در آن محل اسـت. بسـيار 
بعيـد اسـت کسـي بـراي خریـد محصـول یا اسـتفاده 

از 8 کيلومتـر  از خدمـات یـک شـرکت، بيشـتر 
صاحبـان  دیگـر  طرفـي  از  کنـد.  رانندگـي 
کسـب وکارهاي سـنتي براي سـوددهي شرکت 
باید سـاعات زیـادي درگيـر کار باشـند و روند 

رشـد آن هـا بسـيار کند اسـت . 
بازاريابي شبکه اي سنتي

در  مي خواسـتند  کـه  آن هایـي  بـراي 
تغييـري  سـنتي  کار  دشـوار  وضعيـت 

بازاریابـي  ایـن مـدل  ایجـاد کننـد، 
هرمـي  بازاریابـي  بـه  کـه 

هـم مشـهور اسـت، سـال هاي زیـادي مـدل اصلـي کسـب وکارها 
در  مناسـب  جایگزینـي  و  توجيه پذیـر  مدلـي  مي شـد.  محسـوب 
سـطوح مختلـف کارآفرینـي.  امـا هرچه سـطح کار بزرگتر مي شـد 
کارایـي ایـن مـدل پایين تـر مي آمـد. زیـرا براي سـاختن پـول باید 
پـول زیـادي هزینـه مي شـد و ایـن مسـئله احتمـال خطـر را باالتر 
مي بـرد. به خصـوص بـراي آن هایـي کـه بـراي سـرمایه اوليـه نيـز 
مشـکل داشـتند. تنهـا حدود پنـج درصـد از کارآفرینان با اسـتفاده 

از ایـن مـدل موفـق شـدند . 
در ایـن مـدل بازاریابـي، فـرد شـبکه اي از افراد که شـامل دوسـتان و 
اعضـاي خانـواده اش نيز بودند را زیرمجموعه خـود مي کرد و به همين 
ترتيب و بصورت هرمي زیرمجموعه ها بيشـتر و بيشـتر  مي شـدند. در 

فضـاي کسـب وکار مدرن ایـن روش دیگر جـواب نمي دهد . 
کسب وکار اطالعات محور

   مـدل کسـب وکار جدید یـا اقتصاد مـدرن، ميـدان عمـل کارآفرینان 
بـزرگ و باهوش اسـت. در این مدل که به "کسـب وکار اطالعات محور" 
معـروف اسـت، مي تـوان فروشـگاهي باز کـرد و با تجـارت الکترونيک 
یـک محصـول را فروخـت. همچنيـن مي تـوان فروشـگاه الکترونيکي 
بـراي فـروش اطالعـات راه اندازي کـرد. در این مـدل، از هزینـه اجاره 
کاسـته مي شـود و تمرکـز روي ارائـه محصولـي بهتـر و خالقانـه 

مي شـود .  معطوف 
ارائـه اطالعـات درسـت بـه مخاطـب دقيـق، مي تواند 
هرکسـي را ميليونـر کنـد. اطالعاتـي در زمينـه 
پيشـرفت اقتصـادي، روابـط، آموزش و غيـره. در 
ایـن مدل براي شـروع به یـک رایانـه، اینترنت 
و یـک خـط تلفن نياز اسـت. همه چيز دسـت 
بـدون هيـچ محدودیـت  و  اسـت  فـرد  خـود 

جغرافيایـي مي تـوان کار کـرد .
ــز  ــن، همه چي ــب وکارهاي آنالی  در کس
ــه توانایــي، دانــش و مهــارت  ب
و  اطالعــات  رســاندن  در 
پاســخگویي فــرد یــا تيــم 

دارد .  بســتگي 
داليل فاصله گرفتن از 
سنت و حرکت به سمت 

کسب وکارهاي آنالين
یافتــه  توســعه  کشــورهاي  در 
ــن از  ــه گرفت ــادي، فاصل ــل زی دالی
توجيــه  را  ســنتي  کســب وکارهاي 
مي کننــد کــه مــوارد زیــر اصلــي تریــن 

ــتند :  ــا هس آن ه

هزینـه بـاالي زیرســـاخت، هزینه هـاي استـــخدام و کارمندهـــا 
مکانـي  محدودیـت  اصلـي،  کاالي  روي  سـنگين  سـرمایه گذاري 

محدودیـت زمانـي و قـدرت رشـد پایيـن ایـن کسـب و کارهـا . 
در مقابـل براي گرايـش به کسـب وکارهاي آناليـن داليلي از 

دارد :  اين دسـت وجود 
امـکان شـروع بـا هزینه هـاي پایين، امـکان جذب انـواع سـرمایه گذار 
عـدم محدودیـت مکاني و زماني، امکان رشـد باال و ضـرورت خالقيت 

در فضاي کار اسـتارت آپي . 
بـا ایـن مقایسـه سـاده مي تـوان دریافـت که کسـب و کارهـاي آنالین 
ریسـک کمتـري دارنـد و به هميـن خاطر دولت هـا فضاي ایجـاد این 
کسـب وکارها را در اختيـار شـهروندان مي گذارنـد و از آن اسـتقبال 
مي کننـد. بحران هـاي اقتصـادي اخير، ضرورت کمتر کردن وابسـتگي 
بـه منابـع طبيعـي و زیرزمينـي و همچنيـن نيـاز بـه جذب سـرمایه 

خارجـي این اشـتياق را بيشـتر کرده اسـت . 
بازخورد اجتماعي اين تحول

تغييـر مثبـت سـبک زندگي بـراي اتقـاي کيفيـت زندگـي و افزایش 
اسـتفاده روزانـه از اینترنـت و همچنيـن ایجـاد فرصت هـاي شـغلي 
تـازه، مـردم کشـورهاي توسـعه یافته و در حـال توسـعه را بـه سـمت 
کسـب وکارهاي آنالیـن کشـانده اسـت. اکثـر آن هـا بـا واقع بينـي و 
اشـتياق پذیـراي ایـن تغييـرات بوده انـد و عـده محدودي نيـز مجبور 

بـه نـو کـردن کسـب وکار خـود کرده اند . 
در کل نگاه عمومي به مدل جدید کسـب وکار مثبت اسـت و خوشـان 
بدنـه اصلـي آن را تشـکيل مي دهنـد. بسـياري از افـراد خـالق کـه تا 
قبـل از آن شـرایط و امکانـات بـروز توانایـي خود را نداشـتند با آنالین 

شـدن فضاي کسـب وکار به کارآفرینانـي موفق تبدیل شـده اند . 
   اقدامات دولت ها در پاسخ به اين نگاه جديد

دولت هـا نسـبت به ایـن تغييـرات بي تفـاوت نماندنـد و در اولين قدم 
قوانيـن را اصـالح و هزینه هـاي راه انـدازي و مقـررات تجـاري را کـم 
کردنـد. کشـورهایي ماننـد مالزي و گرجسـتان و سـنگاپور نمونه هاي 

بارز ایـن تغييرات هسـتند . 
آن هـا زمـان مجوز گرفتـن را به حداقل ممکـن رسـاندند. در کنار این 
شـرایط مسـاعد، زیرسـاخت ها را براي کسـب وکارهاي نوپا آماده کرده 
و تسـهيالت مناسـبي در اختيار کارآفرینـان قرار دادنـد. حال مي توان 
درک کـرد کـه یکـي از دالیل عمده رشـد اقتصادي این سـه کشـور و 

کشـورهاي امثال آن ها چيست . 
شـدن  بيشـتر  و  تکنولوژیـک  تغييـرات  سـرعت  رفتـن  بـاال  بـا 
کسـب وکارهاي نوپا، سـاالنه به تعداد کشـورهایي که دسـت به اصالح 
و بهبـود قوانيـن مي زننـد افـزوده مي شـود. همچنيـن در ایـن مسـير 
هرکشـور سـاالنه تعـداد قوانيـن بيشـتري را اصـالح وبـه روز مي کند. 

اصـالح درسـت قوانيـن بـا رشـد اقتصـادي رابطـه مسـتقيم دارد . 

محمد رحيمي پويا
پژوهشگر کسب وکارهاي نوپا

ترقـي اقتصـادي : شـاید متوجـه نباشـيد، ولي یـک سـري کارهاي روزمـره غيـر حرفـه اي را انجام 
مي دهيـد کـه امـکان دارد موجب از دسـت دادن شـغلتان شـود . 

  پيـدا کـردن شـغل جدیـد مي تواند کار بسـيار طاقت فرسـایي باشـد. از نوشـتن رزومـه کاري پربار و 
حرفـه اي تـا مصاحبـه کاري، اتفـاق هـاي زیادي مي تواند باعث شـود کـه نتوانيد آن کار مـورد عالقه 

تان را بدسـت آورید . 
بـراي جلوگيـري از ایـن اتفاق، متخصصان نکات مهمي را کـه نباید کارمند تازه واردشـان انجام دهد را 

مطـرح کرده انـد و رعایـت این موارد مي تواند از اخراج شـدن کارمنـد جلوگيري کند . 
نکات زير، عادت هايي است که از نظر متخصصان بايد از آن ها جلوگيري شود : 

1 . شلخته بودن
اوليـن مـوردي کـه تاثير مثبت یا منفـي بـر روي کارفرماها مي گذارد، رزومه اسـت. رزومـه باید طبقه 
بندي حرفه اي داشـته باشـد و با زبان سـاده و حرفه اي نوشـته شـده باشـد. اگر رزومه شـما شـلخته 

باشـد، نشـان مي دهد که کار شـما و شـخصيت شـما نيز چنين است . 
2 .  انجام ندادن تکاليف

روزهـاي نخسـت کـه وارد کار مي شـوید، معموال نکاتي را بایـد یاد بگيرید و کارهایـي را در خانه انجام 
دهيـد، اگـر ایـن کارها را به موقع انجام ندهيد نشـان مي دهد که مسـئوليت پذیر نيسـتيد و در آینده 

امـکان دارد کارهـاي بـزرگ و فرصت ها را جلو روي شـما قرار ندهند . 
3 .  تالش بيش از حد براي جلب توجه

برخـي هـا بـراي اینکـه در ذهـن بماننـد رزومه هاي خـود را رنگي مي کننـد ولي ایـن کار تاثير خوبي 
بـر کارفرمـا نمـي گذارد و غير حرفه اي محسـوب مي شـود. گاهي زیادي تالش کـردن براي این جلب 

توجـه مي تواند نتيجـه عکس دهد . 
4 .  نخوردن صبحانه

یکـي از متخصصـان گفته اسـت که توجه به سـالمتي و خـورد و خوراک کارمند هميشـه تاثير مثبتي 
بـر روي کارفرمـا مـي گـذارد،از طـرف دیگـر زماني که قند خـون پایين باشـد تمرکز کـردن و فعاليت 

کردن سـخت مي شـود و در کار دچار مشـکل مي شـوید . 
5 .  سيگار کشيدن

ــا  ــا و ی هيــچ وقــت قبــل از مصاحبــه کاري ســيگار نکشــيد. اطمينــان داشــته باشــيد کــه کارفرم
مصاحبــه کننــده متوجــه ســيگار کشــيدن شــما مــي شــوند و بــوي ســيگار تاثير خوبــي بــراي اولين 

دیــدار نمــي گــذارد . 
6 .  دير کردن در کار

ایـن مـورد در همـه زمينـه هـا ثابـت شـده و بارهـا گفته شـده اسـت. دیـر رسـيدن در محـل کار و یا 
مصاحبـه، خيلـي تاثيـر بـد مـي گـذارد. با دیر کـردن خود نشـان مي دهيد کـه بي مسـئوليت و وقت 

نشـناس هسـتيد. بـر هميـن اسـاس امـکان دار حتي شـما را به هميـن دليل انتخـاب نکنند . 
7 .  اس ام اس دادن در زمان بيکاري

قبـل از مصاحبـه نکتـه خوبي اسـت که زودتر برسـيد و منتظر باشـيد، ولـي در زمان بيـکاري و انتظار 
گوشـي در دسـت گرفتن نشـان دهنده این اسـت کـه ترجيح مي دهيـد جاي دیگري غير کار باشـيد . 

8 .  لباس غير رسمي پوشيدن
   لبـاس مربـوط بـه کار مـورد عالقتـان را بپوشـيد؛ لبـاس هـاي غير رسـمي نشـان مي دهد کـه براي 

کارتـان ارزش قائـل نيسـتيد و ایـن موضـوع تاثيـر خوبي در نخسـتين روزهـاي کار نمي گـذارد . 
9 .  حرف زدن بدون فکر کردن

ایـن بدتریـن عـادت اسـت و مـي تواند بسـيار به کار شـما لطمـه بزند.حرفي کـه از دهن بيـرون بياید 
بـه هيـچ عنـوان نمـي شـود پس گرفـت و بر ذهـن افراد مـي ماند. اگـر در ایـن زمينه احتيـاط نکنيد 

مي توانيـد بسـيار تاثيـر بدي بـر روي کارفرمـا بگذارید . 

عـدم توجـه به اخـالق و حرفه 
در مدیریـت سـازمان ها    توانـد 
معضالتـي را بوجـود آورد  . بـي 
توجهـي سـازمان ها بـه اخالق 
کار و ضعـف در رعایـت اصـول 
اخالقـي در برخـورد بـا نيروي 
انسـاني سـازمان و ذي نفعـان 
سـازمان  بـراي  را  مشـکالتي 
ایجـاد مـي کند    و مشـروعيت 
سـازمان و اقدامـات آن را زیـر 
سـوال مي بـرد و بـر عملکـرد 
فـردي ، گروهـي و سـازماني 
اثـر مـي گذارد . امـروزه    داشـتن اخـالق حرفـه اي به عنـوان یک مزیـت رقابتي در 
سـازمان مطـرح مي شـود که تاثير چشـم گيري بـر روي فعاليت و نتایج سـازمان 

دارد  . بهـره وري را افزایـش مـي دهـد و ارتبـاط هـا را بهبـود مـي بخشـد .
تاکيد رهبران دیني و سياسي جامعه بر وجدان کاري و انضباط اجتماعي ، وابسنگي به 
کار ، روحيه مشارکت و اعتماد و فرهنگ سازي براي سبک زندگي اجتماعي اسالمي 
نشان از اهميت این بُعد اخالقي است که ضرورت تحقق این باور را به وضوح نشان 

مي دهد که  باید در سازمان یک فرهنگ مبتني بر اخالق رسوخ کند. 
   ويژگي هاي فرهنگ سازماني
 مبتني بر آموزه هاي ديني   

بند 1 سياست هاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري:  نهادینه 
سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسالمي و کرامت انساني و ارج نهادن به 

سرمایه هاي انساني و اجتماعي. 
  اخالق کارگزاران: یکي از زوایاي مهم اخالقي که درسطح جامعه به منظور ایجاد 
ارتباط منطقي و صحيح ميان مردم و مسئولين و در جهت نيل به اهداف نظام 
مردمساالري دیني مورد توجه بوده و هر کدام از اقشار جامعه  بنا به فرموده رسول 
اکرم )ص( ُکلُُّکم راٍع َوُکلُُّکم َمسئُوٌل َعن َرِعيَِّته، موظف به رعایت آن هستند ، بحث 
اخالق کارگزاران ميباشد.اخالق حرفه اي در نظام اداري جمهوري اسالمي باید هویت 
اسالمي داشته باشد و مبتني بر اخالق اسالمي شکل بگيرد. براي داشتن هویت 
اسالمي اخالق حرفه اي در کشورمان، به چهار دليل مي توان اشاره کرد: الف( از لحاظ 
فرهنگي به دليل وابستگي تودة مردم کشورمان به نظام عقيدتي اسالم؛ ب (:از لحاظ 
دیني به دليل جداناپذیري اخالق از دین در متن دین اسالم؛ ج( نياز به پویایي 
درون فرهنگ اسالمي با توجه به مواجهة آن با چالش جهاني شدن؛ د( از لحاظ نظام 
حکومتي، الزام به حکومت دین مدار در نظام حکومت دیني و از لحاظ قانوني، به تأکيد 
قانون اساسي ـ در اصل هشتم ـ بر تصویب قوانين اسالمي در کشور. نظام اخالق 
اسالمي به گونه اي است که با اخالق حرفه اي در هم آميخته و تفکيک ناپذیر است؛ 
زیرا در این نظام مالک نهایي و نهایت سعادت بشري، اهلل است و انسان در مقام خليفه 
و جانشين الهي در زمين، محور توجهات اخالقي است؛ بدین معنا که خشنودي انسان 
و خدمت به او موجب رضایت و تقرب به خداوند مي شود؛ از این رو نظام اخالق اسالمي 
با توجه به مالک نهایي، در صدد است با ارائه دستورالعمل ها و آیين نامه هاي اخالقي 
در سطح حرفه و زندگي اجتماعي و همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت هاي مادي 

در جهت بهبود زندگي انسان ها، زمينة سعادت و کمال حقيقي بشر را فراهم آورد
   مبناي اخالق حرفه اي در نهج البالغه

مباحـث فراوانـي در اخـالق، بـه طـور کلي، اخـالق رهبریـت، مدیریـت و مناصب 
ویـژه ،بـه طور خـاص، در نهج البالغه مطرح گردیده اسـت. امام علي)عليه الّسـالم( 
مـالک نهایـي اخـالق را خـدا مي داند و بـه همين دليـل توصيه اساسـي حضرت، 
تقـوي اسـت. لـذا در مواضـع مختلـف و بـه طور مکـرر بـه آن تذکر مي دهنـد. اما 
مسـأله تحقيـق حاضر بررسـي مالک نهایـي اخالق نيسـت، بلکه بحـث از مبناي 
اخـالق حرفه اي اسـت. حضـرت امير)عليه الّسـالم( مبناي ارتبـاط و رفتار ارتباطي 
اخالقـي را حفـظ و رعایـت حقوق مردم دانسـته و در مواضع مختلـف بر آن تأکيد 
مي ورزنـد، بـه گونـه اي کـه جایگاه اجتماعـي افراد را به ویژه درمشـاغل و مناسـب 

مختلف بـر آن اسـتوار مي نمایند. 
حضرت امير)عليه الّسالم( مبناي ارتباط و رفتار ارتباطي اخالقي را حفظ و رعایت 

حقوق مردم دانسته و در مواضع مختلف بر آن تأکيد مي ورزند، به گونه اي که جایگاه 
اجتماعي افراد را به ویژه درمشاغل و مناصب مختلف بر آن استوار مي نمایند. امام 
علي)عليه الّسالم( مسئوليت پذیري فرد را در رفتار ارتباطي نسبت به همه افراد اعم 
از دوست و دشمن، رفيق و بيگانه، مومن و کافر و حتي با محيط و سایر موجودات 
را مبتني بر مسوليت در برابر پروردگار مي نمایند: اي مردم تقوي پيشه کنيد، زیرا 
در پيشگاه خداوند مسئول بندگان خدا، شهرها و خانه ها و حيوانات هستيد. این 

مسئوليت پذیري در واقع چيزي جز رعایت حقوق غير نيست.  
حضرت در مواضع مختلف به ویژه در نامه هاي اداري و دستورالعمل هاي حکومتي و 
مدیریتي به بيان دقيق وظایف کارگزاري خود پرداخته  اند که مبين حقوق مردم و 

اهميت رعایت آن است. 
   اخالق در آموزه هاي دين مبين اسالم

   دشواري هاي مسئوليت شرعي در قبال حق الناس :در قضاوت هر جا پاي حق الناس 
در ميان باشد، عدالت ظاهري شاهد کافي نيست. 

روح حاکم بر نظام اخالق اسالمي: شفقت بر خلق، رعایت حقوق افراد و مهربان 
بودن با مردم   

اخالق مثبت کارگــزاران:1 - گذشـــت. 2 - تهذیـــب نفس.3 - مـــردم 
داري.4  - جلوگيري از تملق و پرهيز از منش جباران.5 - رازداري.6 - پرهيز از 
خشم.7 - پرهيز از تکبر.8 - سعه صدر.9 - مدارا.10 - حلم و خویشـتن داري. 

  11 - عدالت 
اخالق منفي گارگزاران:1- تبعيض و بي عدالتي.2- تکبر و تفاخر.3- عجب و خود 

پسندي.4-ریاست طلبي. 
 5- افزون طلبي .6- حيف و ميل بيت المال.7- رشوه .8- رانت خواري      

ويژگيهاي رفتاري در ارتباطات از ديدگاه اسالم
ويژگيهاي ثبوتي رفتاري در ارتباطات رئيس با مرئوس :وفق و مدارا و رفتار 

مالایم مشورت انتقادپذیري قاطعيت عفو و اغماض
ويژگيهاي سلبي:تکبرو ریاستطلبي استبداد دروغگویي خشم و غضب بيتفاوتي

ــاي  ــاس آموزه ه ــر اس ــازماني ) ب ــگ س ــق فرهن ــي از مصادي برخ
ــخت  ــر  س ــراف و تبذی ــز از اس ــاون و همکاري پرهي ــي (:صداقت اخالص تع دين
ــه یکدیگــرو پرهيــز  کوشــي و جدیت احســاس مســئوليت ارتباط موثر اعتمــاد ب

از ســوء ظــن  
   منشور اخالقي سازمان ها

منشور اخالقي بر دو وجه استوار است : کساني که بعنوان مشتري))زائر(( و یا 
ارباب رجوع با سازمان ارتباط دارند و  کساني که ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده 

دارند ))کارگزار((و کارمند . 
محورهاي منشور اخالقي: 1 - نظم و انضباط در محل کار .2 - آراستگي ظاهري 
.3 - وقت شناسي .4 - برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت 
.5 - انجام امور بر اساس عدل و انصاف .6 - انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان 
ممکن .خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعایت منشور اخالقي در انجام هر 
چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات در پویایي و رشد چشمگير سازمان نقش 

دارند .  
ويژگيهاي  ثبوتي و رفتاري ارتباطات کارکنان با ارباب رجوع:خدمت به مراجعان 
را نعمت تلقي کردن رعایت حسن خلق رعایت انصاف وفاي به عهد خویشتنداري در 

برابر درشتي رسيدگي و اولویت به امور ضعفا و محرومان 
گذاشــتن تبليغات  خطا منــت  از  احتجاب تغافــل  ســلبي:  ويژگيهــاي 

مقــررات بــر  خشــکي  و  دروغين تبعيض جمــود 
   

اخالق در آموزه هاي دين مبين اسالم
در باره اهميت حق الناس حضرت علي )ع( مي فرماید: " َجَعل اهلل ُسبحانَُه حُقوَق 
مًه لُِحُقوقِه َفَمن قام بُِحُقوِق ِعباِداهلل کان ذلک ُمَؤّدیاً اِلي القياِم بُِحُقوِق  عباده ُمَقدَّ
اهلل" ."خداوند سبحان، حقوق بندگانش را مقدمه حقوق خود قرارداده پس آنکس 
که براي اداي حقوق بندگان خدا به پا خواست این کار او را به سوي حقوق خداوند 

مي کشاند."     
  مفاد رساله حقوق امام سجاد )ع(:حقوق ارتباطي درون شخصي )حق چشم، زبان، 

گوش، نفس، پا و ...( حقوق بنده با خداحقوق ارتباط بين شخص با افراد دیگر. 

اخالقحرفهايکارگزاران
فرهنگسازمانيمبتنيبرآموزههايديني

MBAکارشناس ارشد
حبيب اقدسي
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 با ارزش ترین شرکت جهان اپل یا گوگل نيست بلکه آرامکو به عنوان یک شرکت 
نفتي عربستاني، برترین شرکت دنيا شناخته مي شود. این شرکت یک پنجم ذخایر 
نفتي جهان را در اختيار دارد.  آرامکو بزرگترین شرکت انرژي جهان محسوب مي شود که در برهه اي توسط 
آمریکایي ها اداره مي شد و سپس به یک شرکت دولتي سعودي تبدیل شد اما شاهزاده سعودي از عرضه سهام این 

شرکت و جداسازي و تبدیل آن به یک هلدینگ خبر داده بود. 
به عبارت دیگر درسال 1980،ظاهراًآرامکوبه   طورکامل به مالکيت دولت سعودي درآمدوتمام سهام آمریکایي هاازآن 

خارج شدوسعودي هامدیریت هاي کالن این شرکت غول پيکررابرعهده گرفتند.  
آرامکودرطول ساليان گذشته اهميت بسيارزیادي داشته به گونه اي که معاش 26 ميليون سعودي به آن گره 
خورده است. آرامکوفقط یک شرکت نفتي غول پيکرنبوده بلکه اساساًعامل توسعه بسياري اززیرساخت هاي سعودي 

ومهم ترین منبع اشتغال عربستاني هابوده است. 
نفت  بهاي  باکاهش  همزمان  است.  دالربوده  تریليون   10 برآورد  طبق   2015 آرامکودرسال  بازاري  ارزش 
پایين ترین  به  نفت  قيمت  که  شد.درشرایطي  شنيده  ارامکوهم  سهام  فروش  هاي  زمزمه  جهاني  دربازارهاي 
حدخودرسيد،محمدبن سلمان جانشين وليعهدسعودي ووزیردفاع ورئيس شوراي اموراقتصادي این کشورازتصميم 

دولت سعودي براي فروش سهام آرامکوخبرداد. 
دولت عربستان برنامه خصوصي سازي بخشي از این شرکت را دارد تا بدین روش گامي براي گذر از عصر هيدروکربن 
برداشته باشد. از این رو قرار است 5 درصد از سهام شرکت آرامکو در نيمه دوم سال 2018 عرضه و به فروش برسد. 

عرضه سهام آرامکو در راستاي خصوصي سازي و شفافيت این شرکت بوده و جزو برنامه هاي شاهزاده محمد 
بن سلمان براي راه اندازي بزرگترین صندوق ثروت ملي و کاهش وابستگي به منابع هيدروکربني است. 

مقدار فروش سهام آرامکو در این عرضه اوليه، 100 ميليارد دالر برآورده شده که بزرگترین حجم فروش سهام تاکنون 
بوده است. بيشترین حجم فروش سهام درطول سال هاي اخير به معامله 25 ميليارد دالري خرده فروشي علي باباي 
چين در سال 2014 باز مي گردد.  شرکت آرامکو در نظر دارد سهام خود را در لندن، نيویورک، توکيو، هنگ کنگ 
و حتي کانادا و بازار داخلي عربستان به فروش برساند.  شرکت نفت عربستان سعودي از بانک هایي همچون گلدمن 

ساچه و  HSBC  درخواست کرده تا در عرضه اوليه عمومي سهام خود مشارکت کرده و راهنمایي نماید. 
این شرکت همچنين درخواست هایي را به دیگر موسسات تسهيالت دهنده نظير مورگان استنلي و گروه  AG  کردیت 

سوئيس ارسال کرده است. 
برنامه فروش سهام این شرکت، یکي از بزرگترین حجم فروش سهام جهان محسوب مي شود. 

شرکت آرامکو سه ماهه دوم یا سوم 2018 را جهت عرضه اوليه عمومي سهام خود هدف گذاري کرده است و انتظار 
دارد بانک هاي مورد نظر خود را اواخر سال جاري انتخاب کند. 

آرامکو،بانک سرمایه گذاري و شرکت مشاوره اي  Moelisمستقر در نيویوک و  Evercore Partners  را به عنوان مشاوران 
مالي احتمالي در ليست نهایي خود قرار داده است 

برخي اخبار حاکي از آن است گروه سرمایه گذاري و شرکت  JPMorgan Chase  که یک شرکت چند مليتي مالي 
است و یکي از بانکداران اسبق سرمایه گذاري سيتي گروپ که پيش از این مشاوره هاي استراتژیکي را به شرکت ها 
و دولت هاي خود داشته اند، براي مشاوره در عرضه اوليه سهام آرامکو انتخاب شده اند و در فهرست انتخاب شدگان 
قرار دارند.  امين ناصر، مدیر ارشد اجرایي آرامکو، اعالم کرده شاید دولت عربستان ماليات این شرکت را کاهش دهد 

تا فروش سهام این شرکت براي سرمایه گذاران جذاب تر گردد. 
طرح شاهزاده محمد درخصوص عرضه اوليه سهام آرامکو بزرگترین تحول اقتصادي در عربستان از زمان تاسيس این 

کشور در سال 1932 خواهد بود. هرچند که جزئيات این عرضه و فروش هنوز به طور دقيق مشخص نشده است. 
تنها چيزي که در این عرضه اوليه مشخص شده آن هم به گفته مدیر اجرایي ارشد این شرکت، این است که شرکت 

حق امتياز خود را در بهره برداري از نفت و گاز این کشور حفظ خواهد کرد. 
شرکت آرامکو درصدد است تا شرایط را به گونه اي مهيا کند که به انتخاب بانک ها کمک کند. این شرکت مي خواهد 

به تضميني در اجراي صحيح عرضه اوليه سهام و تصميم گيري در این خصوص برسد. 

بین الملل10
گزارش

بزرگترينتحولاقتصاديدرعربستانکليدميخورد

مائده صالح 

اقتصادايراندر34سالآيندهچهوزنيخواهدداشت

ايران در پله 21 اقتصادجهان   

ديوارتعرفهايآمريکابراياروپا
جنگتجاريترامپبهاروپارسيد

مشارکتبانکهايبزرگجهاندرفروشسهامآرامکو
ترقي اقتصادي : موسسه "پرایس واترهاوس کوپر" در 
گزارشي به بررسي رتبه هاي اقتصادي جهان در سال 
2050 پرداخته است.  ستارگان اقتصاد جهان در سال 
2050 کدام  کشورها خواهند بود؟ آیا قدرت هاي بزرگ 
اقتصاد جهان خواهند توانست این برتري خود را تا بيش 
موسسه خدماتي  کنند؟  نيز حفظ  دیگر  از 30 سال 
خدماتي  موسسه  دومين  که  "پرایس واتر هاوس کوپر" 
بزرگ انگلستان است، در یک بررسي جامع تالش کرده 
است تصویري از آینده اقتصاد جهان تا سال 2050 را به 
نمایش درآورد. در این بررسي، پيش بيني هایي درازمدت 
براي رشد 32 اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2050 ارائه 
شده است .  این 32 اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر 
حدود 85 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود 
اختصاص مي دهند. در نتایج این بررسي مشخص شده 
است این احتمال وجود دارد که اندازه اقتصاد جهان تا 
سال 2050 به بيش از دو برابر افزایش یابد، افزایشي که 
از روند افزایش جمعيت بسيار سریع تر خواهد بود. علت 
این افزایش اندازه اقتصاد جهان و تداوم بهبود در توليدات 

تکنولوژي محور عنوان شده است . 
بر این اساس همچنين بازارهاي نوظهور با سرعتي دو 
برابر اقتصادهاي پيشرفته گروه 7 رشد خواهند کرد. در 
نتيجه این موضوع،  شش مورد از 7 اقتصاد بزرگ جهان 
که  بود  خواهند  اقتصادهایي  ميان  از  سال 2050  در 
هم اکنون جزو اقتصادهاي نوظهور محسوب مي شوند. از 
جمله آنها مي توان به چين )رتبه 1(، هندوستان )رتبه 
2( و اندونزي )رتبه 4( اشاره کرد. در رتبه بندي توليد 
ناخالص داخلي اقتصادهاي جهان، آمریکا به رتبه 3 افت 
خواهد کرد و سهم 27 کشوري که هم اکنون عضو حوزه 
یورو هستند در توليد ناخالص داخلي جهان در سال 
2050 به کمتر از 10 درصد سقوط خواهد کرد. بر این 

اساس، اقتصاد انگلستان در سال 2050 در رتبه 10 قرار 
خواهد گرفت، فرانسه در فهرست 10 اقتصاد برتر جهان 
نخواهد بود و نام ایتاليا نيز در ميان 20 اقتصاد برتر جهان 
مشاهده نخواهد شد. دليلش هم این است که اقتصادهاي 
نوظهوري همچون مکزیک، ترکيه و ویتنام به ترتيب 
رشدهایي سریع تر از آنها را رقم خواهند زد .با وجود اینکه 
موسسه پيش بيني کرده است که چين و هندوستان 
در سال 2050 بزرگ ترین اقتصادهاي جهان خواهند 
بود گزارش مذکور اعالم کرده است که اگر اقتصادهاي 
نوظهور مي خواهند این پتانسيل رشد درازمدت خود را به 
واقعيت تبدیل کنند، الزم است نهادها و زیرساخت هاي 

خود را بسيار مجهزتر از امروز کنند . 
نيجریه  و  فيليپين  ویتنام،  پيش بيني،  این  براساس 
بيشترین جهش را در رتبه بندي بزرگ ترین اقتصادهاي 
جهان براي خود به ثبت خواهند رساند. این پيش بيني 
جایگاه  در  سال 2016  در  که  ویتنام  مي دهد،  نشان 
سي و دومين اقتصاد بزرگ جهان بوده است، با 12 پله 
جهش در سال 2050 به رتبه بيستمين اقتصاد بزرگ 
جهان خواهد رسيد و به این ترتيب به برنده ترین اقتصاد 
جهان طي این سال ها تبدیل خواهد شد. فيليپين که 
در سال 2016 در رتبه بيست و هشتمين اقتصاد بزرگ 
جهان بوده است، در سال 2050 با 9 پله جهش به رتبه 
نوزدهمين اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسيد و دومين 
بهبود بزرگ را به نام خود ثبت خواهد کرد. نيجریه که 
در سال 2016 در جایگاه بيست و دومين اقتصاد بزرگ 
جهان بوده است، در سال 2050 با 8 پله جهش به رتبه 
چهاردهمين اقتصاد بزرگ جهان ارتقا خواهد یافت و 

سومين برنده بزرگ در عرصه این رقابت ها خواهد بود . 
وضعيت ايران در 2050 

پيش بينـي موسسـه "پرایس واتر هاوس کوپـر" حکایـت 

از آن دارد کـه ایـران بـا رتبـه هجدهميـن اقتصـاد 
بـزرگ جهان در سـال 2016 خواهد توانسـت تا سـال 
2030 بـه رتبـه شـانزدهمين اقتصـاد بـزرگ جهـان 
ارتقـا یابـد، امـا ایـن ارتقاي رتبـه تا سـال 2050 کمي 
تعدیـل خواهد شـد و اقتصـاد کشـورمان در 2050 به 
هفدهميـن اقتصـاد بـزرگ جهـان تبدیل خواهد شـد 
کـه در مجمـوع نسـبت بـه وضعيـت فعلـي بهبـودي 
یـک پلـه اي خواهد داشـت. این موسسـه فهرسـتي از 
اقتصادهایـي را معرفـي کـرده اسـت کـه در ویرایـش 
جدیـد پيش بينـي خـود به عنـوان بازارهـاي نوظهـور 
نسـبتا بـزرگ بـه فهرسـت نوظهورها افـزوده شـده اند. 
نـام ایـران نيـز در ميـان ایـن فهرسـت دیده مي شـود. 
ایـن اقتصادهـا عبارتنـد از بنـگالدش، کلمبيـا، مصـر، 
ایـران، نيجریـه، پاکسـتان، فيليپيـن، تایلنـد و ویتنام. 
بـر ایـن اسـاس، پيش بينـي مي شـود توليـد ناخالـص 
داخلـي ایـران براسـاس برابـري قـدرت خرید در سـال 
2030 بالـغ بـر 2 تریليون و 354 ميليـارد دالر خواهد 
بـود. ایـن رقـم در سـال 2050 بـه 3 تریليـون و 900 
ميليارد دالر بالغ خواهد شـد. این موسسـه یادآور شده 
اسـت که ایـن پيش بيني براسـاس قيمت هـاي 2016 
انجام شـده اسـت. براسـاس این پيش بيني، نرخ رشـد 
سـاالنه جمعيت ایران تـا سـال 2050 به طور ميانگين 
4/ 0 درصد، ميانگين رشـد سـرانه واقعي سـاالنه ایران 
5/ 2 درصـد و ميانگيـن رشـد توليـد ناخالـص داخلي 
سـاالنه براسـاس نـرخ پـول ملـي 9/ 2 درصـد خواهد 
بـود. بر این اسـاس، ميـزان سـرمایه گذاري در ایران در 
سـال 2016 به عنوان درصـدي از توليدناخالص داخلي 
30 درصـد بوده اسـت که تا سـال 2050 به 19 درصد 
افـت خواهـد کرد. بنـا بر این بررسـي، در سـال 2016 
توليد ناخالص داخلي ایران براسـاس نـرخ مبادله اي ارز 

معـادل 412 ميليـارد دالر بـوده اسـت که مـا را از این 
منظر در جایگاه بيسـت و سـومين اقتصاد بزرگ جهان 
قـرار داد. این پيش بيني نشـان مي دهـد توليد ناخالص 
داخلـي کشـورمان بـر این اسـاس در سـال 2030 بالغ 
بـر یـک تریليـون و 5 ميليـارد دالر خواهـد بـود که ما 
را از ایـن منظـر در جایـگاه بيسـت و یکميـن اقتصـاد 
جهـان قـرار مي دهد و در سـال 2050 توليـد ناخالص 
داخلي کشـورمان براسـاس نرخ مبادلـه اي ارز بالغ بر 2 
تریليـون و 586 ميليـارد دالر خواهـد بود که همچنان 
رتبـه بيسـت و یکميـن اقتصـاد را در این فهرسـت به 

خـود اختصاص خواهيـم داد . 
مقايسه با پيش بيني قبلي براي ايران

پيشين  گزارش  در  "پرایس واتر هاوس کوپر"  موسسه 
خود که در فوریه 2015 منتشر کرده بود وضعيت 
ایران را بسيار بدتر از پيش بيني جدید اعالم کرده بود 
و در واقع گزارش جدید ویرایش اصالحي بزرگي را 
در مورد ایران به ثبت رسانده است. در گزارش پيشين 
در  در سال 2014  که  ایران  بود  آمده  موسسه  این 
جایگاه هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان بود، تا سال 
2030 به جایگاه نوزدهمين اقتصاد بزرگ جهان افت 
مي کند، اما در سال 2050 جایگاه بيست و پنجمين 
اقتصاد بزرگ جهان را تجربه خواهد کرد. در گزارش 
برابري  براساس  ایران  ناخالص داخلي  توليد  پيشين 
قدرت خرید چنين آمده بود: در سال 2014 برابر با 
یک تریليون و 284 ميليارد دالر، در سال 2030 برابر 
با یک تریليون و 914 ميليارد دالر و در سال 2050 
برابر با 3 تریليون و 234 ميليارد دالر. به این ترتيب 
موسسه مذکور حاال شرایطي بسيار بهتر از آنچه را که 
در گزارش پيشين خود براي ایران پيش بيني کرده 

بود انتظار دارد . 

ترقی اقتصادی: قرار است "دونالد ترامپ" بر روي 
یک سري از اقالم وارداتي از اتحادیه اروپا از قبيل 
فلفل  گرد  بلوط،  خردل،  شکالت،  گوشت،  انواع 
دیگري  کاالهاي  و  موزني  ماشين  موتورسيکلت، 

تعرفه 100 درصدي وضع کند   . 
ایتاليا  و  آلمان  فرانسه،  کشورهاي     محصوالت 
بيشترین سهم را در فهرست جدید اعمال تعرفه 

100 درصدي به خود اختصاص داده اند   . 
   دولت ترامپ اعالم کرده که به منظور حمایت از 
کشاورزان آمریکایي و نيز تنبيه اتحادیه اروپا براي 
مازاد تجارت 136 ميليارد دالري با ایاالت متحده 
و نيز خودداري از واردات گوشت هورموني گاو به 

آمریکا این قانون را وضع خواهد کرد . 
واردات  اروپا  اتحادیه  ميالدي،   1988 سال     در 
منطقه  این  به  را  آمریکا  از  گاو  هورموني  گوشت 
ممنوع کرد که این محدودیت شامل 95درصد از 

گوشت گاو توليد شده در ایاالت متحده مي شد . 
بر همين اساس، در سال 2009ميالدي هم باراک 
اوباما رئيس جمهور سابق آمریکا بر سر برداشتن 
تحریم از اتحادیه اروپا به توافق رسيد و اتحادیه اروپا 

نيز متعهد به واردات ساالنه 50 هزار تن گوشت 
گاوي بدون هورمون از آمریکا شد   . 

بر پایه این گزارش، اعمال تعرفه هاي احتمالي از 
سوي آمریکا که در حال حاضر در فرآیند بررسي 
قرار دارد مي تواند سر آغاز یک جنگ تجاري از 

سوي آمریکا با اتحادیه اروپا باشد   . 
همچنين قرار است، از سوي وزارت بازرگاني آمریکا 
جلسه اي تشکيل شود تا اعمال تعرفه 100درصدي 

عمدتا  که  اروپایي  محصول   90 واردات  روي  بر 
کاالهاي کشاورزي و پزشکي هستند، مورد بررسي 

قرار گيرد . 
در همين راستا ،موسسه رتبه بندي فيج ریتينگ 
سياست هاي  بالتکليفي  و  بي ثباتي  کرد  اعالم 
اقتصادي رئيس جمهور جدید آمریکا اقتصاد جهاني 

و شرکاي اقتصادي این کشور را تهدید مي کند . 
فيچ  رتبه بندي  موسسه  اسپوتنيک،  گزارش  به 
ریتينگ هشدار داد، بالتکليفي و بي ثباتي موجود 
در اجراي سياست هاي اقتصادي و تجاري از سوي 
رئيس جمهور جدید آمریکا، اعتبار دیگر کشورها را 

تهدید مي کند . 
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جعفر شهری: دیزی مزدی قابلمه دیزی های شخصی بود که خانه دارها و دکاندارها به 
نانوایی سپرده با مزدی آنها برایشان بار می کردند. ترتيب کار چنان بود که گوشت و پياز 
و نخود و لوبيا و نمک و فلفل و آنچه را که الزم داشتند در دیزی ریخته به دکان نانوایی 
ميدادند. و آتش انداز آنها را باالی سوراخ تنور که برای این کار جاسازی شده بود جوش 
آورده و در کنار سوخت دان با آتش پوشال نجاری یا پشگل که از تنور درآورده دورشان 
می ریخت تا پخته شود. بعضی نمک و زردچوبه ، چاشنی شان را برای اینکه بو و رنگ و 
مزه دیزی خراب نشود یک ساعت قبل از تحویل گرفتن می فرستادند. نشانه اشتباه نشدن 
دیزی ها هر کدام عالمتی بود مثل حلقه مفتول، تکه ای حلبی ، مهر چای ، مهر اسم تکمه 
، سگک کفش و مثل آن بود که به دسته های سيمی آنها آویزان می شد و موقع  ناهار یا 
بعد از اذان مرد ان نانی زیر بغل می زدند و دیزی ها را هم سر دست گرفته به خانه می 
بردند. از ساده ترین و همه پسند ترین غذاهای هر خانواده آنروز همين آبگوشت دیزی 
نخود لوبيا بود که هرگز طبع از آن بری و متنفر نمی گردید. مخصوصاً که غذایی کامل و 
کافی بود و تهيه آن زحمتی نداشت. چاشنی های مختلف آن از قبيل سبزی و به و سيب و 
گوجه و ليمو و سرکه قند و دیگر مخلفات بود که آنرا متبوع می ساخت و تهيه مصالح آن 
با سه چهار شاهی سر هم می آمد و یک شاهی هم بابت پختن می دادند . اما در عوض زن 
و مرد را از غم و اندیشه چه بخورم و چه نخورم ظهر و شب ، مخصوصاً زن ها را از فکر و 
خيال چه بپزم وچه نپزم و خرید و بيار و ببر و پخت و پز و ظرفشویی آسوده می نمود. اول 
صبح زن جارو و جمع جور  مختصری می کرد و تا عصر با همسایه ها به گفتگو و خنده و 
شوخی نشسته از بعدازظهر به بزک کردن و وسمه کشيدن و فر زدن و سرخاب و سفيداب 
و زیر ابرو و باال ابرو برداشتن و تخمه شکستن می پرداخت و منتظر آمدن شوهر می شد 
، که نرسيده دیزی را خالی کرده ، با چهار لقمه کله گربه ای تهش را انگشت کشيده ، 
یکی دو تا چای پشتش داده ، جا را انداخته چراغ را خاموش و در بستر رفته شکر خدا 
بکنند!این بود برنامه غذایی غالب طبقه متوسط، بلکه قاطبه مردم که سال به دوازده ماه 
تکرار می شد.پس غذای طهرانی بلکه ایرانی نان و گوشت بود همان نان و گوشتی که ابزار 
کلی سياست ها و پلتيک ها ی خارجی و داخلی بود و در هر مسئله به آن رو می آوردند. 

با این معنی که اگر سلطان و وزیری را می خواستند مفتضح و از کار برکنار کنند نان 
و گوشت را تنگ می گرفتند . چه بسا بر سر نان و گوشت مردم سر بر گریبان می 

شدند و به خاطر آن چه بلواها و اجتماعات و دسته بندی ها و عزل و نصب 
ها و بگير و ببند ها که نمی شد .

فداييان شكم

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

دیزی مزدی

»دارالفنون«

فوائد گياهخـواری: بيدادگـری و درندگی را 
که از عادت گوشـتخواری ناشـی می شـود در 
نظـر خـود بياوریـم. آیا مـی دانيد کـه احتياج 
یـا لـذت گوشـتخواری هـر روز سـبب کشـتار 
کرورهـا حيوانـات اهلـی مـی گـردد؟ حسـاب 
ایـن  از  کـه  خونـی  سـيل  روی  انـد  کـرده 
کشـتار مشـئوم راه مـی افتـد مـی تواننـد بـه 
آسـانی کشـتی رانـی بنماینـد. امـا قربانی آن 
هـا به سـهولت انجام نمـی پذیـرد. بلکه پيش 
از کشـته شـدن بـا حيـوان بـه طرز وحشـيانه 
ای رفتـار مـی کنند.بـا ضـرب چـوب و تازیانه  
بـه سـوی سـالخ خانـه رانـده مـی شـوند. بـه 
محـض ورود بـه ایـن سـاختمان کثيـف غـم 
انگيـز، بـوی خونی کـه خفقان قلب مـی آورد 
، زميـن نمنـاک ، خون تـازه ای که از هر سـو 
روان اسـت ، فریادهـای جـان گـداز حيوانـات 
، جسـدهایی کـه بـه خـون آغشـته شـده  و 
بـا تشـنج مـی لرزنـد ،  از طـرف دیگـر نالـه 
گوسـفندان و همهمـه صـدای دشـنام و داد و 
فریـاد آدميـان. حيوانات بيچـاره از این منظره 
خـون  و  گندیـده  گوشـت  بـوی  و  چرکيـن 
برادرانشـان پيـش بينـی سرگذشـت هولناک 
خـود را می نمایند.سـپس آنهـا را به زحمت از 
همدیگـر جدا کرده ، کشـان کشـان به گوشـه 
ای مـی برنـد . بعد دسـتها و پاهای حيـوان را 
گرفتـه تا مـی کنند و اگر خواسـت اسـتقامت 
بنمایـد بـا لگـد و زورورزی او را زميـن مـی 
زننـد. حيـوان دیوانـه وار کوشـش مـی کند تا 
خـودش را از زیـر دسـت دژخيـم رهـا بنماید. 
امـا سـر او را پيـچ داده گلویش را بـا کارد پاره 
مـی کننـد. چشـم هـای سـياه و درخشـان 
حيـوان کـه تا چند دقيقـه پيـش ، از زندگانی 
سرشـار بـود ؛ غبـار مـرگ پـرده ای روی آن 
بـا کـف  از دهانـش  را مـی پوشـاند و زبـان 
خونيـن بيـرون مـی آیـد بعـد از آن شـکمش 
را شـکافته دل و روده حيـوان را بيـرون مـی 
کشـند . بـوی پشـگل و بخـاری کـه در هـوا 
پراکنـده می شـود و خـون غليـظ گندیده که 

مگـس و پشـه روی آن پـرواز مـی کند منظره 
چرکيـن و مهيبـی را نمایـان می سـازد. بپس 
از آن پوسـت آن را جـدا مـی کننـد و بعـد آن 
الشـه لـرزان حيوانـات را بـا سـرهای بریـده و 
شـقيقه هـای کبـود و شـکم های پاره شـده و 
جگرهای سـرخ- که اغلب داغ چـوب و تازیانه 
ای کـه پيش از کشـته شـدن بـه حيوانات زده 
انـد روی گوشـت او نمـودار اسـت بـه چنگک 
آویختـه بـه دکان هـای قصابـی می فرسـتند. 
مـردم شـکم خودشـان را پـر از ایـن گوشـت 
مـردار کـرده در همـه خانه ها هنـگام خوراک 
بـوی دل بـه همـزن عضـالت سـرخ کـرده و 
پختـه شـده کـه بـا هـزاران گونـه آب و تـاب 
رنگـرزی پيرایـش کرده اند بلند می شـود.بچه 
، زن   مـرد از ایـن تکـه هـا مـی خورنـد و این 
هـا همـان مردمانـی هسـتند کـه الف تربيت 
و ظرافـت اخـالق و پاکدامنـی و پرهيـزکاری 
و مهربانـی مـی زنند: قاضـی ، آموزگار، شـاعر 
ادیـب، نقـاش ، نویسـنده و همـه کسـانی کـه 

گمـان مـی کننـد در زندگانی کمـال مطلوب 
عالـی تری از زرپرسـتی و شـکم چرانـی دارند. 
هنگامـی کـه می خواهنـد فکر بنماینـد معده 
آنـان از الشـه و خـون لختـه شـده جانـوران 
سـنگين اسـت. ایـن حـال بسـيار ترسـناک 
اسـت . نـه از نظـر زجـر و شـکنجه حيوانـات  
بلکـه بـه سـبب آن کـه بـدون لـزوم ، انسـان 
احساسـات رحـم و اتحاد بـا مخلوقات طبيعت 
را در خـودش بـه زور خفـه کـرده اسـت. اینها 
همـان حيوانـات بـی آزار دسـت آمـوزی مـی 
باشـند کـه آدمی زاد شـير آنـان را دوشـيده ، 
پشـم آنـان را پوشـيده و همبـازی بچـه هـای 
او بـوده انـد . بـه ایـن هـم قناعـت نکـرده می 
خواهـد خـون آنـان را بنوشـد. مهربانـی چـه 
لغـت پوچ و اسـم بـی مسـمایی اسـت. هرگاه 
بـه  و  باشـند  داشـته  قلـب حسـاس  اندکـی 
شـکنجه هـا و ناله هـای دردنـاک و همچنين 
نگاههـای پـر از عجـز و البـه تمـام حيواناتـی 
کـه در کشـتارگاههای عمومـی و خصوصـی 

از  بـه کلـی  بنماینـد  ، فکـر  برنـد  سـر مـی 
خـوردن گوشـت جانوران بيـزار خواهند شـد. 
ایـن شـورش طبيعـی ، ایـن دلگيـری بـر ضد 
خـوراک خونين در نزد کسـانی کـه گياهخوار 
شـده اند پس از چندین ماه بيشـتر می شـود. 
نبایـد احساسـات طبيعـی خودمـان را پسـت 
شـمرده دليـل بـر رقت بدانيـم . هيـچ چيز به 
ایـن انـدازه طبيعـی نيسـت که احسـاس تنفر 
و انزجار انسـان از کشـتار. سـتمگری و کشتار 
نسـبت به حيوانات ، دشـنام و ناسزا به شرافت 
و مقـام انسـانيت اسـت.  سـالخ خانـه اختراع 
حيـوان دوپاسـت ، هيـچ جانور درنـده و خون 
خـواری بـه ایـن رذالـت طعمـه خـود را نمـی 
خـورد. انسـان روی گـرگ و جانـوران خـون 
خـوار روی زميـن را سـفيد کـرده اسـت.خون 
ریختـه شـده آنـان فریـاد انتقـام می کشـد و 
نفریـن مـی فرسـتد به انسـان و سـتاره ای که 
روی آن زندگانـی مـی کنيم.هـر چـه بکارنـد 
انسـان خـون   . همـان را درو خواهنـد کـرد 
می ریـزد ، تخـم بيـداد و سـتمگری مـی کارد 
پـس در نتيجـه ثمـره جنـگ و درد و ویرانـی 
پيشـرفت  انسـانيت  را مـی  درود.  و کشـتار 
نخواهـد کـرد و آرام نخواهـد گرفـت و روی 
خوشـبختی و آزادی و آشـتی را نخواهـد دیـد 
تـا هنگامی که گوشـتخوار اسـت. زرپرسـتی و 
شـکم پـروری همه احساسـات عاليه انسـان را 
خفـه می کنـد. ایـن اشـتباه از یک جا ناشـی 
مـی شـود کـه انسـان گمان کـرده کـه ناگزیر 
بـه کشـتار بـرای زندگانـی اسـت و گوشـت 
خـوراک مقـوی اسـت ، اگـر نخورد مـی ميرد. 
علـوم جدیـد علـم الحيـات و تشـریح بـدن و 
علـم اعضـا و تجزیـه شـيميایی و عقایـد اطبـا 
و تجربيـات عملـی و غيره نشـان مـی دهد که 
گوشـت نـه تنها بـرای بـدن انسـان الزم نمی 
باشـد بلکـه از هـر حيـث زیان های سـنگينی 
بـر دوش جامعـه بشـر گذاشـته اسـت و برای  
بـدن بجـز یـک مهيـج کشـنده چيـز دیگـر 

نيست-بروکسـل 18 سـپتامبر 1926.

صادق هدایت

 دارالفنـون یکـی از ارزشـمندترین  نظـام آموزشـی نویـن 
ایـران اسـت  که در صـدارت کوتاه ميرزا تقی خـان فراهانی 
ملقـب بـه اميرکبيـر شـکل گرفـت. نقـل اسـت کـه ميـرزا 
تقی خـان در سـال 1244  قمـری، هنگامـی کـه تنهـا 22 
سـال داشـت، در سـفر سياسـی خود به روسـيه از  مدارس 
نویـن، کارخانه هـا و بنيادهـای علمـی و فنـی آنجـا دیـدن 
کـرد و  دارالفنـون را تاسـيس کـرد. نـام دارالفنـون معـادل 
تاسـيس آن  بـرای  بـود.  فرنگـی »پلی تکنيـک«  اصطـالح 
شـخصا بـا ناصرالدیـن شـاه صحبـت و محـل سـاختمان 
آن را تعييـن نمـود .نقشـه بنـای مدرسـه را ميـرزا رضـای 
مهندس باشـی از نخسـتين محصـالن مهندسـی که توسـط 
عبـاس ميـرزا بـه لنـدن فرسـتاده شـده بـود ، کشـيد و 
انجـام کار را بـه محمدتقـی خان معمارباشـی دولـت واگذار 
کـرد. سـاختمان دارالفنـون در محوطـه وسـيعی در شـمال 
سـاختمان سـفارت روس بين خيابان ناصری )ناصرخسـرو( 
و الماسـيه )بـاب همایـون( سـاخته شـد. درب ورودی ایـن 
مدرسـه ابتـدا در خيابان الماسـيه بـود که بعد ها بـا افزودن 
تـاالر نمایشـی به مدرسـه، به خيابـان ناصری انتقـال یافت.

سـاخت بنـا قریـب بـه یـک سـال بـه طـول انجاميـد و در 
سـال 1230  خورشـيدی )1268 ه. ق( افتتـاح شـد. ایـن 
سـاختمان 50  اتـاق داشـت کـه قسـمتی از دیوارهـای آن 
بـه گچ بـری، نقش هـا و تذهيبـات بدیـع آراسـته بـود. همه 
اتاق هـا یـک شـکل و بـه یـک انـدازه و بـه صـورت مربـع با 
چهـار متـر عرض و طـول بود و جلـوی هر اتاقی یـک ایوان 
قـرار داشـت. ميان حيـاط دارالفنـون حوض بزرگـی بود که 
در اطـراف آن درختـان ميـوه از قبيـل زردآلو، تـوت، گوجه 
و شـاتوت کاشـته شـده بـود. شـاگردان بـرای رفع تشـنگی 
از ایـن حـوض کـه از آب قنـات معـروف بـه آب شـاه کـه 
از زالل تریـن آب هـای مشـروب تهران سرچشـمه می گرفت 
شـيوه  بـه  سـاختمان  ورودی  دروازه  می کردنـد.  اسـتفاده 
معمـاری سـنتی دارای طـاق بلنـدی بـود کـه در دو سـوی 
درگاه، دو سـتون اسـتوانه ای نقـره ای  رنگ، طـاق این دروازه 
را نگـه می داشـت کـه بـاالی درب دو لنگه چوبـی و قهوه ای 
رنـگ مدرسـه، کتيبـه ای قـرار داشـت کـه هنوز نيـز وجود 
دارد کـه اسـم دارالفنـون و سـال تاسـيس آن )1268 ه. ق( 

حک شـده اسـت.

انتخاب معلمان و محصالن  
در  سـاختمان  شـرقی  قسـمت  اتمـام  از  پـس  اميرکبيـر 
صـدد اسـتخدام معلمـان برآمـد. او نسـبت بـه کشـورهای 
اسـتعمارگر روسـيه و انگليـس بدبيـن بـود، تصميـم گرفت 
آنها را از کشـورهایی چون اتریش، آلمان و فرانسـه برگزیند 
و سـرانجام کشـور اتریـش را انتخـاب کـرد. نخسـتين گروه 
معلمـان دارالفنـون روزی وارد تهـران شـدند که او دو، سـه 
روز قبلـش از صـدارت خلع شـده بود. به هميـن دليل ورود 
معلمـان خارجـی بـه دارالخالفـه با اسـتقبال گرمـی صورت 
نگرفـت و دو هفتـه بعد از قتـل ناجوانمردانه امير ، دارالفنون 

کار رسـمی خـود را بـا هفـت معلـم و 114 دانش آمـوز در 
رشـته های مختلـف طـب و جراحـی ، مهندسـی ، توپخانـه 
پيـاده  نظام ، سـواره  نظام ، معدن شناسـی و داروسـازی آغاز 
بـکار کـرد. تمامـی دانش آموزان اوليـه دارالفنـون از فرزندان 

درباریـان، اعيـان و اشـراف بودند.
روسـای دارالفنون بـه ترتيب ميرزا محمدعلی خان شـيرازی 
)وزیـر امـور خارجـه(، عزیزخان مکـری )وزیر جنـگ(، ميرزا 
اعتضادالسـلطنه  ميـرزا  عليقلـی  اميرتومـان،  محمدخـان 
)نخسـتين وزیـر علوم ایـران(، رضاقلی خـان هدایت علی قلی 
و  هدایـت  جعفرقلی خـان  )مخبر الدولـه(،  هدایـت  خـان 

بودنـد. ادیب الدولـه  محمدحسـن خان 
نيـز  دارالفنـون  معـروف  دانش آموختـگان  جملـه  از 
محمدحسـن خان صنيع الدولـه )وزیـر انطباعـات و ریيـس 
دارالترجمـه همایونـی(، احتشام السـلطنه )ریيـس مجلـس 
شـورای ملـی اول و دوم( و ميـرزا جهانگيرخان روزنامه نگار و 

مدیـر روزنامـه جنجالـی صوراسـرافيل بودنـد.

مقررات دارالفنون
سـن دانش آمـوزان بـه هنـگام ورود بـه دارالفنـون بيـن 14 
تـا 16 سـال بـود. البته برخـی از افـرادی که نفوذ بيشـتری 
در دسـتگاه دولـت داشـتند بـا سـنين باالتری وارد مدرسـه 
می شـدند و شـاگردانی کـه در درس هایشـان نمـره خوبـی 
می گرفتنـد بـه اسـم خليفـه درس یـا دسـتيار معلـم بـه 
در  دارالفنـون  در  تحصيـل  مـدت  می پرداختنـد.  تدریـس 
ابتـدا هفـت سـال بـود که به مـرور  چهار سـال شـد. بعد ها 
رشـته های دیگـری مانند تاریـخ، جغرافيا، نقشه کشـی، طب 
سـنتی، ریاضيات، زبان های فارسـی، عربی، فرانسـه و روسی 
اضافـه شـد. تدریـس در مدرسـه از سـاعت هشـت صبـح تا 
سـه بعدازظهـر بـود و دانش آموختـگان ناهـار را در مدرسـه 
بـه صـورت رایـگان صـرف می کردنـد که عبـارت بـود از پلو 
خورشـت، نـان، پنيـر، سـبزی، یک کاسـه آش، آبگوشـت و 
دوغ. بـه علـت حاکـم بـودن افـکار نظامـی بر ایـن مجموعه 
هزینـه آن از بودجـه نظامـی تاميـن می شـد. در سـال های 
و  می شـد  پرداخـت  مقـرری  دانش آمـوزان  بـه  نيـز  اول 
یونيفـرم مخصـوص  لبـاس  دانشـجویان هـر رشـته دارای 
بودنـد کـه بيانگـر رشـته تحصيلـی آنـان بـود. ایـن لبـاس 
توسـط خياط مدرسـه سـالی دو بار در زمسـتان و تابسـتان 

بـرای دانش آمـوزان اندازه گيـری می شـد. نـوع ایـن لباس ها 
از نـوع خـارا )پارچـه ای سـبک( و بـرای لبـاس زمسـتانی از 

جنـس ماهـوت بود.
چگونگـی خطا هایشـان  بـر حسـب  مدرسـه  شـاگردان  بـا 
برخـورد می شـد، اگـر خطـا جزئی بـود معلمان بـا خط کش 
یـا چـوب، به کف دسـت آنـان می زدنـد و اگر خطا های شـان 
بـزرگ بـود ضمـن معرفـی به ناظـم، سـطح مجـازات متغير 
می شـد؛ مثـال گاهـی بـا دادن تفنـگ سـنگين بـه دسـت 
بـر دستان شـان  بـه نگـه داشـتن آن  شـاگرد، وی را وادار 
می کردنـد یـا از چـوب و فلک و شـالق اسـتفاده می کردند و 
اگـر خطا های شـان نابخشـودنی بـود، اخـراج می شـدند. این 
مدرسـه در ابتـدا جـزو تشـکيالت دربـاری بـود و ریيـس آن 
زیرنظـر مسـتقيم شـاه انتخـاب می شـد. معلمان نيـز با نظر 
شـاه منصـوب می شـدند و بـرای ورود محصـالن جدیـد بـه 
مدرسـه کسـب اجـازه شـاه ضـروری بـود. ناصرالدیـن  شـاه 
سـالی یکـی، دو بـار شـخصا از مدرسـه بازدید می کرد و سـر 
جلسـات امتحـان حاضـر می شـد و کسـانی را کـه از عهـده 
امتحانـات برمی آمدند بـه حضور می پذیرفت و مورد تشـویق 
و تقدیـر قـرار مـی داد و جوایزی بـرای آن ها تعييـن می کرد.

سرنوشت دارالفنون
دارالفنـون بعـد از آنکـه در دی مـاه 1230 خورشـيدی بـه 
مـدت 80 سـال پابرجـا بـود، در سـال 1308  تخریب شـد. 
و بـا نقشـه و نظـارت نيکـوالس مارکـوف، معمـار روسـی 
سـاختمان فعلـی بازسـازی شـد و در سـال 1317 توسـط 
مشـيرالدوله مدرسـه حقـوق  طـب و نظـام از مدرسـه جـدا 
شـد و به یکی از دبيرسـتان های معروف تهران تبدیل شـد 
. بـا پيـروزی انقـالب بـه مرکـز تربيـت معلـم و مدتـی بعـد 
بـه مرکز آمـوزش ضمـن خدمـت وزارت آمـوزش  و پرورش 
اختصـاص یافـت .تا آنکـه در سـال 1368 جز فهرسـت آثار 
ملـی در آمـد و درب آن از سـال 1375 تـا بـه امـروز بسـته 
شـد. چـرا کـه مسـووالن تصميـم گرفتنـد آن جـا را مـورد 
مرمـت و بازسـازی قـرار دهنـد و از ایـن مدرسـه تاریخی به 
عنـوان گنجينـه و مـوزه آمـوزش  و پـرورش اسـتفاده کنند. 
اکنـون سال هاسـت کـه از تصویـب این طـرح می گـذرد اما 
دارالفنون در گوشـه خيابان ناصرخسـرو بـدون کاربری باقی 

اسـت. مانده 

ميراث تاريخی
 امير کبير

»جنسيت گم شده« اولين رمان فرخنده آقایی 
در سال 1379 درانتشارات البرز است که موضوعی 
جسورانه دارد. زن در داستان های او شخصيت اصلی 
به شمار می رود و داستان را پيش می برد، اما نوک تيز 
پيکان این بار بر خالف آثار دیگر نویسندگان زن، مردی 
آثار  در  زنان  واقع شدن  مظلوم  است.  نگرفته  نشانه  را 
آقایی، بيش از آن که ناشی از ستم مردان باشد، به دليل 
ضعف و ناتوانی و گاه جهلی است که نویسنده، زنان را 
متهم به داشتن شان می کند آن چه داستان های او 
را برجسته می سازد، تبحر او در خلق فضا هایی وهم 
آلود و تالش برای درون کاوی برخی از شخصيت های 

اصلی داستان هایش است. او در »جنسيت گم شده«، که به لحاظ مضمون در زمان خودش بسيار 
جسورانه بود، اقبال خود را امتحان کرد تا پرشی بلند در داستان نویسی  کند. بحران هویت و گم 
گشتگی، بن مایه ی اصلی رمان است که در قالب فردی ترنسکشوال برای یافتن جنسيت حقيقی 
خود تصویر می شود و راوی در سفری بيرونی و درونی از خود به خود می رسد. سفر روحی او با 
سفر از دنيای مردانه به دنيای زنانه تقارن می یابد و به استحاله ی درونی می رسد و در خاتمه 
به یک اندیشه ی فراجنسيتی و رهایی نایل می شود. به نظر می رسد که نویسنده در این رمان 
دغدغه ی ادبی ندارد و بيشتر به تابو شکنی فکر می کند.  رمان اشاراتی پنهان و آشکار به واقعيت 
های تاریخی و اجتماعی دارد و به جزم اندیشی و قطعيت پنداری موروثی در فرهنگ پدرمحورانه 
ی ما اشاره می کند.  در فصل اول، پدر که نماد مردانگی سرکوبگر بوده و هميشه مانند کابوسی 
همراه راوی ست مرده است و راوی پس از تغيير جنسيت در تدارک سفر به هند است. از فصل 
دوم رمان تا به آخر راوی را در هند می بينيم که به واسطه برخی تداعی ها به شرح گذشته ی 
خود می پردازد. در فصل هفت به چگونگی تغيير جنسيت خود با اطالعات دقيق گزارش گونه 
ی پزشکی می پردازد. در فصل های دیگر از خدمت سربازی و معاف شدن و دوستی با مردانی 
که او را به چشم یک زن می دیدند، پرداخته می شود و مهم تر از همه به رابطه ی عاشقانه ی 
خود با »احمد« می پردازد. احمد هيچ گاه نمی تواند از تردید خود رها شود و به قول ازدواجش 
با راوی تن دهد. در فصول بعد با شخصيت »آواتارا« یک جوکی هندی آشنا می شویم. شخصيتی 
به ظاهر مقدس که مردم از سراسر دنيا برای طلب آرامش به او پناه می برند. زنان ایرانی که در 
حلقه ی زایران آواتارا هستند، افرادی اند که برای خواست های ناچيزی که همه ی مشغله ی 
ذهنی آن هاست، به دنبال معجزه اند و در این دور و تسلسل سرگردان، آنان گرفتار یک سطحی 

نگری و موهوم پنداری دیرینه اند.
قرار است داستان در یک عمق اسطوره ای و فلسفی گسترش یابد. او که از ذره بين قضاوت آدم های این 
جا فرار کرده است، باز به دنبال تأیيد و تحسين است. »این همه سال با خودم فکر می کردم با زن شدنم 
همه چيز رو به راه می شود ... ولی حاال احساس می کردم یک جای کار لنگ است ... کجا؟ نمی دانستم، 

شاید آن تأیيد، آن تحسين، آن پذیرش و ...« )ص 156(.

"جنسيت گم شده"
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آمديم خانه نبوديداحمد غالمی
صادق هدایت

نسرين ظهيری

روایـت خانـه هـای مشـاهير ایـران- بـه بهانه 28 
بهمـن مـاه سـالروز تولد صـادق هدایت سـری به 
خانـه او زدیـم. بـوف کورپریده از سـر دیـوار خانه 
مغمـوم و بـه جایـش قمـری هـای تنبـل روی 
دیوارها سرخوشـانه دانـه بر می چينند. خانه آقای 
نویسـنده در کوچـه نيمه فراخ پشـت بيمارسـتان 
اميـر اعلم کز کرده اسـت. قفل کوچـک در ورودی 
زخـم هایـی دارد کـه مثـل خـوره افتاده بـه جان 
آهـن 150 سـاله . رنـگ قهـوه ای تيـره در خانـه 
هدایـت سـعی دارد پوسـيدگی هـای عميـق و 
انهـدام زود هنـگام را غلـط گزارش کنـد . رد نگاه 
حسـاس هدایـت روی در حـس مـی شـود. در ته  
ایـن زندگـی مرگ اسـت که مـا را فرا مـی خواند. 
عاشقان و کشته مردگان نویسنده روی درز وارفته 
و رگـه های موریانه خورده در جنوبی خانه شـمع 
روشـن کرده اند و آتش عشـق سوزانشـان گوشـه 
هـای  در را سـوزانده و زخـم هـای در را عميق تر 
کرده اسـت . خاطرات ابدی روی دسـتگيره و قفل 
زنـگ زده مـی چرخد. دیوارهای بيرونی را نقاشـی 
های پوسـته کـرده مهدکودک به جفا برده اسـت. 
سـر کـه بگـذاری بـه دیـوار شـاید صـدای صادق 
هدایتـی را کـه با سـایه اش حرف می زد نشـنوی 
. دیوارهـای خانـه با گذشـت 150 سـال روی پای 
خـود ایسـتاده اسـت و نمـای بيرونی بـرای کوچه 
سـنگی آبـروداری مـی کنـد. خاموش و بـی صدا: 
" تـا ممکن اسـت باید خامـوش بمانم و افـکارم را 

بـرای خودم نگـه دارم."
دسـت کـه گرد کنـی بـر سـوراخ روی در حوض 
حيـاط بـا کاشـی هـای آبـی زنـگاری و کنـاره 
آبگيـرش چشـم هایـت را مـی بـرد بـه مهمانـی 
دیوارهـای  بـه  نگاهـت مـی چسـبد  و  آسـمان 
خـوش تـراش. رهـا شـدن از زیبایی هـای کهنه 
حيـاط سـاده نيسـت. زنـگ زدن بی فایده اسـت 
و در محکـم چفـت و بس شـده با ميلـه ای که از 
سـوراخ های در هم پيداسـت. دور می زنم شـاید 

از داخل بيمارسـتان راهی بيابـم . اگر از اطالعات 
بيمارسـتان نشـانی بخواهی و اجـازه ورود بگيری 
کارت نشـد مـی شـود. ته حيـاط بيمارسـتان در 
آهنـی امـروزی و قراضـه ای بـاز اسـت و باالیش 
نوشـته شـده کتابخانه . معلوم اسـت که خشـت 
هـای دیـوار را با کلنـگ ریخته اند پایيـن و دری 
بـاز کـرده انـد تا بـرای رفتن بـه کتابخانـه کوچه 
پشـتی را دور نزننـد. دیـوار نازنيـن از بنایـی کـه 
بـه ثبت ملی رسـيده اسـت. پيرمرد راه را نشـان 
مـی دهـد و بـا لهجـه شـيرین آذری مـی گوید:" 
تـوی حيـاط دوم ایـن خانه قدیمی کاشـی هایی 
وجود داشـت کـه رویـش نقاشـی زن و اینها بود 
، مامورمـان کردنـد کـه نقاشـی هـا پـاک کنيم . 
خانـم نمـی دانيـد چقدر نقاشـی ها قشـنگ بود 
خيلـی هـا مـی آمدند کنـارش مـی ایسـتادند و 
عکـس مـی گرفتنـد . ای خـاک بـر سرشـان..." 
سـایه هدایت در حيـاط رازآلود و همگون پرسـه 
مـی زنـد. کنـار ایـن دیوارهـای تـرک خـورده 
برخـورد  کفپوش هـای  روی  و  انداختـه  پوسـت 
کـرده بـا خـاک . باغچـه هـای خانـه گل هـای 
امـروزی دارنـد و درختچـه هـا عمرشـان به چند 
سـالی نمـی رسـد. از خدمـه بيمارسـتان سـراغ 
درخـت هـای کهنسـال و قدیمـی را مـی گيـرم  

مـی خنـدد:" عمرشـان را دادنـد به شـما."
خانـه در سـال 1323 توسـط اعتضادالملک به پدر 
هدایت فروخته شـد اما تا سـال 1353 خالی ماند. 
بعـد خریـده و قـرار شـد بـه مـوزه هدایـت تبدیل 
شـود اما در سـال های بعـد لوازم این خانـه از موزه 
عباسـی سـردرآورد و ایـن خانه هم به بيمارسـتان 
اميراعلـم داده شـد و بعد به مهدکـودک صادق این 
کار بـا واکنـش هایـی روبرو شـد و بـه همين دليل 

آن را بـه کتابخانه بيمارسـتان تبدیل کردند.
فـرم و سـاختار بنـا به سـبک اواخـر دوران قاجار 
اسـت. در ازاره بخش جنوبی سـاختمان و اطراف 
حياط جنوبی کاشـی های برجسـته لعابدار رنگی 

بـا نقـوش زیبـا و اصيل مثـل تصاویر سـربازان با 
پوشـش خـاص دوران قاجار به چشـم می خورد. 
ورودی اصلـی بنـا در ضلـع جنوبی آن قـرار دارد 
و بـا گذشـتن از این در ورودی و سـطحی حدود 
یـک متـر پایيـن تـر از کـف  خيابـان بـه حياط 
کوچـک تـر جنوبـی ختـم مـی شـود. اطـراف 
حيـاط را سـاختمان اصلـی احاطه کـرده  که در 
دو سـطح زیرزميـن و یـک طبقـه روی آن ایجاد 
شـده اسـت. دسترسـی بـه فضـای اصلـی طبقه 
اول از دو سـمت شـرق و غرب حياط امکان پذیر 
اسـت. طبقه اول بنا متقارن در دو سـوی غربی و 
شـرقی حياط جنوبی واقع شـده اسـت. در بخش 
مرکـزی بنـا تاالر اصلـی قرار گرفته کـه ایوانی به 
عمـق دو متـر در جلـوی آن چشـم انـداز زیبای 
ایـن تـاالر را بـه سـمت حياط وسـيع شـمالی به 
وجـود آورده اسـت. خانـه دو حيـاط دارد . اولـی 
از راه زیـر پلـه هایـی بـه سـمت حيـاط دوم می 
رود و اتاق شـخصی هدایت همين جاسـت. دیوار 
اتـاق صـادق ردپـای سـایه اش را البد از بـر دارد. 
هـر چه باشـد سـایه صـادق هدایت تنها دوسـت 
و همـزادش بـود. گوشـه دیـوار بنایی کـه تابلوی 
ميـراث فرهنگـی دارد و سـزای کـم و زیاد کردن 
یک خشـت و آجـرش در کشـورهای دیگر زندان 

اسـت ، کفپـوش هـا را بـا دریـل و متـه سـوراخ 
کـرده اند و دسـتگاههای ورزشـی مخصوص کنار 
پارک های شـهر کار گذاشـته اند تا دانشـجویان 
پزشـکی بياینـد و اندامشـان را در خانـه هدایـت 
متناسـب و وزن کـم کنند!چنـد متـر آنطـرف تر 
وسـط حيـاط بيمارسـتان گـودال بزرگـی بـرای 
بـرداری  ایـن خـاک   . فاضـالب حفـاری شـده 
ممکـن اسـت آخرین نفـس های خانـه هدایت را 

بگيـرد ، خانـه در حـال احتضـار هدایت را.
بـرادرزاده هدایـت مـی گوید:" این مـکان هم اینک 
بـه حيـاط خلـوت و انبار بيمارسـتان شـبيه شـده 
اسـت.  چرا که دانشـجویان پزشـکی عمالً استفاده 
چندانـی از کتابخانـه نکردنـد و کـم کـم به محلی 
بـرای جمـع آوری اشـيا بال اسـتفاده تبدیل شـده  
اسـت. مـن از آنجـا عکـس هایـی دارم کـه نشـان 
می دهـد جلـوی اتاقی که متعلق به صـادق هدایت 
بـود خـرده زباله و مـواد بی مصـرف و... ریخته اند". 
جهانگيـر هدایـت مشـکل و نقص حقوقـی موجود 
در ایـن قائلـه را ناشـی از فقدان سـند خانه هدایت 
مـی دانـد و می گوید :"متاسـفانه ميـراث فرهنگی 
هنـوز نتوانسـته سـندی از ایـن خانـه در بيـاورد و 
چـون اسـتفاده صحيحـی از آن نمـی شـود روز به 

روز فرسـوده تـر می شـود.  "

بازنـده - قمـار بازبـود . بيسـت و یـک بـاز حرفـه ای. امـا پول 
قمـار نمـی خـورد  معتقـد بـود پـول قمـار حـرام اسـت . مـی 
باخـت مـی داد  مـی بـرد نمی گرفـت. آنقـدر ایـن کار را کرده 
بـود کـه کسـی پـول باختـش را هـم نمـی گرفـت. امـا بـه هر 
بهانـه ای پـول باختـش را مـی داد. ناهـار مـی داد یـا شـام . 
یـا هدیـه ای مـی خریـد تـا بـه باختـش وفـادار باشـد. معتقد 
بـود باخـت شـيرین تـر از بـرد اسـت و مـی گفت اگر نترسـی 
کـه ببـازی حتمـاً مـی بـری. تـازه اگـر هـم باختی کـه باختی 
. یـک بازنـده واقعـی بـود . کـم سـن و سـال کـه بـود کار 
سياسـی کـرده بـود. چوبـش را هـم خـورده بـود. زنـدان   بـی 
کاری و بـی پولـی هـم از پـا نينداختـه بـودش. رو آورد به کار 
آزاد. دستفروشـی کـرد کارش نگرفـت. سـرمایه گـذاری کـرد 
بـا چنـد تـا از دوسـتانش   سـرش کاله گذاشـتند و پولـش را 
بـاال کشـيدند امـا عالقـه و اعتمـادش را بـه آدم هـا از دسـت 
نـداد. گفـت: » اگـر ایـن هـا نامردند دليل نـدارد همـه آدم ها 
ایـن طـور باشـند.« یـک  روز یکـی از رفقـا بـد یکـی از همين 
رفقـای نامـردش را گفـت . ابرو در هم کشـيد و گفـت:" غيبت 
گناهه..."معتقـد بـود آدم هـا ی بـد   بيش تر از آنکـه دیگران را 
رنـج بدهنـد   خودشـان رنج می کشـند. می گفـت نتيجه بدی  
بـدی اسـت. امـا هيـچ وقـت نگفـت پـس چـرا او که به کسـی 
بـدی نمـی کنـد این قـدر در حقـش بد مـی کننـد. آدم را یاد 
کشـيش هـا مـی انداخـت که مـی روند جلـو محـراب زانو می 
زننـد و بـا کمربنـد بـه جان خودشـان مـی افتنـد. بعضی وقت 
هـا فکـر می کـردم دوسـت دارد آدم هـا رنجش بدهند. شـاید 
در این رنج احسـاس رسـتگاری مـی کرد. بعـد از ازدواج اولش 
عاشـق زنـی شـد کـه معلـول بـود. کار بـاال گرفـت   آبرویـش 
پيـش دوسـت و آشـنا و فاميـل رفـت. همـه به خودشـان حق 
مـی دادنـد سرزنشـش کنند یا منصفانـه برایش دل بسـوزانند. 
هـر چـه داشـت و نداشـت بـه زن اولـش داد و ازش جدا شـد. 
زن معلـول را گرفـت که دو سـال بعد مرد. در آن دو سـال چه 
اتفاقهایـی افتاد کسـی نمی دانـد. مثل جعبه سـياه هواپيمایی 
کـه سـقوط مـی کنـد  هرگـز بـاز نشـد. فقط هـر وقـت رفقای 
قدیمـی او را مـی دیدنـد و مـی گفتنـد :" رحمـان چطـوری؟" 
مـی گفـت:" خوب...خـوب..." راسـتی اسـمش رحمـان بـود نه 
رحمـان. آنقـدر محکـم و با احسـاس می گفت خـوب که همه 
را بـه غبطـه وا مـی داشـت آن هـم در زمانـی کـه همـه چيـز 
انـگار بد بود. راسـتی یادم رفـت بگویم بعـد از ازدواجش هرگز 

قمـار بـازی نکرد.


