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 مسير پر سنگالخ
 ارز تک نرخي   

چهره بد اخالق بانک ها را هم ديديم   
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در صفحه 4

گره کوري که به دندان هم باز نمي شود   

ضعفنظارتياطمعکاريسهامداران
گروهـي از سـهامداران زيـان ديـده شـرکت کنتورسـازي در مـاه هـاي اخير بـا حضور در مراسـم هاي 
رسـمي مانند گشـايش نمايشـگاه بيـن المللي بـورس، بانک و بيمـه )فروردين 96( و يا تـاالر معامالت 

بـورس نسـبت به ضـرر خود در خريد سـهام شـرکت کنتورسـازي اعتراض کـرده اند . 
در واقـع، نگاهي به سـير ماجراي چندماهه شـرکت کنتورسـازي نشـان مي دهد گذشـت زمـان نه تنها، 

موضـوع را بـه فراموشـي نسـپرده، بلکـه ابعـاد جديدتـري نيز پيدا کرده اسـت .  بـه نظر مي رسـد پرونده 
کنتورسـازي کـه ناشـي از تخلف هيات مديره و مديرعامل شـرکت کنتورسـازي و اعالم اخبـار و گزارش 
هـاي دروغ و غيرواقعـي بـوده، بـه تدريـج بـه زخـم چرکيني تبديل شـده که مـي تواند همـه ارکان بازار 

سـرمايه را درگيـر کـرده و اعتبار بازار سـرمايه را زير سـوال ببرد . 

مقصر اصلي مساله کنتور سازي کيست؟

مشروح اين گزارش را در صفحه سه بخوانيد

در صفحه 10

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 43 - نیمه دوم شهریور 1396

   دست پنهان بازار،  دست آشکاراردوغان

تداومسايهسياستبراقتصادترکيه

حوزه غذاي سالم را سالم نگه داريم

 جريان غذاي سالم اگرچه هنوز به يک صنعت تبديل 
نشده اما فعاالن حاضر در آن با آزمون و 

خطا حداقل هاي ممکن و زيرساخت هاي 
الزم را در اختيار عالقمندان به حضور 
و ورود قرار داده اند البته نقش دولت 
در اين بين حائز اهميت است در حالي 
فعاالن،  اعتقاد  به  زمينه  اين  در  که 

مشاورين خوبي ندارد.

 چرخ غذاي سالم از
 بي قانوني مي چرخد  

صفحه8

مديرعامل بانک پاسارگاد مطرح کرد : 

 در سطح بين الملل
 و  ICT  دير اقدام کرديم
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سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
یادداشت

بازار  به دو  بازار جديدي است که  ايران،  بورس کاالي  بازار فرعي 
معامالت کاالي فيزيکي و معامالت مشتقه اضافه شده است. اين بازار 
با هدف ايجاد بستر الزم براي معامالت گروه هاي جديدي از کاالها 
در بورس به وجود آمده است. در فاز نخست کاالهايي که پذيرش 
آن ها در بازار معامالت کاالي فيزيکي تعليق شده بود وارد اين بازار شدند تا در صورت رفع عوامل تعليق آن ها 
حداکثر طي 6 ماه بتوانند رفع تعليق شده و دوباره در بازار معامالت کاالي فيزيکي معامله شوند. همچنين 
در اين فاز معامالت اموال غير منقول شامل امالک و مستغالت با کاربري هاي گوناگون اعم از اداري، تجاري، 

مسکوني و اراضي زراعي در اين بازار راه اندازي شد . 
در فاز دوم که به تازگي آغاز شده، امکان معامله  دامنه  وسيعي از کاالها در بورس فراهم مي شود. پيش بيني 
مي شود فاز دوم بتواند جانشين مناسب براي فروش کاال از طريق مزايده باشد. به عبارت ساده تر کاالهايي که 
در حال حاضر به روش مزايده توسط شرکت ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي به فروش مي رسند، 
امکان فروش در اين بازار را خواهند داشت. يعني بازار فرعي برخالف بازار معامالت کاالي فيزيکي که تداوم 
عرضه در آن جزو شرايط اصلي پذيرش کاالها است، اين امکان را فراهم خواهد کرد تا کاالهايي که فروشنده  
آن تداوم عرضه ندارد نيز در بورس قابل معامله باشند. پيش بيني مي شود اين بازار در صورت موفقيت بتواند 
از طريق ايجاد پيوستگي در بازار اين کاالها هزينه  مبادله را کاهش داده و زمينه  کشف قيمت هاي شفاف و 

رقابتي تري فراهم سازد . 
در حال حاضر بورس کاالي ايران براساس تفاهم نامه اي که با سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
ايران منعقد کرده است تالش مي کند تا در بازار فرعي بستري براي معامله توليدات صنايع کوچک فراهم 
سازد. در اين ميان، مطالعات نشان مي دهد بورس هاي کااليي به معناي بازاري براي معامالت کاالي فيزيکي 
بستري براي انجام معامالت طيف وسيعي از کاالها هستند. در ايران قرار گرفتن بورس کاالي فيزيکي در کنار 
بورس کاالي مشتقه باعث شده است در مواردي برخي از صاحبنظران حوزه بازار سرمايه به معامالت بازار 
فيزيکي در بورس ايراداتي وارد کنند. غافل از اين که بورس هاي معامالت کاالي فيزيکي در کشورهاي مختلف 
دنيا وجود دارند و دقيقاً مشابه همين معامالتي که در بازار فيزيکي بورس کاالي ايران انجام مي شود را انجام 
مي دهند. براساس مقاله اي که در سال 2011 توسط فائو منتشر کرده است بورس معامالت کاالي فيزيکي در 
کشورهاي مختلفي دنيا فعاليت مي کنند. به عنوان مثال در قزاقستان بورس معامالت کاالي فيزيکي با مجوز 
وزارت توسعه اقتصادي و تجارت اين کشور فعاليت مي کنند. غالت، محصوالت پتروشيمي، فلزات، پوست، 
چوب، پنبه، دام زنده و بذر غالت عمده محصوالت قابل معامله در اين بورس ها هستند و صادرات محصوالت 
بورسي نيز به شرط معامله در بورس صورت مي گيرد. در روسيه بورس کااليي با مجوز دولت، در ترکيه بورس 
هاي کااليي با مجوز وزارت صنعت و تجارت و در اوکراين هم اين بورس فعاليت مي کند. جالب است بدانيد در 

ترکيه معامله در بورس از پرداخت ماليات بر فروش )4 درصد ارزش معامله( معاف است . 
نکته قابل ذکري که در خصوص اين بورس ها وجود دارد اين است که در اين بورس ها اتاق پاياپاي تعهدات 

طرفين معامله تضمين نمي کند و فقط بستري براي کشف نرخ و افزايش شفافيت و توليد اطالعات است . 
بـه عنـوان مثالـي ديگـر، بـورس کاالي بـالروس در سـال 2009 ميـالدي يـک بـازار جديـد تحـت عنوان 
گـروه محصـوالت مصرفـي و صنعتـي راه انـدازي کـرد. اين بـازار جديد يـک بـازار الکترونيکي 24 سـاعته 
بـوده کـه در تمـام روزهـاي سـال فعـال اسـت. در اصل ايـن بازار يک فروشـگاه اينترنتي اسـت کـه در آن 
هـر عرضه کننـده اي کـه تمايـل داشـته باشـد کاالي خـود را بـراي فـروش قـرار مي دهـد و خريـداران نيز 
مي تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت، کاالهـاي عرضـه شـده را خريـداري کننـد. کارمـزدي کـه بـورس براي 
کاالهـاي معاملـه شـده در ايـن بسـتر معامالتـي اخـذ مي کنـد 0.1 درصـد ارزش کاال اسـت کـه فقـط از 
فروشـنده  کاال اخـذ مي شـود و خريـدار کارمزدي پرداخت نمي کنـد. افراداي که در بورس پذيرفته شـده اند 

مي تواننـد در ايـن بسـتر معامله انجـام دهند . 
در پايان، اينکه ايجاد بازار فرعي بورس کاال در کنار دو بازار اصلي معامالت فيزيکي و مشتقه که بستري 
براي انجام معامالت طيف وسيعي از محصوالت که قابليت عرضه در تاالر اصلي بورس کاال را ندارند، 
عالوه بر شفافيت و عرضه محصوالت در سيستم بازار، مي تواند انگيزه اي براي توليدکنندگان و صنايع 

کوچک به شمار رود . 

مسيرپرسنگالخارزتکنرخي
گره کوري که به دندان هم باز نمي شود   

 تسهيل معامله توليدات صنايع کوچک
ضعفنظارتياطمعکاريسهامداران در بازار فرعي بورس کاال  

مقصر اصلي مساله کنتور سازي کيست؟

تحميل عدم تعادل تازه بر 
مناسبات سه جانبه گرايي

در سـده اي کـه در آن هسـتيم، دربـاره فلسـفه 
هسـتي نهـاد دولـت، ديدگاه هـاي گوناگونـي از 
سـوي انديشـمندان ارائه شـده اسـت. هـر چه به 
امـروز نزديک تـر شـده ايم، بيشـتر بـه ايـن بـاور 
رسـيده ايم کـه فلسـفه هسـتي دولـت، نخسـت 
زاد و رشـد ايـن نهـاد براي سـازگار کـردن منافع 
گروه هـاي گوناگـون اجتماعـي بـوده اسـت. ايـن 
انديشـه که در ذهـن و قلب آرمانگرايـان باورمند 
بـه اقتصـاد متمرکـز دولتـي وجـود داشـت کـه 
دولـت، نهـادي بـا توانايي هـاي سـترگ اسـت، 
بـه مـرور و بـه ويـژه پـس از فروپاشـي اردوگاه 
سوسياليسـتي رنگ باخت و اکنون انديشـمندان 
انگشت شـماري هسـتند کـه نگاهـي اين گونه به 
دولت داشـته باشـند .  در دنياي عمل و واقعيت نيز 
از چنـد دهه پيش، نهادهاي کارگـري نيرومند در 
بيشـتر سـرزمين ها از نگاه سخت و سـازش ناپذير 
درباره چگونگي سـلوک و همزيستي با کارفرمايان 
دور شـده و به سـازگاري مي انديشـند. کارفرمايان 
نيـز در همـه جوامع به ايـن نتيجه رسـيده اند که 
داشـتن نيـروي کار ورزيـده و با مهارت هـاي باال و 
به ويـژه نيـروي کار وفـادار به راهبردهـاي بنگاه، از 

شـرايط کاميابي در بازار اسـت . 
سـازمان  در  سـه جانبه گرايي  نهـاد  تأسـيس 
در  دگرگوني هـا  ايـن  فراينـد  از  کار  بين المللـي 
انديشـه و کـردار دو گـروه کارگـران و کارفرمايـان 
بـوده اسـت. اين نهـاد نيرومنـد بـاور دارد که نهاد 
دولـت يـک ضلـع از سـه ضلعـي کارگـر، کارفرما 
و دولـت اسـت و سـهمي باالتـر از يـک شـريک 
نـدارد و هـر تصميمـي در چارچوب ايجـاد تعادل 
تـازه در مناسـبات بيـن کارگـر و کارفرمـا منـوط 
و مشـروط بـه چانه زنـي کارشناسـانه و مجـاب 
شـدن طرفيـن اسـت. ايـن نهـاد سـه جانبه گرايي 
بيشـتر از هـر کاري بـراي بهبـود مناسـبات ميان 
ايـن سـه شـريک از مسـير اصـالح و نوسـازي 
قانـون کار کشـورها، بـر پايـه تفاهم سـه شـريک 
اسـت، تـا هيـچ کـدام احسـاس شکسـت نکنند .  
در ايـران امـا شـوربختانه در اواخـر دهـه 1360 و 
در غيـاب نهـاد نيرومنـد و اسـتوار کارفرمايـان و 
در ميـان برتـري مطلـق نهاد دولت و همبسـتگي 
بـا نهادهـاي کارگـري برپا شـده در اوايـل پيروزي 
انقالب اسـالمي، قانون کاري نوشته و تصويب شد 
کـه بيشـتر از هـر چيـز دسـت دولـت و وزارتخانه 
متولي مناسـبات و روابط کار را براي دخالت تا ابد 
بـاز مي گذاشـت. ايـن قانـون از همان دهـه 1370 
کـه زندگـي اقتصادي ايران عادي شـد، يک متغير 
تنش آفريـن و اخالل گـر بـوده و هسـت و هرگـز 
از سـوي کارفرمايـان و حتـي نهادهـاي کارگر، به 
مثابـه قانونـي کـه سـازگاري بـراي افزايـش وفاق 
و رفـاه باشـد، شـناخته نشـده اسـت. در حالي که 
از زمـان تصويـب قانـون کار نزديـک بـه سـه دهه 
مي گـذرد و در اين سـه دهـه اقتصاد ايـران هم به 
لحـاظ انديشـه و بينش مجموعـه حاکميت و هم 
بـه لحـاظ تصويـب و اجـراي برخـي قوانيـن مهم 
همسـاز با انديشـه هاي نـو، تفاوت هـاي بنيادين با 
نيمـه دوم دهـه 1360 دارد .  امـا برخـي از مديران 
هنوز سـوداي آن دوران را در سـر دارند و بر اساس 
آن هـر چـه اراده کنند بايد انجام شـود. متاسـفانه 
از اين دسـت مديـران در وزارتخانه ها پرشـمارند و 
گويـا بـه دگرگوني ها بـاور ندارنـد و بر پايـه قانون 
کاري کـه اکنـون تنهـا در ذهـن و بـر روي کاغـذ 
هنـوز قانـون اسـت، تصميمـات يک سـويه اتخـاذ 
مي کننـد و مي خواهنـد بـا ايـن تصميمـات جاي 
خـود را مسـتحکم کننـد. بـاور نگارنده اين اسـت 
کـه شـماري از ايـن مديـران، حسـن نيت دارنـد و 
مي خواهنـد بـا خيرخواهـي از کارگـران حمايـت 
دولتـي  مديـران  ايـن  حمايـت  نتيجـه  کننـد. 
همان طـور کـه تجربـه نشـان مي دهـد هرگـز بـه 
سـود کارگـران نبوده اسـت. يکـي از ايـن مديران 
ارجمنـد، مديـرکل روابـط کار وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـي اسـت کـه اصـرار دارد دولـت 
بايـد در مناسـبات کارگـران و کارفرمايـان به نفع 
کارگـران دخالـت کنـد و حـق آن هـا را بسـتاند. 
وي در يـک گفتگـوي تلويزيونـي تاکيـد کـرده 
اسـت: »سياسـت وزارت کار در دوره جديـد ايـن 
اسـت کـه امنيـت شـغلي کارگـران را صيانـت 
کنـد و ايـن هـدف را بـا وادار کـردن کارفرمايـان 
در ثبـت قراردادهـاي کارگـران در سـامانه ثبـت 
قراردادهـا انجـام خواهـد داد .« عالقه منـدي ايـن 
مديـر ارجمند و دلسـوزي وي بـراي تأمين امنيت 
شـغلي کارگـران تحسـين برانگيز اسـت، امـا ايـن 
مديـر دولتـي و دوسـتان و همراهانـش در دولت و 
سـاير نهادهـا راه همـواري براي صيانـت از امنيت 
شـغلي انتخـاب نکرده انـد. در روزگاري که رکود بر 
جسـم و جان بنگاه ها تازيانه مي زند و در روزگاري 
کـه نهاد دولـت با همه دانايـي و توانايـي در ايجاد 
فضاي مناسـب براي رشـد سـرمايه گذاري و ايجاد 
شـغل تازه درمانده اسـت و در شـرايطي که روزانه 
چنديـن بنگاه صنعتـي به دليل شـرايط اقتصادي 
تعطيل مي شـوند، اصل صيانـت از حقوق کارگران 
اين اسـت که بار تازه اي بر دوش بنگاه ها گذاشـته 
نشـود. بايـد بـاور کنيم که اين دلسـوزي تمامـاً از 
سـر فداکاري اسـت، يـا در اين روزگار وانفسـا يک 
گـروه از مديـران بـراي مسـتحکم کـردن جايگاه 

خـود مي خواهنـد در مناسـبات دخالـت کننـد. 

  گزارش جامعي درباره وضعيت ماليات، 
بانک ها و بدهي ها منتشر نشده است. 
1-ارائه گزارشــي جامــع از وضــعيت 
درآمدهاي مالياتي دولت در شش ماهه 
اول سال جاري و طراحي سيستم مالياتي 
کارآمد براي جلوگيري از فرار مالياتي از 
مهم ترين اولويت هاي وزارت اقتصاد و 
افزايش  است.  دوازدهم  دولت  دارايي 
منظور  به  دولت  مالياتي  درآمدهاي 
از  نفتي  به درآمدهاي  وابستگي  کاهش 
و  هاست  دولت  هميشگي  هاي  اولويت 
وزارت اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم بايد به طور ويژه برنامه اي که براي تحقق 
اين هدف در نظر دارد را اعالم کند.  براساس آخرين گزارش هاي کارشناسي 
از وضعيت اقتصاد ايران، فرار مالياتي از تخلف هاي رايج اقتصادي در کشورمان 
است. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور بايد دست کم به 20 درصد از 
جي دي پي برسد درحاليکه در حال حاضر اين نسبت 7.5 درصد است. اين آمار 

گوياي ضرورت برنامه ريزي و اقدام فوري در مورد ماليات است . 
 2-وزارت اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم مي تواند براي روشن شدن آينده 
جذب سرمايه خارجي در ايران از ميزان و انواع سرمايه گذاري که طي ساليان 
گذشته در کشور انجام شده گزارشي ارائه کند. اين گزارش مي تواند شامل 
راهکارهايي باشد که به جذب سرمايه خارجي کمک مي کند. هنوز در کشور 

پاسخ  جامع  طور  به  خارجي  سرمايه  درباره جذب  مشخص  سوال  چند  به 
نداديم. به واقع از اول تاريخ سرمايه گذاري خارجي در ايران به چه ميزان و 
با چه روش هايي از ظرفيت هاي خارجي استفاده کرديم؟ وزارت اقتصاد و 
دارايي دولت دوازدهم با توجه به آن گذشته چه آينده اي براي جذب سرمايه 
خارجي متصور است؟ از سوي ديگر ايران به چه ميزان در کشورهاي ديگر 

سرمايه گذاري کرده است؟
  3- سيستم بانکي ايران با مسائل مختلفي درگير است اما گزارش جامعي 
درباره عملکرد و وضعيت شبکه بانکي تهيه و منتشر نشده است. شايد بارها 
درباره دردهاي نظام بانکي حرف زده شده اما راهکارها و سياست هاي بخردانه 
چيست؟ انضباط پولي از چه مسيرهايي دنبال خواهد شد؟ اين اطالع رساني 

مهم بر دوش وزارت اقتصادو دارايي است . 
اوراق مشارکت منتشر شده است؟ تعهد دولت  تا کنون به چه ميزان   -4  
نسبت به خريداران اوراق مشارکت در سال هاي آينده چقدر است؟ دولت به 
چه ميزان بدهکار است؟ هر بدهي مربوط به کدام بخش هاست؟ ريزبدهي 
هاي دولت در اسناد خزانه، صکوک اسالمي، بخش پيمانکاران و بانک ها به 
چه شکل است؟ هيچ گزارش جامعي که به اين سوال ها پاسخ دهد تاکنون 
تهيه نشده است. دولت در چه شرکت هايي سهم دارد و تا چه اندازه در مسير 
خصوصي سازي گام برداشته است؟ دولت چقدر کوچک شده است و در چه 
سال هايي اين فرايند در کميت و کيفيت به بهترين شکل ممکن دنبال شده 
است؟ پاسخ به اين سوال ها مي تواند در گزارش جامعي که وزارت اقتصاد و 

دارايي تهيه مي کند گنجانده شود . 

دیدگاه  

نايب رئيس اتاق ايران
حسين سالح ورزي

توسـعه صنعتـي، يـک خواسـته جهاني اسـت و کشـورهايي 
کـه تکنولوژي، سـرمايه و دانـش مديريت منابـع در بازارهاي 
جهانـي را ندارنـد، بـه ايـن خواسـته نمـي رسـند. ايـران در 
تقسـيم بنـدي هـاي جهانـي در اين زمينـه جايگاهـي ندارد 
و صرفـا بـه عنوان يک فروشـنده مـواد اوليه مثل نفـت و گاز 

طبيعـي، و واردکننـده اقالم اساسـي شــاخته مي شـود . 
گذشـته از اينکه اين مسـئله چقدر متاثر از استراتژي شرکت 
هاي وابسـته به قدرتهاي سياسـي در جهان اسـت، بايد گفت 
کـه ابزارهـاي قانونـي الزم در ايـران براي رسـيدن به توسـعه 
وجـود نـدارد. بخـش بزرگـي از اقتصـاد ايـران، تحـت هيـچ 
کنترلي نيسـت و هيـچ مالياتي پرداخت نمي کند و حسـاب 
و کتـاب شـفافي نـدارد بنابرايـن دولـت نمـي تواند کشـور را 
بـا تکيـه کامـل بـر درآمدهـاي مالياتـي اداره کند و بـا فاصله گرفتن از نقش فروشـنده مـواد اوليـه، به جايگاه 

شايسـته اش در توسعه نزديک شــود . 
   از سـويي درآمدهـاي دولـت در ايـران بـه جاي اينکه صرف توسـعه زيرسـاختها شـود، به هزينه هـاي جاري 
اختصـاص پيـدا مـي کنـد و اين در حالي اسـت که براي توسـعه اقتصادي، بايـد امکانات تبـادل کاال و تجارت 

فراهم شـود.بنابراين توسـعه نيافتگي، بخشـي از اين داليل سياسـي و بخشـي اقتصادي است . 
 مهمترين دليل سياسـي کندي توسـعه نيافتگي درايران اين اسـت که باالخره در بيش از سـه دهه گذشـته
جنـگ تحميلـي و تحريـم هـاي ظالمانـه منجـر به عـدم توسـعه يافتگي کشـور شـده و اولويت هاي کشـور 
را تغييـر داده است.شـايد اگـر جنـگ بـه مـا تحميـل نمي شـد، امروز بسـياري از زيرسـاخت هـاي عمراني و 
اقتصـادي را بـه اتمـام رسـانده بوديـم. به ايـن دو عامـل بايد يک عامل نـرم افـزاري هم اضافه کـرد که همان 
عدم پايبندي دولتها به اجراي قانون اسـت. با وجود چشـم انداز بيسـت سـاله، برنامه هاي پنج سـاله و برنامه 
هـاي يکسـاله تحت عنـوان بودجـه، دولتهاي مختلف بنا به سـليقه خودشـان به قوانين مصـوب مجلس نگاه 
کردنـد. درواقـع برنامـه براي توسـعه  همـواره وجود داشـته، اما دولتهـا به داليل مختلـف آن را اجـرا نکردند . 

از آنجـا کـه دولـت نقـش مهمـي در آماده کـردن زيرسـاختها دارد که اين نقش را طي سـالهاي گذشـــته به 
خوبـي ايفـا نکرده،بخـش خصوصي هم نتوانسـته نقـش قابل توجهـي در اقتصاد ايـران بـازي کند.زيرا بخش 
خصوصي هم توانايي مالي شـــکوفا شـدن در چنين فضايي را نداشـته اسـت. با وجود اين، از نظر من، هردو 

مجموعـه، يعنـي هـم دولـت و هم بخش خصوصي نقـش کليدي در عقب ماندگي کشـــور داشـته و دارند . 
از سويي بخش عمده اي از اقتصاد ايران دولتي اســت و طبيعي اســت کـــه نقش دولت پررنگ تر است، اما 
بخـش خصوصي هم در اين بين براي کسـب سـهم بيشـتر از اقتصـاد، نمي جنگد. دولت به طـور ذاتي تمايل 
 دارد در اقتصـاد دخالـت کنـد و بـا وجـود اصـل 44 قانـون اساسـي و تاکيد بر کاهـش نقش دولـت در اقتصاد

مي بينيم که هنوز شرکت هاي دولتي و شبه دولتي، بيشتر از بخش خصوصي سهم دارند . 
شـايد اگـر قـرار بـود تازه شـروع بـه کار کنيم، تقـدم و تأخر مسـائل اقتصادي و فرهنگـي و اولويـت بندي آن 
مطـرح بـود، اما فراموش نکنيد که ما در ميانه مسـير توسـعه هسـتيم و بخشـي از زيرسـاخت هـاي اقتصادي 
آن را فراهـم کـرده ايـم. در همـه حوزه ها، چه اقتصادي، چه فرهنگي و چه سياسـي، گام هايي براي توســـعه 

يافتگـي برداشـــته ايـم، بنابراين نمي توان قضاوتـي بين صفر و صد ارائـه داد . 
نکته اين اســـت که ما براي رســيدن به توسعه پايدار بايد چه کنيم؟ راه رســـيدن به توسعه پايدار، رقابتي 
کـردن اقتصـاد، رسـيدن دولـت بـه ايـن بـاور که بايد سـهم خـودش را در اقتصـاد کم کنـد، و افزايش سـهم 
بخش خصوصي اسـت. شـفافيت در قوانين و مقررات و پاسـخگو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون از ديگر 

پيششـرطهاي رسيدن به توسـعه پايدار است . 

    نقش دولت و بخش خصوصي
 در توسعه نيافتگي ايران

اقتصاد پهناي باند نياز امروز ايران

کارشناس اقتصادي
   هادي حق شناس

رابطـه بـه نسـبت روشـن و اثبـات 
بهـره  نـرخ  کاهـش  بيـن  شـده اي 
قيمـت مسـکن  افزايـش  و  بانکـي 
در  هـم  رابطـه  ايـن  دارد.  وجـود 
سـطح جهانـي در کشـورهاي مختلـف آزمـوده شـده و در ايران ما هـم تحقيقات 

نشـان داده اسـت کـه ايـن رابطـه وجـود دارد. امـا علـت چيسـت؟
يکـي از داليـل ايـن اسـت کـه کاهـش نـرخ سـود سـپرده هاي بانکـي ميـل بـه 
پس انـداز در وجـوه نقـد را در مـردم کاهـش مي دهـد. مـردم در ايـن شـرايط 
کـه  مي کننـد  سـرمايه گذاري  زمينه هايـي  در  يـا  مي برنـد  بـاال  را  مصـرف  يـا 
بازدهـي بيشـتري دارد. بـازار مسـکن در کنار بازارهايـي مثل بـورس و ارز از اين 
زمينه هاسـت و البتـه در ايـن شـرايط سـبد کاال هـم در اثـر کاهش نـرخ بهره به 
افزايـش قيمـت تمايـل دارد. رابطـه بيـن تـورم و نرخ سـود بانکي منفي اسـت و 
هرانـدازه کاهـش نرخ سـود، انـدازه اي از افزايش تـورم را به دنبال خواهد داشـت 
و بهتـر اسـت بگوييـم کاهـش نـرخ سـود نيرويـي افزايشـي را بـه تـورم اعمـال 
مي کنـد. اينکـه ميـزان اثرگـذاري ايـن کاهش نرخ سـود بـر ديگري چقدر اسـت 

تحليـل جامعـي را براسـاس کـم و کيـف کاهـش سـود مي طلبـد . 
بـا کاهـش نرخ سـود بانکـي مـردم ترجيـح مي دهنـد در زمينه هـاي هماهنگ با 
تـورم سـرمايه گذاري کننـد و مسـکن يکـي از آن هاسـت. از سـوي ديگـر امـکان 
دريافـت تسـهيالت بـراي خريـد مسـکن بيشـتر مي شـود و مـردم مي تواننـد بـا 
پرداخـت اقسـاط بـه ميـزان قبلـي مبلـغ بيشـتري وام بگيرنـد. ايـن مسـئله بـه 
افزايـش دريافـت وام مسـکن مي انجامـد و ازاين جهـت کاهـش نـرخ سـود بـر 
قيمـت مسـکن مؤثر اسـت. نکتـه ديگر اينکـه بازدهي سـرمايه گذاري بر مسـکن 
در عمـل  از قيمـت اجـاره اسـت. زمانـي که سـود مـورد انتظـار در بـازار کاهش 
پيـدا کنـد اين سـناريو مطرح مي شـود کـه باقيمت هاي باالتر مسـکن نـرخ اجاره 
هـم منطقـي اسـت درنتيجـه نـرخ اجـاره به عنـوان زمينـه اي رقيـب در جـذب 

سـرمايه هاي مـردم جذابيـت بيشـتري پيـدا مي کنـد . 
تحليـل اثرگـذاري کاهـش نرخ سـود بانکي بـر اجاره بهـا پيچيده تر اسـت. به طور 
مشـخص بـا کاهـش نرخ سـود بانکي انتظـار مالکيـن از ميزان رهـن افزايش پيدا 
مي کنـد. بـا کاهـش نـرخ سـود رهـن ارزشـي بـراي مالـک نـدارد. مالـک ترجيح 
مي دهـد يـا اجـاره بيشـتري بگيـرد يـا رهـن بيشـتري دريافـت مي کنـد البته به 

نظـر مـن اثرگـذاري کاهـش نـرخ سـود بانکـي روي مبلـغ اجاره بها قوي نيسـت. 
بازدهـي پـول رهـن در عمـل در سـه سـال گذشـته کاهـش پيداکرده و بـه 2.5 
درصـد رسـيده اسـت و اگـر نرخ سـود کاهـش پيـدا کنـد در عمل رهن ارزشـي 
بـراي مالـک نـدارد. در ايـن شـرايط مالـکان تـالش مي کننـد بازدهي پـول رهن 

را بـاال ببرند . 
اثرگـذاري کاهـش نـرخ سـود بانکـي بـر قيمـت مسـکن و اجاره بهـا در شـرايطي 
محقـق مي شـود کـه ايـن سياسـت به طـور واقعـي و درسـت اجـرا شـود. اگـر 
کاهـش نـرخ سـود بانکي در حـد دسـتورالعمل و حرف باقـي بماند، بازار مسـکن 

به هيـچ روي تغييـر نخواهـد کـرد . 

آيا ميل به پس انداز در بازار پول کاهش مي يابد  
وضعيت بازار مسکن در مواجهه با نرخ سود بانکي  

کارشناس اقتصاد مسکن
مهدي سلطان محمدي

اقتصاددان
بهروز هادي زنوز

ترقــي اقتصــادي : ماجــراي کنتورســازي با 
گذشــت زمــان، ابعــاد پيچيــده تــري يافتــه و 
طرفيــن ايــن دعــوا يکديگــر را بــه اتهاماتــي 
ماننــد تبانــي، ضعــف نظــارت نهادهــاي 
ــازار ســرمايه  ــي ســوادي فعــاالن ب ــط، ب ذيرب
و طمعــکاري متهــم مــي کننــد و حتــي 
طــي مراحــل قضايــي ايــن پرونــده در دادگاه 
هــا نيــز نتوانســته التيــام بخــش ايــن زخــم 

ــن شــود .  چرکي
ــده شــرکت  ــان دي گروهــي از ســهامداران زي
ــا حضــور  کنتورســازي در مــاه هــاي اخيــر ب
ــايش  ــد گش ــمي مانن ــاي رس ــم ه در مراس
نمايشــگاه بيــن المللــي بــورس، بانــک و بيمه 
ــورس  ــاالر معامــالت ب ــا ت )فرورديــن 96( و ي
ــهام  ــد س ــود در خري ــرر خ ــه ض ــبت ب نس

ــد .  شــرکت کنتورســازي اعتــراض کــرده ان
در واقــع، نگاهــي بــه ســير ماجــراي چندماهه 
شــرکت کنتورســازي نشــان مــي دهــد 
گذشــت زمــان نــه تنهــا، موضــوع را بــه 
ــري  ــاد جديدت ــه ابع فراموشــي نســپرده، بلک

ــرده اســت .  ــدا ک ــز پي ني
بــه نظــر مــي رســد پرونــده کنتورســازي کــه 
ناشــي از تخلــف هيــات مديــره و مديرعامــل 
شــرکت کنتورســازي و اعــالم اخبــار و گزارش 
هــاي دروغ و غيرواقعــي بــوده، بــه تدريــج بــه 
زخــم چرکينــي تبديــل شــده کــه مــي توانــد 
همــه ارکان بــازار ســرمايه را درگيــر کــرده و 

اعتبــار بــازار ســرمايه را زيــر ســوال ببــرد . 

اصل ماجرا  
ــن  ــه اي ــيدگي ب ــي رس ــد قانون ــه رون اگرچ
و  اســت  در حــال طــي شــدن  پرونــده 
نهادهــاي ذيربــط و محاکــم قضايــي در حــال 
رســيدگي بــه ايــن موضــوع هســتند و حتــي 
مديرعامــل متخلــف شــرکت کنتــور ســازي 
نيــز در بازداشــت بــه ســر مــي بــرد؛ امــا ايــن 
ــان  ــر زخــم زي مســايل نتوانســته مرهمــي ب

ــد .  ــازي باش ــدگان کنتورس دي
ــراي  ــه گفتــه برخــي از ســهامداران، آنهــا ب ب
خريــد ســهام ايــن شــرکت اقــدام بــه گرفتــن 
ــه طمــع  ــي ب ــرده و حت ــاال ک ــا ســود ب وام ب
ــن  ــد 100 درصــدي و رفت کســب ســود چن
ــه و حتــي  ره صــد ســاله در يــک شــب، خان
خــودروي خــود را فروختــه و اقــدام بــه خريد 

ســهام شــرکت کنتــور ســازي کــرده انــد . 
ــرکت  ــران ش ــه مدي ــي ک ــع، در زمان در واق
ــاي  ــي از قرارداده ــار جعل ــازي اخب کنتورس
ــاي  ــدوق ه ــن صن ــراي تامي ــازي ب کنتورس
ــد، برخــي  ــي کردن فروشــگاهي را منتشــر م
شــايعات از کســب ســود هنگفــت توســط اين 

شــرکت منتشــر شــد . 
بــازار  از دالالن  گروهــي  ميــان،  ايــن  در 
ــت  ــتند قيم ــي خواس ــه م ــز ک ــرمايه ني س
ــرده و در  ــاال ب ــود را ب ــار خ ــهام در اختي س
ــالع  ــم اط ــهامداران ک ــه س ــاال ب ــت ب قيم
ــد،  ــن زدن ــايعات دام ــن ش ــه اي ــند، ب بفروش
ــرده  ــازي ک ــه جوس ــدام ب ــب اق ــن ترتي بدي
و عطــش ســهامداران بــي اطــالع و يــا 
ســهام ايــن  خريــد  بــراي  را   طمعــکار 

تشديد کردند . 
ــي و  ــار اعالم ــار اخب ــه اعتب ــي ک ــا زمان ام
گــزارش هــاي ارســالي شــرکت کنتورســازي 
ــه  ــت، ب ــوال رف ــر س ــورس زي ــازمان ب ــه س ب
ــف  ــا توق ــرد و ب ــر ک ــرايط تغيي ــاره ش يکب
نمــاد معامالتــي ايــن شــرکت متخلــف، همــه 
متوجــه عمــق سوءاســتفاده و تخلــف صــورت 

ــدند .  ــرکت ش ــن ش ــه در اي گرفت
ــادي از ســهامداران  ــب شــمار زي ــن ترتي بدي
کــم اطــالع کــه در مبالــغ مختلــف اقــدام بــه 
خريد ســهام اين شــرکت کــرده بودنــد در دام 
کنتورســازي گرفتــار شــدند، اما در ايــن ميان، 
تعــدادي از دالالن و ســوداگران بــازار ســرمايه 
ــروش  ــس از ف ــتند پ ــي خواس ــه م ــز ک ني
ســهام در قيمــت بــاال بــه ســهامداران نــاآگاه، 
خــود را از کنــار بکشــند، پس از توقــف يکباره 
نمــاد، فرصــت خالصــي نيافته و ســرمايه هاي 

ميليــاردي شــان بلوکه شــد . 
بــر ايــن اســاس، 2 گــروه در ميان ســهامداران 
زيــان ديــده کنتورســازي قــرار دارند، نخســت 
ســهامداران عــادي کــه بــه دليــل کــم 
اطالعــي و تحــت تاثيــر تبليغــات و جوســازي 
و بــدون ارزيابــي درســت ســهام اين شــرکت، 
اقــدام بــه خريــد کــرده انــد، دوم گروهــي از 
ــا هــدف کســب  ــه ب ــازار هســتند ک دالالن ب
ــا  ــت ه ــش کاذب قيم ــه افزاي ــاال ب ــود ب س
ــار  ــت، گرفت ــا در نهاي ــد، ام ــي زدن ــن م دام

شــدند . 
ــورت  ــاي ص ــا، افش ــزارش ه ــاس گ ــر اس ب
هــاي مالــي ســاليانه حسابرســي شــده 
ســال مالــي منتهــي بــه بيســت و نهــم 
اســتانداردهاي  برخــالف   1394 اســفند 
حســابداري و حسابرســي ملــي، افشــاي 
ــي  پيــش بينــي عملکــرد ســاليانه ســال مال
ــفند 1394  ــم اس ــت و نه ــه بيس ــي ب منته
براســاس عملکــرد واقعــي 9 ماهــه برخــالف 
اســتانداردهاي حســابداري و حسابرســي ملي، 
جلوگيــري از افشــاي فــوري اطالعــات مربوط 
بــه انحــالل يــا هر گونــه تغييــرات اساســي در 
قــرارداد مربــوط به صنــدوق هاي فروشــگاهي 
و خــودداري از افشــاي فــوري اطالعــات 
مربــوط بــه تغييــر بــا اهميــت در پيــش بيني 
عملکــرد ناشــر از تخلــف هــاي شــرکت هــاي 

کنتورســازي اســت . 

سهامداران کنتورسازي چه مي خواهند  
ســهامداران کنتورســازي خواســته هايــي 

ماننــد محاکمــه مديــران و مســئوالن متخلف 
ــارات وارده  ــران خس ــوق و جب ــاق حق و احق

ــد .  ــه خــود را مطــرح مــي کنن شــده ب
بــا وجــود طــي مراحــل قانونــي ايــن پرونــده، 
ــه  ســهامداران معتقدنــد جريــان رســيدگي ب
ايــن موضــوع کنــد اســت و بايــد بــا ســرعت 
ــا زيــان ديــدگان  بيشــتري پيگيــري شــود ت

زودتــر بــه حقــوق خــود برســند . 
شــرکت  ســهامداران  از  غفــاري   تــورج 
ــه  ــاره وضعيــت رســيدگي ب کنتورســازي درب
مشــکالت ســهامداران کنتورســازي گفــت: در 
مــاه هــاي اخيــر، جلســه هــاي متعــددي بــا 
ــورس  ــه ســازمان ب ــط از جمل نهادهــاي ذيرب
برگــزار شــده، امــا تاکنــون بــه نتيجه نرســيده 

است . 
وي افــزود: چــرا بــه نمــادي کــه داراي 
ــاره سودســازي اســت  ابهامــات گســترده درب

 اجازه معامله داده شده است . 
ســرمايه  بــازار  فعــاالن  گفــت:  غفــاري 
و ســهامداران خــرد بــا تصــور ايــن کــه 
ــور  ــه ط ــرمايه، ب ــازار س ــي ب ــاي نظارت نهاده
دقيــق بــر وضعيــت شــرکت هــا، نظــارت مــي 
ــد و  ــاد کردن ــرکت اعتم ــن ش ــه اي ــد، ب کنن
ســهام کنتورســازي را خريــداري کردنــد . 

وي بــا بيــان اينکــه دســتگيري و حتــي 
ــازي ــور س ــرکت کنت ــل ش ــدام مديرعام  اع
 ســودي بــراي ســهامداران خــرد اين شــرکت 
نــدارد، افــزود: متاســفانه برخــي مســئوالن به 
ــرا  ــن ماج ــود در اي ــردن خ ــه ک ــال تبرئ دنب

 . هستند 
ــا بيــان اينکــه  ايــن ســهامدار کنتورســازي ب
ســهامداران کنتورســازي، حــدود ســه هــزار 
ميليــارد ريــال زيــان ديــده انــد، اضافــه 
 کــرد: 11 هــزار ســهامدار ايــن شــرکت

 هنوز بالتکليفند . 
وي ادامــه داد: قيمــت هر ســهم کنتورســازي، 
در زمــان اوج تبليغــات دروغيــن حتــي به 83 
هــزار ريــال نيــز رســيده بــود کــه در نهايــت 
در مبلــغ حــدود 46 هــزار و 500 ريــال، نمــاد 

معامالتــي ايــن شــرکت، متوقف شــد . 
ايــن  دليــل  بــه  شــد:  يــادآور  غفــاري 
کنتورســازي  قراردادهــاي  موضــوع  کــه 
ــگاهي ــاي فروش ــدوق ه ــن صن ــراي تامي  ب

 غيرواقعــي اســت، ارزش ســهام ايــن شــرکت 
در صــورت بازگشــايي نمــاد، ســقوط زيــادي 
خواهــد کــرد کــه باعــث ضــرر ســنگين 

ــد شــد .  ــن ســهام خواه ــدگان اي دارن
وي دربــاره مطالبــات ســهامداران، بيــان 
داشــت: ابطــال معامــالت و بازگردانــدن پــول 
ســهامداران از خواســته هــاي دارندگان ســهام 

ايــن شــرکت اســت . 
از  را  خــود  کــه  نيــز  احمــدي  حســن 
کنتورســازي  ديــده  زيــان  ســهامداران 
ــردم ــت: برخــي از م ــد، گف ــي کن ــي م  معرف
 ســرمايه زندگــي خــود را بــراي خريــد ايــن 

ســهم هزينــه کــرده انــد . 
وي افــزود: هــر کســي کــه در ايــن موضــوع، 
مرتکــب خــالف شــده بايــد بــه شــدت 

ــود .  ــازات ش مج
وي در پاســخ بــه ايــن پرســش کــه بــا وجــود 
ــرد  ــا و عملک ــزارش ه ــات در گ ــي ابهام برخ
شــرکت کنتورســازي چــرا اقــدام بــه خريــد 
ســهام ايــن شــرکت کــرده اســت، گفــت: در 
آن زمــان، مــي گفتنــد کــه قيمــت اين ســهم 
ــري  ــد براب ــاال و چن ــه ســود ب ــرار اســت ک ق
داشــته باشــد، مــن هــم فکــر مــي کــردم کــه 
ــود را  ــهام خ ــن قيمــت، س ــاال رفت ــس از ب پ

مــي فروشــم و خــرج زندگــي مــي کنــم . 
وي دربــاره مــدت فعاليــت در بــازار ســرمايه و 
تجربــه در بــورس، بيــان داشــت: چنــد بــاري، 
ســهام خريــدم و فروختــم کــه البته دوســتانم 
بــه مــن معرفــي کــرده بودنــد و خــودم زيــاد 

از بــورس ســردر نمــي آورم. 
طمع کار دست سهامداران داد  

ــازار ســرمايه کــه تمايلــي  يــک کارشــناس ب
بــه انتشــار نــام خــود نــدارد، در گفــت و گــو 
ــرکت  ــن ش ــهام اي ــداران س ــا، از خري ــا ايرن ب
ــا  ــازار ســرمايه ب انتقــاد کــرد و گفــت: ذات ب
ريســک همــراه اســت، اگــر فــردي اقــدام بــه 
فعاليــت در بــورس مــي کنــد بايــد بــا همــه 
قواعــد نوشــته و نانوشــته بــورس آشــنا باشــد، 
در غيــر ايــن صــورت همــه ســرمايه خــود را 
بــه دليــل يــک اشــتباه از دســت خواهــد داد . 

ــل  ــه دلي ــرمايه ب ــازار س ــرد: ب ــد ک وي تاکي

ــاي  ــرکت ه ــا و ش ــگاه ه ــي بن ــن مال تامي
اقتصــادي و جــذب ســرمايه هــاي ســرگردان  
بخــش ضــرورت هــر اقتصــاد اســت، امــا ايــن 

ــت .  ــاآگاه نيس ــراد ن ــاي ورود اف ــه معن ب
ايــن کارشــناس بــازار ســرمايه اظهــار داشــت: 
همــان طــور کــه بــورس مــي توانــد از طريــق 
محاســبات درســت خريــداران به ســهامداران 
ســود خوبــي برســاند، بــه همــان ميــزان نيــز 
قــادر اســت باعــث زيــان افــراد طمعــکار و يــا 

کــم اطــالع شــود . 
وي بــا بيــان اينکــه بــورس، بــازاري پــر 
ريســک اســت، تصريــح کــرد: فــردي کــه بــا 
قواعــد بــازار ســرمايه و بــورس آشــنا نيســت، 
نبايــد وارد ايــن بــازار شــود، مــي توانــد پــول 
ــد و  ــذاري کن ــپرده گ ــک س ــود را در بان خ
ســود ثابــت و مشــخص ماهانــه خــود را 

ــد .  ــت کن درياف
ايــن فعــال بــازار ســرمايه بــا انتقــاد از 
گفــت:  کنتورســازي  ســهامداران  برخــي 
شــرکت ايــن  ســهامداران  از   برخــي 

انگشــت اتهــام را بــه ســوي ســازمان بــورس 
گرفتــه انــد، و هيــچ تقصيــري را متوجــه خود 
نمــي داننــد، ايــن در حالــي اســت کــه هيــچ 
ــهام  ــد س ــه خري ــور ب ــا زور مجب ــردي را ب ف
نکــرده انــد، بلکــه ايــن افــراد بــا اختيــار خــود 
ــد ســهام کنتورســازي کــرده  ــه خري اقــدام ب

اند . 

نگاه رئيس سازمان بورس
نکتــه جالــب اين اســت کــه شــاپور محمدي، 
ــه  ــادار ک ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئي
ــان  ــاد ســهامداران زي ــورد انتق ــن روزهــا م اي
ايــن  در  دارد،  قــرار  کنتورســازي  ديــده 
موضوع نقشــي نداشــته و ايــن ماجــرا در دوره 
پيــش از آغــاز رياســت وي بــر ســازمان بورس 

رخ داده اســت . 
ــان  ــرا در زم ــن ماج ــه اي ــن ک ــود اي ــا وج ب
رياســت وي رخ نــداده، امــا بيشــترين پيگيري 
حقوقــي بــراي تعييــن تکليــف اين پرونــده در 

زمــان مديريــت وي انجــام شــده اســت . 
وي در ايــن بــاره گفتــه اســت: شــرکت 
کنتورســازي مــورد توجــه ويــژه اســت و 
افــزون بــر اقــدام هــاي ســازمان بــورس بــراي 
احقــاق حقــوق ســهامداران، فراينــد قضايــي 

ــري اســت .  ــز در حــال پيگي آن ني
محمــدي خاطــر نشــان کــرده اســت: در ايــن 
ــري  ــره گي ــا به ــت ه ــه ظرفي ــير، از هم مس
ــه  ــاي ب ــري ه ــب پيگي ــر حس ــود. ب ــي ش م
ــز از حــل  ــي ني ــده، دســتگاه قضاي عمــل آم
مشــکالت ســهامداران کنتورســازي اســتقبال 

ــت .  کرده اس

آخرين وضعيت پرونده
ماجــراي  شــدن  دار  دامنــه  از  پــس 
کنتورســازي، مديــر امــور حقوقــي و انتظامــي 
ــريح  ــا تش ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب س
آخريــن وضعيت پرونده شــرکت کنتورســازي 
گفــت: بــه موجب مــاده 52 قانــون بــازار اوراق 
ــي  ــکام نهاي ــدور اح ــورت ص ــادار، در ص به
ــراد  ــازي، اف ــده کنتورس ــان پرون ــراي متهم ب
ــد براســاس حکــم دادگاه  ــده مي توانن زيان دي
و محکوميــت صــادر شــده بــه مراجــع قضايي 
مراجعــه و بــه منظــور دريافــت ضــرر و زيــان 

ــد .  ــدام کنن ــان اق خــود از آن
ــرد:  ــي شــيري زاده خاطــر نشــان ک محمدعل
ــهام  ــده س ــدن پرون ــرح ش ــا مط ــان ب همزم
شــرکت کنتورســازي و تخلفــات ايجــاد شــده 
ــده  ــن پرون ــران ايــن شــرکت، اي توســط مدي
ــم اقتصــادي  ــه جرائ در مجتمــع رســيدگي ب
مطــرح شــد و بــا پيگيريهــاي ســازمان، 
خوشــبختانه ســرعت رســيدگي به پرونــده در 
چارچــوب نظــام قضايــي مطلــوب بوده اســت . 

مراحــل  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وي 
ــده  ــا پرون ــط ب ــراد مرتب ــه اف ــق از کلي تحقي
طــي شــده اســت و پيــرو آن مديرعامــل 
ــدن  ــادر ش ــي و ص ــس از بازجوي ــرکت پ ش
ــي ــارد تومان ــزار ميلي ــج ه ــه پن ــرار وثيق  ق
همچنــان در بازداشــت بــه ســر مي بــرد. 
ــل  ــز در مراح ــرکت ني ــابرس ش ــراي حس ب
ــت.  ــده اس ــادر ش ــه ص ــرار وثيق ــي، ق بازپرس
ــده،  از ديگــر طرف هــاي درگيــر در ايــن پرون
اتــاق اصنــاف بــوده کــه جلســه رســيدگي بــه 
اتهامــات پــاره اي از اعضــاي اتــاق نيــز برگــزار 

ــده است .  ش

ــن  ــرمايه، اي ــازار س ــام ب ــن مق ــه اي ــه گفت ب
مســاله کــه متوليان شــرکت کنتورســازي اعم 
از مديرعامــل و اعضــاي هيــات مديــره مرتکب 
تخلــف شــده و پيــرو آن ســهامداران متضــرر 
شــده اند محــرز اســت و ســازمان بــورس نيــز 
ــن  ــهامداران اي ــق س ــاق ح ــتاي احق در راس
شــرکت، ايــن موضــوع را بــا جديــت پيگيــري 

مي کنــد . 
ــن  ــه اي ــه ب ــت: چنانچ ــرده اس ــد ک وي تاکي
اتهــام محکوميــت قطعــي پيــدا کننــد، 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــدام مي توانن ــن اق متضــرران از اي
ــل  ــه دلي ــان ب ــل زي ــر تحم ــي ب ــناد مبن اس
اقدامــات مديــران، بــه اســتناد احــکام صــادره 

ــد .  ــان کنن ــرر و زي ــاي ض از دادگاه، تقاض
مديــر امورحقوقــي و انتظامــي ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار پيــش از ايــن گفتــه بــود: 
ــي  ــي توجه ــات، ب ــه اطالع ــودداري از اراي خ
بــه رعايــت مــاده 16 قانــون توســعه ابزارهــا و 
نهادهــاي مالــي، ارايــه اطالعــات خــالف واقــع 
ــورس و اوراق بهــادار و تخلــف  ــه ســازمان ب ب
در تهيــه صــورت هــاي مالــي چهــار عنــوان 
ــادار از  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــکايت س ش
مســووالن شــرکت کنتــور ســازي بوده اســت . 

در جوامع دموکراتيک که دولتها در مقابل جامعه 
مدني و بخش خصوصي پاسخگو هستند، طبيعي 
است که شفافيت و سهولت باهم است. در چنين 
جوامعي دسترسي آزادانه به اطالعات براي مردم 
وجود دارد و شفافيت ايجاب مي کند که مناقصه 
هاي دولتي به صورت آنالين عرضه شود و به اطالع 
عموم برسد. شفافيت ايجاب مي کند که معامالت 
رانت  براساس  و  پنهاني  و  باشد  بورس، مشخص 
اطالعاتي نباشد و در عين حال قوانين نظارتي بسيار 
شديدي نيز بر دستگاههايي مثل بانکها، بورس و 

مراکز مالي حاکم است . 
کشورمان  هاي  زيرساخت  وضعيت  به  بانگاهي 
متوجه خواهيم شد که  نيازمند کار اساسي در اين 
زمينه هستيم، چراکه کمترين امتيازات ما درست 

مربوط فناوري اطالعات و توسعه آن است . 
نخست بايد بايد اين نکته بديهي را بپذيريم و باور 
کنيم کشورهايي که به سمت اقتصاد جهاني و 
بازتر شدن ميدان تعامالت تجاري و جهاني خود 
اينکه در تجارت موفق  بر  حرکت کنند، عالوه 
هم  خارجي  گذاري  سرمايه  جذب  براي  ترند، 
توفيق بيشتري دارند. شما وقتي در تجارت جهاني 
مشارکت فعال و از طرف ديگر، مرزهاي تعرفه اي 
پاييني داريد يعني در معرض تجارت خارجي قرار 
رقابت  معرض  در  وقتي  بنگاه هاي شما  داريد. 
با شرايط  نابود شوند يا خود را  بايد  يا  هستند 
اگر  تکنولوژي جديد وفق دهند. در عين حال 

بتوانيد سرمايه گذاري خارجي جذب کنيد، خود 
اين مساله باعث انتقال تکنولوژي خواهد شد . 

واقعيت اين است که ما در موارد تعرفه اي، کيفيت 
اختراعات   ثبت  بحث  و  قانون  حاکميت  مقررات، 
اختراعات،  بابت حق  پرداختي  و  دريافتي  حقوق 
واردکردن  قصد  که  کشوري  هستيم.  ضعيف 
تکنولوژي را دارد يک راهش اين است که سرمايه 
گذاري خارجي را جذب کند و با خود فناوري را 
بياورد. يک راه ديگرش نيز اين است که اين فناوري 
به روز را خلق کند و الزمه آن البته نظام ملي نوآوري 

است . 
   راه ديگر اين کار هم خريداري اين فناوري و ابزار 
آالت آن است. پس پرداخت هايي که بابت حق 
اختراعات و مجوز ساختها مي دهيم، مي تواند نشانه 
پيشرفت کشور تلقي شود. حال آنکه ما در اين مولفه 
ها مشکل داريم؛ زيرساختها ما ضعيف است. داشتن 
کاربران اينترنت امتياز خوبي است، اما پهناي باند 
اينترنت در ايران ضعيف است و سرعت اينترنت 
کم است. اين باعث مي شود که يکسري از کارهاي 
بانکي، نقل و انتقالت، تجارت اينترنتي، بانکداري 
اينترنتي، دولت الکترونيک، دانلودکردن مقاالت و 

نشريات و... همه و همه با مشکل مواجه شود . 
دوم آنکه ، اگر بخواهيم اين حجم از کاربران اينترنتي 
را وارد اقتصاد کنيم، به سرورهاي قوي تر، پهناي 
باند قوي ت  و سرعت باالتر اينترنت احتياج داريم 
که بتوانيم دسترسي کاربرانمان به آنچه در اينترنت 
به آن نيازمند هستند، را تسهيل کنيم.در کشور ما 
يک بستر مقرراتي و تنظيم گري الزم است. جامعه 
باشد،  نداشته  را  گري  تنظيم  اين  اگر  اطالعاتي 

شکست خواهد خورد. يعني مثال خالف تصور برخي 
ها در ايران، نظام بانکداري در جهان به شدت تنظيم 
شده و مقررات گذاري شده است. اما لزوما هم اين 
نظم و انضباط در يک مرکز دولتي متمرکز نيست. 
مثال در آمريکا يک موسسه مستقل است که بانکها 
معامالت  به  است که  مراقب  و  را چک مي کند 
اساسنامه  برخالف  آنچه  و  نزنند  مشکوک دست 
است را سرمايه گذاري نکنند که در ايران چنين 

مکانيزمي هنوز وجود ندارد . 
   بانکهاي ما در مستغالت سرمايه گذاري کرده و 
حتي گاهي مبادرت به خريد سکه و ارز هم مي 
کنند و در کار وزارت دارايي اختالل به وجود مي 
آورند. در آمريکا براي بورس، يک موسسه عظيمي 
وجود دارد که معامالت بورس را چک مي کند تا 
و  نزنند  پنهان  معامالت  به  بورس دست  مديران 
حقوق سهامداران دقيقا رعايت شود و بورس پاکيزه 
باشد درحالي که در ايران چنين چيزي وجود ندارد . 

مطالعات انجام شده نشان مي دهد که کارگزاري 
ها غالبا به نفع خودشان يکسري معامالت مشکوک 
با هزينه استفاده کننده از خدمات شان مي کنند. 
قابليت  و  پاسخگويي  شفافيت،  تنها  نه  بنابراين 
دسترسي به اطالعات در جوامع پيشرفته تر وجود 
دارد، بلکه به لحاظ نهادي و قانوني هم از ارکان 
پيشرفته تري برخوردار هستند. جامعه اطالعاتي 
و  مقررات  چنين  نيازمند  عميقا  بنيان  دانش  و 
سازوکاري براي انجام انواع فعاليت هاي خود است 
که در غير اينصورت نخواهد توانست توفيق چنداني 
به دست آورد و اين همان چيزي است که در کشور 

ما هم از اين بابت ضعف هاي جدي وجود دارد . 

براي انتخاب مسيردرست اقتصاد  
 چهارگزارشي که وزارت اقتصاد بايد ارايه کند  

تحليل گر اقتصادي
مهدي پازوکي

  مدير مطالعات اقتصادي و سنجش 
ريسک بورس کاال

جواد فالح

ترقـي اقتصـادي : از اواخرسـال 89 که ارز 
بـه تدريـج دو نرخـي و حتـي در برهـه اي از زمـان سـه 

نرخـي شـد،نزديک بـه 7 سـال مـي گذرد؛7 سـالي کـه حتي 
بـا تغييـر دولـت هـم ايـن مشـکل کمـاکان پابرجاسـت و ارز 
دو نرخـي هـم صادرکننـدگان را تحـت فشـار قـرار داده و هم 

مـردم را . 
يکي از خواسـته هاي بخش خصوصـي از دولت يازدهم،اجراي 
سياسـت يکسـان سـازي نرخ ارز بود.هرچند که دولت يازدهم 
هـم بـر اين خواسـته صحه گذاشـت،اما تالطم هـاي باقيمانده 
از سـالهاي قبل،بدهـي هـاي گذشـته و البته شـرايط »خاص« 

بين المللي سـبب شـد تا اين سياسـت اجرايي نشـود . 
گرچـه در چهارسـال گذشته،حسـن روحانـي و تيـم اقتصادي 
او تـالش هـاي بسـياري بـراي اصـالح رويـه هـاي غلـط در 
اقتصـاد کردند،امـا همانطـور کـه اقتصاددانـان پيـش بينـي 
مـي کردند،بازگشـت بـه مـدار قبلـي اقتصـاد نيـاز بـه بيش از 
4 سـال زمـان داشـت.از هميـن رو،در شـروع بـه کار دولـت 
دوازدهم،مجـددا ايـن خواسـته که ارز يکسـان سـازي شـود و 

آن  نـرخ  سـويي  از 
بـا توجـه بـه واقعيت 
هـاي اقتصـاد ايران،تورم 
المللـي  بيـن  و  داخلـي 
اي  شود،خواسـته  اصـالح 
اسـت کـه فعـاالن اقتصادي 
از دولـت مطالبـه مـي کننـد .  
دوازدهـم  دولـت  اقتصـادي  تيـم 
بـي توجـه بـه ايـن خواسـته نيسـت؛اما 
سياسـتگذاران بخش پولـي و در راس آن بانک مرکزي 
مترصد مهيا شـدن شـرايط اسـت.هرچند برخي از کارشناسان 
بـر ايـن باورنـد کـه تـک نرخي نشـدن ارز بـه دليل سياسـت 
هـاي نامعلـوم خارجـي و اولويـت تـورم تـک رقمـي در دولت 
اسـت،اما بـا تثبيـت لغـو دوسـاله تحريـم هـاي بيـن المللي و 
بازگشـت آرامـش بـه اقتصـاد به دنبـال کاهـش نـرخ تورم،به 
نظر مي رسـد شـرايط براي اجراي اين سياسـت فراهم اسـت . 
از هميـن رو، کارشناسـان اقتصـادي بـه دولـت توصيـه مـي 
کننـد از هميـن ماه هـاي آغاز بـه کار دولـت دوازدهـم اجراي 
سياسـت ارز تـک نرخـي را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. 
اصغـر سـميعي، رييـس اسـبق کانون صرافـان معتقد اسـت:« 
تـا زمانـي کـه نظـام بانکي، نـرخ بهـره، قيمت هـاي غيرواقعي 
ماننـد حامل هـاي انـرژي و... همه بـا يکديگر جراحي نشـوند، 
بنابرايـن اصـالح يک مـورد و فقـط ارز فايده چندانـي نخواهد 
داشـت. منظـور مـن ايـن اسـت کـه تـک نرخـي کـردن ارز 
کار آسـان نيسـت، ولـي بـه هـر حـال بايـد کاري کـه شـروع 

کـرد و شـجاعانه تـا آخـر ادامـه داد.«  در همين حـال علينقي 
مشـايخي، اقتصـاددان مـي گويد:«تک نرخـي کـردن ارز تنهـا 
مقـداري جسـارت و اطمينـان مي خواهـد. او بر اين باور اسـت 
در يـک حرکـت کلي، بايد نـرخ مبادالتي و ترجيحـي ارز براي 
همـه کاالهـاي وارداتـي حذف شـود. بـه  اين  ترتيب اسـت که 

مي شـود.«  تک نرخـي  ارز 
اسـت  معتقـد  اقتصـادي  کارشـناس  شـناس،  هـادي حـق 
دو گـروه از چنـد نرخـي بـودن ارز سـود مـي برنـد »عـدم 
يکسـان سـازي نـرخ ارز بـه سـود دو گـروه اسـت؛گروه اول 
کسـاني هسـتند کـه بـه ارز دولتي دسترسـي دارنـد و گروه 
دوم کسـاني هسـتند کـه واردات انجـام مي دهنـد. او اضافه 
تـر  ارزان  واردات  نباشـد،  واقعـي  ارز  نـرخ  کرد:زمانـي کـه 
مي شـود و کاالي خارجـي در داخـل کشـور بـراي فـروش 
مزيـت پيـدا مـي کند،امـا اگر يکسـان سـازي نـرخ ارز انجام 
نشـود بـه زيـان توليدکننـده اسـت و تورم کشـور را بـا تورم 
وارداتـي انـدک مـي تـوان کنتـرل کـرد. بنابرايـن بـه نفـع 
اقتصـاد اسـت که نـه تنها نـرخ ارز، نرخ سـپرده هـاي بانکي 
و همـه شـاخص هاي به معنـي واقعي در بازار توسـط عرضه 

و تقاضـا تعييـن شـود.« 
البتـه نظرهـاي مختلفـي ميـان کارشـناس در نحـوه تـک 
نرخـي کـردن ارز وجـود دارد. در هميـن رابطـه محمـد 
الهوتـي، عضـو هيـات نماينـدگان اتـاق تهـران بـا بيـان 
اينکـه هيـچ کـس در ايـران بـا رهـا شـدن نـرخ ارز بـه 
صـورت ناگهاني موافق نيسـت و اجمـاع عمومي در تعيين 
نـرخ ارز شـناور مديريـت شـده اسـت،عنوان کـرد: »دولت 

هـا در سـالهاي گذشـته از افزايـش نـرخ ارز متناسـب بـا 
تـورم کـه تکليـف قانوني اسـت، حمايت کردند کـه ما نيز 
فکـر مـي کنيـم همين سياسـت مـي تواند اقتصاد کشـور 
را در يـک شـرايط بـا ثباتـي نگـه دارد و هـم قيمـت کاال 
را طـي سـال هـا افزايش ندهـد و صـادرات رونـق بگيرد.« 
از سـوي ديگـر سـيد رضـي حاجـي آقـا ميـري، عضـو هيات 
نماينـدگان اتـاق تهـران گفت:«بخش خصوصـي از ارز تورمي 
حمايـت نمي کنـد؛ تـورم در ارز زمانـي ايجـاد مـي شـود که 
دولـت بـازار ارز را بـه حـال خـود رهـا کنـد. در واقـع اگـر 
بخواهيـم دولـت در ارز دخالتـي نداشـته باشـد،با توجـه بـه 
شـرايط اقتصـاد مـا امـکان پذير نيسـت.اگر دولـت کمي گره 
ارز را بـاز کـرده و اجـازه بدهـد تـا کمـي قيمـت هـا واقعـي 

شـود،صادرات رونـق مي گيـرد.« 
امـا بـه نظـر مـي رسـد همچنـان شـرايط و زيرسـاخت هـاي 
اقتصـاد کشـور بـراي تـک نرخـي شـدن ارز فراهم نيسـت. در 
هميـن خصـوص، جشـميد پژويـان، کارشـناس اقتصـادي و 
اسـتاد دانشـگاه با اشـاره به شـرايط حال حاضر اقتصاد کشـور 
بـراي تـک نرخـي کـردن ارز  گفـت: »در حـال حاضر شـرايط 

مناسـبي بـراي تـک نرخي کـردن ارز در کشـور نيسـت .«
پژويـان مـي گويـد: »يعنـي بانـک مرکـزي بايـد در حـدي ارز 
داشـته باشـد که بتواند بازار را کنترل کند. در شـرايط کنوني 
بـه خصـوص بـا توجـه به بحـث تحريـم ها کـه مرتـب مطرح 
مـي شـود، به نظـر من هنوز دشـوار اسـت کـه بانـک مرکزي 
بتوانـد ارز را تک نرخي کند. در واقع در شـرايط کنوني بسـيار 

دشـوار اسـت کـه ارز تک نرخي شـود.« 
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45 بازار پولبازار پول

بانکداري اسالمي سنگ بناي اقتصاد مقاومتي
صنعـت بانکـداري، حرفه اي اسـت کـه از نهادهاي 
مالـي اقتصـاد مدرن سرچشـمه گرفته اسـت. اين 
صنعـت، سـامانه تأمين مالـي نظام هـاي اقتصادي 
متکـي بـه بـازار را تشـکيل داده و زمينـه تأميـن 
و  تجـاري  و  اقتصـادي  کالن  پروژه هـاي  مالـي 
اقتصادهـاي  ريسـک پذيري  چشـمگير  افزايـش 
رقابتـي در بـازار را فراهـم کـرده و باعث پيشـرفت 
و توسـعه بي نظيـر و تاريخـي نظام هـاي اقتصادي 
مـدرن شـده اسـت. بـدون شـک نظـام اقتصـادي 
اسـالم نيازمند بانکـداري مبتني بر اصـول ومباني 
اسـالمي اسـت کـه در ذيـل مباني فقهـي تجارت 
اسـالمي تعريـف مي شـود. ايـن بانکـداري کـه در 
نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمي سـنگ بنـاي اقتصادمقاومتـي اسـت، تفاوت هاي عمـده اي با 
 بانکـداري ُعرفـي دنيـا دارد. ايـن بانکـداري به اقتصاد واقعي مرتبط و اساسـاً بخشـي از آن اسـت

 درحالـي کـه بانکداري ُعرفـي يا ربوي تنها به سـود سـپرده گذار بدون درنظرگرفتـن پيامدهايش 
براي وام گيرنده مي انديشـد . 

قانـون  بانکـداري  بـدون  ربـا را مي توان مقدمـه اي بـراي بانکداري اسـالمي دانسـت؛ چراکه زمينه 
 برکت افزايـي فعاليت هـاي اقتصـادي و بازرگانـي و حرکـت صحيـح توليدگـران، افـراد کارآفريـن

 سـرمايه گذاران، سـپرده گذاران و فعـاالن اقتصـادي را در مسـير رشـد وتوسـعه اقتصـاد واقعي از 
طريـق تأميـن پولـي، مديريت ريسـک و حمايت نهادهـاي مالي، مبتنـي بر عقود اسـالمي فراهم 

 .  مي کند 
درنظـام اقتصـادي اسـالم، پول وسـيله اي براي مبادله وتأميـن ابزارهاي کار وتوليد اسـت و ارزش 
 افـزوده تنهـا به »کار« و«توليد« تعلـق مي گيرد. در الگوي بانکداري  اسـالمي، »کار« به معناي همه 
تالش هـاي فکـري و يـدي در راسـتاي توليـد خدمات و مالک توليـد ارزش و شـراکت طرف هاي 

معامله در سـود و زيان است . 
در بانکداري اسـالمي توانمندسـازي اقشـارضعيف و حمايـت از اسـتعدادها در رشـد و توسـعه 
و  »کارآفريني«،«عدالت محـوري«  »توليدگرايـي«،  بنابرايـن،  اسـت.  پسـنديده  امـري  توليـدات 
ايـن مبانـي  به شـمارمي آيد. بديهـي اسـت شـرط موفقيـت  »مسـئوليت اجتماعي« در زمـره 
بنگاه هـاي اقتصـادي بهبود سياسـت ها، برخـورداري از تفکرسيسـتمي و برقراري نسـبت معنادار 
ميـان همـه عواملـي اسـت که جامعـه را بـه نظـام بانکداري اسـالمي و اقتصادمقاومتـي برون گرا و 

درون زا نزديـک کنـد . 
در بانکـداري اسـالمي، عقالنيـت، علـم و قوانيـن  الهـي مبتنـي بـر توليـد، توزيع و مصرف سـالم 
اسـتوار اسـت، لذا امروزه بانکداري  اسـالمي در بسـياري از کشـورهاي پيشـرفته مورد اسـتقبال 
قرارگرفتـه اسـت. مطالعـات  نشـان  داده اسـت کـه  بازارهـاي پـول و سـرمايه، نقـش  مهمـي  در 

اسـتحکام زيرسـاخت هـا وسـاختارهاي مـادي و معيشـتي دارا مي باشـند . 
نقـش بانکـداري اسـالمي آنچنان در اقتصادمقاومتي برجسـته اسـت که مقام معظـم رهبري نيز 
اسـالمي کـردن بانک هـا را به فتح بزرگترين سـنگراقتصادي امـروز دنيا تعبير مي کننـد. اين بيان 
از زبـان باالتريـن مقـام کشـور بيانگـر اهميـت وجايـگاه رفيـع بانک هـا در نظام اقتصادي کشـور 

ومويـد مالزمه بانکداري اسـالمي با اقتصادمقاومتي اسـت . 
در ايـن راسـتا بانک انصـار پياده سـازي قانـون عمليات بانکـي بدون ربـا را کـه در واقـع، زيربنـاي 
پياده سـازي بانکداري اسـالمي اسـت، از همان ابتداي تشـکيل در دسـتور کار خود قرار داده است 
و حرکـت در ايـن مسـير را  از موفقيت هـا و مزيت هـاي رقابتـي خـود قلمـداد مي کنـد. آمـوزش 
منظـم و متعهدانـه نيروهاي انسـاني نسـبت به اصـول و مباني فقهـي بانکداري که باعث کسـب 
رتبـه نخسـت آمـوزش کشـور در حـوزه بانکـداري شـد و نيز الـزام متصديـان عقـد قراردادها در 
شـعب بـه تفهيـم ويژگي هاي فقهـي قـرارداد به مشـتريان و تکميل فرم هـاي معامالتي براسـاس 
موازيـن فقهـي و زيرنظـر فقهـاي آشـنا بـه بانکداري اسـالمي و همچنيـن درنظرگرفتـن ضوابط 
ابالغـي بانک مرکـزي  جمهوري اسـالمي  ايـران، نمونه هايـي از تعهد بانـک انصار بـه رعايت مباني 

فقهـي در فعاليت هـاي بانکـداري بشـمار مي روند . 
بانک انصـار بـا حمايت خـود از همايش هاي مربـوط به بانکـداري اسـالمي واقتصادمقاومتي که از 
سـوي موسسـات گوناگـون و بانـک مرکـزي جمهوري اسـالمي ايران برگزار مي شـود، به شـکل 
ديگـري نسـبت به تعهـدات خود به ترويج بانکداري اسـالمي، اسـتحکام اقتصادمقاومتـي و انجام 
مسـئوليت هاي اجتماعـي صحـه گذاشـته اسـت. ايـن بانک بـا ميليون ها مشـتري و ده هـا هزار 
سـهامدارخصوصي و سـازمان هاي عمومـي، بانکي مردم پايه اسـت که از همان ابتداي تشـکيل از 
وجـود »دفتـر امور فقهي« برخوردار بـوده و »عدالت محوري« و »مردمي بـودن« را مدنظر قرار داده 
و کوشـيده اسـت کـه آحـاد مـردم از ارزش  افزوده بانـک انصار منتفع شـوند. اين بانـک در حوزه 
»قرض الحسـنه« نيـز در ميـان بانک هـاي خصوصـي ايران رکـورددار اسـت و در ميـان بانک هاي 

کشـورهاي اسـالمي نيز بانکي سـرآمد به شـمار مي آيد   . 
طـرح »حاتـم کارت« درسـال 1395 و طرح »رضـوان« در سـال 1396 ازجمله اقدامـات اين بانک 
اسـت که مبتني بر تشـويق جوانان به ازدواج، خريدکاالهاي ايراني، ترويج سـنت قرض الحسـنه، 
حمايـت از کسـب وکارهاي کوچک و اشـتغال زايي اسـت و ما در اين طرح ها بـه متقاضيان وام کم 
سـود مي دهيـم تـا از کاالهـاي ايرانـي اسـتفاده کنند. نـرخ پايين بهـره وکارمزد، کم بـودن مبلغ 
اقسـاط و سـهولت دريافـت هـم با قصـد رونق توليـد کاالهاي ايراني و هم رشـد اشـتغال و حفظ 

سـالمت اجتماعـي در ايـن طرح ها مورد نظر اسـت . 
درحالـي کـه مقـام معظـم رهبـري سـال 1396 را سـال »اقتصادمقاومتـي، توليـد و اشـتغال« 
ناميده انـد، رونمايـي از مـدل مفهومـي ريل گـذاري بانکها بـراي ايفـاي نقـش در اقتصادمقاومتي 
در اواخر سـال 1394 براسـاس پيگيري هاي اين بانک، يک پيشـتازي آشـکار در راه رسـيدن به 
بانکداري اسـالمي تلقـي مي شـود. ايـن بانـک اقدامات متعـدد خود در راسـتاي تحقـق بانکداري 
بـدون ربـا، بانکـداري اسـالمي، انجام مسـئوليت هاي اجتماعي و ده ها طـرح و برنامه مـردم پايه را 
اقداماتـي زودگـذر و تبليغاتـي بـه شـمار    نمي آورد؛ ايـن امر از ايمـان وباور قلبي هـزاران مدير و 
کارشـناس و تالشـگري سرچشـمه مي گيـرد که همواره پاداش هـاي الهي را به عنـوان يک مولفه 

بسـيار ارزشـمند در فعاليت هـاي دنيـوي خويش درنظـر مي گيرند . 

دیدگاه  

چهرهبداخالقبانکهاراهمديديمصندوقهامقصدآخرسپردههايگردان
مردم چشم انتظار کاهش نرخ سود تسهيالت هستند   منتظر باالرفتن حرارت اوراق بدهي باشيد  

زهـرا علـي اکبـري: در حالـي بـازار طـال و سـکه در چنـد روز 
گذشـته تحـت تاثيـر سياسـت هاي تـازه بانـک مرکـزي مبني بر 
کنتـرل نرخ سـود بانکي دسـتخوش تغيير و تحول شـده که پيش 
تـر مقامـات بانکـي تصميم کاهـش نرخ سـود بانکي به ميـزان 15 

درصـد را موجـب بهبـود وضعيـت اقتصـادي عنوان مـي کنند . 
پيمـان قربانـي معـاون اقتصـادي بانـک مرکـزي پيـش از ايـن در 
موعـد ابـالغ اين بخشـنامه تاکيد کـرد که حتي کاهش نرخ سـود 
بانکـي به 15 درصـد نيز جذابيت هاي الزم را براي سـپرده گذاران 
دارد چـرا کـه نرخ تورم در ايران در شـرايط کنونـي در محدوده 10 
درصـدي اسـت و نـرخ 15 درصـدي بـراي سـپرده هاي يک سـاله 
بـدان معناسـت کـه سـپرده گـذاران 5 درصد بيـش از تورم سـود 

دريافت مـي کنند . 
رييـس کل بانـک مرکزي نيـز در واکنش بـه اظهاراتي در خصوص 
اتخـاذ ايـن تصميـم ، سـود در نظر گرفته شـده براي سـپرده هاي 

بانکـي را به انـدازه کافي جـذاب خواند . 
بانـک  تـازه  تصميمـات  قبـل  از  مـوازي  بازارهـاي  در شـرايطي 
مرکـزي تکانـي خـورده انـد کـه بررسـي ها نشـان مي دهـد هنوز 
خـروج سـپرده از بانـک هـا کليد نخورده و بسـياري از کسـاني که 
سـپرده هاي کوتـاه مـدت داشـتند، بـا تبديـل آن بـه سـپرده بلند 
مـدت ، تالش کردند در شـرايط کنوني امکان دريافت سـود بانکي 
بـا نـرخ هـاي باالتـر از 15 درصـد را از ميـان نبرند. با ايـن حال به 
نظـر مي رسـد جـو روانـي کنونـي بازارهاي مـوازي را دسـتخوش 

تغيير کرده اسـت . 
اجاره، طال، سکه ، ارز

بـدل سـود بانکي بـراي سـپرده گذاراني کـه در صدد حفـظ قدرت 
خريـد خـود هسـتند ، چيسـت؟ طـال و سـکه سـال هـاي مامـن 
خوبـي بـراي سـرمايه هـاي سـرگردان بودنـد. ارز، يـا بـه عبـارت 
بهتـر دالر نيـز خـود ماوايـي بـراي کسـاني بـود کـه حفـظ قدرت 

خريدشـان را در نظـر داشـتند . 
مبادلـه ريـال بـا دالر، سـال هـاي در ميـدان فردوسـي،رايج ترين 
اقـدام سـرمايه گذارانـي بـود کـه مـي خواسـتند سـرمايه هـاي 

خردشـان را از گزنـد دسـتبرد تـورم مصـون بدارنـد . 
وضعيـت امـا در سـال هـاي 1390 تـا 1392 بحرانـي شـد.رجوع 
خريـداران دالر بـه فردوسـي،ماجراهاي عجيبـي را در ايـن خيابان 
رقـم زد.کار بـدان جا کشـيد کـه دالر روي چهار هـزار تومان را نيز 
ديـد و ريـال بـود که در حاشـيه خيابان با دالرها معاوضه مي شـد . 
اتخـاذ  بـا  کـرد  تـالش  برگردانـد.  را  ورق  امـا  يازدهـم  دولـت 
سياسـت هاي ضـد تورمـي ، ثبـات را بـه بـازار برگردانـده و تقاضـا 
در ايـن حـوزه را واقعـي کند.داسـتان غـم انگيز دالر و طال و سـکه 
و صـف هـاي طوالنـي بـراي خريـد آن بـه يـادگار در تاريـخ مانـد 
تـا امـروز کـه بـار ديگر نـگاه ها از شـعب متعـدد بانکي بـه ميدان 
فردوسـي و سـبزه ميدان چرخيد و سـبب شـد قيمت طال و سـکه 

رونـد روبـه رشـدي را آغـاز کننـد .   . 
هـر چنـد افزايش قيمت طـال در بازارهاي جهاني تحـت تاثير آمار 

نـاا ميـد کننده اشـتغال در آمريـکا و طوفان رخ داده در اين کشـور 
نيـز در رشـد بهـاي اين فلز گران قيمـت تاثير دارد اما بـا اين حال 
آنچـه مهم اسـت اينکـه اقتصاد ايران امروز بيشـتر تحـت تاثير جو 

رواني شـرايط تازه اسـت تـا واقعيـت رخ داده در بازارهاي جهاني.
بازار مسکن  

بـازار مسـکن هنـوز تحـت تاثيـر سـايه سـنگين رکود، با سـختي 
و سـنگيني قـدم بـر مـي دارد امـا اجـاره بهـا ايـن روزها بـر طبل 
گرانـي مي کوبد. مسـکن، اين سـرمايه اي تريـن کاال در ايران، 33 
درصـد از سـبد هزينه هـاي خانوارهاي ايراني را بـه خود اختصاص 

مي دهد . 
ايـن آمار هـر چند در خصوص هزينه مسـکن ملکي و اسـتيجاري 
اسـتخراج شـده اسـت، امـا برآوردهـا نشـان از آن دارد که وضعيت 
در بـازار اجـاره بـه مراتب نامناسـب تـر از بازار خريد اسـت چرا که 
اجـاره بهـا نـه در بند ميـزان تورم اسـت و نه الماني ديگر.هر سـال 
بيـش از تـورم افزايش مـي يابد و کوچکترين تصميماتـي در حوزه 

هـاي مرتبـط، نظير بانک هـا بر رشـد آن تاثير مي گـذارد . 
گـزارش هـاي ميداني نشـان مي دهـد در روزهاي پاياني شـهريور 
مـاه، مالکانـي کـه هنـوز قراردادهـاي يک سـاله اجـاره هايشـان را 
منعقـد نکـرده انـد ، از رهـن دل کنـده انـد و به اجاره هـاي ماهانه 

تمايل نشـان مـي دهند . 
يکـي از مشـاوران شـرق تهـران در ايـن خصـوص گفـت: در حـال 
حاضـر بيشـتر مسـتاجراني کـه قدر بـه تمديـد قراردادهـاي خود 
نيسـتند و ترجيـح داده انـد آپارتمانـي جديـد پيدا کنند، کسـاني 

هسـتند کـه بـا تبديـل رهن بـه اجـاره موافق نيسـتند . 
او گفـت: بـه عنـوان مثـال مالکـي کـه 170 ميليـون تومـان رهن 
گرفتـه، ناگهان مـي گويد قصد دارد خانـه را به قيمت صد ميليون 

رهـن، سـه ميليـون اجـاره ماهانه بـه مسـتاجر بدهـد و در نتيجه 
فشـار از ايـن جهـت بـه مسـتاجران افزايش يافته اسـت .  

او افـزود : کاهـش سـود بانکـي مالکان را به سـمت دريافـت اجاره 
ماهانـه سـوق داده در حالـي کـه ايـن شـرايط بـراي مسـتاجران 
چنـدان مطلـوب نيسـت.به گفته وي اين شـرايط در کنـار افزايش 
فصلي بهاي اجاره در شـهريور ماه، موقعيت اين بازار را دسـتخوش 
تغييراتي، حتي نسـبت به خرداد و تيرماه سـال جاري کرده اسـت . 

اوراق بدهي ، صندوق هاي سرمايه گذاري ، بورس
بـورس تهـران در اوليـن روز اجـراي بخشـنامه جديد سـود بانکي 
هر چند سـبزپوش شـد امـا تاثير چندانـي از اين تغييـر را به خود 
نديـد. بـا ايـن حال کارشناسـان معتقدنـد بـازار اوراق بدهـي براي 
سـرمايه گـذاران از ايـن پـس بازاري مهـم و جذاب تلقي مي شـود 
و بـا توجـه بـه نـرخ هـاي باالتـر از 15 ردصد بـراي ايـن اوراق، باال 

رفتـن حـرارت آن را از هميـن حـاال مي تـوان پيش بينـي کرد . 
از سـوي ديگر صندوق هاي سـرمايه گذاري بانک ها که کارکردي 
شـبيه سـپرده را بـراي سـرپرده گـذار دارند نيـز از اين پـس رونق 
بيشـتري را بـه خـود خواهنـد ديد. بسـياري از بانک ها سـودهايي 
در انـدازه 22 تـا 22.5 درصـد را بـه کسـاني کـه در صنـدوق هاي 
سـرمايه گـذاري شـان ورود مـي کردنـد، اعطـا مـي کننـد. افتتاح 
حسـاب در صنـدوق هـاي سـرمايه گـذاري تفاوت هايي با سـپرده 

دارد .  بانکي 
بـه عنـوان مثال برداشـت آن الين از موجودي اين حسـاب ها قابل 
انجـام نيسـت و بايـد بـراي برداشـت پول حتمـا به شـعبه مراجعه 
شـود. بـا توجـه بـه اينکـه صندوق هـاي سـرمايه گـذاري بانک ها 
از شـمول کاهـش سـود بانکـي خـارج هسـتند، بـه نظر مي رسـد 
تمرکـز سـپرده گذاران و بانک هـا بر اين صندوق هـا افزايش يابد  . 

  مديرعامل بانک انصار
آيت اهلل ابراهيمي

ترقـي اقتصادي :ديـروز هفتم مرداد ماه در سـالن همايش هاي شـهيد 
بهشـتي، هفتميـن کنفرانـس بين المللـي و يازدهميـن کنفرانـس ملـي 
مديريـت فنـاوري و نـوآوري برگـزار شـد که مجيـد قاسـمي، مديرعامل 
پاسـارگاد و شهاب جوانمردي، مديرعامل شـرکت فناپ)هلدينگ فناوري 
اطالعـات بانـک پاسـارگاد( مهمانـان ويـژه آن بودند. در اين نشسـت يک 
سـاعته آنهـا از تجربـه بانـک پاسـارگاد در شـکل دهي فنـاپ گفتنـد و 

تجربه هـاي متفـاوت خـود از مواجهـه بـا  ICT  را بازگـو کردند . 
مجيـد قاسـمي، مديرعامـل بانـک پاسـارگاد از تجربه شـکل گيري فناپ 

گفـت و اظهـار داشـت: همه چيز از يک صعود شـروع شـد. چهارميـن رئيس کل بانک مرکـزي ايران 
ادامـه داد کـه يـک روز بـراي کوهنـوردي رفتـه بـودم کـه بـا دو جوان برخـورد کـردم. آنهـا دو تن از 
نخبـگان ايـن کشـور بودنـد کـه در ازاي تالش بـراي دو شـرکت هيچ حقوقـي دريافت نکـرده بودند . 

او خاطرنشـان کـرد: روزي آنهـا را بـراي همـکاري با بانک مرکـزي دعوت کردم. وقتي ديدم با اسـاتيد 
خـود آمدنـد فهميـدم کـه دانـش و مهارت دارنـد، اما اعتمـاد به نفس ندارنـد. همان موقـع پنهاني به 

يکـي از آنها گفتـم فردا بدون اسـاتيد بياييد . 
قاسـمي اذعـان داشـت: هميشـه به دنبال منافـع و موفقيت هاي بلنـد مدت بودم. به هميـن دليل بود 
کـه بـه دنبـال جوانان شايسـته و نخبه بـودم. هيچگاه نميخواسـتم مديراني که منصـوب مي کنم بعد 
از چنـد سـال تغييـر بدهـم. همـواره به دنبـال آن بـودم که مديـران جوان را بـراي اهـداف بلندمدت 

کنم .  انتخاب 
مديرعامـل بانـک پاسـاگاد دربـاره فنـاپ توضيح داد: شـرکت فنـاپ به غيـر از بانک پاسـارگاد به پنج 
بانـک ديگـر خدمـات بانکـي ارائـه مي دهد. سـابقه فناپ به تاسـيس بانک پاسـارگاد، يعني 12 سـال 
پيـش مربـوط مي شـود. بانـک پاسـارگاد در ايـن 12 سـال بـه مدت شـش سـال از موسسـه بنکر به 

عنـوان بهتريـن بانک ايراني انتخاب شـده اسـت . 
قاسـمي بـا بيـان اينکه سـه سـال اسـت کـه يوروماني بـه وجود آمده اسـت، گفت: در اين سـه سـال 
بانـک پاسـارگاد بيـن 350 بانـک و موسسـه مالي اسـالمي رتبه برتر را کسـب کرده و به لحـاظ بازده 
روي دارايي ها نيز پاسـارگاد برترين بانک اسـت. اين در حالي اسـت که در کشـورهاي حاشـيه خليج 
فـارس بانک هـاي بسـيار بزرگـي فعاليت دارند که با سـرمايه هاي بسـيار سـنگين آغاز بـه کار کردند . 

چهارميـن رئيـس کل بانـک مرکـزي با اشـاره به شايسـته سـاالري و نخبـه گرايي خاطر نشـان کرد: 
سـرمايه انسـاني مهمتريـن عامـل هـر سيسـتم اسـت. لحظـه لحظـه فعاليت هاي بانـک پاسـارگاد و 

شـرکت هاي زيرمجموعـه آن همـراه بـا احتـرام اسـت. نگاه پاسـارگادي يعني شايسـته سـاالري . 
او خاطرنشـان کـرد: ماموريـت دوم ايـن بـود کـه در مجموعه فرهنگ سـازماني جديدي حاکم شـود. 

فرهنـگ مالـي کـه در بانـک پاسـارگاد وجـود دارد متفـاوت بـا تمـام 
بانک هاسـت. امـروز مي بينيـد کـه بسـياري از بانک هـا وارد رقابت هـاي 
ناسـالم مي شـوند؛ دليل اين مسـاله اين اسـت که آنها فرهنگ سـازماني 
خـود را تغييـر نداده انـد. البتـه که اين تفاوت ها ديکته شـده نيسـت. به 
طـور کلـي مـا در بانک  پاسـارگاد دو موضوع شايسـته سـاالري و احترام 

را بـا هم ترويـج داديم . 
قاسـمي افـزود: آقـاي جوانمردي کـه امـروز مديرعامل هلدينـگ فناپ 
هسـتند يکـي از همـان جوانانـي بـود کـه روي او سـرمايه گذاري کردم. 
هـم ايشـان و هـم روسـاي 327 شـعبه بانـک پاسـارگاد و و معاونانش جوان هسـتند. امـروز مي توانم 
بـا افتخـار بگويـم کـه 90 درصـد کسـاني که فنـاپ و پاسـارگاد را هدايـت مي کنند جواناني هسـتند 
کـه 12 سـال اسـت بـا مـن همـکاري مي کننـد. به عبـارت ديگر هم سـن و سـال مـن در پاسـارگاد 

فعاليـت ندارند . 
او بـا بيـان اينکـه زمـان شـروع به کار مـا در سـال هايي بود کـه محدوديت هـا به بيشـترين حد خود 
رسـيده بـود، گفـت: کسـاني بودند که مي خواسـتند با فشـار افـرادي را وارد سيسـتم کنند کـه اجازه 
نـدادم. حتـي کسـاني که از باالترين مراجع معرفي مي شـدند بايـد از فيلترهاي دانـش و مهارت عبور 
مي کردنـد. خواهـرزاده ام روزي مي خواسـت بـراي پذيـرش اقدام کند. وقتي با مـن تماس گرفت فقط 
گفتـم موفـق باشـي! حتي هنوز هيـات جذب بانـک پاسـارگاد نمي دانند خواهـرزاده مـن روزي آمده 

و جذب نشـده است . 
مديرعامـل بانـک پاسـارگاد در پاسـخ بـه سـوالي مبنـي بـر آنکه اگر افرادي شـبيه به شـما باشـند و 
بخواهند همين کار را انجام دهند، بر اسـاس چيدمان و نيروي انسـاني توصيه شـما به آنها چيسـت؟ 
بيـان کـرد: تجربـه مـا يونيـک بـوده و منحصر بـه فرد و بـه نظر نمي رسـد ايـن تجربه يک بـار ديگر 
اتفـاق بيفتد. در هشـت سـال ابتدايي که شـروع به کار کرديم اوضاع کشـور خوب نبـود؛ حتي بعضي 

اوقـات مديريـت کالن مي خواسـت پاسـارگاد را زمين بزند . 
قاسـمي ادامه داد: ما در آن شـرايط نمي توانسـتيم بنشـينيم و سينه سـپر کنيم؛ بايد پرواز مي کرديم 
تـا زنـده بمانيـم! افزايـش سـرمايه اي کـه در سـال 89 اتفـاق افتاد پاسـخ بالهايـي بود که بر سـرمان 
آوردنـد .  قاسـمي در پاسـخ بـه سـوالي مبنـي بـر اينکـه اگـر دوبـاره شـروع کنيـد چـه اقداماتـي را 
انجـام مي دهيـد اظهـار کـرد: اگـر دوبـاره شـروع کنـم دوباره بـه جوان هـا ميـدان مي دهـم روي آنها 
سـرمايه گذاري مي کنـم. آنهـا پاسـخ ريسـک من را بـه خوبي دادند. معتقـدم در سـطح بين الملل دير 
شـروع کرديـم و بايـد از همان ابتـدا همه فعاليت هايمـان را بين المللي دنبـال مي کرديم. همچنين ما 

در حـوزه  ICT  هـم ديـر اقـدام کرديـم و از ميانـه راه وارد اين حوزه شـديم . 

مديرعامل بانک پاسارگاد مطرح کرد : 

مديرعامل بانک رفاه : در سطح بين الملل و  ICT  دير اقدام کرديم
مهمترين ريسک نظام بانکي ريسک اعتباري است

  ترقي اقتصادي : مديرعامل بانک رفاه گفت: در نظام بانکي، ريسک اعتباري مهم ترين ريسک است و 
بايد به صورت مستمر رصد و پايش شود.

محمدعلي سهماني در همايش بانکداري اسالمي ضمن ارائه مقاله مشترک ريسک اعتباري و امتياز دهي 
با بيداري مدير امور نظارت اين بانک، گفت: ريسک در نظام بانکي طبقه بندي هاي مختلفي دارد، اما 

ريسک اعتباري از حساسيت و اهميت بااليي بسيار بااليي برخوردار است . 
وي با بيان اينکه بانک ها براي آنکه بتوانند ريسک اعتباري خود را کنترل کنند بايد به اطالعات جامع و 
کاملي از مشتريان دسترسي داشته باشند، افزود: بانک هايي که در جمع آوري اطالعات از مشتريان خود 

موفق عمل کرده اند، مديريت ريسک بهتري نيز داشته اند . 
دکتر سهماني در ادامه ضمن تشريح تکنيک هاي اعتباري و امتياز دهي، گفت: فعاليت هاي اعتباري در 
يک لحظه صورت نمي گيرد و مستلزم فرايندهاي مختلفي است؛ امتياز دهي اعتباري هم با اين فرايندها 

منطبق است . 
مديرعامل تصميم گيري سريع و تسريع در انجام فرايندها را از جمله نتايج و مزاياي امتياز دهي اعتباري 
عنوان کرد و اظهار داشت: بانک هايي که از اين ابزار استفاده مي کنند در تصميم گيري هاي خود بسيار 

چابک تر عمل مي کنند . 
 دکتر سهماني در ادامه با اشاره به اينکه در بانکداري نوين مديريت ريسک يکي از الزامات بانکداري است
 خاطر نشان ساخت: نظام مديريت ريسک يکي از اصول نظام حاکميت شرکتي مورد تأکيد نهادهاي 

نظارتي است. قوانين و مقررات بانک مرکزي ج.ا.ا نيز بر اين مورد تأکيد ويژه دارد . 
مديرعامل بانک رفاه همچنين بر ضرورت توجه مديران عالي بر اين حوزه تاکيد کرد و خاطر نشان ساخت: 
باتوجه به ريسک هاي مترتب بر نظام بانکي، ضرورت توسعه بيش از پيش نظام کنترل و مديريت ريسک 

مدنظر است . 
وي در ادامه با معرفي طبقه بندي هاي ريسک به مالي و غير مالي، افزود: ريسک هاي مالي به انواع 
مختلفي تقسيم مي شوند که شامل ريسک اعتباري، نقدينگي، ارزي، بازار و ...است. اما درجه اهميت 

ريسک اعتباري از ساير ريسک ها بيشتر است . 
دکتر سهماني در ادامه با تشريح مفاهيم و تکنيک هاي ريسک اعتباري، اظهار داشت: ريسک اعتباري تا 
حد بسيار بااليي تابع ساختار مالي بنگاه مالي است. اگر ساختارهاي مالي بنگاه هاي پولي و مالي نظير 

بانک ها توسعه يافته باشد، احتمال نکول اعتبارات پرداخت شده تا حد بسياري کاهش مي يابد . 
وي افزايش تعداد مشتريان، ورشکستگي بنگاه ها، محصوالت تلفيقي بنگاه ها و حاشيه سود پايين بنگاه 
ها را از جمله عوامل اثر گذار بر ريسک اعتباري دانست و افزود: باوجود فوايد بسيار کاربردي امتيازدهي 
اعتباري، اين شيوه نمي تواند عامل بازدارنده زيان بانک ها باشد، اين عامل صرفاً مي تواند پيش بيني 

کننده نتايج مطلوب در بانک ها باشد . 

مديرعامل بانک دي در پيامي به مناسبت هفته بانکداري اسالمي : 
تمامي خدمات نظام بانکي کشور عاري از ربا است

ترقي اقتصادي :مديرعامل بانک دي در پيامي با گراميداشت هفته بانکداري اسالمي، بر توسعه عقود و 
ابزارهاي اسالمي در نظام بانکي کشور تاکيد کرد .  محمدرضا قرباني در اين پيام با بررسي جايگاه و نقش 
بانکداري اسالمي و دستاوردهاي آن براي شبکه بانکي و اقتصاد کشور از برنامه هاي جديد بانک دي و اهتمام 

کارکنان براي توسعه ابزارهاي بانکداري اسالمي خبر داد . 
متن اين پيام به شرح زير است : 

 " جهت گيري کلي در حوزه عمليات بانکي در سال هاي نخست پس از پيروزي انقالب اسالمي، تالش در 
راستاي حذف پديده غيرقابل قبول ربا از مجموعه عمليات بانکي کشور بود. به همين دليل قانوني که در 
مجلس شوراي اسالمي مطرح، بررسي و نهايتاً تصويب شد، عنوان "قانون عمليات بانکي بدون ربا" را بر خود 
داشت. اما در تمام سال هاي گذشته اجراي اين قانون و انتظاري که از آن ايجاد شده است، پياده سازي 
يک مفهوم بسيار وسيع است که از آن به بانکداري اسالمي تعبير مي شود. تعبيري که مسامحتا، مساوي و 
مترادف بانکداري بدون ربا بکار گرفته شده و اين در حالي است که بانکداري اسالمي، به شرط امکان تعريف 

و تحقق، اساساً مفهومي به غايت گسترده تر از بانکداري بدون ربا است . 
بررسي اجراي قانون بانکداري بدون ربا در طي سه دهه گذشته بيانگر آن است که سيستم بانکي نسبت به 
اجراي اين قانون نسبتا موفق  بوده  است. بايد توجه داشت که آنچه در برخي کشورها تحت عنوان بانکداري 
اسالمي تبليغ و پياده مي شود، در کامل ترين حالت، ارائه خدماتي موازي در کنار خدمات متعارف بانکي 
است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که در کشور ما سرويس و خدماتي جداگانه وجود 

ندارد و تمامي خدمات نظام بانکي عاري از رباست . 
واقعيت اين است که بانکداري اسالمي، ايده آلي است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در 

حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا مي شود با اين مفهوم ايده آل فاصله زيادي دارد اما 
آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصله اي به معناي بي ارزش بودن آنچه 
در حوزه بانکداري به آن دست يافته ايم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري 
اسالمي، پديده اي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به 

چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست . 
خوشبختانه طي سال هاي گذشته با وجود موانع و مشکالتي که در مسير پياده سازي بانکداري اسالمي 
وجود داشته است، مديران و کارشناسان شبکه بانکي کشور تالش وافري داشته اند که در زمينه تحقق و 
پياده سازي مفاهيم بانکداري اسالمي گام هاي موثري بردارند. در اين بين بانک هاي متعددي همراستا با 
بانک مرکزي اقدام به ايجاد شوراهاي فقهي کرده و با بهره گيري از متخصصان اين حوزه آموزش هاي الزم را 

به کارکنان و حتي مشتريان خود ارائه کرده اند . 
بانک دي از ابتداي تاسيس، فعاليت خود را مبتني بر عمليات بانکداري بدون ربا بنا گذاشت و در مدت زمان 
کوتاه تشکيل خود و همراستا با شکل گيري و ايجاد مرکز مطالعات و توسعه بانکداري اسالمي، شوراي فقهي 
خود را از سال 1393 با بهره گيري از مشاوران صاحب نظر اين حوزه بويژه حجت االسالم و المسلمين دکتر 
موسويان عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق )ع( راه اندازي کرد و تحقق همه جانبه عمليات بانکداري 

اسالمي را در دستور کار خود قرار داد . 
اين شورا در ابتدا تمرکز خود را بر همسان سازي ادبيات نظري و گفتمان مشترک اين حوزه و همچنين 
تبيين مفاهيم کاربردي بانکداري اسالمي اعم از روش هاي رايج در اعطاي تسهيالت و انعقاد قراردادها مبتني 
بر شريعت اسالم قرار داد و در ادامه مسير تطبيق ابزارهاي پولي و بانکي مورد استفاده در بانک دي با شريعت 

اسالمي و نهادينه سازي گام هاي مختلف بانکداري اسالمي در اين بخش را در دستور کار خود قرار داد . 
از مهم ترين دستاوردهاي شوراي فقهي بانک دي بررسي و تطبيق عقودي همچون عقد مرابحه، عقد 
سلف و دستورالعمل ها و ابزارهاي تخصيص منابع همچون دستورالعمل مشارکت مدني، کارت اعتباري 
تجديدپذير و کارت اعتباري تسهيالتي بر اساس عقد مرابحه با موازين فقهي دين مبين اسالم است . 

 ترقي اقتصـادي : برخي بانکها بـا رفتار عجيب در هفته گذشـته
 سـپرده  بانک هـاي سـالم تر را باوعـده پرداخت سـود بيشـتر جذب 
خـود کردنـد و اکنـون پيامک هايـي را در فضاي مجـازي رد و بدل 

مي کننـد که حـاوي تقديـر ازبانک مرکزي اسـت . 
   بيشـتر از بيسـت و چهـار سـاعت اسـت کـه رسـما، نـرخ سـود 
 بانکـي بـراي قراردادهـاي جديـد سـپرده کاهـش يافتـه اسـت

 نرخـي کـه دعوا بر سـر اجـراي آن، اجـراي مصوبه شـوراي پول 
و اعتبـار را بـا چنـد ماه تاخير مواجه کرد. سـال گذشـته بود که 
شـوراي پـول و اعتبـار تصميم گرفت تـا در يک اقـدام هماهنگ 
بـا نظـام بانکـي، نـرخ سـود را کاهـش دهـد و به حـد 15درصد 
در مـورد سـپرده هـاي بلندمـدت و 10درصـد در مـورد سـپرده 
هـاي کوتـاه مدت برسـاند؛ امـا به دليـل وجود برخي موسسـات 
غيرمجـاز يـا بانکهايـي کـه بـه گفتـه مقامات ارشـد بانکـي، نرخ 
شـکني مـي کنند و رقابـت منفي براي پرداخت سـود بيشـتر به 

راه انداختـه انـد، ايـن نرخ عملياتي نشـد . 
امـا دوبـاره بانـک مرکـزي در حـدود ده  روز پيـش اعـالم کـرد 
کـه مـي خواهـد نـرخ سـود بانکـي را بـه مصوبـه اصلي خـود در 
شـوراي پـول و اعتبـار برگردانـد و بنابرايـن بـه بانکهـا فرصـت 
داده شـد تـا در نهايـت تـا تاريـخ يازدهم شـهريورماه، خـود را با 
نـرخ سـود جديد تطبيـق دهند، موضوعـي که حداقـل بانکها در 
هميـن مهلـت ده روزه، چهـره خوبي از خود در مـورد اجراي آن 

به جـاي نگذاشـتند . 
داسـتان هـر چـه کـه بـود، نظـام بانکـي يکـي از بداخالق تريـن 
دوره هـاي خـود را سـپري کـرد و صحنـه هايي از خـود به جاي 
گذاشـت کـه همـه را متعجـب کـرده بـود، از سـوي ديگـر البته 
مردمـي بودنـد کـه به دليـل وجـود رکـود در اقتصاد، هنـوز هم 
هيـچ کاري را بـه انـدازه سـپرده گـذاري در بانک، براي سـرمايه 
هـاي خـود جـذاب نمـي بيننـد و البتـه مطمئن تـر نمـي دانند . 

اکنـون امـا با اجرايي شـدن بخشـنامه کاهـش نرخ سـود، همان 
بانکهايـي کـه براي جذب سـپرده بيشـتر با وعده ارايه سـودهاي 
جـذاب بـه مـردم، تالش مي کردند و سـبب شـدند تا سـپرده ها 
از برخـي بانکهـا خارج شـده و جذب آنها شـود، اکنون سـردمدار 
تبريـک و تمجيـد از بانـک مرکـزي بـراي اجـراي اين بخشـنامه 
شـده و تاکيـد دارنـد کـه خـود را بـراي اجـراي ايـن بخشـنامه 

آماده کـرده اند . 
 آنهـا بـا پيامک هايـي که در فضـاي مجازي رد و بـدل مي کنند

 مـي خواهنـد رفتـار روزهـاي گذشـته خـود را جبـران کـرده 
و خـود را در چارچـوب بخشـنامه نظـام بانکـي نشـان دهنـد، 
موضوعـي کـه بايـد زمـان بگذرد تـا بتـوان راجع بـه آن قضاوت 
کـرد؛ بـه خصـوص اينکـه يـک بـار ديگـر  هـم تجربـه چنيـن 
رويکـرد و رفتـاري از سـمت برخـي بانکهـا وجـود داشـت و در 
نهايـت، آنهـا نـرخ هـا را در بـازار به هم زدنـد و تـالش کردند تا 
بـه هـر قيمتـي کـه شـده، سـودهاي باالتـر از عـرف و مصوبه را 

بپردازند .  بـه مـردم 
در ايـن ميـان، اکبـر کميجانـي، قائـم مقـام بانـک مرکـزي 
مي گويـد کـه همه بانکها ملزم هسـتند تا بخشـنامه را رعايت 
کننـد و اگـر ايـن کار را نکننـد، حتمـا تنبيـه خواهنـد شـد. 
البتـه روي ديگـر صحبت هـاي کميجانـي بـا سـپرده گـذاران 

هـم هسـت. او مـي گويـد: سـپرده گـذاران نبايـد خـود را در 
موضـوع کاهـش نرخ سـود، متضـرر بداننـد. اين در حالي اسـت 
کـه کاهـش نرخ سـود، در سـوي ديگر، بـه افزايش قـدرت خريد 

سـرمايه سـپرده گـذاران منجـر مي شـود . 
وي مـي افزايد: به دليل ريسـک ناپذيري سـپرده 

مردمـي  هـاي  سـرمايه  بانکـي،  هـاي 
در  اسـت  رفتـه  بانکهـا  سـمت  بـه 
ادامـه، منجـر بـه ايجـاد انتظـارات 
بـراي پرداخـت سـود  غيرواقعـي 
باال از سـوي سـپرده گذاران شده 
اسـت کـه بـا واقعيـت شـاخص 
هـاي اقتصادي ناسـازگاري دارد. 
ايـن در حالـي اسـت که سـپرده 
گـذار نبايـد به نـرخ اسـمي باال 
ايـن  کـه  چـرا  کنـد؛  عـادت 
درآمـد، بخشـي از تـوان خريـد 

او را تاميـن مـي کنـد . 
کـه  اسـت  معتقـد  کميجانـي 

سـپرده  سـود  نـرخ  بـودن  بـاال 
در نهايـت بـه صـورت نـرخ بـاالي 

کـرد .  خواهـد  بـروز  تسـهيالت 
امـا نکتـه حائـز اهميـت آن اسـت کـه بـا کاهـش نـرخ سـود 
سـپرده، مـردم انتظـار دارنـد کـه نـرخ بهـره وام ها هـم کاهش 
يابـد، موضوعـي کـه هنـوز در بخشـنامه بانـک مرکـزي ردپـاي 
جـدي از آن  وجـود نـدارد؛ ضمـن اينکه مراجعه مردم به شـعب 
بانکـي بـراي پيگيـري در خصـوص نرخ سـود تسـهيالت هم، به 
جـواب مشـخصي نمـي رسـد و بسـياري از آنهـا بـا کـج خلقـي 
 متصديـان و باجـه نشـينان مواجـه مـي شـوند که در ايـن رابطه

 هنوز به آنها دستورالعمل ابالغ نشده است . 
يکـي از کارمنـدان بانکـي وقـت در مقابل پرسـش مهـر در مورد 
نـرخ فعلـي وام هـاي بانکي بـا توجه به بخشـنامه بانـک مرکزي 
بـراي کاهـش نـرخ سـود مـي گويد: اگـر وامي اعطا شـود، شـما 
بـا هـم نـرخ قبلـي دريافـت کنيد هـم خوب اسـت؛ امـا موضوع 
ايـن اسـت کـه اکنـون بانک منابعـي بـراي پرداخت وام نـدارد و 
تنهـا کسـاني کـه از قبـل تشـکيل پرونـده داده انـد، در اولويـت 

قرار گرفتـه اند . 
او مـي افزايـد: هنـوز دسـتورالعملي بـراي کاهـش نرخ سـود وام 
هـا ارايـه نشـده اسـت، اما اگـر بخشـنامه بيايـد و منابع داشـته 

باشـيم کـه بـه عنـوان وام بدهيـم، طبـق ضوابـط جديـد عمـل 
کرد .  خواهيـم 

اکنـون  گويـد:  مـي  بانکـي  شـعب  کارمنـدان  از  ديگـر  يکـي 
نقدينگـي در دسـت بانکهـا بسـيار کـم اسـت و اگـر قـرار باشـد 
کـه وامـي هـم پرداخـت شـود در قالب همـان طرح هايي اسـت 
 کـه دولـت و بانـک مرکـزي بـه شـبکه بانکـي ابـالغ مـي کنـد
 همانطـور کـه اکنـون هـم پرداخـت وام ازدواج و تسـهيالت بـه 
توليـد در اولويـت قـرار دارد، امـا بـراي کاهـش نـرخ سـود آنهـا 

هيـچ دسـتورالعمل جديـدي بـا توجـه بـه بخشـنامه نداريم . 
وي مـي افزايـد: اکنـون پرداخـت وام بـراي خريـد کاال نداريم و 
کارت اعتبـاري هـم بـه نـدرت پرداخـت مـي شـود؛ بـه هرحال 
مـردم بايـد منتظـر باشـند تـا منابـع بانکهـا بهبـود يابـد، امـا 

پرداخـت وام ازدواج تـا آخـر شـهريورماه، در اولويـت اسـت . 
بـر ايـن اسـاس بـه نظـر نمـي رسـد کـه بخشـنامه کاهـش نرخ 
سـود بانکـي که مسـئوالن دولتي از  آن به عنـوان يکي از عوامل 
کاهـش دهنـده نـرخ سـود تسـه يـالت يـاد مـي کننـد، بتوانـد 
نـرخ هـاي بهـره تسـهيالت را کاهـش دهـد. حـال بايـد ديد که 
تدبيـر بانـک مرکـزي بـراي اين بخـش از کاهش نرخ هاي سـود 

چيست؟   

اخبار کوتاه
بانک کشاورزي 33هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد   

ترقي اقتصادي :در اجراي دسـتورالعمل بانک مرکزي و طرح ضربتي پرداخت تسـهيالت قرض الحسـنه ازدواج، 
شـعب بانـک کشـاورزي تـا روز هفتم شـهريور بيـش از 33 هزار فقره تسـهيالت بـه واجدان شـرايط پرداخت 
کردند.شـعب بانک کشـاورزي در اجراي دسـتورالعمل بانک مرکزي و طرح ضربتي پرداخت تسـهيالت قرض 
الحسـنه ازدواج، از ابتـداي مـرداد تـا روز هفتـم شـهريور بيـش از 33 هزار فقره تسـهيالت به واجدان شـرايط 

پرداخـت کردند . 
   

تقدير مجلس از بانک گردشگري
ترقـي اقتصـادي :کميسـيون اجتماعـي مجلـس از بانـک گردشـگري تقدير کرد.رسـول خضـري نماينده 
مجلـس و عضـو کميسـيون اجتماعـي مجلـس از خدمات علي اصغر سـفري مدير عامل بانک گردشـگري 
بـه خاطـر حمايـت ويـژه ايـن بانـک از توليـد و صنعت توريسـم قدردانـي کرد.بر اسـاس اين گـزارش، در 
متـن لـوح تقديـر مجلـس چنين آمـده اسـت: مديريت بانک گردشـگري بـا مهيا کـردن فضا بـراي رونق 
توليـد و حمايـت از متوليـان بخـش خصوصـي گردشـگري، باعث شـده تـا عالوه بـر ايجاد اشـتغال رونق 

به صنعـت توريسـم برگردد . 

موسسه ملل تنديس حرفه اي گرايي گرفت
ترقـي اقتصـادي :رييـس روابـط عمومـي موسسـه اعتبـاري ملل تنديـس حرفـه اي گرايـي در روابط عمومي 
دريافـت کرد.ايـن تنديـس بـه سـيد حجت هاشـمي يرکـي رييس روابـط عمومي موسسـه اعتبـاري ملل در 

پنجميـن کنفرانـس حرفـه اي گرايـي در روابط عمومي اهدا شـد . 

همکاري بانک ملت با سازمان نظام پزشکي
ترقـي اقتصـادي :بانـک ملـت و سـازمان نظـام پزشـکي با هـدف ارتقاي سـطح همـکاري هـاي متقابل و 
افزايـش مـراودات بانکـي، تفاهمنامه همـکاري امضا کردنـد.در اين تفاهمنامـه که به امضـاي دکتر هادي 
اخالقـي فيـض آثـار مديرعامـل بانک ملـت و دکتر عليرضـا زالي رييس سـازمان نظام پزشـکي جمهوري 
اسـالمي ايـران رسـيده، ارتقـاي سـطح همکاري هـاي متقابل و مـراودات بانکـي از طريق تمرکز حسـاب 
هـاي سـازمان در شـعبه ممتـاز دانشـگاه تهران و فراهم سـاختن بسـترهاي الزم براي ارائـه خدمات ارزي 

بـه منظـور ارتقـاي کمـي و کيفي سـالمت در بخـش خصوصي کشـور، مورد تاکيـد قرار گرفته اسـت . 

تمجيد نايب رئيس اول مجلس از اقدامات بانک ملي
ترقـي اقتصـادي :نايـب رئيـس اول مجلـس شـوراي اسـالمي بـا تمجيـد از اقدامات بانـک ملي ايـران در 
کمـک بـه ايجـاد اشـتغال و توليـد، تاکيـد کرد: پـس از برجـام، نقش بانـک ملي ايـران در توسـعه روابط 
ارزي و بيـن المللي بسـيار چشـمگير بوده است.مسـعود پزشـکيان با اشـاره بـه اين که از ديرباز، تشـکيل 
بانـک ملـي ايـران آرزوي مـردم ايـران بـود که با تـالش و از خودگذشـتگي مردم محقق شـد، افـزود: اين 
بانـک، سـرمايه بزرگ کشـور ماسـت و حفظ و حراسـت از آن بر همه ما واجب اسـت.وي ادامـه داد: بانک 
ملي ايران در همه عرصه ها زبانزد بوده و اقدامات توسـعه اي آن از سـاخت مدرسـه، پرداخت تسـهيالت 
قرض الحسـنه، کمک به درمان بيماران، سـاخت آزاد راه ها و ... در همه جاي ايران قابل مشـاهده اسـت . 

افتتاح دومين مدرسه »اميد آينده« با حمايت بانک آينده
ترقـي اقتصـادي :در راسـتاي رونـد افتتاح مـدارس »اميد آينده« در بـازه زماني »عيد تا عيـد« و با حمايت 
بانک آينده، يک باب مدرسـه با 6 کالس، در شـهرک مهرشـهر بيرجند در اسـتان خراسـان جنوبي افتتاح 
شـد.دومين مدرسـه ابتدايـي »اميـد آينده« با هـدف فراهم آوردن امـکان برابر تحصيلي براي آينده سـازان 
ايـن مـرز و بـوم در اقصـي نقاط کشـور، با حضور مقامات اسـتاني، مسـؤوالن محلـي، مديران ارشـد بانک 

آينـده و جمعـي از اهالـي خونگرم منطقه، افتتـاح و مورد بهره برداري قـرار گرفت . 

 خيز موسسه اعتباري نور
 براي حضور اثربخش در بازارهاي مالي

ترقـي اقتصـادي: در راسـتاي حمايـت از سياسـت هاي دولـت و تاميـن مالـي 
بخش هـاي مختلـف اقتصـادي، موسسـه اعتبـاري نـور حضـور اثربخش خـود در 
تاميـن مالـي کارگاه هـاي کوچـک، ايجاد اشـتغال و حمايـت از سياسـت دولت را 
تعميـق مي بخشـد. با توجه به اينکـه حمايت از فعاليت هاي مولـد اقتصادي منجر 
به رشـد و توسـعه اقتصـادي، حمايـت از توليد منجر بـه ايجاد اشـتغال و برقراري 
عدالـت اجتماعـي، حمايـت از توليد مبتني بـر مزيت هاي رقابتي و نيـز حمايت از 
توليـد بـا  کارکرد تسـهيل کنندگي، از جملـه راهبردهاي اصلي موسسـه اعتباري 
نـور اسـت، در نظـر اسـت تا حضـور اثربخش ايـن موسسـه در تامين مالـي پروژه 
هـاي توليـدي تعميق شـود. اين در شـرايطي اسـت که موسسـه اعتباري نـور در 
حـال حاضـر، به لحاظ حجم منابع از حـدود 30 بانک و موسسـه در رتبه دوازدهم 

شـبکه بانکي کشـور قرار دارد.  

13   امين مدرسه بانک اقتصادنوين افتتاح شد
ترقـي اقتصـادي :همزمـان با عيد سـعيد قربـان و در آسـتانه آغاز سـال تحصيلي 
جديـد، مدرسـه "مهرنوين" بـه عنوان سـيزدهمين مدرسـه بانـک اقتصادنوين در 
منطقـه زيرکوه اسـتان خراسـان جنوبـي مـورد بهره برداري قـرار گرفـت. در آيين 
افتتـاح ايـن مدرسـه که با حضور جمعـي از مقامات و مسـئولين از جمله مديرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان خراسـان جنوبـي، معـاون اسـتاندار خراسـان جنوبـي، 
فرمانـدار زيرکوه و تعدادي کثيري از دانش آموزان برگزار شـد، عليرضا حسـين نژاد 
سرپرسـت منطقـه سـه اسـتان هاي بانـک اقتصادنويـن طي سـخناني با اشـاره به 
سـرعت تکميـل ايـن مدرسـه گفـت: مدرسـه اقتصادنويـن در زيرکوه در راسـتاي 
ايفـاي مسـئوليت هاي اجتماعـي بانـک احـداث شـد و امـروز خرسـنديم کـه اين 

مدرسـه در کوتاه تريـن زمـان ممکـن به بهره بـرداري مي رسـد . 

 بانک مهر اقتصاد 2138 ميليارد ريال 
سود شناسايي کرد   

ترقـي اقتصـادي :مجمـع عمومـي عـادي سـاالنه بانک مهـر اقتصاد صـورت هاي 
مالـي منتهـي بـه 30 اسـفند 95 را مـورد بررسـي و تصويب قـرار گرفـت و بر اين 
اسـاس سـود خالص اين بانک براي سـال مالي ياد شـده مبلغ 2138ميليارد ريال 
بـه تصويـب رسـيد.همچنين سـود خالص هر سـهم مبلـغ 178 ريال اعالم شـد و 
سـود قابل تخصيص در سـال مالي 95 اين بانک مبلغ 2434 ميليارد ريال تحقق 
يافـت. ضمـن ايـن که طبق مصوبات اين مجمع سـود انباشـته بانک مبلـغ 2113 
ميليـارد ريـال تصويب شـد و همچنين براسـاس تصويب مجمع مبلغـي به عنوان 

سـود نقدي جهت تقسـيم در سـال مالي 95 در نظر گرفته نشـد . 

افزايش سرمايه 100 درصدي آپ در بورس
ترقـي اقتصـادي :در مجمـع عمومـي فوق العاده شـرکت آسـان پرداخت پرشـين 
)آپ(، سـهامداران ايـن شـرکت با افزايـش سـرمايه 100 درصدي آسـان پرداخت 
پرشـين در بـازار بورس از محل سـود انباشـته موافقـت کردنـد.در مجمع عمومي 
فـوق العـاده شـرکت آسـان پرداخـت پرشـين )آپ(، سـهامداران ايـن شـرکت بـا 
افزايـش سـرمايه 100درصـدي آسـان پرداخـت پرشـين در بـازار بـورس از محل 
سـود انباشـته موافقت کردند.در مجمع فوق العاده آسـان پرداخـت حامد منصوري 
مديرعامل شـرکت آسـان پرداخت پرشـين به بررسـي و تشـريح عملکرد آپ در 6 
مـاه اول سـال مالـي 96پرداخـت و افزايـش سـرمايه 100درصدي آسـان پرداخت 

پرشـين به تصويب سـهامداران رسـيد . 

 رونمايي از 3 خدمت بانک سينا 
در حوزه فناوري اطالعات

ترقـي اقتصـادي : در مراسـمي با حضور مديرعامـل، اعضاي هيات مديـره و هيات 
عامل، مديران و کارشناسـان انفورماتيک، سـه خدمت جديد بانک سـينا در حوزه 
فنـاوري اطالعـات به بهـره برداري رسـيد.در راسـتاي ايجاد زمينه هـاي بانکداري 
آسـان، تسـهيل در انجام خدمات بانکي و دسترسـي طيف بيشـتري از هموطنان 

بـه ايـن خدمات، سـه محصـول جديد بانک سـينا در حـوزه بانکـداري الکترونيک 
   )OTP(کـد بانک و سـامانه رمز يـک بار مصـرف ،  IOS شـامل همـراه بانک نسـخه
 بـه بهره برداري رسـيد.بر اسـاس ايـن گزارش، پس از انتشـار نسـخه جديد همراه 
بانـک سـينا ويژه گوشـي هاي اندرويـدي، نسـخه  IOS  همراه بانک سـينا با قابليت 
هـاي بيشـتر و جلوه هـاي گرافيکي جذابتـر براي دارنـدگان کارت هاي شـتابي و 

دارندگان سـپرده در بانک سـينا ارائه شـد . 

 استقبال بانک شهر بر رعايت
 مصوبه نرخ سود بانکي

ترقـي اقتصـادي :مديرعامـل بانک شـهر با اشـاره به تصميم شـوراي پـول و اعتبار 
مبنـي بـر رعايت نرخ سـود بانکـي، مصوبه اخير بانک مرکـزي را در راسـتاي رونق 
توليـد و ايجـاد اشـتغال بـا کاهش هزينه هـاي تامين مالـي حائز اهميت دانسـت.
دکتـر حسـين محمـد پورزرندي با بيـان اين مطلـب گفت:رعايت نرخ هـاي اعالم 
شـده از سـوي بانـک مرکـزي از تاريـخ يازدهـم شـهريورماه امسـال ، بـه صـورت 
علـي الحسـاب الزم االجـرا بـوده و بـه طـور حتـم، ايـن بانـک نيـز بـر اجـراي آن 
متعهـد اسـت.وي افـزود: قطعا بر اسـاس ضوابط بانـک مرکزي، نحـوه پيش بيني 
و محاسـبات مربـوط بـه تعيين نرخ سـود علي الحسـاب و تفـاوت آن با نرخ سـود 
قطعـي در پايـان دوره مالـي، به عنوان شـاخص مهم در ارزيابـي عملکرد صحيح و 

حرفـه اي، در برنامه هـاي ايـن بانـک مد نظر قـرار خواهـد گرفت . 

 قدرداني رئيس کميته امداد
 از مديرعامل بانک صادرات

ترقـي اقتصـادي :پرويـز فتـاح رئيـس کميتـه امـداد حضـرت امـام خمينـي)ره( با 
ارسـال نامـه اي خطاب به دکتر جهانگيري معـاون اول رئيس جمهـور، از مديرعامل 
و مسـئوالن بانـک صـادرات ايـران قدردانـي کرد.همراهـي در اجـراي طرح اشـتغال 
و توانمندسـازي خانـواده هـاي تحـت پوشـش، دليـل تشـکر و قدرداني بوده اسـت.

مهندس سـيد پرويز فتاح رئيس کميته امداد حضرت امام خميني )ره( طي نامه اي 
بـا عنـوان دکتر جهانگيري معـاون اول رئيس جمهور، با اشـاره به اينکه کميته امداد 
در اجـراي اساسـنامه ابالغـي و تکاليف مندرج در قانون برنامه پنجم توسـعه کشـور 
و قوانيـن بودجـه سـنواتي، خوداتکايي و توانمندسـازي مددجويان با محور اشـتغال 
بعنـوان مهمتريـن برنامـه و اولويـت فعاليت هـاي اجرايـي، در دسـتور کار قـرار داده 
اسـت، يادآور شـده اسـت: با توجـه به اهميت تأمين منابـع مورد نياز جهـت اجراي 
طرح هـاي اشـتغال، طي چند سـاله اخيـر با پيشـنهاد دولت و تصويـب نمايندگان 
مجلس شـوراي اسـالمي، سـاليانه مبالغي از منابع قرض الحسـنه بانکها طبق قانون 

بودجـه سـنواتي کل کشـور به اين نهـاد اختصاص يافته اسـت . 
  

 امضاء قرارداد همکاري بانک تجارت
 و اگزيم بانک کره

ترقـي اقتصـادي :قـرارداد تاميـن مالي بلنـد مدت بانـک تجـارت و اگزيم بانک 
کـره جنوبـي  )k-eximbank( در شـهر سـئول بـه امضـا رسـيد.با امضـاي ايـن 
قـرارداد ، بانـک تجـارت آمادگـي دارد تـا تامين مالي پـروژه هاي زير سـاختي 
شـرکت هـاي داخلـي را در چارچوب توافق 8 ميليـارد يورويي دو کشـور ايران 
و کـره جنوبـي عهـده دار شـود .گفتنـي اسـت بانک تجـارت يکـي از 12 بانک 
ايرانـي اسـت کـه در چارچوب توافـق بانک مرکزي بـا اگزيم بانـک کره جنوبي 

موفـق به امضـاي قرارداد فوق شـده اسـت . 

تجليل از مدير عامل تجارت الکترونيک پارسيان
ترقـي اقتصـادي : بنابـر اعـالم روابـط عمومـي تجـارت الکترونيـک پارسـيان 
)تـاپ(، چهاردهميـن کنفرانـس معتبر بين المللـي  Asialics  در سـال 2017که 
بـراي اوليـن بار ايران در آسـيا ميزباني آن را بر عهده داشـت روز پنج شـنبه به 
کار خـود پايـان داد.در اختتاميـه ايـن کنفرانس که مقامات عالـي رتبه علمي و 
فناوري و مشـارکت مديران،کارشناسـان و متخصصان مديريـت فناوري داخلي 
و خارجـي حضـور داشـتند از مهنـدس قنبريـان مديرعامـل شـرکت تجـارت 

الکترونيک پارسـيان تجليل شـد .  
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فعاليت اتباع بيگانه و اما و اگرهاي قانوني در بيمه
در ابتـدا مـي بايـد اتباع بيگانه را مـورد تجزيه و تحليل قـرارداد و 
آنان را بر اسـاس شـرايط حضور در کشـورهاي ديگر سـنجيد اما 
اگـر بخواهيـم اتبـاع بيگانـه را درايران بررسـي نماييم مـي توانيم 

بـه چند وضـع اشـاره نماييم  .  
عـده اي از اتبـاع بيگانـه در ايـران . توريسـتها و بازديـد کنندگان 
از اماکـن تاريخـي و سـياحتي و زيارتـي را مـي تـوان نـام بـرد و 
عـده اي ديگـر را دانشـجويان خارجـي در حـال تحصيـل و يـا 
ديپلماتهـاي خارجـي مسـتقر در ايـران و يـا کارکنان شـرکتهاي 
خارجـي کـه در ايـران داراي نمايندگـي مي باشـند و يـا کارگران 
شـرکتهاي صنعتـي بيـن المللي ويـا بازرگانـان و تجـار و .... را در 
نظـر گرفـت که اين افـراد تماما از مبـادي ورودي مجاز به کشـور 
در ايـران حضـور دارنـد و مـدت زمـان حضور آنـان کامال برابر شـرايط پاسـپورت فرد مشـخص مي 

باشـد  .  
امـا افـرادي کـه خارج از اين تعاريف هسـتند شـامل کسـاني که يا بصـورت غير قانوني ورود داشـته 
انـد و يـا مـدت زمـان حضـور آنان بيشـتر از مـدت زمان مشـخص در پاسـپورت در اختيارشـان مي 
باشـد لـذا اينگونـه افـراد بـراي تاميـن معاش خـود حتمـا اقـدام بـه کار در کارگاهها وسـاختمانها و 
زمينهـاي کشـاورزي و.... خواهنـد نمود و بر همين اسـاس کارفرماياني که اينگونه افراد را اسـتخدام 
مـي نماينـد بـا قيمتهـاي کمتـر از قيمت متعـارف و با امکانـات کمتر مـي توانند از کارگـر خارجي 
)کارگـر اتبـاع بيگانـه ( اسـتفاده نماينـد تـا با ايـن کار هـم در هزينه ها ي خـود و هـم از نظر اينکه 
در هـر زمـان بخواهـد کارگرخارجـي را اخـراج نمايـد بـدون اينکه به قانون پاسـخ گو باشـد اين کار 
را انجـام مـي دهنـد لـذا کارگران خارجـي بـراي اکثرکارفرمايـان بخصـوص کارفرماياني کـه در امر 
سـاختمان سـازي و يا راه سـازي دخيل مي باشـند به صرفه بوده و تمايل به اسـتخدام آنان دارند .  

ايرادهاي وارد به استخدام کارگران اتباع بيگانه :  
کارگـران اتبـاع بيگانـه کـه در کشـور ايـران حضوردارنـد الزامـا بـراي انجـام فعاليت مي بايـد داراي 
مجـوز فعاليـت و همچنيـن مجوز اقامت معتبر باشـند لذا اگر هر يک از اين موارد را نداشـته باشـند 
از نظـر دولـت ايـران فـردي غيـر مجـاز تلقـي شـده و مـي بايد نسـبت بـه ترک خـاک ايـران اقدام 
نماينـد . پـس پـر واضح اسـت کـه در اينگونه موارد اگـر کارگران خارجـي فعاليـت کاري نمايند در 
اصـل يـک کارگـر ايرانـي بـي کار خواهـد ماند وفضـاي کاري يـک ايراني را اشـغال خواهنـد نمود و 
بـه هميـن دليـل کارفرمايان در صورت اسـتفاده از کارگـران خارجي در صورت مشـاهده مي بايد به 

اداره کار پاسـخ گـو بـوده و بـراي آنـان نيـز جرائمي هـم اعمال خواهد شـد .  
محاسن استخدام کارگران خارجي براي کارفرمايان  :  

در صورتيکـه کارفرمايـي از کارگـران خارجـي اسـتفاده نمايـد بـراي او هزينه کمتـري در بر خواهد 
داشـت و همچنيـن فـرار از مقررات بيمـه اي و قانوني که براي کارفرما دارد را در پي خواهد داشـت .  

آيا کارفرما در قبال کارگران خارجي مسئوليت مدني دارد يا خير ؟   
بـا در نظـر گرفتـن ايـن نکتـه کـه کارفرمايـي که اقـدام به اسـتخدام کارگـر خارجي مي کنـد تمام 
مسـئوليتهاي مدنـي کـه برعهـده او در قبال کارگـران ايراني اسـت را در قبال کارگـران خارجي هم 
دارد . درهيچ يک از مفاد 16 ماده قانون مسـئوليت مدني و 36 ماده از قانون بيمه اشـاره اي نشـده 
کـه کارگـران ايرانـي و غيـر ايرانـي بـا هـم تفـاوت دارنـد و اين بـدان معني اسـت که اگر خسـارتي 
بوجـود آيـد و کارگـر خارجـي غير مجـاز دچار حادثه گـردد مراجع قضايـي ايران راي خـود را صادر 
و برابـر شـرايط حادثـه بوجـود آمـده اکر کارفرما قصوري داشـته باشـد حتمـا به ميـزان قصور خود 

مـي بايد جوابگـوي فرد زيانديده باشـد .  
آيـا کارگـران اتبـاع بيگانـه فاقـد مجـوز کار از نظـر قانوني تحت پوشـش مسـئوليت 

کارفرمـا در قبـال کارکنـان مي باشـند ؟
در جـواب ايـن سـوال مـي بايـد ابـراز داشـت کـه تمامـي افـرادي کـه در کارگاههـا و .... فعاليـت 
مي نماينـد طبق قانون کشـور تحت پوشـش مسـئوليت مدني کارفرما مي باشـند و لـذا در صورتيکه 
کارفرمـا در زيـان وارد شـده بـه کارگـر قصـور داشـته باشـد مـي بايد بـه انـدازه قصور خـود جبران 
زيـان نمايـد و عـالوه بـر آن مـي بايـد جرائم تعلـق گرفته را نيـز به دولـت پرداخت نمايد که ناشـي 

از بکارگيـري اتبـاع بيگانـه بجـاي کارگران ايراني اسـت .  
از نظـر قانونـي آيا مي تـوان بيمه نامـه مسـئوليت مدني کارفرمـا براي کارگـران اتباع 

بيگانـه صـادر نمود يـا خير ؟
بـا توجـه بـه اينکـه در قانون مسـئوليت مدنـي ) 16 مـاده ( ودر قانون بيمـه )36 مـاده ( که تمامي 
آن مـالک عمـل بيمـه گـران مـي باشـد در هيچ يک از مفـاد  اين قوانين اشـاره اي به عدم پوشـش 
اتبـاع خارجـي را نداشـته و برابـر هميـن قوانين شـرکتهاي بيمه مـي توانند مراتب مسـئوليت بيمه 
گـذار را تحـت پوشـش درآورنـد لـذا از نظـر قوانيـن بيمـه امـکان پذير اسـت . امـا اين مسـاله رافع 
مسـئوليت آنان نمي باشـد و برهمين اسـاس اگر کارفرمايي بخواهد کارگران خود را تحت پوشـش 
در آورد مـي توانـد آنـرا انجـام دهـد و ايـن شـرايط مطابـق قوانين بـوده و مـي بايد طبـق قانون نيز 

رفتـار گردد .  
طـي دسـتور العمـل صادره توسـط دولـت ايـران , شـرکتهاي بيمه نمـي تواننـد اتباع 

بيگانـه را  تحـت پوشـش بيمـه درآونـد مگر با شـرايط خـاص  :  
از وظايـف مهـم دولتهـا در قبـال مـردم ايجاد شـغل و بر طـرف نمودن مشـکل بيکاري اسـت و اگر 
نتوانـد بيـکاري مـردم را برطـرف نماينـد طبعـا با شـرايط نـا مناسـب اجتماعـي و اقتصـادي روبرو 
خواهـد شـد و ايـن امر صرفا نـه پيامدهاي اقتصادي بلکه شـامل پيامدهاي سياسـي و .... نيز خواهد 
شـد و بـراي همين مسـاله طي دسـتورالعملي کليـه کارگاهها و کارفرمايان را که در سراسـر کشـور 
مشـغول بـه فعاليـت هسـتند را موظف نمـوده که از بکار گيـري اتبـاع بيگانه برحذر باشـند چرا که 
عواقـب ناشـي از آن گريبـان گيـر کارفرمـا مـي باشـد که ايـن امر باعـث عـدم اسـتفاده از کارگران 
خارجـي فاقـد مجـوز فعاليـت مي شـود لـذا فقـط اتباعـي را مـي تواننـد کارفرمايان تحت پوشـش 

درآورنـد کـه داراي مجـوز اقامـت معتبر بـه همراه مجـوز کار معتبر باشـند .   
آيــا دســتورالعمل صــادره توســط دولــت وفــق قوانيــن جمهــوري اســالمي ايــران 

مــي باشــد ؟   
   بـه اسـتناد قوانيـن بيمـه و قوانيـن مسـئوليت مدنـي کـه مـالک عمـل بـراي شـرکتهاي بيمه اي 
مي باشـد . قانـون    باالتريـن مرجـع تصميم گيري در کشـور بوده و لذا الزام به رعايت دسـتورالعمل 
اداري برابـر قانـون نخواهـد بـود لکـن مـي تـوان بيـان داشـت کـه دولـت بـا در نظر گرفتـن صالح 
جامعـه نسـبت بـه صـدور آن اقدام نمـوده و آنـرا الزم االجرا کـرده و در صورتيکه ميـزان بکار گيري 
اتبـاع خارجـي در کشـور کنترل گـردد در اصل بـه اقتصاد خانواده ايراني و همچنين رشـد اشـتغال 
جامعـه و کارگـران ايـران کمـک شـده و تصميمـات دولـت نيـز در همين راسـتا مي باشـد پس در 
نتيجـه اگـر شـرايط اجـراي دسـتورالعمل بـه نفع مـردم ايران و خانـواده هـاي ايراني باشـد دولت و 

ملـت قطعـا هماهنـگ عمـل مـي نمايند تـا باعث رفاه بيشـتر بـراي مردم باشـد  .  
نتيجه گيري  :  

هـر چنـد که هـر فردي در جامعه مـي تواند فعاليـت نمايد اما اولويـت فعاليت ها با کارگـران ايراني 
خواهـد بـود و لـذا بـه هميـن دليـل دولـت ايران بـراي جـذب بهتر و بيشـتر کارگـران ايرانـي قطعا 
اقدامـات اساسـي مـي نماينـد و نمونـه آن نيـز دسـتورالعمل عـدم اسـتفاده از کارگران فاقـد مجوز 
کاري و فاقـد اقامـت معتبر اسـت که جهت اشـتغال ايرانيان اعمـال مي گـردد و در اين حال تمامي 

دسـتگاههاي زيـر مجموعـه نيـز مکلف بـه تبعيت از اين دسـتور خواهنـد بود .  
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دیدگاه

ترقـي اقتصـادي: در آخرين روزهـاي دولت 
مصوبـه اي  زاده  نعمـت   محمدرضـا  يازدهـم، 
ابـالغ کـرد تـا بـر اسـاس آن برخـي کاالها در 
شـرايطي قـرار گيرنـد کـه قيمت گـذاري آنهـا 
از توليدکننـده بـه توزيـع کننده منتقل شـود؛ 
متعـدد  انتقـادات  بـا  اگرچـه  کـه  ابالغيـه اي 
از اجـراي فـاز  امـا حتـي پيـش  بـود  همـراه 
آزمايشـي آن، در دولـت دوازدهـم نيـز بـر آن 
مهـر تاييـد زده و بر تعداد کاالهـاي آن افزوده 

شد . 
محمد شـريعتمداري در اوليـن تصميمات خود 
مهـر تاييدي بر تصميم  دقيقه نـودي نعمت زاده 
زده و ايـن گونـه مصـوب کـرد کـه در زمينـه 
حـذف برچسـب قيمـت از سـوي توليدکننـده 
کاالهـا، الزم اسـت چنـد قلـم کاالي ديگـر نيز 
افـزوده شـود. بديـن ترتيـب قـرار بـر آن اسـت 
کـه برچسـب قيمـت توليدکننـده از کاالهايـي 
 ماننـد محصوالت صنايع بيسـکوييت، شـيريني
اسـنک و  چيبـس  انـواع  شـکالت،  و  کيـک    

محصـوالت  سـلولزي،  صنايـع  محصـوالت   
 صنايـع بهداشـتي، انـواع محصـوالت کنسـروي

 کمپـوت، سـس، ترشـي، شـور، مربـا و عسـل 
حـذف شـده و فروشـندگان اين برچسـب را بر 

روي کاال نصـب کننـد . 
البتـه پيـش از ايـن قـرار بـر آن بـود کـه تنهـا 
شـيريني و  بيسـکوييت  ماننـد   محصوالتـي 

چيبـس و اسـنک، صنايع سـلولزي در فـاز اول 
و بـه صـورت آزمايشـي بـا ايـن تصميـم مواجه 
شـوند تـا در صـورت موفقيـت طـرح بـر تعداد 
ايـن کاالهـا افـزوده شـود اما حال در شـر ايطي 
کـه حتي فاز اول و آزمايشـي ايـن تصميم اجرا 
نشـده، اقـالم ديگـري نيز بـر اين کاالهـا افزوده 
شـده اسـت. اين اتفاق در شـرايطي رخ مي دهد 
کـه طـي ايـن سـال ها بحـث حـذف برچسـب 
هربـار  و  مطـرح شـده  بارهـا  و  بارهـا  قيمـت 
موافقـان و مخالفان خاص خود را داشـته اسـت

در هميـن راسـتا ،رئيـس کميسـيون بازرگانـي 
داخلـي اتـاق ايـران مي گويـد: تعـداد واحدهاي 
صنفـي کشـور در سـال هاي اخيـر بـه 7 برابـر 
ميانگيـن جهانـي رسـيده اسـت و نظـام توزيع 
ايـران نيـز سـاختار مشـخصي نـدارد؛ در ايـن 
شـرايط حذف برچسـب قيمت کاالهـا مي تواند 
دامنـه نابسـاماني هاي اين حـوزه را گسـترده تر 
کنـد و بـه زيـان مـردم و برندهـاي توليـدي 

کشـور منجر شـود . 
اتـاق  داخلـي  بازرگانـي  کميسـيون  رئيـس 
ايـران بـا اشـاره بـه ابالغيه هـاي وزراي صنعـت 
بـراي حـذف  دوازدهـم  و  يازدهـم  دولت هـاي 
اگـر  گفـت:  کااليـي،  اقـالم  برخـي  برچسـب 
سيسـتم توزيع کاالي کشـور نظم داشته باشد و 
مطابق با انضباط کشـورهاي توسـعه يافته عمل 
کنـد، حذف برچسـب قيمـت منجر بـه رقابتي 
شـدن بـازار خواهد شـد اما وضعيت فعلـي بازار 
کـه  نيسـت  به گونـه اي  کشـور  خرده فروشـي 
حذف برچسـب قيمـت کاالها چنيـن نتيجه اي 

بـه دنبال داشـته باشـد . 
خسـرو فروغـان افـزود: حـذف قيمت گـذاري و 

رقابت پذيرکـردن بازارها مسـئله اي اسـت که از 
مدت هـا پيش موردنظـر اتاق بازرگانـي، صنايع، 
امـا حـذف  بـوده  ايـران  کشـاورزي  و  معـادن 
برچسـب قيمـت منـوط بـه منظـم بودن بـازار، 
درسـت بودن رقابت و نبود رانت در بازار اسـت . 
گذشـته سـال هاي  در  داد:  ادامـه   فروغـان 

 هرکسـي کـه بيـکار بـوده بـه ايجـاد واحدهاي 
کـه حـدود  جايـي  تـا  هدايـت شـده  صنفـي 
7 برابـر نـرم جهانـي در ايـران واحـد صنفـي 
تأسـيس شـده اسـت و اکثر اين واحدها نيز در 

حـوزه توزيـع فعـال هسـتند . 
او يـادآور شـد: همچنيـن در چنـد سـال اخيـر 
بحـث توزيـع کاال از طريق فروشـگاه هاي بزرگ 
و زنجيـره اي و ايجـاد ايـن فروشـگاه ها رونـق 
زيـادي يافتـه که آسـيب زيـادي بـه واحدهاي 

کوچـک وارد کرده اسـت . 
رئيـس کميسـيون بازرگانـي داخلي اتـاق ايران 
اظهار کرد: از سـوي ديگر فروشـگاه هاي مجازي 
و بازاريابـي شـبکه اي نيـز نقش فعالـي در بحث 
توزيـع کاال در ايـران پيـدا کرده انـد درحالي که 
هيچ کـدام از اينهـا بـر اسـاس يـک زيرسـاخت 
از  تغييـر کسـب وکار  و  نشـده  ايجـاد  درسـت 
فروشـگاه هاي سـنتي به فروشـگاه هاي بزرگ و 
زنجيـره اي و فروشـگاه هاي مجـازي و شـبکه اي 
بـر اسـاس نقشـه راه نبـوده اسـت بـه هميـن 
از  بيـش  فروشـگاه ها  ايـن  ايرادهـاي  دليـل 

آنهاسـت .  حسـن هاي 
رئيـس کميسـيون بازرگانـي داخلي اتـاق ايران 
گفـت: وضعيـت نابسـامان بـازار خرده فروشـي 
کشـور باعـث شـده اسـت رقابت هاي ناسـالمي 
بقـا  بـراي  خرده فروشـي  و  عرضـه  سـطح  در 
شـکل بگيـرد چراکـه بيـش از ظرفيـت کشـور 

واحـد توزيع کننـده ايجـاد شـده و گاهـا مجبور 
شـده اند تخلفـات فصـل هشـتم قانـون نظـام 
کم فروشـي گران فروشـي،  از  اعـم   صنفـي 

 تقلب و ... را مرتکب شوند . 
نظارتـي  قـدرت  کاهـش  همچنيـن  فروغـان 
اتاق هـاي اصنـاف را از مسـائلي عنـوان کرد که 
باعـث شـده اسـت ايـن تشـکل ها نتوانند بـازار 
خرده فروشـي و واحدهـاي صنفـي را بـه مسـير 

درسـت هدايـت کنند . 
بسـيار  اصنـاف  بازرسـان  تعـداد  او  گفتـه  بـه 
پيـدا کـرده اسـت چراکـه بودجـه اي  کاهـش 
بـراي بحـث بازرسـي اتاق هاي اصنـاف به عنوان 
ناظـر مسـتقيم واحدهـاي صنفي تعريف نشـده 
و حتـي بودجـه اي که قانونـا در قالـب پرداخت 
يک سـوم جرائم بـه اصناف در نظر گرفته شـده 
نيـز بـه آنهـا پرداخـت نمي شـود؛ عمـاًل تعـداد 
بازرسـان آنهـا بسـيار کم شـده و بعضاً شـکايت 

محـور شـده اند، نـه اينکـه بازرسـي کنند . 
رئيـس کميسـيون بازرگانـي داخلي اتـاق ايران 
از  مـا  بـازار  ايـن وضعيـت کـه  داد: در  ادامـه 
هيـچ قاعـده مشـخصي پيـروي نمي کنـد، قرار 
اسـت برچسـب قيمـت حذف شـود تـا به نوعي 
واحدهـاي صنفـي اجـازه پيـدا کنند هـر کاري 

کـه خواسـتند انجـام دهند . 
بـه گفتـه فروغـان، ايـن اقـدام غير کارشناسـي 
آيـت و اول از همـه به مردم لطمـه مي زند و در 
کنـار آن بـه برندهاي توليدي کشـور نيز صدمه 

وارد مي کنـد . 
افزايش رقابت واقعي  

کميسـيون صـادرات  ،رئيـس  ديگـر  از سـوي 
اتـاق ايـران مـي گويـد حـذف برچسـب قيمت 
از روي کاالهـا باعـث افزايـش کيفيـت و شـکل 

گيـري بـازار رقابتـي واقعـي در کشـور و بيـن 
توليدکننـدگان مي شـود.  سـيد رضـي حاجي 
آقـا ميـري عضو هيـات نماينـدگان اتـاق تهران 
مـي گويد: »اين اتفـاق کمک بسـياري به توليد 
توليـد  بکنيـم  محـدود  اينکـه  کـرد؛  خواهـد 
کننـده را بـه قيمتـي کـه دولـت مـي گـذارد 
بـدون در نظـر گرفتـن محدوديـت هايـي کـه 
توليـد کننـده با آن رو به رو اسـت در بسـياري 
از مـوارد مـي توانـد توليد کننده را تحت فشـار 
قـرار دهـد که نتوانـد آن محصـول را توليد کند 
و يـا اگـر هـم توليـد کنـد از کيفيـت آن حتما 
مجبور شـود، بزند. قيمتگذاري دسـتوري روش 
بسـيار اشـتباهي بـود کـه بـا حـذف برچسـب 

قيمـت هـا حـذف خواهد شـد .«
او بـا اشـاره بـه اينکـه برداشـته شـدن برچسـب 
قيمـت ها و حـذف قيمت گذاري هاي دسـتوري 
کيفـت  توليدکننـدگان  تـا  شـود  مـي  باعـث 
محصوالتشـان را بـاال ببرند، مي گويد: »برداشـته 
شـدن برچسـب قيمـت از روي کاالهـا باعث مي 
شـود کـه کيفيـت محصـوالت افزايش پيـدا کند 
و رقابـت واقعي شـکل بگيـرد. وقتي مـا چيزي را 
بـه بـازار واگذار مي کنيـم يعني به رقابـت واگذار 
مـي کنيـم به ايـن معني کـه من و همـکارم بايد 
بـا هـم رقابت کنيـم و قيمتـي را ارائـه بدهيم که 
بتوانـم موفـق تر باشـيم و بايـد کيفيتـم را باالتر 
ببـرم و نـوع ارائـه و بسـته بنـدي را ارتقـاع دهـم 
و تبليعـات بهتـري بـراي جـذب مشـتري هـا و 

مصـرف کنندگان داشـته باشـيم .«
ميري در پاسـخ به اين سـوال که آيا برداشـته 
شـدن برچسـب قيمـت هـا بـه نفـع مصـرف 
کننـده اسـت يـا ضـرر مصـرف کننـده مـي 
گويـد: »بـه نظر من ايـن حتما بـه نفع مصرف 
کننـده خواهـد بـود. مصـرف کننـده هايي که 
اعتـراض مـي کنند بـه اين موضـوع و فکر مي 
کننـد حـذف برچسـب قيمـت هـا بـه ضـرر و 
زيانشـان هسـت ايـن را در نظـر ندارنـد کـه 
هـر کاري دولـت مـي کنـد نمـي تواند بـا زور 
قيمـت هـا را کنترل و پاييـن نگهدارد و قيمت 
هـا به شـکلي زير ميزي رشـد پيدا مـي کنند، 
شـما فـرض کنيد مي رويـد تا ميـوه بخريد آن 
اتيکـي کـه روي ميـوه زده و ميوه چيده شـده 
در قفسـه آن کيفيتـي را نـدارد کـه شـما مي 
خواهيـد و وقتـي از شـما مي شـنود کـه ميوه 
بهتـر مـي خواهيـد از پشـت و زيـر ميـز ميوه 
برايتـان مـي آورد و مـي گويـد قيمتـش ايـن 
قـدر اسـت؛ خـب ايـن فضـاي کنونـي حاکـم 
بـر بازار ماسـت ولـي وقتـي قيمت آزاد باشـد 
بـراي همـه آزاد اسـت و حـاال در اين شـرايط 

رقابـت حـرف اصلي را مـي زند .«
البتـه ايـن عضو هيـات نمايندگان اتـاق تهران 
در شـرايطي ايـن حـرف هـا را مي زنـد که در 
روزهـاي گذشـته سـازمان حمايـت از مصـرف 
کننـده بارهـا بـه شـکل صريـح بـا ايـن طـرح 
دانسـته  غيرقانونـي  را  آن  و  کـرده  مخالفـت 
اسـت. مخالفـان ايـن طـرح معتقدنـد حـذف 
قيمـت هـا باعـث سوء اسـتفاده خرده  فروشـان 

در بـازار مي شـود .

چرا نمي توانيم شغل توليد کنيم  
از نظـر اقتصـادي بيـکاري باالتـر از 10 درصـد، زمينـه اتـالف 
منابـع، عامـل کاهـش درآمد ملـي و کاهش رفاه و عامل بسـياري 
پايـداري  تضعيف کننـده  نهايـت  در  و  اجتماعـي  ازآسـيب هاي 
سياسـي و اقتصـادي اسـت. از ايـن رو در جهـان پيشـرفته، براي 
تاثيرگـذار  قـواي  و  دسـتگاه ها  تمامـي  بيـکاري،  مشـکل  حـل 
)قضائيـه، مقننـه، مجريـه و قـواي نظامـي و انتظامـي( در يـک 
برنامـه هماهنـگ کمـک مي کنند که ايـن بيماري عظيـم اقتصاد 
حاضـر  حـال  در  زمينه هـا  ايـن  در  ايـران  شـود.  درمـان  کالن 

دارد .  داري  معنـي  محدوديت هـاي 
محيـط  بـر  عـالوه  کالن  اقتصـاد  تئوري هـاي  منظـر  از 
اقتصـادي، محيـط مناسـب سياسـي، اجتماعـي، فرهنگـي و 
به طـور خـاص وضعيـت فنـاوري تاثيـر بسـزايي در ايجـاد فرصـت شـغلي و کاهـش بيـکاري 
دارنـد؛ بيشـترين مشـاغل جديـد بـا تـالش بخش خصوصـي ايجاد مي شـود و دولـت در کنار 
بخـش خصوصـي و ضمـن نظـارت بـر عملکـرد آن، امـور مربـوط بـه کسـب و کار را تسـهيل 
مي کنـد و موانـع قانونـي پيشـرفت کار را بـر مـي دارد، از طريـق سياسـت هاي پولـي و مالـي 
مناسـب و بـا کمـک بازارهاي پولـي و مالي زمينه تاميـن اعتبارات مورد نيـاز بخش خصوصي 

را فراهـم مـي آورد   
بـراي ايجـاد فرصت شـغلي پايدار، الزم اسـت از ورود انواع ريسـک ها به سـرمايه گذاري و کسـب و کار 
جلوگيـري شـود. يکـي از مهم تريـن ريسـک ها در بـازار کسـب و کار که بسـترهاي فرصت شـغلي را 

نابـود مي کنـد، امنيتي شـدن فضـاي مربوطه اسـت  . 
مهم تريـن عامـل بـراي ايجـاد فرصت شـغلي، انجـام سـرمايه گذاري براي رشـد اقتصادي اسـت.

بـراي کاهـش يـک درصـد بيکاري نياز بـه بيش از 2 درصد رشـد اقتصادي اسـت. اگر قرار باشـد 
بيـکاري از 14 درصـد بـه 10 درصـد کاهـش يابد نياز به رشـد اقتصـادي 8 درصد اسـت.اگر قرار 
باشـد بيکاري تک رقمي شـود، رشـد اقتصـادي بايد از 10 درصـد باالتر رود که در شـرايط فعلي 

ايران ناممکن اسـت  . 
کشـورهاي پيشـرفته در آسـتانه سـال 2017 بيش از 48 درصد کل سـرمايه گذاري خارجي را جذب 
کرده انـد. بـا وجـودي که يکـي از مهم ترين راه هـاي ايجاد فرصت شـغلي جديد، انجام سـرمايه گذاري 
و به ويـژه سـرمايه گذاري خارجـي اسـت اما شـرايط عملياتي شـدن آن دسـت کم براي ايـران خيلي 
سـاده نيسـت. زمينه هـا و عوامـل جذب سـرمايه گذاري شـامل امنيت، فقـدان تنش، پايـداري حقوق 
مالکيـت، حفاظـت از قراردادهـا، تضميـن بازگشـت اصل سـرمايه و بازدهـي آن و رعايـت ديگر قواعد 

بـازي در داخل و سـطح منطقه اي و جهاني اسـت . 
ظرفيـت کارآفرينـي در نظـام آموزشـي و سـازگاري آن بـا زيـر سيسـتم هاي اقتصـادي عامـل ديگـر 
اسـت.به طور آشـکار مي تـوان دريافـت که نظام آموزشـي فعلـي ايران ويژگي هـاي پويايـي، کارآمدي  
کارآفرينـي و ديگـر ابعـاد اسـتاندارد را نـدارد. شـايد وجـود بيـش از40 هـزار نفـر بيـکار در ميـان 
دارنـدگان درجـه دکتـرا در ايـران يکـي از پيامدهـاي مشـکل آفريـن و هشـدار دهنده در ايـن رابطه 
باشـد. يعنـي گويـي دسـتگاه آموزشـي ايـران توليدکننـده مـدرک اسـت تـا توليدکننـده کارآفريـن  

صنعت گـر، هنرمنـد و .... 
بـا دسترسـي بـه فضاهـاي فناورانـه جديـد، اطالعات مـورد نيـاز کارآفرينـان و متقاضيـان کار 
تاميـن مي شود.آشـکار اسـت کـه چنين ابزارهـا و کانال هاي کارآمد در شـرايط فعلي کشـور در 
همـه سـطوح موجـود نيسـت. از ايـن رو به آسـاني نمي تـوان منتظـر ايجاد فرصت هاي شـغلي 

جديـد و اثر بخـش بود. 
اسـتفاده از تجربه هـاي موفـق ديگـر کشـورها از ديگـر راه حل هـاي ايجـاد فرصت شـغلي جديد 
اسـت. يکـي از ايـن تجربه هـا راه انـدازي فعاليت هـاي مربـوط بـه کسـب و کارهـاي کوچـک و 
متوسـط  )SME(  اسـت. معـروف اسـت کـه متجـاوز از 90 درصـد بنگاه هـاي کشـورهاي مختلف 
)پيشـرفته و در حـال پيشـرفت( بـه شـکل  SME  فعاليـت دارند. تالش براي توسـعه روسـتاها از 
ديگـر تجربه هـاي موفـق کشـورهاي مختلـف )و به ويژه کشـورهاي پيشـرفته( براي حـل و فصل 
بيـکاري اسـت. ايـن کشـورها از طريق راه انـدازي و حمايـت از توليدات صنايع دسـتي، سـاخت 
جـاده روسـتايي، ايجـاد يـا انتقـال صنايـع، کارخانه هـا، موسسـات آموزشـي، مراکـز ورزشـي و 
تفريحـي و ماننـد آن، از يـک سـو زمينـه اشـتغال بيشـتر در روسـتا را فراهـم کرده انـد. از ديگر 

سـو مانـع مهاجرت روسـتاييان به شـهر شـده اند
افزايـش جمعيـت جويـاي کار در ايـران، موضـوع ديگـري اسـت کـه کار دولـت را براي حـل و فصل 
بيـکاري دشـوار مي کند.سـاالنه تنهـا حـدود 650 هـزار نفـر فارغ التحصيـل دانشـگاهي در ايـران بـه 
متقاضيـان کار اضافـه مي شـوند. جمعيـت جويـاي کار غيـر فـارغ التحصيـل دانشـگاهي نيز سـاالنه 
نزديـک 350 هـزار نفـر اسـت. از ايـن رو در ايـران ايجـاد يـک ميليون فرصت شـغلي در سـال مورد 
نيازاسـت. در صورتـي کـه ايجاد هر شـغل به طور متوسـط و با توجه به شـرايط اسـتاندارد بين المللي 
نيازمنـد 100 هـزار دالر سـرمايه گذاري باشـد و قـرار باشـد يـک ميليـون جوياي کار سـاالنه شـاغل 
شـوند، يکصـد ميليـارد دالر اعتبـار مـورد نيـاز اسـت. دسترسـي بـه ايـن ميـزان سـرمايه گذاري در 
شـرايط فعلي کشـور، بسـيار دشـوار اسـت. ميزان جذب سـرمايه گذاري خارجي پسـابرجام در ايران  

حداکثـر 10 ميليـارد دالر بوده اسـت . 

ترقـي اقتصـادي : تصـادف و واژگونـي اتوبوس 
دانـش آموزان هرمزگاني و کشـته شـده 7 دانش 
آمـوز، يک سرپرسـت تيـم و يک کمـک راننده و 
همچنيـن مصـدوم شـدن 34 نفر در ايـن حادثه 
يـک بارديگـر زنـگ خطـر تصادفـات جـاده اي و 
رکـورد شـکني هـاي ايرانـي در ايـن زمينـه را به 
صـدا درآورد تـا جايـي کـه ديـروز معـاون وزيـر 
راه و شهرسـازي از احتمـال صـدور دسـتورالعمل 
ممنوعيـت رانندگـي راننـدگان اتوبوس و وسـايل 
 حمـل و نقـل عمومـي بيـن جـاده اي در شـب 
سـازمان  رئيـس  کشـاورزيان  داوود  داد.  خبـر 
راهـداري و حمـل و نقل جـاده اي دربـاره صدور 
مجـوز رانندگـي در شـب بـه راننده ايـن اتوبوس 
 گفـت: اصـل رانندگـي در شـب ممنـوع نيسـت

امـا بـه دسـتور وزيـر راه و شهرسـازي قرار اسـت 
راننـدگان  رانندگـي  ممنوعيـت  ابالغيـه  صـدور 
خودروهـاي حمـل و نقـل عمومـي بيـن جـاده 
اي سـبک و سـنگين )اتوبـوس و مينـي بـوس( 
 بررسـي شـود تـا در صـورت قابـل اجرا بـودن آن

به رانندگان ابالغ شود .«
البتـه در شـرايطي معـاون وزيـر ايـن حـرف را 
مـي زنـد که بـه اعتقاد کارشناسـان ايـن موضوع 
عملياتـي نخواهـد بـود زيـرا تعـدد و حجـم تردد 
اتوبـوس هـا در سـطح کشـور بـه گونه اي اسـت 
بـراي  هماهنگـي  و  ريـزي  برنامـه  امـکان  کـه 
حرکـت همـه اتوبـوس هـاي بين شـهري و جاده 
اي تنهـا در طـول روز وجـود نـدارد. امـا نکتـه 
مهـم کـه وزيـر راه را بـه ايـن نتيجـه رسـانده تا 
بـراي تـردد اتوبـوس هاي بين شـهري ممنوعيت 
حرکت در شـب ايجاد کنند آمـار باالي تصادفات 
کشـور بـه دليل خـواب آلودگي اسـت. بر اسـاس 

اعـالم پليـس راهنمايـي و رانندگـي، 42درصـد 
تصادفـات جـاده اي در اثر خـواب آلودگي و عدم 
توجـه بـه جلـوي راننـده بـوده و اصـوال در شـب 

اتفـاق مـي افتد . 
قانونـي  پزشـکي  سـازمان  رسـمي  آمـار  طبـق 
مجمـوع تعـداد فـوت شـدگان حـوادث رانندگي 
و 932  هـزار  مجمـوع 15  در  سـال 1395  در 
نفـر ) 12هـزار و 470 نفـر مـرد و 3هـزار و 462 
نفـر زن( بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال 94 
کاهـش 3.9 درصـدي داشـته اسـت. تعـداد فوت 
شـدگان حـوادث رانندگي در سـال 94 طبق آمار 
پزشـکي قانونـي 16 هـزار و 584 نفر بوده اسـت. 
تعـداد مصدومـان حـوادث رانندگي هم در سـال 
1395 براسـاس گزارش سـازمان پزشـکي قانوني 

333 هـزار و 71 نفـر بـوده اسـت کـه نسـبت به 
سـال قبـل از آن )94( 6.4 درصـد رشـد داشـته 
اسـت. در سـال 1394 تعـداد مصدومـان حوادث 

رانندگـي 313 هـزار و 17 نفـر بوده اسـت . 
خسارت هاي اقتصادي سنگين

 درکنـار تلفـات جاني و اثـرات زيان بـار اجتماعي
 فرهنگـي و سياسـي تصادفـات جاده اي سـاالنه 
خسـارت هـاي اقتصـادي سـنگيني هـم بـه بـار 
خواهـد آورد. آخريـن برآوردهـاي رسـمي روي 
ميـزان خسـارت هاي تصـادف هاي جـاده اي که 
در کشـور انجام شده اسـت مربوط به سال 1390 
اسـت کـه از سـوي مرکـز پژوهش هـاي مجلس 
اوليـن  صـورت گرفتـه و در آن نوشـته شـده:« 
بـرآوردي کـه از تصادفـات رانندگـي ايـران انجام 

شـد حاکـي از خسـارت 617 ميلياردي در سـال 
بـود )سـال 1380(. در سـال 1386 پژوهشـکده 
حمل ونقـل جـاده اي سـخن از خسـارت 18 هزار 
ميليـاردي زده و خـود اين مرکـز در گزارش خود 
در  تصادفـات  سـاالنه  خسـارت  رقـم  مي گويـد 
ايـران نزديـک به 52 هـزار ميليارد تومـان معادل 
8.5 درصد از توليد ناخالص داخلي کشـور اسـت. 
براسـاس تخمين خسـارت تصادف هـاي رانندگي 
در ايـران بيشـترين خسـارت رانندگـي از حيـث 
 فـوت و معلوليـت دايمـي در اسـتان هاي تهـران

خراسـان )بـزرگ( و مازنـدران بـوده و کمتريـن 
خسـارت مربوط بـه ايالم، کهگيلويـه و بويراحمد 

و چهارمحـال و بختيـاري .«
امـا بـراي اينکه به آمارهـاي جديدتـري از ميزان 
خسـارت هـاي جـاده اي دسترسـي پيـدا کنيـم 
کافـي اسـت بـه گـزارش سـاالنه بيمـه مرکـزي 
ايـن  طبـق  کنيـم.  رجـوع   )95 سـال   ( ايـران 
گـزارش سـال 95 شـرکت هـاي بيمـه حـدود 
بـه  خسـارت  کال  ريـال  180/2هزارميليـارد 
بيمه گـذاران پرداخت کـرده اند کـه 43/4 درصد 
از خسـارت هـاي پرداختي به بيمه شـخص ثالث 
اختصـاص داشـت به عبارتي شـرکت هـاي بيمه 
بـراي جبران خسـارت تصـادف ها بيـش از 78.2 
هـزار ميليارد ريال پـول پرداخت کـرده اند. البته 
ايـن عـدد تمـام خسـارت هـا نخواهـد بـود زيـرا 
بخشـي از ماشـين هايـي کـه تصـادف مـي کنند 
بيمـه نيسـتند ) باوجود لـزوم قانونـي( و يا راننده 
هـا در زمـان تصادف به جـاي اسـتفاده از بيمه با 
يکديگـر توافـق مـي کننـد و از کوپن بيمـه براي 
از بيـن نرفتن بخشـودگي هاي بيمه اي اسـتفاده 

کنند .  نمـي 

    IFRS 17 اعالم آمادگي صنعت بيمه براي پياده سازي استاندارد
پيـاده سـازي  همايـش  در سـومين  روزگذشـته  مرکـزي،  بيمـه  رييـس کل  اقتصـادي:  ترقـي 
اسـتانداردهاي بيـن المللـي گزارشـگري مالي صنعـت بيمه به نقش مرکـزي صنعت بيمـه در اقتصاد 

جهانـي اشـاره کرد . 
دکتـر همتـي بـا تاکيـد بـر اهميـت  IFRS  در تمامـي رشـته هـا بـه خصـوص موسسـات مالـي گفت:  
صنعـت بيمـه، نقـش مرکـزي در اقتصاد جهانـي ايفا مي کند، شـرکت هـاي بيمه، مردم و شـرکت ها 
را در انتقـال ريسـک پشـتيباني مـي کننـد ضمـن آنکـه بيمه گران همانند سـاير موسسـات سـرمايه 
گـذار، سـرمايه گـذاران مهم بلنـد مدت هسـتند. بنابرايـن مجموعه اي از اسـتانداردهاي گزارشـگري 

مالـي، مـي توانـد منافع سـرمايه گـذاران  شـرکت هاي بيمـه را تضميـن  کند . 
وي افـزود: بعـد ار تحريـم هـا در صنعـت بيمـه  شـاهد تحوالت خوبـي در عرصـه روابط بيـن المللي 
بـراي سـرمايه گـذاري در شـرکت هـاي بيمـه و تعامـل بـا آن هـا هسـتيم و ايـن نيـاز بـه تطبيـق 

گزارشـگري مالـي بـر اسـاس اسـتاندارهاي بيـن المللـي را بيشـتر مـي کند . 
وي خاطـر نشـان کـرد: اسـتقرار اسـتاندارد   IFRS  ضـرورت غيـر قابـل انـکار بـراي ورود بـه بازارهـاي 

اسـت .  بين المللي 
دکتـر همتـي به دارايي 13 هزار ميليارد دالري ثبت شـده  شـرکت هاي بيمه جهان کـه 12 درصد کل 
دارايي شـرکت هاي مالي و غير مالي در بورس هسـت اشـاره کرد و گفت : اين شـرکت ها  از سيسـتم 
گزارشـگري مالـي  بيـن المللي   )IFRS( اسـتفاده مي کنند تـا از اين طريق  زمينه هاي مناسـبي را براي  

تقويـت کسـب و کار و سـالمت مالـي بيمه گران و در نهايت اقتصـاد جهاني  فراهم کنند .  
رئيس شـوراي عالي بيمه با اشـاره به اينکه طبيعت کسـب و کار شـرکت هاي بيمه موجب مي شـود 
 بيمـه گـران و سـرمايه گـذاران در شـرکت هـاي بيمـه در معـرض بسـياري از ريسـک ها قـرار گيرند
گفـت : بـا اجـراي مطلـوب اسـتانداردهاي مالـي جهاني سـالمت مالي  بيمـه گران تضمين مي شـود  
ايـن موضـوع نيازمنـد انعـکاس به موقع و شـفاف ريسـک هـاي بيمه اي و تغييـرات آن اسـت تا تاثير 
مناسـبي بـر اقتصـاد جهاني بگـذارد. بنابرايـن صورت هاي مالي شـرکت هـاي بيمه نيازمنـد انعکاس 

شـفاف ريسـک هـاي بيمه اي و تغييـرات ان و رويه هاي خاص حسـابداري اسـت . 
وي خاطـر نشـان کرد: در کشـور ما حـدود70 درصد دارايي هاي شـرکت هاي بيمـه از محل تعهدات 
بيمـه اي آنهـا کـه بـه عنـوان ذخاير فني محسـوب مي شـود، تامين مي شـود. حال با توجـه به اينکه 
سـهم بـازار بيمـه زندگـي در کشـور 14 درصـد بـوده و ذخيـره رياضي قابل توجهي  نسـبت به سـاير 
ذخايـر فنـي مـا نيسـت، قاعدتا با توجه به برنامه ششـم و تدابيري که انديشـيده شـده سـهم تعهدات 
و ذخايـر بيمـه افزايـش مـي يابـد  و ايـن افزايـش موجب مي شـود تا سـهم  و وزن اسـتاندارد خاص 

بيمه اي در مقايسـه با اسـتاندارد هاي عمومي بيشـتر شـود . 
رئيـس کل بيمـه مرکـزي گفـت: بـا توجـه بـه وضـع و تاثيـر تعهدات بيمـه اي، سـهم عمـده انطباق 
گزارشـگري مالـي در صنعـت بيمـه بايـد بـا اسـتاندارد خاص بيـن المللي بيمـه اي صـورت گيرد که 

مسـائل تکنيکـي و فنـي زيـادي را در مقابـل مـا قرار مـي دهد . 
دکتـر همتـي در بخـش ديگـري از سـخنان خود به تفـاوت IFRS   4    و  IFRS   2017    اشـاره کـرد و گفت: 
در  IFRS   4    تاکيـد بيشـتر بر روي شـفاف سـازي و افشـاي اطالعات بـوده اما IFRS   17     بـر تاثير محيط 
اقتصـادي بـر متغييرهايـي که ريسـک شـرکت هاي بيمه  و سـود و زيـان را تحت تاثير قـرار مي دهد 
تاکيـد دارد، لـذا مـا بايـد خـود را بـراي پيـاده سـازي IFRS   17    آمـاده کنيم که ابتـدا بايـد ترجمه آن 
بـه تاييد سـازمان حسابرسـي برسـد بعـد اقدامـات  الزم را آغاز کنيم که مسـتلزم همکاري مشـترک 
سـازمان حسابرسـي، انجمن حسـابداران خبره ايران، انجمن حرفه اي صنعت بيمه ، سـنديکاي بيمه 

گـران ايران ، پژوهشـکده بيمه و بيمه مرکزي اسـت . 
 وي در پايـان اعـالم آمادگـي کـرد، صنعت بيمـه در اولين فرصـت و با هماهنگي سـازمان هاي بورس
حسابرسـي و سـنديکا نسـبت به تهيه آييـن نامه هاي الزم، اصـالح و تصويب نمونـه صورت هاي مالي  
شـرکت هـاي بيمـه و پياده سـازي IFRS   17    و سـاير اسـتانداردهاي مالـي بين المللي در  شـرکت هاي 

بيمـه اقدام خواهـد کرد . 

کاهش 43 درصدي مرگ ومير پلنگ ايراني
ايسـتانيوز: مديرعامـل شـرکت سـهامي بيمه مـا درباره 
تفاهم نامـه حفاطـت از پلنـگ ايرانـي گفـت: طـي دو 
سـالي کـه ايـن طـرح اجرايـي شده اسـت، تاثيـر بـه 
سـزايي در کاهـش تلفـات داشـته. گزارش هـا نشـان 
مي دهـد کـه حـدود 43 درصـد از مرگ و ميـر پلنگ ها 

کاسـته شده اسـت . 
مديرعامـل شـرکت بيمه مـا دربـاره تفاهم نامه حفاظت 
از پلنـگ ايرانـي گفـت: طـي دو سـالي کـه ايـن طـرح 
اجرايـي شـده اسـت، تأثير بـه سـزايي در کاهش تلفات 
داشـته اسـت و گزارش ها نشـان مي دهد که حـدود 43 

درصـد از مرگ ومير پلنگ ها کاسـته شـده اسـت . 
يوزپلنـگ گونـه نـادر از رسـته گربه سـانان اسـت کـه در جهـان دو گونـه از آن موجـود اسـت. 
نـوع آفريقايـي و ديگـر نـوع آسـيايي اين حيوان اسـت. نسـل يوز آسـيايي که زماني در گسـتره 
وسـيعي از غرب اين قاره، از سـوريه و عربسـتان تا هند و ترکمنسـتان پراکنده بود، از 20 سـال 
پيـش جـز در ايران منقرض شـده اسـت. زيسـتگاه يوز آسـيايي، فقط بـه ايران محدود مي شـود 
چراکـه تنهـا کشـور مـا کـه از حـدود 40 سـال پيـش برنامـه حفاظتي خـود را بـراي نگهداري 

نسـل ايـن حيـوان آغـاز کرده اسـت. ازايـن رو به يوز آسـيايي، يـوز ايرانـي نيز گفته مي شـود . 
فعاليـن  از  بسـياري  بـراي  جانـوري  اين گونـه  نسـل  ادامـه  و  نگهـداري  و  حفـظ  ازايـن رو 
دارد .  اهميـت  نهادهـا  سـاير  و  دولـت  محيط زيسـت،  حفاظـت  سـازمان  محيط زيسـتي، 

امـروزه، يکـي از حاميـان مهـم يوزپلنـگ ايراني، شـرکت سـهامي »بيمه ما« اسـت کـه از حدود 
دو سـال پيـش، اقـدام به بيمه کـردن يوزپلنـگ ايراني کرده اسـت . 

معـاون  بـا حضـور  ايرانـي،  پلنـگ  جامـع  بيمـه  تفاهم نامـه   95 ارديبهشـت ماه   4 تاريـخ  در 
رئيس جمهـور، رئيـس حفاظت محيط زيسـت، مديرعامل شـرکت بيمـه ما، مديـر برنامه اجرايي 

سـازمان ملـل متحـد و معـاون زيسـت محيطي و صيـد و شـکار امضـا شـد . 
مجيـد صفـدري، مديرعامـل بيمـه مادرباره ايـن تفاهم نامـه حفاظتـي از پلنگ ايرانـي گفت: ما 
 در حـال حاضـر در 16 اسـتان کشـور، ازجملـه: يـزد، ايـالم، مازنـدران و چهارمحـال بختيـاري
 حـدود 1/5 ميليـارد تومـان، هزينـه ناشـي از حملـه پلنـگ بـه احشـام روسـتاييان را پرداخت 
کرديـم. بعضـي از ايـن حمله هـا هـم بـه خود روسـتاييان بود کـه ما هزينـه درماني روسـتاييان 

را نيـز از طريـق بيمـه تأميـن کرديم . 
ــگ  ــارت پلن ــت خس ــت، باب ــدوق محيط زيس ــه صن ــون ب ــن 350 ميلي ــه داد: همچني او ادام

ــم .  پرداخــت کردي
او دربـاره علـت صدمـه بـه پلنگ هـاي ايرانـي گفـت: بعضـي از ايـن حيوانـات از طريـق حوادث 
طبيعـي، تلـف و مصـدوم مي شـوند. تعـدادي در اثـر تـردد در جـاده بـا خودروهـا برخـورد 

مي کننـد، بعضـي از آن هـا در دام شـکارچيان يـا تله هـا مي افتنـد و گرفتـار مي شـوند . 
صفـدري افـزود: حـق بيمـه بيمه نامـه مـا، يک ميليـارد تومان اسـت که بابـت اين بيمه توسـط 
شـرکت پرداخت شـده اسـت و آنچـه اهميت دارد اين اسـت که مـا هيچ هزينه اي از روسـتاييان 
و سـازمان حفاظـت محيط زيسـت دريافـت نمي کنيم و تمامـي هزينه ها از طـرف بيمه پرداخت 

مي گردد . 
 صفـدري دربـاره سـقف هزينـه بيمـه اي پلنـگ و احشـام روسـتاييان گفـت: هـر نوع از احشـام
مبلـغ متفاوتـي دارد. بـراي مثـال اگـر پلنـگ، بـه گوسـفند صدمـه بزند، بـه ازاي هر گوسـفند 
يـک ميليـون تومـان، اگـر بـه گاو صدمـه بزند، بـه ازاي هـر گاو، سـه ميليـون تومـان پرداخت 
مي کنيـم؛ امـا اگـر پلنـگ آسـيب ببينـد، مبلـغ 65 ميليـون تومـان به صنـدوق محيط زيسـت 

پرداخـت مي کنيـم . 

صفدري، مديرعامل بيمه ما همزمان با روز جهاني يوزپلنگ ايراني مطرح کرداستانداردهاي  IFRSضرورت غيرقابل انکار براي ورود به بازارهاي جهاني

   کارشناس بيمه
سعيد مهري

استاد انشگاه  
دکتر يداهلل دادگر   

ترقي اقتصادي: رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: در دهه 
هشتاد ايران خودرو در کنار چند شرکت ديگر،  يکي از بدهکارترين 
مجموعه ها به بنگاه ها و بانک هاي کشور بودند اما گزارش هاي 
مالي اين شرکت در حال حاضر نشان مي دهد جهش قابل توجهي 
در امور مالي داشته و به شرايط طبيعي بازگشته است.    دکتر عادل 
آذر در حاشيه بازديد از سالن ها و خطوط توليد گروه صنعتي ايران 
خودرو اظهار کرد: پيشتر نيز از اين خودروسازي بازديد داشته ام 
اما امروز از جهات مختلف تفاوت کامال معناداري را شاهد بوديم 
که از اين جهت بايد از  سازمان گسترش و تيم مديريتي ايران 

خودرو قدرداني کرد.دکتر عادل آذر ادامه داد: در شرايط تقريبا 
متالطم صنعت و توليد کشور، مجموعه ايران خودرو از آرامش ويژه 
اي برخودار است که اين آرامش در سايه تالش ها و درايت سال 
هاي اخير به دست آمده است.وي با بيان اينکه بهترين حمايت 
از  صنعت خودرو اين است که بگذاريم مديران ايران خودرو کار 
خود را بکنند، افزود: گزارش هاي ارائه شده نشان مي دهد برنامه 
هاي هدفمند  و دقيقي در ابعاد مختلف از جمله صادرات، توسعه 
محصول و بهبود کيفيت براي آينده ايران خودرو وجود دارد.رئيس 
ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه تا رسيدن به استانداردهاي 

جهاني فاصله هايي در صنعت خودرو داريم که بايد جبران شود،  
اظهار داشت: از نظر کاهش هزينه تمام شده محصوالت که مورد 
اصرار  و تاکيد ما هست، اقدامات خوبي صورت گرفته که اميدواريم 
با جديت بيشتري ادامه پيدا کند.دکتر عادل آذر گفت: مشکالت و 
موانعي در امور جاري و کاري ايران خودرو از جمله تامين نقدينگي 
وجود دارد که ديوان محاسبات کشور با وجود اينکه يک دستگاه 
نظارتي است اما مي تواند در حوزه هاي فاينانس و مديريت دارائي 
ها به عنوان يک کاتاليزور و تسهيل گر ورود کرده و حمايت هايي 

را از اين مجموعه انجام دهد . 

جهش قابل توجهي در امور مالي ايران خودرو  

جدال معدن و پلنگ براي زنده ماندن ! 

رتبه 16بيمه کوثر در بين 77 شرکت فرابورسي
ترقـي اقتصـادي : معـاون مالـي و اقتصـادي شـرکت بيمه کوثر اعالم کرد که اين شـرکت با اطالع رسـاني 
دقيـق و به موقـع توانسـت در رتبه بنـدي شـرکت هاي پذيرفته شـده در بـازار فرابورس از لحاظ شـفافيت 
مالـي بين77رکـت رتبـه شـانزدهم را کسـب کند.فرامـرز مهرجـو  با بيـان اين نکته کـه ارايـه به موقع و 
شـفاف اطالعـات بسـترهاي اعتماد سـهامداران و سـرمايه گذاران را فراهم کـرد، افزود: عملکـرد معاونان، 
مديـران و کارکنـان شـرکت  و اعتمـاد سـرمايه گذاراناز عوامل رشـد ارزش بازار بيمه کوثـر از 347ميليارد 
تومـان بـه 415ميليـارد تومـان اسـت و اکنـون بـا بازگشـايي نمـاد بيمه کوثـر قيمـت سـهام شـرکت از 

139تومـان به 166تومـان افزايش يافته اسـت. 

آغاز اجراي طرح اتوپالس در خراسان رضوي توسط بيمه نوين   
ترقـي اقتصـادي :مديربازاريابـي و و ارتبـاط بـا مشـتريان بيمـه نويـن از اجـراي طـرح اتوپالس در 
خراسـان رضـوي پـس از اجـراي موفقيت آميـز آن در تهران خبـر داد.بيتا جميلي؛ مديـر بازاريابي 
و ارتبـاط بـا مشـتريان بـا اعـالم ايـن مطلـب افزود: طـرح اتوپـالس به عنـوان يک خدمـت ويژه با 
هـدف توسـعه ظرفيـت هـاي خدمت رسـاني به تمامـي بيمه گـذاران اين شـرکت طراحـي و ارائه 
شـده اسـت کـه پـس از اجـراي موفـق آن در اسـتان تهـران، اين طـرح از ابتـداي شـهريور ماه در 
خراسـان رضـوي کليـد خورده اسـت.وي درخصـوص ويژگي هاي طـرح اتوپالس خاطرنشـان کرد: 
طـرح مذکـور بـا درنظـر گرفتن نيـاز و دغدغـه بيمه گذاران در راسـتاي تنوع بخشـي و گسـترش 
خدمـات بيمـه اي بـه آنهـا در دو سـطح "اتوپـالس" و "اتوپـالس طاليي" ارائه مي شـود و پوشـش 
هـاي نويـن و خدمـات امدادي با سـطح جديدي از تسـهيالت را بـا هدف ارائه خدمـت مطلوب تر، 
بـا سـرعت و کيفيـت بيشـتر بـه دارنـدگان بيمـه نامـه بدنه شـرکت بيمه نويـن به صـورت رايگان 

کند.   مـي  ارائه 

شمار شعب بيمه تجارت نو به عدد 19 رسيد
ترقـي اقتصـادي : هم زمـان بـا هفتـه دولت و با حضور مسـووالن اسـتان بوشـهر نوزدهمين شـعبه بيمه 
تجـارت نـو در ايـن اسـتان افتتـاح شـد.    معـاون توسـعه و بـازار و شـبکه فـروش شـرکت بيمـه تجـارت 
نـو، در آييـن بازگشـايي ايـن شـعبه اظهـار داشـت: شـرکت بيمـه تجارت نـو با سـرمايه اوليه ثبت شـده 
2500ميليـارد ريـال کار خـود را از سـال گذشـته آغاز کرد و توانسـت در کمتر از يک سـال گذشـته، 18 
شـعبه مرکـزي در سـطح اسـتان هاي کشـور راه انـدازي کند.    وي افـزود: اين شـرکت هم اکنـون با بيش 
از 90 درصـد از بيمارسـتان هاي کشـور داراي قـرارداد اسـت و با تقديم بسـته هاي مختلـف و بعضا جديد 
بيمه اي، يک سـاختار نو در عرصه بيمه کشـور پايه گذاري کرده اسـت.بهنام شـهريار تصريح کرد: اگرچه 
بيمـه تجـارت  نـو در صنعت بيمه اي کشـور نوظهور اسـت اما با اسـتقبال مناسـب و در خـور توجهي که 
طـي يـک سـال گذشـته از اين بيمه توسـط مـردم به عمل آمده اسـت، شـاهد تعاريف جديـدي از بيمه 
هسـتيم کـه بـا درک ميـزان توانگري مالـي ضمن ارائـه هرگونه خدمـات در قالب جبران خسـارات وارده 

بـه بيمه شـدگان، از اتـالف منابـع نيز جلوگيـري مي کند . 
   

 خسارت 20 ميليارد ريالي
 به زيانديدگان زلزله خراسان شمالي توسط بيمه آرمان

ترقـي اقتصـادي :شـرکت سـهامي بيمه آرمان به زيانديدگان زلزل? خراسـان شـمالي تاکنـون بالغ بر 20 
ميليـارد ريـال خسـارت پرداخـت کـرده اسـت.    مديريت بيمه هاي آتش سـوزي اين شـرکت اعـالم کرد 
بدنبال وقوع زلزله اخير در اسـتان خراسـان شـمالي و خسـارات وارده به منازل مسـکوني شـهر بجنورد 
و شـهر هـاي اطـراف، کارشناسـان اين مديريت تاکنـون بيـش از 1500 پرونده خسـارت را ارزيابي و بالغ 
بـر 20 ميليـارد ريـال خسـارت به زيـان ديـدگان پرداخت کـرده اند. خسـارت پرداختي به يکـي از زيان 
ديـدگان بالـغ بـر 4 ميليـارد و600 ميليـون ريـال بوده اسـت. بر اسـاس اين گـزارش؛ سـاير پرونده هاي 

تشـکيل شـده نيـز در مرحله کارشناسـي و پرداخت خسـارت اسـت.    بانک مسـکن به عنـوان بيمه گذار 
ايـن شـرکت مراتـب رضايت و قدرداني خـود را از بيمه آرمان بخاطر حضور به موقـع و ارزيابي و پرداخت 

خسـارت به زيـان ديدگان ايـن حادثه اعالم کرده اسـت . 

رشد مناسب بازده سرمايه گذاري هاي بيمه دانا
تـاون گـذار: مديرعامل بيمه دانا از افزايش 55درصدي پرتفو و همچنين افزايش بازده سـرمايه  گذاري هاي 
ايـن شـرکت بـه رقـم 18.76 درصـد در سـال 95 خبـر داد.دکتـر بيـژن صادقاظهـار کـرد: بيمـه دانا به 
عنوان شـرکتي که در سـال گذشـته به جمع باشـگاه دو هزار ميليارد توماني ها پيوسـته اسـت، توانسـته 
بـا مديريـت بهينـه منابـع، پاسـخگوي انتظـارات بيمه گـزاران خـرد و کالن خـود باشـد.وي بـه افزايش 
بازدهـي سـرمايه گذاري هاي ايـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: با وجـود رکود نسـبي حاکم بـر بازارها و 
کاهـش بازدهـي سـرمايه گذاري، بيمه دانا توانسـت در سـال 95 به رقـم بيش از 18.7 درصـد بازدهي از 
سـرمايه گذاري هاي خـود دسـت پيـدا کند کـه اين رقم باالتـر از بازدهي بـازار بورس و نظام بانکي اسـت . 

   

پرداخت سود قطعي 24 درصدي به بيمه هاي عمر بيمه ملت
ترقـي اقتصـادي :بيمـه ملـت نرخ سـود قطعي مشـارکت در منافـع بيمه  نامه هـاي زندگي اين شـرکت را 
اعـالم کـرد.    دکتـر عليرضـا ابراهيم پـور، با تاکيد بـر آيين نامه 68 شـوراي عالـي بيمه گفت: اين شـرکت 
در سـال مالـي نـود و پنـج، 24 درصـد سـود قطعي به بيمه گـزاران بيمه زندگـي در بيمه ملـت پرداخت 
مي کنـد.وي در توضيـح ايـن امـر افـزود: محاسـبات انجـام شـده در خصـوص سـود حاصـل از عملکـرد 
بيمه هـاي زندگـي بيمه ملـت، بيان گـر آن اسـت که اين شـرکت به اندوختـه بيمه گـزاران بيمه هاي عمر 
خـود بـراي سـال 1395 معادل 24 درصد سـود قطعي پرداخـت خواهد کرد.اين در صورتي اسـت که در 
سـال 95 سـود تضمينـي بيمه هـاي زندگي در صنعت بيمـه، حداکثـر 18 و 16 درصد تعيين شـده بود.

   بانـک مرکـزي بـراي دسـت يابـي بـه تـورم هدف ، سياسـت 
بـه شـدت انقباضـي در پيـش گرفتـه اسـت،مهم تريـن عامل 
تـورم افزايـش ارز مبادله اي بـود که بانک مرکزي با مشـاهده 
عبـور تـورم ماهانـه از يک درصـد ، افزايش نـرخ ارز مبادله اي 
را متوقـف کـرد، بـا منفـي شـدن تـورم ماهانـه در تيـر مـاه و 
پـس از رسـيدن تـورم سـاالنه بـه تورم هـدف ، بانـک مرکزي 

افزايـش نـرخ ارز مبادلـه اي را از سـر گرفت
بـه اسـتثناي سـپرده بانکـي، 80 درصد ثـروت مـردم را اموال 
غيـر منقـول تشـکيل مـي دهـد متوسـط فـروش واحـد هاي 
مسـکوني در کل کشـور در مـاه از 118 هـزار در سـال 90 ، 
127 هـزار در سـال 91، 114 هـزار در سـال 93، 83 هزار در 
سـال 94، 63 هـزار در سـال 95، بـه 37 هزار در سـال 96 کاهش يافته اسـت، به صورت شـفاف 
تـر بطـور متوسـط در چهـار ماهـه ابتدائـي سـال 96 بالغ بـر 37 هزار واحـد مسـکوني در ماه در 
کشـور بـه فـروش رفتـه اسـت ، حـدود 40 درصد از فـروش واحد هاي مسـکوني واقعي نيسـت و 
قـرارداد هـاي مشـارکت بيـن مالک واحد مسـکوني و سـرمايه گذار اسـت ، کاهش شـگفت انگيز 
فـروش واحـد هـاي مسـکوني فضـاي کسـب و کار در بخـش سـاخت و سـاز را نشـان مـي دهـد 

سـرمايه گـذاري در بخـش مسـکن به فـروش منجر نميشـود
همـه کسـاني کـه بـا هـدف  سـوداگري و سـفته بـازي در اقتصـاد فعـال بودنـد بـه شـدت زيان 
کردنـد ، در 90 درصـد مـوارد سـود مکتسـبه در بازار فقط در بخش سـود ناشـي از فروش اسـت 
و نه سـود ناشـي از نوسـان گيري از محاسـبات سـوداگرايانه ، فقط فعالين اقتصادي که با سـود 
عملياتـي اداره ميشـوند قـادر بـه حضـور فعـال در بازاراند، سـفته بـازان از بـازار حذف شـده اند. 

فعالين اقتصادي در ايران به دوگروه تقسيم ميشوند :  
گروه اول : فروش اندک و سود بسيار    

گروه دوم : فروش بسيار و سود اندک) مثل هايپر ها  (
گروه اول نيز به سه دسته تقسيم مي شوند :  

دسـته اول کسـاني کـه تحت فشـار نـرخ بهره انـد ، يا فعالينـي که با اسـتقراض از بانـک و بازار 
به فعاليت مشـغولند

دسـته دوم کسـاني کـه عـالوه بر اينکه تحت فشـار نـرخ بهره اند تحت فشـار اجاره نيز هسـتند  
بـه عبـارت ديگـر يک دسـته از فعاليـن اقتصادي فاقـد واحد تجاري بـراي فعاليت انـد و عالوه بر 

آن بخشـي از سـرمايه در گردش را نيز اسـتقراض کرده اند. 
دسـته دوم فعالين اقتصادي طي يکسـال آينده از بازار حذف ميشـوند و دسـته اول تحت فشـار 

سـنگين بـراي اخراج از بازار قـرار دارند. 
دسـته سـوم از فعاليـن اقتصادي کسـاني هسـتند کـه مالک واحـد تجـاري اند و سـرمايه در 
گـردش را نيـز بـا اسـتقراض تاميـن نکـرده انـد، اين دسـته سـوم در بـازار حضـور دارنـد اما با 

کاهـش فـروش مواجه انـد، اين دسـته بـراي انطباق با 
کاهـش فـروش  بـا  کاهـش هزينـه عملياتـي از قبيـل 
از  اسـتفاده  و  نقـدي  )خريـد  خريـد  هزينـه  کاهـش 
تخفيـف ناشـي از خريـد نقـدي (،  کاهـش موجـودي 
کاال ، اخـراج پرسـنل، کاهـش سـاعات  کار و ... نسـبت 
به شـرايط واکنش نشـان مـي دهند ؛ با لحاظ سـرمايه 
ثابـت) ارزش مغـازه ( ، سـرمايه در گـردش و هزينـه 
عملياتـي فعاليـت گـروه سـوم فاقـد توجيـه اقتصـادي 
اسـت امـا ايـن گـروه ، به انتظـار بهتر شـدن بـازار ، به 

فعاليـت ادامـه مـي دهند.

استاد انشگاه  
دکتر محمد حسين اديب

نبض بازار

در حالـي کـه هنـوز چالش معدني هـا با محيط 
اسـت،  ناشـدني  تمـام  موضـوع  يـک  زيسـت 
مجتمـع معدني سـنگ آهن چادرملـو در حالي 
   19   D موفق شـد مجـوز بهره بـرداري از آنومالي
 را دريافـت کنـد کـه همچنـان معاون سـازمان 
محيـط زيسـت مي گويـد مجـوزي در ايـن باره 
صادر نشـده اسـت و چادرملو در لبه تعطيلي و 

حيـات به سـر مي بـرد . 
  24 محـدوده حسـاس مـورد اختـالف ميـان 
سـازمان حفاظـت محيـط زيسـت و متصديـان 
معـدن و صنايـع معدنـي وجـود دارد کـه يکي 
بحـث  از  آنومالـي D   19    يکـي  يعنـي  آنهـا  از 
برانگيزترين هـا در ايـن ميـان اسـت کـه حيات 
يکـي از بزرگ تريـن سـرمايه گذاري هاي معدني 
ايـران يعنـي مجتمـع سـنگ آهـن چادرملو به 
آن بسـتگي دارد و از طرف ديگر فعاالن محيط 
زيسـت معتقنـد ايـن منطقـه زيسـتگاه آخرين 

بازمانـدگان يوز آسـيايي اسـت . 
در ايـن ميـان موضوعـي را بايـد مـورد توجـه 
قـرار داد و آن اين اسـت که مجتمـع چادرملو 
بـه عنـوان بـزرگ تريـن توليدکننـده سـنگ 
آهـن ايـران در اسـتان يـزد و مجـاورت شـهر 
اردکان يکـي از بزرگ تريـن سـرمايه گذاري ها 
در ايـن حـوزه بـه شـمار مـي رود و در صورتي 
کـه نتوانـد مـواد اوليه خـود را به دسـت آورد 
تـا کمتـر از 10 سـال ديگر ذخايرش بـه اتمام 
خواهـد رسـيد و عمال به منطقه اي بالاسـتفاده 

تبديـل مي شـود . 
چنـدي پيـش بـود کـه اکتشـافات مقدماتـي 
نشـان داد که در نزديکي محل اسـتخراج فعلي 

معـدن چادرملـو پهنه معدني ديگـري به عنوان  
 D 19    وجـود دارد کـه بـا ذخيـره 300 ميليـون 
تـن سـنگ آهن مي توانـد به عنوان يـک راه بقا 
بـراي ايـن مجتمـع سـنگ آهـن مطرح شـود، 
ولـي همـان طـور کـه گفتـه شـد ايـن منطقه 
از نظـر سـازمان محيـط زيسـت يـک فضـاي 
حفاظـت شـده و زيسـتگاه يوزپلنـگ ايراني به 
سـازمان  ايـن  ممانعت هـاي  و  مـي رود  شـمار 
باعث شـده اميـد به بقاي ايـن مجموعه معدني 

در هالـه اي از ابهـام قـرار گيرد . 
رضـا  محمـد  کـه  بـود  پيـش  هفتـه  دو  امـا 
بهرامـن - رييـس خانه معدن ايـران - از تعامل 
مجموعـه معدنـي بـا سـازمان حفاظـت محيط 
زيسـت خبـر داد و گفـت کـه چادرملـو و خانه 

معـدن ايـران در جلسـه هايي کـه بـا سـازمان 
حفاظـت محيـط زيسـت داشـته اند توانسـتند 
مجـوز اکتشـافات مقدماتي در محـدوده D   19را 
بـه دسـت آورنـد تـا مجتمـع معدنـي چادرملو 
و سـنگ آهـن مرکـزي بتوانـد تحـت شـرايط 

خاصـي بـه فعاليـت در ايـن منطقـه بپـردازد . 
ايـن خبـري بـود کـه دوبـاره باعـث شـد بحث 
صـدر  در  زيسـت  محيـط  و  معـدن  تقابـل 
رسـانه ها قـرار گيـرد و اظهارنظرهـاي مختلفي 
در ايـن باره مطرح شـود؛ به طـوري که چندي 
پيـش رضـا اقتدار - معـاون دفتر زيسـتگاه هاي 
سـازمان حفاظت محيط زيسـت - در گفت وگو 
با ايسـنا صدور مجوز براي اکتشـاف در D   19    را 
انـکار کـرد و آن را همچنـان جـزو 24 محدوده 

مـورد اختـالف معدني هـا و سـازمان حفاظـت 
محيط زيسـت برشـمرد . 

وي در ايـن بـاره گفـت کـه نامـه اي از سـوي 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  اکتشـاف  مديـرکل 
تجـارت بـه دفتر زيسـتگاه ها رسـيده اسـت که 
براسـاس آن درخواسـت مطالعـات آنومالي هاي 
فلززايـي منطقـه به همراه چگونگـي برنامه هاي 
توسـعه اي آن مطـرح شـده اسـت کـه در ايـن 
نامـه آن وزارتخانـه در مورد طـرح مطالعاتي در 
محـدوده آنومالي بـدون صدور پروانه اکتشـاف 
انجـام  بـراي  اسـت و صرفـا  را مطـرح کـرده 
عمليـات ژئوفيزيک بدون هرگونـه تخريب و به 
منظـور بررسـي هاي اوليـه اقدام صحبت شـده 

است . 
بـه گفتـه معـاون دفتـر زيسـتگاه هاي سـازمان 
حفاظـت محيط زيسـت، طبق اين درخواسـت 
مي خواهـد  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت، 
بدانـد ايـن منطقـه از نظر ارزش چـه جايگاهي 
دارد تا بعد از مشـخص شـدن لکه هـاي معدني 
از طريـق برگزاري جلسـات با سـازمان حفاظت 
محيـط زيسـت در ايـن مـورد تصميـم گيـري 

شود . 
ايـن اختالفـات در حالـي مطـرح مي شـود کـه 
نزديـک بـه شـش سـال آينـده ذخايـر معدني 
بـه  چادرملـو  فعلـي  معـدن  در  آهـن  سـنگ 
اتمـام مي رسـد و هـر لحظـه بـه پايـان عمـر 
ايـن مجتمـع بـزرگ نزديک مي شـويم تا شـهر 
معدنـي کـه در فاصلـه 180 کيلومتـري يـزد با 
بيـش از 80 هکتار فضاي سـبز بنا شـده اسـت 

قـدم بـه سـمت متروکه گـي بـردارد . 

بازاربیمـــه 6
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گزارش
سودآورترين کسب و کارهاي کوچک دنيا 24نکتهاززندگي»وارنبافت«

به بهانه هشتاد و هفتمين سال تولد مرد 77 ميليارد دالري

ترقـي اقتصـادي : فهرسـت برتريـن کسـب وکارهاي کوچـک پربـازده سـال 2017نشـان 
مي دهـد کـه خدمـات امـور مالـي، صنايع بهداشـت و درمـان و مشـاغل امالک و مسـتغالت  

سـودآورترين حوزه هـاي سـرمايه گذاري هسـتند.
درحالي که بسـياري از کسـب وکارهاي کوچک در سـال اول تأسـيس خود شکست مي خورند، 
برخـي از صنايع در جهان براي سـرمايه گذاراني که ريسـک پذيري کمتـري دارند، محل امني 

به شـما مي روند . 
شـرکت  Sageworks  بـا تجزيه وتحليـل سـود خالص نهايي انواع شـرکت هاي خصوصـي در 12 
مـاه گذشـته، سـودآورترين کسـب وکارهاي کوچک جهـان را معرفي کرده اسـت. اين دومين 
سـال متوالي اسـت که خدمات حسـابداري و مالياتي در صدر صنايع کوچک سـودآور جهان 
قـرار مي گيرنـد. امالک و مسـتغالت، خدمات حقوقي و مديريت شـرکت ها و مؤسسـات نيز با 

رقابتـي نزديـک در جايگاه هاي بعدي قـرار گرفته اند . 
ليبي بيرمن، تحليلگر Sageworks  ، در يک نشست مطبوعاتي گفته است : 

      بيشـتر مجريـان برتر، صنايع خدماتي هسـتند کـه گواهينامه ها و الزامات آموزشـي مربوط 
بـه آن هـا، مانـع از ايـن مي شـود کـه بنگاه هاي جديـد زيـادي بتواننـد وارد حـوزه ي فعاليتي 

آن ها شـوند . 
بااين حـال تمامـي ايـن گزارش هـا بـه اين معني نيسـت که صنايـع عمده و حتـي پرهزينه تر 
سـودآوري نداشـته باشـند. چنانکه خواهيم ديد، صنايع بهداشت و درمان و برخي فعاليت هاي 

توليـدي هـم با بازدهـي باال، جاي خود را در اين فهرسـت حفـظ کرده اند : 
 1   - حسابداري، واسطه هاي مالياتي، دفترداري و خدمات حقوق و دستمزد

امـور مالـي نه تنهـا بـراي شـرکت ها و سـازمان ها کليـدي و حياتي اسـت، بلکـه بخش مهمي 
از زندگـي همـه ي مردم به شـمار مـي رود. جاي تعجب نيسـت که خدمات و مشـاغل مربوط 
بـه آن در رده ي اول سـودآورترين کسـب وکارهاي کوچـک قـرار گرفته انـد. به عـالوه، اغلـب 
ايـن شـغل ها بـه خريد يا نگهـداري هيچ گونـه تجهيـزات گران قيمتي نيـاز ندارنـد و بنابراين 

هزينه هـاي ثابـت آن هـا هم بـه طرز قابـل  توجهي پايين اسـت . 
 2   - اجاره دهندگان امالک و مستغالت

موجريـن امـالک و مسـتغالت يا همان صاحب خانه ها، براي هشـتمين سـال دوميـن جايگاه 
ايـن فهرسـت را از آن خـود کرده انـد. درحالي که خريـد ملک و زمين هزينـه ي اوليه ي بااليي 
دارد؛ ولـي اجـاره ي آن هـا چـه بـراي مـردم و چـه بـراي شـرکت ها و مؤسسـات، از مزايـاي 
اقتصـادي زيـادي برخـوردار اسـت که يکـي از آن ها، همان درآمد بااليي اسـت کـه از اجاره ها 
بـه دسـت مي آيـد. به خصـوص در حـال حاضـر کـه آمـار نشـان مي دهـد گرايـش مـردم بـه 

اجـاره ي خانـه و دفتـر کار، نسـبت به خريـد آن  در حال افزايش اسـت . 
 3   - خدمات حقوقي

ايـن صنعـت هـم مثـل حسـابداري و امـور مالـي، بـه آمـوزش و تحصيـالت و مـدارک و 
مجوزهـاي مربـوط نياز دارد. گرچه فعاليت در اين حوزه مسـتلزم سـرمايه گذاري پيشـين 
در آموزش هـاي رسـمي و غير رسـمي اسـت؛ ولي خدمـات تخصصي بـي جايگزين، درآمد 

خـوب آن را تضميـن مي کند . 
 4   - مديريت شرکت ها و سازمان ها

ايـن صنعـت در حقيقـت شـامل دفاتـر خصوصـي کوچکـي مي شـود که بـه کسـب وکارهاي 
ديگـر در تصميمـات مديريتـي و اسـتراتژي هاي سـازماني مؤثـر کمـک مي کنند . 

 5   - فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت
ايـن گـروه، مشـاغل ارزيابي و ساخت وسـاز را شـامل مي شـود. در طول يک سـال گذشـته، با 
توجـه بـه افزايش نرخ رشـد فـروش، صنايع ساخت وسـاز جهاني رونق بيشـتري پيـدا کرده و 
سـود باالتـري نصيـب فعـاالن اين حوزه کـرده اسـت. بيرمن مي گويـد افزايش حجـم فروش 
درون صنعتـي، باعـث شـده اسـت کـه فعاالن ايـن عرصـه سـريع تر بتوانند هزينه هـاي ثابت 

خود را پوشـش دهند و درنتيجه سـودآوري بيشـتري داشـته باشـند . 
 6   - مطب هاي دندانپزشکي

صنايـع دندانپزشـکي بـراي دوميـن سـال متوالي در رتبه ششـم قرار گرفته اسـت و همچنان 
يکـي از سـودآورترين کسـب وکارهاي کوچـک بـه شـمار مـي رود. هزينه هـاي اوليـه ي دفاتر 
دندانپزشـکي بسـيار بـاال اسـت؛ ولـي ازآنجاکـه اين حرفه بـا روند ثابـت مشـتريان )بيماران( 

روبرو اسـت، بازگشـت سـرمايه ي آن هم تضمين شـده اسـت . 
 7   - بنگاه هاي معامالت امالک و واسطه ها

گرچـه آمـار نشـان مي دهـد  که حاشـيه ي سـود ايـن صنعـت در يک سـال گذشـته اندکي 
کاهـش داشـته، ولـي امالک و مسـتغالت همچنان يک صنعت پول سـاز بزرگ جهاني اسـت. 
درعين حـال موانـع ورود بـه حـوزه ي معامـالت امالک هم بسـيار کم اسـت و مي تـوان گفت 

به جـز مجوزهاي شـروع کسـب وکار، هزينـه ي بااليي متوجه آن نيسـت . 
 8   - اکتشافات معدن، معدن کاوي

اسـتخراج معادن غير فلزي و صنايع اکتشـافات کاني، بازارهاي سـاختاري بسـيار قدرتمندي 
دارنـد کـه باعـث شـده اسـت در طـول يک سـال گذشـته شـاهد افزايش سـود خالـص خود 
باشـند. عـالوه بـر صاحب کارانـي کـه مسـتقيماً در اسـتخراج معـادن دسـت دارند، مشـاغل 
ديگـري کـه در زيرمجموعه ي اين گـروه قرار مي گيرنـد عبارت اند از: اپراتورهاي ماشـين آالت 

معـدن، راننده هـاي کاميـون، کارگـران فـروش و ناظران ساخت وسـاز . 
 9   - دفاتر و مطب هاي پزشکي

نياز مردم به خدمات پزشـکي، از متخصصان فيزيوتراپي گرفته تا روان پزشـکان و متخصصان 
اطفـال، نيازي هميشـگي و غير قابل  جايگزين اسـت. بيرمن مي گويد : 

      اگرچه شـاغلين حوزه هاي پزشـکي و سـالمت مجبورند سـرمايه گذاري سـنگيني در زمان 
تأسـيس کسـب وکار خود داشـته باشـند، ولي خدماتي که ارائه مي کنند هميشـه مورد تقاضا 

اسـت؛ حتـي زماني که اقتصـاد با رکود مواجه اسـت . 
 10   - آزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي

همان طـور کـه پيش ازايـن گفته شـد، صرف  نظر از اينکه شـرايط اقتصادي چه حـال و هوايي 
تجربـه مي کنـد، خدمات پزشـکي و سـالمتي هميشـه مـورد تقاضا هسـتند. آزمايشـگاه هاي 
پزشـکي يکـي ديگر از صنايعي هسـتند که بـا توجه به همين امر، در فهرسـت سـودآورترين 

کسـب وکارهاي جهان قـرار دارند . 
 11   - نقشه برداري و تقسيم اراضي

طبـق نتايـج به دسـت آمده از تحقيقـات Sageworks  ، در طـول سـال گذشـته کسـب وکارهاي 
مرتبـط بـا صنايع ساخت وسـاز رشـد فروش بااليـي داشـته اند. به همين دليل بخش تقسـيم 
اراضي که شـامل شـرکت هايي مي شـود که خدمات نقشـه برداري و تقسـيم بندي زمين ارائه 

مي دهند، شـاهد سودآوري متناسـبي است . 
 12   - اجاره وسايل نقليه و تجهيزات خودرو

گرچـه صنعـت خودرو در مقايسـه با سـال 2016 بيـش از 2.5درصد کاهش سـود خالص 
تجربـه کـرده اسـت؛ اما همچنـان در فهرسـت کسـب وکارهاي پربازده امسـال قـرار دارد. 
خدمـات شـرکت هايي مثـل اوبر و ليفت باعث شـده اسـت مـردم تمايل کمتـري به خريد 
و مالکيـت شـخصي خـودرو نشـان دهنـد. بااين حـال آن ها بـه اجـاره و کرايـه ي اتومبيل 

مي دهند .  ادامـه 
 13   - ذخيره سازي و انبارداري

مشـاغل انبـارداري و ذخيره سـازي در رونـدي مشـابه بـا مالکيـت امـالک، سـودآوري خوبي 
دارنـد. آن هـا خدمـات خـود را بـه مـردم و شـرکت هايي ارائه مي کنند کـه مي خواهنـد لوازم 

تجهيـزات و دارايي هـاي خـود را به صـورت امـن و محفـوظ نگه دارنـد . 
 14   - خدمات کفن  و دفن

ايـن صنعـت هـم ماننـد صنايـع بهداشـت و درمـان، تحـت تأثير شـرايط بـد اقتصـادي قرار 
نمي گيـرد و در رونـدي باثبـات، سـودآوري خـود را حفـظ مي کنـد . 

ترقـي اقتصـادي : موفقيت هـاي بافـت بـراي کسـاني کـه او را از سـنين 
کودکـي و نوجوانـي مي شناسـند به هيچ وجـه متحيرکننـده نيسـت، زيـرا 

مي داننـد کـه وارن از سـن 11 سـالگي خريـد و فـروش سـهام را آغـاز 
کـرده و تا سـن 16 سـالگي ثروتي معادل 53هـزار دالر امروز اندوخته 

بوده اسـت . 
بازارهـاي سـرمايه  وارن بافـت  )Warren Buffett(  مـرد افسـانه اي 
  هشـتاد و هفتميـن سـالروز تولـدش را در هفتـه اي کـه گذشـت
و  متعـدد  موفقيت هـاي  بـر  تکيـه  بـا  کـه  وي  گرفـت.  جشـن 
چشـمگيرش در مديريـت سـرمايه، عنوان موفق ترين سـرمايه گذار 

قـرن بيسـتم را بـا خـود يـدک مي کشـد، هم اکنـون بـا 77 ميليارد 
دالر ثـروت، جايـگاه چهـارم ثروتمندتريـن افـراد جهـان را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت تا معلوم شـود اين سـرمايه گذار کهنـه کار، در قرن 
بيسـت و يکـم نيـز حرف هـاي زيـادي بـراي گفتـن دارد . 

بـا وجـود ايـن ثروت افسـانه اي کـه دائمـاً در حـال افزايش اسـت، وارن بافت 
 همچنـان در خانـه قديمـي خـود در شـهر کوچـک اوماهـا زندگـي مي کند

 خانـه اي کـه تنهـا 0.001 درصـد )يک هـزارم درصـد( کل ثروتـش 
ارزش دارد. هزينـه صبحانـه اي که او روزانه از رسـتوران هاي 

زنجيـره اي مک دونالد سـفارش مي دهـد هيچ گاه 
از 3.17 دالر در روز تجـاوز نمي کنـد . 

موفقيت هـاي بافـت بـراي کسـاني کـه او را 
مي شناسـند  نوجوانـي  و  کودکـي  سـنين  از 

به هيچ وجـه متحيرکننـده نيسـت، زيـرا مي داننـد کـه وارن از سـن 11 سـالگي خريـد و فروش 
سـهام را آغـاز کرده و تا سـن 16 سـالگي ثروتي معادل 53هـزار دالر امروز اندوخته بوده اسـت . 

بافـت امـا در زندگـي خود تنها يک اسـتاد پول سـازي نبـوده؛ او در بخشـيدن پول نيز اسـتاد 
اسـت. اگرچـه بافـت در دوران جوانـي و ميانسـالي بـه اصـرار همسـر اول خود کمتـر اقدام به 
وقـف اموالـش مي کـرد، امـا در يـک دهـه اخيـر وي بيـش از 27 ميليـارد دالر صـرف امورات 
خيريـه نمـوده اسـت، به طوري کـه امـروز همـگان او را به عنـوان يکـي از سـخاوتمندترين 

خيرين جهـان مي شناسـند . 
پايگاه خبري بيزنس اينسـايدر به بهانه هشـتاد و هفتمين سـالروز تولد وارن بافت، 24 واقعيت 

جذاب را در مورد زندگي شـخصي و کاري اين سـرمايه گذار نامدار منتشـر سـاخته است : 
1 .  زمانـي کـه هم کالسـي هاي وارن بافـت 10 سـاله، در رؤياهايشـان تبديـل شـدن بـه يـک 
ورزشـکار سـطح اول و يـا يـک بازيگـر معـروف هاليـوود را مي ديدنـد، او در حال صـرف ناهار 
بـا يکـي از معامله گـران بـازار بـورس نيويـورک بـود و بـراي آينـده مالـي خـود برنامه ريـزي 
مي کـرد. همه چيـز از وقتـي شـروع شـد کـه وارن با پـدرش به نيويـورک رفـت و در پايتخت 
مالـي آمريـکا بـا آن معامله گـر ناهـار خـورد. آن زمان بـود کـه او تصميم گرفـت زندگي خود 

را بـر محـور پول و سـرمايه بنـا کند . 
2 .  او اوليـن معاملـه خـود را بـازار بـورس را در سـن 11 سـالگي انجـام داد و تعـدادي سـهام 

ممتـاز شـرکت سـيتيز سـرويس )سـيتگو امـروزي( را بـه نـرخ 38 دالر خريد . 
3 .  زمانـي کـه بافـت يک نوجـوان بود )مصادف با سـال هاي جنـگ جهانـي دوم( ماهانه 175 
دالر از توزيـع روزنامـه واشنگتن پسـت درآمد کسـب مي کرد؛ درآمدي کـه از درآمد معلمانش 

در آن زمان بيشـتر بود . 
4 .  او در سـن 16 سـالگي معـادل 53هـزار دالر امـروز ثـروت داشـت. البتـه همـه ايـن ثروت 
از راه توزيـع روزنامـه و معاملـه سـهام بـه دسـت نيامـده بـود؛ او کارهـاي ديگـري نيـز انجام 
مـي داد، مثـاًل فـروش توپ هـاي گلـف و ماشـين هاي اسـباب بازي جرمـي، خريد يک پيسـت 
اسـب دواني کوچـک و تبديـل آن به يـک زمين بازي درآمـدزا، راه اندازي يک شـرکت کوچک 

بـراي توليـد ابزار بـازي پين بـال و . ...  
5 .  وارن در مصاحبـه دانشـکده کسـب وکار هـاروارد رد شـده بـود. او به قـدري کـه اطمينـان 
داشـت کـه در هـاروارد پذيرفتـه خواهـد شـد کـه به دوسـتش گفتـه بـود: »براي ديـدن من 
بـه هـاروارد بيـا«. او در توصيـف شکسـت در مصاحبـه دانشـگاه هـاروارد مي گويـد: »من يک 
نوجـوان 16 سـاله بـه نظـر مي رسـيدم، امـا ازلحـاظ احساسـي شـبيه يـک کـودک 9 سـاله 
بـودم«. پـس از رد شـدن در مصاحبـه هـاروارد، بافت مجبور شـد بـه دانشـگاههاي ديگر فکر 
کنـد و درنهايـت بـه دانشـگاه کلمبيـا رفت کـه از متقاضيـان تنها يـک فرم تقاضـاي پذيرش 

مي خواسـت و نيـازي بـه مصاحبـه نبود . 
6 .  شـخصي کـه وارن بافـت او را به ماننـد بت مي پرسـتيد، در ابتـدا از اسـتخدامش خودداري 
کـرد. وارن شـيفته بنجامين گراهام، نويسـنده کتاب معروف »سـرمايه گذار هوشـمند« بود اما 
گراهام از اسـتخدام او در شـرکت سـرمايه گذاري خود سـر باز زد، زيرا قصد داشـت آن فرصت 
شـغلي را فقـط بـه يک فرد يهـودي بدهد. البتـه بافت که ميانه خوبي با نه شـنيدن نداشـت، 

آن قـدر پافشـاري کـرد تا باالخره گراهام راضي به اسـتخدام او شـد . 
7 .  بافـت بـراي طـي يک دوره سـخنراني در جمع، 100 دالر هزينه پرداخته بـود. در آن زمان 
او 21 سـال داشـت و از سـخنراني کردن در جمع مي ترسـيد. البته اين سـرمايه گذاري براي 
وارن جـوان سـودمند از آب درآمـد و او توانسـت بـه کمـک مهـارت جديدي کـه آموخته بود، 

به همسـر آينده اش پيشـنهاد ازدواج بدهد . 
8 .  خانـه پنج خوابـه اي کـه امـروز بافـت در آن زندگي مي کند، همان خانه اي اسـت که وي در سـال 
1956 بـه قيمـت 31500 دالر خريـداري کـرده بـود. اگـر شـما مي خواهيد همسـايه او شـويد بايد 

بـراي خريـد خانه اي کـه در آن طرف خيابان اسـت، 2.15 ميليـون دالر بپردازيد . 
9 .  بـر روي ميـز کار بافـت هيـچ رايانـه اي ديـده نمي شـود، ضمـن اينکـه او به جاي 
تلفـن همـراه هوشـمند، از يـک گوشـي تاشـو اسـتفاده مي کنـد. البتـه در قفسـه 
اتـاق کار وي يـک مجموعـه کامـل 22 جلـدي از دايـره المعـارف ورلـد بـوک 

ديـده مي شـود . 
10 .  بافـت در تمـام دوران زندگـي خـود تنهـا يـک ايميـل ارسـال کـرده و جف 
ريکـز، مديـر سـابق بخـش تجـاري مايکروسـافت، مخاطـب ايـن ايميـل بوده 

است . 
11 .  فاصلـه گرفتـن بافت از فناوري باعث شـده اسـت که او وقـت کافي براي 
بـازي موردعالقـه خـود يعنـي بريـج داشـته باشـد. او 12 سـاعت در هفته را 

صـرف ايـن بـازي مي کنـد و هم بازي اصلـي او بيل گيتس اسـت ! 
12 .  او 80 درصـد از روز را بـه مطالعـه مي گذرانـد؛ درواقـع هروقـت بريج بازي 
نمي کنـد يعنـي مشـغول مطالعه اسـت. بافـت دراين بـاره مي گويـد: »راحت در 

دفتـرم مي نشـينم و کل روزم را صـرف مطالعـه مي کنم .» 
13 .  بافـت روزانـه بـه ميـزان نگران کننـده اي نوشـابه کوکا-کـوال مي نوشـد. ايـن 
فـرد سرشـناس دنيـاي تجـارت، به هيچ وجه تغذيه سـالمي نـدارد. او در مورد 
جايـگاه کوکا-کـوال در زندگـي روزمـره اش مي گويـد: »اگـر در يـک 
روز معـادل 2700 کالـري دريافـت کنـم، قطعـاً يک چهارم 
آن از کوکا-کـوال خواهـد بـود. روزانـه حداقـل پنج 
ليـوان 12 اونسـي )350 سي سـي( کوکا-کـوال 

مي نوشـم «.
از طرفـي بافـت در هنـگام غذا هرگـز نمکدان 
را از خـود دور نمي کنـد و عالقـه او به بسـتني 

نيـز به حـدي اسـت که مي تـوان يک کاسـه بـزرگ بسـتني را در کنـار صبحانه اش ميـل کند . 
14 .  وارن بافت 99 درصد از ثروت کنوني خود را بعد از 50 سالگي به دست آورده است . 

15 .  در ميـان شـخصيت هاي معـروف بازارهـاي سـرمايه جهـان، وارن بافـت ازلحـاظ دسـتيابي بـه 
بازدهـي باالتـر از متوسـط بـازار طـي دوره هـاي متوالي، يک رکـورد را خلـق کنـد. او در اين زمينه 
باالتـر از معامله گـران حرفـه اي و معروفـي مانند والتر اسـکلوس و ديويد آينهورن قرار گرفته اسـت . 
16 .  اگـر کسـي در سـال 1964 يعنـي زمانـي کـه وارن بافـت مديريـت هلدينـگ سـرمايه گذاري 
برکشـاير هاتـاوي را در دسـت گرفـت، فقط 1000 دالر در اين شـرکت سـرمايه گذاري کرده باشـد، 

اکنـون 13 ميليـون دالر ثـروت دارد . 
17 .  ثـروت خالـص وارن بافـت از توليـد ناخالص داخلي کشـور اروگوئـه )حـدود 57.5 ميليارد دالر 

در سـال 2014( بيشتر است . 
18 .  وارن بافـت اگرچـه بـراي زندگـي شـخصي خود زيـاد هزينه نمي کنـد، اما در بخشـش اموالش 
بسـيار سـخاوتمند اسـت. در سـال 2010 او بـا همراهـي بيـل و مليندا گيتس جنبشـي موسـوم به 
»معاهـده? بخشـش« را راه انـدازي کردنـد؛ جنبشـي کـه از ثروتمندتريـن افـراد جهـان مي خواهـد 
بخـش اعظـم ثـروت خـود را بـه امـورات خيريـه اختصـاص دهنـد. طبـق آماري کـه در مـاه ژوئن 
سـال گذشـته منتشـر شـد، 154 نفر از ثروتمنـدان جهان به اين جنبش پيوسـته اند کـه نام مايکل 

بلومبـرگ، مـارک زاکربـرگ و الري اليسـون در بيـن آنهـا ديده مي شـود . 
19 .  ثروتـي کـه وارن بافـت در طول زندگي خود به نيازمندان بخشـيده اسـت، براي سـاخت شـش 
پـارک فنـاوري فوق پيشـرفته ماننـد »اپـل پارک« -که توسـط شـرکت اپل و بـا هزينـه اي معادل 5 
ميليـارد دالر احـداث شـده اسـت- کفايـت مي کنـد. به عبارتـي او تاکنون حـدود 30 ميليـارد دالر 
از ثـروت خـود را وقـف کـرده اسـت که از ايـن لحاظ پـس از بنياد خيريـه بيل و ملينـدا گيتس در 

رتبـه دوم جهـان قـرار مي گيرد . 
20 .  در سـال 2013 بافـت به طـور متوسـط روزانـه 37 ميليـون دالر درآمـد داشـت کـه ايـن رقم از 
دسـتمزد يـک سـال جنيفر الرنس -که با کسـب 34 ميليـارد دالر درآمـد، دومين بازيگـر پردرآمد 

آن سـال محسـوب مي شد- بيشـتر بود . 
21 .  در ژوئيـه 2016 وارن بافـت بـا وقـف 2.9 ميليـارد دالر ديگـر از ثروتـش، رکـورد قبلـي خود را 
بهبـود بخشـيد. وي ايـن مبلـغ را بـه چنديـن موسسـه خيريه ازجملـه بنيـاد خيريه بيـل و مليندا 
گيتـس و نيـز بنيـاد خيريـه سـوزان تامپسـون بافت -کـه به نام همسـر فقيـد وي نام گذاري شـده 

اسـت- اهـدا کرد . 
22 .  ايـن ميليـاردر معـروف، بابت مديريت شـرکتي که خودش سـهامدار اصلي آن اسـت )هلدينگ 
برکشـاير هاتـاوي( تنهـا يکصدهـزار دالر در سـال دسـتمزد مي گيـرد و زندگـي خـود را بـا هميـن 

مي گذراند .  دسـتمزد 
23 .  وارن بافـت به قـدري در ميـان مـردم محبـوب اسـت کـه بسـياري حاضرنـد بـراي ناهـار 
خـوردن بـا او حتـي چنديـن ميليـون دالر بپردازنـد. بافـت از سـال 2000 تاکنـون از طريـق 
برگـزاري مزايـده ايـن شـانس را بـه هوادارانـش داده اسـت کـه بـا وي ناهـار بخورنـد؛ برنـده 
مزايـده مي توانـد هفـت نفـر ديگـر را نيـز بـراي صـرف اسـتيک بـا وارن بافـت در رسـتوران 
اسـميت انـد وارنسـکي واقـع در منهتـن نيويـورک، بـا خـود همـراه کنـد. جديدتريـن برنـده 
ايـن مزايـده پرهيجـان، مبلغـي در حـدود 3.5 ميليـون دالر براي ناهـار خوردن بـا وارن بافت 

هزينـه کرده اسـت . 
عوايـد بعضـاً ميليونـي حاصل از ايـن مزايده هـا، در اختيار بنياد خيريـه گاليد -که بـراي حمايت از 

افراد بي خانمان تأسـيس شـده اسـت- قـرار مي گيرد . 
24 .  بافـت هرگـز فکـر نمي کنـد کـه پـول بيشـتر به معنـاي موفقيت بيشـتر اسـت. او مي گويـد: »من 
موفقيت را با تعداد افرادي که دوسـتم دارند مي سـنجم. بهترين راه براي اينکه ديگران شـما را دوسـت 

داشـته باشـند اين اسـت که دوست داشـتني باشيد «.

خطوط قرمز در مسير جذب سرمايه گذار
ايده هايي  براي توليد محتواي کسب و کار ها در اينستاگرام

چتر نجاتي به اسم بازار سرمايه
از دو جهـت نگـران کاهـش نرخ سـود بانکـي،  کوچ سـرمايه هاي خرد از 
بانک هـا بـه بازارهاي امـن ديگر و کاهش قدرت تسـهيالت دهي بانک ها 
بـه توليدکننـدگان  نيسـتم. نکته اول اين اسـت کـه در بسـياري موارد 
توليدکننـدگان مي توانند با اجراي برنامه هاي بلندمدت کمترين مراجعه 
را به بانک ها داشـته باشـند. هرچند با اجراي چنين برنامه هايي توسـعه 
کسـب وکار کمتـر و فعاليت هـا محدودتـر اسـت امـا بـا اين نـرخ بهره ها 
هرچـه کمتـر به بانـک مراجعه کنيـم بهتر اسـت. نکتـه دوم اينکه مگر 
سـهم صنعـت و توليـد از مجمـوع تسـهيالت پرداختي بانک هـا در پنج 
سـال و ده سـال گذشـته چقـدر بوده اسـت که حـاال بخش توليـد براي 
کاهش توان تسـهيالت دهي بانک ها نگران باشـد؟ مـا به عنوان صاحبان 
صنايع سـهم اندکي از مجموع پرداختي بانک ها داشـتيم. به طورمعمول 
باقـي بخش هـا در جـذب سـرمايه از بانک ها موفق بودند نه مـا توليدکنندگان. درواقع بانک ها بيشـتر به دنبال 

تسـهيالت دهـي بـه بخش هايي بودند که نسـبت به سـودآوري آن اطمينان خاطر داشـته باشـند . 
حـال سـؤال ايـن اسـت که سـازوکار هدايت سـرمايه هاي خرد جامعه به سـمت توليد چيسـت؟ سال هاسـت 
دراين بـاره تدبيـر شـده امـا هيچ وقـت تدابيـر به طـور کامـل اجرانشـده اسـت. مهم ترين بخشـي کـه مي تواند 
به عنـوان منبـع تأميـن سـرمايه بـراي بخش توليـد روي آن حسـاب کرد بازار سـرمايه اسـت.  ما در ايـران بار 
اداره امـور و توسـعه شـرکت ها را بـر دوش بانک هـا مي اندازيـم و ايـن در حالي اسـت که در اقتصادهاي سـالم 
بـار توسـعه و اداره سـرمايه هاي در جريـان جديـد بر عهـده بازار بـورس اسـت. درواقع بانک ها براي برداشـتن 
قدم هـاي اول در بـازار بـورس بـه شـرکت هايي که سـابقه فعاليت چندانـي ندارند و اعتبـاري در بازار سـرمايه 
کسـب نکردنـد کمک مي کنند. شـرکت هايي کـه بيش از 10 سـال عمر کردند درصـدد ورود به بازار سـرمايه 
هسـتند و زمانـي کـه نياز جدي به سـرمايه بيشـتر دارند وارد بورس مي شـوند نـه اينکـه آن را از طريق تعامل 
بـا بانک هـا حـل کننـد. بانک ها هزينـه زيادي بـراي تأمين سـرمايه مي گيرنـد و شـرکت ها را با انـواع روش ها 
بيشـتر بـه بانک متعهـد مي کنند درحالي که در سـازوکار بورس شـرايط براي تأمين سـرمايه براي شـرکت ها 

راحت تر اسـت . 
بـازار بـورس ايـران به اندازه کافي متشـکل نشـده اسـت. هنـوز به مشـوق هاي الزم بـراي حضور شـرکت هاي 
متوسـط کـه بيـش از ده سـال از عمر فعاليت آن ها مي گـذرد نياز داريم. بورس جايي اسـت که در آن توسـعه 
شـرکت ها و تأميـن سـرمايه بـا هزينه منطقي تـر و تعهد کمتر براي شـرکت ها قابـل انجام اسـت. البته بورس 
ايـران يـک نقطه ضعـف دارد کـه اگر برطرف شـود، قابليت هاي آن بيشـتر مي شـود. متأسـفانه امکان انتشـار 
اوراق مشـارکت بـراي شـرکت ها و فعـاالن غيردولتـي در بازار سـرمايه ايران وجـود ندارد. تنهـا دولت مي تواند 
بـا نرخ هـاي مشـخص و قطعـي اوراق مشـارکت صادر کند. اين در حالي اسـت کـه در بورس هـاي حرفه اي در 
سـطح دنيا، شـرکت ها براسـاس سـوابق اعتباري شان که توسـط يک موسسه رتبه بندي تائيد مي شـود، امکان 
انتشـار اوراق قرضـه بـا نـرخ متناسـب در بازار سـرمايه را دارند تـا از اين طريق بدون فروش سـهم بـه افزايش 
سـرمايه برسـند. عدم امکان اوراق مشـارکت براي فعاالن غيردولتي يک ضعف بزرگ در بازار سـرمايه ماسـت 

کـه روزي بايـد برطرف شـود چراکه ايـن راه را تمام دنيا رفته اسـت . 
اميدواريـم در دوره پيـش رو بـا پيشـرفت سـازوکار بـورس فشـاري کـه بـر منابـع بانکـي به دليل مشـکالت 
بخش هـاي دولتـي و خصولتـي ايجادشـده مرتفـع شـود. متأسـفانه ايـن بخـش به طور صـد در صد بـه منابع 
بانکـي متکـي اسـت. بايـد با اطالع رسـاني شـرکت ها را متقاعـد کرد که بهتر اسـت بـراي حضور در بـورس و 
فـرا بـورس اقـدام کننـد. زماني کـه احتمال فـرار مالياتي کاهـش پيدا کند و رسـيدگي به حسـاب ها دقيق تر 
شـود، تمايـل شـرکت ها به حضـور در بازار سـرمايه افزايش پيدا مي کند.  مسـئله اي که باعث شـده بسـياري 
از شـرکت هاي فعال با بيش از ده سـال سـابقه کار در بورس حضور نداشـته باشـند، ناآشـنايي  با فضاي بازار 
سـرمايه و نگرانـي از مالکيـت اسـت. اين مسـئله تا انـدازه زيادي در فرا بورس حل شـده اسـت اما نکته مهم تر 
اين اسـت که بسـياري از شـرکت ها دو دفتره هسـتند يعني مجموعه اي از فعاليت ها و کارهاي تجاري شـان را 
بـه دليـل مسـائل مالياتـي ارائه نمي کـرده و نمي کنند. آن ها فکـر مي کنند اگر وارد بورس شـوند دسـت آن ها 
بسـته خواهـد شـد و هزينه هايشـان افزايـش پيـدا مي کنـد درحالي کـه با حضـور در بـورس و رفتـار حرفه اي 
مي تواننـد توجـه بـازار را جلـب کننـد و باقيمت مناسـب سـرمايه را افزايش دهنـد. فکر مي کنـم نقطه اي که 
مي تـوان از آن بـه برون رفـت از بحـران امـروز اميـدوار بـود فعاليت حرفه اي تر بورس و آشـنايي بيشـتر فعاالن 

اقتصادي با فعاليت هاي بورسـي اسـت . 

دیدگاه

کارشناس اقتصادي  
حسن فروزان فرد

بـا کاهـش نـرخ سـود بانکـي هميشـه 
کـه  دارد  وجـود  نگرانـي  ايـن 
کـه  بانک هـا  از  خـرد  سـرمايه هاي 
نقـش مهمـي در تأميـن مالـي بخـش 
توليـد ايفـا مي کننـد خارج شـود و به 
بازارهـاي مـوازي مثـل ملـک، طـال و 
ارز بـرود امـا در شـرايط فعلـي به نظر 
مي رسـد کـه جـاي نگرانـي نيسـت و 
بانـک  اسـت.  کنتـرل  تحـت  اوضـاع 
نـرخ  کاهـش  ابـالغ  از  پـس  مرکـزي 
سـود علي الحسـاب سـپرده هاي بانکي 
فرجـه زمانـي را بـراي اجـراي ايـن ابالغيـه و کاهـش نـرخ سـود بـراي 
بانک هـا و سـپرده گذاران در نظـر گرفـت. زمـان اجـراي ايـن ابالغيه 11 
شـهريور اسـت و مدت زمـان الزم بـراي تمديد قـرارداد سـپرده گذاران با 
بانک هـا يـا ايجـاد سـپرده هاي جديـد بـراي مـردم وجود داشـته اسـت. 
در نتيجـه بسـياري از سـپرده گذاران مشـمول ايـن کاهـش نـرخ سـود 
بانکـي نشـدند. از سـوي ديگـر کاهـش نـرخ سـود بانکـي بـه 15 درصد 
دليـل بـر عـدم جذابيـت سـپرده گذاري در بانک هـا نيسـت. فرامـوش 
نکنيـم کـه نـرخ سـود 15 درصـد در شـرايطي کـه تـورم بـه زيـر 10 
درصـد رسـيده هنـوز هـم بـراي سـپرده گذاري نـرخ مناسـبي اسـت. از 
سـوي ديگـر سـپرده هاي بانکـي از ماليـات معاف اسـت و خطـري که در 
ديگـر فعاليت هـاي اقتصـادي براي سـرمايه وجود دارد در سـپرده گذاري 
بانکـي نيسـت. بـا توجـه بـه ايـن داليـل بـه نظـر نمي رسـد کـه خطري 

فراينـد سـپرده گذاري را تهديـد کنـد يـا زمينه  کـوچ سـرمايه هاي خرد 
باشـد .  فراهم شـده 

اگـر شـبکه بانکي کشـور ايـن ابالغيه را به درسـتي رعايت کنـد و نظارت 
بانـک مرکـزي بـر کار بانک هـا بـا شـدت بيشـتر ادامـه يابـد،  ابالغيـه 
جديـد بانـک مرکـزي در کاهـش نرخ سـود بانکـي مي تواند آثـار مثبتي 
بـر اقتصـاد کشـور برجـاي بگـذارد. اعتقاد من اين اسـت کـه کاهش نرخ 
سـود بانکـي بايـد ادامـه پيـدا کنـد. اين يـک رونـد و گريـزي هـم از آن 
نيسـت. زمانـي کـه تـورم را به 8 درصـد مي رسـانيم يعنـي در عمل نرخ 
سـود 15 درصـدي باالسـت. از سـوي ديگـر ايـن نگراني وجـود دارد که 
مؤسسـات مالـي و اعتبـاري غيرمجـاز بـا وعده سـود بـاال به سـپرده هاي 
مـردم بـازار مالـي را به هـم بزننـد. هرچند بانـک مرکزي اعـالم مي کند 
کـه پرونـده مؤسسـات مالـي غيرمجـاز بسته شـده اما بـه نظر نمي رسـد 
فراينـد ادغـام ايـن مؤسسـات به طـور کامـل انجام شـده باشـد بنابرايـن 
بـراي اينکـه هـر نـوع کاهـش نـرخ سـودي محکـوم بـه فنـا نشـود، بايد 

هرچـه زودتـر نسـبت بـه تجميـع اين مؤسسـات اقـدام کرد . 
جمـع آوري سـرمايه هاي خـرد و هدايـت آن بـه سـمت توليـد يکـي از 
وظايـف بـازار سـرمايه اسـت امـا متأسـفانه بـازار سـرمايه در کشـور مـا 
بازدهـي الزم را در ايـن زمينـه نداشـته و در عمل موفق نبوده اسـت. در 
چهارسـاله گذشـته محاسـبه تجمعـي تورم نشـان مي دهد کـه باالي 50 
درصـد تـورم را تجربـه کرديـم اما بازار سـرمايه نه در شـاخص کل رشـد 
کـرده و نـه بـه اوج قيمتـي کـه در سـال 92 آن را تجربـه کـرده اسـت. 
به طورقطـع بـا توجـه بـه شـرايطي اقتصـادي و توليـدي امـروز و بـا اين 
درصـد نـرخ سـپرده سـرمايه هاي خرد راهـي بازار سـرمايه نخواهد شـد . 

بدون شک در نظام هاي پولي و اقتصادي 
به  بانک مرکزي  در عصر جديد، نقش 
ناظر و  پولي، مقام  عنوان سياست گذار 
پرداخت نظام هاي  سامان دهي   مسئول 

 از اهميت زيادي برخوردار است. اهميت 
اين نقش با در نظر گرفتن مسئله مهم 
خلق پول بانک مرکزي و شبکه بانکي 

بيشتر آشکار مي شود   . 
نوع  دو  اقتصادهاي جديد  در  واقع،  در 
خلق پول اتفاق مي افتد که عبارت اند از: 
خلق پول بيروني توسط بانک مرکزي و 
خلق پول دروني توسط شبکه بانکي. در حالي که خلق پول پرقدرت بيروني 
توسط بانک مرکزي به قدرت انحصاري اين بانک )به عنوان نماينده حاکميت( 
در خلق پول جديد از هيچ مرتبط است، خلق پول دروني شبکه بانکي به 

مسئله »بانکداري مبتني بر ذخيره جزئي« ارتباط مي يابد . 
منظور از ذخيره جزئي آن است که بر اساس قانون، هر يک از بانک ها موظف 
باشد بخشي از سپرده هاي دريافتي خود از سپرده گذاران را کنار گذاشته و با 
باقيمانده آن اقدام به اعطاي تسهيالت به مشتريان کند. بر اين اساس، در نظام 
ذخيره جزئي، صرفا بخش کوچکي از سپرده هاي جمع آوري شده توسط بانک 
به صورت نقد در خود بانک و يا نزد بانک مرکزي نگهداري مي شود و بقيه آن 

جهت اعطاي تسهيالت مورد استفاده قرار مي گيرد . 
سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که: رويکرد اسالم در مواجهه با 
اين پديده هاي نوين چيست؟ چگونه مي توان از ظرفيت هاي فقه اسالمي جهت 
پاسخگويي به نيازهاي جديد بانک مرکزي و سياست گذاران پولي و ارزي در 
کشور استفاده کرد؟ آيا مي توان ابزارهايي اسالمي طراحي کرد که عالوه بر 
مشروعيت فقهي، در عمل از کارآمدي مناسب و امکان عملياتي سازي توسط 

بانک مرکزي کشور برخوردار باشند؟
نبايد فراموش کرد که هر چند پاسخگويي به سواالت مذکور براي تمامي 
کشورهاي مسلمان که در آنها بانکداري اسالمي وجود دارد داراي ضرورت 

است، اما اهميت اين مسئله براي بانکداري بدون رباي ايران بيشتر است. زيرا 
در بسياري از ساير کشورهاي مسلمان، بانکداري اسالمي به صورت دوگانه 
به فعاليت مشغول است. يعني بانک هاي اسالمي در کنار بانک هاي متعارف 
تشکيل شده اند و لذا صرفا بخش کوچکي از کل نظام بانکي اسالمي است. 
به عنوان مثال در مالزي حدود 20 درصد و در اندونزي 5 درصد نظام بانکي 

اسالمي است . 
در اين فضا سياست گذار پولي اين امکان را دارد که حتي اگر ابزارهاي متعارف 
خالف شرع باشند، آنها را در بخش متعارف نظام بانکي مورد استفاده قرار دهد. 
به عبارت ديگر، دست سياست گذار پولي در استفاده از ابزارهاي متعارف باز 
است. اما در يک نظام بانکي که در آن بانکداري اسالمي در کل شبکه بانکي و 
به صورت سراسري اجرا مي شود، سياست گذار پولي نمي تواند از عمده ابزارهاي 
متعارف بانکداري مرکزي )مانند عمليات بازار باز بر روي اوراق قرضه( استفاده 
بانکداري مرکزي اسالمي در چارچوب  کند. به همين دليل ضرورت بحث 
بانکداري بدون رباي ايران بسيار باال بوده و پرداختن به اين مقوله اقدامي 

ارزشمند است . 
حوزه  در  شده  انجام  پژوهش هاي  عمده  ارزيابي  شد،  مطرح  آنچه  عليرغم 
بانکداري اسالمي در چند دهه اخير در ايران و ساير کشورها، به خوبي نشان 
مي دهد که تمرکز محققين بيشتر بر حوزه بانکداري تجاري اسالمي بوده است 
و کمتر مقوله مهم و کليدي بانکداري مرکزي اسالمي مورد توجه قرار گرفته 
است. در واقع، پژوهشگران تالش کرده اند تا بيشتر به تنظيم رابطه يک بانک 
اسالمي با سپرده گذاران و تسهيالت گيرندگان بپردازند و رابطه بانک مرکزي با 

شبکه بانکي، دولت و وعموم مردم کمتر مورد توجه واقع شده است . 
بـر اسـاس آنچـه مطـرح شـد، توصيـه مي شـود بانـک مرکـزي بـا همراهي 
سياسـت گذاران نظـام علمـي کشـور، تـالش کنـد تـا در آينـده از تحقيقات 
مرتبـط بـا حـوزه بانکـداري مرکـزي اسـالمي بـه صـورت جـدي حمايـت 
کنـد. زيـرا انجـام پژوهش هايـي از ايـن دسـت مي تواند بـه اين بانک کشـور 
جهـت انجـام وظايفي کـه دارد، کمک شـاياني کند. عـالوه بر ايـن، برگزاري 
همايش هـا و نشسـت هاي علمـي در رابطه با مباحث قابل طـرح در بانکداري 

مرکـزي اسـالمي، قابل توصيه اسـت . 

نرخ سود بانکي هنوز جذاب است

فعاليت دوگانه بانکداري اسالمي در کشورها

کارشناس اقتصادی
عباس آرگون

  صاحب نظر پولي و بانکي
کامران ندري

حوزه غذاي سالم را سالم نگه داريم

دولت مشاورين خوبي در حوزه غذاي سالم ندارد  
چرخغذايسالمازبيقانونيميچرخد

ترقي اقتصادي : جريان غذاي سالم اگرچه هنوز 
حاضر  فعاالن  اما  نشده  تبديل  صنعت  يک  به 
و  ممکن  هاي  حداقل  خطا  و  آزمون  با  آن  در 
زيرساخت هاي الزم را در اختيار عالقمندان به 
حضور و ورود قرار داده اند البته نقش دولت در 
اين بين حائز اهميت است در حالي که در اين 
زمينه به اعتقاد فعاالن، مشاورين خوبي ندارد.

در همين راستاحسن محمدي، فعال حوزه غذاي 
سالم در گفت و گويي با ترقي اقتصادي به تشريح 
وضعيت و راهکارهاي توسعه صنعت غذاي سالم 

مي پردازد : 

چگونه  ايران  در  سالم  غذايي  صنايع  وضعيت 
است؟

در  در صنعت غذاي سالم  اي  مقايسه  بخواهيم  اگر 
يک دهه گذشته داشته باشيم و آنرا بررسي کنيم بايد 
بگوئيم صنعت غذاي سالم هيچ چيزي نداشت اما اکنون 
حداقل زيرساخت هاي اوليه آن فراهم است. همچنين 
ريسک ورود به اين حوزه اکنون کمتر است و اين گام 
مثبتي است و چون براي ورود به هر بازاري نياز به 
مطالعات، آمارها و الگوهاي از پيش تعريف شده اي 
است تا بتوان آنها را توسعه داد و در صنعت غذايي 
طرف 10 سال گذشته اين حداقل ها ايجاد شده است . 

الگويي  هيچ  شديم  حوزه  اين  وارد  ما  که  زماني 
از  کرد  برداري  کپي  آن  از  بتوان  تا  نداشت  وجود 
اينرو مجبور به آزمون و خطا بوديم تا به يک الگو 
برسيم و رسيدن به اين مرحله نيازمند هزينه است. 
اما امروز اگر فردي بخواهد به اين حوزه وارد شود، 
ديگر نياز به آن هزينه ها و پذيرفتن ريسک نيست 

چون زيرساخت ها وجود دارد . 

چالش هاي اين صنعت چيست؟
و  قانون  در  متاسفانه  است.  قانوني  تماما  ها  چالش 
اصناف، کسب و کار سبز و عرضه محصوالت سبز و 
سالم اصال تعريف نشده و سازوکار نظارتي براي آن 
وجود ندارد. چرخ اين صنعت از بي قانوني مي چرخد 
يعني هرج و مرج در اين صنعت به شدت به چشم 
مي خورد. دو دسته فعال در اين بخش حضور دارند اول 
آن گروهي هستند که سالمت دغدغه اصلي آنان است 
و دسته دوم گروهي سودجو هستند که پس از چند 

سال فعاليت در اين بخش انگيزه خود را از دست داده 
و بعضا درکنار کسب و کار سبز، فروش ساير محصوالت 
را نيز انجام مي دهند و اين چيزي است که به تازگي در 

صنعت غذاي سالم به وفور به چشم مي خورد . 
در واقع سودجويان براي آنکه ارزش افزوده اي به کاالي 

خود بدهند از اين اسم استفاده مي کنند . 

نمي توان  صنعت  آنرا  اسم  توصيفات  اين  با 
گذاشتم چراکه تعريف قانوني براي آن نشده و 
نظارت در آن ضعيف است، آيا مي توان نام کسب 
و کار در راستاي توسعه پايدار يا کسب و کارهاي 

محلي را بر آن گذاشت؟
بله نمي توان نامي براي اين صنعت گذاشت. کسب و 
کار هم نيست چون کسب و کار آن فعاليتي است که 
تبادالت مالي با توجه به سرمايه و وقتي که گذاشته 
مي شود سبب ايجاد سودي شود پس در حقيقت اين 
يک جريان است. در اين بخش منفعت خاصي نصيب 

فعاالن نمي شود  . 

چه راهکاري را مي توان ارائه داد که اين جريان 
به يک صنعت تبديل شود؟ آيا تبديل شدن اين 

جريان به صنعت امکان پذير است؟   
زماني را فرض کنيد که در کشوري از لحاظ مالي و 
گذاران  سياست  و  ندارد  وجود  اي  دغدغه  معيشتي 
آن کشور درحال برنامه ريزي براي 10 سال آينده آن 
کشور هستند آنگاه از تئوريسين ها براي برنامه ريزي 
استفاده کرده و فعاالن کسب و کارها نيز به تحارت خود 

مي پردازند اما در کشوري همچون ايران که دغدغه 
تئوريسين  از  توان  نمي  دارد  مالي وجود  و  معيشت 
استفاده  سالم  غذاي  حوزه  در  اهداف  پيشبرد  براي 
کرد. متاسفانه در حال حاضر کساني که به دولتمردان 
مشاوره و اطالعات مي دهند تنها يک عده تئوريسين 
صرف هستند و هيچ ديدي نسبت به توليدات ارگانيک 
ندارند در حالي که بايد سختي هاي کار و موانع آنرا 
بازگو کنند. به اعتقاد من دولت در حوزه غذاي سالم 
مشاورين خوبي ندارد. با اين حال اگر مشاوريني که به 
اين حوزه اشراف و اشنايي دارند ورود پيدا کنند قطعا 
شاهد اتفاقات خوبي خواهيم بود و به راحتي مي توان 

از چالش ها عبور کرد . 

به  توجه  با  محصوالت  اين  از  مردم  استقبال 
قيمت هايي که تقريبا 30 تا 40 درصد باالتر از 

قيمت محصوالت مشابه است، چگونه بود؟
اگرچـه مصـرف کننـده تمايل بـه کاهـش قيمت ها 
دارد امـا بـودن اينگونـه محصـوالت را نيـز مي طلبد. 
برخي نيز تمايل به اسـتفاده از اين دسـت محصوالت 
سـالم دارنـد امـا قـادر بـه تاميـن بودجه آن نيسـتند 
بنابرايـن ايـن وظيفه دولت هاسـت کـه در اين زمينه 
کمـک کند. به اعتقاد من بيشـترين هزينـه در حوزه 
غـذاي سـالم نـه در بخـش توليـد بلکـه مربـوط بـه 
حواشـي توليـد اسـت کـه امکانـات ان نيـز در اختيار 
دولـت اسـت و دولت مـي توانـد آنها را کاهـش دهد. 
بـراي مثـال در زمينـه جا يا وام هـاي کم بهره و حتي 

ماليـات دولت مـي توانـد کمک کننده باشـد . 

راهکار کاهش قيمت را چه مي دانيد؟
افزايش توليد راهکار اصلي کاهش قيمت است. راهکار 
افزايش توليد، افزايش تقاضاست که آن نيز به فرهنگ 
سازي باز مي گردد. دولت در اين زمينه مي تواند با در 
اختيار قرار دادن تلويزيون، رسانه ها و مدارس اجازه 
فرهنگ سازي را در جامعه بدهد. چرا نبايد در دروس 

مدارس درباره کشاورزي ارگانيک توضيح دهيم . 
را  تقاضا  تواند  مي  چنيني  اين  بسترسازي  با  دولت 
افزايش داده درنتيجه خود به خود توليد افزايش مي يابد 

و قيمت کم مي شود . 

راهکار شما براي افزايش اعتماد در بين مشتريان 
در شرايط فعلي که صنف غذاي سالم هنوز يک 

صنعت نشده و تنها يک جريان است چيست؟
در تمامي جريان هاي مردمي و جريان هايي که از 
دل جامعه رشد مي کند و به سطوح بااليي سرايت 
مي کند چون تقاضاست و براساس نياز واقعي مردم 
است هميشه پايدار باقي مي ماند. پس در بحث تقاضا 
خيلي به دولت نبايد نگاه کرد بلکه مردم بايد بخواهند 
و نسبت به محصوالتي که تهيه مي کنند حساس بوده 
و نظارت داشته باشند .  با اين حال اين استقبال هنوز 
در بين جامعه ما جا نيافتاده است. الگويي که در دنيا 
استفاده مي شود ارتباط مستقيم توليدکننده و مصرف 
کننده مي باشد و تا زماني که اين دو با يکديگر ارتباط 
نداشته باشند نتيجه مطلوب قطعا حاصل نمي شود از 
اينرو مي توان گفت آشنايي و ارتباط فروشنده و مصرف 
کننده، 50 درصد مسائل را حل مي کند اما اين تنها 

سازوکار نيست اما پايدارترين الگو است . 

آيا مي توان اين پيشنهاد را ارائه نمود که مصرف 
محصوالت  توليد  مراکز  سهامداران  کنندگان 

ارگانيک شوند؟
اين راه حل نيست شايد خوب باشد اما راهگشا نيست. 
هر مصرف کننده مي تواند بجاي سهامدار شدن عضو 
گروه هاي مختلف شود و در نهايت گروه ها با يکديگر 
ارتباط داشته باشند اين گروه ها همان شرکت هاي 
تعاوني هستند و درصد خطا نيز در شرکت هاي تعاوني 

کمتر است . 
درمجموع اين صنف نظارت حاکميت را هم مي طلبد 
نه نظارت يک شرکت. الگوهاي زياد و موفقي در دنيا 
توانيم  مي  نيستيم پس  آنها  اولين  ما  و  دارد  وجود 

الگوبرداري کنيم . 

ترجمه: محمد اشرفي

ترقـي اقتصـادي : بـه نظـر مـي رسـد کسـب و کارهـاي خدمات 
محـور در اسـتفاده از قدرتمند ترين شـبکه ها، مثل اينسـتاگرام، 
دردسـر بيشـتري داشـته باشـند چـرا کـه در مـورد محتـواي 

پسـت هاي خـود هيـچ ايـده اي ندارنـد ... . 
شـايد در وهلـه اول اينطـور بـه نظرتـان برسـد کـه بيزينس هاي 
محصـول محـور به شـيوه اي سـاده تـر مـي توانند در سـکوهاي 
نخسـِت تصويـري کار خـود را تبليغ کنند،  اما در پايـان اين مقاله 
خواهيـد ديـد که هيچ گونه مشـکلي با ايجـاد محتواهاي هيجان 
انگيـز بـراي تقويم محتوايي خود در بيزينس هـاي خدمات محور 

داشت .  نخواهيد 

 1   . کارداني خود را به رخ بکشيد 
اغلـب افـراد تمايل دارند تا برندها و داسـتان هايـي را دنبال کنند 
کـه بـه گونه اي ارزشـمند باشـند. بهتريـن راه بـراي فراهم کردن 

ارزشـي که توصيه اي مفيد در پس آن باشـد چيسـت؟
بـراي اينکـه خـود را در زمينـه اي خبره نشـان دهيـد، نکته 
هـا، ترفندها و ميانبرهايـي را با ديگران به اشـتراک بگذاريد. 
حتـي اگـر فکـر مـي کنيـد چيـزي کـه شـما مـي دانيـد را 
ديگـران نيـز مـي داننـد و آن چيـز احتمـاال درسـت هـم 
نباشـد. هيچـگاه مـوردي را با ايـن عنوان که »بسـيار واضح« 
اسـت کنـار نگذاريـد چـرا که هميشـه ايـن احتمال هسـت 
کـه همـان مـورِد بـه نظـر واضـح بـراي مشـتريان کنونـي و 
پرانرژيتـان چنـدان هـم واضح نباشـد. شـما، به خاطر سـر و 
کار داشـتن بـا حرفـه مورد نظر، دانشـي بيـش از آن چه مي 

پنداريـد در ايـن زمينـه داريد . 
مـي توانيـد نکتـه هـاي مورد نظـر خـود را به صـورت اليـه هاي 
تزئينـي بـر روي عکس هايي زيبا و يا اينفوگرافيـک ها قرار دهيد. 
همچنيـن مـي توانيد يک ويديـوي ?? ثانيه اي تهيـه کرده و نکته 
را توضيـح و يـا اينکه نشـان دهيد. اگر احسـاس مـي کنيد خالق 
نيسـتيد به سـادگي يک عکس منتشـرکنيد و نکته مـورد نظر را 

در قسـمت کپشن بنويسيد . 

  2   . با استفاده از داستان هاي افراد موفق
 الهام بخش باشيد  

بـه عنـوان مالـک يـک بيزينـس، بايـد حداقـل چندين داسـتان 
مربـوط بـه افـراد موفق در کار خود داشـته باشـيد. داسـتان هاي 
مشـتريان خـود را بازگـو کنيـد. ايـن کار به سـادگِي يـک توصيه 
نامـه کتبـي يـا شـفاهي اسـت؛ مـي توانـد يـک مطالعه مـوردي 
کوچـک باشـد کـه در آن در مـورد راهبردهـاي دسـتيابي بـه 

موفقيـت صحبـت مـي کنيد . 
نشـر عکـس هاي قبل و بعد نيـز راهبرد بهتري اسـت. مربي هاي 
ورزش و سـالمتي، درماتولوژيسـت ها، آرايشـگران، تکنسين هاي 
ناخـن و خياطـان، همـه و همـه، مـي تواننـد عکس هايي پسـت 
کننـد کـه گوياتر از هـر گونه متني بيانگـر هنر آنها باشـند. البته 

واضـح اسـت کـه اول از همه به اجازه مشـتري نيـاز داريد . 

 3   . با نقل قول ها الهام بخشي کنيد 
نقـل قـول افـراد معـروف مـي توانـد بهترين و جـذاب تريـن نوع 
محتـوا باشـد. تمـام اخبـار ما مملـو هسـتند از نقل قـول هايي از 
ايـن و آن کـه جـذاب هـم بـه نظر مي رسـند. منظور اين نيسـت 
که مشـتريان خود را در سـيلي از نقل قول هاي فيلسـوفانه غرق 
کنيـد امـا هـر از چندگاهـي از مزيـت اين نقـل قول ها اسـتفاده 

کنيد . 
بـراي اينکـه بتوانيـد بصورت منظم پسـت هايتان را ارسـال کنيد 
ميتوانيد از سـرويس ارسـال زماندار و مديريت پيج اينسـتاگرام در 
رونگار پسـت هـا را بصورت مرتـب روزانه يا هفنگي ارسـال کنيد . 

 4   . کاري کنيد لبخند بزنند  
هميشـه مـي تـوان بـا يک عکـس زيبـا يا يـک لطيفـه روز 
يـک نفـر را بهتـر کـرد. اول مطمئـن باشـيد کـه لطيفه اي 
کـه در صـدد انتشـارش هسـتيد متعادل باشـد و شـما را به 
دردسـر نينـدازد. همچنين شـوخي مـورد نظر شـما بايد به 
گونـه اي باشـد کـه افراد خـارج از صنعت شـما نيـز بتوانند 
آن را درک کننـد. بـه ايـن فکـر کنيـد کـه چـه چيـزي بـه 
بيشـتر مـردم مربوط مي شـود. آيا در مورد دوشـنبه ي بعد 
از تعطيـالت و دل کنـدن از رختخـواب گـرم و نرم اسـت يا 
جمعـه هنـگام تـرک محـل کار؟ همه مـا تم هايـي تکراري 

در زندگيمـان داريم . 

 5   . پرده را باال ببريد  
همانطـور کـه يـک بيزينـس محصـول محـور مـي تواند جلسـه 
طراحـي يـا خـط توليد خـود را بـه معـرض نمايش بگذارد، شـما 
نيـز مـي توانيد فرايند پنهـان بيزينس خود را نشـان دهيد. زماني 
کـه يـک مشـتري جديـد را مـي پذيريـد چـه مـي کنيـد؟ چـه 
سـواالتي از آنهـا مـي پرسـيد؟ قبـل از شـروع کار چـه تحقيقاتي 
بايـد انجـام گيـرد؟ در صورتـي که عکس هـاي قبل و بعـد داريد، 
مـي توانيـد اين عکس هـا و يک ويديـوي کوتـاه از مراحل مياني 
ايـن دو را بـه يکديگـر پيونـد بزنيد و به مشـتري خـود اين امکان 
را بدهيـد تـا آغـاز و پايان کار را مشـاهده کنـد. اين کار همچنين 
يک فرصت مناسـب براي متمايز کردن کار خود از رقبا و روشـي 
براي نمايش برتري فرايند هاي کاريتان نسـبت به اسـتانداردهاي 

است .  صنعتي 

 6   . براي مشکالتشان راه حل هايي داشته باشيد   
افـراد اغلـب بـراي ديـدن محتويـات الهـام بخـش به رسـانه هاي 
اجتماعـي سـر مـي زنند. در مـورد برند خـود اينگونه فکـر کنيد: 
اين برند نه تنها فهرسـتي از خدماتي اسـت که انجام مي شـوند، 
 بلکـه سـبکي از زندگـي اسـت کـه در اختيار مشـتريان قـرار مي 
گيرد. آيا آنها از آزادي مالي بهتري برخوردار مي شـوند؟ سـالمتي 
بهتري خواهند داشـت؟ مي توانند وقت بيشـتري بـا خانواده خود 
بگذراننـد؟ اعتمـاد به نفس بيشـتري خواهند داشـت؟ تمام اينها 
پيغـام هاي الهام بخش مناسـبي هسـتند که شـما مـي توانيد به 

وسـيله عکس منتقل کنيد . 
اگـر چـه بيزينـس شـما محصـول ملموسـي نـدارد، امـا نتايـج 
محسوسـي به دسـت مـي دهـد. اين بيزينـس مشـکالتي را حل 
مـي کنـد کـه مشـتريانتان با آنها دسـت و پنجـه نرم مـي کنند. 

وکارکسب9تحلیل8
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بـه روايـت جعفر شـهری - تهـران در ايـن ايام شـهری بـود يکپارچه نعمـت و فراخـی ،کرم 
و بـذل و بخشـش ،نـذر و نيـاز ،کوشـش و کار عـزا که هسـتی و حيات مـردم برايشـان بی ارزش 
شـده بـا ريـا و بـی ريـا جان و مـال صرف امام حسـين مـی کردند. چه نـان کورهايی کـه در اين 
روزهـا گشـاده دسـت و چـه بخيل هايی کـه سـخاوتمند گرديده در خانه و سـفره شـان را بروی 
مـردم بـاز مـی کردند  و شـکم های حسـرت زده ای که سـير می شـدند. ديگر از تغييـر وضع در 
ايـن مـاه آنکـه کسـب و کار دنيايـی در هـر طبقـه ای تعطيل می شـد . مـردم از کار و شغلشـان 
دسـت کشـيده اوقـات خـود را وقف خدمت به امام شـهيد و عزاداريـش می کردند. ايـام عزاداری 
حسـين ايامـی بـود کـه غرورها خامـوش و نخوت ها فرامـوش و بزرکی هـا کنار می افتـاد و مرد 
و زن آميـر و فقيـر خاکسـار و نوکـر موال حسـين گرديده خاضع و خاشـع زانو بـه درگاهش زده و 
توبـه و اسـتغفار مـی کردنـد. در ايـن ايام کار و عمل زشـت از ميـان مردم رخت بربسـته هر يک 
بـه طريقـی کوشـای اصالح اعمال ناپسـند خود گرديده برايشـان قبـح و گناه رفتار ناشايسـت به 
مراتـب بزرگتـر جلـوه مـی کـرد . از زنا و لـواط و قمار ،تقلب و دروغ ،کم فروشـی تبری جسـته تا 
آنجـا کـه شـيرک خانـه هـا و فاحشـه خانه ها هم تـا آخر صفـر يا حداقل تا سـوم امام سـيزدهم  
محـرم کامـاًل تعطيـل می شـد  . شـوخی و خنـده و تفريـح و عيش و نـوش در اين ايـام متروک 
گشـته اقـدام بـه لـذت و سـرور را دشـمنی با امام حسـين می دانسـتند. عقـد و نکاح و عروسـی 
ممنـوع و بدشـگون بـود . ديگـر اعمـال ايـن مـاه نـذر سـکوت در تمـام دوازده روز عـزا بـود يا تا 
آخـر محـرم  و صفـر تقليـل غـذا .تشـنگی و گرسـنگی ،بيخوابی و سـختی ،کمک به هـم نوعان 
ماننـد عصاکشـی نابينايـان ،نصـب چـراغ نفتـی در معابـر و پـس کوچه هـا و زير طاقی هـا ،دادن 
نان و گوشـت و آشـغال گوشـت به سـگها ،سرکشـی به زندانيان و خانواده هايشـان ،دسـتگيری 
بی بضاعـت هـا و پرداخـت بدهـی و غـذا و دوا بـرای آنهـا ،پاشـيدن دانـه در بـام خانـه هـا بـرای 
پرنـدگان ،خريـدن و آزاد کـردن پرنـدگان صيـد شـده ،تهيه لباس و پوشـاندن برهنـگان و صلح 
و صفـا دادن ميـان زنـا و شـوهر هـا و اقـوام مکـدر از جملـه امـور خيـر در ايـن ايـام بـود. نيز از 

اعتقـادات مـردم طهـران قديـم ايـن بـود که ماه محـرم خصوصـاً دهـه اول آن ايامی اسـت که 
بـا توسـل بـه روح امـام شـهيد هـر دردی درمـان و هـر رنـج و گرفتـاری عـالج ،هـر قرضی 

ادا و هـر ظالمـی دفـع مـی گـردد. ايـن بود کـه در اين مـاه در جهـت خدمت بـه امام 
حسـين مـردم بسـيج می شـدند و شـهر يکپارچـه سـياه پـوش و خدمتگذار 

بود. امام حسـين 

دیدگاه 

امير گفتاري
کارشناس اقتصادي  

   دست پنهان بازار،  دست آشکاراردوغان

تداومسايهسياستبراقتصادترکيه
ترقی اقتصادی:  ترکيه ظاهرا در راه احياي رشد اقتصادي اش قرار 
دارد. عده اي با اين نظر موافق و عده اي ديگر مخالف اند. بستگي دارد 

از چه کسي بپرسيد . 
بنا بر گزارش چشم انداز اقتصادي جهان که توسط صندوق بين المللي 
پول منتشر مي شود، عملکرد اقتصاد ترکيه با انتظارها همخواني دارد 
و رشد اين اقتصاد رو به افزايش است. ترکيه در اين گزارش در بخش 
اروپاي نوظهور و در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس 
اطالعات آن، صادرات ترکيه در سه ماهه آخر سال 2016 ميالدي و 
در سه ماهه اول سال جاري رو به افزايش بوده و تقاضا براي کاالهاي 

ترک در خارج همچنان رو به فزوني دارد . 
مقامات ترک رقم رشد اقتصاد اين کشور را 5 درصد اعالم کرده اند 
و بسياري از آنها خواهان تجديد نظر و باال بردن رقمي هستند که 
سازمان هاي بين المللي قبال براي رشد اقتصاد ترکيه پيش بيني کرده 
بودند. صندوق بين المللي پول پيش تر اعالم کرده بود 2.6درصد رشد 
را براي امسال و 3.3 درصد رشد را در سال آينده براي اقتصاد ترکيه 

پيش بيني مي کند . 
اما در اين ميانه و در ترکيه  بعد از کودتا، ظاهرا رجب طيب اردوغان 

حتي به دست پنهان بازار هم شک دارد . 
تا انتخابات آينده ترکيه دو سال وقت باقي مانده است و ميزان 
محبوبيت اردوغان پس از اخراج و تصفيه عده اي از کارکنان دولتي 
به اتهام دست داشتن در کودتا رو به کاهش داشته است. در چنين 
شرايطي، او قصد ندارد سرنوشت سياسي خود را به بازار آزاد بسپرد. 
درواقع اردوغان در تالش است اوضاع بازار را به نحوي تغيير دهد 
که حداقل در کوتاه مدت، مردم از وضعيت اقتصادي خود و کسب 
و کارهايشان رضايت داشته باشند .  در اين راستا، پول و وام زيادي 
در اختيار صاحبان کسب و کار قرار گرفته تا رشد اقتصادي باال 
بماند. نايجل رندل از موسسه مشاوره َمدلي گلوبال در لندن در اين 
خصوص مي گويد:  »سياست هاي اقتصادي ترکيه همواره سياسي 
هستند. سياست هم در ترکيه کامال معادل با حزب عدالت و توسعه 
و خود اردوغان است. درواقع کل مسئله در همين خالصه مي شود ». 

از زمان وقوع کودتا در ترکيه و نيز برقراري وضعيت فوق العاده در 
اين کشور، ترکيه 50 ميليارد لير وام به 300 هزار کسب و کار در 
اين کشور ارائه داده است بدون آنکه شفافيتي در خصوص نحوه 
خرج کردن آن وجود داشته باشد. دولت ترکيه همچنين حدود 200 
ميليارد لير از دارايي هايش را وارد يک صندوق تامين اعتبار کرده 
است. درواقع دولت ترکيه قادر بوده با وثيقه سهامش در شرکت هايي 
مانند خطوط هوايي ترکيش ايرالينز و نيز شرکت ترک تله کام، پول 
بيشتري قرض بگيرد و با ارائه وام به مردم به دنبال جلب رضايت 
جمعيت بيشتري از آنها باشد. اما اين کار به افزايش کسري بودجه 
رقم  چنين  تاکنون  سال 2010  از  که  شده  منتهي  کشور  اين 

بي سابقه اي را تجربه نکرده است . 

مقامات ترک حتي دائم در تالش بوده اند که بانک ها را به ارائه وام هاي 
بيشتر هدايت کنند. اين در حالي است که آنها قبال 50 درصد بيشتر 
از کل ذخاير واحد پول رايج در کشور را توزيع کرده اند؛ درصدي که 

در اقتصادهاي بزرگ ديگر دنيا رخ نمي دهد . 
ظاهرا تمرکز روي مسئله وام ها و افزايش 22 درصدي آنها از زمان 
اين  اقتصادي  رشد  که  باعث شده  ترکيه  نافرجام  کودتاي  وقوع 
کشور 5 درصدي شود. دولت اردوغان اين رشد را نشانه موفقيت 
سياست هاي خود مي داند. اما واقعيت اين است که چنين وضعي 

مي تواند به تورم دورقمي مداوم در ترکيه بينجامد . 
مردم ترکيه جزو مللي در جهان هستند که به انبار کردن پول در 
بانک اعتقاد ندارند و همواره در تالش براي انجام کاري هستند که 
پولشان را افزايش بدهد. درنتيجه دولت براي آنکه مردم را به گذاشتن 
پول در بانک ترغيب کند، به بانک ها دستور داده که نرخ بهره را حتي 

تا 15 درصد باال ببرند . 
مليس متينر اقتصاددان اچ اس بي سي هولدينگز مستقر در لندن در اين 
خصوص مي گويد: »اردوغان و متحدانش در تالش اند تا محدوديت هايي 
مثل پايين بودن نرخ بهره، کمبود نيروي کار ماهر و کمبود تحصيالت 
را دور بزنند. اما در عين حال آنها مجبورند بقاي بخشي از صنايع 
ناکارآمد را با نوعي از سياست هاي حمايت گرانه خود - که حتي در 
بازارهاي نوظهور نيز کمتر ديده مي شود- تضمين کنند. اين بي توجهي 
در کنار تلنبار شدن بدهي ها دارد ترکيه را حتي بيشتر از سابق در برابر 

شوک هاي خارجي بعد از انتخابات آسيب پذير مي کند .«
ناجي اقبال، وزير دارايي ترکيه طي مصاحبه اي در ماه مارس گفته 
بود که اکثر تدابير اخير دولت ترکيه در مورد ماليات ها و وام ها 
فقط قرار است يک بار رخ بدهند و تاثير آنها روي بودجه کشور 
تا سال 2020 از بين خواهد رفت: »تا زماني که شکاف در بودجه 
قابل مديريت و قابل کنترل باشد، افزايش آن چندان به نظم مالي 
ضربه نخواهد زد ».  در اين ميان اما حرف و حديث هاي زيادي در 
خصوص نقش صندوق ضمانت وام ترکيه مطرح شده است. صندوق 
ضمانت وام که در سال 1991 توسط دولت ترکيه تاسيس شده، در 
ماه نوامبر گذشته گسترش يافت. اين صندوق به بانک هاي تجاري 
اجازه مي دهد که بخشي از ريسک ارائه وام را به خزانه داري ترکيه 
واگذار کنند. خزانه داري 7 درصد از هر ضرري را پوشش مي دهد و 
اين مسئله، وام دهندگان را قادر مي سازد تا مشترياني را که اعتبار 
کمتري دارند و در حالت عادي بانک به آنها وام نمي دهد نيز تحت 

پوشش بگيرند . 
متينر و ساير اقتصاددانان از اين صندوق انتقاد کرده اند و مي گويند 
اين صندوق باعث افزايش پيچ درپيچ بدهي ها مي شود و يک جنبه 

آسيب پذير ديگر را متوجه اقتصاد ترکيه مي کند  . 
استدالل مخالفان اين است که چنين صندوقي به شرکت ها اجازه 
مي دهد ساختار بدهي ها را تغيير دهند و وام هاي جديدي بگيرند 

که مهلت سررسيد آنها حتي تا ده سال هم مي رسد. اين شرايط 
باعث بهبود وضعيت اعتباري نمي شود و تنها قرض گرفتن شديد را 
به دنبال مي آورد .  برخي صاحبان کسب و کار در ترکيه - مثل الپر 
آکمانر که برند سيره آسپتين از لوازم آرايشي سوئيسي را در ترکيه 
توزيع مي کند- مي گويند تا قبل از اين وام ها، آنها به سختي براي 
بقاي خود در بازار مي جنگيدند و تصور گسترش کسب و کار خود را 

هم نمي کردند. اما ارائه وام ها اين وضع را تغيير داد . 
آکمانر مثل بسياري از کارآفرين هاي ديگر، مواد اوليه وارداتي را با 
دالر مي خرد. به همين خاطر، کاهش ارزش 21 درصدي لير در سال 
گذشته کابوس بزرگي براي او بود. ترکيه به صورت مشخص به فراز و 
فرودهاي دالر امريکا واکنش نشان مي دهد چون هزينه اکثر وارداتش 
به دالر پرداخت شده اند. کسري بودجه فعلي ترکيه احتماال يکي از 
بزرگ ترين کسري هاي بودجه در ميان بيست اقتصاد بزرگ جهان 

در سال جاري خواهد بود . 
آکمانر که دفترش در استانبول است و 14 نيرو را در استخدام دارد  
در خصوص وضعيت پيش از ارائه وام ها مي گويد: »وقتي شرکت را 
تاسيس کردم، بانک ها به من وام نمي دادند. اما حاال خودشان تماس 

مي گيرند .«
آکمانر در چارچوب مکانيسم ارائه وام ها توانست750 هزار لير )معادل 
با 213 هزار دالر( از دو بانک وام بگيرد. او مي گويد اين تزريق عظيم 
پول باعث شد شرکت او و هزاران شرکت ديگر در ترکيه از زير بار 
شديدي خالص شوند .  اما آکمانر معتقد است که تداوم تاثير اين 
وام ها روي کسب و کارها حتما به تداوم برنامه ارائه وام ها وابسته 
است: »در غير اين صورت، رشد نمي تواند تداوم داشته باشد و آن 

وقت دوباره به نقطه اول بازخواهيم گشت .«
به گفته نورالدين شانيکلي معاون نخست وزير ترکيه، تاکنون صندوق 
ضمانت وام توانسته راه ارائه 180 ميليارد لير را از سقف حداکثري 

250 ميليارد لير هموار کند . 
در اين ميان، سايه سياست نيز همچنان بر سر اقتصاد ترکيه سنگيني 
مي کند. پس از وقوع کودتا در ترکيه، دولت اين کشور به تصفيه 

و اخراج عده اي از کارکنان دولتي به ظن دست داشتن در کودتا 
پرداخته و تعداد اين افراد به ده ها هزار نفر مي رسد. طبعا عده اي از 

رأي دهندگان ترک از اين وضع ناراضي اند . 
ترکيه  کارها در  و  به کسب  وام هاي سخاوتمندانه  ارائه  درواقع 
به عنوان يک شمشير دولبه براي اردوغان عمل مي کند. در ماه 
آوريل رفراندومي در خصوص تغيير نظام پارلماني ترکيه به نظام 
قدرت  که  بود  اين  آن  از  اردوغان  و هدف  برگزار شد  رياستي 
بيشتري در اختيارش قرار بگيرد. حاال و بعد از تمام اين ماجراها، 
اردوغان مي داند که بايد دل مردم را به دست بياورد. انتخابات 
آينده ترکيه در نوامبر سال 2019 برگزار خواهد شد اما اردوغان 
مي تواند انتخابات زودهنگام هم برگزار کند. همه اين مسائل به 
سالمت و رشد اقتصاد ترکيه وابسته خواهد بود چون مردم به 

شرايط اقتصادي اهميت زيادي مي دهند . 
اينان دميرا، اقتصاددان موسسه نومورا اينترنشنال در لندن، در اين 
خصوص مي گويد: »خطري که وجود دارد اين است که درست بعد 
از انتخابات و گذار از نظام پارلماني به نظام رياست جمهوري، ترکيه 
با اقتصادي آسيب پذير مواجه باشد. در آن صورت، هر شوک مالي 
خارجي مي تواند تورم را در ترکيه به شدت باال ببرد و به افزايش نرخ 

بيکاري و کسادي امور بينجامد .«
حتي طرفداران مکانيسم ارائه گسترده وام  که از دست و دلبازي 
دولت در تزريق پول به شدت سود برده اند هم نگران اند که شرايط 

بعد از انتخابات دستخوش تغيير شود . 
به گزارش اتاق تهران، آتيال يشيالدا، مشاور گروه گلوبال سورس که 
يک شرکت مشاوره اي در استانبول است نيز مي گويد نبايد انتظار 
داشت که رجب طيب اردوغان نظرش را در اين خصوص عوض کند؛ 
چون او مي داند که رأي دهندگان از ماجراهاي بعد از کودتا به شدت 
احساس ناخوشايندي دارند: »اردوغان تنها در شرايطي مي تواند نظام 
را حفظ کند که پول کافي براي باال نگه داشتن رشد اقتصادي فراهم 
باشد. بنابراين،  نبايد انتظار داشت که او پا روي ترمز بگذارد و نظرش 

را درباره تزريق پول تغيير دهد .«

موسسه  گزارش  تازه ترين  اقتصادي:  ترقي 
که  مي دهد  نشان  دبيليو سي‹  ›پي  انگليسي 
ايران تا سال 2030 ميالدي جز يکي از 21 

قدرت اقتصادي جهان خواهد بود . 
بازارهاي  که  کرد  اضافه  انگليسي  موسسه 
نوظهور، تا سال 2030 ميالدي اقتصاد دنيا را 

به دست خواهند گرفت . 
پايه  بر  ايران  که  مي دهد  نشان  گزارش  اين 
از کشور  قدرت خريد‹، پس  ›برابري  شاخص 

ايتاليا در جايگاه شانزدهم قرار گرفته است . 
خريد  قدرت  برابري  گزارش،  اين  اساس  بر 
ايران تا سال 2030 ميالدي 2.354 تريليون 
يادشده  گزارش  است .   شده  برآورد  دالر 
باقدرت  چين  کشور  که  است  آن  از  حاکي 

برابري خريد 38.008 تريليون دالر تا سال 
اقتصادي جهان خواهد  اولين قدرت   2030
بود و پس  از آن اياالت متحده باقدرت برابري 
دوم  رتبه  در  دالر،  تريليون   23.475 خريد 

قرار خواهد گرفت . 
ترتيب  به  نيز  روسيه  و  اندونزي  ژاپن،  هند، 
در رتبه هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار 
بريتانيا  کشور  يادشده،  گزارش  برپاِي  دارند .  
باقدرت برابري خريد 3.638 تريليون دالر در 

مقام دهم قرار دارد . 
   Purchasing power parityبرابري قدرت خريد
به عنوان  که  است  اقتصادي  شاخص   نوعي 
روشي براي تعيين ارزش پول هاي مختلف بکار 

مي رود.

ايران تا سال 2030 يکي از 21 قدرت 
اقتصادي جهان خواهد بود

 احواالت مردم در محرم و صفر

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

بيوگرافی 
مهــر بانــو  فخــری ملــک پــور در يکــم مهرمــاه 1314 در 
ــح اهلل  ــيد ذبي ــدرش س ــود. پ ــان گش ــه جه ــم ب ــران چش ته
ــود. آن  ــود ب ــان خ ــاهير زم ــتان و مش ــور از هنردوس ــک پ َملِ
ــس  ــل اُن ــور ، محف ــک پ ــری مل ــدری فخ ــزل پ ــه من ــان ک چن
ــی  ــود. بزرگان ــان ب ــان زم ــيقی دان ــاعران و موس ــن ش بزرگتري
ــز  ــی ، پروي ــين تهران ــی ، حس ــان محجوب ــی خ ــون مرتض چ
ياحقــی ، فرهنــگ شــريف ، احمــد ابراهيمــی ، صــادق ســَرَمد 
ــب خوانســاری  ــدی ، عبدالحســين شــهنازی ، ادي ــی تجوي ، عل
، بيــژن ترقــی و بســياری ديگــر. در چنيــن محيطــی ، فخــری 
ــو در  ــن ســاز پيان ــا نواخت ــن موســيقی را ب ــور ، آموخت ــک پ مل
ــه طــور  ــدت 12 ســال ب ــرد و طــی م ــاز ک ســن 9 ســالگی آغ
ــران و  ــف ســازی و آوازی موســيقی دســتگاهی اي پيوســته ردي
ــی را  ــی محجوب ــتاد مرتض ــاخته های اس ــات و س ــه ی قطع کلي
فــرا گرفت.آشــنايی بــا ســه تار ، نــزد اســتاد احمــد عبــادی بــرای 
ــا و اســتفاده از خــرده  ــه  ه ــا در اجــرای جمل ــت  ه ادراک ظراف
نت هــای تزيينــی و واخوان هــا، آشــنايی بــا آواز هــا، نــزد اســتاد 
اديــب خوانســاری ، بــرای ادراک و اجــرای خــط ِ درونــی آواز در 
ــرای درک ريتــم  ــا َضــرب ب قطعــات آوازی و ســازی، آشــنايی ب
نــزد اســتاد حســين تهرانــی، فراگيــری مبانــی آهنگســازی نــزد 
اســتاد علــی تجويــدی و يــک عمــر تمريــن مــداوم و عاشــقانه، 
جايگاهــی ويــژه بــه اســتاد فخــری ملک پــور بخشــيده، آنگونــه 
ــا مکتــب  ــوان تنه ــه عن ــه اســتادان موســيقی ســنتی، او را ب ک
ــتاد  ــيوه ی اس ــس ش ــداری و تدري ــال در نگه ــادار و فع دار وف

ــد. ــی کنن ــی م ــی معرف مرتضــی محجوب

 وقار و اصالت بانوی ايرانی
ــال  ــنا در س ــوی ايس ــده ای از گفتگ ــد گزي ــی خواني ــه م آنچ
ــی اســت کــه بيشــتر  ــی اســت :زن ــوی ايران ــن بان ــا اي 1392 ب
بــرای خــودش ســاز می زنــد و بــا تأکيــد می گويــد کــه 
فخــری  ديــد.  نخواهيــم  را  او  کنســرت ها  در  هيــچ گاه 
ــه هميشــه  ــل اســت ک ــد و اصي ــای مقي ــور« از آن زن ه ملک پ
آرام حــرف می زننــد و مواظــب هســتند، کســی شــأن و 
جايگاه شــان را زيــر ســوال نبرد.طبيعــی اســت اگــر اســم 
ــازه  ــه او اج ــا ب ــون حجــب و حي ــيد، چ ــنيده باش ــم ش او را ک
 نمی دهــد، کنســرت بدهــد و حتــی بــرای ضبــط آثــارش
ــت دارد   ــور دوس ــد. ملک پ ــتوديو می برن ــه اس ــه زور او را ب  ب
ــد.او تنهــا  ــرای خــودش ســاز بزن فقــط و فقــط  در خلــوت و ب
شــاگرد بازمانــده مرتضی خــان محجوبــی )از بنيان گــذاران 
ــينه  ــکل س ــو را به ش ــه پيان ــت ک ــران( اس ــی اي ــيقی مل موس
بــه ســينه و بــا نت هــای ابداعــی محجوبــی يــاد گرفتــه اســت. 
ــی رود  ــش م ــد و جان ــی می زن ــوی ايران ــط پيان ــور فق ملک پ
ــای  ــت از عکس ه ــر اس ــه اش پ ــيقی گل هايی.خان ــرای موس ب
ــل  ــايی، جلي ــن کس ــادی، حس ــد عب ــی، احم ــی محجوب مرتض
شــهناز، اديــب خوانســاری و خيلی هــای ديگــر. ترمــه ی 
ــب ها  ــد، ش ــه و می گوي ــش انداخت ــوی بزرگ ــزدی روی پيان ي
ــيند و  ــازش می نش ــت س ــا پش ــد، حتم ــه بخواب ــل از اين ک قب
ــری  ــی معي ــار ره ــی در کن ــن از بچگ ــد: »م ــوازد. می گوي می ن
اين هــا هميشــه  بــزرگ شــدم.  و مرتضی خــان محجوبــی 
ــال ها ــان س ــن از هم ــتند و م ــد داش ــا رفت وآم ــزل م ــه من  ب

گوشــم بــه ســازهای ايرانــی اصيــل عــادت کــرد. آقــای 
ــه  ــن بچ ــه اي ــت ک ــدرم گف ــه پ ــد و ب ــک روز آم ــی ي محجوب
عالقــه ی زيــادی بــه ســاز دارد و بايــد اجــازه دهــی بــه او درس 
بدهــم. مرتضی خــان وقتــی مــن فقــط هفــت ســاله بــودم، مــن 
را پشــت پيانــو نشــاند و بــه مــن درس داد. البتــه بازی گوشــی 
هــم داشــتم، امــا از 9 ســالگی همه  چيــز خيلــی برايــم جــدی 
شــد. او مرتــب بــه منــزل مــا می آمــد و بــه مــن درس 
ــای  ــيله ی نت ه ــه وس ــی ب ــاگردان محجوب ــه ی ش می داد".هم
ابداعــی اش، پيانــو را از او يــاد گرفتنــد و فخــری ملک پــور 
يکــی از پيــروان ايــن ســبک اســت .خيلــی از بــزرگان موســيقی 
ــان را  ــيدن، خودش ــهرت رس ــه ش ــس از ب ــد، پ ــعی می کنن س
از زيــر ســايه ی استادشــان بيــرون بکشــند، امــا ملک پــور 
ــودم.  ــان ب ــر مرتضی خ ــن دخت ــد: »م ــر نمی کن ــور فک اين ط

او خــودش بچــه ای نداشــت و مــن را مثــل دختــر نداشــته اش 
دوســت داشــت. افتخــار مــن در همــه ی ايــن ســال ها، فقــط و 
فقــط اســتادم محجوبــی و ديگــری زنده يــاد اديــب خوانســاری 
ــا  ــد. مــن هميشــه ب ــدرم دوســت بودن ــا پ اســت کــه هــر دو ب
ــه  ــی ب ــن خيل ــر را می برم.م ــن دو نف ــام اي ــار، ن ــال افتخ کم
نوازنــدگان ســاز های غربــی احتــرام می گــذارم، امــا فقــط 
ــا را  ــه ی جــواب آواز ه ــود. هم ــم دلنشــين ب ــتادم براي ــاز اس س
هــم از اديــب خوانســاری يــاد گرفتــم. پــدرم هــر وقــت بــه خانه 
ــوی  ــا پيان ــزن! او ب ــو ب ــم پيان ــرم، براي ــت، دخت ــد می گف می آم
ــی دادم. اصــال  ــن هــم جــواب آواز را م ــد و م ــن آواز می خوان م
ــود. سه شــنبه ی  ــی خــوب ب فضــای موســيقی آن ســال ها خيل
هــر هفتــه تمــام اســتادان واقعــی موســيقی در منــزل مــا جمــع 
ــن درس  ــه م ــد و ب ــی می آم ــه محجوب ــدند. اول از هم می ش
ــر  ــد و ه ــی می آمدن ــی يک ــان يک ــب همه ش ــا ش ــی داد. ت م

ــد". ــی زد و می خوان ــازی م ــی س کس
ــزاری کنســرت نيســت و  ــوم و برگ ــل انتشــار آلب ــدان اه او چن
ــت.ملک پور  ــده اس ــس را برگزي ــال ها تدري ــن س ــه ی اي در هم
بــرای تدريــس هيــچ پولــی شــاگردانش نمی گيــرد: »مــن فقــط 
ــه  ــرای اين ک ــم. ب ــس می کن ــه تدري ــت ک ــتادم اس ــر اس به خاط
ــه  ــم ک ــت کن ــاگردهايی را تربي ــم ش ــد. می خواه ــمش بمان اس
يــاد محجوبــی باشــند. نمی خواهــم از کســی پــول بگيــرم و بــه 
ــران هــم بابــت  ــه حــال يــک قِ ــا ب ايــن افتخــار می کنــم کــه ت
تدريــس موســيقی دريافــت نکــرده ام. البتــه خيلــی هــم شــاگرد 
ــيقی  ــق موس ــه عاش ــرم ک ــی را می پذي ــم. آن هاي ــول نمی کن قب
 ايرانی انــد. از طرفــی نمی خواهــم از راه تدريــس موســيقی

 پولــی وارد زندگــی ام شــود.".تا به حــال کســی فخــری ملک پــور 
را در مجامــع رســمی و هنــری نديــده اســت. بــا شــرم خاصــی 
می گويــد: »مــن را بکشــند، کنســرت نمی دهــم. در خلــوت 
ــدارم ــوی کســی دوســت ن ــا جل ــم، ام ــد ســاز نمی زن  خــودم، ب
 پيانــو بزنــم. می خواهــم در خلــوت خــودم باشــم. هميــن 
ــه  ــده اند، ب ــر ش ــن منتش ــد از م ــه می بيني ــم ک ــی ه آلبوم هاي
اصــرار دوســتانم هســتند."در ميــان صحبت هايــش، از خاطــرات 
و دوســتان قديمــی اش هــم يــاد می کنــد: »آن مبــل جلــوی در 
ــل  ــا می نشســت؛ قب ــی هميشــه آنج ــوک ضراب ــی؟ مل را می بين
از آمــدن هــم ســفارش مــی داد کــه برايــش باقالی پلــو بپــزم بــا 
دســر کارامــل. هــر هفتــه بــه مــن ســر مــی زد. الهــه و مرضيــه 
ــان  ــاال همه ش ــد. ح ــد می کردن ــن رفت وآم ــا م ــی ب ــم خيل ه
آثــار  ملک پــور  مانده ام".فخــری  مــن  فقــط  و  رفته انــد 
منتشرنشــده ی زيــادی در خانــه اش دارد کــه خيلــی از آن هــا بــا 
اســاتيد بــزرگ ضبــط شــده اند: »در خانــه آثــار زيــادی هســتند 
ــز  ــای پروي ــا آق ــی ب ــال کارهاي ــوز منتشــر نشــده اند. مث ــه هن ک
ياحقــی دارم و همين طــور آثــاری بــا عبدالوهــاب شــهيدی کــه 
می توانــم بگويــم، آقــای شــهيدی يکــی از بهتريــن آوازهايــش را 
در ايــن کار خوانــده اســت. البتــه شــايد ايــن کار را چنــد وقــت 

ــم چــه می  شــود. ." ــد ببيني ــم. باي ــر منتشــر کن ديگ

آثار
ــر  ــال 1387 منتش ــه در س ــام دارد ک ــز" ن ــَرب انگي ــوم "َط -آلب
ــده ای از پيش درآمدهــا، چهارمضراب هــا و تصانيــف  شــده و گزي
ــی دی در  ــه در دو س ــت ک ــتاد" اس ــق اس ــت "مش ــوم نخس -آلب
ســال 1385 منتشــر شــد و اجــرای رديــف موســيقی دســتگاهی 
بــه روايــت مرتضــی محجوبی.امــا کتــاب مهــم "مشــق اســتاد" کــه 
در واقــع مُتــد اســتاد مرتضــی خــان محجوبــی بــرای آمــوزش پيانو 
نــوازی بــه شــيوه ی ايرانــی اســت ، در واقــع نــت هــای آموزشــی 
ــی در قالــب يــک رديــف منســجم  اســتاد مرتضــی خــان محجوب
ــن شــاگرد اســتاد  ــزد بهتري و فشــرده اســت کــه شــصت ســال ن
ــور طبــع آراســته شــد.  ــه زي ــا اينکــه امســال ب ــود ت ــت ب ــه امان ب
شــادروان محجوبــی ، رديــف موســيقی دســتگاهی ايــران را با توجه 
ــان  ــه زب ــا روش مخصــوص خــود ب ــو ب ــه ويژگی هــای ســاز پيان ب
فارســی ، نــت نويســی و طــی ســاليان متمــادی آن را بــه معــدودی 
از شــاگردانش آمــوزش داده  و نســخه ی اصلــی ايــن رديــف و کليــه 
دســت  نوشــته های خــود را نــزد بانــو فخــری ملــک  پــور بــه يــادگار 

گذاشــته بــود..

فخری ملک پور

فخـرموسيقـیايرانـی

مراسـم   ،1396 شـهريورماه  پنجـم  شـب،  يکشـنبه 
نکوداشـت فخری ملـک پور، نوازنده پيشکسـوت پيانو و 
تنها يادگار پيانونوازی به شـيوه اسـتاد مرتضی محجوبی، 
به همـت موسسـه فرهنگی هنـری »راد نوانديـش« و با 
حضور تعـدادی از بزرگان موسـيقی، هنرمنـدان و عالقه 
منـدان در تـاالر وحـدت تهـران برگـزار شـد.چه زيبـا 
دسـتان فرتـوت بانوی پيانـوی ايـران بـر روی کالويه ها 
بـه رقـص در می آينـد. لبخند دل نشـين او پشـت پيانو 
سـن و سـال را از يـاد می برد. نـت ها به قشـنگی همون 
دوران جوانـی در ذهن نشسـته و نگاه را بر سـاز متمرکز 
ادامـه  آهنـگ  و  می شـود  زنـده  خاطـرات  می کنـد. 
می يابد.شـبی کـه بانـوی پيانـو، فخـر موسـيقی ايرانی 
را بـه رخ کشـيد.نواهای مانـدگار ايرانـی را بـا لطافـت 
خـاص خود بـه تصويـر می کشـد و بـه مخاطبـان حس 
اصيـل موسـيقی ايرانـی را ارمغـان می دهد. چـه خوش 
نغمه ای اسـت سـوز دل که با دسـتان بانـوی دلدادگی و 
نوازندگـی نواختـه می شـود.دلم گواهـی می دهـد که به 
زيباتريـن احسـاس، می  نـوازد هنـر طرب انگيـز ايرانی 
را.چـه بسـيارند بـزرگان عرصـه موسـيقی ايرانـی کـه 
گفته انـد کسـی در پيانونـوازی به سـبک محجوبـی، به 
لطافـت فخـری ملـک پـور نمی نوازد.ناب تريـن نت ها را 
بـر روی کالويـه می رقصانـد و نواهـای مانـدگار ايرانی را 
بـه مخاطبيـن القـا می کنـد تـا آوای خوش موسـيقی بر 

زندگـی تاللـو کند.
تـو کيسـتی کـه آواهـای مانـدگار را در دل تـازه مـی 
تـو  در  زندگـی  و  دنيـا  همـه  کـه  کيسـتی  کنی؟تـو 

جاريسـت؟
دوسـت دارم چنـد واژه ای برايت بسرايم،شـايد که برايم 

آهنگـی بسـازی از دلدادگی يار
و چـه خـوش نـوا می نـوازی بـه يـاد دوردسـت ها و بـه 

رنـگ سرسـپردگی بـه عشـق و اميد...

ــه  ــی ک ــرای کودکان ــد ب ــی باش ــوده پناهگاه ــرار ب ــگاه ق پرورش
خانــواده آن هــا را نپذيرفتــه يــا خــود بــه پــای خــود از آزار نزديکان 
گريخته انــد تــا در فضايــی امــن بــزرگ شــوند امــا بــزرگ شــدن 
پايــان تلخــی زندگــی همــه آنهــا نيســت.ث. دختــر 30 ســاله ای 
ــا طــی چنــد ســاعت  ــا در دم ي ــا و بنيت اســت کــه همچــون آتن
ــد  ــه اســت. او چن ــرگ نرفت ــوش م ــه آغ ــنگی ب تشــنگی و گرس
ســالی اســت کــه در يکــی از مراکــز نگهــداری از معلــوالن عقــب 
مانــده ذهنــی وابســته بــه ســازمان بهزيســتی زندگــی می کنــد. 
ــده  ــا آم ــه دني ــيب ديده ب ــت و آس ــواده بدسرپرس ــک خان او در ي
و بــزرگ شده اســت امــا زندگــی در ايــن مرکــز کــه چنــد ســال 
متوالــی بــه عنــوان بهتريــن مرکــز بهزيســتی معرفــی شــده هــم 
نتوانســته آرامــش و دوری از آزار و اذيــت را بــرای او فراهــم کنــد. 
يکــی از مــددکاران ايــن مرکــز کــه نخواســته نامــش فــاش شــود 
از آزار و اذيــت جنســی يکــی از نيروهــای تاسيســاتی ايــن مرکــز 
بــه ايــن دختــر آن هــم بــه دفعــات متعــدد پــرده برداشــته اســت 
امــا بــه گفتــه ايــن مــددکار، پــس از احــراز ايــن موضــوع بــرای 
ــام  ــر انج ــن دخت ــاع از اي ــرای دف ــی ب ــچ اقدام ــز، هي ــر مرک مدي
نشــده و حتــی قــرار اســت بــرای حــل و فصــل ماجــرا او بــه مرکــز 
ــش  ــه صحبت هاي ــددکار در ادام ــن م ــود. اي ــل ش ــری منتق ديگ
ــی اهــداف شــوم ايــن  ــه تنهايــی قربان تاکيــد می کنــد کــه ث. ب
تاسيســاتی نبــوده و پيــش از ايــن، دو دختــر ديگــر نيــز طعمــه 
هوســرانی ايــن فــرد شــده بودنــد و پــس از اطــالع مديــر مرکــز از 
ماجــرا بــه مراکــز ديگــری منتقــل شــده اند.اين کارمند تاسيســاتی 
بــا قــرداد حجمــی يــا شــرکتی بــرای ايــن مرکــز کار می کــرده و 
پــس از روشــن شــدن ماجــرای تعــرض او بــه يکــی از مددجويــان، 
بــا ورود به موقــع و برخــورد جــدی بازرســی ســازمان بهزيســتی از 
کار بيــکار می شــود امــا بــا ايــن ادعــای مديــر مرکــز کــه نيــروی 
تاسيســاتی ديگــری در اختيــار نــدارد بــار ديگــر بــه کار فراخوانــده 
شــده اســت.نکته تلــخ داســتان امــا اينجاســت کــه فــرد متعــرض 
خــود نيــز پــدر يــک کــودک عقب مانــده ذهنــی اســت. براســاس 

قانــون ايــن دختــر بايــد بــرای انجــام مراحــل قضايــی و مجــازات 
ــر  ــی معرفــی شــود، کاری کــه مدي ــه پزشــکی قانون ــن مــرد ب اي
ــه  ــز ادام ــن مرک ــددکار اي ــودداری می کند.م ــز از آن خ ــن مرک اي
می دهــد:  مديــر ايــن مرکــز کــه بــه تازگــی ارتقــا يافتــه و بــرای 
ــا  ــوع را در خف ــد موض ــزش می خواه ــی مرک ــری از بدنام جلوگي
ــه جــای پزشــکی  ــه ب ــرای معاين ــر را ب ــد دخت حــل و فصــل کن
قانونــی بــه مطب يکــی از متخصصــان بيماری هــای زنان فرســتاد، 
بــا ايــن حــال ايــن متخصــص نيــز اعــالم کــرده کــه بــرای اثبــات 
تعــرض، ايــن دختــر بايــد بــه پزشــکی قانونــی بــرود، موضوعی که 

مديــر ايــن مرکــز همچنــان عالقــه ای بــه اجــرای آن نــدارد.
حتــی او بــرای ايــن کــه صــورت مســاله را پاک کنــد از روانشــناس 
مرکــز خواســته اســت تــا گواهــی صادر کنــد کــه براســاس آن اين 
دختــر بــه دليــل داشــتن عقــب ماندگــی ذهنــی توهــم داشــته و 
صحبت هايــش واقعــی نيســت؛ پيشــنهادی کــه روانشــناس مرکــز 
از انجــام آن خــودداری کــرده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه بــه 
گفتــه ايــن مــددکار ث. تنهــا 20 درصــد معلوليــت ذهنــی دارد و 

ــای دور اداره  ــا حمايت ه ــی را ب ــک زندگ ــد ي ــی می توان ــه راحت ب
کنــد و صحبت هــای او خــالف واقــع نيســت.

 تنبيه بدنی نه! اذيت! 
بازرســی ســازمان بهزيســتی بــه محــض اينکــه از ماجــرا مطلــع 
شــده از مســئوالن مرکــز خواســته کــه هرچــه ســريع تر گــزارش 
ــز  ــر مرک ــال مدي ــن ح ــا اي ــد، ب ــال کنن ــی را ارس ــکی قانون پزش
همچنــان از ايــن کار جلوگيــری می کنــد و مصمــم اســت صــورت 
مســاله را پــاک کنــد. اگرچــه ســازمان بهزيســتی بــا جديــت تمام 
انــواع مراقبت هــای الزم را در دســتور کار دارد امــا متأســفانه 
ــد. در  ــوش می رس ــه گ ــم ب ــر ه ــز ديگ ــابهی از مراک ــار مش اخب
ــران 30  ــه دخت ــی ک ــوالن ذهن ــداری معل ــز نگه ــی از مراک يک
ــا 35 ســاله هــم در بينشــان هســت، عليرغــم تذکــرات مکــرر  ت
ســازمان بهزيســتی، دختــر جوانــی کــه می گويــد خانــواده نــدارد 
و مجهول الهويــه اســت و چــون جايــی بــرای رفتــن نــدارد اينجــا 
مانــده، اعتــراف مــی کنــد کــه يکــی از مســئوالن مرکــز و دو نفــر 
از پرســنل آن هــا را »اذيــت« می کننــد. در پاســخ بــه ايــن پرســش 
کــه »چطــور اذيتــی« تنهــا می گويــد: »وســايلی کــه خيريــن برای 
ــا را  ــه آن ه ــرای اينک ــد ب ــد. بع ــا نمی دهن ــه م ــد ب ــا می آورن م
ــم  ــی از او می پرس ــا می گذارند.وقت ــرای م ــرط هايی ب ــم ش بگيري
ــد:  ــه می گوي ــا ن ــد ي ــول می کنن ــب قب ــرط ها را اغل ــا ش بچه ه
ــری  ــر آدم ديگ ــل ه ــمی، مث ــی و جس ــول ذهن ــران معل دخت
ــنهادها را  ــی از پيش ــه خيل ــت ک ــی اس ــد. طبيع ــی دارن نيازهاي
ســريع قبــول کننــد. کســانی کــه بــه نحــوی از ايــن مرکــز بيــرون 
آمده انــد هــم روايــت مشــابهی دارنــد. ش. کــودک 12 ســاله ای که 
بــه فــروش مــواد مخــدر مشــغول اســت،  در پاســخ بــه اينکــه چــرا 
ــد.« و  ــت می کنن ــد: »اذي ــد می گوي ــداری نمی مان ــز نگه در مراک
وقتــی از او می پرســی: »يعنــی چه جــور اذيتــی؟ تنبيــه بدنــی؟« 
ــب را  ــن مطل ــت... « اي ــه. اذي ــی ن ــه بدن ــد: »تنبي ــخ می ده پاس

خبرگــزاری مهــر نوشــت.

 تجاوز به دختران معلول در پرورشگاه ها !

ابتکار طرح کمربند و جاده، سيستم پرداخت برون 
مرزي بين بانکي چين )CIPS(  ، هنگ کنگ بعنوان 
يک رابط فوق العاده، ثبات بازار سرمايه و تکنولوژي 
مالي به عنوان آخرين حلقه اتصال، پنج عامل اصلي در 

جهت بين المللي شدن يوآن چين هستند . 
هدف از طرح کمربند و جاده که در سال 2013 آغاز 
شده، گسترش روابط تجاري مابين آسيا، آفريقا و اروپا 
ميباشد که توسط ميلياردها دالر سرمايه گذاري در 

زيرساخت ها مورد حمايت قرار گرفته است  . 
يکـي از اهـداف ايـن طرح افزايـش اسـتفاده از يوآن 
در بازارهـاي نوظهـور بـا افـق توسـعه منابـع جديد 
ميباشـد و بـا کمـک سيسـتم پرداخت بـرون مرزي 
بيـن بانکـي چيـن )CIPS(  ، در فـاز اول بـا توجـه بـه 
اسـتاندارد جهانـي ISO20022  ، يـوآن پـل ارتباطي 
بيـن چيـن و جهـان ميباشـد و  CIPS  بـا کاهـش 
عمليـات درون بانکـي در جهـت کارايـي باالتـر در 
پرداختهـاي بين المللي بـه بانکها کمک ميکند و در 
فـاز دوم بـا کاهـش سـاعات کاري و افزايش عمليات 
الکترونيکـي، نقطـه عطفي در توسـعه پايدار چشـم 
انـداز روشـن جهاني شـدن يوان ميباشـد. همچنين 
هنـگ کنـگ بعنوان يـک رابط فـوق العاده با سـهم 
76 درصـد همچنان مرکـز اصلي و برتر نقل و انتقال 
جهانـي يـوآن ميباشـد. از طـرف ديگـر بـا توجه به 
ثبـات بازار سـرمايه و افتتاح بازارهاي سـرمايه چين، 
کـه در اوايـل سـال 2007 آغـاز شـده، چشـم انـداز 
بازار سـرمايه به طرز چشـمگيري تکامل يافته است 
بـه تدريـج با تغييـر مقـررات، بـازار را براي سـرمايه 
گـذاري خارجـي بيشـتر آمـاده ميکنـد. بـه عنـوان 
آخريـن حلقـه اتصـال، فنـاوري هـاي مالـي جديـد 
بـه سـرعت در حـوزه پرداختهـاي بين المللـي ارائه 
ميشـوند و شـرکتهاي پرداخت آنالين چين در حال 
افزايـش حضـور خـود در عرصه جهاني ميباشـند و 
بانکهـاي چيني کـه جزو بزرگترين بانکهـا در جهان 
ميباشـند، خدمـات نوين پرداخت الکترونيکـي را در 
راسـتاي جهانـي شـدن ارائـه داده و هـر روزه به اين 

هـدف نزديکتر ميشـوند . 
در اين راستا با توجه به مسير جاده، پرداختها 
از طريق يوآن با مشارکت کشورهاي آسياي 
متنوعي  هاي  موقعيت  و  يافته  افزايش  ميانه 
براي کشورهاي اروپاي غربي ايجاد ميشود تا 
ميانه  آسياي  و  اروپا  در شرق  مانند کشورها 
و  شوند  مند  بهره  يوآن  توسط  پرداخت  از 
همچنين نقل و انتقال يوآن در آسياي جنوب 
رشد  آبي  ابريشم  جاده  طريق  از  نيز  شرقي 
چشمگيري داشته است .  همچنين در راستاي 
مراکزي  تاسيس  با  چين  يوآن،  ارز  احياي 
و  بانکي  انتقال  و  نقل  کشور،  از  خارج  در 
پرداختهاي برون مرزي بوسيله يوآن را تسهيل 
نموده است که موجب گسترش روابط تجاري 
از يک طرف  و  المللي ميشود  بين  در سطح 
زمينه استفاده از يوآن به عنوان ارز مبادالتي 
در جهان را فراهم ميکند و از طرف ديگر باعث 
افزايش  اين  شد.  خواهد  يوان  ارزش  افزايش 
ارزش يوآن تاثيرات عمده اي بر اقتصاد چين 
واردات  و  صادرات  شامل  که  گذاشت  خواهد 
چين هم خواهد شد. از زمان روي کار آمدن 
دولت آقاي شي جين پين، سياستهاي دولت 
در راستاي تقويت بازار داخلي به منظور ارتقا، 
است.  بوده  چيني  کاالهاي  کيفيت  بهبود  و 
محصوالت  قيمت  بهبود  يوآن  ارزش  افزايش 
چين را به دنبال دارد که از يک سو تخصيص 
منطقي منابع در جهان را ترويج ميدهد و از 
سوي ديگر نيز اختالف تجاري را کاهش مي 
دهد که منجر به تعادل پرداخت ها و اصالح 
قيمت  ميشود.  چين  در  مازاد  بزرگ  تجارت 
نگرفته  قرار  تأثير  تحت  داخلي  محصوالت 
کاهش  و  ارز  نرخ  کاهش  دليل  به  واردات  و 
قيمت، افزايش پيدا ميکند و در نهايت منجر 
به کاهش قيمت کاالها خواهد شد که موجب 
دستيابي به تثبيت ارز و مهار تورم خواهد شد. 
افزايش ارزش يوآن مي تواند به طور موثر بازار 
ارزش  با  ها  تقويت کند و شرکت  را  وارداتي 
را تشويق  المللي  بين  بازارهاي  از  افزوده کم 
نوآوري  مديريت،  تقويت  آوري،  فن  ارتقاء  به 
از  اما پس  المللي کند .   افزايش رقابت بين  و 
قيمت  نسبي  کاهش  و  يوآن  ارزش  افزايش 
وارداتي  کاالهاي  مصرف  وارداتي،  محصوالت 
چين، افزايش يافته که موجب تاثيرات منفي 
تغيير  به  توجه  با  و  ميشود  داخلي  بازار  بر 
تقاضاي کلي، رشد اقتصادي کاهش مي يابد 
به  را  اشتغال  کاهش  و  بيکاري  افزايش  که 
منجر  يوآن  قيمت  افزايش  آورد.  مي  همراه 
صادرات  قيمت  در  توجهي  قابل  افزايش  به 
اوليه  مواد  چين خواهد شد، صنايع کوچک، 
و محصوالت پر مصرف چيني از لحاظ قيمتي 
قدرت رقابت بين المللي را از دست مي دهند 
و بر محصوالت و صنايع کوچک و حتي توسعه 
صنعت تاثير مي گذارد و از طرف ديگر، طبق 
آمار، از ژوئن 2017، ذخاير ارز خارجي چين به 
3.0568 تريليون دالر رسيد و اکثر ذخاير ارز 
خارجي، دالر هستند. بنابراين افزايش ارزش 
يوآن و کاهش ارزش دالر باعث شده که ذخاير 
ارزي کشور، زيان هاي زيادي را متحمل شوند 
اقتصادي  رکود  بودجه،  کسري  به  منجر  که 
و فشار داخلي در نتيجه افزايش ارزش يوآن 
است و نهايتا انتظار ميرود افزايش ارزش يوآن 
منجر به ايجاد رونق و حباب دروغين و گمراه 

کردن اقتصاد به جهت غير منطقي شود . 

 پنچ عامل
 بين المللي شدن »يوآن«

جنگ با کره شمالي قيمت نفت را سرسام آور مي کند
ترقی اقتصادي: شرکت اطالعات انرژي وود 
نظامي  درگيري  يک  که  داد  هشدار  مکنزي 
تمام عيار در شرق آسيا مي تواند باعث برهم 
خوردن بيش از يک سوم تجارت دريايي نفت 

خام جهان شود . 
به گزارش اويل پرايس، شرکت اطالعات انرژي 
بين  تنش ها  رفتن  باال  از  پس  مکنزي  وود 
کره شمالي و همسايگان آن و آمريکا، هشدار 
داد که يک درگيري نظامي تمام عيار در شرق 
آسيا مي تواند باعث برهم خوردن بيش از يک 

سوم تجارت دريايي نفت خام جهان شود . 
ايـن شـرکت مشـاور گفـت کـه چنيـن درگيـري اي مي توانـد باعـث فلـج شـدن ظرفيـت توليد و 
پااليـش شـرق آسـيا شـود. حـدود 65 درصـد ظرفيـت پااليشـگاهي نفـت خـام آسـيا در چيـن 
ژاپـن و کـره جنوبـي واقع شـده اسـت بنابرايـن تاثيرات يـک جنگ تمام عيـار مي توانـد محدوده 
گسـترده اي را درگيـر کنـد و زمـان زيـادي ادامـه داشـته باشـد. مهمتريـن سـوال ايـن اسـت که 

احتمـال وقـوع چنيـن جنگـي تـا چه حد اسـت؟
پيونگ يانگ براي توسعه قابليت هاي نظامي خود توسط موشک هايي قاره پيما که مي توانند کالهک 
هسته اي با خود حمل کنند، مصمم است. رسانه هاي دولتي اين کشور ادعا مي کنند که کالهک 
هسته اي واقعي است و عکس هايي از رهبر اين کشور که در حال بررسي اين سالح است منتشر 
که  گذشته  ماه  چند  در  بالستيک  موشک هاي  آزمايشات  در  سريع  موفقيت  از  پس  مي کنند. 
کره جنوبي، ژاپن و آمريکا را در محدوده قرمز قرار مي دهد، صحبت  بيشتر در مورد کالهک هاي 
هسته اي چيزي است که دنيا نمي تواند آن را تحمل کند اما با اين حال اين تمام گفتمان کره شمالي 

شده است  . 
گرفتن  درنظر  با  نيست.  دور  واقعيت  از  چندان  همه،  خواست  برخالف  جنگ،  مي رسد  نظر  به 
بزرگترين  ميان  و کره جنوبي در  ژاپن  اين حقيقت که چين  و  اين منطقه  پااليشگاهي  ظرفيت 
مصرف کنندگان نفت قرار دارند، چنين جنگي خبر خوبي براي اوپک و توليدکنندگان بزرگ نفت 
است. اما همه اين کشورها، همان گونه که وود مکنزي اشاره کرده است سهم زيادي از نفت خام را 
به خود اختصاص مي دهند و اين به معناي آن است که تاثير جنگ شرق آسيا بر قيمت نفت خام 

ممکن است کوتاه مدت باشد . 
ماه گذشته سازمان ملل تحريم هاي جديدي را بر عليه کره شمالي اعمال کرد که باعث مي شود يک 
سوم صادرات ساليانه اين کشور که برابر 1 ميليارد دالر مي شود، حذف شود. تا به حال تحريم ها 
نتوانسته اند هيچ تاثيري بر برنامه موشکي پيونگ يانگ بگذارند. باور اين مساله سخت است که کيم 

تحت تاثير اين تحريم ها به پاي ميز مذاکره برگردد و برنامه هسته اي خود را تعليق کند . 

- من زندگی را دوست دارم،ولی از زندگی دوباره می ترسم!،دين را دوست دارم،ولی از 
کشيش ها می ترسم!،قانون را دوست دارم،ولی از پاسبان ها می ترسم!،عشق را دوست 
دارم،ولی از زن ها می ترسم!.کودکان را دوست دارم،ولی از آينه می ترسم!.سالم را 
دوست دارم،ولی از زبانم می ترسم!،من می ترسم ، پس هستم،اين چنين می گذرد روز 

و روزگار من،من روز را دوست دارم،ولی از روزگار می ترسم...
-درختان می گويند بهار،پرندگان می گويند ، النه،سنگ ها می گويند صبر،و خاک ها 

می گويند مصاحب
و انسان ها می گويند »خوشبختی«،اّما همه ی ما در يک چيز شبيهيم ،در طلب نور !،ما 

نه درختيم،و نه خاک .
پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخيص ،بايد در حريم خودمان 

جستجو کنيم  ...
مادرم؟مادرکو  کو  ام؟خانه  خانه  کو  وطنم؟وطن  کو  زمينم؟زمين  کو  -کهکشانها 

کبوترانم؟من گم شدم در تو يا تو گم شدی در من ، ای زمان؟ ...
- در انتهای هر سفر،در آيينه،دار و ندار خويش را مرور می کنم،اين خاک تيره اين 
زمين،پاپوش پای خسته ام،اين سقف کوتاه آسمان،سرپوش چشم بسته ام،اما خدای 
دل،در آخرين سفرفدر آيينه به جز دو بيکرانه کران،به جز زمين و آسمان ،چيزی نمانده 

است،گم گشته ام ... کجا؟نديده ای مرا ؟...
- نيم ساعت پيش ،خدا را ديدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش،سرفه کنان در حياط 
از کنار دو سرو سياه گذشت،و رو به ايوانی که من ايستاده بودم آمد ،آواز که خواند تازه 

فهميدم ،پدرم را با او اشتباهی گرفته ام !...
- مـا چيسـتيم ؟!جـز ملکلولهـای فعـال ذهـن زميـن ،کـه خاطـرات کهکشـان 

هارا،مغشـوش ميکنـد!...
- بی تو نه بوی خاک نجاتم داد،نه شمارش ستاره ها تسکينم،چرا صدايم کردی چرا 
؟،سراسيمه و مشتاق سی سال بيهوده در انتظار تو ماندم و نيامدی،نشان به آن نشان،که 

دو هزار سال از ميالد مسيح می گذشت،و عصر،عصر واليوم بود!...
- و رسالت من اين خواهد بود،تا دو استکان چای داغ را،از ميان دويست جنگ 
خونين،به سالمت بگذرانم،تا در شبی بارانی،آن ها را ،با خدای خويش،چشم در 

چشم هم نوش کنيم!...
- می دانی .... ؟ به رويت نياوردم  !از همان زمانيکه جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما 

“فهميدم پای ” او ” در ميان است!...
-با اجازه محيط زيست در دريا دکل می کاريم،ماهی ها به جهنم ! کندوها پر از قير شده 
اند،زنبورهای کارگر به عسلويه رفته اند ، چه سعادتی !،داريوش به پارس می نازيد ، ما 

به پارس جنوبی !...

کافه اندیشه
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کافه داستان

اوايـل فقـط چيزی مثل احترام بينمان بود.احترام دو انسـان.به خواسـته هـا و عاليق يکديگر.
تنهـا چيـزی کـه ميفهميـدم رياضيـات بـود.و البتـه طعـم و بـوی قهوه.ميتوانسـتم با چشـم 
بسـته از فاصلـه ده متـری تشـخيص دهـم قهـوه ای کـه از فالسـکش مينوشـد قهـوه مزارع 
پـدرش اسـت. و همانقـدر هـم رياضيـات را ميشـناختم.اعداد و ارقام و معلومـات و مجهوالت 
و حجـم و سطح.شـايد تنهـا چيـزی کـه دوسـت داشـتم بفهمم.بقيـه چيزهـا دروغ بودند.يـا 
ميتوانسـتند دروغ باشـند.رياضيات خالصـه و حقيقـت هـر چيـزی بود.رياضيات نميتوانسـت 
دروغ بگويـد.و قهـوه هـم جـزء مهـم و سرنوشـت سـازی از زندگـی مان.زندگـی مـن خالصه 

شـده بـود در دو چيز:رياضيـات و قهـوه.و او پديـده جديـدی در زندگـی ام.
او معلم انشـاءمان بود.از عشـق دانش آموز و معلم بسـيار گفته اند و نوشـته اند.اما من عاشـق 
او نبـودم.او هـم نبود.اوايـل فقـط چيـزی مثـل احتـرام بينمان بـود.و با هـم سـر ميکرديم.او 
بخاطـر اينکـه شـاگرد اول مدرسـه بودم از سـر تقصير انشـاءهای مزخرفم ميگذشـت.من هم 

بـا بـی حوصلگی کالسـهايش را تحمل ميکردم،شـايد بخاطر رنگ چشـمانش.
رنـگ چشـمانش بنفـش بود.بله.بنفش.شـايد بـرای شـما رنـگ بنفش عـادی باشـد ولی توی 
کل جنـوب السـالوادور هيـچ زنـی بـا چشـمان بنفـش وجـود نـدارد.و هميـن موضـوع برای 
اوليـن بـار مـرا جـادو کرد.بـه دنيايـی ديگـر برد.چيزی را تـوی مغزم روشـن کرد.فعـال کرد.
دنيايـی بـا انسـانهايی بـا چشـمان بنفش.وقتی دنيايـی با انسـانهايی با چشـمان بنفش وجود 
داشـته باشـد دنيايـی بـا پرنـدگان سـخنگو هـم وجـود خواهـد داشـت.همينطور دنيايـی بـا 
سـربازان مهربان.دنيايـی بـا دزدهـای فيلسـوف.دنيايی بـا جنگلهايـی آبـی.و آن روز لعنتـی 
احتـرام را تبديـل بـه چيـز ديگـری کـرد کـه بـا يـک واژه قابـل بيـان نيست.سـاندويچم را 
خـورده بـودم و تـوی حيـاط مدرسـه بـا بچـه هـا گـپ ميزدم.همـه منتظـر بودند تـا يکی از 
تيمهـا شکسـت بخـورد و تيم بعدی وارد زمين شـود.توی مدرسـه ما فقط دو تـا دروازه وجود 
داشـت.و بـرای بـازی بايد صبـر ميکرديم.انتظـاری احمقانه بـرای هيچ.حوصله ام سـر رفت و 

يـادم افتـاد يـک سـاندويچ ديگر تـوی کيفـم دارم.بـه کالس رفتم.
در سـکوت کالس پشـت ميزش نشسـته بود و ميگريست.شـانه هايش ميلرزيد.کنارش رفتم.
تـا بحـال اينطـور بـه او نزديک نشـده بودم.احترامـی که بينمـان حکفرما بود باعث شـده بود 
تـا هيچوقـت از مـرز معينی بـه يکديگر نزديک نشـويم.اما او ميگريسـت.و من بايـد نزديکش 
ميشـدم.علت را جويـا شـدم.گفت هـر وقـت بزرگ شـوی ميفهمی!ولـی من بـزرگ بودم.چرا 
فکـر ميکـرد مـن کوچکم؟!دسـتانش را گرفتم.سـرش را از روی ميـز برداشـت و نگاهـم کرد.
اشـکهايش هـم بنفـش بود!دسـتش را از تـوی دسـتانم بيرون کشـيد.کيفش را برداشـت و از 
کالس بيـرون رفـت.و از آن لحظـه بـه بعد فقـط احترام بينمـان نبود.بايد بـه او ثابت ميکردم 
کـه مـن بزرگـم. و ميتوانـم کمکـش کنـم. و ميتوانم جلـو گريه هايـش را بگيرم.هـر چند که 
اشـکهای بنفش زيبايش را دوسـت داشـتم.بايد کاری ميکردم. در ذهن ظريف و احساسـاتی 
او شـايد معنـای بـزرگ بودن ،توانايی نوشـتن انشـاء بود.اما مـن بلد نبودم.هيچگاه هم سـعی 
نکـرده بـودم بلـد شـوم.تنها چيزی کـه ياد داشـتم رياضيات بود و طعـم و بـوی قهوه.اما بايد 
شـروع ميکردم.قهـوه زيـاد دم کردم برای شـب زنده داری طوالنی و شـروع کـردم. واژه ها را 
ريختم روی دايره.جمعشـان کردم،تفريقشـان کردم.کنار هم گذاشتمشان.داسـتانی سـاختم.و 
شـکل دادم.داسـتانی مثـل يـک خط بـی انتها.يا مثـل پاره خطـی بـا انتها.مثل يـک دايره.يا 
مثـل يـک هـزار ضلعـی منتظم.معلوماتـی داخل داسـتان نهـادم و مجهوالتی.و آخر داسـتان 
مجهـوالت را پيـدا کردم.و باالخره در سـپيدی سـحر انشـايم آمـاده بود.و من هـم آماده بودم 
تـا انشـايم را اولين نفر بخوانم.اما او نيامد.ناظم نخراشـيده مدرسـه بجايـش آمد و گفت امروز 
بجـای او کالس انشـاء را برگـزار ميکنـد.و مـن انشـايم را نخواندم.هيچوقت.فـردا هـم نيامد.و 
هفتـه هـای بعـد هم.بعدهـا فهميدم پـدرش بخاطر سـقوط قيمت قهوه سـکته کـرده و مرده 
بـود. و بـا مادرش به شـمال السـالوادور سـفر کرده اسـت.جايی دور.آنسـوی کـوه ها.اما جای 
اشـکهای بنفشـش روی ميـز همچنـان مانده اسـت. و عشـقش همچنان مرا رياضـت ميدهد.

رياضيات انشاء
آمديمخانهنبوديدترجمه :مرتضی دربهشتی

غالمرضا تختی 

نسرين ظهيری

کافه کتاب 

روايـت خانـه هـای مشـاهير ايـران- بـه بهانـه 5 شـهريور ماه 
سـالروز تولـد جان پهلوان تختی سـری بـه خانه او زديـم. به زيرزمين 
اشـاره مـی کنـد بـا نگشـت نشـانه:« اينجـا را نـگاه کـن اينجـا اتاق 
نشـيمن تختـی بـود.« بعـد باغچـه نيـم در يک متـری را نشـان می 
دهـد :« اينجـا هـم اتاقـی بـود کـه تختـی در آن بـه دنيا آمـد.« بعد 
هـوای بـاالی يـک ايـوان نيم در سـه متری را نشـان می دهـد:« آنجا 
هـم مطبـخ خانـه بود.« هـوا و هوا و هـوا. توی هوا کروکی می کشـم. 
حسـن مافی ، کسـی که حاال صاحب خانه پدری تختی اسـت جدی 
بـه نظـر مـی رسـد :« نگـران ديوارهـای قديمـی خانه پـدری تختی  
نباشـيد زيـر هميـن موزائيـک هـای حيـاط مدفـون شـده و دسـت 
نخـورده انـد . جايشـان امـن اسـت. » زيـر پاهايمـان تاريـخ خفتـه و 
ماشـين صاحبخانـه رويش پارک شـده اسـت. ميـدان تختـی را پيدا 
کـرده ايـم. فلکـه اول تختـی و خانـی آبـاد پـر اسـت از انواع و اقسـام 
کوچـه و خيابـان بـه نام تختـی . همه نشـانی خيابان هـا را می دانند 
امـا نشـانی خانـه پدری تختـی را هيچ کس نمی داند . اسـم مسـجد 
قنـدی اما گره گشـا سـت . چنـد خانه باالتر پيرمردهای محل دسـت 
دراز مـی کنند و خانه را نشـان می دهند. خيابان تختی راسـته خرما 
فـروش هاسـت . جعبـه های خرما جملگـی بار زده می شـوند و خانه 
تختی هم شـده مغازه خرما فروشـی مافی و در کنارش خانه سـيمان 
سـفيد چنـد طبقـه ای روی خرابـه های خانـه پدری تختی سـاخته 
شـده اسـت . آقـای مافی ايـن خانـه را 496 هزار تومان خريده اسـت 
:« خانـه خرابـه بـود زلزله 58 هم آمد و ديگر سـقف هـا روی ديوارها 
نمی ايسـتاد . سـتون های چوبی سـاختمان کج  شـده بود نمی شـد 
نگهـش داشـت وگرنه بـرای من فرقـی نمی کـرد . اگر خانـه قديمی 
سـرپا بـود حـاال قيمتـش سـر مـی زد به آسـمون.« حسـن مافـی از 
شـهرداری هـم دل خوشـی نـدارد:« ايـن جـا را مـی خواهنـد امـا نه 
بـه قيمـت. مثـل اينکـه مـی خواهند اينجـا را مـوزه کنند امـا حاضر 
نيسـتند پول خرج کنند. » حسـن مافی ذوق زده می گويد:« همين 
باغچـه را نـگاه کنيـد مـادرم تعريـف می کند کـه من سـوخته بودم 
و مـادر تختـی منـو گذاشـت الی پنبه و تـوی اتاقی کـه جای همين 
باغچه بود بيسـت روز نگهم داشـت تـا زنده بمونم.« مـادر صاحبخانه 
از پشـت شيشـه هـای دری کـه بـه ايـوان کوتـاه ختم می شـود نگاه 
مـی کنـد. صاحبخانـه می گويـد: » مهم اينـه که اين جـا خانه پدری 
تختـی بـود ،حاال هم به خاطر همين شـهرداری مشـتری اش اسـت . 
در و ديـوار کـه چنـدان ارزسـی نـدارد.« ايوب سـر می رسـد . گر چه 
هيـچ کـس ايـوب مهاجـر کابلـی را نمی شناسـد امـا او که حـاال 78 
سـال دارد ،41 سـال پيش در مسـتندی که تلويزيون در مورد تختی 
سـاخته بـود يکـی از گفتگو کننده هاسـت:« هر سـال وقت سـالگرد 
تختـی که می شـه همـان فيلم قديمی را نشـان می دهنـد آن روزها 
37 سـال داشـتم. » فاميـل پـدر تختـی حاجـی قلـی بـود. همه می 
گوينـد کـه پـدرش مـال و منال نداشـت . امـا اولش اين جـوری نبود 
يـک يخچال قديمی داشـت و در زميـن های اطـراف زراعت می کرد 
و بعـداً ورشکسـته شـد. يـک تختی تـوی خانه بـود که پـدرش روی 
آن مـی نشسـت ،بخاطـر هميـن فاميلش شـد تختی. پـدر تختی در 
زميـن هـای اطـراف راه آهـن زراعت مـی کرد. رضا شـاه زميـن ها را 
گرفـت. منظـورم زميـن های چيت سـازی گمـرک اسـت . بعد همه 
چيـز را از دسـت دادنـد. بعـداً محمدرضـا آمـد گفت: پدر مـن زمين 
هرکـس را پـس گرفتـه بيايد پـس بگيـرد. آن وقت ها تختـی کارش 
بـاال گرفتـه بود . نرفـت زمين ها را پس بگيرد . حقـوق راه آهن را هم 
مـی داد بـه مـردم.« ايوب پـای همه گفتگوهاسـت ،خاطـرات را توی 
ذهنـش جمع کرده اسـت  و با چشـم های آبی آسـمانی انـگار از هدر 
رفتنشـان مـی ترسـد :«عرضـم به حضور شـما بگويـم از مـردی اين 
آقـا تختـی . يـک گدايـی بود تـوی محله که چـالق بود . هـر روز می 
آمـد کنـار مدرسـه دخترانه و آه می کشـيد مه يعنی می شـه يکی از 
ايـن هـا مال من بشـه . خالصـه يکـی از دخترها که باباش سـرهنگ 
بـود موضـوع رو مـی فهمـه و خالصـه زنـش می شـه . تختـی وقتی 
موضـوع رو متوجـه شـد رفت يـک دکه روزنامـه فروشـی رو با کمک 
بچـه هـا علـم کرد تـا آن آقـا بتواند درآمد داشـته باشـد . شـهرداری 
چـی هـا خيلـی اذيـت کردنـد و چنـد بار دکـه رو خـراب کردنـد اما 
تختـی رفت دکه رو سـيمانی کـرد تا نتوانند کاری کننـد. خيلی مرد 
بـود.« ايـوب مـی گويد معلوم نيسـت کجای روايتش سـاخته ذهنش 
اسـت و کجايـش راسـت . امـا مـی گويـد و قسـم می خـورد تـا باور 
کردنش آسـانتر شـود. دلش می خواهد پهلوانش را به بهترين شـکل 
تصور کند:« کشـتنش کار شـاپور غالمرضا بود . يک باشـگاه داشـت 
کـه يـک روز وارد باشـگاه شـد . برايش دسـت نزدند و تا تختـی وارد 
شـد فريـاد جمعيـت بلند شـد. حسـودی اش شـد . توی مرده شـور 
خانـه گفتنـد:« جنـازه را ببريـد و دور بزنيد . وقتی جنازه را به پشـت 
کردنـد يک سـوراخ پشـت کله اش  داشـت ،خـودم ديدم.«بچـه ها با 
بسـتنی عروسـکی رد می شـوند و هيچ کـدام از ايـن پيرمردهايی که 
روی سـکوی جلوی مسـجد قندی نشسـته اند توی گوششـان آدرس 
خانـه تختـی را تکرار نکرده اند . پارسـا بسـتنی اش را ليس می زند:« 
تختـی ،آهـان اينجـا خيابـون تختيـه .« اخم هايـش در هم مـی رود 
و وقتـی خانـه پـدری تختی را نشـان مـی دهـم:« واقعاً ايـن جا خانه 
تختـی بـوده ... فکـر نکنـم ايـن خانـه کـه قديمی نيسـت . تازه سـاز 

اسـت . تختـی همونيه که کشـتی مـی گرفت.« 

باشگاه پوالد
هـن و هـن نفـس ها ،بوی عرق کشـتی گيرها ، حريـف های تمرينی 
کيـف مـی کنند زير فـن های سـنگين تختی .«يـا علی«ها منعکس 
مـی شـوند زير سـقف باال بلند باشـگاه پـوالد کـه دارد آوار می شـود. 
پـرده هـای سـبز رنگ بـه ميزهای سـبز رنـگ مـی خـورد و ديوارها 
پلـه شـده انـد و زخمی . کسـی حـاال پيتوتک شـده ، شـارها قل می 
خورنـد تـوی سـريرها و تختـی بـا چشـم های حيـران به تـوپ های 
رنـگ وارنـگ نـگاه مـی کند کـه با چـوب های بلنـد بچـه  محله ای 
هـا مـی روند توی سـوراخ ها. بچه هايی که نشسـته اند روی سـکوی 
جلـوی در باشـگاه پـوالد ،پانزده شـانزده سـاله انـد. تابلـوی زردرنگی 
روی تيـر بـرق کوچـه طبرسـتان خيابـان حافـظ قـرار دارد که اسـم 
باشـگاه و شـماره تلفن رويش نوشـته شـده اسـت . اين شماره همين 
جاسـت . محمدرضـا مـی خنـدد:«آره ،امـا مال 88 سـال پيـش بود. 
وقتـی باشـگاه فوالد سـاخته شـد.« بچـه ها بـا حسـرت آدم هايی  را 
کـه در باشـگاه رفـت و آمد مـی کنند رج مـی زنند :« مـا نمی تونيم 
. بليتـش گرونـه ،خصوصـی هم هسـت . بايد کارت مخصوص داشـته 
باشـيد.« حکايـت تلـخ باشـگاه پوالد می رسـد بـه سـال 1342 حاج 
حسـين رضـی زاده آن را بـه يـک سـالن تبديـل کـرد که دو تشـک 
قانونـی در آن قـرار مـی گرفـت . هـم محلی هـا می گوينـد که حاج 
حسـين وقتـی باشـگاه را از دسـت داد دق کرد . حاال نـوه جوان حاج 
رضـی زورخانـه را نه بيليـارد خانه را می چرخاند. حاج حسـين رضی 
،غالمرضـال تختـی ومرحوم عباس زنـدی ،پهلوان وفـا و بقيه پهلوانها 

اينجـا تمرين مـی کردند. 

مدير هتل آتالنتيک : اين رسم پهلوانی نبود
مـی شـمارد:« 252 بـار .« طاقـی آب انبـار تنگ و نفس گير اسـت . 
آب انبـار قديمـی زيـر سـاختمان هتل آتالنيـک ، پله هـا کم عرض 
و بلنـد قـد، مثـل همه سـرداب هـا ی زير همـه سـاختمان های پير 

ايرانـی. آقـای سـاعد هـم مـی شـمارد :« شـما دويسـت و پنجـاه و 
دوميـن نفريـد.« چشـم های خاکسـتری درشـت اميرحسـين که با 
موهايش سـت شـده هنوز نـم دارد. مثل همين سـردابی که با هفت 
پلـه حيـاط زيبای هتل آتالنتيـک را به زيرزمينی نمـور و تاريک می 
بـرد. پلـه ها تمام نشـده سوسـک هـا می گرزنـد و عنکبـوت ها هم. 
مـرد چـراغ ها را يکی يکی روشـن مـی کند :« می گويند با سـاواک 
همـکاری مـی کـردم و آن هـا تختی را کشـته انـد و از ايـن آب انبار 
کـه به زيرزمين سـاواک راه داشـت ،جنـازه اش را آورده اند گذاشـته 
انـد تـوی اتـاق 23.« چشـم هـای خيسـش را پيوسـت مـی کند به 
مسـتنداتش:« دسـت بکشـيد روی ديوارهايش ،شايد سـوراخ سمبه 
ای پيـدا کنيـد کـه من تـوی اين 41 سـال نديـده باشـم. » ديوارها 
سـيمانی انـد و لولـه هـای موتورخانـه روی سـقف پيچ خـورده اند و 
نفـس بـاال نمـی آيد. امير حسـين 41 سـال اسـت که مجبور شـده 
سـند و مدرک بياورد که در مرگ همسـفر و رفيقش شـريک نبود:« 
بچـه محـل بوديـم ،اون بچـه خانـی آباد ،من بچـه قنات آبـاد . با هم 
رفتيـم آلمـان بنـزش را آورديـم . مـن بـرای مذاکـره با باشـگاههای 
خارجـی بـه قـول خـودش ديلماج بـودم . نـان و نمک هـم را خورده 
بوديـم. امـا او پهلـوان بـود و رسـم پهلوانی بجـا نياورد . هنـوزم نمی 
دانـم کـه چـرا بـرای مـردان اتـاق 23 هتـل مـن را انتخـاب کـرد.« 
اميرحسـين دو بار اوين رفته و بازخواسـت شـده . همان اوايل انقالب 
مـردم خشـمگين از اتفاقـات جلوی هتلـش تظاهرات مـی کردند به 
خونخواهـی پهلوانشـان که دلشـان نمی خواسـت جز کشـته شـدن 
سرنوشـت ديگـری را برايش بپذيرند. اميرحسـين و هتـل آتالنتيک 
بهانـه خوبـی برايـش بـود:« شـب شـانزده دی مـاه از شـکار آمـد و 
گفـت دير وقت اسـت ،نمـی خواهـد زن و بچه اش را بدخـواب کند. 
اتـاق 23 خالـی بـود و مـی خواسـت بـا تفنگش بـرود مقـررات نمی 
گذاشـت. تفنـگ کنار اتـاق من مانـد.. بنزش جلوی هتل پـارک بود.

نصفـه شـب کارگرها صـدای آب شـنيده بودنـد که رفته بـود حمام 
و بعـد هـم قلـم و کاغـذ خواسـته بـود . فـردای آن روز بانـک ملـی 
بـودم کـه از هتـل زنگ زدنـد گفتند :«ماشـين تختی پنچر شـده و 
هرچـه بـه اتاقـش زنگ مـی زنيم گوشـی را بـر نمـی دارد. »گفتم:« 
چنـد دفعـه در بزنيـد اگر خبری نشـد در اتاقـش را باز کنيـد .تا من 
رسـيدم مامـوران کالنتـری هم آمدنـد . تختی روی تخـت افتاده بود 

و کنـارش هم يک قرص مسـکن ،يادداشـت هـای روزانه و وصيتنامه 
اش بود.« عروسـک های کاله مخملی ايسـتاده اند روی ميز عسـلی 
البـی هتـل ،با سـيبيل هـای کلفت و دسـتمال گـردن هـای يزدی. 
آرامـش و سـکوت همگامـی می کنـد با مـردی که از گفتگـو کردن 
مـی گريـزد:« چـی از جون مـن می خواهيد يـا از جون اون ؟ سـوژه 
هـا تـوی اين مملکت تمام شـده و همـه اش در مورد او می نويسـيد 
که کشـته شـده يا خودکشـی کرده . آن 251 خبرنگار قبلی نوشـته 
انـد . 41 سـال اسـت کـه زجـر مـی کشـم . زخمـی که مثـل خوره 
افتـاده بـه جونـم . چند سـال پيش بابـک آمد هتـل در را بـاز کردم 
گفتـم :«بابـک آمـدی بـه خونخواهـی بابـات ؟آمـدی ببينـی چطور 
بابـات رو کشـتم ؟ بابـک گريـه کـرد و دسـت انداخـت دور گردنـم 
و گفـت:« آقـای سـاعد شـما مـا را حالل کنيـد ،ببخشـيد.« پيرمرد 
مـی گويـد و چشـمهايش قل مـی زند:«آنقدر اذيتم کردنـد که رفتم 
پيـش آقـای طالقانی ،چند خيابان آنطرفتر توی مسـجد فخر،نزديک 
فردوسـی نمـاز مبـی خوانـد . گاهـی کمـک می کـردم به مسـجد . 
گفتـم بياييـد مـن را بکشـيد و آنقـدر دنبال قاتـل نباشـيد . اگر قرار 
اسـت روزی چنـد بـار بميـرم و زنده شـوم بهتـر اسـت اعدامم کنيد 
و زجـر کـش نشـوم. گفت:«نگـران نباش ،ما هـم می دانيـم واقعيت 
چيسـت ،اما چيزهايی را نمی شـود جار زد. برو خيالت راحت باشـد 
ديگـر کسـی مزاحمـت نمی شـود . هر کـی از او می گويـد بايد آخر 
ماجـرا را ماسـت مالـی کنـد مثل فيلمش. شـما هم سـرو تـه قضيه 
را يـک جـوری هـم مـی آوريـد. هيچ وقـت از خودتـان پرسـيده ايد 
چـرا خانـم توکلـی جـواب شـما خبرنگارها را نمـی دهد و 42 سـال 
اسـت که سـکوت کرده ؟ می توانسـت برود و ازدواج کند ،شـرايطش 
را هـم داشـت امـا نکرد«گوشـی را برمـی دارد و تـوی دفترچه تلفن 
دنبال شـماره مـی گردد. صـدای زنگ...صدای زنی آشـنا می آيد که 
با آشـنايی دادن سـاعد خوشـحال می شـود و احوالپرسـی می کند . 
پيرمـرد ماجـرا را توضيـح می دهـد و وقت گفتگو مـی خواهد. خانم 
توکلـی عصبانـی می شـود :«مـن حوصله ايـن کارها را نـدارم . تلفن 
خونـه رو بـه هيچکـس ندهيـد و خداحافظـی مـی کنـد...« »ديدی 
خانـم . اگـر دنبـال قهرمـان و پهلـوان می گرديد سـراغ بقيـه را هم 
بگيريـد . پهلـوان های زيادی از باشـگاه پـوالد بيرون آمدنـد و مدال 

آوردنـد بـرای اين مملکـت . چرا تختـی ...؟«

معرفی کتاب 
بادبادک بازنخســتين اثــر منتشرشــدهٔ خالــد 
حســينی، رمانــی بــه زبــان انگليســی اســت. 
ــندهٔ  ــک نويس ــر ي ــتين اث ــان نخس ــن رم اي
ــان انگليســی محســوب  ــه زب ــتانی ب افغانس
می شــود. در ســال 2007 ميــالدی فيلمــی 

بــر اســاس ايــن کتــاب ســاخته شــد.
ايــن کتــاب توســط مترجمانــی چــون 
مهــدی غبرايــی و ســپس زيبــا گنجــی 
فارســی  بــه  زاده  ســليمان  پريســا  و 
ــت  ــر رواي ــان امي ترجمــه شد.داســتان از زب
اهــل  نويســندهٔ  يــک  اميــر  می شــود، 
افغانســتان از تبــار پشــتون ســاکن کاليفرنيا 
ــرای نجــات يــک بچــه راهــی  اســت کــه ب
ــه در  ــتانی ک ــود؛ افغانس ــتان می ش افغانس
ــی  ــت و يک ــان اس ــت طالب ــت حاکمي تح
از ســخت ترين دوران تاريــخ چنــد هــزار 
ــهٔ  ــه بهان ــد و ب ــپری می کن ــاله اش را س س
ــتان  ــر داس ــتان امي ــه افغانس ــفر ب ــن س اي

تعريــف می کنــد. را  زندگــی اش 
روايــت ايــن رمــان دوســتی اميــر بــا 
ــالگی  ــن 12 س ــر در س ــت; امي ــن اس حس
ــت  ــن خيان ــود حس ــگی خ ــار هميش ــه ي ب
ــد  ــال ها مانن ــا س ــاه ت ــن گن ــد و اي می کن
ــده و  ــر مان ــش گي ــتخوان در گلوي ــک اس ي
ــرای  حتــی شــادترين لحظــات زندگــی را ب
او تيــره و تــار می کنــد. در ســال 1979 
ــر  ــتان امي ــه افغانس ــا ب ــه روس ه ــا حمل ب
ــام  ــراری ميشــوند، و تم ــا از افغانســتان ف ب
ــم  ــته را ه ــيرين گذش ــخ و ش ــای تل روزه
در ذهــن خــود بــه فريمانــت مــی برنــد. در 
ــان حســن و همســرش را  ــان طالب ــن زم اي

بــه جــرم هــزاره بــودن به قتــل ميرســانند و 
تنهــا پســری معصــوم )ســهراب( از آنهــا بــه 
يــادگار مــی مانــد، پســری کــه در دســتان 
طالبــان اســير مــی شــود. اميــر بــا شــنيدن 
ايــن داســتان بــه خاطــر جبــران خيانتــش 
نســبت بــه حســن تصميــم بــه نجــات دادن 
ــه  ــاره ب ــکا دوب ــرد و از امري ــی گي ــر م پس

ــردد و ... ــی گ ــتان برم افغانس
برگی از کتاب 

مــن  و  ترســم  : خيلــی مــی  او گفــت 
گفتــم : چــرا؟ و او گفــت : چــون از تــه دل 
خوشــحالم دکتــر رســول . خوشــحالی ايــن 
شــکلی وحشــتناک اســت . ازش پرســيدم : 
چــرا؟ و او گفــت : وقتــی دســت سرنوشــت 
بخواهــد چيــزی را ازت بگيــرد ، مــی گــذارد 
ايــن طــور خوشــحال باشــی.فقط يــک گنــاه 
ــه  وجــود دارد و آن دزدی اســت .... دروغ ک
بگويــی حــق کســی را از دانســتن حقيقــت 
ــود دارد  ــاه وج ــک گن ــط ي ــی دزدی.فق م
والســالم و آن هــم دزدي اســت. هــر گنــاه 
ديگــري هــم نوعــي دزدي اســت مــي 
ــردي را  ــر م ــم؟ اگ ــي گوي ــه م ــي چ فهم
ــق  ــي دزدي. ح ــي را م ــک زندگ ــي ي بکش
زنــش را از داشــتن شــوهر و حــق فرزنــدش 
ــي دروغ  ــي دزدي. وقت ــدر م را از داشــتن پ
بگويــي حــق کســي ار از دانســتن حقيقــت 
ــق  ــي ح ــب مي کن ــي تقل ــده اي. وقت دزدي
ــچ کاري  ــي دزدي. هي ــاف را م ــت انص رعاي
پســت تر از دزدي نيســت اميــر. اگــر کســي 
چيــزي را کــه مــال خودش نيســت بــردارد، 
خــواه جــان يــک آدم باشــد خــواه يــک تکه 

نــان تــف بــه رويــش.
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