
IN
SPIRATIO

N
 H

UT - 0.5CM
 RIGH

T-LEFT D
IAGO

N
AL

IN
SPIRATIO

N
 H

UT - 0.5CM
 RIGH

T-LEFT D
IAGO

N
AL نقل و انتقال پول پاشنه آشیل 

صنعت بیمه 
»دوران درک 

نشانه ها«
صفحه6

صفحه2

سیستم بانکی مشکل بیمه را حل نکرد

پيمان سپاري ارزي به جای تک نرخی کردن ارز
انفعال دولت در تغيير اكوسيستم ارزي كشور

 د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی- سال پنجم
شماره 55 - نیمه اول خرداد1397- قیمت 1000تومان

صفحه 2

IN
SPIRATIO

N
 H

UT - 0.5CM
 RIGH

T-LEFT D
IAGO

N
AL

IN
SPIRATIO

N
 H

UT - 0.5CM
 RIGH

T-LEFT D
IAGO

N
AL

IN
SPIRATIO

N
 H

UT - 0.5CM
 RIGH

T-LEFT D
IAGO

N
AL

 صيدی: توقف زیان دهی 
بانک صادرات

 چالش ها و فرصت های 
تامين مالی جمعی

رضایت سهامداران از عملکرد 
هيات مدیره »ایران كيش«

صفحه 4

5

صفحه 4

صفحه 3

مشکالت بانک ها برای ارائه اطالعات به بورس

 ارائه ساختاری جدید 
برای ادامه روابط بانکی 

ميان اروپا و ایران

کليد اروپا 
قفل تحریم ها 
را بازمی کند 

گره بحران صندوق های 
بازنشستگی چگونه باز می شود؟

صندوق های بازنشســتگی چند سالی است که 
حال و روز خوشــی ندارند. بر طبق آمار و ارقام 
حدود 18 صندوق بازنشستگی کشوری در کشور 
وجود دارد، اما نزدیک به 10 درصد بازنشستگان 
تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و 

تامین اجتماعی قرار دارند...

انتشــار مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی 
پرداخت هــای الکترونیک که در قالب آئین نامه 
اجرایی بودجه ســال ۹۷ تصویب شــده، موج 
تازه ای از اظهارنظرها را درباره ضرورت ها یا پرهیز 
از تدوین مقررات  براه انداخته است. بررسی این 

نظرات نشان می دهد...

تحــوالت گســترده عصــر حاضــر و عــدم 
اطمینان ها، عمده فعالیت های افراد و سازمان 
ها را با ریسک ها و مخاطرات متعددی مواجه 
کــرده و این امر با توجه بــه ماهیت انتفاعی 
فعالیت مالی و اعتباری بانک ها، نمود بیشتری 

پیدا می کند...

فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی به طور 
قابل توجهی توسط ذینفعان سازمان درخواست 
شــده و نقش مهمی در تصمیم گیری هایشان 
بازی می کنــد و در محیط رقابتــی امروز نیز 
مســئولیت های اجتماعی به عنــوان یک منبع 

مزیت رقابتی شناخته شده است...

 مسئوليت اجتماعی بنگاه ها 
و مدیران بانکی

حوزه پرداخت الکترونيک با تورم 
مقررات مواجه است یا كمبود؟

 ریسک های پيش روی 
نظام بانکی 
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ترقی اقتصادی : نابرابری جنسیتی پیامدهای اقتصادی عمده ای برای زنان 
جوامع و کشــورهای مختلف دارد. در بسیاری از کشورها، میانگین تحصیالت 
دختران کمتر از پســران است و زنان بالغ کمتر از مردان همسن خود باسواد 

هستند.
 شکاف جنسیتی در محیط کار و درآمد برای چشم 

انداز اقتصادی کشــورها مناســب نیســت. 
کاهش این شــکاف می تواند به رشــد و 
توسعه بیشــتر کمک کند. بانک جهانی 
گزارشی منتشــر کرده که می گوید اگر 
زنان به اندازه مردان درآمد داشته باشند 
160 تریلیون دالر دیگر به سرمایه انسانی 
در سراسر جهان اضافه خواهند کرد. این 
رقم در سال 1۹۹5، 132.2 تریلیون دالر 
بوده است. رسیدن به برابری جنسیتی در 
اقتصاد و کار، می تواند اقتصاد را شــکوفا 

کند.
طبق گزارش بانک جهانی، نابرابری جنســیتی در درآمد، هزینه 

های باالیی دارد. بانک جهانی همچنین می نویســد: 
»این گــزارش، روی مجموعه ای از هزینه های 

نابرابری جنســیتی و تلفــات در ثروت ملی 
متمرکز شــده است.« تحقیقات زیادی درباره 
تاثیر نابرابری جنســیتی روی رشد اقتصادی 

وجود دارد.
ثروت، کشورها را قادر می سازد تا تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. ثروت 
یک کشــور شامل انواع مختلف سرمایه است. ســرمایه تولید شده از سرمایه 
گــذاری در کارخانه ها، تجهیزات و زیرســاخت ها به دســت می آید. در 
مقابل سرمایه طبیعی شامل زمین های کشاورزی 
و سایر منابع تجدیدپذیر و  غیرقابل تجدید پذیر 
اســت. اما به طور معمول بزرگترین سرمایه هر 
کشــور، مردم آن کشور هستند. بنابراین سرمایه 
انسانی مهمترین سرمایه کشــورها محسوب می 
شود. اگر برابری جنســیتی در درآمد به دست 
آید، کشورها می توانند ثروت سرمایه انسانی 
خود را افزایش دهند. به این ترتیب کل ثروت 
کشور افزایش پیدا می کند. این اقدام مسیر 

توسعه را تقویت و پایدار می کند.
نابرابری جنسیتی پیامدهای اقتصادی عمده ای برای 
زنان، جوامع و کشــورهای مختلف دارد. در بسیاری از 
کشورها، میانگین تحصیالت دختران کمتر از پسران است و 

زنان بالغ کمتر از مردان همسن خود باسواد هستند.
به غیر از شکاف های جنسیتی در تحصیالت و آموزش 
و پرورش، تبعیض و هنجارهای اجتماعی شــرایط 
مشارکت زنان به عنوان نیروی کار را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

به احتمال زیاد زنان کمتر از مردان می توانند کار پیدا کنند و حقوق بگیرند. 
حتی اگر کار هم پیدا کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که آن شغل نیمه وقت 
غیررسمی یا مشاغلی با حقوق پایین تر باشد. این مسایل به شکاف جنسیتی 

قابل توجهی در درآمد تبدیل می شود و قدرت زنان را کاهش می دهد.
عالوه بر این، بسیاری از دختران قبل از 18 سالگی ازدواج کرده و یا حتی دارای 
فرزند هستند. همچنین زنان و دختران در معرض خطر بیشتر خشونت خانگی 
در محل کار و فضای عمومی قرار می گیرند. تمام این موضوعات مشکالت زنان 
در جامعه را افزایش می دهد و روی فرزندان آن ها هم تاثیرگذار است. به عنوان 
مثال، فرزندان مادران جوان کمتر تحصیل کرده، بیشتر در معرض خطر مرگ تا 

5 سالگی قرار دارند و در مدرسه هم ضعیف هستند.
کمبود فرصت برای زنان و دختران نه تنها هزینه های اقتصادی برای آنها بلکه 

برای خانوارها و کشور ایجاد می کند.
طبق گزارش بانک جهانی، در کل زنان 38 درصد و مردان 62 درصد از ثروت 
سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. در کشورهایی با درآمد پایین و کم، سهم 
زنان از ثروت سرمایه انسانی کمتر خواهد بود. همچنین نابرابری جنسیتی در 
درآمد، می تواند منجر به تلفات 23.620 دالری ثروت برای هر نفر در ســطح 

جهانی شود. البته این زیان ها در مناطق و کشورها متفاوت است.
با بررســی که از 141 کشور دنیا درباره شکاف جنســیتی درآمد انجام شده 
است، مشخص شده که حدود 160.2 تریلیون دالر با کاهش شکاف جنسیتی 
به دســت می آید. این میزان دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی جهان است. 
پتانسیل هایی که به دست نیافته اند، مانند کاهش شکاف جنسیتی در درآمد

هزینه هایی باالیی برای اقتصاد جهانی دارد.

»دوران درک نشانه ها«
قبــل از اینکه به وزرات اقتصاد بیایم کار ترجمه کتاب »نظریه پردازان مدیریت 
نوین« را تمام کردم ولی زمان انتشار آن به دلیل مشکالت کاری به همین روزها 
موکول شد. چند روزی ذهنم به این موضوع مشغول شد که حاصل ترجمه آن 

کتاب برایم چه بود؟
توجه ام به ســه نکته تحقیقی که از میان مطالعات مدیریتی و نظرسنجی های 
میدانی به دست آمده  بود، جلب شد. نکته اول اینکه گاهی از درک »نشانه « ها 
غافل می شویم. به طور نمونه در یک جلسه میزبان 10 نفر از صاحبان کسب  و 
کار بودم که همگی با هم نزدیک به 100 هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
داشتند. یعنی سفره حدود 400 هزار نفر را رنگین می کردند. نشانه این است که 
تصورات منفی را کنار بگذاریم و درک کنیم این افراد وجود دارند و باید حامی 
جدی، همراه و صادق آنها باشیم. دولت این باور را دارد، مردم هم باید بپذیرند 
که بن بستی در کار نیست. آمارهای مربوط به کارآفرینی جوانان در شرکت های دانش بنیان هم خودش یک »نشانه« 

قوی است که یقین کنیم، جوانان کشور تشنه کارآفرینی هستند.
نکته دوم مربوط به پیش فرض های ماســت. در وزارت اقتصاد باید هفتگی در حداقل 15 جلسه تکلیفی شرکت کنم. 
طبیعی است که برخی دغدغه ها در این جلسات تکرار می شوند. اشتباه ذهنی این است که تصور می کنیم آنچه ما در 

جلسات مکرر می گوییم، برای همه مردم هم محرز است. خصوصی سازی، بهبود محیط کسب  و کار و ایجاد بسترهای 
کارآفرینی عالوه بر عزم دولت و وحدت ملی نیاز به درک فرهنگی و اجتماعی عمیق در جامعه از ضرورت این اقدامات 

دارد.
»باور عمومی« جامعه است که می تواند یک موضوع را به مطالبه ملی تبدیل کند و ما باید از طریق تکرار و تببین کلید 
واژه ها، کارآفرینی را به مطالبه ملی تبدیل کنیم. اکونومیســت شاخصی به نام »فعالیت کارآفرینانه« دارد که توضیح 
می دهد چند درصد از جمعیت 18 تا 64 ساله کشورها درحال راه اندازی یک کسب  و کار هستند. جالب است زامبیا 
با 40 درصد، سنگال با 38.6 درصد، نیجریه با 36.6 درصد، اوگاندا با 32.2 درصد و اکوادور با 32.1 درصد باالترین ها 
بودند. قطعا موقعیت اقتصادی ایران با هیچ کدام از آنها قابل قیاس نیست. اما احتماال آنها با وجود نارسایی های عمیق 
اقتصادیشــان در حال پوســت اندازی هستند. اینکه کی به موفقیت می رسند به عوامل دیگری هم وابسته است ولی 

مسیرشان را آغاز کرده اند. پس چرا ما چنین نباشیم؟
اما نکته آخر که از همه مهم تر است اینکه گاهی سهم خودمان در عدم موفقیت ها را نادیده می گیریم. مطالعات کتاب 
»نظریه پردازان مدیریت نوین«نشان می دهد عموما سه چهارم از مشکالتی که به ضعف یک بنگاه یا سیستم مدیریتی 

منجر می شود ناشی از تصمیمات اشتباه یا اخالل های درونی است.
همه می دانیم که اقتصاد ایران نیازمند اصالحات ســاختاری و بهبود فضای کســب  و کار اســت. اما اصالح را باید از 
رفتارهای مدیریتی خودمان آغاز کنیم، نسبت به نشانه ها بی تفاوت نباشیم، روحیه کارآفرینی را در جوانان تقویت کنیم 
و فرهنگ سازی برای تحقق خصوصی سازی واقعی هم از یابد نبریم. نخبگان کشور باید به این باور برسند که آنچه آنها 
می دانند برای همه مردم روشن نیست و عزم ملی یعنی اینکه مفاهیم درست را به صورت دقیق به مردم انتقال دهیم. 

جای ما در شاخص »فعالیت کارآفرینانه« خالی است.

ایـــراناقتصــاد2

گره بحران صندوق های بازنشستگی 
چگونه باز می شود؟

صندوق های بازنشســتگی چند 
سالی است که حال و روز خوشی 
ندارند. بر طبق آمار و ارقام حدود 
18 صندوق بازنشستگی کشوری 
در کشور وجود دارد، اما نزدیک 
به 10 درصد بازنشستگان تحت 
پوشش دو صندوق بازنشستگی 
کشوری و تامین اجتماعی قرار 

دارند.
به طــور معمــول صندوق های 
مشخصی  سازوکار  بازنشستگی 
دارند. در ابتدا تشــکیل می شــوند، به دوران میان سالگی می رسند و 
در نهایت به دوران کهنســالی. اعضای این صندوق هــا در ابتدای امر 
بیمه شــدگان هستند و در عمل تا دهه دوم و سوم بازنشسته ای وجود 
ندارد، اما مادامی که بخشــی از بیمه شدگان بازنشسته می شوند، رشد 
مصــارف صندوق رو بــه افزایش می رود. پــس از آن، مصارف و منابع 
به نقطه ســر به ســر می رســند و در آخر به دلیل غالب شدن تعداد 
بازنشســتگان، رشد مصارف از منابع پیشی می گیرد و آرام آرام نیاز به 

ایجاد اصالحات پررنگ می شود.
آنچــه عموما در این صندوق ها ضرورت اصالحات را دو چندان می کند 
سالمندی جمعیت است که به عدم تعادل مالی منجر می شود. این اتفاق 
حتی در کشــورهای توســعه یافته غربی نیز رخ می دهد، ولی در ایران 

شرایط حادتر بوده است.  
شکاف میان منابع و مصارف

مشــکالت پیچیده ای که امروز در صندوق های بازنشســتگی شــاهد 
هســتیم، به نحوه مدیریت آنها در گذشته بازمی گردد. چنان که شاهد 
وقوع شــکاف بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آنها هستیم. براساس 
آمار و ارقام، نزدیک به 80 درصد مصارف صندوق های بازنشســتگی و 
بیش از 60 درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از 

محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می شود.
اگر شــرایط فعلی در صندوق های بازنشســتگی کشــور ادامه یابد و 
سیاست های اصالحی الزم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده تر 
از وضع موجود خواهد شــد. چنان که پیش بینی می شــود هزینه های 
مربوط به صندوق ها طی سال های آتی به سهمی در حدود 40 درصد 
از تولید ناخالص داخلی کشــور خواهد رسید. کارشناسان معتقدند در 
صورتی که راهکاری برای خروج از مشکالت صندوق های بازنشستگی 
اندیشــیده نشود، یقینا طی دو یا سه دهه آینده متولدین پرشمار دهه 
60 نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه و شرایط بغرنج تر خواهد 
شد و شاید الزم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولتی صرف 
هزینه های جاری این صندوق ها شود. در چنین شرایطی، عمال منابعی 
برای بودجه عمرانی و پروژه های دولت باقی نمی ماند. به بیان دیگر، نه 
تنها نمی توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت که چه بسا اداره 

امور کشور نیز با مشکل روبه رو خواهد شد.
بدهی دولت به تامین اجتماعی

یکی از مشــکالت بزرگ، بدهی دولت به تامین اجتماعی است. دولت 
سال هاست بدهی خود به صندوق ها را نداده و این بدهی تا سال 13۹6 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و هر روز در حال افزایش اســت. 
دولــت نیز متوجه این اوضاع وخیم صندوق ها شــده و حتی در تالش 
اســت که بخشــی از بدهی خود را بازپرداخت کند و برمبنای همین 
دیدگاه بوده که در بودجه امســال نزدیک بــه 60 هزار میلیارد تومان 
به این امر اختصاص داده اســت. وضعیت سرمایه گذاری در صندوق ها 
مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه گذاری آنها در یک دهه گذشته 
منفی بوده اســت. بسیاری از شــرکت های زیرمجموعه آنها به واسطه 
فروش دارایی های خود، بازدهی خود را مثبت اعالم کرده اند. نکته مهم 
صندوق های بازنشستگی در راه حل سرمایه گذاری آن است که کوچک 
بودن و تالطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسک های سیاسی برای 
سرمایه گذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوق ها با سرمایه گذاری 
کامــل و هم برای حســاب های انفرادی با ذخیره ســازی کامل دارای 
مشکالتی می کند. از ســوی دیگر، ورودی صندوق ها به شدت کاهش 
یافته است. دست و دل بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی در اجرای 
نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق ها که ناشی از باال 
بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه 

با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق ها را دچار تزلزل کرده است.
در صورت عدم تغییر اساســی در شــرایط صندوق ها نمی توان آینده 
روشن و امیدوارکننده ای برای آنها متصور شد. به خصوص که صندوق ها 
به واسطه شــرایط سیاسی و حاکمیتی، نه تنها نتوانسته اند طلب های 
خود را از دولت ها بگیرند، بلکه بخشــی از طلب های خود را به اجبار با 
شــرکت های ورشکسته و زیان ده تهاتر کرده اند و مجبور شده اند که به 
جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیرشــفاف به 

بنگاه داری بپردازند.
صندوق ها نیازمند اصالحات ساختاری

صندوق های بازنشســتگی ایران به شدت نیازمند اصالحات ساختاری 
هستند. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی به سمت چند الیه 
بودن حرکت کرده اســت. در این روش فرد یا صندوق به وکالت از فرد 
بخشی از پول خود را سرمایه گذاری می کند و متناسب با میزان بازدهی 
فرد نیز منتفع می شود. با این تفاسیر، ریسک شرایط اقتصادی را خود 
فرد قبول می کند. البته نوآوری در این الیه می تواند به این صورت باشد 
که در درجه اول ورودی های صندوق در یک ساختار تنظیم گری شده 
به سمت سرمایه گذاری مناسب هدایت داده شده و در درجه دوم تعداد 
صندوق ها کم شده و در نهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور 
فعال شــود. با کم شدن تعداد صندوق ها، هزینه مدیریت و جاری آنها 
بسیار کاهش یافته و حاشیه سود آنها را باال خواهد برد. البته در مسیر 
اجرای این اصالحات باید مراقب بود که کمترین حساسیت و ضرر برای 
بازنشســتگان فعلی و کارمندان قدیمی و در شرف بازنشستگی ایجاد 
شود. تجربه نشــان داده که اصالحات پارامتریک اثرات موقتی دارند و 
مجددا ظهور خواهند کرد. در کل به نظر می رســد مقبول ترین راهکار 
اصالحی، نظام چند الیه تامین اجتماعی اســت. پیش نیاز اجرای این 
اصالحات، شجاعت و جسارت تصمیم گیرندگان و مجریان است و باید 
تمام هزینه های سیاسی و اجتماعی آن را به جان بخرند. طبیعی است 
که نه کارفرمایان و نه کارگران موافق این اصالحات نخواهند بود، چراکه 
هدف از این گونه اصالحــات، کاهش خروجی ها و افزایش ورودی ها به 
صندوق ها اســت. با این تفاسیر، ســن بازنشستگی و حق بیمه ها باید 

افزایش یابد.
آنچه دولت تاکنون به صندوق ها اختصاص داده، جبران هزینه ها بوده و 
تاثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق ها ایجاد نکرده است. دولت 
باید هر چه سریع تر و با جدیت اصالحات را شروع کرده و حداقل سمت 

هزینه ها را مدیریت کند.
هر روز گذشــت زمان و عدم توجه کافی به معضالت صندوق ها، حل 
مشــکالت را در آینده نه چندان دور که تعداد بازنشسته ها نیز افزایش 
خواهد یافت، پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد کرد. این بیمار ســرطانی 
اگر زودتر درمان نشود، روز به روز حالش وخیم تر و با گسترش بیماری 

مداوایش دشوارتر و پرهزینه تر و حتی غیرممکن خواهد بود.

ترقی اقتصادی : وضعیت بازار ارز طی ســه ماه گذشته 
نوسانات زیادی به خود دید. قیمت از حدود 3800 تومان 
حتی به حدود ۷ هزار تومان هم رســید. البته که دولت 
برای آرام کردن بازار، دســتوری نــرخ ارز را تک نرخی 
و 4200 تومــان اعــالم کرد، اما هنوز هــم بازار هرچند 
غیررسمی اما نوســانات خود را دارد. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی به تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی 

اقدامات دولت پرداخته است.
طبق این گزارش، براســاس استانداردهاي ادبیات بحران 
ارزي، جهش باالتر از 30 درصــدي در نرخ ارز بازار طي 
سه ماهه منتهي به 20 فروردین ماه 13۹۷ مصداق یک 
بحران محســوب مي شود و با توجه به تجربه آثار چنین 
بحراني در ســال 13۹1، الزم است با قید فوریت نسبت 
به عالج آن اقدامات عاجل صــورت گیرد. در واکنش به 
این نوسانات شدید ارزي، ستاد اقتصادي دولت در تاریخ 
20 فروردین ماه ســال جاري تصمیماتي اتخاذ کرد که 
در تاریخ 22 فرودین ماه به تصویب هیئت وزیران رسید 
و بانک مرکزي با بخشــنامه هاي متعدد به نظام بانکي و 
اطالعیه های عمومي ابعاد آن را تبیین کرد و این جریان 

کماکان ادامه دارد.
ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي و پتروشیمي همواره داراي تراز تجاري مثبت بوده 
است و براساس گزارش صندوق بین المللي پول درحال 
حاضر حدود 110 میلیارد دالر ذخایر ارزي دارد. با وجود 
این در ماه هاي پایاني ســال 13۹6 و نیز از ابتداي سال 
13۹۷، بازار ارز کشور با تالطمات قابل توجهي همراه بود 
و نرخ ارز در بازار آزاد طي سه ماهه منتهي به 20 فروردین 

ماه 13۹۷، بیش از سي درصد افزایش یافت.
براســاس این گزارش، علل افزایش نرخ ارز را باید در دو 
دســته عوامل زمینه اي و تشــدیدکننده پیگیري کرد. 
مهمترین عوامل زمینه اي که در طول ســالیان گذشته 
ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزي آسیب پذیر کرده 
است، عبارتند از: رشد افسارگسیخته نقدینگي، محدودیت 
هاي بانک هاي ایراني در ارتباط با بانک هاي بین المللي 
و بــه تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شــدن صرافي 
ها، وابستگي مسیرهاي انتقال وجوه ارزي کشور به برخي 
نقاط خاص مانند دوبي در امارات متحده عربي، وابستگي 
به ارزهاي واسط مانند دالر و یورو، وابستگي به پیام رسان 
متمرکز ســوئیفت، واردات مدیریت نشــده )قاچاق( و... 
؛ اما عواملي که منجر به تشــدید افزایش نرخ ارز شدند 
عبارت اند از: افزایش شــدید خروج ســرمایه به واسطه 
نااطمیناني در فضاي اقتصادي کشــور و خروج آمریکا از 
برجام و نیز ایجاد محدودیت هاي جدید در مســیرهاي 
نقل و انتقال ارزي کشــور در دوبي، ترکیه و چین که به 
دالیل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در دوبي، تشدید نظارت ها و ... به محدود شدن مسیرهاي 
تنفس ارزي کشور منجر شده است و انتقاالت ارزي کشور 
را دشــوارتر، پرریســک تر و پرهزینه تر کرده است و لذا 

مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
عالوه بر این برآوردهایي که از خروج سرمایه از کشور در 
سال 13۹6 شده است، نشان دهنده بیش از 14 میلیارد 
دالر کســري حساب ســرمایه و حدود 12 میلیارد دالر 

افزایش بدهي ارزي بانک ها در نه ماهه اول ســال 13۹6 
است. در پي افزایش خروج ســرمایه از کشور، از ابتداي 
ســال 13۹5 تا آذرماه 13۹6، ذخایــر ارزي بین المللي 
کشور، 16.3 میلیارد دالر کاهش یافته است. مهمتر اینکه 
این روند که از سال 13۹5 آغاز و در سال 13۹6 تشدید 

شده است.
نتیجه اقدامات دولت در بازار ارز چیست؟

مرکز پژوهش هــای مجلس در قســمتی از گزارش به 
عملکــرد دولت در تک نرخی کردن دالر و قیمت 4200 
آن پرداخته است. در این قسمت نوشته شده است: دولت 
و بانــک مرکزي از 20 فروردین ماه تاکنون اقداماتي را با 
هدف مدیریت بــازار ارز انجام داده اند که مهمترین آنها 
عبارت است از: اعالم تک نرخي شدن نرخ ارز، تعهد براي 
تأمیــن ارز مورد نیاز بــراي کلیه مصارف مجاز به قیمت 
42000 ریال براي هر دالر، الزام کلیه صادرکنندگان به 
فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکي و تالش براي 
انتقال عملیات ارزي از شــبکه صرافي به بانک ها. اگرچه 
موضع گیري فعال دولت و بانک مرکزي در ارتباط با بازار 
ارز، قابل تقدیر اســت؛ ولي ارزیابي کارشناسي حاکي از 
نقاط ضعف قابل توجه اســت و برخي از مسائل مهم نیز 
مورد غفلت قرار گرفته است. براي مثال اصرار دولت به ارز 
تک نرخي در شــرایط فعلي و به رسمیت نشناختن بازار 
آزاد ارز )که البته بعد از گذشت یک ماه از تصمیم دولت 
و به رغم اقدامات امنیتي و پلیسي وجود دارد(و تعهد به 
تأمین ارز بــراي واردات »کلیه« کاالها - حتي کاالهای 
مصرفي لوکس- با نــرخ 42000 ریال براي هر دالر، در 
شرایطي که دسترسي هاي ارزي کشور با محدودیت هاي 
جدي مواجه است و وضع مجدد تحریم ها، این محدودیت 

ها را تشــدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت 
تقویت واردات و تضعیف کاالهای تولید داخل و صادرات 

و در نهایت کاهش ذخایر ارزي کشور منجر خواهد شد.
همچنین الــزام صادرکنندگان به فــروش ارز حاصل از 
صادرات به قیمت 42000 ریال براي هر دالر، ضمن اینکه 
تضعیف صادرات است، پیمان سپاري ارزي را که مهمترین 
راهبرد پیشروي کشور جهت جلوگیري از خروج سرمایه 
است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان براي کم 
اظهاري درآمد صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار ســیاه 
براي تأمین مالي قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد 
داد. موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات 
انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است 
و در رابطه با تغییر اکوسیســتم ارزي کشــور، در جهت 
تســهیل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت نگرفته است 
حال آنکه یکي از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش 
نرخ ارز، محدودیت هاي جدید در دسترسي به منابع ارزي 
بین المللي و نقل و انتقال وجوه بوده اســت که با توجه 
به تصمیم اخیر ایاالت متحده آمریکا در 18 اردیبهشــت 
ماه و آغاز دوران جدید تحریم هاي یک جانبه این کشور 
در دو مقطــع 15 مردادماه )پایــان دوره ۹1 روزه( و 13 
آبان ماه 13۹۷ )پایــان دوره 180 روزه(، این محدودیت 
ها تشدید خواهد شــد. مضاف بر این، تالش هایی براي 
تضعیف صرافي ها و انتقال عملیات ارزي از صرافي ها به 
شبکه بانکي نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلي 
کشور در حکم »خود تحریمي« خواهد بود؛ زیرا صرافي ها 
نقش قابل توجهي در انتقاالت ارزي کشور ایفا مي کنند و 
بالغ بر ۷0 درصد حواله هاي ارزي کشور از لحاظ ارزش را 
کارسازي مي کنند که با توجه به محدودیت هاي عملیات 

ارزي توسط بانک ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
با همیــن دالیل، این مرکز پیشــنهاد داده که دولت به 
جاي اصــرار بر تک نرخي کردن ارز در این مقطع تالش 
خود را معطوف به ساماندهي و مدیریت عرضه و تقاضاي 
ارز و اجراي پیمان ســپاري ارزي با هدف بازگشت کلیه 
درآمدهاي ارزي کشــور به چرخه اقتصاد و جلوگیري از 
خروج سرمایه و تأمین مالي قاچاق کند و تعهد خود براي 
تأمیــن ارز واردات را محدود بــه کاالهای ضروري کند. 
همچنین ضروري است بانک مرکزي نسبت به ساماندهي 
بــازار آزاد ارز و اجراي پیمان ســپاري ارزي براي کلیه 
صادرکنندگان به قیمت توافقي، اقدام کند و با همکاري 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت امور اقتصادي 
و دارایــي تدابیــري براي جلوگیري از بیــش اظهاري و 
دیگراظهــاري در واردات کاالهای ضروري و کم اظهاري 
در درآمد صادراتي، اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآوردند.

عالو ه براین پیشــنهاد داده شــد که باتوجــه به آغاز 
دوره جدیــد تحریم خریــد اســکناس دالر، ضروري 
اســت بانک مرکــزي از توزیــع اســکناس ارز با نرخ 
ترجیحي )4200 ریال بــراي دالر( براي کلیه مصارف 
ارزي خودداري کند و بــا اتخاذ تدابیري مانند عوارض 
تصاعــدي خرید اســکناس، پاداش تصاعــدي فروش 
اســکناس، اعطاي مجوز حمل اســکناس دالر فراتر از 
10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزي و صادرکنندگان 
به عراق و افغانســتان یا واردکنندگان این کشــورها و 
رفــع محدودیت هاي ناظر بر ورود ارز همراه مســافر از 
کشورهاي همســایه، زمینه را براي تأمین اسکناس ارز 
کشور توسط عموم مردم )نه بانک مرکزي( -که قابلیت 

رصد و تحریم ندارد- فراهم کند.

دیدگاه

پيمان سپاري ارزي به جای تک نرخی کردن ارز 
انفعال دولت در تغيير اكوسيستم ارزي كشور

کارشناس اقتصادی 
مجید سلیمی بروجنی

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مسعود کرباسیان 

زنان بیشتر کار کنند، توسعه پایدارتر می شود

آینده اقتصاد با درآمد بيشتر زنان چه شکلی می شود؟
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عملکرد مثبت ایران كيش درسال 96

رضایت سهامداران از عملکرد هيات مدیره »ایران کيش«
رشد 26درصدی سود خالص ایران کيش در سال مالی 96

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در گزارش حسابرسی 
مجمع هفتم خردادمــاه  حدود 85 درصد از 534 ریال 
)450 ریال( ســود هر سهم شناسایی شده خود را بین 

سهامداران تقسیم کرد.
این در حالی اســت که درآمد عملیاتی و ســود خالص 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش نسبت به سال قبل 
به ترتیب 2۷ و 26 درصد رشد داشته است و همچنین 
حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص به ترتیب 45 
و 30 درصد اعالم شــد. الزم به ذکر است سود خالص 
عملکرد سال مزبور نسبت به بودجه اولیه مصوب با 34 
درصد رشــد از ۷۹5.۷25 میلیون ریال به 1.06۷.161 

میلیون ریال رسیده است.
در ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز جمع 
دارایی های جاری شــرکت  نسبت به سال گذشته 22 
درصد رشــد داشته است و بدهی جاری در همین دوره  
نشان دهنده کاهش 11 درصدی بدهی نسبت به دوره 
مشابه سال قبل می باشد. نسبت جاری و آنی »رکیش« 
در سال ۹6 به ترتیب عدد 1.06 و 0.۹۹ است که بیانگر 
ریســک پایین عملیات شرکت بوده و برای کارشناسان 

بسیار خوب ارزیابی می شود.
فرامرزی:استقبال از »پات« دوبرابر بیشتر ازهدف 

گذاری ایران کیش بود
صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش با بیان اینکه در ســال ۹6 سرمایه این شرکت از 
131 میلیارد تومان به 200میلیارد تومان افزایش یافته 
گفت: این امر نشــان می دهد که ســرمایه ایران کیش 
نسبت به سال قبل دارای 52.6۷ درصد رشد بوده است.
وی اظهار کرد: ایران کیش در سال گذشته از نظر تعداد 
ابزارهای پرداخت به مقام اول رســید و 14.58 درصد از 

سهم ابزارهای پرداخت در کشور رااز آن خود کرد.
وی خاطر نشان کرد: این رشد ازاین حیث اهمیت دارد 
کــه ایران کیش از معدود شــرکت هایی اســت که در 
حوزه بازار به هیچ وجه به ســمت دامپینگ پیش نرفت 
محصوالت ایران کیش قیمت متناسب با خودش را دارد 
بنابراین اقبال خوب ازابزارهای پرداخت ، نشــان از رشد 
کیفیت محصوالت شرکت ایران کیش برای بانک هاست.
وی با تاکید براینکه ایران کیش در سال ۹5 رتبه سوم را 
در این شاخص داشته و اکنون به رتبه اول رسیده است 
افزود: این شرکت در مبلغ تراکنش نیز رتبه دوم کشوری 

را از آن خود کرد.
فرامرزی در مجمع ایران کیش، همچنین به رشــد این 
شرکت در تعداد تراکنش ها اشاره داشت و گفت: تعداد 
کارتخــوان های فروشــگاهی ایران کیش با رشــد 10 
درصدی روبه رو بوده و تعداد تراکنش ها 41 درصد رشد 
داشــته است، سرانه تعداد تراکنش 14 درصد نسبت به 
سال ۹5 افزایش یافته است و مبلغ تراکنش نیز با افزایش 

20 درصدی رو به رو بود.
مدیرعامل ایران کیش اظهار داشت: خوشحالیم که ایران 
کیش از باالترین سرانه مبلغی تراکنش در شرکت های 

پرداخت برخورداراست.
وی گفت: تعداد درگاه هــای اینترنتی ایران کیش ۹2 
درصد رشد کرده اند، اما این رقم می توانست بسیار باالتر 
از این میزان باشــد چرا که دراواخر سال گذشته بحثی 
میان سیستم شبکه پرداخت و سیستم بانکی پیرامون 
درگاه هایی که کار خالف قوانین انجام می دهند صورت 

گرفــت، روی ایــن موضوع آنقدرخودمــان محدودیت 
ایجادکردیم  تا حدی که برخی در گاه های ســالم نیز 
قربانی شــدند اما علی رغم این موضوع ما با افزایش ۷3 

درصدی تراکنش درگاه های اینترنتی مواجه شدیم .
حاشیه سود ناخالص 45 درصدی

فرامرزی گفت: حاشیه سود ناخالص شرکت 45 درصد 
و حاشیه سود عملیاتی آن 2۹ درصد است . این حاشیه 
سود بسیار خوبی اســت و باعث می شود تا در صورت 
هرگونــه اتفاق غیر قابل پیش بینی در صنعت پرداخت 

بتوانیم شرایط دشوار را کنترل کنیم.
او همچنین به امکان NFC در 600 هزاردستگاه ایران 
کیش اشاره کرد و اظهارداشــت : اگر ازسمت بانک ها 
مجوزهاو بازارکارت الزم را به دســت آوریم ایران کیش 

بزرگترین بستر NFCدر کشور را دارد.
رشد دانلود پات دوبرابر بیشتر از برنامه عملیاتی

صــادق فرامرزی با تاکید براینکه روی محصول موبایلی 
پات در سال گذشته تمرکز ویژه ای انجام گرفت افزود: 
در برنامه عملیاتی شــرکت دانلود و نصب یک میلیون 
اپلیکیشــن را تا خردادماه امســال برنامــه ریزی کرده 
بودیم که اکنون به حدود دو برابر خواســته مان یعنی 
یک میلیون هشتصد هزاردانلود رسیده ایم، با این حال با 
همین سرعت پیش خواهیم رفت و قطعا نرخ رشد نمایی 
خویش را دراین زمینه ادامه می دهیم . وی همچنین به 
محصول سی ان جی ایران کیش نیز اشاره کرد و گفت 
: این محصول تماما با تولید داخلی شرکت ایران کیش 

انجام گرفته است .
صادق فرامرزی با بیان اینکه ایران کیش نخستین شرکت 
پرداختی بود که با اختالف زیاد مجوز محصول هم پات 
یا ام پوز ایران کیش را گرفت و به بازار فرستاد و تاکنون 
چندین هزار از آن را فروخته است تاکید کرد: نگران این 
هســتیم که عده ای از رقبا با خودزنی متاسفانه رایج در 

صنعت پرداخت این محصول را به رایگان توزیع کنند.
آسان خرید و یک آینده

مدیر عامل ایران کیش با تاکید براینکه پروژه آسان خرید  

بانک تجارت و ایران کیش یــک پروژه منحصر به فرد 
در سال جدید خواهد بود اظهار کرد: آسان خرید توافق 
فروشندگان با خریداران را به صورت اقساطی تبدیل به 
یک معامله بانکی می کند بنابراین رشد فروش اقساطی 
در صورتیکه امن باشــد صورت می گیرد آنچه که این  
فروش اقســاطی را تا امروز رشد نداد عدم تضمین های 
کافی بود اما آسان خرید این موضوع را حل کرده است 
بدین ترتیب که ضمانت از طرف بانک تجارت و شــبکه 
از طــرف ایران کیش تامین می شــود. بنابراین به نظر 
می رسد که رشد خیلی خوبی در محصول آسان خرید 

خواهیم داشت.
تا سریعترین رشد  پرداخت  اســکار صنعت  از 

دوباره!
صادق فرامرزی همچنین به افزایش بهره وری ایران کیش 
درسال گذشــته و برخی از گواهینامه ها و جوایز ایران 
کیش اشــاره کرد و گفت : اخذ و تمدید گواهینامه های 

ایــزو20000و2۷001و 10015 و 10004، بخشــی از 
این افتخارات است . ایران کیش در سال گذشته عنوان 
شرکت دانش بنیان را به دست آورد و برای دومین سال 
پیاپی رتبه اول هوش تجــاری را اینبار در گرایش بهره 

برداری کسب کرد.
وی ارتقــای رتبــه ایــن شــرکت در شــورای عالی 
انفورماتیک و کسب تقدیرنامه سه ستاره در حوزه تعالی 
سازمانی)EFQM( و گواهینامه شفافیت مالی را یادآور 
شــد و افزود: ایران کیش در سال گذشته باردیگر موفق 
به کســب رتبه در IMI100به عنوان برترین شرکت از 
لحاظ رشــد سریع شــد به غیر ازانکه دریافت این مقام 
خود، افتخار است اما اینکه این شرکت در دوسال پیاپی 
این رتبه را کسب کرده است اتفاق نادری در میان تمامی 
شرکت های کشور دررتبه بندیIMI100 به شمار می 
آید. مدیر عامــل ایران کیش اظهار کرد: ایران کیش به 
عنوان تنها شــرکت پرداخت توانست جایزه نوربخش را 
که به اســکار حوزه بانکی درایران معروف است دریافت 
کند. خوشحالیم که معتبرترین جایزه صنعت پرداخت را 
به دلیل ارائه راهکارجامع کیوسک پرداخت الکترونیکی 

از آن خودکردیم.
برای کودکان کار و برای مردم

فرامرزی در ادامه به مسئولیت های اجتماعی ایران کیش 
اشاره کرد و گفت: در طی چهارسال گذشته تمرکز بسیار 
خاصی براین موضوع داشتیم به عنوان مثال تمام سیستم 
مدرسه ای در شهر ری را مجهز به تجهیزات خورشیدی 
کرده و به اصطالح ســبز ســازی این مدرسه را برعهده 
گرفتیم . درختکاری وچاپ کتاب کودک نیز از جمله این 
فعالیت هابود. درســال ۹6 نیز اپلیکشین پات به عنوان 
تنها اپلیکشــین پرداخت این امکان را برای روشندالن 
فراهم آورد تا بتواننــد از تمامی امکانات آن بهره ببرند 
پات ســالمت هم از دیگر بخش های نــرم افزار ما برای 
فعالیت دراین حوزه اســت . از سویی با خانه »ای بی« 
ایران همکاری داشــتیم ، کمک به سالمندان و کودکان 
بی سرپرســت را نیز از یاد نبردیــم . کار ویژه ای که در 
نوروز انجام دادیم ، حمایت از کودکان کارو تاسیس مرکز 
حرفه آموزی برای آن ها از طریق موسسه قاصدک بود. 
در زلزله کرمانشــاه هرآنچه از دستمان برمی آمد انجام 
دادیم . تداوم حرکت در مسیر مسئولیت های اجتماعی 

را از وظایف همیشگی خود خواهیم دانست .

ترازنامهصورت سود و زیان
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ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک صادرات گفت: 
سازمان بورس اطالعاتی از ما خواسته است که در 
صورتی که ارائه نکنیم بار دیگر نماد بانک بســته 

می شود اما ما با معذوریت هایی رو به رو هستیم.
صیدی در مورد پذیرش شرکت های زیرمجموعه 
بانــک صادرات در بورس گفت: یکی از برنامه های 
بانک صادرات ارائه سهام گروه مالی سپهر صادرات 
در آینده اســت تــا با تمرکز بیشــتر بر عملیات 

بانکداری وظایف خود را انجام دهیم.
 مراسم نمادین نهمین سالروز عرضه سهام بانک 
صادرات از سوی قالیباف مدیرعامل بورس تهران 
و حجت اهلل صیدی مدیرعامــل بانک صادرات با 
نواختن زنگ معامالت دادوســتد سهام در تهران 

آغاز شد.
در آغاز این مراسم نمادین روح اهلل حسینی مقدم 
معاون ناشــران بورس درباره گفت: این مراســم 
نمادیــن بیان تعامل میان بورس و شــرکت های 
پذیرفته شــده اســت تا بیان کننده دغدغه ما به 
عنوان بــورس اوراق بهادار در مورد شــفافیت و 
نقدشوندگی شرکت ها باشــد، البته بازار سرمایه 
نســبت به گزارش ها در این مورد بسیار حساس 

است.
وی ادامه داد: بانک صــادرات یک دوره ناموفق را 
پشت سر گذاشته است، امیدواریم با حضور آقای 
صیدی در ریاســت بانک صادرات این مشکالت 
برطرف شود و موضوع شفافیت و نقدشوندگی این 

بانک پیگیری و به گزارش سهامداران برسد.
وی افــزود: باتوجه به مشــکالت بانــک صادرات 
ما مجبــور به توقف نماد این شــرکت بودیم که 
با پیگیری های مــداوم فعال این تصمیم منوط به 

عملکرد بانک صادرات در آینده شده است.
حسینی مقدم تصریح کرد: انتظار ما معین کردن 
نظام روابط سرمایه گذاران و مساله تداوم پذیرش 
بانک صادرات است، امیدواریم در آینده نزدیک این 

موضوع پیگیری شود.
در ادامه این نشست حجت اهلل صیدی مدیرعامل 
بانک صادرات در مورد اهمیت شــفافیت در بازار 
ســرمایه گفت:  بحث شفافیت و افشــاء در بازار 
ســرمایه در کل اقتصاد موضوع اصلی و کانونی به 
حساب می آید و قدرت اقتصادی کشورها براساس 
شــفافیت و مبارزه با فساد ســنجیده می شود و 
طبیعی است که بانک صادرات به صورت داوطلبانه 

پیگیر موضوع شفافیت باشد.
وی یادآور شــد: یکی از اولین اقدامات ما در بانک 
صادرات جلوگیــری از توقف نماد از طریق فراهم 
کردن الزامات قانونی مانند نهایی کردن صورت های 
مالی ســال ۹5و برگزاری مجمع بود که در بهمن 
ماه برگزار شد و در گشــایش دوباره نماد قبل از 

عید کمک شــایانی کرد. وی ادامــه داد: هرچند 
پیش از باز شدن دوباره نماد با افت قیمت مواجه 
بودیم که این مساله باتوجه به مشکالت طبیعی به 
نظر می رســد اما موفق شدیم دغدغه اصلی بانک 
صادرات برطرف کنیم و نقدشوندگی آن را افزایش 

دهیم که تا امروز این هدف محقق شده است.
وی با اشــاره به وجــود محدودیت های اقتصادی 
برای افشــای اطالعات گفت: با توجــه به وجود 
محدودیت های ذاتی در خصوص عملکرد اقتصادی 
بنگاه ها پیش بینی درآمدهای آتی با مشکل روبرو 
می شــوند، برای نمونه قبل از عید دولت تصمیم 
گرفت نرخ سود گواهی ها از 15درصد به 20درصد 
افزایــش دهد که در این گونــه موارد پیش بینی 
درآمدها برای مدیران شرکت ها چالش برانگیز است.
وی تصریح کرد: از ســویی عموم بانک ها و بانک 
صادرات با مطالبــات معوق بنگاه ها، افراد و دولت 
مواجه هســتند هرچند برای مطالبــات خرد با 
مشکل بزرگی مواجه نیستیم اما در مورد مطالبات 
کالن بانک ها از بنگاه ها نیازمند یک نسخه خاصی 
هستیم و این شرایط نیازمند یک توافق براساس 

مقتضیات بانک و بدهکار است.
صیدی متذکر شد: این مشکل باعث بسته شدن 
5یا 6نماد بانک ها در بورس شــده است که دقیقا 
نمی توانند درآمد ساالنه خود را پیش بینی کنند. 
البته بنگاه های کوچک، اصناف و افراد که نزدیک 
بــه ۷0یا 80درصد آنها در بورس هم حضور دارند 

مشکل عدم تخصیص نقدینگی را دارند.
وی افزود: بر همین اســاس در بحث شــفافیت 
نمی توانیم به سمت مطلوبی برسیم که ریشه آن 
در نااطمینانی و وضعیت خاص اقتصادی است که 
با حرکت به ســمت دستورالعمل پذیرش و تداوم 

می توان آن را تضمین کرد.

مدیرعامــل بانک صادرات تصریح کرد: براســاس 
مطالعاتی کــه در بانک صــادرات صورت گرفته 
اولویت این بانک در اصالح ســاختار سرمایه است 
که اولین گام در این راســتا معین کردن ترکیب 
دارایی ها و بدهی های بانک اســت تا به سودآوری 

پایدار برسیم.
وی ادامه داد: حجم منابع بانک صادرات نزدیک به 
154میلیارد تومان است و دارایی های ما 180هزار 
میلیارد تومان که با نرخ رســمی 40میلیارد دالر 

دارایی برآورد می شود.
وی در مــورد زیان ده بــودن بانک صادرات گفت:  
البته با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شــده 
روند زیان دهــی بانک صادرات متوقف شــد که 
ریشه در اضافه برداشــت از بانک مرکزی و سود 
سپرده ها داشت که امیدواریم در روزهای آینده این 

مشکالت برطرف شود.
وی در مورد ادغام موسســه میزان و ثامن گفت: 
این مؤسســات به دلیل اینکه با مشکل اقتصادی 
روبرو بودند در بانک صادرات و انصار ادغام شدند و 
هزینه های این مؤسسات به بانک صادرات تحمیل 
شد که البته فرصت هایی هم برای ما خواهد داشت.
صیدی در مورد پذیرش شرکت های زیرمجموعه 
بانــک صادرات در بورس گفت: یکی از برنامه های 
بانک صادرات ارائه سهام گروه مالی سپهر صادرات 
در آینده اســت تــا با تمرکز بیشــتر بر عملیات 

بانکداری وظایف خود را انجام دهیم.
وی در مــورد تاثیر تشــدید تحریم ها در عملکرد 
بانک صادرات به ایستانیوز گفت: بانک صادرات به 
عنوان اولین بانکی بود که تحت تاثیر تحریم های 
اقتصادی قرار گرفت و دلیل آن داشتن بیشترین 
شــعب برون مرزی این بانک بود کــه به صورت 
هوشــمندانه عملیات اقتصادی ما را نشانه گرفته 

بودند اما با مدیریت تحریم ها توانستیم این تاثیرات 
را به حداقل برسانیم. 

وی با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات 
از بانک انصار به زودی وصول می شود، عنوان کرد: 
با توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته، تا 31 
خرداد ۹۷ از روند زیان دهی بانک صادرات کاسته 
خواهد شد و سپس بر اســاس برنامه بلند مدت 
بانک تا 23 فروردین ۹8 وارد ســودآوری خواهد 

شد.
این مقام مســول در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه با توجه به تحقق زیان 3035 میلیارد تومانی 
بانک صادرات در عملکرد ۹ ماهه سال مالی ۹6 و 
همچنین زیان 1331 میلیارد تومانی عملکرد سال 
مالی ۹5 و زیــان 1۹6۷ میلیارد تومانی عملکرد 
ســال مالی ۹4 که این بانک را مشمول ماده 141 
قانون تجارت مبنی بر اعالم ورشکســتگی نموده 
چه برنامه ای برای شناسایی ســودآوری از محل 
درآمدهای مشاع و غیرمشاع وجود دارد، گفت: در 
حال حاضر زیان عملکرد 12 ماهه بانک صادرات 
در ۹ ماهه دوره مالی ۹6 منجر به توقف زیان دهی 
شده و امید می رود زیان بانک در عملکردهای میان 
دوره ای نسبت به ۹ ماهه افزایش نداشته باشد. بر 
هیمن اساس انتظار می رود عملکرد 12 ماهه بانک 
صادرات در ســال مالی ۹6 در محــدوده 3 هزار 
میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی 
ســالیانه سهامداران برگزار شــود. صیدی با بیان 
اینکه مشمولیت ماده 141 قانون تجارت ربطی به 
»وبصادر« ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار 
مترقی و پیشــرفته بوده، اما عنــوان کرد که باید 
بالفاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و 
برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحالل بنگاه 
تصمیم گیری شود. این در حالی است که نمی توان 
با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا 

ورشکستگی آن تصمیم گرفت.
به گفته وی در حال حاضر بانک صادرات بیش از 
نصف ســرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول 
ماده 141 قانون تجارت اســت، امــا اینکه بانک 
صادرات بر اســاس این قانون دچار ورشکستگی 

است، معنای متفاوتی دارد.
وی افزود: بانک صادرات نمی توانســت با توجه به 
برخورداری از بیشــترین شعبات و همچنین دارا 
بودن نزدیک به 40 میلیارد دالر دارایی سریعا اقدام 
به برگزاری مجمــع فوق العاده در مورد ماده 141 
قانون تجارت می کرد. از ســوی دیگر این مؤسسه 
اعتباری متفاوت نیز همزمــان در بانک صادرات 
ادغام و مشکل آنها حل شــد. از این رو نمی توان 
با توجه به دارایی ها و شاکله ساختار مالی بانک ها  

آنها را مشمول ورشکستگی دانست.

صيدی: توقف زیان دهی بانک صادرات
مشکالت بانک ها برای ارائه اطالعات به بورس

چالش ها و فرصت های تامين مالی جمعی
منظور از تأمین مالی جمعی ارائه  فرصت های ســرمایه گذاری 
در قالب ایده یا پروژه ای مشــخص است که توسط کارآفرینان 
از طریق یک ســامانه  اینترنتی به سرمایه گذاران )بدون توجه 
به میزان سرمایه ی آن ها( معرفی می شوند. بدین ترتیب حتی 
افراد دارای ســرمایه  اندک نیز می توانند در تأمین ســرمایه و 

حمایت از تولیدکنندگان مشارکت داشته باشند.
جذابیت تأمین مالی جمعی در این است که همزمان یک اقدام 
اجتماعی و یک ســرمایه گذاری اقتصادی است. بدین ترتیب 
مجموعه ای از ســرمایه های خرد تبدیل به پشتوانه ای برای به 
حقیقت پیوستن یک رؤیا یا ایده  اقتصادی می شوند. از تأمین 
مالی جمعی معموال برای تأمین سرمایه ی تولید یک محصول 
یا خدمت نوآورانه، خلق یک رویداد فرهنگیـ  اجتماعی، حمایت از فعالیت های خیرخواهانه یا کمک 

به تحقق هر ایده  جدید استفاده می شود. تأمین مالی جمعی دارای 4 مدل کلی است:
 :)Donate( مدل اهدا 

1- در این حالت که بیش تر برای پروژه های عام المنفعه و خیریه کاربرد دارد، سرمایه گذار با در نظر 
گرفتن اهداف اجتماعی، اخالقی و مذهبی، مبلغی را برای تأمین ســرمایه ی یک پروژه  عام المنفعه 
اهدا می کند. این نوع تأمین مالی جمعی در ایران موضوع جدیدی نیســت و برای زمانی طوالنی در 
قالبی تحت عنوان "گل ریزان" وجود داشــته اســت. اتفاق جدیدی که افتاده این است که اینترنت 

حوزه  جغرافیایی شرکت کنندگان و زمان و شکل مشارکت را بسیار مقیاس پذیر کرده است.
 :)Reward( مدل پاداش  

2 - در این مدل سرمایه گذار پروژه در برابر سرمایه گذاری خود پاداش مشخصی را دریافت می کند 
مثل دریافت اولین محصول یک استارت آپ که نیازمند جذب سرمایه برای طراحی و تولید محصول 
اســت. البته ممکن است این پاداش به تک تک ســرمایه گذاران داده شود یا این که پاداش براساس 
میــزان کمک فرد، امتیازگیری از طریق معرفی دیگر ســرمایه گذاران به پروژه و ... دارای ســطوح 

متفاوتی باشد یا این که پاداش با قرعه کشی به گروهی از سرمایه گذاران داده شود.
 :)Equity( مدل مشارکت در سهام 

3- در این مدل ســرمایه گذار در برابر ســرمایه گذاری خود مالک بخشــی از ســهام آن کسب وکار 
اســتارت آپ یا پروژه می شــود و در نتیجه در منافــع احتمالی آن نیز به اندازه  میزان ســهام خود 
شریک خواهد بود. از آن جا که روش تأمین مالی جمعی بیش تر به عنوان نوعی روش سرمایه گذاری 
خطرپذیر محســوب می شــود، ســرمایه گذار در صورت موفقیت اســتارت آپ هایی که روی آن ها 

سرمایه گذاری کرده، سود بسیار زیادی را به دست خواهد آورد.
 :)P2P Lending( مدل قرض دهی فرد به فرد 

4- در این مدل افراد ســرمایه گذار جایگزین بانک ها می شــوند تا با سرمایه گذاری روی وام دهی به 
متقاضیان وام ـ اعم از افراد و شــرکت ها ـ سود معقولی را به دست آورند )البته این سود لزوما مالی 
نیســت و ممکن است معنوی باشد؛ مثل صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و محلی که در ایران 
سابقه ای طوالنی دارند.( در این روش، تأمین مالی جمعی راه کاری است برای اتصال افراد وام دهنده 
به افراد وام گیرنده و شامل انواع فرایندهای مورد نیاز در این زمینه از جمله: ارزیابی وضعیت اعتباری 

متقاضی وام، اعطای وام و بازپس گیری وجوه اقساط وام است
تامین مالی جمعی و مقولۀ ریسک

تأمین مالی جمعی همانند دیگر روش های سرمایه گذاری روی کسب وکارهای کوچک و استارت  آپ ها 
دارای ریســکی بیش تر از ســرمایه گذاری های دیگر به ویژه سرمایه گذاری بدون ریسک بانکی است. 
با ایــن حال تأمین مالی جمعی با توزیع ریســک ســرمایه گذاری در میان تعداد زیــادی از افراد 
سرمایه گذار، ریســک تک تک آن ها را کاهش می دهد. به عنوان مثال: یک استارت آپ برای طراحی 
محصول اولیه  خود نیازمند سرمایه  ای به مبلغ 100 میلیون تومان است که ریسک عدم بازگشت آن 
برابر 10 درصد است؛ اما سود انتظاری این سرمایه گذاری برابر 40 درصد است. این مبلغ می تواند از 
یک سرمایه گذار جذب شود و در این حالت تمام ریسک و منافع آن متعلق به آن سرمایه گذار است. 
اما می توان همین سرمایه را از 4 سرمایه گذار جذب کرد: در این حالت ریسک هر یک از آن ها یک 
چهارم می شــود )2.5 درصد( و در عین حال 10 درصد از سود این سرمایه گذاری متعلق به هر یک 
از آن ها است. در ایران تأمین مالی جمعی بیش تر در قالب مدل اهدا )برای کمک های عام المنفعه و 
پروژه های خالقانه( و پاداش )برای جذب سرمایه  استارت  آپ ها و پروژه های اقتصادی کوچک( شکل 
گرفته اســت. اما این بدان معنی نیست که تأمین مالی جمعی تنها در همین حوزه کاربرد دارد. در 
واقع شــیوه های آفالین جذب سرمایه برای پروژه های بزرگ از ســال ها قبل در ایران وجود داشته 
است: پروژه های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه و مشارکت در بورس تأمین مالی می شوند. شاید 
تنها تفاوت میان روش معمول با تأمین مالی جمعی این باشد که در روش پذیره نویسی، اوراق دارای 
نرخ ســود مشخصی هستند. در روش تأمین مالی جمعی چنین مزیتی وجود ندارد؛ اما در برابر آن 

افراد می توانند با سرمایه گذاری مبلغی کوچک در سهام یک طرح سهیم باشند.
چالش ها و فرصت های تامین مالی جمعی

چالــش اصلی تأمین مالی جمعی در ایران تا چند روز پیش عدم وجود روشــی تحت نظارت قانون 
برای برگزاری کمپین های جذب سرمایه بود. اما با تصویب »دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب 
و کارهای نوپا« توســط شــورای عالی بورس، حال ســکوهای )پلت فرم های( تأمین مالی جمعی ـ 
کــه دســتورالعمل به آن ها عامــل می گویدـ  تحت نظــارت فرابورس ایران می توانند زیرســاخت 
جذب ســرمایه را در اختیار کســب وکارهای نوپا قرار دهند. هر چند این دستورالعمل بیش تر روی 
اجرایی ســازی مدل های اهدا و پاداش از تأمین مالــی جمعی تمرکز دارد؛ اما هم چنان روش جذب 
سرمایه از طریق واگذاری سهام در ایران دارای ابهامات قانونی و اجرایی است. رویکرد جذب سرمایه 
طبق آن چه دســتورالعمل مشخص کرده مشابهت زیادی با پذیره نویسی در بورس دارد. تنها شرایط 
سهل گیرانه تری برای جذب سرمایه ها ی کوچک در نظر گرفته شده است. طبق دستورالعمل در برابر 
سرمایه گذاری به سرمایه گذار »گواهی شراکت« داده می شود. ضمنا هر نفر نهایتا می تواند 5 درصد 
از مبلغ هدف هر فراخوان را تأمین کند. هم چنین طبق دستورالعمل تصمیم گیری در مورد شرایط 
پیاده ســازی مدل »وام دهی فرد به فرد« باید توسط بانک مرکزی مشخص شود که تاکنون این نهاد 
هیچ گونه تمایلی برای ورود به این فضا و تسهیل شرایط قانونی اجرای این مدل از خود نشان نداده 
است و به نظر هم می رسد حداقل در کوتاه مدت در این زمینه شاهد اتفاق خاصی در کشور نباشیم.

نقش تامین مالی جمعی در اشتغال زایی
اشــتغال زایی در هر کشــوری توســط صنایع و کســب وکارهای کوچک اتفاق می افتد و نه توسط 
شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی بزرگ. بنگاه های کوچک و متوسط )SME( از نظر تعداد بنگاه ها 
بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی کشــور را تشکیل می دهند؛ هر چند این بنگاه ها سهم چندان 
قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشــور ندارند. آمارها نشــان گر آن هستند که بیش از ۹5.8 
درصد بنگاه های اقتصادی کشــور بنگاه های خرد )نیروی کار بین ۹-1 نفر( و 3.6 درصد بنگاه های 
کوچک )نیروی کار بین 4۹-10 نفر( هستند. این بنگاه ها با وجود سهم اندک شان در تولید ناخالص 
داخلی کشــور، به تنهایی بیش از یک میلیون شغل را در کشور ایجاد کرده اند. مطالعات انجام شده 
در زمینه  بنگاه های کوچک و متوســط در ایران بر پتانســیل باالی این بنگاه ها برای ایجاد توســعه  
و رشــد اقتصادی در کشــور و اشــتغال  زایی و نقش آن ها در کاهش نرخ بیکاری )به عنوان یکی از 
معضالت اجتماعی( تأکید دارند. بدین ترتیب می توان گفت تأمین مالی جمعی با افزایش دسترسی 
این بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط به سرمایه  مورد نیاز خود، می تواند روی اشتغال زایی در 

کشور تأثیر مستقیمی داشته باشد. 

دیدگاه

صنعــت لیزینگ  بــه عنوان 
یک بازوی مهــم تامین مالی 
و ابزاری جهت تســهیل روند 
توسعه صنایع همچنان به جایگاه درخور خود در اقتصاد کشور دست 
نیافته اســت. دلیل این امر عدم آشنایی بدنه جامعه با نحوه فعالیت 
شــرکت های لیزینگ و مهم تر از آن تغییرات اساســی در وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است که روند رشد و شکوفایی این 
صنعــت را کند و محدود کرده اســت. در حال حاضر تعداد کمی از 
شرکت های لیزینگ در چرخه بازار پول و سرمایه کشور بطور رسمی 
وارد شــده اند و در مقابل تعداد قابل توجهی از شرکت ها و اشخاص 
حقیقی بطور غیر رســمی در حال انجــام فعالیت لیزینگ و فروش 
اقساطی کاال هستند. با این وجود طی چندسال اخیر تعداد شرکت 
های لیزینگ که به طور رســمی در بازار سرمایه مورد پذیرش قرار 
گرفته اند از 8 شرکت تجاوز نکرده، که از این تعداد ۷ شرکت به طور 
تخصصی در حوزه لیزینگ خودرو و یک شــرکت در حوزه لیزینگ 
امالک و مســکن تجهیزات پزشکی ، راه ســازی و خودرو مشغول 
هستند که ماهیت این شرکت ها، شرکت های لیزینگ وابسته است.

همچنین به دلیل باال بودن تمایل مصرفی مردم  نسبت به خودرو به 
عنوان یکی از کاال های ضروری و با اهمیت خانوار و همچنین اختالف 
بهای این محصوالت با ســرانه درآمد خانوار در کشور ، انجام فعالیت 
لیزینگ و فروش اقساطی این محصوالت نسبت به سایر کاال ها مانند 
مسکن و تجهیزات صنعتی و ... از جذابیت و صرفه اقتصادی بیشتری 
برخوردار اســت، بطوری که بیش از 63درصد  از حجم فعالیت های 
عملیاتی شــرکت های لیزینگ به خودرو و 3۷درصد  باقی مانده به 

لیزینگ تجهیزات و مسکن اختصاص یافته است.
بر اســاس آمارها طی سال ۹6 شــرکت های لیزینگی بالغ بر 45 
هزار میلیارد ریال تســهیالت به مشــتریان اعطا کرده اند، که در 
مقایســه با رقم 3۷ هزار میلیارد ریالی سال ۹5 با رشد محسوس 

و قابل توجهی همراه شــده اســت. اما با توجه به تداوم وضعیت 
رکود بازار مســکن ، ســهم لیزینگ امالک و مسکن در پرتفوی 
عملیاتی شــرکت های لیزینگ تغییرات محسوســی نداشــته و 
کماکان بیشــترین ســهم از فعالیت عملیاتی این شــرکت ها به 
لیزینگ خــودرو و تجهیزات عمرانی و صنعتــی اختصاص یافته 
اســت. همچنین در بین شــرکت های لیزینگی پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران، در ســال ۹6 بیــش از 83۷5 میلیارد 
ریال درآمد از محل ارائه خدمات و لیزینگ محقق شده که تغییر 
قابل توجهی را نسبت به سال 13۹5 تجربه نکرده است. اما عوامل 
مهم و اثر گذار در بین شرکت های لیزینگ و به خصوص لیزینگ 
محصوالت خودرو، کاهش ریســک و ضریــب تمدید بازپرداخت 
تسهیالت، افزایش تعداد محصوالت لیزینگ شده در کنار افزایش 
بازده دارایی ها و تغییر ســاختار درآمدهای عملیاتی به ســمت 
محصوالت ســودآور تر است. از سال ۹5 با افزایش سطح تولید و 
فروش خودروســازان، تعداد محصوالت لیزینگ شده با رشد قابل 
توجهی رو به رو شــده اســت، بطوریکه محصوالت لیزینگ شده 
توســط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به 
طور متوســط بیش از 30درصد افزایش یافته اســت. همچنین با 
کاهش هزینه تامین مالی فعالیت لیزینگ و کاهش ضریب تمدید 
بازپرداخت تسهیالت مشتریان ، میانگین حاشیه سود این شرکت 
ها از 23.4درصد به بیش 2۹درصد رســیده با رشــد قابل توجه 
23درصد همراه بوده اســت. پس از افت ســودآوری شرکت های 
لیزینگی در ســال ۹4 به دلیل رکــود و افزایش تالطم اقتصادی، 
روند ســودآوری شــرکت های لیزینگی از سال ۹5 با رشد همراه 
شد، بطوریکه نسبت سودآوری این شرکت ها ) سود قبل از کسر 
بهره و مالیات به ســود حاصــل از عملیات لیزینگ ( از 26درصد 
در ســال ۹4 به بیش از 38درصد در سال 13۹6 دست یافت، که 

نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت این شرکت ها است.

 از ســوی دیگر ، روند کاهش نسبت هزینه تامین منابع مالی مورد 
نیاز جهت انجام فعالیت لیزینگ به کل درآمدهای حاصل از عملیات 
لیزینگ موجب شده است تا حاشیه سود فعالیت های عملیاتی این 
شــرکت ها بطور قابل مالحظه ای افزایش یابد. نسبت هزینه تامین 
منابع مالی به درآمد حاصل از عملیات لیزینگ از ۷1درصد در سال 
۹3 به 53درصد در ســال ۹6 رســیده است که موجب افزایش 18 

درصدی سود ناخالص این شرکت ها شده است.
تمایل و گرایش شرکت های لیزینگ به سمت اصالح سبد کاالها و 
جایگزینی محصوالت جدید با بهای باالتر و افزایش سطح تسهیالت 
اعطایی موجب شــده اســت تا درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی و 
تسهیالت معوق این شرکت ها بطور قابل توجهی افزایش یابد که در 
کنار کاهش هزینه های تامین مالی یکی دیگر از عوامل اصلی تغییر 

در ساختار درآمد شرکت های فعال در حوزه لیزینگ بوده است.
در بحــث بین الملل، و در میان کشــورهای دنیا، صنعت لیزینگ 
ایران  با توجه به پتانسیل های موجود و زمینه رشد موجود برای 
شــرکت های فعال در این صنعت ، جایــگاه قابل قبولی را ندارد. 
با توجه به نوســانات نرخ بهره و تحوالت مــداوم در نظام بانکی 
و بانک محور بودن ســاختار تامین مالی، شــرکت های لیزینگ 
در کشــور، روند رشــد و بلوغ شــرکت های فعال در این حوزه 
کند تر از کشــورهای توسعه یافته است. شــرکت های لیزینگ 
منابــع مالی مورد نیاز خود را از منابــع بانکی با نرخ 23درصد تا 
25درصد تامین کنند، بنابراین اعطای تســهیالت به مشتریان با 
نرخ 30درصد تا 33 درصد امری کامال طبیعی اســت. اما از دید 
مشــتریان این سطح سود تسهیالت از سوی شرکت های لیزینگ 
قابل قبول نیســت و دلیــل این نگرش ، عدم شــناخت کافی از 
مکانیســم و نحوه فعالیت شــرکت های لیزینگ از یک سو و باال 
بودن نرخ بهره به دلیل ساختار تامین منابع مالی تک بعدی و غیر 

منعطف شرکت های لیزینگ است. 

ليزینگی های بورس، در مسير رشد و توسعه

اصالح ساختار تامين مالی، رمز موفقيت ليزینگ ها

ترقی اقتصادی : والتک ارائه دهنده خدمات پیش  بینی اســت که در فاز اول 
کاری خود  روی ارائه خدمات در بازارهای مالی تمرکز کرده است.

پیش بینی آینده بازارهای مالی برای هر سرمایه گذاری از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و برای جوابگویی به این خواسته سالیان سال است که موسسه 
هایی ایجاد شده اند که این کار را در سطح جهان انجام می دهند؛ اما در این میان 
چند سالی است که با کمک هوش مصنوعی و با کمک ربات های کامپیوتری هم 
تحوالت مهمی در این حوزه رخ داده است؛ اتفاقی که باعث شده استارت آپ هایی 
در جهان و البته ایران در این زمینه شکل بگیرند. نوالتک مشهورترین استارت 
آپی است که در این حوزه در کشور راه اندازی شده است که در واقع ابزاری برای 
پیش بینی بازارهای مالی است و البته خوش درخشیده تا جایی که به عنوان یکی 
 IFIA از 15 فینالیســت مسابقات استارت آپ استانبول انتخاب و برنده جایزه 

در سال 201۷ شد.
نوالتک، ابزار پیش بینی بازارهای مالی اســت که از ســوی امیررضا فراهانی و 
علیرضا خنشــان که هر دو متولد سال 13۷0 هســتند راه اندازی شده است 

و با اســتفاده از ابزار هوش مصنوعی و تحلیل کالن  داده ها پیش بینی هایی از 
بازارهای مالی را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می دهد.

امیررضا فراهانی لیسانس خود را در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه 
امیرکبیر گرفته  و علیرضا لیســانس نرم  افزار دارد و هر دو در دوره کارشناسی 
ارشد در رشته نرم  افزار هم  دانشگاهی بودند و در دانشگاه علم و صنعت تحصیل 
کرده  اند. آنها قبل از راه اندازی این استارت آپ پروژه هایی را در حوزه توسعه نرم 
 افزار انجام داده اند و بعد از چند پروژه به فکر راه اندازی کار خود افتادند. آن ها 
 prediction as از حدود دو سال پیش کار خود را شروع کردند و وارد حوزه
a service یا به اختصار PaaS شدند و به پیش  بینی از طریق هوش مصنوعی 

و بیگ  دیتا پرداختند.
نوالتک ارائه دهنده خدمات پیش  بینی اســت کــه در فاز اول کاری خود  روی 
ارائه خدمات در بازارهای مالی تمرکز کرده است. این سیستم قابلیت توسعه را 
در هر حوزه ای که نیازمند پیش بینی باشد، از پیش بینی رفتار مشتری تا آب و 
هوا را دارد. بنیانگذاران این استارت آپ در مصاحبه ای درباره خدماتی که ارائه 

می دهند، گفته اند:» ما مدت زمان زیادی را صرف گرفتن بازخورد از مشتریان 
کردیم تا متوجه شویم که مشتریان دقیقا نیازمند چه نوع خدمتی هستند و بازار 
را بهتر بشناسیم. خدمتی که در حال حاضر ارائه می کنیم، به صورت B2B است 
و مخاطبان اصلی ما شامل کارگزاری ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری و 
هر شرکتی که می خواهد در حوزه مالی تجارت و تراکنش داشته باشد، می شود. 
بر همین اســاس این نوع شرکت ها با ما وارد مذاکره می شوند و نیازهای خود 
را مطرح می کنند و ما طبق نیازهای آن ها که می تواند تحلیل رفتار مشــتری 

سرمایه  گذاری و یا ارزیابی تغییرات بازار و غیره باشد، خدمات پیش بینی ارائه 
می دهیم. به عبارت بهتر ما متناســب با نیاز های مشتریان در بازاری که در آن 
فعال هستند، نیاز سنجی می کنیم و فاکتورهای تاثیرگذار در آن بازار را شناسایی 
می  کنیم. پس از آن  روی این فاکتورها هوش مصنوعی اعمال می  کنیم و تحلیل 
بیگ  دیتا انجام می  دهیم و خروجی که به مشــتری ارائه می  کنیم متناسب با 
بیزینسی است که انجام می  دهد که مشتری می  تواند با استفاده از این خروجی 

و دیدگاه های مالی که دارد، در بازار بیزینس انجام دهد.«

مدیر پرتفوی شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین
سینا سلیمانی

 مشاور بازآفرینی کسب وکار
آیت حسینی 

استارت آپ ها به كمک بازارهای مالی می آیند

استارت آپی برای پيش بينی بازارهای مالی

سرمایهبازار



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 55 - نیمه اول خرداد 1397

5

کليد اروپا قفل تحریم ها را باز می کند 
اخبارکوتاهارائه ساختاری جدید برای ادامه روابط بانکی ميان اروپا و ایران

رونمایی از نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سينا
ترقی اقتصادی: نســخه جدید نرم افزار همراه بانک سینا که با هدف افزایش انعطاف 
پذیری در ارائه خدمات نوین بانکی و بهینه ســازی خدمات آن به روزرســانی شده، در 
دسترس کاربران قرار گرفت.در نسخه جدید همراه بانک سینا قابلیت های متعدد جدیدی 
اضافه شده که در بهبود فرایندهای کار با این نرم افزار بسیار موثر است. از جمله این قابلیت 
ها می توان به امکان یادداشت گذاری در زمان انتقال وجه برای مبدأ و مقصد، اضافه شدن 
قابلیت خرید بسته های اینترنتی برای سیم کارت ها، مودم های TD-LTE و... در منوی 
»شارژ و اینترنت«، اضافه شدن قابلیت خرید شارژ برای اپراتورهای ترابرد شده در منوی 
»شارژ و اینترنت«، اضافه کردن کد شبا به حساب در بخش حسابها و مخاطبین، ثبت 
تاریخ به روزرسانی موجودی در صفحه نخست و قابلیت ارسال صورتحساب با استفاده از 

Email به آدرس ایمیل مشتری در منوی »موجودی و گردش« اشاره کرد.

كمک به آزادی ۱۰۲۰ زندانی محکوم به جزای نقدی 
توسط بانک انصار

ترقی اقتصادی: بانک انصار شرایط آزادی 1020 زندانی محکوم به جزای نقدی 
را فراهم کرد.بانک انصار به دلیل »اقدام انســان دوستانه وحرکت خداپسندانه« در 
راســتای آزادی زندانیان محکوم به جزای نقدی مورد تقدیر قرار گرفت.بر اساس 
این گزارش، مدیرکل پیشــگیری از وقوع جرم و عفو وبخشودگی سازمان قضایی 
نیروهای مســلح با تقدیرنامه از بانک انصار  بخاطر »اقدام انسان دوستانه وحرکت 
خداپســندانه«  اعالم کرد: با کمک و مساعدت های بانک انصار تاکنون 1020 نفر 

از محکومین از زندان آزاد و به آغوش خانواده وجامعه بازگشته اند.

اهدای ۱۰۱ هزار جفت كفش به دانش آموزان نيازمند
ترقی اقتصادی: بانک ملت با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( 101 هزار 
جفت کفش به دانش آموزان تحت پوشــش این کمیته در 5 استان اختصاص داد.
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت صبح امروز )شنبه( در آیین اهدای 101 هزار 
جفت کفش توســط بانک ملت به دانش آموزان تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گفت: کمک به نیازمندان تنها وظیفه کمیته امداد نیست و این نهاد 
به عنوان یک هماهنگ کننده سایر ارگان ها نیز عمل می کند و سایر ارگان ها نیز 
باید به نیازمندان کمک کنند.  وی با اشاره به اینکه این بانک توانست در دو حوزه 
به مددجویان کمک کند، اظهار داشت: در سال ۹5 رقم 2100 میلیارد ریال و در 
ســال گذشته نیز 4100 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه از سوی بانک ملت 
پرداخت شــد و با حمایت های بانک ملت بیش از 110 هزار خانوار با تســهیالت 

قرض الحسنه از پوشش کمک امداد خارج شدند.

بانک سپه به 9۴۰ هزار فعال اقتصادی تسهيالت 
پرداخت كرد

ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک ســپه گفت: این بانک برای حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی کشــور به ۹40 هزار شــخص حقیقی و حقوقی طی دو ســال اخیر 
تسهیالت پرداخت کرده است.محمدکاظم چقازردی ضمن تبریک نود و چهارمین سالگرد 
تأسیس نخستین بانک ایرانی، افزود: رقم تسهیالت پرداختی بانک سپه به بخش های 
صنعت و معدن، کشــاورزی، مسکن وساختمان، بازرگانی و خدمات طی دو سال اخیر 
426 هزار میلیارد ریال بوده است.وی ضمن تأکید بر حمایت بانک سپه از سیاست های 
اقتصادی دولت، تصریح کرد: اعطای تسهیالت به فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف 
برای کمک به رونق تولید و اشــتغال طی دو سال اخیر روند رو به رشد داشت و از رقم 
1۹6 هزار میلیارد ریال در سال 13۹5 به 202 هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

 بهره برداری از پروژه های ميدكو 
با حمایت بانک پاسارگاد

ترقی اقتصادی: بانک پاســارگاد در راســتای افزایش تولید و اشتغال، با حمایت از 
پروژه های شــرکت میدکو، زمینه ی اجرا و بهره بــرداری از 35پروژه ی بزرگ را ایجاد 
کرده اســت.تاکنون پروژه های متعددی توســط شرکت میدکو در شهرهای مختلف 
کشــور اجرا و به بهره برداری رسیده اســت.این پروژه ها که در سطح کالن و با هدف 
ایجاد توسعه ی پایدار، خلق ارزش برای آیندگان، اشتغالزایی، محرومیت زدایی، تقویت 
ساختارهای رشد و توسعه در نقاط مختلف کشور انجام گرفته، مواردی نظیر مجتمع 
تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان، مجتمع تولید کنسانتره و گندله سنگ 
آهن جالل آباد زرند، مجتمع کک ســازی زرند، مجتمع فوالد بردسیر، مجتمع فوالد 
زرند، مجتمع تولید گندله ســنگ آهن بوتیا، مجتمع فوالد بوتیا، مجتمع تولید کاتد 
مس و لوله های مسی شهر بابک، کارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا، کارخانه تولید 
آهک دولومیت، کارخانه تولید فروسیلیسیوم همدان، طرح تجهیز و استخراج معدن 
زغال ســنگ خمرود کرمان، طرح خردایش مجدد کنسانتره سیرجان، خنک سازی 
کک به روش CDQ، کارخانه احیای مســتقیم بوتیا، طرح جامع یکپارچه اطالعاتی 
میدکو)ERP(، همچنین طرح های آماده سازی و استخراج معدن جالل آباد، گل گهر2، 

گل گهر4، گل گهر6 و نیز معدن مس چاه فیروزه را شامل می شود.

بانک شهر از پایه های استوار توسعه شهری است
ترقی اقتصادی: عضو شورای اسالمی شهر یزد با بیان اینکه بانک شهر یکی از پایه های 
استوار توسعه شهری محسوب می شود،گفت: ملموس بودن حضور بانک شهر در ارتقای 
سطح کیفی زندگی در شهرها، موجب جلب رضایت شهروندان شده است.محسن ابوترابی 
با بیان این مطلب گفت: امروزه این بانک یکی از پایه ها و ارکان استوار توسعه شهری در 
بخش های مختلف به شمار می رود و در شرایط کنونی حضور و فعالیت بانک شهر در 
ساخت و ساز پروژه های شهری و ارتقای زیرساخت ها به حدی بوده که باعث شده این 
روند سرعت چشمگیری یابد.ابوترابی با اشاره به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک از 
سوی این بانک افزود: خدمات متنوع و نوین الکترونیکی شعب و شهرنت های بانک شهر 

هم اینک در هیچکدام از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری رقیب ندارد.
 

ارتقای سوئيچ كارت بانک دی به شتاب ۷
ترقی اقتصادی: معاونت فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی ســوئیچ 
کارت بانک دی را با موفقیت از نســخه شــتاب 5 به ۷ ارتقاء داد.محمد علی بخشــی 
زاده ، معــاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیــک بانک دی با اعالم خبر ارتقای 
سوئیچ کارت بانک دی به شتاب ۷ گفت: سامانه شتاب به عنوان تنها سوئیچ ملی بین 
بانکی کشور، سیستمی مبتنی بر کارت های بانکی بوده و وظیفه تبادل تراکنش های 
بین بانکی و اعمال مقررات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر را بر عهده دارد و ســطح 
گســتردگی این سامانه شامل کلیه بانک های کشور است که با اتصال به چند سوئیچ 

برون مرزی، کل تراکنش های کارتی کشور را پوشش می دهد.

آمادگی بانک تجارت برای ارائه خدمات به حوزه صنعت
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک تجارت در جلســه هم اندیشــی با فعاالن صنعت 
و تجارت اســتان مرکزی برای ارائه خدمات نوین بانکی متناسب با خواسته های آنها 
اعالم آمادگی کرد.دولت آبادی مدیرعامل این بانک در سفر به استان مرکزی با شرکت 
درجلسه هم اندیشی مدیران صنعتی شهر اراک که با حضور دکتر کریمی نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس و مهندس مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد، توانمندی های این استان را برشمرد و گفت: بانک تجارت آمادگی 
دارد که بیشتر از گذشته با ارائه خدمات مناسب به واحدهای تولیدی و صنعتی استان 

مرکزی نقش راهبردی خود را در این حوزه ایفا کند.

ترقی اقتصادی : خروج آمریکا از برجام، تالش های 
جدی این کشــور برای اعمال فشار حداکثری بر ایران 
از طریق برقراری مجدد انواع تحریم های شــدید مالی 
و اقتصادی را نیز به دنبال داشــته است. در این میان 
اروپایی ها به دنبال یافتــن راهکارهای عملیاتی برای 
ادامه روابط تجاری و بانکی با ایران هستند. اندیشکده 
»شــبکه رهبری اروپا« کــه در راســتای همگرایی 
سیاســت خارجی، دفاعی و امنیتی اروپا فعالیت دارد 
طی گزارشی به قلم »اسفندیار باتمانقلیچ« و »اکسل 
هلمن« به ارائه یک ساختار بانکی جدید برای برقراری 
ارتباط قانونی میان بانک های اروپایی و ایرانی پرداخته 
اســت. این ساختار به گونه ای طراحی شده که بتواند 
امکان دسترســی شرکت هایی که قادرند در چارچوب 
تحریم های ثانویه آمریکا همچنــان در ایران فعالیت 

کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد.
برای ایرانی ها اگرچه بازگشت تحریم ها به معنی کاهش 
نرخ رشــد اقتصادی و حضور کمرنگ تر در عرصه های 
بین المللــی خواهد بود، امــا درعین حال نباید منتظر 
بروز یک فاجعه قریب الوقوع برای اقتصاد ایران باشیم. 
برای اروپایی ها نیز شــاید حفظ روابط تجاری با ایران 
اهمیت اقتصادی قابل توجهی نداشــته باشد، اما آنها 
می کوشند تا ایران را در برجام نگاه دارند و از این طریق 
دغدغه های امنیتــی خود –که انگیزه اصلی آنها برای 
امضای برجام بوده اســت- را کاهش دهند. از طرفی 

یک انگیزه مشــترک نیز بین سیاستمداران ایرانی و 
اروپایــی وجود دارد؛ اینکه هر دو می خواهند از طریق 
نجات برجام، حق حاکمیت و استقالل خود در اقتصاد 

و روابط خارجی را حفظ کنند.
برای کمک به حفظ برجام، اروپا می تواند یک ساختار 
بانکی جدید را در قلب بسته پیشنهادی خود به ایران 
بگنجاند. هدف این ساختار بانکی، دور زدن تحریم های 
آمریکا نیســت بلکه طراحی آن باید به گونه ای باشد 
که بتواند امکان دسترسی شرکت هایی که قادرند در 
چارچوب تحریم های ثانویه آمریکا همچنان در ایران 

فعالیت کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد.
از طرفــی هدف از طراحی ســاختار بانکی مورد نظر 
این نیســت که برای ایران نقش یک »پروژه کلید در 
دست« -که به راحتی می توان با استفاده از یک کلید 
ساده بهره برداری از آن را آغاز کرد- را ایفا نماید، بلکه 
این ساختار باید بخشی از نقشه راه کشورهای اروپایی 

و ایران برای گســترش روابط اقتصادی با یکدیگر 
قلمداد شود.

این ســاختار بانکی باید از دو مؤلفه مهم 
برخوردار باشد:

 gateway( روی بانک هــای دروازه ای-
banks( یعنی آن دســته از مؤسسات 

مالی که می توانند در نقش یک میانجی را 
بین بانک های تجاری ایرانی و اروپایی عمل 

کنند، متمرکز شود.
-مرجع رگوالتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و دفتر 
کنترل دارایی های خارجی آمریکا )اوفاک( باید بر آن 
نظارت کند، اما فلسفه این نظارت باید تسهیل مبادالت 

تجاری بین ایران و اروپا باشد و نه محدود کردن آن.
مرجع رگوالتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و اوفاک 
)EU-OFAC( باید اقداماتــی را در دو حوزه دنبال 

کنند:
1(تطابق

- بایــد اســتانداردها، ابزارها و ســازوکارهای اعطای 
گواهی مشــترکی را تدوین نموده 

و از این طریــق تالش کنند تا 
شرکت ها و بانک های اروپایی 
مورد  در  بیشتری  اطمینان 
فعالیت های  بــودن  قانونی 
با  ایران  تجاری خــود در 

نظام  به  توجه 

تحریم های ثانویه داشته باشــند. بدین ترتیب کارها 
در بلندمدت طبق دستورالعملی که شرح و تفسیرش 
توســط خود دولت آمریکا منتشــر شده است، پیش 

خواهد رفت.
- با بهره گیری از مدل موفقی که در آلمان تدوین شده 
اســت، این امکان را برای بانک هــای دروازه ای فراهم 
 due( کنند که با هزینه کمتری اقدام به ارزیابی بایسته
diligence( – ارزیابی هایی که به منظور اطمینان از 
عدم تخلف از تحریم های ثانویه انجام می شود- نمایند 
و به نتایج این ارزیابی اطمینان بیشتری داشته باشند.

- به شــرکت های اروپایی برای معاف شدن از اجرای 
تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران کمک کنند و در 
نقش یک میانجی بین شــرکت های اروپایی و مراجع 

آمریکایی ظاهر شوند.
2(محافظت حقوقی

مرجــع رگوالتــوری مالــی مشــترک 
اتحادیــه اروپــا و اوفاک بایــد از طریق 
تدویــن دســتورالعمل های مربــوط به 
ارتباط دادن این  مقررات مسدودســازی، 
مقررات با قوانین ســامانه پرداخت یکپارچه 
اروپایی )SEPA( و نیــز اتکا به بند منع تبعیض 
در ارائه خدمات بانکی، شــرکت های اروپایی مایل به 
ســرمایه گذاری در ایران یا تجارت با این کشــور را از 

لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار دهند.

انتشــار مصوبه جدید دولت درباره 
ساماندهی پرداخت های الکترونیک 
که در قالب آئین نامه اجرایی بودجه 
سال ۹۷ تصویب شده، موج تازه ای 
از اظهارنظرهــا را درباره ضرورت ها 
یا پرهیــز از تدوین مقــررات  براه 
انداخته اســت. بررسی این نظرات 
نشــان می دهد وزن دیدگاه هایــی 
که به این مصوبه بــا احتیاط نگاه 
کرده اند، بیشــتر است چرا که این 
نگرانی وجود دارد چنین مصوباتی 
زمینه ســاز افزایش دســت وپا گیر مقــررات و قوانین در حــوزه پرداخت 
الکترونیک و خصوصا سد راه فعالیت مقوالتی مانند فین تک ها و … شوند.

ســوال اساســی اما این است که آیا واقعا ما در کشــور با فراوانی قوانین و 
مقررات دست به گریبان هســتیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام 
قانونی به صورت یکسان در تمامی حوزه و زیربخش ها وجود دارد یا عالوه بر 
کثرت، عدم تناسب در توزیع مقررات نیز بر مشکالت افزوده است؟ با وجود 

چنین پرســش هایی بنظرمی رسد باید به احتیاط بیشتری در مورد مقوله 
مقررات گذاری در کشــور صحبت و قضاوت کرد، دستکم اینکه نمی توان 
شــرایط ســایر بخش ها را به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تعمیم 
داد. یکی از دالئل روشــن این ناروایی، مقایسه  قوانین و مقرراتی است که 
در بخش بانکی و پولی کشــور وجود دارد؛ کافی اســت به آرشــیو سایت 
بانک مرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین و مقررات که سابقه برخی 
از آن ها به دهه 50 خورشــیدی می رسد، مواجه می شوید یا بخشنامه های 
فراوانی را خواهید دید که تقریبا هر روز بر تعدادشان اضافه می شود. چنین 
مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات در حالی برای بخش پولی و بانکی وجود 
دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت های بانکی و جریان پول در 
کشــور با دخالت و نقش آفرینی شبکه پرداخت انجام می شود تا جایی که 
بیراه نیســت اگر بگوییم، بیش از  ۹0 درصد تراکنش های الکترونیک در 
شبکه بانکی در حوزه پرداخت انجام می شود و تنها ده درصد این تراکنش ها 

صرفا بانکی و خارج از شبکه پرداخت است.
با این حال اما قوانین و مقررات ناظر و مربوط به عملیات پرداخت الکترونیک 
به هیچ وجه از کفایت الزم برخوردار نیست و تناسبی با این تأثیرگذاری و 
نقش در حوزه پولی و بانکی ندارد. نمونه های فروانی می توان برشــمرد که 

به علت نبود یا کمبود مقررات در حوزه پرداخت، اختالفات عمده ای میان 
بازیگران این حوزه بوجود آمده یا ســرمایه گذاران و فعاالن دچار زیان های 
کالنی شده اند. از سوی دیگر نیز مساعد نبود فضای کسب وکار در این حوزه 
به علت نبود یا کمبود بســترهای قانونی کافی، سرمایه گذاران را از حضور 

بیشتر در این بخش بازداشته و کشور را دچار عدم النفع کرده است.
با این حال دغدغه آن دســته از کارشناســان و فعاالنــی که نگران تکرار 
رویــه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هســتند نیز کامال قابل 
فهم و درک اســت چرا که مقوله مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند 
مستقیمی که با فناوری و پیشرفت سریع آن دارد باید از آزادی عمل کافی 
برخوردار باشــد ولی این به معنای چشم پوشی از خألهای فعلی در حوزه 
مقررات و قوانین نیســت. مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت درباره حوزه 
پرداخت الکترونیک می تواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این 
کمبودها و تالش برای مرتفع کردن آن ها باشد. خوشبختانه شرکت شاپرک 
نیز اخیرا در فراخوانی از کارشناســان و فعاالن حوزه پرداخت دعوت کرده 
اســت تا در تدوین مقررات مرتبط به برخی حوزه ها مشارکت کنند و این 
حرکت می تواند به عنوان مکملی به تدوین و غنای بیشتر مقررات الزم برای 

حوزه پرداخت الکترونیک عمل کند.

تحوالت گســترده عصر حاضر و عدم اطمینان ها، عمده فعالیت های افراد 
و ســازمان ها را با ریسک ها و مخاطرات متعددی مواجه کرده و این امر با 
توجه به ماهیت انتفاعی فعالیت مالی و اعتباری بانک ها، نمود بیشتری پیدا 

می کند.
همچنیــن هر نوع تغییری اعم از نــوآوری های بازارهای مالی، بین المللی 
شدن جریان های مالی و پیشرفت فناوری، چهره بانکداری را بیش از پیش 
دگرگون ســاخته و ضمن ارائه فرصت های جدید، ریســک های متنوع و 

نوظهوری را نیز بر بانک ها تحمیل می کند.
افزون بر این، بروز برخی رویدادها همچون بحران مالی سال 2008، به وضوح 
نشان داد بسیاری از بانک ها و موسسات مالی در مواجهه با این ریسک ها 
و مخاطرات ناشــی از آن ها از آمادگی کافی و مدیریت کارآمد و اثربخش 
برخوردار نبوده اند، به نحوی که این رویدادها نظام بانکداری را به بازنگرِی اهمیت مقوله ریسک و اصول مدیریت 

آن، به عنوان امری اجتناب ناپذیر ملزم کرد.
با توجه به چشم انداز و آینده متصور برای نظام بانکی دنیا و نیز به دلیل به کارگیری روزافزون فناوری های مالی 
نوین، رشــد بانکداری دیجیتال، ناهماهنگی های نظارتی و قانونی و.. ، از ریسک عملیاتی به عنوان پرچالش ترین 

شاخه ریسک نام برده می شود که خود، ریسک های مختلفی نظیر ریسک های مترتب بر حوزه IT، ریسک شهرت 
ریسک تطبیق و... را در بر می گیرد.

در نظام بانکی کشــور ما، موضوع دارایی های ســّمی از اهم مشکالت پیش رو است که سوددهی و نسبت کفایت 
سرمایه بانک ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.

علت پیدایش این مساله نیز عدم توجه به مقوله ریسک اعتباری است؛ به این معنا که مشتری اعتباری بانک، قادر 
به بازپرداخت تسهیالت یا تعهدات خود نبوده و گواه این امر نیز، میزان باالی مطالبات معوق و مشکوک الوصول در 

سیستم بانکی کشور است.
البته صرف نظر از ریسک اعتباری، عواملی همچون شتاب سریع تکنولوژی و ارتباطات در سطح دنیا و استقبال روز 
افزون مردم برای استفاده از خدمات مبتنی بر بسترهای الکترونیکی و حرکت بانک ها جهت بهره برداری حداکثری 
از پتانســیل های آن در فضای رقابتی کنونی، ریســک ها و مخاطرات جدی را می تواند برای بانک ها ایجاد کند. 
ضمن اینکه بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت خود، دائماً با ریسک های دیگری همچون ریسک نقدینگی و ریسک 

بازار نیز مواجهند.
الزمه حرفه بانکداری، همواره پذیرش اصول مدیریت ریسک با رویکردی آینده نگر است؛ لذا با عنایت به اینکه طی 
دهه آتی، بانک های پیشرو به بنگاه های بزرگی مرکب از بانک و شرکت های برتر در عرصه فناوری تبدیل می شوند 

حرکت به این سمت و شناسایی ریسک های این حوزه، از اهم فعالیت های نظام بانکی خواهد بود.

فعالیــت های زیســت محیطی و 
اجتماعی بــه طور قابــل توجهی 
توسط ذینفعان سازمان درخواست 
شــده و نقش مهمــی در تصمیم 
می کنــد  بــازی  گیری هایشــان 
و در محیــط رقابتــی امــروز نیز 
مســئولیت های اجتماعی به عنوان 
یک منبع مزیت رقابتی شــناخته 

شده است.
در مجمــع جهانی توســعه پایدار 
)WBCSD( که در ماه ســپتامبر 
ســال 2002 برگزار شد، نظارت و بررســی اثرات عملکردی کسب و کار 
بنگاه ها، مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست سه دغدغه اصلی مجمع اعالم 

شد.
حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رشد جهانی بنگاه 
ها نشــات می گیرد چرا که به منظور بهره برداری از مزایای جهانی شدن 
کســب و کار بنگاه ها، دولت ها موظف به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بنگاه 

های خود هستند.
بنگاه ها نقش حیاتی در دستیابی به منافع جهانی شدن بازی می کنند و 
مسئولیت اجتماعی بنگاه ها این امکان را فراهم می سازد که در حین بهره 
مندی از مزایای جهانی شــدن بتوان تا حد امکان از آثار سوء اجتماعی و 

زیست محیطی فعالیت در سطح جهانی دوری نمایند.
از سوی دیگر توجه به مســئولیت اجتماعی بنگاه ها به طرز چشمگیری 
افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی بنگاه از یک حس مسئوالنۀ صرف به یک 

اولویت غیر قابل اجتناب در دستور کار مدیران مبدل گشته است.
در مقایســه با ســایر بنگاه ها، بانک ها نقشــی کلیدی در نهادینه سازی 
مسئولیت اجتماعی در جوامع ایفا می کنند. نقش بانک ها به عنوان تسهیل 
گــر و محرک چرخ های اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و 

همچنین به عنوان فراهم آورندگان خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و 
بین المللی بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان اندازی حرکت فکری 

مسئولیت اجتماعی در کل جامعه است.
با توجه به مســئولیت عظیم بانک ها در توسعه اقتصادی اجتماعات، چه 
در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، مسئولیت اجتماعی بانک ها در 
مقایسه با سایر بنگاه های فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پُررنگ تر است و 

در عین حال تاثیر مستقیم بر عملکرد مسئوالنه سایر بنگاه ها دارد.
البته این گفته به معنای اعطای کمک های خیرخواهانه به این اقشــار 
نیست بلکه به معنای ایجاد زیرساخت ها و محرک های الزم برای رشد 
و ارتقــاء بنیادین وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشــد. بانک 
ها می توانند از طریق تســریع رشــد اقتصادی، ایجاد انگیزه در افراد به 
شــناخت و درک توانمندی ها و اســتعدادهای بالقوه خود و برانگیختن 
اجتماعات به حمایت و پشــتیبانی از چشم اندازهای مسئوالنه خود به 

عنوان رهبر و پیشرو در پیاده سازی و 
اجرای نهضت مسئولیت اجتماعی 

بنگاه ها در کشور عمل نمایند.
شــکل گیری جنبش مسئولیت 
اجتماعی بنــگاه هــا از دو عامل 

کلیدی ناشی می شود. اولین و مهم 
ترین عامل، مســئله مربوط به تدوام 
کسب و کار و اثرات بلند مدت فعالیت 
بنگاه ها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
جوامع فعال در آنهاست. دومین عامل 
رشد آگاهی از نتایج و عواقب ناشی از 
تغییرات آب و هوای جهانی است. هیچ 

یــک از این دو عامل به طور خاص 
موضوع جدیدی نیســتند بلکه 
آنچه تازگی دارد توجه و استقبال 

احزاب و گروه های مختلف از این دو مقوله است.
علیهذا توجه بــه وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور و حفظ محیط 
زیست برای نسل های آینده انعکاس دهنده تکامل تفکر استمرار کسب 
و کار و نیاز به داشــتن تفکر ارزیابی عملکرد بنگاه به صورت کوتاه مدت 
است. این طرز تفکر تاکید را از یک تمرکز نسبتا میان مدت به مدیریت 
ریســک های اجتماعی، اخالقی و زیســت محیطی به ســمت نوعی از 
رهبری مستمر و فعال هدایت می کند. نوعی از رهبری که به شناسایی و 
استفاده از فرصت های تجاری برخاسته از توجه مستمر به تاثیر عملکرد 
بنگاه بر جامعه می پردازد. تدوام کســب و کار همچنین به معنای ایجاد 
یک جامعه یکپارچه و عادالنــه از طریق مقابله با چالش هایی همچون 

انحصار مالی است.
ضمن آنکــه واحدهای تجــاری می تواننــد ایجاد ثروت، اشــتغال و 
نوآوری کنند، بازار را تامین نمایند، و فعالیت هایشــان را تقویت کرده 
و رقابتشــان را بهبود بخشــند، درصورتی که برای حفظ فعالیت های 
اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساســی داشته اند، همکاری 
کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط الزم به منظور کسب 
بازده توســط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعان، بسترهای 

مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.

حوزه پرداخت الکترونيک با تورم مقررات مواجه است یا كمبود؟

ریسک های پيش روی نظام بانکی 

مسئوليت اجتماعی بنگاه ها و مدیران بانکی

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش
صادق فرامرزی

مدیرعامل بانک ملی 
محمد رضا حسین زاده 

 مدیر عامل بانک ملت 
محمد بیگدلی

بازارپول
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ترقی اقتصادی: آمار اولیه منتشر شده درباره عملکرد 
صنعت بیمه در سال ۹6 نشان می دهد که ۹ شرکت 
81 درصد حق بیمه تولیدی بازار را در اختیار دارند و 

6۷.8 درصد در اختیار بخش غیردولتی است.
عملکرد  درباره  شده  منتشر  )اولیه(  آماری  گزارش 
صنعت بیمه در سال گذشته نشان می دهد که  تعداد 
۹ شرکت  بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، پارسیان 
پاسارگاد، معلم و کوثر )هر یک دارای سهم باالتر از 
3 درصد(، در مجموع 81 درصد از حق بیمه تولیدی 
بازار را به خود اختصاص داده اند و 1۹ درصد باقی 

مانده بین 20 شرکت دیگر توزیع شده است.
بیمه  کل  رییس  همتی  عبدالناصر  اعالم  براساس 

مرکزی، در حالی که مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت 
ریال  میلیارد  هزار   335.۹ حدود   ۹6 سال  در  بیمه 
بیمه  های  شرکت  پرداختی  خسارت  میزان  بوده، 

حدود 211.2 هزار میلیارد ریال بوده است.
براین اساس رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت 
پرداختی )نسبت به سال گذشته( به ترتیب 21.1 و 
16.4 درصد است. به گفته رییس شورای عالی بیمه، 
نسبت خسارت بازار با 2.5 واحد کاهش )در مقایسه با 
سال قبل( به 62.۹ درصد رسیده است و در حدود 61 
فقره  میلیون  نامه صادر و حدود 48.1  بیمه  میلیون 

خسارت پرداخت شده است.
از  حکایت  شده  منتشر  آماری  گزارش  حال  این  با 

افزایش تعداد بیمه نامه های صادره و همچنین تعداد 
موارد خسارت پرداختی دارد. به نحوی که تعداد بیمه 
نامه های صادره 11.۹ و تعداد خسارت های پرداختی 

51.1 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
بخش  سهم  که  دهند  می  نشان  آمارها  همچنین 
پرداختی  خسارت  و  تولیدی  بیمه  حق  از  غیردولتی 
درصد   58.8 و  درصد   6۷.8 ترتیب  به  بیمه  صنعت 
اجباری شخص  بیمه  رشته  دیگر سه  از سوی  است. 
ثالث در خودرو و مازاد آن با 3۷.4 درصد، درمان با 
23.3 درصد و بیمه های عمر و زندگی با 14.4 درصد 
بیشترین پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار را در اختیار 
بیمه های غیراجباری )کل  از سویی سهم  داشته اند. 

رشته های بیمه به جز شخص ثالث و حوادث راننده( 
از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به 5۷.5 درصد رسید. 
عبدالناصر همتی با بیان اینکه شاخص هرفیندال در 
صنعت بیمه بهبود یافته، اعالم کرد: انحصار بازار بیمه 
بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن معادل 1404 
واحد   362 قبل  سال  با  مقایسه  در  که  است  واحد 
)معادل 20.5 درصد( کمتر شده و بهبود یافته است.

براین اساس، شاخص حق بیمه سرانه در سال ۹6 به 
با  مقایسه  در  که  رسد  می  ریال  میلیون   4.2 حدود 
بینی  پیش  و  داشته  سال گذشته 18.4 درصد رشد 
 13۹6 سال  در  بیمه  نفوذ  ضریب  شاخص  شود  می 

حداقل به 2.3 درصد برسد.

ترقی اقتصادی : ایرانیان بیش از هر چیز برای خودرو و 
درمان پول بیمه پرداخت می کنند. سرانه بیمه هر ایرانی 
براساس آمار سال ۹5، 26۷ هزار تومان برای انواع بیمه هاست 
و سرانه خسارت بیمه ای 223 هزار تومان برآورد شده است.

ساالنه چقدر برای بیمه های مختلف هزینه می کنید؟ بیمه 
کسب وکار، درمان و خودرو برای اطمینان از جبران خسارت 
در آینده به همه توصیه می شود. در سبد هزینه های هر 
فرد ایرانی، بیمه جایگاه ویژه ای دارد هرچند بیمه در بعضی 
بخش ها پر هزینه تر است. هر ایرانی برای تضمین جبران 
خسارت در صورت لزوم در آینده چقدر به جیب بیمه ها می 
ریزد؟ سرانه بیمه هر ایران براساس آمار سال ۹5، 26۷ هزار 
تومان برای انواع بیمه هاست. این مبلغ در سال 1385 برای 
هر ایرانی 33 هزار و 500 تومان بوده است. در مقابل پرداخت 
این میزان سرانه، در سال ۹5 هر ایرانی به دلیل خسارت، 
223 هزار تومان از بیمه ها دریافت کرده است. سرانه خسارت 
بیمه ای هر ایرانی البته در سال 1380، 24 هزارو ۹۹4 تومان 
برآورد شده است. بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه اي پرداخت 
شده به طور سرانه به هر فرد ایراني در سال 13۹5 به بیمه 

شخص ثالث با مبلغ ۹6 هزار و 600 تومان و خسارت بیمه 
درمان با ۷0 هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ 12 

هزار تومان بوده است. بیشترین درصد خسارات بیمه اي به 
کل خسارت هاي بیمه ایي در سال 13۹5، با 43 درصد بیمه 

شخص ثالث، 31درصد بیمه درمان و 5 درصد بیمه بدنه 
اتومبیل بوده است و خسارات بیمه درمان در کل خسارات 
بیمه اي در سال 1380، 1۷ درصد و بیمه شخص ثالث 53 
درصد و بیمه بدنه اتومبیل ۷ درصد بوده است. این نشان 
می دهد خسارت بیمه شخص ثالث در سال 13۹5، نسبت 
به سال 1380، در کل خسارات بیمه اي 10 واحد درصد و 
خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه 
درمان 15 واحد درصد بیشتر شده است.  در سال 13۹5، 
به طور سرانه هر ایراني 100 هزار تومان براي بیمه شخص 
ثالث، ۷4 هزار تومان بیمه درمان، 1۷ هزار و  چهارصد تومان 
بیمه بدنه اتومبیل،  12 هزار و نهصد تومان حوادث راننده،  
11 هزار تومان بیمه عمر و 14 هزار و هفتصد تومان براي 
بیمه آتش سوزي پرداخته است.  38 درصد از حق بیمه هاي 
دریافتي بازار بیمه به بیمه شخص ثالث ، 28 درصد به بیمه 
درمان، ۷ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و 5 درصد براي بیمه 
حوادث راننده بوده، به عبارتي ۷۷ درصد از عایدي بازار بیمه 
کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق 

بیمه ها در سال13۹5 بوده است.

ترقی اقتصادی : به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رییس 
جمهوری جنجالی آمریکا برای خروج از برنامه جامع توافق 
هســته ای با ایران، ناظران و متخصصین صنعت بیمه از 
ریسک های پیروی از مقررات و دستورات اجرایی رییس 
جمهور این کشــور برای بیمه گران بــه ویژه بیمه گران 
اتکایی ابراز نگرانی کرده و احتمال پیامدهای عمده ای را 
نیز برای برخی از پوشش های تجاری پیش بینی کرده اند.

دونالــد ترامپ در روز 18 اردیبهشــت ماه اعالم کرد که 
واشــنگتن از برجام خارج شده و تحریم های ثانویه علیه 
تهران را نیز که در ســال های بعد از توافق هسته ای لغو 
کرده بود، بار دیگر برقرار کرد. این در حالی اســت که در 
سال های بعد از توافق هسته ای، تعدادی از شرکت های 
بیمه بین المللی به ویژه بیمه گران اتکایی جهان وارد بازار 
ایران شدند که از بین آنها می توان به مونیخ ری، اسکور و 

شرکت هندی جی آی سی ری اشاره کرد.
بــا این حال خروج آمریکا از برجــام، چند نگرانی عمده 
برای صنعت بیمه و بخش اتکایی جهانی بدنبال داشــته 
اســت. شرکت حقوقی و جهانی کالید اند کو اعالم کرده 
است: بدون در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی این تصمیم 
تحریم های جدید تحمیلی، بیمه گران را تحت فشار فوری 

تطبیق برای بررسی ریسک های خود خواهد کرد.
این شــرکت می گوید از دیگر پیامدهای تصمیم آمریکا 
تعرض بین تحریم های آمریکا و اروپاست. بیمه گران باید  
پیروی از وظایف نظارتی و نیز اصالح قراردادهای خود را 
چه تحت بندهای تحریــم یا قوانین موضوعه که به آنان 
حق عدم تحقق کامل بیمه نامه ها یا فسخ کامل آنها را می 

دهد، لحاظ کنند
پیامدهای خروج آمریکا از برجام برای صنعت 

بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی از تاســیس و فعالیت 4 

دفتر توســط بیمه گران خارجی در ایران 
خبر داد و افزود: یک درخواست 
دیگــر بــرای راه انــدازی دفتر 

توسط شرکت های 

خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.
عبدالناصر همتی از تاسیس و فعالیت 4 دفتر توسط بیمه 
گران خارجی در ایران خبر داد و افزود: یک درخواســت 
دیگر برای راه اندازی دفتر توســط شرکت های خارجی 
نیز در دستور کار قرار دارد. البته تاسیس این دفاتر البته 
به معنای فعالیت در ایران نیســت، بلکه بیشتر برای آن 
اســت که بتوانند از شرکت های بیمه ایرانی کار بگیرند. 
وی تصریح کرد: شرکت های بیمه اروپایی برای آنکه در 
ایران فعالیت کنند یا باید در ایران شعبه دایر کنند یا سهام 

شرکت های ایرانی را بخرند.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشــان کــرد: قبل از روی 
کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، شــرایط به خوبی در 
حال پیشرفت بود؛ اما بعد از آن روند همکاری ها مقداری 
ُکند شد. ما حق بیمه برای پوشش های اتکایی به طرف 
های اروپایی را به یورو پرداخت می کنیم و در زمان بروز 

خسارت نیز به یورو این خسارت ها را دریافت می کنیم.
همتی گفت: بیشــتر ذخایر ارزی بیمه مرکزی و شرکت 
های بیمه نیز به یورو است؛ با این حال برای پوشش برخی 
از ریسک های موجود در صنایع نیاز به دالر و سایر ارزها 
داریم که این موضوع باعث می شود تا حق بیمه مقداری 

گران تر شود.
وی با اشــاره به اعطای مجوز به چند شرکت ایرانی برای 
پوشش اتکایی بیمه های زندگی اظهار داشت: ما پوشش 

های خوبی را از یکی از شرکت های بیمه اروپایی در زمینه 
بیمه های زندگی گرفتیم؛ این اجازه برای این داده شد تا 
شرکت های ایرانی با محصوالت جدید بیمه گران اروپایی 

آشنا شده و آموزش های الزم را در این زمینه ببینند.
رئیس شورای عالی بیمه، در عین حال بیشتر مشکالت در 
روابط با بیمه گران اروپایی را مربوط به نقل و انتقال پول 
دانست و افزود: حق بیمه و دریافت خسارت نیازمند انتقال 
پول اســت و هنوز سیستم بانکی نتوانسته این مشکل را 

برای صنعت بیمه حل کند.
همتی تصریح کرد: با این وجود، حساب ویژه اتکایی را با 
قدرت حفظ کرده ایم و بخشی از پوشش های اتکایی را به 
آن می دهیم.در بحث واگذاری های اتکایی به طرف های 
خارجی حتما باید منافع دو طرف دیده شــود و تا زمانی 
که این منافع لحاظ شــود، به گسترش روابط بیمه ای ما 

با طرف های خارجی به ویژه اروپایی کمک خواهد کرد.
شرط تداوم قراردادهای اتکایی بیمه

ســیدمحمد علیپور یزدی دبیرکل سندیکای بیمه گران 
ایران درباره تداوم قراردادهای اتکایی خارجی بیمه گران 
ایران با بیمه گران اتکایی خارجی به ویژه در رشته بیمه 
های زندگی گفت: تداوم تمامی این قراردادها بستگی به 

امکان مبادله ارز دارد.
علیپور یزدی گفــت: اگر مبادله ارز امکان پذیر باشــد، 
قراردادهــای اتکایی خارجی چندان لطمه نمی خوردوی 
تصریح کرد: اگر مبادله ارز امکان پذیر باشــد قراردادهای 
اتکایــی خارجی چنــدان لطمه نمی خــورد و تمامی 

قراردادهای اتکایی ادامه خواهند یافت.
سال گذشته سه شرکت بیمه گر داخلی بیمه های عمر و 
زندگی خود را نزد بیمه گران خارجی، بیمه اتکایی کردند. 
همچنین بیمه مرکزی به توافقی برای پوشش 30 درصد 

از ریسک حوادث فاجعه آمیز با یک شرکت دیگر رسید.
سیدمحمد آسوده  مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان درباره 
تاثیر خروج آمریــکا از برجام بر پایدار ماندن قراردادهای 
بیمه اتکایی خارجی، گفت: در طول دو و نیم سال گذشته 
قراردادهــای زیادی با طرف های خارجی منعقد نشــده 
و رقــم قراردادهای موجود نیز به اندازه ای نیســت که 

بخواهند آن را لغو کنند.
سیدمحمد آســوده افزود: اساسا به دلیل محدودیت در 
حمل و نقل پول، امکان انعقاد قراردادهای بزرگ با بیمه 
گران خارجی به وجود نیامدوی، محدودیت های موجود 
در زمینه حمل و نقل پول را مهم ترین مانع برای انعقاد 
قراردادهای بزرگ با بیمه گران خارجی عنوان کرد و افزود: 

به دلیل محدودیت در حمل و نقل پول، اساسا امکان انعقاد 
قراردادهای بزرگ با بیمه گران خارجی به وجود نیامد و 
چند قراردادی نیز که بسته شــد، رقم محدودی دارند و 

ارزش بهم زدن ندارد.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان دربــاره بیمه 30 درصد 
از خســارت حوادث فاجعه بار ایران نزد بیمه گر اتکایی 
خارجی نیز اظهار داشــت: این خسارت بیمه شده است 
اما تاکنون خســارتی اتفاق نیفتاده است؛ در صورتی که 
خســارتی رخ دهد، حق بیمه را باید بگیرند و خسارت را 

پرداخت کنند که باز هم رقم آن پایین است.
کلــوپ پی. اند. آی انگلیس ارائه کننده بیمه پی اند آی 
و دیگر خدمات به جامعه کشــتیرانی جهان که توسط 
شرکت بیمه توماس میلر مدیریت می شود نیز در اظهار 
نظر خود درباره عقب نشینی ایاالت متحده، بر مشکالت 

احتمالی برای تجارت و بیمه دریایی تاکید کرد.
نیگل کاردن معاون کلــوپ مدیران تومان میلر پی. اند. 
آی در ایــن رابطه می گوید: انتظار می رود این تصمیم 
پیامدهای عمده ای بــرای تجارت دریایی با ایران و نیز 
بیمه این نوع تجارت در پی داشته باشد. اما یک ارزیابی 
کامــل از اثر احتمالی این تصمیــم، تنها زمانی محقق 
می شود که درباره وضعیت دیگر شرکای برجام که اخیرا 
حمایت خــود از این معاهده را دوبــاره اعالم کرده اند، 

شفاف سازی شود.
همچنین باید دفتــر خزانه داری کنتــرل دارایی های 
خارجی آمریکا )OFAC( نیز در رابطه با مدیریت دوره 
پیــش از موعد خروج قرارداد تحت این تصمیم، توضیح 
دهد. کلوپ پی. اند. آی اضافه کرده است که پیش بینی 
می شــود تحریم ها طی یــک دوره 180 روزه پیش از 

موعد خروج در 4 نوامبر 2018 دوباره اعاده شوند.
کاردن می گوید: کلوپ پروه بین المللی به رصد پیشرفت 
ها ادامه می دهد و دســتورالعمل های بیشتر را نیز در 
صورت وجود شفافیت بیشــتر ارائه خواهد داد. در عین 
حال، اعضا باید پیش از ورود به هر نوع وام جدید مربوط 
به ایران از مقررات جدید تطبیق تحریم ها مطمئن شوند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا مذاکرات سیاسی آغاز 
شده بین ایران و گروه 1+4 متشکل از انگلیس، فرانسه، 
آلمان، روسیه و چین برای مستثنی کردن شرکت های 
دنیا از تحریم های ثانویه آمریکا می تواند منافع اقتصادی 
ایران را حفظ کند؟ همچنین آیا بانک ها و بیمه های به 
ویژه اروپایی که طرف معامله و قرارداد با ایران قرار دارند 

از این تحریم ها مستثنی خواهند شد یا نه؟

نقل و انتقال پول پاشنه آشيل صنعت بيمه 
سيستم بانکی مشکل بيمه را حل نکرد

مطالبات بيمه آسيا كمتر متوسط 
صنعت بيمه است 

ترقی اقتصادی:گردهمایی مدیران و رؤســای اســتان ها و 
شعب بیمه آسیا با محوریت »توسعه فروش، وصول مطالبات 
و سودآوری« با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، 
اعضای هیأت مدیره، مدیران، مشــاوران و رؤسای استان ها 
و شعب بیمه آســیا به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار 
شــد.دکتر کاردگر ،نایب رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل 
بیمه آســیا با ارزیابی مثبت عملکرد رو به رشــد  بیمه آسیا 
در سال گذشــته، پورتفوی رشته  های شخص ثالث، حوادث 
راننده، بدنه و درمان را در مقایســه با ســال 13۹5 تشریح 
کرد.مدیرعامل بیمه آســیا ضمن ارائه آمار مطالبات از بیمه 
گذاران »بیمه آســیا« و مقایســه آن با »صنعت بیمه« طی 
سال های 13۹1 تا 13۹5، مطالبات بیمه آسیا را 16 درصد 
از متوسط صنعت بیمه پایین تر اعالم کرد و اظهار داشت: پی 
گیری درســت مطالبات، شناخت درست بیمه گذار و نظارت 
و کنترل موجب خدمت رسانی مناسب به مردم و سودآوری 

خواهد شد.

كاپيتال اینتليجنس : بيمه پارسيان 
شركتی توانمند است

ترقی اقتصادی: بیمه پارســیان روند با ثبات و توانمند خود 
را حفظ کرده است.شــرکت کاپیتــال اینتلیجنس )CI( در 
جدیدترین گزارش خود بیمه پارســیان را همچنان شــرکتی 
توانمند و با ثبات در فعالیت بیمه گری معرفی نموده اســت.
در این گزارش که در وبسایت کاپیتال اینتلیجنس منتشر شده 
اســت ؛ رشــد ، توانگری مالی و فعالیت حرفه ای بیمه گری 
شرکت بیمه پارسیان در اقتصاد کشورمان و همچنین صنعت 
بیمه با ثبات و مثبت ارزیابی شده و بیمه پارسیان را همچنان 
یکی از برترین شــرکت های صنعت بیمه کشــورمان معرفی 
نموده است.کاپیتال اینتلیجنس یک شرکت بین المللی است 
که در حوزه مطالعه ، شناخت و تحلیل و همچنین رتبه بندی 

بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت می نماید.

 »یزدخواستی«
سرپرست بيمه رازی شد

ترقــی اقتصادی: هیات مدیره بیمــه رازی، مهندس بهمن 
یزدخواســتی رئیس هیئت مدیره را به عنوان سرپرست بیمه 
رازی تا تعیین جانشین مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت 
اعالم کرد. در مراســمی که در سالن همایش های ساختمان 
مرکزی بیمه رازی بــا حضور اعضای هیات مدیره، نمایندگان 
ســهامداران، مدیران، مدیرعامل و کارکنان بیمه رازی برگزار 
شد، مهندس بهمن یزدخواستی، رئیس هیات مدیره بیمه رازی 
طی سخنانی ضمن اعالم اســتعفای دکتر محمود امراللهی و 
تصویب هیئت مدیــره و تاکید بر ادامه روند رو به تعالی بیمه 
رازی و با قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین به نمایندگی از 
اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان و ســهامداران و تالش 
به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان به عنوان سرپرست 

جدید این شرکت منصوب شد.

اولویت اول بيمۀ آرمان وصول 
مطالبات و ایفای تعهدات است

ترقی اقتصادی: مدیــر عامل بیمه آرمــان در آئین معارفه 
سرپرســت جدید معاونت فنی این شــرکت، اولویت اول بیمه 
آرمان را وصول مطالبات و ایفای تعهدات عنوان کرد.مدیر عامل 
بیمه آرمان معاونت فنی را به عنوان قلب تپنده شرکت توصیف 
کرد و افزود تقویت  بخش های مختلف شــرکت با استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا برای ادارۀ این معاونت بســیار ضروری 
است و الزم است هماهنگی و انتقال اطالعات این حوزه به شعب 

و شبکه فروش مدنظر مسئوالن آن قرار بگیرد.

توليد ۳۷9.9ميليارد ریال حق بيمه 
توسط بيمه دی

ترقی اقتصــادی: طبق گزارش عملکرد یــک ماهه مربوط به 
اردیبهشــت ماه ۹۷ شــرکت بیمه دی خســارت پرداخت شده 
از ســوی این شرکت در مدت یاد شــده مبلغ 1۹26 میلیارد و 
۹۹5 میلیون ریال بوده اســت.این شرکت 2500 میلیارد ریالی 
در اردیبهشــت ۹۷ از تعداد 31 هزار و 350 حق بیمه صادر شده 
مبلغ 3۷۹ میلیــارد و ۹65 میلیون ریال دریافت کرده که از این 
میزان 1۹1 میلیارد و 4۷5 میلیون ریال معادل 51 درصد مربوط 
به حق بیمه های بخش درمان اســت.همچنین رشته ثالث با در 
اختیار گرفتن 20 درصد حق بیمه های دریافتی دومین رشــته 
در این بیمه بود که بیشــترین دریافتی را نصیب شرکت کرده و 
مبلغ ۷5 میلیارد و 540 میلیون ریال آورده برای شــرکت داشته 
اســت. ضمن این که بیمه مســئولیت هم 15 درصد پرتفوی را 
در بخــش دریافتی ها به خود اختصــاص داده و در مجموع 55 
میلیارد و ۹58 میلیون ریال عایدی برای شرکت داشت.در بخش 
پرداختنی ها شرکت با پرداخت خسارت 2۷۹1 پرونده در رشته 
درمان  به ارزش 1۷80 میلیارد ریال ۹2 درصد پرتفوی را به این 
حوزه اختصاص داده و بیشترین پرداخت خسارت شرکت بیمه در 

این رشته ثبت شده است.
 

بازدید ویژه بيمه گزاران بيمه البرز 
از »نمایشگاه موزه لوور در تهران«

ترقی اقتصادی: در روزهای پایانی برپایی نمایشگاه آثار موزه 
لوور در تهران،  بیمه البرز تنها شرکت بیمه حامی این نمایشگاه 
با برگزاری مراســم ویژه ای با حضور مدیرعامل،  اعضای هیات 
مدیره،  مدیران و بیمه گزاران بــزرگ خود، از آثار موزه لوور در 
موزه ملی ایران بازدید کردند.نمایشگاه »موزه لوور در تهران« از 
اســفند سال گذشته به مدت چهار ماه در ایران برگزار می شود 
و بیمه البرز تنها شرکت بیمه کشور است که حامی این رویداد 

بزرگ فرهنگی بوده است.

اخبارکوتاه

۸۱ درصد حق بيمه توليدی در اختيار 9شركت

سرانه بيمه ای هر ایرانی چقدر است؟

خودرو و درمان بيشترین حق بيمه را می گيرند

دریافتی بیمه ها به تفکیک

بیمه شخص ثالث

بیمه درمان
بیمه بدنه اتومبیل

حوادث راننده

سایر

رشد ۳۵۷درصدی سودخالص بيمه  كوثر
ترقی اقتصادی :سود خالص شرکت بیمه  کوثر در سال۹6 نسبت  به سال 
گذشته 35۷درصد رشد داشــت.در این دوره شاهد رشد 344درصدی 

سود عملیاتی شرکت بوده ایم.
نوید خاندوزی تاکیدکرد: رشــد ســودهای خالص و عملیاتی در سال 
گذشته ناشی از ســرمایه گذاری های موفق در حوزه بازار سرمایه و نیز 
رونق بازار بوده است.وی افزود: درامد حق بیمه نیز نسبت به سال گذشته 

11درصد رشد داشته است.
مدیر اقتصادی و ســرمایه گذاری بیمه کوثر با بیان اینکه جمع حقوق 
صاحبــان ســهام و دارایی هــا به ترتیــب از رشــد 13 و 41درصدی 
برخوردار بوده اســت، تصریح کرد: ارزش ویژه هر سهم شرکت حدود 

هزارو350ریال است. 

 انتصاب مدیرعامل بيمه سرمد بعد 
از تایيد صالحيت در نهاد ناظر

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک صادرات ایران اعالم کرد که مراحل 
تایید صالحیت مدیرعامل جدید بیمه ســرمد در بیمه مرکزی در حال 
طی شــدن اســت و بعد از تایید نهاد ناظــر، مدیرعامل جدید فعالیت 
خــود را آغاز خواهــد کرد.حجت اهلل صیدی  دربــاره آخرین وضعیت 
انتصاب مدیرعامل بیمه سرمد گفت: مدیر عامل قبلی بیمه سرمد سال 
گذشــته از این شــرکت رفت و در حال حاضر این شرکت با سرپرست 
اداره می شــود.صیدی شــرایط فعالیت کنونی بیمه سرمد را مطلوب و 
خوب توصیف کرد و گفت: امیدوار هستیم با تایید صالحیت مدیرعامل 
 جدید بیمه ســرمد، این شرکت با قدرت بیشــتری فعالیت های خود 

را ادامه دهد.

 امضای تفاهم نامه همکاری بيمه تعاون 
با شركت ERS آذربایجان

ترقی اقتصادی :تفاهم نامه همکاری میان شرکت بیمه تعاون با شرکت 
ERSکشور آذربایجان بابت صدور بیمه نامه های مسافرت خارجی برای 
مسافران جهت ورود به کشــور آذربایجان امضا شد.در این نشست که با 
حضور مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه تعاون ، امین علی اف مدیرعامل 
و سرکان طالبلی عضو هیئت مدیره شرکت ERSکشور آذربایجان ، همتی 
مدیر بیمه های اشخاص و قدس مدیر استان آذربایجان شرقی بیمه تعاون 
برگزار شد، ضمن برشمردن اهمیت وجود بیمه نامه های مسافرتی برای 
مســافرین خارج از کشور ، مقرر شــد تا با همکاری سفارت آذربایجان و 
مبادی ورودی کشور آذربایجان ،بیمه نامه های مسافرت خارجی توسط 

شرکت بیمه تعاون صادر شود.



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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چند روز پیــش، رئیس ســازمان زندان ها و اقدامــات تأمینی و 
تربیتی کل کشــور گفت: 40 درصد از زندانیــان زن در زندان ها 
هیــچ مالقات کننــده ای ندارند که این باعث مشــکالت روحی و 
روانی بســیاری در آنها می شــود. این خبر احتماال ذهن بسیاری 
از مخاطبان را درگیر کرده اســت کــه چرا40درصد زنان زندانی 
مالقات کننده ای ندارند؟ یا به عبارتی کســی آنها را دوست ندارد؟ 
قبل از اینکه به عواقب این ماجرا بپردازیم، الزم اســت بدانیم آمار 
زنان زندانی در کشور چقدر است و 40درصد این زنان چشم انتظار 
چقدر می شود؟ از ســویی دیگر الزم است بدانیم جرائم این زنان 
چیست که این گونه طرد شده اند و کسی از آنها سراغی نمی گیرد. 
در ایــران آمار دقیقی درباره جرائم زنان و نســبت زنان زندانی در 
ســال های اخیر در دست نیســت و تنها منبع در  دسترس درباره 
این آمار، اعداد و ارقامی اســت که گاه و بی گاه، آن هم نه به صورت 
منســجم و دسته بندی شده، از سوی مسئوالن ارائه می شود. اصغر 
جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها، اول خرداد ۹6 جمعیت زندانیان 
را 223 هــزار نفر عنوان کرد. همان روز حمید شــهریاری، معاون 
رئیــس قوه  قضائیه به خبرگزاری تســنیم گفت: 225 هزار نفر در 
زندان های کشــور زندانی اند.  طبق ادعای مســئوالن سهم زنان و 
کودکان از این آمار ســه الی چهار درصد اســت. اگر مبنا را همان 
223هــزار زندانی در نظر بگیریم، مفهــوم چهار درصد آن، یعنی 
حدود هشــت هزارو ۹60زن و کودک زندانی هستند که به گفته 
رئیس ســازمان زندان ها، 40درصد این زنان مالقات کننده ندارند. 
اگرچه به لحاظ آمــاری و عنصر دربرگیری که یکی از عناصر مهم 
خبر را تشــکیل می دهد، این رقم ناچیز اســت امــا باید دید این 
رقم برای چه افرادی تعریف می شــود. زنانی که قرار اســت پس 
از خاتمه کیفر و تحمــل زندان به خانه و جامعه بازگردند و نقش 
خود را به عنوان همســر یا مادر ایفا کنند. مشکل اصلی این افراد 
نه در طی کــردن مراحل جامعه پذیری دوبــاره در کانون خانواده 
و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار اســت، بلکه اســتمرار وضعیت 

اصالح شده  آنان در عرصه  عمومی جامعه است. در واقع حضور این 
اقشار آســیب پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر پیشانی آنان 
می زند که زدودن آن را حتی ســاختار های رسمی هم برنمی تابد. 
براســاس آمارهای موجــود از نظر ترکیب جرم زنان، بیشــترین 
جرائم در میان آنها، جرائم اخالقی، جنســی و مواد مخدر بوده و 
نســبت کمی )حدود 30درصد( به جرائم خشونت آمیز و اقتصادی 
اختصاص داشته است. با نگاهی به این ترکیب می توان حدس زد 
زنان بدون مالقات کننده، احتماال مرتکب جرائم اخالقی و جنسی 
هستند. عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زندانی شدن 
یک فرد، خصوصا یک زن بر هیچ کس پوشــیده نیســت. در این 
زندانیان می توان به راحتی بروز توهم، شک و تردید، یأس، تضعیف 
اعتمادبه نفس و سرکوب غرایز جنسی را مشاهده کرد. حضور مادر 
خانــواده در زندان، عالوه بر ضربــه جبران ناپذیر به پیکره زنانه او 
خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه 

را فراهم می کند. 
زندانی شــدن زنان جرم زا خواهد بود؛ چراکه دیگر از نقش مادر در 
خانواده و تثبیت کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی شدن 
او، تبعــات منفی فرهنگی و اجتماعی زیــادی به بار می آورد. نبود 
مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشــیدگی کانون 
خانواده و... می شود. یعنی محکمه، زندان، قانون و خانواده به جای 
اصــالح، او را تبدیل به یک موجود خطرناک کرده اند که هر لحظه 
می تواند رفتارش خطرآفرین باشد. زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر 
جامعه محتاج نگاه ویژه ای از ســوی سازمان زندان ها هستند. باید 
فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه 
در دستور کار قرار گیرد.سازمان زندان ها می تواند با شناسایی این 
زندانیان و خانواده های آنان، ســعی کند پیوندی دوباره میان آنها 
برقــرار کرده یا از برخی گروه ها و نهادهای مدنی بخواهد به دیدار 
ایــن زنان بروند تا امید و بازگشــت به جامعــه را در آنها تقویت 
کنند. این ســازمان همچنین می تواند از روان شناسان و مشاوران 
و حتی جامعه شناســان بــرای حل این معضل کمــک بگیرد. از 
سویی دیگر رســانه ها نیز باید در این راه دشــوار قدم گذاشته و 
آموزش هــای عمومی الزم را در اختیار این خانواده ها قرار دهند تا 
آنهــا برای دیدار با زن زندانــی تمایل پیدا کنند. ضرورت دارد که 

در صداوســیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسائل حقوقی و 
کیفری ارائه شــود تا از دامن گستری جرائم و زندانیان زن کاسته 
شود. برای مقامات قوه  قضائیه هم مشخص شد که زندان با شرایط 
کنونی نه تنها مانع از بروز جرائم نمی شود بلکه به خودی خود باعث 
رشد بســیاری از جرائم می شود. به همین خاطر قانون جدید آیین 
دادرسی کیفری با رویکردی نوین بحث جایگزینی مجازات حبس 
را مطرح و دســت قضات را در اســتفاده از مجازات های جایگزین 
به جای زندانی کردن افراد باز گذاشــته است؛ مجازات هایی مانند 
ارائه انواع خدمات اجتماعی به اشــکال مختلف و ارائه راهکارهای 
نوین دیگری که در کشــورهای توســعه یافته کاربردی شده است 
می تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم زنان داشته باشد تا آنها از 

برچسب زندانی شدن رهایی یابند.
منبع: شرق

فرهنگ
ادب 7

و

بســیاری بر این باور بودند که روز چهارشنبه مبارک ترین روز برای رفتن به خواستگاری 
است. از آنجا که در آن ایام رسم بر این بود که خواستگار سرزده و بدون اعالم وقت قبلی 

به خانه  دختر بیاید، که از وضع خانه، پاکیزگی یا شلختگی صاحب منزل آگاه باشند.
پس از پسندیدن خانواده ها نوبت به مراسم بله بران می رسید. در این شب، بزرگان فامیل 
جمع می شــدند و درباره مهریه، شــیربها، مخارج عقد، جواهرات و... بحث می کردند..بعد 
از تعیین مهریه و شــیربها و... زن ها شال و انگشــتری با یک کاسه نبات، چند کله قند و 
یک خونچه شــیرینی به خانه دختر می آوردند و به اصطالح دختر، نشان می شد. مراسم 
نامــزدی در آن روزگار چنــدان طول و تفضیلی نداشــت. اگر بعــد از عقدکنان عروس 
نمی خواست تا مدتی به خانه داماد برود از طرف خانواده دختر چند طبق شیرینی و میوه 
به اسم »جاخالی با« )یعنی جای شما خالی نباشد( به خانه داماد می فرستادند که با این 

هدیه این اجازه به داماد داده می شد که می تواند به خانه  عروس رفت وآمد داشته باشد.
آداب عقد کنان 

دوران نامزدی خیلی طول نمی کشــید. باالخره خانواده دامــاد خبر می داد که فالن روز 
ساعت ســعد اســت و می خواهیم دختر را عقد کنیم. بعد از تعیین ساعت زمان مبارک 
اسباب عقد، طبق کشــان به خانه  عروس برده می شد. اسباب عقد شامل آینه و شمعدان 
خوانچه  نان و اســفند، رخت عروس، طبق نقل و کاســه  نبات، طبق کله قند، طبق میوه 
)ظرف های میوه تقریبا به قد و اندازه یک آدم بود(، طبق شــیرینی، شیشــه های گالب و 

قوطی هل و... بود.
چند زن، دســتمال های نقل را جلوی آشنایان می گرفتند و به این ترتیب، آنها را به مراسم 
دعــوت می کردند. )در آن دوران، کارت دعوت متداول نشــده بود( اما دعوت های مردانه 
این طور بود که یک مرد خوش خطی چندین »رقعه فدایت شوم« برای دوستان و آشنایان 
می نوشــت و غالم بچه ها این دعوتنامه ها را می رســاندند. روز پیش از عقدکنان در خانه 
داماد، رخت های نبریده، چادر و چاقچور، روبنده و کفش زردوزی عروس را در بقچه های 
اطلس و ترمه می پیچیدند و داخل خوانچه می گذاشــتند و در خوانچه بعدی کیسه های 
حنا، رنگ و ســدر قرار داشــت. در خوانچه سوم 10، 20 جفت کفش زنانه که باید میان 
کارکنان حمام زنان، جامه دار، آبگیر و... تقسیم شود. خوانچه چهارم، خوانچه اسفند پای 
عقد بود که هنوز هم معمول اســت و بعد از آن خوانچه های شــیرینی، میوه و طبق های 
آجیل و کاســه نبات بود. در یک خوانچه هم چندین کله قند، چند بســته چای و چند 

شیشه شربت گوناگون قرار داشت.
در خانه عروس، یک گوســفند حاضر کرده بودند تا خوانچه ها می رســد، سرش را ببرند، 
اســفند دود می کردند و خوانچه ها را تحویل می گرفتند. مراســم عقد در ســاعت و روز 
تعیین شــده به وسیله عاقد انجام می شــد. جلوی عروس، جانماز ترمه یا مخمل مروارید 
زیبایی که عروس ها در جهزیه شان داشتند، پهن می کردند و قرآن مهرکرده را در روپوش 
اطلسی بر ترمه می گذاشتند. دو نفر از خانم های سفیدبخت خانواده، پارچه سفیدی باالی 
سر عروس می گرفتند و نفر سوم روی سر عروس قند می سابید. رسم آن بود، زنانی که در 
اتاق عقد حضور داشتند باید »یک بخته« )زنی که شوهرش فقط یک زن داشت که در آن 

روزگار پیداکردن چنین زنی، کاری مشکل بود( یا »سفید بخت« باشند.
در لباس عروس هم نباید گرهی باشــد و بندهای لباســش سر سفره عقد باید باز باشد. 
عروس با گرفتن چند لیره و اشــرفی از قوم شوهر، بله را می گفت و هلهله زن ها نشان از 
بله گفتن عروس بود و ســرانجام عاقد، خطبه را می خواند و مطرب ها که پیرامون حوض 
خانه بودند، موســیقی می نواختند. در این هنگام باالخره داماد اجازه داشــت به مجلس 
زنانه بیاید و عروس برگزیده مادر و اقوامش را ببیند. عقد که تمام می شد، مغز یک فندق 
را درآورده در جیوه می ریختند و ســوراخ آن را با موم می گرفتند و آن را همراه عروس 

می کردنــد تا همین طور که جیوه در فندق می لغزد، دل داماد نیز برای عروســش 
بلغزد و هوو سرش نیاورد.

آداب و رسوم  عقد و عروسی

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم

مرحــوم گراهام بل هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد دســتگاهی 
که روزی توانســت از اتاق کارش بــا یک طبقه پایین تر صحبت 

کند چنان گســترده شــود که جهانی را در خودش جای دهد و 
نه تنها صدا که تصویر را هم منتقل کند؛ از آن فراتر بتواند هویتی 
جدید برای کاربرانش تعریف کند. اکنون با رشــد باورنکردنی و 
چشمگیر تلفن های همراه هوشمند بسترهای تازه ای برای حضور 
فراگیر رســانه ها و شــبکه های اجتماعی مهیا شده،  ضمن آنکه 
به دلیل رشــد روزافزون تعداد اعضا و بعد تأثیرگذاری بر فضای 
واقعی، این شــبکه ها اهمیت بسزایی پیدا کرده اند و در طی یک 
دهه از پدیده هایی موقتی به جهانی تبدیل شده اند.   شبکه های 
اجتماعی نوین در بازکردن دریچه ای جدید به سوی کاربران خود 
به ویــژه زنان نقش مهمی را ایفا کرده اند. در ایران نیز زنان که به 
دلیــل بقایای برجای مانده از فضای مردســاالرانه، فضا و فرصت 
محدودتری برای اظهارنظر داشته اند حاال با حضور در رسانه های 
نوین تا حدودی توانســته اند این محدودیت ها را در هم شکسته 
روابط خود را وسعت دهند، خألهای دنیای واقعی شان را پر کنند 
و فضای مناســبی برای اظهار خود و نظراتشان بیابند.   آن طور 
که از ســوی وزارت ارتباطات اعالم شــده اســت، درحال حاضر 
56 میلیــون نفر به اینترنت دسترســی دارنــد  و این در حالی 
است که بر اساس پژوهشــی که چند سال قبل ایسپا انجام داد 
بیشترین سهم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در کشور 
با ســهم 28.2 درصدی متعلق به زنان خانه دار بوده است.  این 
شبکه ها می توانند عالوه  بر کاربرد سرگرمی برای زنانی که همواره 
موانعی مانند قدرت، ســرمایه و شــرایط زندگی برای اشتغال و 

کارآفرینی آنان بوده،فرصتی اســت که می تواند آنان را از لحاظ 
اقتصادی توانمند کرده و باعث شــود وارد عرصه های اقتصادی 
که به باور بســیاری تاکنون مردانه مانده اســت بشوند و شرایط 
را بــه نفع خود تغییر دهند. ونیز بــرای زنان فضایی ایجاد کرده 
تا به راحتی ســخن بگویند و به خودگشودگی برسند؛ اتفاقی که 
موجب شــکل دهی نگرش مثبت بیشتر در مقابل خود و دیگران 
می شــود.زنان با عضویت در شبکه های اجتماعی سطح دانش و 
آگاهی خود را بــاال می برند و خود را عضوی از جامعه اطالعاتی 
می دانند. آنها با اســتفاده از فضایی که برایشــان فراهم می شود 
با ایجاد تحرکات اجتماعی و تغییر عقاید و اندیشــه های سنتی 
می توانند ســطح آگاهی و حضور و مشــارکت خود را در جامعه 
افزایــش دهند. در این میان هرچند کــه نباید از برخی معایب 
موجود این شبکه ها مانند نقض حریم خصوصی، برخی جرائم و... 
غافل شــد، اما باید به این نکته توجه کرد که اکنون شبکه های 
اجتماعی، با وجود کنترل و محدودیت بســیار در دسترسی، به  
شــدت با زندگی مردم عجین شده اند و اســتفاده از آنها هر روز 
نســبت به دیروز بیشتر می شــود و با حذف یکی، دیگری خود 
را نشــان می دهد. به این ترتیب به نظر می رسد در این میان بهتر 
است نگرش های منفی و بدبینانه را کنار بگذاریم و با برنامه ریزی 
و آموزش سواد رســانه ای فضای استفاده از شبکه های اجتماعی 
را مهیا تر و مناســب تر کنیم تا الاقل از محاسن بی شمار این فضا 

نسبت به برخی معایب محدود برای زنان محروم نشویم.

شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر شرایط زنان 

زنانی که هيچ کس دوستشان ندارد

ســتاره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا 
فرمانفرمــا و از فعــاالن اجتماعی ایــران و از 
شخصیت های برجسته بین المللی است و سالها 
ریاست ســازمان مددکاری اجتماعی ایران را 
در دوره رژیم پهلوی برعهده داشــت.پدر او  از 
نوادگان قاجار بود و دارای هفت همســر. مادر 
ســّتاره به نام معصومه همسر سوم او محسوب 
می شد.ستاره در شیراز در سال 12۹۹شمسی 
متولد شــد و در تهران بزرگ شــد.تا ســنین 
نوجوانی در ایــران تحصیل کرد و پس از فوت 
پدر و بــا اجازه برادر و مادر خــود برای ادامه 

تحصیل راهی آمریکا شد. 
در آنجا به تحصیل در رشــته جامعه شناســی 
روی آورد و پس از پایان تحصیالت در همانجا 
ماند. سپس با یک دانشجوی هندی ازدواج کرد 
و آنها دارای فرزندی به نام میترا شدند. ولی به 
علّت نیافتن شغل برای شوهرش در آمریکا وی 
به هند بازگشــت و پس از مّدتی از ستاره جدا 

شد و این اّولین و آخرین ازدواج ستاره بود.
ســتاره از همان نوجوانی غمخوار، سنگ صبور 
و چاره ســاز بود. او در همان روزگار شــوکت 
فرمانفرمائــي هــم در قصر بزرگشــان محرم 
خدمــه و کارکنان بود و هنوز جــوان بود که 
اجازه گرفت تا همراه همســر سفیر آمریکا در 
تهران - که گروهي از همســران دیپلمات هاي 
مقیم تهــران را بــراي کارهــاي خیریه گرد 
آورده بود- به گودهاي جنوب شــهر برود که 
هزاران تن در حاشــیه برکه اي از لجن و انواع 
بیماري ها، آن جا مي لولیدند. خانم دریفوس 
که یک داروي زخم ســر )کچلي( از آمریکا با 
خود آورده بود، ســتاره را دســتیار گرفت؛ آن 
دو گاه تــا نیمه هاي شــب با دســتکش هاي 
سفیدي در دســت به مداواي فقیران مشغول 
بودند.ســتاره کاًل مّدت ده سال در آمریکا ماند 
و ســپس به ایران بازگشت و توانست با کمک 

عّده ای از درباریان و خانواده خود مؤسســه را 
در ایران تأســیس کند. از فعالیت های مؤسسه 
آنها تربیت مددکاران و فرستادن آنها به خارج 
از کشور برای ادامه تحصیل تأسیس خانه های 
ســالمندان و دیگر مراکز بهزیســتی در ایران 
بود.ســتاره فرمانفرمائیان  در راه احقاق حقوق 
زنان ایرانی بسیار تالش نمود.از دیگر اقدامات 
ماندگار او تأســیس مراکز رفــاه در محلّه های 
فقیرنشــین و حاشیه تهران بود که به کودکان 
و خانواده ها کمک می کردند. او همچنین اّولین 
کسی است که سیستم آموزشی مهدکودک ها 
در ایران را براساس اصول تربیتی مدرن تغییر 

و تحّول داد.
»مدرسه عالی مددکاری اجتماعی« بعد از چند 
ســال فعالیت با مجوز وزارت علوم به دانشگاه 
ارتقــا یافــت و از طریق کنکور سراســری در 
دو مقطع لیســانس و فوق لیســانس دانشجو 
جذب می کرد. این مدرســه و شاگردان ستاره 
فرمانفرماییــان خدمــات اجتماعی و حمایتی 
محله هــای  پرورشــگاه ها،  در  را  بســیاری 
فقیرنشین، مدارس، زایشــگاه ها و درمانگاه ها 
تعریف و اجرایی کردند. شاگردان فرمانفرمائیان 
با نظارت او در محله روســپی خانه های تهران، 
درمانگاه و محل های ویژه ای برای ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی به زنان روسپی راه اندازی 
کرده بودند و در آتش سوزی بزرگ این محله در 
دهه چهل، در مهار آتش به مأموران آتش نشانی 
کمک کردند. ستاره فرمانفرمائیان در سال های 
دهــه 50 و 60 میــالدی، به دعوت ســازمان 
ملل متحد، برای اجــرای طرح های مددکاری 
اجتماعی در خاورمیانه بــه عراق و پس از آن 
به مصر، سوریه و لبنان سفر کرده بود.دانشگاه 
هاروارد نام ســتاره فرمانفرماییان را به عنوان 
یکی از زنان پیشرو در علم مددکاری در لیست 
»زنان تأثیرگذار تاریخ آمریکا« قرار داده است.

او در 28بهمن ســال 135۷به دست چند تن 
از دانشجویانش دســتگیرو بازجویی  وپس از 
یک روز زندانی شــدن تبرءه و آزاد شد و برای 
همیشــه به آمریکا مهاجرت کرد. او خاطرات 
زندگی و کار حرفه ای خود را در کتابی با عنوان 
»دختری از ایران« منتشــر کرد که این کتاب 
در ایران بارها تجدید چاپ شــد.چنین بود که 
یکي از دخترهاي کوچک فرمانفرما، چندان که 
سایه پدر از سرش پرید، ماجراجوترین فرزند از 
32 نفر دختر و پســر فرمانفرما شد.وی ساعت 
12:36 روز چهارشــنبه ســوم خرداد 13۹1 
هجری شمســی  در لس آنجلس و در ســن 

۹1سالگی در گذشت.
 یکی از توصیه های ارزشمند او،مددکار باید به 
هر کاري تن بدهــد تا اجتماعش را بهتر کند. 
این آدم ها اشــتباه مي کنند که فکر مي کنند 

با تغییر حکومت یا دولت و از راه سیاست باید 
جامعه را بهتر کرد. نه، این درست نیست. باید 
رفت و از ته ته جامعه شــروع کرد. باید ریشه 
هــاي درد را شــناخت . در اتاق هــاي تهران 
نشســتن فایده ندارد. هیچ اتاقي فایده ندارد، 
میــز آدم را تنبل مي کند. بایــد رفت در این 
حلبي آبادها در جائي که پشتي ندارد نشست. 
باید به زن ها نه گفتن را یاد داد. باید به مرد ها 
یاد داد که محبت و مردانگي به ســیلي نیست 
که به گوش زن و بچه شــان مــي زنند. براي 
این کار اگر الزم اســت باید در مسجد نشست، 
اگر الزم است باید به شهرنو رفت، باید نترسي 
اگر تمام تنت شــپش بگــذارد، اگر نگذارد که 
نمي فهمي شپش یعني چي. اگر روغن شیطان 
نمالیده باشــي بر پوست کســي چه مي داني 

سوزش یعني چه.

ستاره فرمانفرمائیان
مادر مددكاری اجتماعی ایران

 ازدواج را اهرم فشار نکنيم
مهشید ابارشی

بارها از خانم های مختلف می شنوم که می گویند »دیگه سن مون داره می ره باال و هیچ رابطه جدی 
ای در زندگی مون نیست )منظور از رابطه جدی، همان مورد مناسب ازدواج است(«.

وقتی هم این را می گویند، غمی در چهره شان هست که جگر آدم را می سوزاند.ازدواِج خوب، خیلی 
هم خوب اســت. اما مشکل قضیه وقتی است که بودن با مردی به منظور ازدواج، تبدیل می شود به 
بزرگ ترین دغدغه.خب مشــکلش چیست؟ مشکل اول خودسرزنشی و تخریب اعتماد به نفس و به 
تبع آن، افســردگی دختری ست که به نادرست تصور می کند البد یک مشکلی دارد که کسی پیدا 
نمی شــود با او ازدواج کند.بعد هم گیر می دهد به سر و صورت و هیکل خود و نتیجه اش می شود 
میلیون ها تومان خرج عمل زیبایی و از صبح تا شــب در مطب های رژیم و سالن های آرایش بودن 
برای دیده شدن.مشــکل اصلی جایی از داستان است که مِن زن، رضایتم در زندگی، منوط می شود 
به وجود یک مرد و حتی در صورت ایجاد رابطه و ازدواج هم می شوم یک آدم بهانه گیر، انحصارطلب 
کنترلگر و پر از ترِس از دست دادنش.وقتی هنجارهای اجتماعِی ناکارآمد، می شوند اهرم فشار بر سر 
دخترها، نتیجه اش هم می شود این همه شکنندگی. فرهنگی که ازدواج را از فتوحات زندگی می داند 
و ارزشــمندی دختر، گره می خورد به آن، دختر هم در معرض آســیب پذیری و احتماِل ازدواج با 
ریسک باال قرار می گیرد. وقتی مادرها از 14 سالگی دخترشان، شروع به جمع کردن جهیزیه می کنند 
و از 15 ســالگی به فکر این هستند که فالن انگشتر را سر سفره 
عقد به او بدهند و از سفر مکه شان پارچه چادری برای عقد کادو 
می آورند، ازدواج را می برند در طبقه باالیی از دغدغه های دختر 
نوجوان شــان. نتیجه اش هم می شود این همه ازدواج بی درایت 
براســاس همان هنجارهای اجتماعی، بدون حتی وجود ابتدایی 
ترین استانداردها. ما باید با خودمان بتوانیم در یک رابطه محبت 
آمیز، محترمانه و دلسوزانه باشیم، نه سختگیر و سرزنشگر. کسی 
نمی تواند باعث خوشحالی و خوشبختی مان شود. ازدواج در این 
زمانه هدف زندگی نمی تواند باشد، بلکه یکی از ده ها گزینه برای 
ادامه زندگی ست. لطفا دختران مجرد را برای وسعت بخشیدن به 

نگاه شان به زندگی، تشویق کنید.

عذرا فراهانی 
روزنامه نگار و رئیس هیات مدیره موسسه راز

نفیسه زارع کهن 
روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره موسسه راز
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محیط طباطبائی   

ســید محمد طباطبائی در 26 خردادماه 1281 خورشــیدی در »زواره« در شمال شرقی اصفهان 
به جهان آمد. در مکتب خانه ی همان شــهر تحصیل کرد، همانجا به مدرســه رفت و در مدرسه ی 
کاسه گران اصفهان، زبان فرانسه را آموخت .در سال 1302 به تهران رفت و از مدرسه ی »دارالفنون« 
دیپلم ادبی دریافت کرد. در ادامه، به مدرسه ی حقوق وارد شد و سه سال بعد نیز به خدمت وزارت 
معارف درآمد و جهت تدریس و پذیرفتن شــغل ریاســت دبیرســتان به خوزستان رفت. سه سال 
در آنجــا ماند و پس از آن به تهران برگشــت و در »دارالفنون« بــه تدریس پرداخت. مدتی نیز در 
دانشکده ی افســری، تاریخ و جغرافیا درس می داد. استاد میر سید محمد محیط طباطبایی مردی 
بود خودآموخته که هیچ اســتادی بر او منت نداشت. شــاید بتوان گفت که او آخرین شخصیت از 
پژوهشــگران و نویسندگان بزرگ ما بود که با شیوه ی سنتی شرقی بار آمده بود.او بدون این که در 
محضر استادی درس خوانده باشد، در سایه ی هوش سرشار و حافظه ی نیرومند و عشق به آموختن 
و پژوهش به مقام واالیی که داشــت رسیده بود. سید محمد طباطبائی پس از شرکت در کنگره ی 
هزاره ی »فردوســی« در سال 1313 خورشیدی و پس از ایراد خطابه ای عمیق و پر محتوا با عنوان 
»عقیده ی دینی فردوســی« توانست توانایی علمی ـ پژوهشــی خود را به نمایش بگذارد و پس از 
آن، نزد دانشــمندان ایرانی و خارجی به عنوان پژوهشــگری ژرف اندیش و توانا، احترام بسیار کسب 
کرد.نامش »ســید محمد طباطبائی« بود اما از سال های جوانی که شعر می سرود، تخلص »محیط« 
را برگزیده بود. بیشــتر ساعات زندگی او در کتابخانه می گذشــت.حافظه ی نیرومند او مخزنی بود 
آکنده از معلومات و اطالعات بســیار وســیع و گرانبها در تاریخ، ادب و فرهنگ ایران و اقوام مجاور. 
اطالعات او در مورد تاریخ قاجار و نیز رویدادهای زمان معاصر، شــرح حال رجال سیاســی و ادبی 
ســوابق اخالقی، اجتماعی و سیاسی آنان بسیار چشــمگیر بود. این گونه اطالعات در باره ی رجال 
معاصر  در آن دوران، در کمتر کتاب یا مجموعه ای دیده می شــد و یا اصاًل دیده نمی شد.این آسان 
نیست که یک نفر بیش از هفتاد سال غرق در مطالعه و تحقیق باشد. استاد »محیط« بیش از هزار 
رساله و مقاله ی علمی، ادبی، انتقادی و تحقیقی دارد. در ده ها کنفرانس و سمینار و کنگره ی علمی 
و تحقیقی، در خارج و داخل شــرکت کرده بود. انتشــار مقاالت تحقیقــی او در مجله ی »ارمغان« 
»مهر« و »تعلیم و تربیت«، اســتاد محیط را، پژوهشــگری پُرمایه، جامع و شایســته ی نام خویش 
نشــان داد.»محیط طباطبائی« ســال ها در وزارت معارف یا وزارت فرهنگ امروز و برخی مؤسسات 
دیگر خدمت کرد. مدتی مدیریت مجله ی »آموزش و پرورش« را داشــت. زمانی مجله ی »محیط« 
را منتشــر می کرد. دوسال به ســمت رایزن فرهنگی ایران در دهلی و چهار سال نیز به عنوان رایزن 
فرهنگی کشــورمان در عراق، ســوریه و لبنان خدمت کرد.  در همه ی این اوقات چه زمانی که به 
 صــورت دبیر تدریس می کرد و چه زمانی که به عنوان مشــاور و نماینــده ی فرهنگی ایران در آن 
کشــورها بــود، فکر و ذکرش فرهنگ ایران و بحث و تحقیق در بــاره ی آن بود. او بر چند کتاب از 
جمله دیوان حافظ، دیوان مجمر اصفهانی و گلستان سعدی مقدمه نوشته و بر تصحیح آنها نظارت 
داشته اســت.همچنین کتاب »تحلیل مطبوعات ایران« را نیز او تألیف کرده است. از آثار دیگر استاد 
می توان به کتابهایی چون مجموعه مقاالتی مربوط به »ســید جمال الدین اســدآبادی«، مجموعه 
مقاالتی در مورد »فردوســی«، »گلســتان ســعدی«، »دیوان حافظ«، »خیام و خیامی« و »تاریخ 
تحلیل مطبوعات« اشــاره کرد. یکی دیگر از آثار اســتاد، »مجموعه ی اشعار« اوست با چندین هزار 
بیت که بسیاری از آنها، آئینه ی اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه است.استاد »محیط« را نگذاشتند 
به دانشــگاه راه یابد.کســانی که در آن ایام با او هماورد بودند، توانســتند با کارشکنی های خویش 
ناجوانمردانه او را کنار بزنند. هم ساالنش در آن سال ها، حق دوستی را رعایت نکردند و سمتی را که 
حق مســلم او بود، از وی دریغ داشتند.حتی کسانی که استاد، آنها را به شاگردی هم قبول نداشت 
چون به دانشــگاه راه یافته بودند با شوخ چشــمی و خودنگری در مقابل او دم از اســتادی خویش 
می زدند. آنها با بند و بســت های رندانه، او را از راه یافتن به محیط های پژوهشــی و آموزشــی، باز 
می داشــتند.با وجود کمبود شدید استاد و مدّرس توانا در سطوح دانشگاهی، به این استاد ارزشمند 
فرصت داده نشــد تا به صورتی وسیع تر و در سطحی اثرگذارتر به انتشار دانسته های پُرارزش خود 
بپردازد. شــاید که از نیش قلم و بیان صریح و تندش، از اســتقامت و اســتقالل شخصیتش واهمه 
داشــتند. داشتن مدرک لیســانس، فوق لیســانس و دکترا بهانه بود.البته راه نیافتن او به دانشگاه 
سبب نشد که در زمینه های پژوهشی و آموزشی، به تحقیق و بررسی نپردازد. برعکس، او تقریباً هر 
هفته، مقاله ای انتقادی و غالباً تند در باره ی وضعیت نابسامان دانشگاه ها و مراکز علمی می نوشت و 
کمبودهای آموزشی را بازگو می کرد. گذشته از آن، به تشریح شرایط آرزویی و درخور یک دانشگاه 
مناســب و یا یک مرکز علمی و پژوهشــی واقعی می پرداخت.او می گفت و می نوشت که یک استاد 
پژوهشگر چه صفات و خصوصیاتی باید در کار خود داشته باشد. بیشتر افراد می گفتند چون استاد 
خود به دانشگاه راه نیافته، چنین و چنان می نویسد. اما حقیقت جز این بود.  استاد محیط طباطبای 
درسال 133۷ خورشیدی سرپرستی»مرزهای دانش« رادیو ایران را به عهده گرفت و خود نیز در آن 
برنامه ها  ســخنرانی می کرد.محیط طباطبائی در آن برنامه ها از استادان و دانشمندان و پژوهشگران 
دعوت می کرد که در باره ی موضوعی ویژه، ســخنرانی کنند. این مسؤلیت 31 سال تداوم یافت. در 

سال های پایانی مسؤلیتش، خود اســتاد، سخنران بیشتر برنامه ها بود. سخنرانی های مورد نظر، در 
سراســر ایران، با زبانی ســاده، روان و شیرین پخش می شــد. این برنامه ها در آشناساختن طبقات 
گوناگون مردم ایران و مردم فارســی زبان سرزمین های همسایه با فرهنگ دیرینه سال خود نقش 
بسزایی داشت.صورت پسندان، سیرت او را ندیدند.جای دریغ و درد است که انسانی توانا و فرهیخته 
با ســرمایه ای از خرد و دانش نتواند از مواهب مادی زندگی بهره ی چندانی ببردصورت پســندان و 
متظاهران، سیرت انسانی و ارزشمند او را ندیدند و قدرش را ندانستند.استاد محیط طباطبائی تمام 
عمر خود را در خیابان شهال )ژاله ی سابق( در یک خانه ی دویست متری و با نهایت عزت و مناعت 
طبع زندگی کرد.وی  بیش از 60 سال قلم زد و بیش از دوهزار مقاله نوشت. نوشته های او همیشه 
مورد عالقه ی خوانندگان بود اما حکام وقت هرگز دل خوشی از او نداشتند زیرا آنها دوست داشتند 
که قلم او در خدمت منافع آنان باشــد. آزاداندیشی و اســتقالل فکری محیط طباطبائی و رفتار و 
گفتار او مایه ی ناخرسندی قدرتمندان زمانه بود. با این همه، صالبت شخصیت او چنان بود که ناچار 
تحملش می کردند تا از نام و اعتبارش بهره برگیرند. او زندگی مرفهی نداشــت. حقوق بازنشستگی 
بســیار ناچیــزی از وزارت آموزش و پرورش دریافت می کرد. مبلغی هــم از بابت برنامه ی رادیویی 
مرزهای دانش از رادیو می گرفت که آن روزها، آن برنامه تعطیل و مقرری او نیز قطع شده بود.دانش 
بســیار گسترده ، فراوانی نوشته ها و پژوهش های »محیط طباطبائی«، موجب شد تا برخی دوستان 
و بعضی مراکز فرهنگی کشــور، در اندیشــه ی ادای احترام نسبت به او برآیند. »محیط طباطبائی« 
پیش از مرگ بر اثر زمین خوردگی دچار عفونت پا شــد. یک ماه بیمار و بســتری بود. کمی بعد به 
علت بروز اختالالت در ناحیه ی قلب در بیمارســتان بستری شد. مدتی بعددچار خونریزی گوارشی 
گردید و باالخره در بعد از ظهر سه شــنبه بیســت و هفتم مرداد 13۷0 بدرود حیات گفت. پیکر او  

طبق وصیت استاد به برج طغرل در نزدیکی ابن بابویه در شهر ری به خاک سپرده شد.
آثار

آثــار محیــط طباطبائی متجــاوز از 2500 مقالــه و 600 خطابه اســت. عناوین تعــدادی از آثار 
تجدیدچاپ شده او:

تحلیل مطبوعات ایران
مجموعه مقاالت در مورد سید جمال الدین اسدآبادی

مجموعه مقاالت در مورد فردوسی
مجموعه مقاالت در مورد گلستان سعدی

مجموعه مقاالت در مورد دیوان حافظ
مجموعه مقاالت در مورد »خیامی یا خیام«. مضمون این کتاب این اســت که »خیام« ریاضیدان و 

منجم با »خیامی« شاعر، دو شخص متفاوت هستند.
مجموعه مقاالت در مورد تاریخ تحلیل مطبوعات

مجموعه مقاالت در مورد محمد زکریای رازی
مجموعه مقاالت در مورد اعزام محصل به اروپا

دیوان اشعار
عظیم پس از باب و پیش از ازل

رساله خالویه یا ایقان
طاهرا یا طاهره پژوهشی در شعر منسوب به طاهره

برهان قاطع
گفتگوی تازه درباره تاریخ قدیم و جدید

مهمترین اثر استاد محیط طباطبائی گردآوری مجموعه آثار میرزا ملکم خان روشنفکر دوره ناصری 
می باشد که بعد از انتشار جلد اول آن بنا به دالیل نامعلومی ناتمام مانده است.

عنوان کتاب: شناخت هویت زن ایرانی
نویسنده : شهال الهیجی و مهرانگیز کار )جلد 1(، شهال الهیجی )جلد 2(

نشر: روشنگران و مطالعات زنان
قیمت : جلد اول       35000 تومان    جلد دوم     60000تومان

تعداد صفحه : جلد اول و جلد دوم  3۹4 ص 

درباره کتاب 
کار پژوهش و نگارش این کتاب دو جلدی را از ســال13۷۷ با همکاری مهرانگیز کار شروع نموده  
و جلد دوم آن را  نیز با همین عنوان در گســتره تاریخ مادها،هخامنشــیان، سلوکیان، اشکانیان و 
ساسانیان پس از سال ها تالش سرانجام در سال  13۹۷ به پایان رسانیده است که توسط انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان منشر گردیده است . او با اشاره به این مطلب که جلد دوم کتاب در باره  
هویت زنان  در مقوله کار است، هویت زن امروزی را منوط به آزادی و استقالل مالی دانست.شناخت 

هویت زن ایرانی 2 در گستره ی تاریخ )مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان(
پژوهش در راستای درک و دریافت موقعیت و چگونگی زندگی زنان در گذشته ی ملت ها، بازگوینده 
ی حقایقی از روابط درونی جامعه اســت که به وقت خود تاریخ ســاز بوده و به اعتال یا اضمحالل 
ملت و دولتی انجامیده است اما در نوشته های هیچ یک از تاریخ نویسان سنتی اثری از آن نیست. 
به همین اعتبار، پژوهش درباره ی وضعیت زنان در تاریخ گذشته ی ایران نیز می تواند راهگشای 
درکی صحیح تر از روند تکامل اجتماعی و چگونگی مراودات درون مردمی و به عبارت دیگر، تاریخ 
راســتین مردم ایران باشد. هدف از این کاوش، یافتن هویت راستین و در سایه مانده زن ایرانی 
است که در چارچوب »مقتضیات« و در محدوده »قراردادهای اجتماعی« نقش پذیرفته است تا 
بتوان از این طریق به هویت راســتین انسان ایرانی از آغاز گام نهادن به صحنه ی تاریخ جهان 
پی برد.هرچند تمامی اشــکال پیدا و ناپیدای زندگی و حضور اجتماعی زن ایرانی در پس پرده 
ی پیش داوری ها و معیارهای ارزشی خاص حکومت های اقتدارگرا و خود محوربین در اسارت 
سرنوشــتی از پیش ســاخته از دیدگان ظاهربین پنهان مانده و الجرم انکار شده است، اما اثر 
حضور او در دوره های گوناگون و پرفراز و نشــیب حیات ملی و سیاســی ملت ما و در شــکل 
گیری تمدن و ویژگی های فرهنگ ایرانی، انکارناپذیر است.هدف از چنین پژوهشی را می توان 
با این پرســش همراه کرد که چرا زندگی زنان در خاورمیانه و ایران از زمان های دور با رنج و 
نامرادی بیشتری همراه بوده است؟ در پی یافتن پاسخ این سوال، خود به خود سلسله پرسش 
های دیگری مطرح می شــود. چرا زندگی انســان ایرانی به رغم تمدن دیرپا و فرهنگ کهن و 
درخشــانش با توفیق و اعتالیی سزاوار این ملت باستانی همگام و هماهنگ نبوده است؟ از چه 
رو این ســرزمین بارها و بارها مورد حمله و هجوم فرهنگ های پســت تر از خود قرار گرفته و 
تا پرتگاه نابودی کامل پیش رفته اســت؟ چرا و چگونه اســت که به رغم همه ی این رنج ها و 
محنت ها، ما هنوز با همان نام باستانی و کم و بیش همان زبان و همان ترکیب قومی و نژادی 
و در همان موقعیت جغرافیایی بر پهنه جهان ایستاده ایم؟ کدام بخش از جامعه، بار این بقا را 

به دوش کشیده و به منزل رسانده است؟

]جلد دوم این کتاب در 3۹4 صفحه توســط خانم شــهال الهیجی به نگارش درآمده وانتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان آن را در سال 13۹6 به چاپ رسانده است. عالوه بر مقدمه و یادآوری 
مطالــب پیش گفتــه در کتاب اول، در پایان فصول پنج گانه کتاب منابع ذکر شــده و در پایان 
فهرست اعالم آمده اســت. مطالعه این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حوزه تاریخ و جامعه 

شناسی و مطالعات زنان و عالقمندان به این حوزها توصیه می شود.

بخشی از مقدمه کتاب
تمامی اشــکال پیدا و ناپیدای زندگی و حضور زن ایرانی در پس پرده پیش داوری ها و معیارهای 
ارزشی خاص حکومت های اقتدارگر و خود محوربین در اسارت سرنوشتی پیش ساخته از دیدگان 
ظاهر بین پنهان مانده و الجرم انکار شــده است . اما اثر حضور زن ایرانی در دوره های گوناگون و 
پرفراز و نشیب حیات ملی و سیاسی ملت ما و در شکل گیری تمدن و ویژگی های فرهنگ ایرانی 
انکار ناپذیر اســت. از همین رو اســت که امروزه واژگانی نظیر فردساالری آسیایی، جمع ساالری 
اروپایــی ،انزواطلبی و خودمداری امریکایی و دیگر طبایــع اجتماعی ملت ها نظیر نظامی گرایی 
ژرمنی،قانون طلبی انگلوساکسونی ،آزادی خواهی فرانسوی،دیکتاتور طلبی روسی ،وحدت طلبی 
یهودی و عرفان گرایی ایرانی از طریق بررســی تاریخ گذشــته جهان و ملت ها به فرهنگ لغوی و 
اصطالحات جامعه شناسی زبان های پویا و زنده جهان پا نهاده است.متاسفانه باید این واقعیت را 
بپذیریم که تاریخ نویسی در کشور ما دست کم در ادوار کهن مورد توجه اندکی از اهل قلم بوده و 
به کفایت به آنها پرداخته نشده است . در ادوار بعدی نیز آن اندک تاریخ نگارانی که به هر دلیل به 
تاریخ نویسی همت گمارده اند زنان را یکسره از آثار خود حذف کرده اند. چنان که گویی این مرز 

و بوم سرزمین مردان بوده و زنان در آن حضورنداشتند.

آد  م های  خوشبخت كتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 55 - نیمه اول خرداد 1397 

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

کافه کتاب 

کافهداستان

هماندیشی

زار محمد که پس از بیســت سال کار کردن در خانه یک فرنگی دو هزارتومان پول جمع کرده بود 
تصمیم می گیرد برای فرنگی جماعت دیگر کار نکند.پیش امام جمعه بوشهر می رود واو با برداشتن 
ســیصد تومان از آن پول بقیه پس اندار زار محمد را حالل می شــمارد .او ســپس به کربال می رود.
در بازگشــت با ســیصد تومان یک دکان جو فروشی در بوشهر باز می کند. هزار تومان باقی مانده را 
با وسوســه های محمد گنده رجب به کریم حاج حمزه می دهد تا با او کار کند و سودش را تقسیم 
کنند.کریم حاج حمزه در مقابل این پول خانه ایی را که قبال پیش دو نفر دیگر گرو بوده اســت به 
گرو می گذارد پیش زار محمد، اینکار در حضور شیخ ابوتراب که محضر دارد انجام می گیرد.چند ماه 
بعد که زار محمد می فهمد خانه جاهای دیگری باز گرو بوده است پیش آقا علی کچل که وکیل است 
می رود و از او می خواهد که کارش را درســت کند.او شصت تومان حق الوکاله می گیرد تا کارش را 
درســت کند ولی کاری برای زار محمد نمی کند حتی به او می گوید پولی که دادی کم است چهل 
تومان دیگر بیاور تا کارت را درســت کنم.زار محمد حاضر می شــود تا پولش را خرد خرد بگیرد اما 
کریم حاج حمزه چون با محمد گنده و شــیخ ابو تراب و آقا علی گچل همدســت است و پول را با 
هم خوردند حاضر به برگرداندن پول نیستند.زار محمد که می فهمدکه دیگر دستش به هیچ جا بند 
نیســت و هیچ کس هم نیســت که به او کمک کند. تصمیم می گیرد هر چهار نفر را که با هم برای 
خوردن پولش همدست شده اند بکشد و از آنها انتقام بگیرد.زار محمد با زنش درباره انتقام صحبت 
می کند. شهرو می گوید: اگر تو بمیری من وبچه هام بعد از تو چه کار کنیم ؟ محمد می گوید :بخاطر 
همین بچه ها تصمیم به انتقام گرفتم ،باالخره کسی باید پیدا شود و این ظالمان را نابود کند. سپس 
بــه زنش می گوید مغازش در بندر را فروخته ،خانه و بز هــم همینطور و بعد می گوید این هفتصد 
تومان را بگیر، پنجاه تومان آن مهریه ات است و بقیه اش را با بچه ها خرج کن. محمد احتمال هم 
می دهد زنده بماندبه همین دلیل به شــهرو می گوید مقداری لباس و آذوقه ببرودر بلم بگذار شاید 
پس از کشتن آنها برگشتم آنگاه به ساحل قطر یا بحرین می رویم.زار محمد اول صبح با تفنگش به 
شــهرمی رود.او صبحانه مفصلی می خورد و به ســلمانی می رود. به دالک سلمانی می گوید تفنگچی 
شــرکت نفت شده است و به آبادان می رود. وسپس، به دکان بزازی کریم حاج حمزه می رود و پس 
از مطالبه طلبش و انکار کریم او را می کشد. سپس به خانه شیخ ابو تراب می رود و او را می کشد.نفر 
بعدی محمد گنده اســت که او را نیز می کشــد. چهارمین نفری را که می کشد آقا علی کچل است. 
مردمی که زار محمد را می شناســند انتقام گیری اورا تایید می کنند. محمد پس از کشــتن آخرین 
نفر به دو نفر تفنگچی حکومتی بر می خورد به آنها می گوید که او هم تفنگچی شده و بدین ترتیب 
از دســت آنها خالصی می یابد تفنگچی ها با آنکه می دانند که در بازار آدم کشــتند ولی اصال به زار 
محمد مشکوک نمی شوند. شهرو صبح طبق گفته شوهرش مقداری نان و وسایل برده بود و در بلم 
پنهان کرده بود. نزدیک ظهر ســه تا تفنگچی می آیند و سراغ محمد را از شهرو می گیرند. او اظهار 
بی اطالعی می کند. خانه تحت مراقبت تفنگچی ها در می آید.مردم تنگسیر نیزدر اطراف خانه شهرو 
نشسته اند وبا او که نگران آینده شوهرش است همدردی می کنند.اما محمد پس از کشتن هر چهار 
نفر خود را به مغازه آساتور ارمنی می رساند.آساتور  او را در مغازه اش پنهان می کند .محمد تا شب 
آنجا می ماند وشــبانه از مغازه بیرون می آید. با یک تفنگچی در گیر می شــود ولی خود را به بندر 
می رساند.در آنجا دو تفنگچی دیگر را می بیند و از دست آنان می گریزد. محمد خود را به دریا می 
اندازد و زیر آب شنا می کند تا از دید و تیر رس تفنگچیها دور باشد.سرانجام به ساحل می رسد.نایب 
و تفنگچی هایش در خانه محمد منتظر او هستند. محمد می آید و نایب او را می بیند وبه طرف او 
شــلیک می کند محمد به زمین می افتد. نایب جلو می رود و باال سر او می ایستد .یکباره محمد بر 
می خیزد و با تفنگش بر سر نایب می کوبد و او و تفنگچیهایش را خلع صالح می کند.محمد،شهرو و 
فرزندانش را بر می دارد و به ســاحل می روند .تفنگچی ها که خلع صالح شــده در مقابل زار محمد 
کاری از پیش نمی برند و به همراه مردم تنگســیر فقط رفتن محمد را نظاره می کنند. محمد که 
قهرمانانه از دشــمنانش انتقام گرفته و از دســت قانون هم فرار کرده سوار بر بلم همراه خانواده اش 

در دریا ناپدید می شود.

نشســت هم اندیشی آسیب شناســی هویت جنسیتی در ایران روز چهارشــنبه  ۹ خرداد ماه ۹۷  
در محل اندیشــکده کتابخانه ملی با حضور جمعی از اندیشــمندان تاریخ و مطالعات زنان  و خانم 
دکتر بروجردی طی برگزاری مراســم ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان   با مشارکت  انجمن زنان 
پژوهشــگر تاریخ و  همکاری پژوهشکده اسناد و اندیشــگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
برگزار گردید . در این گردهمایی  ابتدا  دکتر فخرالسادات محتشمی پور مدیر انجمن زنان کارآفرین 
،صاحب نظر و پژوهشگر تاریخ و عضو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و موسسه راز   به اهمیت برگزاری 
نشســت های دوره ای  تحت عنوان سلسله  مباحث هم اندیشی پژوهشگران انجمن زنان پژوهشگر 
تاریخ   و معرفی آثار محققان این  حوزه  پرداخته و به اهمیت  تاریخی و جامعه شــناختی  بررسی 
هویت زنان اشــاره نمودند. ســخنرانان اصلی  این هم اندیشی   شهال الهیجی  نویسنده ،پژوهشگر 
تاریخ  و مدیر انتشــارات روشــنگران و مطالعات زنان و دکتر محمدی اصل استاد دانشگاه ،جامعه 
شناس ،نویسنده و محقق درامور هویت زنان بودند که  هریک دیدگاه کارشناسانه خود را در تشریح 
هویت زن ایرانی  در اعصار مختلف تاریخی تا کنون مطرح نمودند. شهال الهیجی محقق و نویسنده  
کتاب »شــناخت هویت زن ایرانی در گســتره پیش تاریخ و تاریخ«  به معرفی این دو اثر ارزشمند 
پرداخت و خاطر نشان کرد که کار پژوهش و نگارش این کتاب دو جلدی را از سال13۷۷ با همکاری 
مهرانگیز کار شروع نموده  و جلد دوم آن را  نیز با همین عنوان در گستره تاریخ مادها،هخامنشیان 
،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان پس از سالها تالش سرانجام در سال  13۹۷ به پایان رسانیده است 

که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منشر گردیده است . 
او با اشــاره به این مطلب که جلد دوم کتاب در باره  هویت زنان  در مقوله کار اســت، هویت زن 
امروزی را منوط به آزادی و استقالل مالی دانست .   وی هدف از این کاوش  را یافتن هویت راستین 
و در ســایه مانده زن ایرانی توصیف کرد و تاکید داشــت که تمامی اشکال پیدا و ناپیدای زندگی و 
حضور زن ایرانی در پس پرده پیش داوری ها و معیارهای ارزشــی خاص حکومت های اقتدارگر و 
خود محوربین در اســارت سرنوشتی پیش ســاخته از دیدگان ظاهر بین پنهان مانده و الجرم انکار 
شــده اســت . اما اثر حضور زن ایرانی در دوره های گوناگون و پرفراز و نشیب حیات ملی و سیاسی 
ملت ما و در شکل گیری تمدن و ویژگی های فرهنگ ایرانی انکار ناپذیر است. از همین رو است که 
امروزه واژگانی نظیر فردســاالری آسیایی جمع ساالری اروپایی ،انزواطلبی و خودمداری امریکایی و 
دیگر طبایع اجتماعی ملت ها نظیر نظامی گرایی ژرمنی،قانون طلبی انگلوساکسونی ،آزادی خواهی 
فرانســوی،دیکتاتور طلبی روسی، وحدت طلبی یهودی و عرفان گرایی ایرانی از طریق بررسی تاریخ 
گذشــته جهان و ملت ها به فرهنگ لغوی و اصطالحات جامعه شناسی زبان های پویا و زنده جهان 

پا نهاده است.
متاســفانه باید این واقعیت را بپذیریم که تاریخ نویســی در کشور ما دست کم در ادوار کهن مورد 
توجه اندکی از اهل قلم بوده و به کفایت به آنها پرداخته نشــده است . در ادوار بعدی نیز آن اندک 
تاریخ نگارانی که به هر دلیل به تاریخ نویسی همت گمارده اند زنان را یکسره از آثار خود حذف کرده 

اند. چنان که گویی این مرز و بوم سرزمین مردان بوده و زنان در آن حضور نداشتند.
 در ادامه دکتر محمدی اصل به جامعه شناسی جنسیت و هویت افراد پرداخته و دیدگاه های جامعه 
شناختی و تاریخی  خود را در مورد کتاب شناخت هویت زن ایرانی مطرح نمود و خاطر نشان کرد: 

ما حاضر نیستیم تاریخ خود را بشناسیم. 
تاریخ گاهی به عنوان داســتان از  نو نوشــته می شود و باید به تاریخ نگاه واقع بینانه داشته باشیم. 
کتاب هایی که تا کنون مردان در باره تاریخ نوشته اند بسیار محدود است . وی  از دیدگاه نقادانه به 
بررسی هویت زن در کتب تاریخی پرداختند.  وی در ادامه به  مسئله اسفناک  شکاف جنسیتی در 
ایران  از سال 2006 تا کنون اشاره کرد و آن را  به عنوان شاخص های نزولی در بحث مشارکت و 
فرصت های برابر ،بهداشت و توانمند سازی زنان ایرانی مطرح نمود و افزود: سئوال این است که چرا 
60 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه ها زن هستند  در حالی که سهم آنها از بازار کار 15 درصد است. 
چرا بروکراســی اداری به زنان واگذار می شــود  در حالی که کشورهایی با سابقه تاریخی دویست 
ساله توانستند جلوه های متفاوتی از مدیریت را عرضه نمایند. وی تاکید کرد از جایی که مردان در 
تاریخ حاکم می شوند آیین زهد  و نظام سرمایه داری  بر علیه زنان شکل می گیرد.   این سخنرانی 
با  طرح پرســش و پاسخ  دکتر محمدی اصل ازشرکت کنندگان در مورد هویت تاریخی زن ایرانی 

و  ارائه  دیدگاه های حاضرین در این نشست پایان یافت./ منبع: ایستانیوز
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