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کسب و کار هستند؟

دو جریان سرانجام بهم رسیدند؟

نفوذ سلبریتی ها 
دردنیای روشنفکرها؟

صفحه3

مقررات غلط در بانک ها            

چشم انداز اقتصاد ایران در 2 سال آینده
ترق�ی اقتص�ادی : اقتصاد امروز دنی��ا اقتصادی درهم تنیده و پیچیده اس��ت به همین دلی��ل آگاهی در مورد 
رش��د اقتصادی دنیا در یک س��ال می          تواند تا حدودی تصوی��ری از وضعیت اقتصادی تمامی کش��ورها ارائه دهد. 
طب��ق گزارش اخیر صن��دوق بین المللی پول در س��ال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ می��ادی اقتصاد دنیا با نرخی مش��ابه نرخ 

رش��د اقتصادی س��ال ۲۰۱۷ یعنی ۳.۷ درصد رش��د خواهد کرد. این نرخ نس��بت به پیش بینی            ارائه ش��ده در ماه 
 آوریل ۰.۲ درصد کمتر اس��ت و بیش��ترین کاهش هم در کشورهای صنعتی مش��اهده خواهد شد. به عنوان مثال 

انتظار می          رود...

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال پنجم- شماره66  
نیمه دوم دی 1397- قیمت 1000تومان

صفحه 4
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وابستگی بودجه سال آینده به نفت 
چقدر است؟

 بیماری نظام بانکی
علت است یا معلول؟

دل نوشته تهیه کننده اولین تئاتر 
مالی در ایران)شوبیل(

صفحه 2

صفحه3

صفحه 4

سهم مناطق نفت خیر از صادرات نفت افزایش یافت

مشروحاینگزارشرادرصفحهدوبخوانید

ترقی اقتصادی : عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در س��ال 1397 و 1398 بيش از 
هر چيز متأثر از وضع تحريم هاي جديد و بحران ارزي است. تجربه پيشين تحريم 
هاي گس��ترده اقتصادي عليه ايران در س��ال هاي ابتدايي دهه نود كه آثار آن در 
بخش حقيقي از سال 1391 بروز يافت، نشان مي دهد كه بخش هاي نفت، صنعت 
و ساختمان بيشترين آسيب پذيري را از شرايط تحريم دارند و در مرحله بعد بخش 

هاي خدمات و كشاورزي از اين موضوع تأثير مي پذيرند.
 مرك��ز پژوه��ش های مجلس تحليل بخ��ش حقيقی اقتصاد ايران، عملكرد رش��د 
اقتصادی سال 96 و پيش بينی سال 97 را در شهريور ماه امسال منتشر كرده بود. 
حاال دوباره اين گزارش به روزتر و با اعداد جديدتر  با عنوان »تحليل بخش حقيقی 
اقتصاد ايران؛ عملكرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397« منتشر شده 

است كه گويای حال بدتر اقتصاد كشور است.
از همين رو اين گزارش می نويسد: ارزيابي اقتصاد ايران در 6 ماهه اول سال جاري 
نش��ان مي دهد كه عملكرد بخش حقيقي نازل تر از انتظارات قبلي بوده اس��ت. از 
جمله ميزان كاهش توليد برخي صنايع نظير خودروسازي مورد توجه بوده است. از 
طرف ديگر، در حالي كه س��طح اسمي برخي مخارج نظير مخارج جاري و عمراني 
دولت و نيز سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش قابل مالحظه ای نداشته است 
افزايش سطح قيمت ها )مصرف كننده و توليدكننده(، رشد حقيقي برخي بخش ها 

نظير ساختمان و خدمات عمومي را با كاهش بسيار مواجه كرده است.
عملكرد اقتصادي سال 1397 متأثر از تحريم ها و همچنين سياست ها و عملكرد 
نامناس��ب ارزي نيمه اول س��ال است. بر اين اس��اس، در اين گزارش ضمن تحليل 
عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول س��ال جاري، با ارزيابي اثرگذاري بر عملكرد بخش 
حقيقي و توليد در ادامه سال، متناسب با زمانبندي اعالم شده براي تحريم ها، در 
دو س��ناريو متفاوت آثار تحريم بر رش��د اقتصادي و رشد بخش هاي اصلي برآورد 
شده است. تحريم هاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است. كانال 
هاي مس��تقيم تأثير تحريم ها بر اقتصاد ايران، ش��امل كاهش صادرات به خصوص 
صادرات نفتي، كاهش واردات به خصوص واردات كاالهای واس��طه اي و سرمايه اي 
و محدوديت هاي بانكي است. با اين حال تبعات غيرمستقيم تحريم ها به خصوص 
تأثير آن بر افزايش س��طح نااطميناني در اقتصاد ايران نيز داراي اهميت اس��ت كه 

الزم است در تحليل ها مورد توجه قرار گيرد.
ب��ا در نظر گرفتن دو س��ناريوي متفاوت از صادرات نفت خ��ام و ميعانات گازي به 
عنوان ش��اخصي از ميزان عمق تحريم هاي اقتصادي )به ترتيب صادرات ميانگين 
1.9 ميلي��ون بش��كه در روز نفت خام و ميعانات گازي و ص��ادرات ميانگين روزانه 
1.5 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي( پيش بيني مي شود در سال 1397 
رش��د اقتصادي ايران در س��ناريوي اول منفی 2.6 درصد و در سناريوي دوم منفی 
5.5 درصد باش��د. اين ميزان براي رش��د اقتصادي بدون نف��ت 0/5 ) نيم( و منفی 

0.5درصد برآورد مي شود.
صن��دوق بي��ن المللي پول و بان��ك جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود رش��د 
اقتصادي ايران در سال 2018 را به ترتيب منفی 1.5 و منفی 1.6 درصد و در سال 

2019 به ترتيب منفی 3.6 و منفی 3.7 درصد پيش بيني كرده اند.
گزارش مركز پژوهش ها همچنين می نويسد: برآوردهاي انجام شده در سناريوهاي 
يك و دو، با فرض تداوم ش��رايط موجود صورت گرفته اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه ب��ه طور بالقوه سياس��تگذار مي تواند با اتخاذ سياس��ت هاي فعاالنه مناس��ب 
وضعيت جديد و كاهش تهديدها و بهره گيري از فرصت هاي ناش��ي از آن، تبعات 
منف��ي را كاه��ش دهد. پيش از اين مركز پژوهش��هاي مجلس، ب��ا در نظر گرفتن 
هم��ه تهديدها، امكان��ات و فرصتهاي موجود، برنامهاي عمليات��ي با عنون »برنامه 
فعاالنه ضد تحريم« تهيه كرده و در اختيار سياس��تگذاران ذيربط قرار داده اس��ت. 
برآوردهاي انجام ش��ده نشان مي دهد كه با فرض اجراي برنامه مذكور، اين برنامه 
مي تواند تا 1 درصد در سال 1397 و 3 درصد در سال 1398 رشد اقتصادي بدون 

نف��ت را افزايش دهد. ب��ه عبارت ديگر به طور بالقوه و با ف��رض اتخاذ تدابير فعال 
 سياستي،رش��د اقتصادي بدون نفت در س��ال جاري و سال 1398 مي تواند مثبت 

باشد.
طبق اين گزارش، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در س��ال 1397 و 1398 بيش از 
هر چيز متأثر از وضع تحريم هاي جديد و بحران ارزي است. تجربه پيشين تحريم 
هاي گس��ترده اقتصادي عليه ايران در س��ال هاي ابتدايي دهه نود كه آثار آن در 
بخش حقيقي از سال 1391 بروز يافت، نشان مي دهد كه بخش هاي نفت، صنعت 
و ساختمان بيشترين آسيب پذيري را از شرايط تحريم دارند و در مرحله بعد بخش 

هاي خدمات و كشاورزي از اين موضوع تأثير مي پذيرند.
همچنين حس��اب هاي ملي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه درآمد ملي نسبت به 
توليد ناخالص داخلي تأثير بيش��تري از تحريم ها مي پذيرد به نحوي كه با وجود 
اف��ت منف��ی 7.7 درصدي توليد ناخالص داخلي در س��ال 1391، افت درآمد ملي 
در اين س��ال منفی 14.6 درصد بوده اس��ت. با توجه به رش��د حدود 1.2درصدي 
جمعيت افت درآمد ملي سرانه نيز در اين سال منفی 15.8 درصد برآورد مي شود. 
با در نظر گرفتن اهميت درآمد ملي س��رانه، تغييرات اين متغير الزم اس��ت مورد 

توجه قرار گيرد.
با تجرب��ه تحريم های قبلی، گزارش مركز پژوهش ها چش��م انداز اقتصاد ايران را 
بررس��ی كرده اس��ت. اين گزارش ادامه می دهد: با توجه به ماهيت نس��بتاً مشابه 
تحري��م ه��اي اقتصادي جدي��د آمريكا با تحريم ه��اي دور قبل��ي، انتظار مي رود 
در س��ال 1397 در صورت عدم اتخاذ تدابير ضد تحريمي ش��اهد وضعيت نس��بتاً 
مش��ابهي با س��ال 1391 از حيث تأثير بر عملكرد بخش حقيقي باش��يم. بررس��ي 
وضعي��ت كلي عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول اين س��ال اي��ن موضوع را تأييد مي 
كن��د. در اين دوره ش��اهد جهش ارزي، افت توليد برخي صنايع و افزايش س��طح 
عموم��ي قيم��ت ها بوده ايم كه انتظ��ار مي رود در ادامه، عملك��رد توليد و بخش 
حقيق��ي اقتصاد را تحت تأثير ق��رار دهند. در اين گزارش، عالوه بر تحليل عملكرد 
6 ماهه اقتصاد ملي، سعي مي شود با در نظر گرفتن سناريوهاي محتمل به برآورد 
رش��د اقتصادي سال 1397 بپردازيم. همچنين س��عي خواهد شد چشم اندازي از 
 عملكرد رش��د اقتصادي در س��ال 1398 نيز با توجه به برخي سناريوهاي محتمل 

ارائه شود.
سناريوهاي در نظر گرفته شده به شرح زير هستند:

س�ناريو اول: سال 1397: افت ميانگين حدود 800 هزار بشكه اي صادرات نفت 
و ميعانات گازي در نيمه دوم س��ال )ميانگين 1.9 ميليون بش��كه در روز صادرات 

نفت و ميعانات در كل سال(
 سال 1398: ميانگين روزانه يك ميليون بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي

س��ناريو دوم: س��ال 1397: افت ميانگين حدود 1.6 ميليون بشكه در روز صادرات 
نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال )ميانگين حدود 1.5 ميليون بشكه در روز 

صادرات نفت و ميعانات در كل سال(
سال 1398: ميانگين روزانه 800 هزار بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي

اين گزارش درباره سناريوها می نويسد: 1 .انتخاب سناريوها با توجه به اخذ نظرات 
برخي كارشناس��ان حوزه هاي تحريم، بودجه و انرژي در دو حالت خوش��بينانه و 
بدبينان��ه صورت گرفته اس��ت. با اين حال، س��ناريوهاي بدبينانه ت��ري نيز در اين 
زمين��ه مط��رح بوده كه با توجه ب��ه احتمال وقوع پايين تر در اي��ن گزارش از آنها 
چش��م پوشي شده است.2 .انتخاب س��ناريوها بر اساس ميزان صادرات نفت به اين 
معنا نيست كه تنها مجراي تأثيرگذاري تحريم ها بر بخش حقيقي اقتصاد ايران از 
طريق صادرات نفت است. بلكه اين كار صرفاً به منظور نشان دادن و تفكيك عمق 
تحريم ه��اي اقتصادي در حالت هاي محتمل صورت گرفته اس��ت. قبال در گزارش 
ش��ماره 10مج��اري متعدد اثرگ��ذاري تحريم بر اقتصاد ايران بحث ش��د و در اين 

گزارش نيز بر آن اساس تحليل ها و محاسبات صورت مي پذيرد.

اقتصاد ایران به سال 90و 91برمی گردد 

رشد های منفی در انتظار اقتصاد ایران نشسته اند

بانک مرکزی اولویت هایش را گم کرده است  

 بی تاثیری حذف صفرپول 
بر فاکتورهای اقتصاد

 تامین اجتماعی 
»دّر یتیم« حاکمیت

س��ازمان تأمین اجتماعی را نیز بایستی »دّر یتیم« 
حاکمیت دانست چراکه طی ادوار مختلف مجموعه 
اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه که قصد مداخله در 
آن داشته اند و دارند آن را جزئی از حاکمیت تلقی و 
تمامی قوانین و مقررات حاکم بر بخش های دولتی 
و عمومی را برای سازمان جاری و ساری می دانند...

در شرایطی که قدرت خرید برخی از متقاضیان مسکن 
ب��ه دلیل ش��وک ارزی و افزایش نرخ از دس��ت رفته و 
برخی امید به بازگش��ت آرامش قیمتی اجاره نش��ینی 
دارن��د، آیا امکان تس��ری تورم های باال به ب��ازار اجاره  
هست؟ مطابق با اطاعات بانک مرکزی از تحوالت بازار 

مسکن شهر تهران، در آذر ماه امسال...

توس��عه عدال��ت اجتماعی با ب��از کردن بن��گاه های 
خیریه یا گس��تردگی فعالیت نهادها و س��ازمان هایی 
مثل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان ممکن نیست و 
مسیر ریشه کنی فقر از این دروازه ها عبور نمی کند. 
فق��ر تنها زمانی از جامع��ه ای رخت بر می بنددد که 

کشورها مسیر توسعه را طی کنند...

چرا راه دور برویم ؟ همین حاال که این سطرها نوشته 
می ش��وند و همان فردایی که خوانده می شوند، یعنی 
دی��روز و امروز و ف��ردا  امنیتمان را مدی��ون جوانان 
سربازی هستیم که نزدیک به ۲ سال از بهترین دوران 
زندگی خود را نثار کش��ور و مردم خویش می کنند و 

شاید اغراق نباشد... 

 شادی گم شده است
پیدایش کنیم

 سایه تورم مسکن 
بر سر اجاره نشین ها

 کارگر و کارفرما 
یک خانواده اند
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ترق�ی اقتص�ادی : ارزش کل صادرات نفت خام و فروش داخلی میعانات گازی به  
ترتی��ب ۳۰.4۹ و ۲.5۳ میلی��ارد دالر و مجموع این دو ع��دد ۳۳.۰۲ میلیارد دالر 

برآورد می شود
مجم��وع مناب��ع حاصل از صادرات نفت خام و میعان��ات گازی، خالص صادرات گاز 
طبیع��ی و فروش داخلی میعانات گازی برابر 4۷/۳6 میلیارد دالر اس��ت. همچنین 
بررسی الیحه نشان می دهد میزان صادرات نفت خام، روزانه 54/۱ میلیون بشکه با 
قیمت هر بشکه ۱/54 دالر در نظر گرفته شده است و این درحالی است که آمریکا 
ب��ا افزایش تحریم ها به دنبال کاهش صادرات نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی 

کشور است.
طب��ق الیحه بودجه فروش داخل��ی میعانات گازی، ۰/۱۳5 میلیون بش��که در روز 
با احتس��اب تخفیف 5 درصد نس��بت به قیمت صادرات )5۱.4 دالر( لحاظ ش��ده 
اس��ت. با این حس��اب ارزش کل صادرات نفت خام و فروش داخلی میعانات گازی 
ب��ه  ترتیب ۳۰.4۹ و ۲.5۳ میلیارد دالر و مجموع این دو عدد ۳۳.۰۲ میلیارد دالر 

برآورد می ش��ود. ارزش خالص صادرات گاز ۳.45 میلیارد دالر در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. منابع بودج��ه عمومی دولت از مناب��ع نفتی در الیحه )ب��دون اضافه کردن 
 س��قف دوم بودجه(، ۲4.4۰ میلیارد دالر )معادل ۱4۲5 هزار میلیارد ریال( برآورد 
ش��ده است. بر اس��اس ردیف  ۳۱۷۰5 در مرحله اول هیچ  گونه برداشتی از صندوق 
توس��عه ملی در نظر گرفته نش��ده اس��ت، اما طبق بن��د »ب« ماده واحده، یکی از 
محل ه��ای تأمین منابع اعتبارات این بن��د، )مبلغ 4۰۰ هزار میلیارد ریال( صندوق 
توس��عه ملی معرفی شده است. با فرض اضافه کردن سقف دوم، درآمد منابع نفتی 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۸ به ۱۸۲5 هزار میلیارد ریال می رس��د و نس��بت به عدد 
متناظر آن در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷، حدود ۷/4۱ درصد رش��د خواهد داشت. 
لذا وابس��تگی بودجه به نفت از ۳/۳۳ درصد در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ به ۸/4۰ 

درصد در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.
مراجعه به پیوس��ت ۳ الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۸ کل کش��ور گوی��ای این واقعیت 
اس��ت که در بخش مصارف ش��رکت ملی نفت ایران، حدود ۸۱۱ هزار میلیارد ریال 

بابت بازپرداخ��ت وام ها و 
5۱۲ ه��زار میلی��ارد ریال 
باب��ت س��رمایه گذاری در 
این شرکت در نظر گرفته 

اس��ت. اما در مجموع منابع مطمئنی برای ش��رکت 
پیش بینی نش��ده اس��ت.  در نتیجه عملیاتی ش��دن این میزان از سرمایه گذاری و 
حت��ی بازپرداخت بدهی های ش��رکت، نیازمند بازنگری جدی در بودجه س��ال بعد 
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت. عاوه براین ها یکی از موضوعات مهم بودجه بخش 
نف��ت به س��هم مناطق نفت خی��ر اختص��اص دارد که در ردیف ۲۱۰۱۰۹: س��هم 
مناط��ق محروم و نف��ت خیز از صادرات نف��ت خام )۳ درصد( ب��ه مقدار 55۰۲۰ 
میلیارد ریال درج ش��ده اس��ت. این رقم در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ کل کش��ور 
 5۰۸۰۰ میلی��ارد ری��ال ب��ود و مقایس��ه این دو رق��م، نرخ رش��د ۸/۳ درصدي را 

نشان مي دهد.

در شرایطی که قدرت خرید برخی از متقاضیان مسکن به دلیل 
شوک ارزی و افزایش نرخ از دست رفته و برخی امید به بازگشت 
آرامش قیمتی اجاره نشینی دارند، آیا امکان تسری تورم های باال 

به بازار اجاره  هست؟
مطابق با اطاعات بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر 
تهران، در آذر ماه امس��ال تورم مس��کن در تهران به بیش از  ۹۰ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رسیده است. درحالی که تورم 
اجاره بها در آمار رس��می، در حدود ۱۹ درصد است. هرچند نرخ 
رشد اجاره بها در ماه های گذشته از سال جاری در تهران از روندی 
صعودی برخوردار بوده اما رشد آن، به مراتب کمتر از رشد قیمت 

مسکن بوده است.
حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که در شرایطی 
که قدرت خرید بس��یاری از متقاضیان مس��کن به واسطه شوک 
ارزی اخیر و افزایش قیمت ش��دید مس��کن از دست رفته است 
و بس��یاری از آنها به امید بازگش��ت آرامش قیمتی ب��ه بازار به 
اجاره نشینی استمرار بخشیده اند، آیا امکان تسری تورم های باال 

ب��ه بازار اجاره بها نیز وجود دارد؟ پاس��خ به این پرس��ش در گرو 
بررسی دو مسأله »ضوابط تعیین اجاره بها« و »عوامل اثرگذار بر 
تعیین نرخ اجاره بها« در بازار مسکن است که در ادامه این نوشتار 

سعی می شود به طور مختصر به تحلیل هریک از آنها بپردازیم.
در ادبیات مربوط به اقتصاد مسکن برای تحلیل رابطه میان قیمت 
 p استفاده می شود که در آن r به p و اجاره بهای مسکن از نسبت
)قیمت مسکن( در صورت کسر، و r )قیمت اجاره بها( در مخرج 
آن قرار می گیرد. تحلیل س��ابقه این ش��اخص حاکی از رابطه ای 
بلندم��دت و با ثبات اس��ت و تغییرات تکرار  ش��ونده آن در بازار 
مسکن کش��ور طی دو دهه گذش��ته را تأیید می کند. بر اساس 
اطاعات ثبت ش��ده از نرخ های بازار مسکن طی سالیان گذشته، 
نس��بت p به r از اوایل دهه هفتاد خورشیدی تا کنون، در دامنه 
نس��بتاً مشخصی حرکت کرده است. به نحوی که این نسبت، در 
زمان رونق بازار مس��کن، افزایشی و در دوره رکود، کاهشی بوده 

است.
از سوی دیگر در محاسبات رایج در میان فعاالن بازار مسکن نیز 
معموالً از فرمول و قانون های نانوشته ای استفاده می شود که البته 
چندان حساسیتی به مقتضیات بازار و اقتصاد کان ندارد. به طور 

مثال در زمینه محاسبه نرخ رهن و اجاره مدت هاست که از نسبت 
یک چهارم یا یک پنجم )بسته به عمر ملک( برای تعیین قیمت 
رهن کامل ملک و پس از آن نیز از رابطه »هرمیلیون تومان برابر 
با ۳۰ هزار تومان« در تبدیل رهن به اجاره بهای ماهیانه استفاده 

می شود.
اما در خصوص عوامل اثرگذار بر تعیین نرخ اجاره بها در ش��رایط 
کنون��ی باید اذعان داش��ت که نقش دو عام��ل »افزایش قیمت 

مسکن« و »نرخ سود واقعی سپرده بانکی« بسیار پر رنگ است.
ب��ه طور یقین جهش ایجاد ش��ده در قیمت مس��کن و تورم ۹۰ 
درص��دی در این بازار موجبات فاصله گرفتن نس��بت قیمت به 
اجاره بها را از مقدار تعادلی آن فراهم نموده است. نتیجه این امر 
وجود نس��بت های یک ششم و حتی یک هفتم در قیمت گذاری 
ره��ن کامل برخی از فایل ه��ا در آذر و دیماه امس��ال بود. البته 
بایس��تی به این نکته نیز توجه داش��ت ک��ه قیمت هایی که در 
ش��رایط کنونی مبنای محاس��به قرار می گیرند نی��ز با توجه به 
شرایط کنونی بازار مس��کن و دیگر بازارهای جایگزین و به طور 
کلی نااطمینانی های موجود در اقتصاد کان کش��ور، از قطعیت 
برخوردار نیستند و چه بسا اگر مالکان در مقام فروش ملک مورد 
اجاره برآیند، برای فروش آن در این قیمت ها با مش��کات جدی 

روبرو خواهند شد.
همچنی��ن از آنجا که با مش��اهده س��یکل های رک��ود و رونق و 
همچنین بررسی روندهای قیمتی در بازار می توان انتظار در پیش 
بودن رکودی حداقل دو س��ه س��اله را برای بازار مسکن متصور 

ب��ود، انتظار مقداری تعدیل در قیمت مس��کن در آینده چندان 
غیر منطقی به نظر نمی رس��د. از ای��ن رو می توان نتیجه گرفت 
که نسبت های یک ششم و یک هفتم فعلی در محاسبات مربوط 
به اجاره، از محل منطقی تر ش��دن قیمت مسکن در آینده قدری 

تعدیل خواهند شد.
دیگر نکته اثرگذار بر تعیین قیمت رهن و نرخ اجاره بها نرخ سود 
سپرده بانکی است. هنگامی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش 
پیدا کند، موجران به منظور حفظ بازدهی واحد مسکونی اجاره ای 
خود در مقایس��ه با سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری 
نرخ اجاره بها و رهن را افزایش می دهند که این مس��اله در عمل 
به ضرر مستاجران تمام می ش��ود ولی کامًا طبیعی و بر اساس 
قواعد اقتصادی و ش��رایط و اثرات متقاب��ل بازارها مختلف روی 
می ده��د و راه گریزی از آن وجود ندارد. در ش��رایط کنونی نیز 
ب��ه دلیل تضعیف ارزش ریال و همچنین ثابت ماندن نرخ س��ود 
س��پرده گذاری در شبکه بانکی نسبت به سال گذشته، عمًا نرخ 
سود واقعی سپرده بانکی با کاهش چشمگیری مواجه شده است. 
لذا این ش��رایط ممکن است تا حد زیادی زمینه را برای افزایش 
نرخ رهن و اجاره در بازار مسکن در سطحی متناسب با نرخ تورم 
مهیا کند. از این رو در مجموع به نظر می رسد که نسبت قیمت به 
اجاره بها در بازار مسکن در آینده تمایل دارد تا به سمت میانگین 
بلند م��دت خود تعدیل ش��ود. و این بدان معناس��ت که وجود 
تورم های باال و افس��ار گسیخته مشابه آنچه که در بازار معامات 
مسکن مشاهده گردید، در بازار اجاره بها دور از انتظار خواهد بود.

توسعه عدالت اجتماعی با باز کردن بنگاه های خیریه یا گستردگی فعالیت نهادها و سازمان هایی مثل کمیته 
امداد و بنیاد مستضعفان ممکن نیست و مسیر ریشه کنی فقر از این دروازه ها عبور نمی کند. فقر تنها زمانی 
از جامعه ای رخت بر می بنددد که کش��ورها مس��یر توس��عه را طی کنند و طی این مسیر هم جز با حمایت 
از بخش خصوصی واقعی برای ایجاد فرصت های ش��غلی و کار ش��رافتمندانه به جای مستمری بگیری ممکن 
نیست. رابطه کارگر و کارفرما در بخش خصوصی اصیل که در بخش های تجارت، صنعت و کشاورزی فعالیت 
می کند، از دیرباز یک رابطه خانوادگی بوده است. بررسی سال ها روابط کارگری و کارفرمایی در اقتصاد سنتی 
و مدرن ایران گواه  وجود چنین رابطه ای است. در سال های قدم بسیاری از کسبه و فعاالن تجاری و اقتصادی 
ش��اگردی داش��تند که  پس از مدتی وارد خانواده ش��ده و داماد آن ها می شد و به اصل رابطه عمق بیشتری 
می بخشید. با توجه به این صبغه و سابقه به نظر می رسد که کارفرمایان اصیل به اندازه کارگران از مشکات 
کنون��ی رن��ج می برند و در عین حال برای حفظ موقعیت های ش��غلی کنونی و ایجاد فرصت های جدید هم 

تاش می  کنند. من باور دارم که توسعه عدالت اجتماعی با باز کردن بنگاه های خیریه یا گستردگی فعالیت 
نهادها و سازمان هایی مثل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان ممکن نیست و مسیر ریشه کنی فقر از این دروازه 
ها عبور نمی کند. فقر تنها زمانی از جامعه ای رخت بر می بنددد که کشورها مسیر توسعه را طی کنند و طی 
این مسیر هم جز با حمایت از بخش خصوصی واقعی برای ایجاد فرصت های شغلی و کار شرافتمندانه به جای 
مس��تمری بگیری ممکن نیس��ت. اکنون بسیاری از تنش های جامعه کارگری به خصوصی سازی نسبت داده 
می شود که از دهه ۸۰ در اقتصاد کشور اجرا شد. این درحالی است که بخش خصوصی اصیل و واقعی اصالتی 
برای این فرایند قائل نیست و از همان سال های اول به آن گفتیم خصولتی. در واقع خصوصی سازی جریانی 
است که هرچند می توانست به بهبود وضعیت بنگاه ها منجر شود اما به پیامد دیگری رسید. خصوصی سازی 
پس از رس��یدن به مرحله اجرا با دخالت اربابان قدرت و صاحبان قدرت سیاس��ی از جریان اصلی خارج شد و 

درباره ماحصل امروز آن تقصیری متوجه بخش خصوصی واقعی کشور نیست.

تامین اجتماعی »دّر یتیم« حاکمیت
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی را نیز 
حاکمی��ت  یتی��م«  »دّر  بایس��تی 
دانس��ت چراکه ط��ی ادوار مختلف 
مجموعه اج��زاء و عناصر حاکمیت 
ه��رگاه که قص��د مداخل��ه در آن 
داش��ته اند و دارن��د آن را جزئی از 
حاکمیت تلق��ی و تمامی قوانین و 
مقررات حاکم بر بخش های دولتی 
و عموم��ی را برای س��ازمان جاری 
و س��اری می دانند و تمامی اصول، 
قواعد و محاس��بات بیمه ای را کنار 
گذاش��ته و شخصیت مس��تقل حقوقی و اس��تقال مالی و اداری آن را که 
یک س��ازمان مش��اع، بین النسلی و حق الناس اس��ت را نادیده می انگارند. 
مرح��وم جال آل احمد کتابی دارد تح��ت عنوان »جزیره خارک، دّر یتیم 
خلیج ف��ارس« که ب��ه تغییراتی که در آن زمان صنعت نفت بر زیس��ت بوم 
جزیره خارک گذاش��ته، می پردازد. »دّر یتیم« حکایت مرواریدی است که 
به تنهایی در صدف قرار دارد و به همین س��بب درش��ت تر از مرواریدهایی 
اس��ت که چندتایی در یک صدف قرار دارند ولی این مروارید درشت، تنها 

و یتیم است.
به نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی را نیز بایستی »دّر یتیم« حاکمیت 
دانس��ت چراکه طی ادوار مختلف، مجموعه اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه 
ک��ه قصد مداخله در آن داش��ته اند و دارند آن را جزئ��ی از حاکمیت تلقی 
و تمام��ی قوانی��ن و مقررات حاکم بر بخش های دولت��ی و عمومی را برای 
سازمان جاری و ساری می دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای 
را کنار گذاشته و شخصیت مستقل حقوقی و استقال مالی و اداری آن را 
که یک س��ازمان مشاع، بین النسلی و حق الناس است را نادیده می انگارند. 
ول��ی زمانی که بحث کمک و مس��اعدت و حتی ایفای تعه��دات قانونی و 
اس��تیفای حقوق س��ازمان و بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی می رسد، آن را یک سازمان غیردولتی فرض می کنند و با او مثل 
ی��ک بچه یتیم و چه بس��ا بچه یتیم ناتنی )از پدر ج��دا( برخورد می کنند. 
ای��ن رویک��رد در هم��ه ادوار و در همه زمینه ها کم وبیش وجود داش��ته و 
دارد به طور مثال در موضوع خصوصی س��ازی، وقتی موضوع واگذاری سهام 
و ش��رکت های دولتی بابت بازپرداخت بدهی های دولت به س��ازمان تأمین 
اجتماعی می ش��ود، س��ازمان مزب��ور را در کنار بس��یاری از مجموعه های 
حاکمیتی )نهادها، بنیادها و مجموعه های خارج از قوه مجریه( قرار داده و 
»خصولتی« نام می گذارند، ولی وقتی موضوع واگذاری امتیاز بهره برداری از 
معادن و یا مخازن نفتی و ... به سازمان تأمین اجتماعی می رسد، می گویند 
این ها »انفال« اس��ت و قابل واگذاری به س��ازمان تأمین اجتماعی نیست و 
حتی معادن گل گهر را که واگذارش��ده بود پس می گیرند. ولی مش��اهده 
می ش��ود که بعضاً معادن و مخ��ازن نفتی به مجموعه های مش��ابه نه فقط 
باب��ت بازپرداخت بدهی دول��ت بلکه بابت تأمین مالی روزمره و تمش��یت 
امور جاری واگذارش��ده و می ش��ود و حتی مشاهده می شود که محصوالت 
معدن��ی و نفت را در بورس به بخش خصوصی واگ��ذار می کنند و احتماالً 
اگر سازمان بخواهد به این عرصه ورود نماید، این بار خواهند گفت سازمان 
تأمین اجتماعی دولتی یا عمومی اس��ت و امکان رقابت با بخش خصوصی 
را ندارد. این در حالی اس��ت که تجربه نش��ان داده اس��ت خصوصی سازی 
در قال��ب واگذاری س��هام دولتی به س��ازمان تأمین اجتماع��ی موفق تر از 
خصوصی س��ازی به سبک واگذاری هپکو، هفت تپه، فوالد اهواز و نظایر آن 
بوده و هس��ت، چراکه س��ازمان تأمی��ن اجتماعی از یک ن��گاه اقتصادی و 
اجتماعی در بخش اقتصادی و س��رمایه گذاری برخوردار است و بروز بحران 
کارگری یا محلی بابت شرکت های واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی، 
کمتر مشاهده شده است. و از سر اتفاق اگر هنوز در بسیاری از شرکت های 
واگذارش��ده به برخی خاص و خواص و نی��ز مجموعه های نهادی و بنیادی 
بحران هایی ش��بیه هپکو و ... اتفاق نیفتاده است، به خاطر کارکرد سازمان 
تأمین اجتماعی اس��ت که بس��یاری از نیروهای اخراجی و تعدیل شده این 
ش��رکت ها را تحت پوش��ش بازنشس��تگی های زودرس و ی��ا خدمات بیمه 
بیکاری ق��رار داده و علیرغم تأخیر در پرداخت حق بیمه، خدمات بیمه ای 
و درمانی خود را به کارگران آن ها تداوم بخش��یده است. جالب اینکه وقتی 
شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی و مجموعه های نهادی و بنیادی 
دچار بحران و اعتراضات کارگری می ش��وند مجموعه حاکمیت، سراسیمه 
به کمک کارفرمای آن ها می آید و س��یل اعتبارات، تس��هیات و ... به سوی 
این ش��رکت ها سرازیر می شود و حتی از جیب سازمان تأمین اجتماعی نیز 
برای رفع بحران هزینه می ش��ود )برقراری بازنشس��تگی زودهنگام، اعطای 
مقرری بیم��ه بیکاری، ارائه خدمات بیم��ه ای و درمانی بدون دریافت حق 
بیمه، اس��تمهال حق بیمه های معوق و جاری و...( ولی وقتی ش��رکت های 
واگذارش��ده به سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران می شوند )که به ندرت 
اتفاق افتاده اس��ت( مجموعه حاکمیت می گویند س��ازمان تأمین اجتماعی 

مستقل است و خودش باید تأمین مالی کند، سرمایه گذاری کند و ... 
نگاه��ی به قوانین س��نواتی بودجه کل کش��ور به خوبی مبی��ن مظلومیت 
س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت. پرواضح اس��ت که در ادبی��ات بودجه ای 
ردیف ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول بودجه از قابلیت اجرایی بسیار 
باالتری نس��بت به احکام انشایی برخوردار است و غالباً این ردیف ها و ارقام 
من��درج در ردیف ها اس��ت که عملیاتی و محقق می ش��ود و مهم تر آنکه از 
ابتدای سال قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد و اتفاقاً در این بخش همیشه 
س��ازمان تأمین اجتماعی جزو محروم ترین دستگاه های اجرایی بوده است 
البته با این توضیح که ردیف ها، اعتبارات و ارقام مربوط به س��ازمان تأمین 
اجتماعی با سایر دستگاه های اجرایی و دولتی متفاوت است بدین معنا که 
سازمان تأمین اجتماعی خودش رأساً پولی از دولت نمی گیرد و اگر ردیفی 
و اعتباری به این سازمان اختصاص می یابد، وکالتی و نیابتی است و متعلق 
به بیمه شدگان و حق شخصی بیمه شدگان )و کارمندان و کارگران( است و 
یا کمکی است که دولت قصد داشته و دارد که به کارفرمایان داشته باشد، 
ولی دس��تگاه های اجرایی و دولتی غالباً اعتبارات و بودجه را برای تمشیت 

امور جاری خود و کارکنان خود دریافت می نمایند.
این در حالی اس��ت که س��ازمان تأمی��ن اجتماعی یک س��ازمان مدیریت 
درآمد – هزینه و برآمده از مش��ارکت مالی ذینفعان خود )کارگر، کارفرما 
و مس��تمری بگیر( اس��ت و سهم الش��رکه ۳ درصدی دولت بابت حق بیمه 
کارگران نیز اگر محقق ش��ود )که تاکنون نشده است( به واقع حق کارگر و 
کارمند است و کمکی است که دولت به آن ها می کند نه به سازمان تأمین 

اجتماعی.
به طور مثال کمیته امداد در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ در ردیف های بودجه 
بالغ ب��ر 55۰۰ میلیارد تومان از دولت کمک می گیرد ولی س��هم س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی در ردیف های بودجه حدود ۱6۰۰ میلیارد تومان اس��ت 
که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن را خود س��ازمان یاد شده از کارفرمایان وصول 
و به حس��اب خزانه ریخته اس��ت و متعلق به کارگران اس��ت و فقط حدود 
6۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه ای به س��ازمان مزبور بابت کمک به بیمه 
کارگران و برخی اقش��ار خاص در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نتیجه آنکه در 
قوانین س��نواتی بودجه کل کشور، غالباً سازمان تأمین اجتماعی در بخش 
ردیف ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول جزو محرومین است و اگر هم 
برخی احکام انش��ایی برای بازپرداخت بدهی های دولت به س��ازمان تأمین 
اجتماعی قید می ش��ود غالب��اً تحقق نمی یابد و کماکان با س��ازمان تأمین 

اجتماعی مثل بچه یتیم ناتنی )از پدرجدا( رفتار می شود. ادامه دارد.

ترقی اقتص�ادی: اقتص��اد امروز دنیا اقتص��ادی درهم تنیده و 
پیچیده است به همین دلیل آگاهی در مورد رشد اقتصادی دنیا 
در یک س��ال می          تواند تا حدودی تصویری از وضعیت اقتصادی 
تمامی کشورها ارائه دهد. طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی 
پول در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میادی اقتصاد دنیا با نرخی مشابه 
نرخ رشد اقتصادی س��ال ۲۰۱۷ یعنی ۳.۷ درصد رشد خواهد 
کرد. این نرخ نس��بت به پیش بینی            ارائه شده در ماه آوریل ۰.۲ 
درصد کمتر است و بیشترین کاهش هم در کشورهای صنعتی 
مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال انتظار می          رود اقتصاد امریکا 
به دلیل سیاس��ت های تجاری جدیدی که وضع ش��ده است و 
مانع تراش��ی های دولت در مس��یر تجارت آزاد با سرعتی کمتر 
از برآوردهای قبلی رش��د کند. نرخ رش��د اقتص��ادی امریکا در 
این گزارش برابر با ۲.۹ درصد پیش بینی            ش��ده است که نسبت 
به برآورد قدیمی برای این کش��ور در مورد رش��د اقتصادی در 
سال ۲۰۱۹ کمتر است. یکی از این کشورها که اهمیت زیادی 
در اقتص��اد دنیا دارد چین اس��ت. چی��ن در نتیجه تنش های 
اخی��رش با امریکا در زمینه تجارت، وضعیت تعرفه های تجاری 
و مس��ائل دیگری که بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا با 
آن روبه رو ش��د، با نرخ رشد اقتصادی پایین تری روبه رو خواهد 
ش��د. پیش بینی            می          ش��ود در س��ال ۲۰۱۹ اقتصاد چین با نرخ 
پایین تری نس��بت به برآوردهای قبلی رش��د کند و اگر امریکا 
در سیاس��ت هایش تجدید نظر نکند یا چین نتواند کشورهای 
دیگری را جایگزین امریکا کند، این رش��د پایین تر از انتظار در 
اقتصاد چین تا انتهای س��ال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. از آنجا 
که چین دومین اقتصاد دنیا اس��ت، افت نرخ رشد اقتصادی اش 
می          تواند روی برآیند رشد اقتصادی دنیا تاثیر منفی داشته باشد.

رشد اقتصادی خاورمیانه در سال های پیش رو
در سال ۲۰۱۹ اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مشابه سال های اخیر 
رشد می          کند ولی کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و 
شمال افریقا پیشرفت زیادی را در ترازنامه مالی و تراز خارجی 
خود تجرب��ه می          کنند. انتظار می          رود فعالیت های اقتصادی غیر 
نفتی در این منطقه رش��د کند ولی هم زمان میزان تولید نفت 
هم روند افزایش��ی به خود بگیرد. صن��دوق بین المللی پول در 
گ��زارش اخیر خ��ود در م��ورد وضعیت اقتصادی کش��ورهای 
خاورمیانه و افریقای ش��مالی   پیش بینی            های دقیقی ارائه داده 

است که خاصه ای از این گزارش را در اینجا می          بینید:
 در نیم��ه اول س��ال ۲۰۱۸ قیمت نفت در ب��ازار جهانی روند 
افزایش��ی داش��ت ولی در نیمه دوم همین سال نوسان هایی را 
تجربه کرد. در نوامبر ۲۰۱۸ متوس��ط قیمت هر بشکه نفت در 
بازار جهانی برابر با ۷5 دالر بود و انتظار می          رود متوسط قیمت 
نفت در کل س��ال به مرز ۷4 دالر برس��د. در سال ۲۰۱۸ رشد 
تولید ناخالص داخلی در کش��ورهای خاورمیانه و شمال افریقا 
و افغانس��تان و پاکس��تان با نرخ ۱.4 درصد رشد کرد و انتظار 

می          رود نرخ رش��د اقتصادی در این منطقه در س��ال ۲۰۱۹ به 
مرز ۲ درصد برس��د. این در حالی اس��ت که متوسط نرخ رشد 
اقتصادی در منطقه مورد بررس��ی در س��ال ۲۰۱۷ برابر با ۱.۲ 
درصد بوده است. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در منطقه را 
می          توان افزایش فعالیت های غیر نفتی در این کشورها دانست. 
البته دو کشور بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید 

فعالیت های غیر نفتی سرمایه گذاری زیادی کنند.
نرخ رش��د اقتصادی کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج 
فارس در س��ال ۲۰۱۹ به ۳ درصد می          رس��د که نسبت به سال 
پیش از آن ۰.6 درصد بیشتر خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ 
رش��د اقتصادی س��ال ۲۰۱۷ در این منطق��ه ۰.4 درصد کمتر 

خواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت

در فاصل��ه س��ال های ۲۰۰۰ ت��ا ۲۰۱4 ن��رخ رش��د اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیانه و شمال افریقا به طور متوسط برابر با 5 
درصد در هر سال بوده است ولی در سال ۲۰۱5 بعد از سقوط 
قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی این کشورها هم 
کاهش زیادی پیدا کرد و به ۲ درصد رس��ید. در س��ال ۲۰۱6 
دوباره نرخ رش��د اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این 
منطقه اوج گرفت و به 5.۸ درصد رس��ید و در س��ال بعد از آن 
ب��ا تجربه افولی دوباره در مرز ۱.۲ درصد قرار گرفت. در س��ال 
۲۰۱۸ نرخ رش��د اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این 
منطقه به ۱.4 درصد رس��ید و در س��ال بعد از آن به ۲ درصد 

خواهد رسید.
اما وضعیت تورم در این کش��ورها بس��یار نگران کننده تر است. 
گزارش ه��ا نش��ان می          دهد م��ا ش��اهد افزایش نرخ ت��ورم در 

کش��ورهای صادرکننده نفت خواهیم ب��ود. طبق گزارش ها در 
س��ال ۲۰۱5 نرخ تورم در این کشورها برابر با 4.۷ درصد بود و 
در سال ۲۰۱۷ به مرز ۳.6 درصد رسید اما در سال ۲۰۱۸ شاهد 
رسیدن نرخ تورم به مرز ۹.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به مرز ۹.۹ 
درصد خواهیم بود. کشورهای صادرکننده نفت اقتصادی وابسته 
به این منبع ان��رژی دارند و تغییرات قیمت نفت می          تواند روی 
رش��د اقتصادی و توان مالی دولت ها در اداره امور کش��ور تاثیر 
مس��تقیم داشته باشد. رش��د اخیر قیمت نفت در بازار جهانی 
سبب ش��د تا اقتصاد کشورهای نفت خیز عملکرد خوبی داشته 
باش��د ولی این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. پیش بینی            می          شود 
بعد از یک اوج گیری نس��بی در سال ۲۰۱۹، قیمت نفت دوباره 
روند نزولی به خود بگیرد و تا سال ۲۰۲۳ به مرز 6۰ دالر تقلیل 
پی��دا کند. در نتیجه تاثیر قیمت ب��االی نفت روی اقتصاد این 
کش��ورها از بین خواهد رفت و نرخ رش��د اقتصادی کشورهای 
صادرکنن��ده نفت در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد. در فاصله 
سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ متوسط نرخ رشد اقتصادی ساالنه در 
این دسته از کشورها برابر با ۲.۳ درصد خواهد بود که پایین تر 

از روند تاریخی رشد اقتصادی در منطقه است.
 تحریم نفتی ایران، عاملی بسیار اثرگذار روی بازار

یکی از عواملی که باعث ش��ده است پیش بینی            آینده بازار نفت 
بسیار دشوار باشد مس��ئله تحریم نفتی ایران است. ایران یکی 
از بزرگ ترین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است و 
موقعیت استراتژیکی در این منطقه دارد. ایران را می          توان یکی 
از باثبات ترین کش��ورهای خاورمیانه دانست و این تحریم های 
جدید و حذف نفت این کشور از بازار نفت  تاثیری بسیار جدی 

در بازار بر جای می          گذارد.

مطالعات نش��ان داده اس��ت حذف نفت ای��ران از بازار می          تواند 
روی قیم��ت نفت و اقتصاد منطقه تاثیر زیادی داش��ته باش��د 
و اگ��ر تح��ت فش��ارهای امری��کا، ای��ران از ادامه هم��کاری با 
کش��ورهای اروپای��ی در زمینه هس��ته ای س��ر باززن��د، اوضاع 
خاورمیانه بس��یار نابسامان خواهد ش��د. ضمن اینکه بسیاری 
از کش��ورهای خاورمیان��ه هم اکنون درگیر جنگ و نابس��امانی 
 هس��تند و همی��ن مس��ئله ه��م ب��ه ب��ازار نف��ت فش��ار وارد 

کرده است.
باید در نظر داش��ت که تصمیم امریکا برای حذف ۸ کش��ور از  
تحریم خرید نفت ایران گام مهمی در جهت کاهش فش��ار در 
بازار بوده است ولی امریکا تهدید کرده است که این روند موقتی 
اس��ت بنابراین باید منتظر فشارهای باالتری در بازار باشیم. در 
صورتی که دولت امریکا این فشارها را اجرایی کند، قیمت نفت 
در بازار جهانی رش��د خواهد کرد و ب��ازار با چالش های تازه ای 
روبه رو خواهد ش��د. اما اگر این اتفاق نیفتد و امریکا نتواند این 
فش��ارها را عملی کند ب��ازار روندی را که انتظ��ار می          رود طی 
می          کند و ما تا سال ۲۰۲۳ کاهش تدریجی قیمت نفت و تثبیت 

آن در مرز 6۰ دالر را شاهد خواهیم بود.
شاخص های اقتصادی ایران

صن��دوق بین المللی پ��ول پیش بینی            می          کند در س��ال ۲۰۱۸ 
اقتصاد ایران با نرخ منفی ۱.5 درصد رشد کند و در سال ۲۰۱۹ 
سرعت انقباض اقتصادی ایران به ۳.6 درصد برسد. این در حالی 
اس��ت که اقتصادهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و ش��مال 
افریقا با نرخ ۱.4 درصد و ۲ درصد در س��ال های مورد بررس��ی 
رشد خواهند کرد. پیش بینی            می          شود روند افزایش نرخ تورم در 
ایران همچنان ادامه داش��ته باش��د. ایران که در سال های اخیر 
توانسته بود تورم یک رقمی را تجربه کند در سال ۲۰۱۸ شاهد 
رس��یدن نرخ تورم به مرز ۲۹.6 درصد و در سال ۲۰۱۹ به مرز 
۳4.۱ درصد خواهد بود. این در حالی اس��ت که  متوس��ط نرخ 
تورم در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا 

در این دو سال به ترتیب برابر با ۹.۸ و ۹.۹ درصد خواهد بود.
تراز مالی ایران هم در این س��ال ها منفی خواهد بود و از منفی 
۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۱۸ به منفی 4.۲ 
درصد تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۱۹ می          رسد در حالی 
که به دلیل رشد قیمت نفت در کل کشورهای صادرکننده نفت 
در خاورمیانه کس��ری تراز مالی در این دو س��ال روند کاهشی 
خواهد داش��ت. از نظر تجاری وضعیت ای��ران چندان مطلوب 
نخواهد بود. در سال ۲۰۱۸ تراز تجاری ایران برابر با ۱.۳ درصد 
تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در س��ال ۲۰۱۹ به مرز ۰.۳ 
درصد تولید ناخالص داخلی می          رسد. این در حالی است که تراز 
تجاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقه در دو سال مورد 
مطالعه به ترتیب برابر با 4.۷ درصد و 4.۸ درصد تولید ناخالص 

داخلی خواهد بود.

چشم انداز اقتصاد ایران در 2 سال آینده
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد 

سهم مناطق نفت خیر از صادرات نفت افزایش یافت

وابستگی بودجه سال آینده به نفت چقدر است؟

سایه تورم مسکن بر سر اجاره نشین ها 

کارگر و کارفرما یک خانواده اند

د ید گاه 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اتاق تهران
محمدرضا مرتضوی

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
علی حیدری 

کارشناس اقتصادی
محمد ارباب افضلی

ایـــراناقتصــاد   2 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 66 - نیمه دوم دی 1397



بازار پول3

 حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست
 از بانک ملت

ترقی اقتصادی: صدها دوس��تدار و فعال محیط زیس��ت در اقدام��ی خودجوش با مراجعه 
ب��ه صفحه اینس��تاگرام بانک مل��ت، از تصمیم این بانک مبنی بر عدم چاپ سررس��ید نامه 
حمای��ت کردند. در پی اعام توقف چاپ سررس��ید نامه س��ال ۱۳۹۸از س��وی بانک ملت 
صدها کاربر حامی محیط زیس��ت در پاس��خ به دعوت مجمع فعاالن زیست محیطی جهان 
)EAFWorld( به صفحه اینس��تاگرام این بانک مراجع��ه کردند و با کامنت، الیک و پیام 
مس��تقیم )دایرکت( تصمیم بانک ملت را س��تودند.صابریان مدی��ر کل روابط عمومی بانک 
مل��ت ب��ا اعام این مطلب، از همه کاربرانی که با درج کامن��ت، الیک و پیام دایرکت از این 
اقدام حمایت کردند قدردانی و اظهار امیدواری کرد این تصمیم بانک ملت در حفظ محیط 

زیست، پرهیز از هزینه های غیرضروری و کاهش مصرف کاغذ موثر واقع شود.

افزایش ۶۱.۳ درصدی وصول مطالبات بانک سینا
ترق�ی اقتصادی: عضو هیئت مدیره بانک س��ینا از افزایش وصول مطالبات این بانک خبر 
داد.علیرضا تقدیری گفت: با برنامه ریزی و تاش همکاران ستاد و مناطق بانک سینا وصول 
مطالبات این بانک در 6 ماهه اول س��ال ۹۷ در مقایس��ه با 6 ماهه اول س��ال قبل از رش��د 
6۱.۳ درصدی برخوردار شده است.وی با بیان آنکه سیاست بانک سینا بر آسیب شناسی و 
اقدامات پیشگیرانه استوار است، اظهار داشت: آنچه در این بانک همواره مد نظر قرار گرفته 
اعتبارسنجی درست و نظارت بر روند اعطای تسهیات و نظارت بر مصرف آن به ویژه تاکید 
بر اعطای تسهیات به بخشهای پربازده و مولد اقتصادی است تا از ایجاد معوقات جلوگیری 
به عمل آید که همین اقدامات س��بب شده اس��ت تا بانک سینا از لحاظ میزان مطالبات در 

جایگاه بسیار خوبی نسبت به شبکه بانکی قرار گیرد.

 افزایش تسهیالت مسکن با تامین اعتبار 
از صندوق توسعه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه رش��د قیمت مس��کن باعث شده تا 
انصرافی ها از دریافت خرید مسکن صندوق یکم افزایش یابد و به حدود 6۰ هزار فقره برسد 
گفت: افزایش سقف تسهیات خرید مسکن با اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 
امکان پذیر است.ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس که پرسید با توجه به رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته آیا احتمال اینکه سقف 
تس��هیات مس��کن از محل صندوق خانه یکم افزایش یابد وج��ود دارد یا خیر، گفت: منابع 
صندوق پس انداز مسکن یکم به اتمام رسیده است بنابراین اگر بخواهیم عاوه بر این منابعی 
که در قالب مس��کن مهر داریم استفاده می کنیم افزایش سقف تسهیات داشته باشیم باید 

منابع آن پیش بینی شود.

سهام بانک صادرات، از نقدشونده ترین سهام ها
ترق�ی اقتصادی: حجت اله صیدی با بیان اینکه بانک صادرات ایران در حال حاضر جایگاه 
مطلوبی در بورس دارد، گفت: س��هام این بانک، یکی از نقدش��ونده ترین س��هام ها با افزایش 
باالتر از ۱4۰ درصد اس��ت.مدیرعامل این بانک ، با اش��اره به اینکه موفقیت های نظام بانکی 
و پولی به صورت گروهی تحقق پذیر اس��ت، افزود: در پس موفقیت های بانک صادرات ایران 
ش��بکه منسجم و کارکنان خدوم این بانک در سراسر کشور قرار دارند.وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به ش��رایط حساس کش��ور این بانک ریش��ه دار با همت و تاش مدیران و کارکنان 
توانمند، چالش ها را پشت سر گذاشته و توانسته جایگاه مناسبی را در بین بانک های کشور 

به خود اختصاص دهد.

 اجرایی شدن طرح عقیق بانک انصار 
با سقف ۱۰میلیارد ریال

ترق�ی اقتصادی: طرح تس��هیاتی عقیق بانک انصار با س��قف ۱۰ میلیارد ریال و اقس��اط 
۱۰۰ ماهه درحال اجراس��ت و مشتریان بانک ، صاحبان کسب وکار و عموم مردم می توانند 
براساس عقد مرابحه از آن استفاده کنند.اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند به منظور بهره 
مندی از این طرح نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک اقدام کنید 
و بانک نیز به منظور قدردانی از دارندگان این نوع حساب ها خود را مکلف به درنظرگرفتن 
امتیاز تس��هیات برای مش��تریان می داند.این گزارش می افزاید نرخ سود تسهیات از ۸ الی 

۱۸درصد براساس توافق با مشتریان تعیین می شود.

مالکیت paintech برای هیچ شرکتی نیست
ترق�ی اقتصادی: ص��ادق فرامرزی بنیانگذارPAINTECH  گفت : ش��رکت ها و بیزنس 
هایی که رش��د می کنند و یا در مرحله رش��د هستند صاحب زیاد دارند. صادق فرامرزی در 
نشست فیناپ که با عنوان Paintech برگزار می شد گفت: من تعریفی از آن سیب استیو 
جابز دارم آن را به همان هبوط و آمدن انس��ان از بهش��ت به زمین تعبیر می کنم . زمانی 
که دانس��تن،  آرامش بهش��ت را به دردهای زمینی تبدیل کرد ما این س��یب دانایی را گاز 
زدی��م و اکنون باید در جزیره ای که فرود آمدیم  دس��ت و پ��ا بزنیم و جلو برویم.وی گفت 
: مالکیت PAINTECH  برای هیچ ش��رکتی نیس��ت در واقع این واژه مفهومی اس��ت تا 
همیش��ه بتوانیم از آن اس��تفاده کنیم. در حال حاضر در شرکت ایران کیش یک بخش ویژه 
دراین ارتباط با عنوان انس��تیتو پین تک راه اندازی ش��ده است و دوستانی که در چارچوب 
اه��داف pAINTECHمی گنجند می توانند حضور بیابند. در این جا می توانیم تا جایی 

که می شود به استارت آپ ها کمک کنیم.

رکورد شکنی سهام بانک دی در بازار سرمایه
ترقی اقتصادی: س��هام بانک دی از تیرم��اه تاکنون بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت 
کرده و دارایی های با ارزش��ی از جمله نیروگاه دماوند، کوهس��تان پارک شادی مشهد ، برج 
ش��ایان و پروژه چشم تهران در کنار اقدامات ضربتی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره برای 
چابک س��ازی بانک چش��م انداز روشنی را پیش روی این بانک بورسی قرار داده است. سهام 
بان��ک دی از تیرماه تاکن��ون بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت ک��رده و دارایی های با 
ارزش��ی از جمله نیروگاه دماوند، کوهس��تان پارک شادی مشهد ، برج شایان و پروژه چشم 
ته��ران در کنار اقدامات ضربتی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره برای چابک س��ازی بانک 

چشم انداز روشنی را پیش روی این بانک بورسی قرار داده است.

اقتصاد پویا و مولد در سایه صلح جاری است
ترق�ی اقتصادی: دومین دوره از سلس��له همایش های »هنر ب��رای صلح« با موضوع »هنر  
صلح و توس��عه پایدار« با حمایت بانک ش��هر و با حضور س��فیر کش��ور هلند در جمهوری 
اسامی ایران، رئیس مرکز اطاعات سازمان ملل متحد،جمعی از مدیران شهری،دانشجویان 
و عموم عاقه مندان حوزه هنر و صلح، در محل باغ موزه قصر تهران برگزار ش��د.مدیرمرکز 
ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر در حاش��یه همایش »هنر برای صلح« به تشریح ابعاد 
گسترده توسعه صلح در جوامع و نقش آن بر اقتصاد و سبک زندگی افراد پرداخت و افزود: 
بی شک »صلح« شاخص موثر و مهم در تعیین سطح امنیت و اقتصاد جامعه است.حمیدرضا 
عظیمی در همین راستا تصریح کرد: اقتصاد کشورها زمانی می تواند دارای ثبات و جذابیت 
های س��رمایه گذاری باش��د که س��طح امنیت در آنها از تمامی زوایا و سطوح مختلف قابل 
ارزیابی باش��د؛در حال حاضر فعاالن اقتصادی برای بررس��ی جذابیت های یک بازار شاخص 

های مختلفی را در نظر می گیرند که مهم ترین آنها »امنیت و صلح« است.

محصول بانک رفاه محصول برتر ایرانی شد
ترقی اقتصادی: در سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با حضور حسین 
رحمتی عضو هیات مدیره بانک رفاه برگزار شد، اپلیکیشن موبایلی نظام پیشنهادهای بانک 
رفاه پس از تبلت بانک و سامانه سمیم به عنوان سومین محصول خاقانه این بانک معرفی 
ش��د.رحمتی در این جش��نواره که جمعی از مس��ئوالن بانک رفاه نیز حضور داش��تند، طی 
سخنانی اظهار داشت: بانک رفاه بانکی مشتری محور است و این برنامه موبایلی با تمرکز بر 
جلب رضایت مشتریان تاکنون موجب تسهیل در ارائه پیشنهادها توسط کارکنان این بانک 
بوده اس��ت که در برنامه توس��عه ای نسخه جدید اپلیکیشن مذکور، مشتریان نیز می توانند 
پیش��نهادهای خود را ارائه دهند.وی همچنین ارائه این برنامه را در س��طح مشتریان عاملی 

برای کاهش هزینه ها با ارائه راهکارهای مناسب از سوی مشتریان دانست. 

اخبار کوتاه 

ترقی اقتصادی : تورم در کش��ور به 4۰ درصد رسیده است 
و نقدینگی مرز ۱۷5۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و روزی 
هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود. همه چیز 
در اقتصاد کشور شناور است اما گویا آقایان نگرانی دراین باره 
ندارن��د و به امری می پردازند ک��ه اثری در فاکتورهای اصلی 

اقتصاد ندارد.
 حذف چهار صفر فی نفس��ه کار بدی نیس��ت اما در اولویت 
نیس��ت آن هم زمانی که بحران های ارز و تورم و بیکاری هم 
چنان وجود دارد. از سوی دیگر هنوز اقتصاد کشورمان تحریم 

است و نفت ایران خریداری نمی شود.
حذف چهار صفر از پول ملی بیشتر به یک سرگرمی شباهت 
دارد تا یک فوریت. این اقدام هیچ تأثیری در فاکتورهای اصلی 
اقتصاد ندارد. برداش��تن چهار صفر هیچ تغییری در وضعیت 
اش��تغال، تورم، سرمایه گذاری، نرخ س��ود بانکی و نقدینگی 
ایجاد نمی کند درحالی که این موضوعات، مسائل اصلی است 
که بانک مرکزی باید به آن بپردازد. مسئله اصاح نظام بانکی 
و قانون بانکداری که الیحه اصاح آن سال هاس��ت در دولت 
معطل مانده و وضعیت نقدینگی گویا در اولویت بانک مرکزی 
قرار ندارد و البته اقداماتی مثل حذف چند صفر دردی از این 
مس��ائل اصلی درمان نمی کند، آن هم در شرایط کنونی که 
نظ��ام بانکی در وضعیت بحرانی در داخل و ازنظر بین المللی 

هم در فشار است.
 اکنون مس��ئله اف ای ت��ی اف را داریم و بانک مرکزی باید 
هرچ��ه زودتر آیین نامه های مربوط به اجرای قانون مرتبط را 
تدوین و بخش��نامه های آن را هرچه سریع تر آماده کند. این 
تشکیات بین المللی مهلت محدودی به کشورمان برای انجام 
اصاحات الزم داده که از آن مهلت تنها یک ماه باقی مانده و 

این مسئله فوریت بیشتری نسبت به حذف چهار صفر دارد.
 تورم در کش��ور به 4۰ درصد رس��یده است و نقدینگی مرز 
۱۷5۰ هزار میلی��ارد تومان را رد کرده و روزی هزار میلیارد 
تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود. همه چیز در اقتصاد 
کشور شناور است اما گویا آقایان نگرانی دراین باره ندارند و به 
امری می پردازند که اثری در فاکتورهای اصلی اقتصاد ندارد. 
حذف چهار صفر فی نفس��ه کار بدی نیس��ت اما  در اولویت 

نیس��ت آن هم زمانی که بحران های ارز و تورم و بیکاری هم 
چنان وجود دارد. از سوی دیگر هنوز اقتصاد کشورمان تحریم 
اس��ت و نفت ایران خریداری نمی شود. کشورهای معدودی 
می توانن��د از ایران نفت بخرند اما به همان میزان که آمریکا 
به آن ها دیکته کرده و حتی یک بشکه بیشتر هم خریداری 
نمی کنند. دریاف��ت وجوه حاصل از ف��روش نفت از چین و 
هن��د گرفتاری دیگری اس��ت و از کانال ارزی ای��ران و اروپا 
هم هنوز خبری نیس��ت. در چنین ش��رایطی دولت، وزارت 
امور خارجه، بانک مرکزی و ... باید بس��یج ش��وند و اقتصاد 
را از بند این مش��کات رها کنند نه اینکه وقت خود و مردم 
را ب��ه حذف چهار صفر اختص��اص دهند.  حذف چهار صفر 
داس��تانی است که زمان دولت های نهم و دهم مطرح بوده و 

هر بار شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد آن دولت  می گفت 
که تصویب ش��ده و اجرا می شود و خبری هم نبود. پس ازاین 
ولی اهلل سیف رئیس سابق بانک مرکزی این موضوع را مطرح 
کرد. اکنون در کمال تعجب می شنویم که عبدالناصر همتی 
رئیس کنونی بانک مرکزی هم این موضوع را مطرح می کند 
درحالی که هیچ ثباتی در اقتصاد کشور لمس نمی شود. تاش 
ما برای حذف چهار صفر از پول ملی در حالی انجام می شود 
که تورم در کشور از ۱۰ درصد به 4۰ درصد رسیده اما کشور 
همسایه ایران یعنی ترکیه زمانی این سیاست را اجرا کرد که 

تورم از ۷۰ درصد به ۷ درصد رسیده بود.
در همین راس��تا اله وردی رجایی سلماسی، تحلیلگر مسائل 
بانکی بر این باور اس��ت که حذف صفر از پول ملی مختص 

اقتصاد ایران نیس��ت و دولت و بان��ک مرکزی نمی توانند به 
تنهایی اقدام به این کار کنند. پیش از این کشورهای دیگری 
این سیاست را به اجرا گذاشته بودند که آلمان را می توان به 
عنوان خاستگاه آن معرفی کرد. ترکیه نیز یکی از کشورهای 
نزدیک به ایران اس��ت که توانس��ت این برنامه را با موفقیت 
پش��ت س��ر بگذارد.  حال اکنون اقتصاد ایران هم ش��رایط 
تورم زای��ی را تجربه می کند و حج��م نقدینگی از ۱6۰۰هزار 
میلیاردتومان هم گذشته است. از سوی دیگر طی یک سال 
اخیر ارزش پول ملی ایران مقابل دالر به پایین ترین حد خود 
رس��ید و اکنون در گزارش های جهانی ریال به عنوان یکی از 
پول های کم ارزش جهان ش��ناخته می شود. گرچه پول ملی 
ایران اکنون با آن ش��رایط اسف بار پول ترک ها مواجه نیست 
و عده ای هم آن را به اشتباه به شرایط کنونی ونزوئا تشبیه 
می کنند، اما با حذف چهار صفر از پول ملی مردم می توانند 

پول نقد را با سهولت بیشتری جابه جا کنند
وی در ادام��ه اف��زود : قطعا پیش از ح��ذف صفر دولت باید 
اقدامات دیگری انجام دهد که زیرس��اخت های مالی، بانکی 
و پولی کشور اصاح ش��وند. متاسفانه مدت هاست که نظام 
پولی کشور دچار وضعیتی بیمارگونه شده است و اولویت های 
دیگری را برای آن می توان در نظر گرفت. ارتقای شاخص های 
اقتص��ادی همچ��ون افزایش تولی��د، نرخ س��رمایه گذاری، 
آزادس��ازی های اقتصادی، رفع انحصارات، انعق��اد قرارداد با 
بانک ه��ای خارجی، حضور س��رمایه گذاران خارجی، کنترل 
تورم، بهبود نرخ رشد اقتصاد و... باید در اولویت باشند و پیش 
از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرند. 
رجایی سلماسی یادآور شد : همچنین بودجه کشور نیازمند 
اصاحاتی است که از جمله آن می توان سیاست های انقباضی 
را در نظر گرفت. با اینکه دولت بودجه سال آینده را ضدتورم 
می خواند، اما ش��اهد انبس��اط اع��داد و ارق��ام در این الیحه 
هستیم. اگر این موارد رعایت نشوند حذف صفر از پول ملی 
فقط طی مدتی کوتاه اثرات واقعی و روانی خود را در اقتصاد 
می گذارد و پس از مدتی این اثرات نیز از بین می روند و بازار 
به روال عادی خود برمی گردد و آنگاه دولت باید به فکر تورم 

ایجادشده و جبران هزینه های به وجودآمده باشد.

بی تاثیری حذف صفرپول بر فاکتورهای اقتصاد
بانک مرکزی اولویت هایش را گم کرده است  

این روزه��ا در خصوص اص��اح نظام 
بانکی و اجرای دقی��ق قانون بانکداري 
در  زی��ادي  بحث ه��اي  رب��ا،  ب��دون 
س��طوح مختلف مطرح اس��ت. مشهود 
اس��ت که پیش��نهاددهندگان این گونه 
اصاحات، عمدتاً بر اس��اس برداش��تي 
که از معضات اقتصادي و بانکي دارند 
نظرات اصاحي خود را ارائه مي کنند. 
به عنوان مث��ال، در طول چهل س��ال 
گذش��ته، نماین��دگان مجل��س به تبع 
انتظار موکان خ��ود، در درجه اول به 
»اش��تغال« و در اولویت دوم ب��ه »تورم« اهمیت بیش��تري مي دهند. بنابراین 
جهت رفع مشکل اشتغال، دائماً قوانیني تصویب کرده و مي کنند که بانک ها را 
مکلف به اعطاي وام بیش��تر به بخش هاي اقتصادي با تضامین سهل و آسان تر 

مي کند.
به عب��ارت دیگ��ر، برآیند کلی قانون گ��ذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مس��ئله 
اش��تغال بوده و هست. در ش��رایط فعلي نیز که به طور جدي بحث اصاح نظام 
بانکي مطرح اس��ت، آن ها نیز در ش��یپور ناکارآمدي بانک ها مي دمند و اصاح 
آن را منوط به تزریق نقدینگي بیش��تر توس��ط سیس��تم بانک��ي به بخش هاي 
مختلف اقتصادي براي توس��عه اش��تغال یا حفظ میزان اشتغال فعلي مي دانند. 
ای��ن نحوه تفکر درخصوص اصاح نظ��ام بانکي یعني اصاح نحوه اداره بانک ها 
در چارچوب اعطاي تس��هیات بیشتر با نرخ س��ود پایین تر یا استمهال بدهي 

تس��هیات گیرن��دگان. ناکارآمدي نظام بانکي که نتیج��ه ناکارآمدي اقتصاد و 
قوانین خلق الساعه است، مسئله اي در جریان و در عین حال نامشهود است.

اصاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسي و بحران هاي 
غیراقتصادي است، مفهومي ندارد و نمي تواند مشکات ریشه اي اقتصاد را حل 
کند و تنها به معلول مي پ��ردازد. براي نمونه، در تمام برهه هاي زماني، دغدغه 
بیش��تر دولت مردان و مجلسیان نرخ سود بانکي اس��ت، در حالي که نرخ سود 
خود معلول معوقات و مطالبات بانکي اس��ت و از طرفي معوقات هم خود ریشه 
در خرابي اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تس��هیات یا بازده الزم را از چرخه تولیدي 
خ��ود دریاف��ت نمي کند یا گاهي تس��هیات را در معامات س��فته بازي به  کار 
گرفته و س��ودهاي ش��یرین)!( این معامات اجازه نمي دهد تسهیات بانکي را 
بازپرداخت کند. پس تا زماني که مس��ئله معوقات سیس��تم بانکي حل نشده و 
راهکاري براي وصول مطالبات بانکي ارائه نشود، اصاح نرخ سود بانکي و به تبع 

آن، اصاح بخشي از نظام بانکي کارایي الزم را نخواهد داشت.
از س��وی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخش��ي از همین اصاح نظام 
بانکي در نظر گرفته مي ش��ود، به دالیل مختلف گاهي ریشه اي، اجرایي نیست. 
یکي از این دالیل بنیادین به تعریف ربا برمي گردد که به نظر مي رس��د تعریف 
مشخصي در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است که کاهش ارزش 
پول و جبران این کاهش ارزش در معامات پولي، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین 
موضوع اس��اس آنچه را بانکداري بدون ربا نامید مي شود، در اقتصادي که دائماً 

داراي نوسانات باالي تورمي است زیر سؤال مي برد.
دلی��ل مهم دیگر ع��دم اجرای قانون بانک��داری بدون ربا، نح��وه کاربرد عقود 
اس��امي و نقش بانک ها به عنوان واس��طه گر مالي اس��ت. اگ��ر بانک ها را طبق 

قوانین اجرایي موجود به واس��طه اینکه وکیل سپرده گذاران هستند، واسطه گر 
بدانیم )که در واقع متضمن این نقش هستند( پس هر گونه سود و زیان ناشي 
از به کارگیري وجوه به وسیله بانک ها باید در نهایت به سپرده گذار تعلق گیرد. 
این در حالي اس��ت ک��ه بنگاه ها در اقتصادي که به دالیل مختلف سیاس��ي و 
س��اختاري، بازده الزم را ندارد و عمًا بازده بخش هاي مولد آن بس��یار پایین تر 
از تورم اس��ت، چگونه مي توانند به بانک، به عنوان وکیل سپرده گذار سود دهند 
ت��ا بانک هم بعد از برداش��ت حق الوکاله خود، باقي مانده آن را به س��پرده گذار 
دهد؟ نتیجه این مي شود که قانونگذاران ما براي حل مقطعي مسئله، با اعمال 
انواع و اقس��ام قوانین، زیان وارده را متعلق ب��ه بانک مي دانند و بانک را مکلف 
مي کنند که قبل از به کارگیري وجوه سپرده گذاران به صورت وکالتي و مشخص 
ش��دن نتیجه سود و زیان عملیات ناش��ي از آن، سود را به صورت علي الحساب 
به سپرده گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه گذاري ها را خود تقبل 
 کند؛ آن هم در سرمایه گذاري هایي که بازگشت اصل آن هم با ریسک سنگین 

روبه رو است.
جمع بن��دی اینک��ه نظ��ام بانکی ما بیمار اس��ت، ام��ا این بیمار، خ��ود معلول 
علت هاي دیگري اس��ت. ت��ا زماني که اقتص��اد از یک ثبات دائم��ي برخوردار 
نش��ود و متغیرهاي کان اقتصادي مرتباً نوس��ان هاي بزرگ داش��ته باش��ند و 
س��رمایه گذاري هاي مولد نتوانند بازدهي باالتر از نرخ سود بانکي و حداقل نرخ 
تورم کس��ب کنند و از طرفي فرهنگ رو به گس��ترش کس��ب س��ودهاي آني 
و یک ش��به از معامات و س��رمایه گذاري هاي غیر مولد و مخ��رب از بین نرود 
 اص��اح نظام بانکي در عمل هیچ مفهومي نخواهد داش��ت و تاش ها براي آن 

بي ثمر خواهد بود.

ترقی اقتصادی: بانک ها             چارچوب مقرراتی خاصی برای 
تسهیات دهی دارند و این مقررات مزاحم است.در پایش 
اخیر ات��اق بازرگانی تهران، بانک ها             یکی از س��ازمان ها            ی 
مان��ع کس��ب و کار ش��ناخته ش��دند. اینکه چ��را چنین 
تفکری در بین فعاالن اقتصادی ایجاد شده، به چند نکته 
برمی          گردد. یکی از این مس��ائل به تناقض بسیار جدی در 
مقررات موجود در بانک ها             مربوط اس��ت؛ این تناقض ها             به 
گونه ای است که وقتی این مقررات دست و پاگیر و اضافی 
به بانک ها            ی مختلف و واحد ها            ی بوروکرات اداری کش��ور 
اباغ می          شود، ممکن است توسط مجریان تعبیر و تفسیر 
متفاوت داشته باشد و با مانع مواجه شود. در نتیجه زمانی 
که این مقررات غلط با س��لیقه مجریان و کارکنان اداری 
اجرا شود، می          تواند فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار و 

مشتری خود را دچار آسیب و مضیقه کند.
 در واق��ع روی خش��ن بوروکراس��ی، محص��ول و زاییده 
مقررات گذاری غلط و اجرای غلط تر این مقررات نادرست 
اس��ت. این موض��وع در تمام��ی دس��تگاه ها            ی بوروکرات 
وج��ود دارد و بانک ها             نیز از آن بی نصیب نیس��تند؛ اما به 
دلیل اینکه بانک موضوعات بس��یار بااهمیت، حس��اس و 

کلیدی کس��ب و کار را ب��رای تأمین مالی و ارائه خدمات 
و س��رویس ها            ی خ��اص بین المللی دنب��ال می          کند، این 
موضوع جلوه بیشتری دارد. باید در نظر داشت که چنین 
روندی با محدودیت ها            ی بین المللی و تحریم ها             نیز همراه 
شده اس��ت که این کار را برای فعال اقتصادی پیچیده تر 
و س��خت تر می          کند. پیش از اعم��ال  تحریم ها             یک فعال 
اقتصادی و صاحب کس��ب و کار برای استفاده از خدمات 
بین المللی بانک ها            ، نیاز به طی کردن چرخه فعلی نداشت 
و نیاز نبود به صراف مراجعه کند یا خارج از شبکه بانکی 
دریاف��ت و پرداخت خود را انجام دهد؛ اما با این ش��رایط 
تحریمی این اجبار برای صاحب کس��ب و کار ایجاد و در 

شبکه بانکی دچار محدودیت شده است.
 در ای��ن ش��رایط بانک ها             و فعاالن اقتص��ادی هردو دچار 
چالش و آس��یب می          شوند. اما در این میان موضوع بسیار 
مهمی که وجود دارد این اس��ت ک��ه فعاالن اقتصادی به 
دنبال دسترس��ی آسان و کم هزینه به منابع مالی بانک ها             
هس��تند و بانک ها             نیز در این زمینه همراه اند؛ اما با توجه 
به محدودیت ها            ی عنوان ش��ده، خواس��ته آنه��ا عملیاتی 

نمی ش��ود؛ زی��را 
ش��بکه  مناب��ع 
گ��ران  بانک��ی 
ای��ن  و  اس��ت 

ناش��ی  گرانی 
از تصمیم��ات 

سیاس��ت گذاران اس��ت. از طرف دیگر این منابع به اندازه 
کافی نیس��ت و به دلیل نوسانات در سایر بازارها از جمله 
ب��ازار ارز، نیاز فعال اقتصادی در حال افزایش اس��ت؛ اما 
امکان تجهیز برای بانک ها             بس��یار س��خت تر و پیچیده تر 
ش��ده است و این مسئله باعث می          شود که فعال اقتصادی 
پاسخ مناسب از بانک ها             نگیرد و بانک ها             نیز نتوانند وظیفه 
ذاتی و مرس��وم خود را در این حوزه انجام دهند. مشکل 
دیگر این اس��ت که تعداد زیادی از افرادی که تسهیات 
بانکی دریافت کرده اند، در فضای کسب و کار دچار مشکل 
و آسیب ش��ده اند و امکان بازپرداخت تسهیات دریافتی 
برای آنها ضعیف ش��ده اس��ت به طوری ک��ه یا تأخیر در 
بازپرداخت صورت می گیرد یا گله و شکایت می          کنند که 
امکان بازپرداخت ندارند. البته افراد محدودی نیز با ابزار ها             
و روش ها            ی مختلف و استفاده از منافذ سیستم بوروکرات 
پیچیده کشور از منابع بانکی سوءاستفاده کردند و اکنون 
حاضر نیستند منابع را برگردانند در صورتی که اگر منابع 
برگردد، امکان پرداخت بیشتری برای شبکه بانکی فراهم 
می          ش��ود و فعاالن اقتصادی به منابع مالی دسترسی پیدا 

می          کنند.
مقرراتی  چارچ��وب  بانک ها               
خاصی برای تس��هیات دهی 
دارن��د و این مق��ررات مزاحم 
اس��ت. در قان��ون موج��ود 
ب��رای تس��هیل کس��ب و 
یکس��ان  قراردادهای  کار، 
ب��رای تس��هیات در نظر 
گرفته ان��د؛ البته این امر 
شفاف س��ازی  ب��رای 
رابط��ه بی��ن بانک و 

مش��تری صورت گرفته اس��ت. اما این قانون انعطاف را از 
بانک و مش��تری می          گیرد و به دلیل ش��رایط خاص قانون 
و بانک ها            ، اجازه ای به بانک و مش��تری برای توافق شرایط 
داده نمی ش��ود. زمانی که فرم ق��رارداد فی  مابین بانک و 
مش��تری به صورت فرم یکس��ان و مصوب شورای پول و 
اعتبار اس��ت، این امکان از بانک س��لب می          شود تا بتواند 
برخ��ی از بندها را حذف یا اص��اح کند و همین طور این 
اختیار نیز از مش��تری گرفته می          ش��ود. بهتر بود به جای 
قراردادهای یکسان، الگوی قراردادها را به صورت یکسان 
ارائ��ه می          دادند. اما این اجازه به بانک ها             و مش��تریان داده 
می          ش��د که قرارداد را متناس��ب با  وضع خاص دو طرف 
منعق��د کنند. طبیعی اس��ت ک��ه در این ش��رایط رابطه 

مشتری و بانک تنظیم می          شود.
 بانک ه��ا             به هرح��ال دریچه و کانالی برای دس��تیابی به 
تسهیات هستند که البته می          تواند مسدود باشد، درست 
عمل نکن��د یا بد عمل کند؛ اما نمی ت��وان ناکارآمدی در 
ب��ازده تولی��د و ایجاد ارزش اف��زوده، به��ره وری پایین و 
افزایش سرس��ام آور هزینه ها            ی دیگر را به بانک ها             مرتبط 

کرد. 
ب��رای مثال در ش��رایطی که ش��ما هزینه ه��ا            ی دیگری 
همچ��ون افزایش هزینه مبادالتی در ش��رایط تحریمی را 
ب��رای کس��ب و کار پرداخت می          کنید ک��ه هیچ ربطی به 
بان��ک و صاحب کس��ب و کار ندارد، چط��ور می          توان این 
موضوع را فعالی��ت بانکی مزاحم تلقی کرد. اگر در بخش 
تأمین مالی و خدم��ات بین الملل، تنظیم روابط تجاری و 
ارائه ضمانت نامه برای فعالیت کس��ب و کار، درست عمل 
نش��ود می          تواند به عنوان ساختار مزاحم بر سر راه کسب 
و کار ق��رار بگیرد که بانک ها             نیز از این موضوع مس��تثنا 

نیستند.

بیماری نظام بانکی، علت است یا معلول؟

مقررات غلط در بانک ها            

چرا بانک ها             مزاحم کسب و کار هستند؟

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
مرتضي اکبري

کارشناس اقتصادی
کورش پرویزیان

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 66 - نیمه دوم دی 1397



ترق�ی اقتص�ادی : آیا روش��نفکری نحی��ف ایرانی در 
حال نزدیک ش��دن به آن چیزی اس��ت که سالهاس��ت 
پیش بین��ی اش می کنند:رس��یدن ب��ه س��لبریتی ها. آیا 
س��لبریتی ها آنق��در ق��درت پی��دا کرده اند ک��ه تریبون 

روشنفکران را هم تسخیر کرده اند؟
جایزه ابلهانه ترین اشتباه سال یکی از سالهای میانی دهه 
۹۰ را یک مرد س��اکن آمریکای التین به دست آورد. او 
بمبی را در یک بس��ته جاسازی کرد و به آدرس سفارت 
آمریکا در آن کش��ور فرس��تاد و همچون یک ش��هروند 
وظیفه شناس، آدرس خود را در قسمت فرستنده نوشت.

نامه او به پست رسید و چون به میزان کافی تمبر به آن 
نچسبانده بود، نامه به خانه اش برگشت و انفجار...

۱. گفتگویی در روزنامه ش��رق منتش��ر ش��د که فضای 
مج��ازی ایرانی را به ش��دت تح��ت تاثیر ق��رار داد. این 
گفتگ��و را به��اره رهنما بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون که 
س��الهای سال اس��ت حضور پررنگی در عرصه های عامه 
پس��ند رس��انه ها و فضای مجازی دارد انج��ام داده بود 
و طرف مقاب��ل گفتگو فائزه هاش��می؛ دختر پرماجرای 
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی بود. روزنامه شرق در تاریخ 
معاصرروزنام��ه نگاری در ایران به روزنامه  بازتاب دهنده 
افکار و آرا و اخبار روش��نفکران و نخبگان فضای سیاسی 
و اندیش��ه ای ایران مش��هور شده است. س��ابقه طوالنی 
ش��رق در محل مراجع��ه بودن بس��یاری از اهالی فکر و 
فرهنگ به آن باعث شده است که این روزنامه تا سالهای 
س��ال تک تریبون فرهیختگان روش��نفکر ایرانی باش��د. 
اتف��اق اخیراما اتفاقی نمادین بود ب��رای اثبات گزاره ای 
که چندی اس��ت طرفداران آن روی آن تاکید بیش��تری 
دارند: پایان روش��نفکری در ایران، آغاز لمپنیزم و سلطه 

سلبریتی هاست.
این اتفاق آیا مس��بوق به س��ابقه است؟  چند سال پیش 
در سالن ایوان ش��مس در جشنی تحت عنوان » ساالنه 
انجم��ن منتقدان و نویس��ندگان خانه تئات��ر«، همه آن 
چیزی که س��الهای س��ال، پیش بین��ی ناامیدکننده اش 
س��ایه به س��ایه فض��ای فرهنگی و هنری کش��ور پیش 
می آمد، س��رانجام در عریان ترین شکل ممکن، از پشت 
هم��ه ذهینت ه��ا و حرف های درگوش��ی و مهمانی های 

غیررس��انه ای بی��رون آمد.میهمان ویژه این مراس��م دو 
هنرپیشه سال های سال پیش سینمای ایران بودند: ناصر 
ملک مطیعی و نصراهلل وحدت، دو بازیگر که هویت ش��ان 
حض��ور  مس��تمر و طوالن��ی و پرس��روصدا و هیاهو در 
مقوله ای به نام »فیلمفارسی« است، یکی از عوامانه ترین 
گونه ه��ای هن��ر تاریخ ایران که نم��ادی از چیزی به نام 

»ابتذال« و » نگاه عوامانه« در هنر ایرانی است.
چندی بعد ناصر ملک مطیعی فوت کرد و س��تایش های 
بی ش��مار و اعجاب آوری که از سوی روشنفکران ایرانی 
نصیب او ش��د س��ند دوباره ای بر تایید ای��ن گزاره بود. 
بزرگان فرهنگ و ادب و هنر مملکت جمع شدند و برای 
درگذش��ت ستاره سابق فیلم فارس��ی های قبل از انقاب 
گریبان چاک کردند که »اس��طوره هنر ایرانی« از دست 
رف��ت. چند هفت��ه بعد هم نامه ای با امض��ای تعدادی از 
سرشناس ترین هنرمندان ایرانی نوشته شد و درخواستی 
رس��می ب��رای بازگش��ت به��روز وثوق��ی دیگ��ر بازیگر 
فیلم فارس��ی های قبل از انقاب ارائه شد. همان طور که 

برخی از هنرمندان در آخرین دیدارشان با رئیس جمهور 
تنها درخواستی که از این مقام بلندپایه داشتند بازگشت 

این بازیگر بود.
تایید این گزاره که به صورت مرتب در فضای رس��انه ای 
و  فرهنگ��ی و هنری ایران تکرار می ش��ود اتفاق بزرگی 
است. ظاهرا س��رانجام پس از سال ها دوران الپوشانی ها 
انکارها و ادعاها س��رانجام به پایان رسیده است و تاقی 
دو ماجرای »روش��نفکری« و »سلبریتیسم« و در تعبیر 
کلی ت��رش؛ چی��زی ب��ه ن��ام عوام زدگ��ی و بی رمقی در 
تکنیک و محتوای هنری، واضح تر از همیش��ه به رویمان 
آورده ش��ده اس��ت. ضعف و کم مایه بودن فضای نظری 
روش��نفکری پس از انقاب در ای��ران، بیهودگی خنثی 
س��ازی فضای روش��نفکری از هرگونه سیاست ورزی به 
معن��ای اصیل آن و همی��ن طور بی رمق ب��ودن جریان 
ارتباط گیری روش��نفکران ایرانی با مردم عادی از دالیل 

پیشینی این اتفاق شمره می شود.
اگر تا س��الهای پیش، به مراتب، بارها گفته می ش��د که 

آن چیزی که هنر و رسانه روشنفکری در ایران به دنبال 
آن است نهایتا در انتهای جاده به مسیری ختم می شود 
که پنجاه سال پیش، ملک مطیعی ها و وحدت ها و بهروز 
وثوقی ها و در این سالها بهاره رهنماها و علی صادقی ها 
و مهران غفوری��ان ها طی کردند و و فرهیختگان دنیای 
روش��نفکری به سرو س��ینه می زدند که شما را چه شده 
اس��ت و ما کجا و آنها کجا، امروز روزنامه ش��رق در یک 
اق��دام ابتکاری این هدیه بزرگ را به فرهنگ ایرانی اهدا 

کرد.
۲. از ط��رف دیگر این اتفاق نش��انه ای دیگ��ری بر نفوذ 
بی حدوحصر س��لبریتی ها از محل جوالن قدرت  آنها در 
شبکه های مجازی به رسانه های رسمی نیز هست. همان 
طور که در تلویزیون در ماه های اخیر نشانه هایی از تغییر 
سیاس��ت نادیده گرفتن س��لبریتی ها مشاهده می شود و 
گمان می رود که تلویزیون س��رانجام قدرت سلبریتی ها 
در فض��ای واقع��ی جامعه ایران��ی را درک کرده اس��ت 
)محمدرض��ا گلزار پربیننده ترین برنام��ه فعلی تلویزیون 
را اجرا می کند؛ رش��یدپور صبح های ش��بکه سه را کاما 
در اختی��ار گرفت��ه اس��ت و رامبد جوان نی��ز همچنان 
می تازد(  به نظر می رس��د که تریبون های روش��نفکری 
نی��ز در حال رس��یدن به ای��ن گزاره هس��تند  که برای 
بق��ا و ادامه حیات نیاز به بازی دادن س��لبریتی ها دارند. 
روزنامه س��ازندگی، دیگ��ر تریبون غیررس��می تر فضای 
فرهنگ و هن��ری نخبه گرا در ایران نیز در ماه های اخیر 
ب��ه دفعات عکس روی جلد خود را به ماجراهای مختلف 
سلبریتی ها در فضای مجازی اختصاص داده است؛ عاوه 
ب��ر آن اخبار متع��ددی مبنی بر حضور س��لبریتی های 
اینس��تاگرامی در فیلم های س��ینمایی ش��نیده می شود 
و احتم��اال س��تاره های جدی��د س��ینمای ای��ران همان 
 جوانانی هس��تند که روسری به سر می کنند و ادای زنانه 

در می آورند.
آیا قدرت س��لبریتی های مجازی  در ای��ران به اندازه ای 
افزایش پیدا کرده است که بر مهمترین تریبون رسانه ای 
مکتوب روشنفکران نیز تسلط پیدا کرده اند؟ این افزایش 
نفوذ س��لبریتی ها در ای��ران نهایتا در نقط��ه ای متوقف 
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ترقی اقتصادی : دختر فریدون مشیری از تاثیراتی که کاهش سطح مطالعه 
مردم و گس��ترش فضای مجازی بر پایین آمدن میزان نش��ر آثار این ش��اعر 

داشته است می گوید.
بهار مش��یری  در پاسخ به س��والی درباره وضعیت چاپ آثار فریدون مشیری 
اظه��ار کرد: چون به طور کلی آمار کتاب خوانی کاهش یافته اس��ت و فضای 
مجازی گسترش بیشتری پیدا کرده، حتی خود من که جزء افراد کتاب خوان 
ب��ودم و خیلی زیاد کتاب می خریدم، حاال کم ت��ر کتاب می خرم و می خوانم 
چ��ون نه فضای��ی در خانه برای نگه��داری آن ها دارم و ن��ه فرصتش را. این 
مس��ئله درباره دیگران هم وجود دارد. فضای مج��ازی هم وقتی برای مردم 
نمی گذارد، برای همی��ن آن ها ترجیح می دهند که از اینترنت چیزی را پیدا 

کنند و بخوانند. 
او افزود: اما به نسبت وضعیت موجود، هنوز هم آثار پدر چاپ می شوند؛ البته 
تیراژ آن ها پایین آمده  اس��ت. در حال حاضر چند نش��ر هستند که کارهای 
پدر را هر س��ال چاپ می کنند. اما خود ناش��ران می گویند که میزان نش��ر 
پایین آمده اس��ت. من به این چند نتیجه رس��یده ام ک��ه مردم فرصت کافی 
برای کتاب خوان��دن ندارند، هم فضای مجازی وقت کافی برای کتاب خوانی 
باقی نمی گذارد و هم این که خانه های مردم کوچک است و خیلی نمی توانند 
کتاب بخرند. البته به نظر من قیمت کتاب خیلی زیاد نیست، اما وقتی همه 
گرفتاری های مالی دارند، کتاب به سبد خانوار نمی آید. این ها چیزهایی است 

که واضح است و به نظر کارشناسی نیاز ندارد.
دختر فریدون مش��یری همچنین درباره این که آیا آثار این ش��اعر هم درگیر 

کپی رایت و قاچاق بوده اس��ت یا خیر، گفت: تاکنون چند کتاب به این شکل 
دی��ده ام، هرچند ک��ه تعداد آن ها زیاد نب��وده و آمار آن ها خیل��ی باال نرفته 
اس��ت. دیده و ش��نیده ام که تعدادی از کتاب ها را به صورت غیرمجاز چاپ و 
منتشر می کنند، اما آثار پدرم کم تر جزء آن ها دیده شده است؛ البته دیده ام 
که بدون اجازه  ما مجموعه های جیبی جدیدی چاپ ش��ده اس��ت. حتی در 

نمایشگاه کتاب متوجه چاپ آن ها شدم و در خیابان انقاب هم دیده ام.
بهار مش��یری همچنین به موج جعل آثار ش��اعران و نویس��ندگان در فضای 
مجازی اش��اره و بیان ک��رد: چیزی که در ارتباط با کمپین »مبارزه با نش��ر 
جعلیات« متوجه شدیم این بود که نشر آثار جعلی خیلی زیاد است. هرچند 
که این ها چاپ نمی شود اما در حال حاضر در کانال های تلگرامی وجود دارد. 
نه فقط از پدر بلکه از ش��اعران دیگر هم جمات بی ثبات و بی معنی منتش��ر 
شده اس��ت. این ها عده ای هستند که برای شهرت خودشان این کار را انجام 
می دهند و کارهای خودش��ان را با نام یکی از بزرگان منتش��ر می کنند و بعد 
اعام می کنند که این اثر جعلی است، بعد اصرار دارند که مشخص شود این 
اثر مال چه کسی است. البته که آثار جعلی مربوط به پدرم هنوز خیلی زیاد 
نش��ده است. این مس��ئله اوایل خیلی من را عصبی می کرد که این کار یعنی 
چه؟ ضمن این که چیزهایی می گویند که حتی به سبک کارهای آن فرد هم 
ش��باهتی ندارد. اما متاس��فانه این هم جزء بیماری های جامعه ماست. اما از 
وقتی که کمپین »مبارزه با نشر جعلیات« دست به کار شده است ما به این 

نتیجه رسیدیم که آثار جعلی خیلی کم شده است.
او با اش��اره به آس��یب های ناش��ی از این آثار جعلی گفت: متاسفانه بچه های 

جوان در حالی که هنوز س��عدی را نمی شناس��ند مطالبی را با نام س��عدی 
می بینند یا می ش��نوند که ش��باهتی به آثار او ندارد. اخیرا حتی شنیده ام که 

در رادیو و تلویزیون هم چیزهایی را غلط اعام می کنند.
بهار مشیری اظهار کرد: من شخصا به این نتیجه رسیده ام که آثار پدر نتیجه 
خود را در جامعه گذاشته است و مردم هم آن ها را دوست دارند. برای بیشتر 
ش��دن این موضوع حرص نمی زنم و تاش خودم را در حد توان در این ۱۸ 
سال کرده ام. البته جلسه ها و مراسمی که در این سال ها برای او برگزار شده، 

اکثر خصوصی بوده چون عمومی ها مشکات خودش را دارد.
دختر فریدون همچنین درباره س��رانجام کتاب ه��ای کتابخانه پدرش گفت: 
کتابخانه پدر در س��ال ۹5 به مرکز دائرة المعارف بزرگ اس��امی داده ش��ده 
است و اکثر کتاب های ایشان اکنون آن جا هستند. چون ما خودمان امکان و 
فضای نگه داری از آن ها را نداشتیم و دیدیم که بهتر است آن جا باشند. البته 

هنوز تعداد محدودی از آن ها پیش خودمان است. 

دو جریان سرانجام بهم رسیدند؟

نفوذ سلبریتی ها در دنیای روشنفکرها؟

نشر ماهی نوزدهمین چاپ ترجمه خشایار دیهیمی 
از رمان »بیگانه« آلبر کامو را منتشر کرد.رمان »بیگانه« 
یکی از مش��هورترین آثار ادبی قرن بیس��تم به قلم آلبر 
کامو، اندیش��مند مشهور فرانسوی اس��ت. این رمان که 
برای نخستین بار در سال های نخستین دهه 4۰ توسط 
انتش��ارات گالیمار منتشر ش��د، اکنون به اکثر زبان های 

زنده دنیا ترجمه شده است.
 این رمان اثری محب��وب برای مترجمان ایرانی نیز بود 
و چندی��ن بار به قلم مترجمان مختلفی چون جال آل 
احمد و عل��ی اصغر خبره زاده، امیرج��ال الدین اعلم، 
لیلی گلستان، محمدرضا پارسایار، عنایت اهلل شکیباپور، 
پرویز شهدی، لیا مصدق، بهاره جواهری، پرستو جلیلی، 
ش��ادی ابطحی، زهرا حنیفه پور و خش��ایار دیهیمی به 

فارسی ترجمه شد.

به باور منتقدان برگردان خش��ایار دیهیمی از این رمان 
یکی از بهترین ترجمه هاست. نشر ماهی نوزدهمین چاپ 
ای��ن ترجمه را چندی پیش با ش��مارگان ه��زار و 5۰۰ 
نسخه، ۱۳۰ صفحه و بهای یازده هزار تومان منتشر کرد. 
نخستین چاپ این ترجمه در سال ۱۳۸۸ با شمارگان دو 
هزار نسخه و بهای چهار هزار و ۹۰۰ تومان در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته بود. »بیگانه« داستان مردی به نام 
»مورس��و« است که مادرش در خانه س��المندان از دنیا 
م��ی رود و او با تلگرافی از مرگ مادرش باخبر می ش��ود. 
وی بعد از مدتی بر اثر اتفاق، مردی را به قتل می رس��اند 
و دادگاه قتل را به مرگ مادر مورسو ربط می دهد، برای 
این که او در مراسم تدفین مادرش گریه نکرده است. در 
نهایت دادگاه او را محکوم به اعدام می کند. قهرمان کتاب 
برای این محکوم به مرگ می ش��ود که حاضر نیست در 

بازی ش��رکت کند. به این معنا، او با جامعه ای که در آن 
زندگی می کند بیگانه است، در حاشیه اش پرسه می زند، 
در حاشیه زندگی است، تنها و پر از تمنای لذت. به این 
دلیل مورس��و حاضر نیس��ت در بازی شرکت کند چون 
حاضر نیست دروغ بگوید، هرچه هست همان را می گوید 
و حاضر نیس��ت احساساتش را پنهان کند و جامعه فورا 
احساس تهدید می کند؛ بیگانه، داستان مردی است که، 
بی هیچ تظاهر قهرمانانه، حاضر است برای حقیقت جان 
دهد. بر این رمان ژان پل سارتر مقدمه نوشته است. بجز 
تاثیرگذاری خود رمان سرگذشت ترجمه های فارسی آن 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ترجمه این رمان به 
قلم خبره زاده و جال آل احمد س��روصدای زیادی به پا 
کرد. این ترجمه نیز پس از انقاب توسط نشر امیرکبیر 
و نشر نگاه بارها تجدید چاپ شده است. به نظر شایسته 

اس��ت که یک دانش آموخته یا دانشجوی زبان فرانسه با 
راهنمایی اس��تادان خود روند و س��یر تطور ترجمه این 
رم��ان به زبان فارس��ی را در پایان نامه دانش��گاهی خود 
بررسی کند. این پژوهش نکات بسیاری را روشن خواهد 

کرد.

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

انتشار نوزدهمین چاپ ترجمه دیهیمی از بیگانه کامو

کافهکتاب

شاعر »کوچه« کمتر به خانه می آید

همواره پس از تماش��ای فیلم ونمایش در تئاتر یا سینما 
بیش از اینکه تحلیل و بررسی اثر هنری برای من جذاب 
باشد،تماشای تماشاگران در راهروهای خروجی سالن ها و 
بررسی واکنش های آنها از خندیدن تاپاک کردن اشک یا 
فرورفت��ن در فکر وبحث کردن در خصوصموضوع نمایش 
من را به خود جلب می کرد؛نگاه می کردم و می اندیشیدم 
ک��ه آی��ا روزی می توانم موضوعات مالی را که ش��بانه روز 
درگیر آنها هس��تم، روی یکی از ای��ن صحنه ها ببرم؟این 
فکر من را به بررس��ی بیشتر وادار کرد و متوجه شدم که 
سال هاس��تدر کش��ورهایی که هنر در آنها جایگاه باالیی 
دارد،رویدادهایی این چنینی مرس��وم است و انگیزه بیشتری پیدا کردم تابا زبانی غیر از زبانی 
که هر روزه در همایش ها، نمایش��گاه ها، س��مینارها، دوره های آموزش��ی و برنامه تلویزیونی با 

مردم ارتباط برقرار می کردم،به تعامل با مردم کشورم بپردازم.
اتفاق ه��ای تلخ و ش��یرین در بازاره��ای مالی به وی��ژه در بورس بس��یار رخ می دهد و چقدر 
س��وژه های مختلف و جذابی وجود دارد که می تواند، منبعی برای الهام نویسندگان در نگارش 
نمایش نامه ها و فیلم نامه ها باش��د؛ از سوی دیگر، زمانی که قرار است در بخش فرهنگ سازی 
و آموزش��ی به موضوعی پرداخته ش��ود،بهتر است با نگاهی غیر از نگاه مرسوم به آن، پرداخته 
شود.قطعا فعاالن بازار سرمایه که هر روز به خرید و فروش سهام مشغول هستند، با فرایندها 
و س��ازوکارهای آشنا هستند و آموزش و فرهنگ سازی برای مخاطبانی است که هیچ اطاع و 

شناختی ندارند و باید با زبانی دیگر با آنها ارتباط برقرار کرد.
ای��ران عزیز،۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان۱۰میلیون نفر کد بورس��ی دارند)هر 
فرد فقط می تواند یک کد بورسی داشته باشد(و این در حالیست که تعداد افرادی که مستقیم 
درگیربورس هس��تند، بسیار بسیار کمتر از کل کدهای بورس��ی است. حال اینکه5۰ میلیون 
نفر که صاحبان س��هام عدالت هس��تند هم به زودی وارد این بازار خواهند ش��د و کوچکترین 
اطاعاتی درباره آنها وجود ندارند؛این نبود ش��ناخت به حدی اس��ت که حتی گروه بزرگی از 

عموم مردم با مفاهیم ابتدایی سرمایه گذاری، ابزارها و نهادهای مالی آشنا نیستند.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سمت بازارهای مالی حرکت کرده اندو از 
اقتصاد بانک محور به س��مت اقتصاد بازارسرمایه محور جلو رفته اند و مردم نیز با سازوکارهای 
این بازار آش��نا شده اند.این در حالی است که این کش��ورها افزون بر تبلیغات از دیگرابزارهای 
اطاع رس��انی نیز استفاده می شود تا ابزارهای مالی به مردم معرفی شوند؛ استفاده از بیلبورد، 
آگهی، تبلیغات تلویزیونی و... بازخورد الزم را ندارد و نمی تواند آگاهی و فرهنگ س��ازی را القا 
کند.کش��ورهای توسعه یافته با ایجاد مسابقات مهیج،توانس��ته اند نخبگان مالی راجذب کنند 
مانند مسابقاتtrade challenge  که در آن افراد با هم مسابقه می دهند و برگزیدگان این 

مسابقات معرفی و در نهادهای مالی بزرگ استخدام می شوند.
»گ��روه دانش ش��اخص بازارس��رمایه« در س��ال های گذش��ته با الگ��و برداری از مس��ابقات 
جهانی،مس��ابقاتی را ب��ا عناوین»لیگ س��تارگان بورس« و »آکادمی ب��ورس« انجام داده و بر 
اس��اس این مسابقات سریالی تهیه کرده است.همچنین تحقیقات و بررسی ها نشان داده است 
که سال هاست که در کشورهای توسعه یافته فیلم ها، تئاترهاو انیمیشن های مرتبط با بازارهای 
مالی تولیدو فرهنگ سازی از این طریق انجام می شود. در آنجا برای رقم زدن هر اتفاق بزرگی 
ازسال ها قبل برنامه ریزی و از بستر نمایش، سینما، سریال و...استفاده می شود تا فرهنگ سازی 

الزم برای بسترسازی انجام شود.
افزون بر این، درسال های گذشته »تئاترهای مالی« بسیاری در دنیا روی صحنه رفته که از آن 
جمله می توان به تئاتر»انرونENRON«که در انگلیس تولید ش��د ومربوط به رسوایی مالی 
و سقوط شرکت انرون که در تگزاس آمریکا در حوزه انرژی فعال بود، اشاره کرد. این نمایش 
در سپتامبر  ۲۰۰۹روی صحنه رفت و جوایز بسیاری هم دریافت کرد؛ مثا در جشنواره تئاتر
Chichester برنده ش��د و جایزه بهترین تئاتر س��ال ۲۰۰۹ را به نام خود کرد. »انرون«نامزد 
بهترین بازیگر نقش اول»جایزه جش��نواره تونی س��ال۲۰۱۰« نامزد بهترین موس��یقی متن و 

نامزدبهترین طراحی صدا و نورپردازی شد.
نمای��ش دیگری نیزدرب��اره بحران های بزرگ مال��ی با عن��وان »The power of yes« در 
آوریل۲۰۱۰ جوایز بس��یاری دریافت کرد و کتاب های بس��یاری درباره آن نوش��ته ش��د؛ در 
ای��ن تئاتر، نمایش��نامه نوی��س برای درک دنیای مال��ی، نکات کلی��دی را در قالب نمایش به 
مخاطب ارائه داد.نکته جالب این نمایش غیرقابل پیش بینی بودن شخصیت های اصلی آن بود. 
نمونه س��ینمایی در این حوزه نیزفیلم»the big short« اس��ت که در خصوص صندوق های 

سرمایه گذاری ساخته شده و یکی از فیلم های فوق العاده بخش مالی است. 
ما هم در بورس ایران به دنبال ایجاد حلقه ارتباطی بین حوزه هنر و حوزه اقتصاد هس��تیم تا 
بتوانیم از زبان نمایش یکی از موضوعات واقعی و مهم بازارس��رمایه را که در س��ال های اخیر 
اتفاق افتاده اس��ت )نوسان یکی از مشهورترین سهام بازار سرمایه ایران( را در قالب نمایش به 

اطاع مردم برسانیم.
اقتصادهنرب��ه مجموعه روابطي مي پردازدکه تولیدومصرف کاالي هنري رادرس��طح اجتماعي 
بررس��ي مي کند؛هنرهم چون سّیالیاست که دربس��تری به نام اقتصاد، راه پیشرفت خودرامی 
یابدواقتصادنیزمی تواندتوس��ط بازویی به عنوان هنرباعامه مردم ارتباط بیش��تری داشته باشد.
هنگام��ی که درب��اره اقتصاد هنر صحبت می کنیم، به طور خاص به ش��یوه هایی ترویجی هنر 
در س��طح جامعه اشاره می کنیم؛در سال های گذشته یکی از معضاتی که همیشه گریبان گیر 
بازار س��رمایه بوده، این اس��ت که چرا عموم مردم با توجه به مشکات مالی زیادی که دارند،با 
این حوزه ناآش��نا هس��تند.البته در بسیاری از کش��ورهای بازارس��رمایه محور )بورس محور( 
فعالیت ه��ای زیادی در حوزه اطاع رس��انی و فرهنگ س��ازی انجام ش��ده و ب��ا توجه به اینکه 
بازارسرمایه کشور جوان است، می توان با الگو برداری درست و اجرای مناسب )ایرانیزه کردن 

آن(، همین نسخه را در ایران نیز اجرا کرد.
کش��ورهای توسعه یافته سال هاس��ت که از روش های مختلفی اس��تفاده می کنند و فیلم های 
سینمایی، س��ریال های تلویزیونی و تئاترها با موضوعات مالی، با هدف آموزش سرمایه گذاری 
از ریس��ک و بازده گرفته تا نحوه س��رمایه گذاری تولید کرده تا مردم ترغیب ش��ده و به سمت 
بازارسرمایه بروند؛ به طور مثال، اگر در یک سال فیلم ها، تئاترها و سریال های زیادی در حوزه 
سرمایه گذاری با موضوع صندوق های سرمایه گذاری تولید شود، قطعاسیاست های کان دولت 
نیز به دنبال این اس��ت که مردم به صورت مستقیم وارد بورس نشوند و از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری ورود کنن��د. البت��ه در قالب این نوع برنامه ها، ریس��ک ها هم ب��ه اطاع مردم 
می رسد،اما به صورت مستقیم این اطاع رسانی انجام نمی شود؛در حالی که مخاطب به قدری 

درگیر فیلم شده که تمام جزییات آن را بدون توجه به سنگینی مباحث،متوجه می شود.
تربی��ت متخصصانی که توان تلفی��ق فرصت های اقتصادی و مزیت های هن��ری و فرهنگی را 
داشته باشند، نخستین گام در این راهاست؛ البته با توجه به کمبود شناخت در اینبخش،تنها 
چند دانشگاه این رشته را تدریس می کنند و این در حالی است کهدر دانشگاه های معتبر دنیا 
ن��ه تنه��ا در بحث آموزش، بلکه در حوزه اجرا نیز به این مقوله اهمیت داده می ش��ود. یکی از 
بارزترین مصداق های این علوم بین رش��ته ای، پیوندهایی است که علم اقتصاد با علوم مختلف 
از جمله سیاست، ورزش و روانشناسی دارد. در این میان اما، پیوند 
اقتصاد و هنر کمی خاص تر به نظر می رس��د؛ دو حوزه ای که 
ش��اید در نگاه اول، غیرمرتبط به نظر 
برسند.اقتصاد مدرن از نیمه دوم قرن 
بیس��تم به بعد ارتباط چشمگیری با 
س��ایر علوم و حوزه های میان رشته ای 
برقرار کرده اس��ت و در این راستا شاهد 
ایج��اد گرایش های مختلفی هس��تیم که 
زیرمجموع��ه عل��م اقتصاد ق��رار دارند و به 
مرور حوزه ادبیاتی آنها گسترده تر شده است. 
ب��ه این ترتیب، متخصص��ان حوزه های مختلف از 
جمل��ه اقتصاددانان، توجه خود را ب��ه صورت عمده به 

یک حوزه پژوهشی میان رشته ای خاص معطوف کرده اند.

نگاه

دل نوشته تهیه کننده اولین تئاتر 
مالی در ایران)شوبیل(

مدیرعامل گروه دانش شاخص بازار سرمایه
امین آذریان 

جعفر گالبی
چ��را راه دور برویم ؟ همین حاال که این س��طرها نوش��ته 
می شوند و همان فردایی که خوانده می شوند، یعنی دیروز 
و امروز و فردا  امنیتمان را مدیون جوانان سربازی هستیم 
که نزدیک به ۲ س��ال از بهترین دوران زندگی خود را نثار 
کش��ور و مردم خویش می کنند و ش��اید اغراق نباشد که 
آنان را عزیزیترین قش��ر جامعه بدانی��م. این روزها کلیپی 
ازش��ادی  چند س��رباز در دنیای مجازی منتش��ر شد که 
ابت��دا بیم آن می رفت که خدای ناک��رده با آنان برخوردی 
صورت گیرد ولی خوش��بختانه این طور نش��د و با مواجهه 
مثبت مس��ووالن مربوطه برای لحظاتی هم که شده شادی 

آفریدند و مردم را شاد کردند وخود حظی بردند.
واقعیت آن اس��ت که ما سال هاس��ت که نیازمند ش��ادی 
هس��تیم و بدبینانه نگفته اس��ت آن شاعر ش��هیر و ادیب 

بزرگ که  

 طفلی به نام شادی دیری است گمشده است
با چشم های روشن براق

با گیسو بلند به باالی آرزو
هر کس از او نشانی دارد

ما را کند خبر
این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر

مردم کوچه و بازار، همان ها که از کله س��حر تا بوق س��گ 
می دون��د تا امورات خود را به انجام برس��انند و زنده بودن 
خود را سپری س��ازند، در هر شرایطی نیازمند شادی های 
ساده اند. چرا تعارف کنیم، شادی هایمان کم اند؛ به قول آن 
فقیه محترم " گریه در کش��ور زیاد انجام شده و کار خوبی 
اس��ت اما همه مملکت با گریه نیس��ت."  ن��ه تنها نباید با 
ش��ادی و اظهار سرور برخورد کرد که باید زمینه های انبوه 

آن را فراهم س��اخت. یک ملت غمگین شاداب و سرزنده و 
فعال و پیش��رونده نیست. غفلت غیر از شادی است. غفلت 
در شادی های افسانه ای است که از ما بهتران در همه حال 
ب��ا پول و ثروت و در امنیت کامل از آن برخوردار هس��تند 
و اگر روزی بگذرد و به عیش��ی دمس��از نباش��ند، افسرده 
می ش��وند. طالب شادی برای جوانان س��اده خود باشیم و 
نپذیریم که برخی آقازاده ها در ینگه دنیا به اس��م اس��ام 
بروند و عکس های شاد خود را به مناسبت عید کریسمس! 
منتشر سازند و اینجا همه لمس کنند که دارند به ریش ما 
می خندند. اگر ش��ادی حق انسان است باید میان همه به 
تساوی تقیسم شود و بکوش��یم که سرباز نگهبان شب در 

نقطه صفر مرزی هم دلی شاد و لبی خندان داشته باشد.
در جامع��ه آگاه و مس��وول بر دلها و ذهن ه��ا و فکرها هم 
مواظبت می ش��ود که کس��ی، غریبی، تنهای��ی، غرق در 
خویش��ی در بی پناه��ی و غم غوطه ور نش��ود. هنگامی که 
زمان��ه، زمانه  خودخواهی ش��ود  و گذش��ت و معنویت و 
اخ��اق رنگ ببازد و بر فاصله ها افزوده ش��ود، غم جوالن 
می ده��د و  وجود آدمی��ان را می فش��رد. هنگامی که فقر 

شمشیر راست کند و بر صغیر و کبیر رحم نیاورد، هنگامی 
که یاران رهس��پار مرگ می ش��وند و نقاب خاک بر چهره 
می افکنن��د، هنگام��ی که قهقه��ه مس��تانه بدخواهان دل 
کودکانم��ان را می لرزاند و هنگامی ک��ه دزدان قهار چون 
گ��رگان می خوردند و می برند، دل ما نیازمند بهانه س��اده 
شادی  است. دلسوزان آگاه خوب می دانند که باید مردمان 
را نوازش کرد ، در برابرش��ان تواضع نمود و روحیه ش��ان را 
تقویت کرد. س��ربازان شاد، ملتی را شاد می کنند و به هیچ 
جای جهان و آس��مان هم برنمی خورد.  ش��ادی های ساده 
و پاک و بی آالی��ش هیچ غفلتی نمی آفرینند؛ همچنان که 
القا غم و افس��ردگی آگاهی نمی آورد. اگر نیک نظر کنیم، 
نش��انه های ش��ادی خواهی از بطن و مت��ن جامعه در حال 
فورانن��د و یک نیاز عمیق را نش��ان می دهن��د. بی اعتنایی 
یا خدای ناکرده برخ��ورد با این نیازهای طبیعی خطرناک 
اس��ت و ممکن اس��ت عوقب س��ختی بب��ار آور و ما از آن 
غافلیم. حضور زنان در ورزشگاه ها الویت کشور نیست، ولی 
دختران و زنان پر انرژی مان کجا فریاد بزنند و جیغ بکشند 

و دمی از مشاغل روزمره خاص شوند. 

شادی گم شده است، پیدایش کنیم


