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در بورس کاال 

 رئیس کل بیمه مرکزی 
تاکید کرد :

ضرورت توجه صنعت 
بیمه به »اینشورتک ها«

صفحه3

بازار سرمایه هنوز جایگاه حقیقی خود را در اقتصاد پیدا نکرده است 

ابعاد بالقوه »بهمن بزرگ ارزی«
بحران اخیر نرخ ارزی، ریشه های گسترده متعدد کوتاه مدت و 
بلندمدت در زمینه های رشد نقدینگی سرعت گردش نقدینگی 
عرضه و تقاضای نقدینگی عدم تطبیق نظام بانکداری کشور با 
موازین حاکم بین المللی بانکی،رشد پائین تولید، رشد بهره وری 
پائین، تفوق سیاســت مالی بر سیاســت پولــی، عدم توجه به 
نســبت تورم داخلی به تــورم خارجی، عرضــه و تقاضای ارز، 
کنترل تورم داخلی با لنگر اســمی نرخ ارز، مشکالت سیاست 
خارجی کشور، مشکالت سیاســی داخلی، تحریم های امریکا، 
تحریم های بین المللــی...و باالخره عامل مــورد تاکید در این 
بررســی یعنی انتظارات دارد. توجه خواهد شد که همه عوامل 
فوق با یکدیگــر مرتبط و به درجات متفاوت در شــکل گیری 
بحران اخیر نقش داشــته اند. لیکن در اینجا  تحلیل ریشه های 
بلندمــدت بحران نرخ ارز و چگونگــی اثرگذاری آن ها مد نظر 

نیست و بیشتر به عامل انتظارات پرداخته می شود.
با شــروع شــکل گیری انتظــارات، فرآیند درونــی آن عامل 
تشــدیدکننده اصلی می شــود. بدین ترتیب که گروه بزرگی با 
تحلیل ها و تجربیات گذشــته به این باور می رسند که نرخ ارز 
افزایش زیادی خواهد یافت. به دنبال آن برای استفاده از سود 
خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز در آینده و یا رفع نیازهای 

آتی ارزی خود اقدام به خرید می کنند...

ریشه های 14گانه مشکالت ارزی کشور 

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 53 - نیمه اول فروردین 1397
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جایگزینی یورو، درمانی برای 
سونامی دالر نیست

شکاف تولید و جمعیت سالخورده 
پاشنه آشیل رشد اقتصاد

 تا نفس دارم براي ایران 
کار می کنم

صفحه4

3

صفحه6

صفحه 8

 خداحافظی با اسکناس آمریکایی 
آب روی آتش می شود؟

تاثیرات ارز بر بازار سهام
چشم »تاالرشیشه ای« به چهارراه استانبول

» داستان تغییر پایه ارزی کشور از 
دالر به یورو مساله تازه ای نیست. 
چندین بار به شکل های متفاوت 
دولت تالش داشته است که دالر را 
از مبــادالت ایران حذف کند و هر 
بار طرح ارایه شده شکست خورده 
است. خیلی ساده بگویم، تصمیم 
تغییر پایه ارز کشور از دالر به یورو 
کامال سیاسی است و نفع اقتصادی 
نصیب کشــور نخواهد شد.در هر 
حــال این تغییر پایه به دو صورت 
خودش را در اقتصاد ایران نشــان 
می دهد.  اول تمامی محاســبات و 
گزارشــها از این پس با یورو انجام می شــود و دالر حذف می شود. دوم 
بانک مرکزی قیمت یورو را روزانه تعیین می کند و سایر ارزها از جمله دالر 
به صورت تابعی از یورو محاســبه می شود. در شکل اول اگر محاسبات و 
گزارشگری با یورو انجام شود هیچ مشکلی از کشور حل نمی کند و با توجه 
به گران شــدن یورو در چند ماه اخیر در بازار جهانی مشکالتی هم ایجاد 

مــی کند. ولی در مجموع اهمیتی در اقتصاد ندارد و روی قیمت یورو هم 
تاثیری ندارد.  در شکل دوم، داستان متفاوت است و هر روزه از قیمت یورو 
می توان قیمت دالر را محاســبه کرد. با توجه به اینکه دالر ارز پایه و پر 
حجم ترین ارز در جهان اســت، دولت ایران نمی تواند این قانون را عوض 
کند و اجرایی هم نیســت. بنابراین سیاست جدید محدود به محاسبات و 
گزارشات می شود و به طور مستقل نمی تواند قیمت آن در داخل تعیین 
شــود. یعنی کماکان پول پایه مبادالت در کشــور دالر خواهد ماند. این 
مســاله موجب می شــود که قیمت یورو در اقتصاد ایــران از طریق نرخ 
برابری بین المللی اش به دالر محاسبه می شود.  نتیجه مهمی که از این 
بحث می توان گرفت این است که همانند سابق دالر بر اساس متغیرهای 
داخلی و بین المللی تعیین می شود و بر اساس آن یورو محاسبه می شود. 
بنابراین یورو تنها زمانی در اقتصاد ایران باال می رود که دالر باال برود و اگر 
دالر ثابت بماند، تغییرات یورو به دالر همان تغییراتی اســت که در سطح 
بازارهای بین المللی رخ می دهــد و تابع متغیرهای داخلی نخواهد بود. 
بنابراین باز بحث اصلی این خواهد بود که با توجه به مسایل بین المللی و 
مواضع تند ترامپ در مورد برجام قیمت دالر در سال جاری چه تغییراتی 
خواهد داشــت و سئوال مهمتر این است که سرنوشت سیاست های ارزی 

بانک مرکزی در سال جاری چه خواهد بود.«

هنوز یک ماه از ســال نو نگذشته است، اما به 
اندازه ی یک ســال دغدغه و نگرانی در این ماه 
نیمه تعطیل سر باز کرد. شروع روزهای کاری 
ســال با ادامه یافتن افزایش نرخ ارز، هشداری 
بود مبنی بر اینکه پیچیدگی مشــکالت ارزی 
مــا بیش از یــک تقاضای ســاده ی کف بازار 
است. سلســله اتفاقاتی که در فضای داخلی و 
بین المللی از یک ســال پیش شکل گرفت و 
نحوه ی برخورد ما بــا آنها، به اضافه ی برخی 
تصمیمات حساب نشــده در بازار پول و ارز و، 
مهمتر از همه، جدال بازنــده بازنده ی قدرت 
در درون کشور، همگی برای اهل اندیشه نشانه 
هایی از روزهای ســخت تر بودند. افزایش نرخ 
ارز در اقتصــاد ما از یک ســنجه ی اقتصادی 
رفته رفته به یک سنجه ی اجتماعی و سیاسی 
تغییر شکل یافته است، به نوعی که امروز می 
شود گفت آثار رویکردهای شهروندان نسبت به 
سیاستهای عمومی دولت و بازتاب روابط منطقه 
ای و بین المللی ما در افزایش قیمت ارز، سهم 
بزرگ و روزافزونی یافته اند. به همین واســطه 
هم دولت از مواجهه ی اقتصادی با موضوع ارز 
فراتر رفت و پا را در برخورد پلیسی و قانونی با 

این پدیده گذاشت.
 آنچه که جای نگرانی را بیشتر می کند دو چیز 
است: نخست اینکه هیچیک از عوامل بنیادین 

افزایش نرخ ارز )اعم از اقتصادی، سیاسی و بین 
المللی( چشــم انداز بهبــود و رفع در پیش رو 
ندارند، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه ای بیافتد. 
دوم اینکه به مدد اخبار منتشره در شبکه های 
مجازی، شهروندان از این مسئله در حد باالیی 
مطلعند و لذا تصمیمات متخذه آرامش و اعتماد 
را به ایشان برنگردانیده بلکه پیام نگرانی و دفع 
الوقت می دهد و موجب می شود که رفتارهای 
آنان در مسیر نامساعد با این تصمیمات شکل 
بگیرد. در این مقطع، کشور در تقابل بی سابقه 
ای از آرمانها و مطالبات قرار گرفته اســت. عده 
ای مصرانه پای بر آرمانها می فشرند و جمعی 
ناهمگن اما پرتعداد از اقشــار و طبقات و اقوام 
انواع مطالبــات خود را پیگیرند. شــوربختانه 
وضع در تعامالت بین المللی هم مشــابه است 
و ایــن دو بر هم اثر تشــدید کننده یافته اند و 
تصمیمات را از دو سو الی منگنه گذاشته اند. 
بدیهی است تصمیم گیری در چنین شرایطی 
کاری بس دشوار است، به ویژه اگر تصمیمات 
سعی بر تأمین هر دو بردار، آرمانها و مطالبات، 
داشته باشــند. اما راه ساده ای نیز هست و آن 
گرفتن تصمیمات با پرداختن به معلول و برای 
گذار از این ستون به آن ستون است. لیکن ایراد 
این روش به غیــر از موقتی بودن آن، تکراری 
بودنش است، بدین معنی که رفتارها، گفتارها 
و تصمیمات مشــابه در گذشته هنوز در خاطر 
شهروندان باقیســت و آنها به سادگی، با قرینه 
سازی به پیش بینی اثر تصمیمات می پردازند و 
بر همان مبنا رفتار می کنند، نه الزاماٌ بر مبنایی 

که دولت انتظار دارد.
 نرخ ارز امروز بیش از هر زمانی مســئله ای فرا 
دولتی و فرا ملی است. اگرچه عملکرد دولت در 
این باره جای نقد بسیار دارد اما سهم تصمیمات 

دولت و بانک مرکزی در این موضوع در بهترین 
حالت ٢٠ درصد است. باقی سهم بر می گردد 
به مجلس، قــوه ی قضائیه، نیروهای نظامی و 
انتظامی، بخش عمومی غیر دولتی و تمام ارکان 
کشــور و در انتهای زنجیــره، بخش خصوصی 
نهادهای مدنی و مردم. بماند که سهم فرا ملی 
مســئله خود بخش بزرگی اســت اما تا حدی 
تابعی است از جهت بردار نیروهای تصمیم گیر 

و تصمیم ساز داخل کشور.
در یک شبیه سازی می توان گفت نرخ ارز مانند 
قطعه ای از پوست بدن انسانی است که عفونتها 
و ضربــات فیزیکی مکرر، آنــرا چنان ملتهب 
ساخته است که حتی تاب تحمل لمس موضع 
و گذاشتن مرهم را ندارد و گذشته از آن، مرهم 
موضعی تسکین موقت است. چاره ی این بیمار 
درمان سیستمی با بستری در بخش مراقبتهای 
ویژه و خشکاندن چرک منتشره در سراسر بدن 
اوست. و در این شرایط اگر دستگاههای مختلف 
بدنــش یعنی قلب و عروق، سیســتم ایمنی و 
کلیه و دستگاه تنفســی به درستی کار نکنند 
درمان بازهم پیچیده تر و شــانس عالج کمتر 
خواهد بود. وضع ما به مانند این بیمار است که 
شوربختانه مشکل بیماری خود ایمنی هم دارد 
یعنی بخشــی از سلولهای بدن بر علیه بخشی 
دیگــر در حال تحرک و تخریبنــد و اگر هیچ 
مشــکل دیگری هم نمی بود این بدن خودش 

خودش را از بین می برد.
در تاریــخ می شــود نمونه هــای گوناگون و 
قابل مقایســه ای از این تضاد میان آرمانها و 
مطالبات را یافت. اگرچه مقایسه کار مشکلی 
اســت اما یک درس بین آنها مشترک است: 
»نباید از تصمیمات اساســی بــه تصمیمات 

مقطعی فروکاست.«

آیا جایگزینی یورو مشکل اقتصاد را حل می کند؟ 

فروردین پردردسر ارزی 

اقتصاددان 
مرتضی ایمانی راد

نایب رئیس اتاق ایران  
پدرام سلطانی

 ابهام در تصمیم 
بانک مرکزی

سوبسید نفس اقتصاد 
را گرفته است 

چشم انداز بازار نفت 
ایران در سال 2018

اگر سیستم بانکی برای نقل و انتقاالت 
ارزی تجهیز شده باشد و آمادگی خود 
را اعــالم کند و ایــن انتقال از طریق 
ثبت ســفارش و واردات کاال صورت 
گیرد ضرورت چندانی ندارد که انتقال 

ارز از طریق حواله و صرافی ها...

ســال 97، ســال تصمیمات سخت 
برای دولت  ایران است. تصمیماتی 
که مــدت ها پیش بایــد به مرحله 
اجرا می رسد اما چنین نشده است. 
اکنون که اقتصاد در آستانه رسیدن 

به نقطه صفر قرار گرفته...

در ســه ماه اول سال میالدی جاری 
بــا چند پدیده در بازار نفت رو به رو 
بودیــم. پدیده اول پایــداری توافق 
بین 14 کشــور اوپکی و غیراوپکی 
در مورد ســقف تولید نفت بود که با 

وجود گذشت نزدیک به دو سال...

aرضا پدیدارaشریف نظام مافیaسیدکمال سیدعلی

مشروحاینگزارشرادرصفحهدوبخوانید صفحه2صفحه2صفحه2
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ایـــراناقتصــاد2

ابهام در تصمیم بانک مرکزی
 

اگر سیســتم بانکی برای نقل و انتقاالت 
ارزی تجهیز شــده باشد و آمادگی خود 
را اعالم کند و این انتقال از طریق ثبت 
ســفارش و واردات کاال صــورت گیرد 
ضــرورت چندانی ندارد کــه انتقال ارز 
از طریق حواله و صرافی ها انجام شــود 
امــا در مناطقی که صرافی های بانکی یا 
بانک ها روابط کارگزاریشان ضعیف است 
و نمی تواننــد نقل وانتقال پول داشــته 
باشــند، امکان دارد از خدمات صرافی ها 

استفاده کنند.
موضوعی که مطرح می شــود، این اســت که در ســال صــد میلیارد دالر 
نقل و انتقال صورت می گیرد که به نظر می رسد سیستم بانکی باید از مزایای 
آن بهره مند باشد؛ اما باید آمادگی تجهیز را داشته باشند و روابط کارگزاری 

در نقاط مختلف فراهم باشد.
ممنوعیت خرید و فروش اســکناس از سوی صرافی ها نیز کار درستی بوده 
است؛ چراکه معنی ندارد دالر را با پول ملی جایگزین کنیم و دالر بفروشیم 
و ندانیم صرف چه اموری می شود. ممنوعیت انجام حواله از سوی صرافی ها 
نیز اقدام درســتی بوده است؛ به شرط آنکه سیستم بانکی امکان انجام این 

کار را داشته باشد.
به نظر می رســد در هفته های آینده مجددا از خدمات صرافی ها اســتفاده 
شــود، البتــه اســتفاده از این خدمات بایــد با مدیریت اصلــی بانک ها و 
صرافی های بانک ها همراه باشــد. مسافرانی که نیاز به ارز دارند، باید آن را 
از طریق مبادی خروجی دریافت کنند؛ اما اگر شخصی اسکناس خریداری 
کند و آن طرف خیابان آن را به فروش برســاند، کار غلطی اســت. ضمن 
اینکــه نحوه غلط فروش ارز به صرافی هــا، صف های طویلی ایجاد می کند. 
بنابراین در مواردی که دانشــجو یا بیمار کارنامه ارزی داشته باشد، باید از 
این طریق ارز حواله شــود؛ اما تقاضاهای مبنی بر مازاد ارز مسافری مانند 
پرداخت حقوق بازنشســته در خارج وجود دارد که اگر برای این موارد نیز 
بانــک مرکزی تمهیداتی بیندیشــد، یا ارز دو نرخی خواهد شــد یا با نرخ 

چهارهزارو ٢٠٠ تومان خواهد بود.
این درحالی است که تقاضاهای غیر از چارچوب مقررات بانک مرکزی هم 
باید پاســخ داده شود. در گذشته، بحث مناطق آزاد و بازار فرعی ارز مطرح 
بــود که با مبلغ اضافه انجام می شــد. اکنون بانک مرکزی با اعالم این نرخ 
حتما با دونرخی بودن ارز مقابله خواهد کرد؛ اما مشــکل این است که هم 
ارز حاصل از صادرات نفتی برای ورود به کشور و هم قیمت تمام شده برای 

صادرکننده هزینه بر است.
بنابراین به نظر می رســد بخش نامه هایی کــه بانک مرکزی تعیین می کند 
می توانــد ارز را در اختیار واردکننده اجناس بگــذارد؛ اما اینکه ارز با چه 
نرخی در خارج از کشور معامله شود، به نظر نمی رسد کنترل آن در دست 

بانک مرکزی باشد.

افزایش  پــی  در 
نــرخ  جهشــی 
دالر بــه بــاالی 
5٠ هزار ریال در 
 96 بهمن  اواخر 
تدابیر  اتخــاذ  و 
ســه گانه بــرای 
کنتــرل افزایش 
تحلیل های  آن، 
نظری و کاربردی 
در  گســترده ای 
مورد چگونگی تعین نرخ ارز، علل افزایش جهشــی و 
شیوه های مقابله با آن توسط اهل فن و عالقه مندان 

عنوان گردید.
اکنون پس از تعطیالت نوروزی و فقط پس از گذشت 
دو ماه مجدداً شاهد جهش نرخ دالر به مرز 6٠ هزار 
ریال هســتیم. ازاین رو در مقطع زمانی فعلی به نظر 
می رســد با فرض آگاهی خوب مسئوالن و اهل فن از 
مبانی نظری موضوع، ارائه برنامه کاربردی مشــخص 
برای گذر از بحران جاری نرخ ارز اولویت باالئی داشته 

باشد.
در راســتای فوق، پــس از توضیحاتــی مورد نقش 
انتظــارات فعاالن اقتصادی در میزان افزایش نرخ ارز 
توصیه هایــی برای مقابله، تخفیف و گذر از بحران در 

دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارائه می شود.
اول - ریشه های بحران ارزی

بحران اخیر نرخ ارزی، ریشــه های گســترده متعدد 
کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه های رشــد نقدینگی 
ســرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی 
عــدم تطبیق نظام بانکداری کشــور با موازین حاکم 
بین المللی بانکی،رشــد پائین تولید، رشد بهره وری 
پائین، تفوق سیاســت مالی بر سیاســت پولی، عدم 
توجه به نســبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه 
و تقاضــای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اســمی 
نرخ ارز، مشــکالت سیاست خارجی کشور، مشکالت 
سیاســی داخلــی، تحریم های امریــکا، تحریم های 
بین المللــی...و باالخــره عامل مورد تاکیــد در این 
بررسی یعنی انتظارات دارد. توجه خواهد شد که همه 
عوامل فوق با یکدیگر مرتبــط و به درجات متفاوت 
در شکل گیری بحران اخیر نقش داشته اند. لیکن در 
اینجا  تحلیل ریشــه های بلندمدت بحران نرخ ارز و 
چگونگی اثرگذاری آن ها مد نظر نیســت و بیشتر به 

عامل انتظارات پرداخته می شود.
با شــروع شــکل گیری انتظارات، فرآیند درونی آن 
عامل تشــدیدکننده اصلی می شود. بدین ترتیب که 
گروه بزرگی با تحلیل ها و تجربیات گذشــته به این 
باور می رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد یافت. 
به دنبال آن برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و 
فروش گران ارز در آینده و یا رفع نیازهای آتی ارزی 

خود اقدام به خرید می کنند.
ایــن افزایش  تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر 
نتواند با افزایش عرضه تامین شــود موجب افزایش 
قیمت ارز می گردد. بــا اولین افزایش قیمت ها چراغ 
سبز چشــمک زن!!! برای ورود یا هجوم بقیه فعاالن 
وعالقه مندان به بازار ارز به جهت اســتفاده از سود 
موجود یا احتراز از ضــرر نگهداری دارائی های دیگر 
- از جمله ســپرده ها- روشن می شود. مضافا" آن که 
چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آن ها 
نیز خریدهای خود را افزایش داده و از فروش مجدد 
ارز خریداری شــده قبلی احتراز می کنند. این فرایند 
می توانــد دور جدیدی از افزایــش  قیمت ارز در پی 
داشــته باشــد. در اهمیت انتظارات،باید گفت بنا به 
گفته معروف کینز، واقعیت زائیده انتظار اســت.یا به 

بیان دیگر واقعیت ها را انتظارات شکل می دهند.
عــدم آمادگی بــرای مقابله با انتظــارات در مراحل 
اولیه، موجب غیر قابل کنترل شــدن بهمن انتظارات 
می شــود. مازاد تقاضای محدود در بازار کوچک ارز 
اســکناس تهران می توانــد طی چنــد روز موجب 
آشــفتگی و جهش ارز در بازار عمده فروشــی حواله 
در دوبــی، عمــان، کویت و ترکیــه  و در پی آن در 

خرده فروشی سلیمانیه  و هرات شود.
شایان ذکر است مبادالت ســاالنه بازار ارز اسکناس 
تهران، شــاید کمتر از 5 درصد حجم مبادالت ارزی 
کشور باشد - در فرآیند عادی، عمدتاً این بازار حواله 
دوبی اســت که نرخ ارز اســکناس تهران را عالمت 
می دهد. بحــران اخیر نیز از دی مــاه از بازار حواله 
دوبی شروع شده بود. برای شناخت و داشتن تصوری 
از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزی توجه شــود، فروش 
گواهینامه های ســپرده با نرخ ٢٠درصد در بهمن و 
اسفند ســال 96 معادل ٢4٠٠ تریلیون ریال یا فقط 

معادل 16درصد کل نقدینگی کشور شد.
 این رقم با نرخ دالر 4٢٠٠٠ ریال معادل 57 میلیارد 
دالر یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال 
96 می شود. اگر فقط ٢4٠ تریلیون ریال - 1٠درصد 
رقــم آن و نه کل آن - به بازار ارز ســرازیر می شــد 
5.7 میلیارد دالر ارز بیشتر از نیاز جاری برای خنثی 

کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.
دوم - نشانه های انتظاراتی بحران ارزی

عوامل شــکل دهنده جهش نــرخ ارزی ویژگی های 
انتظاراتــی دارد. چــرا که اوالً تــراز ارزی تجاری در 
شــرایط متعادلی است و مشــکل احتمالی در منفی 
بودن تراز ســرمایه اســت. انتظارات افزایش نرخ ارز 
می توانــد در شــکل دادن افزایش خروج ســرمایه 
موثر بوده باشــد. ثانیاً به تدریــج فعالیت های بانکی 
کشــور به جهت عــدم تطبیق آن با مقــررات نظام 
بانکی بین المللی با مشــکالت بیشتری مواجه است. 
آثار تشــدید مشــکالت به صورت دشــواری بیشتر 
فعالیت های بانک ها و موسسات مالی واسطه ای ایران 
در خارج از کشور در شکل افزایش هزینه تبدیل ریال 

به ارز عینیت یافته است.
انتظار بر این است که دشــواری ها تشدید شود.این 
تشدید انتظاری، نشانه ای برای شکل گیری انتظارات 
قیمتی باالتر ارزاست.تشــدید مقابله با پول شــویی 
اعمــال مالیات بر ارزش افزوده بــر کارمزد صرافان و 
پایش بیشــتر مقررات فعالیت های صرافی در دوبی 

مصداق بحث اخیر است.
 ثالثا تهدیدات امریــکا و پیش بینی خروج احتمالی 
امریکا از برجام و درنتیجه دشــوارتر شدن جابجایی 
وجوه ارزی اســت که با انتظارات افزایش قیمت ارز 
همراه می شــود. شــایان ذکر اســت که برجام یک 
موفقیت ملی اســت. علیرغم دســت اندازهای آن که 
دور از انتظار نیز نبود، برجام توانســت، با برداشتن و 
تعلیق بخشی از تحریم های بین المللی، با ره آوردهای 
صــادرات دو برابری نفــت، با فراهم کــردن امکان 
دسترســی اقتصاد کشور به ذخایر و درآمدهای ارزی 
بلوکه شــده خود در خارج از کشور و باالخره با ارائه 
تصویر مســالمت جویانه از ایران برای همکاری های 
بین المللی آتی، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشدید 
بحران هــای آن گــردد. بدون برجام امــروز نرخ ارز 
احتمالــی اقتصاد ایران و تــورم مرتبط با آن ماورای 

ارقام جاری بود.
  سوم - تنظیم برنامه ای برای گذر از بحران ارزی

تنظیــم برنامــه عملیاتی گــذر از بحران نــرخ ارز 
مســتلزم در اختیار بودن مجموعــه اطالعات زیادی 
همچــون دارائی های ارزی و چگونگی دسترســی به 
آن دریافت هــا و پرداخت های ارزی تفکیکی روزانه و 
ماهانه برحســب اعتبارات اسنادی، حواله و اسکناس 
و نــوع ارز، نحوه عملیات بانک ها و موسســات مالی 
کارگزار، حجم مبادالتی ارزی بازار ارز عمده فروشــی 
و خرده فروشــی به تفکیک نوع ارز، حجم مبادالتی 
بازارهــای ارزی در رابطه با ریــال در داخل و خارج 
کشــور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه...و شــیوه 
عملیاتی آن هــا، دریافت هــای ارزی، مصارف ارزی 
کاالیی و خدماتی، خروج سرمایه و پس اندازی ارزی 
و عوامل دیگر، نتایج کمی مقابله با یحران های ارزی 
گذشته...و باالخره تخمین مقادیر انتظاری برای  کلیه 
موارد فوق اســت. به صراحت بایــد پذیرفت، چنین 
اطالعات و دانشی آن هم البته به صورت نسبی فقط 

در دسترس مقامات پولی کشور است.
اطالعات فوق که بخشی از آن نیز ماهیتاً سری است 

به همراه بدنه کارشناســی مطلع،  ورزیده و دلســوز 
58 ساله بانک مرکزی و 9٠ ساله بانک ملی می تواند 
متضمــن تنظیم و اجرای برنامــه عملیاتی مقابله با 
شرایط ارزی اخیر کشور باشد.باید گفت، گزینه بدیل 
بانــک مرکزی برای انجام این مهم وجود ندارد. البته 
حمایت و همکاری نزدیک سایر اجزای مرتبط دولت 

و ارکان نظام تعین کننده و بسیار کارساز است.
 شایان ذکر است بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ٢1 
فروردین 1397  در مورد سیاســت های جدید ارزی 
کشــور به جهت خریدوفروش ارز و تجارت خارجی 
پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با 
بحران ارزی اخیر اســت. حال باید دید که در مرحله 

اجرائی چگونه عمل خواهد شد.
بدیهی است که نکات عنوان شده توسط کارشناسان 
و اهل قلم نیز در پاالیــش و آرایش برنامه عملیاتی 
مفید خواهد بود. در همین راستا در این نامه مواردی 
پیشنهاد می شــود. البته نگارنده در نامه های سی و 
دوم و ســی و پنجم به ترتیب تحت عنوان روضه نرخ 
ارز و سه درس از عملکرد بسته سه گانه بانک مرکزی 
بعضی از ابعــاد مرتبط با برنامــه عملیاتی را عنوان 
داشته اســت که در اینجا از تکرار همه آن ها احتراز 
می شود.جسارتاً توصیه می شود، مالحظات عنوان شده 
در آن نامه هــا به ویژه در مورد تدابیر ســه گانه برای 

مقابله با جهش نرخ ارز مد نظر قرار گیرد.
الف - برنامــه عملیاتــی در کوتاه مدت : در 
کوتاه مدت برای مقابله بــا افزایش نرخ ارز و حصول 
ثبات نســبی در بــازار و در نهایت گذر از شــرایط 
فعلی نکات زیر توصیه می شــود.     برنامه عملیاتی 
کوتاه مدت، حتی االمکان باید در راستای سیاست های 

بلندمدت ارزی باشد.
    در شرایط فعلی، در کوتاه مدت عماًل - چه بخواهیم 
و چه نخواهیم -  نظام دونرخی ارز، یعنی نرخ رسمی 
و نرخ بازار آزاد حاکم می شــود. برای واردات تجارت 
خارجی در حد امکانات ارزی، به صورت موقت نظام 
تخصیص ارز و  نرخ رسمی - مبادله ای - علیرغم همه 

مفاسد احتمالی آن به کار گرفته شود. 
درزمان گشــایش اعتبار برای واردات پیمان سپاری 
مناســب ضروری اســت.با توجه به تفاوت احتمالی 
قابل مالحظه دونرخ رسمی و آزاد ،تضمین ها و جرائم 
برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی ضروری 
اســت.البته در صورت پوشــش کامل نرخ مبادله ای 
برای واردات و ســایر نیازهای ارزی، بازار آزاد فعلی 
کوچک تر می شود. بعالوه ضرورت دخالت در نرخ بازار 

آزاد نیز محدودتر می شود.
    در کوتاه مدت، برای ارزهای حاصل از صادرات، به 
ویژه در مورد پتروشیمی ها و سایر مشتقات نفتی که 
باال است باید مشــابه سیستم متمرکز وارداتی عمل 
شود. از این مسیر زمینه قاچاق واردات کاال محدودتر 
خواهد شــد. متاســفانه در این مورد نیــز احتمال 
سوءاستفاده از تفاوت دونرخ بازار آزاد و رسمی وجود 
دارد که ضــرورت تضمین ها و کنترل هــای الزم را 
ایجاب می کند.  همراه با تمرکز خریدوفروش ارز برای 
تجارت خارجی در سامانه های رسمی بانک که اجرای 
درست آن موجب کاهش قاچاق کاالهای صادراتی و 
وارداتی است، تشدید مقابله با قاچاق از طریق مجاری 

نیمه رسمی نیز ضرورت دارد.
    با سیاســت های کنترل ارز حاصــل از صادرات و 
کنترل تخصیص ارز برای واردات حجم مبادالت ارزی 
در بازار آزاد کوچک خواهد بود.اما علیرغم کوچک تر 
شدن حجم مبادالت بازار آزاد، نظر به آثار انتظاراتی 
نرخ بازار آزاد بر سایر بازارها، دخالت بانک مرکزی به 

شــیوه متعارف خود برای اثرگــذاری  بر نرخ ارز این 
بــازار هم ضرورت دارد. موفقیت در نرخ ارز رســمی 

تعیین کننده اصلی نرخ ارز بازار آزاد است.
  حمایت و حفــظ اعتبار بانک مرکزی و مقامات آن 
ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران انتظاراتی ارز 
اســت. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی و اقتصادی 

کشور نیست. 
متخصصان شناخته شــده اقتصادی و پولی کشور یا 
در بانک مرکزی هســتند و یا آن که با بانک مرکزی 
همکاری نزدیک دارند. در همین راستا برخورد بسیار 
زننــده بعضی از نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک 
مرکزی نادرست بود، چه به جهت جایگاه و شخصیت 
خود نماینــدگان و مجلس و چه به چه جهت حفظ 
اعتبــار مقام اول پولی کشــور. این پرســش مطرح 
می شــود که چنین شــیوه اعتراضی به سیاست های 
بانک مرکزی چه ره آورد شخصی و عمومی در بردارد.
ب - برنامه عملیاتــی در بلندمدت : در جهت 
ســامان دهی بازار ارز کشــور در بلندمدت نکات زیر 

توصیه می شود.
    توصیه می شــود، نرخ ارز در بلندمدت تک نرخی و 
شــناور مدیریت شده با رعایت به ویژگی های اقتصاد 
ایــران به ویژه به جهت درآمدهــای نفتی و صندوق 
توسعه است. فعالیت ارزی و تجارت خارجی از طریق 
موسســات مالی واسطه ای به شــیوه نقدی و حواله 
گران تر و زمینه ســاز رانت و فساد است. مسیر اصلی 
بلندمدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات 
مســتقیم ارزی از طریق بانک های داخلی و خارجی 
باشد. رشد پایدار اقتصاد مستلزم نظام مالی پیشرفته 

منطبق با موازین پیشرفته جهانی است.
    حل مســائل سیاســت خارجی کشــور از طریق 
مذاکرات و تفاهم با همســایگان و کشــورهای غربی 
و نهادهای بین المللی  راه حل گریزناپذیر کشــور در 

مسائل اقتصادی از جمله ارز است.
    مشــکالت نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق با 
نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئوالن 
اقتصادی و سیاسی باشد. اجرای مقررات بانکی جهانی 
از جمله مقابله با پول شــوئی ، به منظور ادامه تعلیق 
تحریم ها بانکی یا برداشــتن آن ها ضروری است. این 
مشــکل هم اکنون در بازار حواله دوبی عوارض خود 
را بر نرخ ارز نشــان داده است. هر جابجایی پولی که 
قابل ردگیری باشد، به جهت مبادالتی، کسب درآمد 
و دریافــت و پرداخت مالی باید در صورت پرســش 
مسئوالن ذی ربط قابل توضیح  و منطبق بر مقررات 

قانونی کشور ذی ربط باشد.
    ســاختار مالی بانک ها به تائید اکثر کارشناســان 
بانکی در شــرایط نامناسبی اســت. فعالیت آن ها در 
چهارچــوب فعلی هزینه ســنگینی را در زمینه های 
حقیقی و مالــی از جمله بازار ارز به اقتصاد کشــور 
تحمیل کرده است. تســریع در اصالحات ساختاری 
بانک ها، تذکر جمعی اهل فن اســت. در این راســتا 

حمایت مجموعه ارکان نظام ضروری است.
     تطبیــق ترازنامه بانک ها بــا مقررات بال ٢ و بال 
3 به جهت کفایت سرمایه و مقررات تنظیمی، پایش 
های درونی و بیرونی بانک ها تسریع شود.این توصیه 
در ارتبــاط نزدیک با ضرورت اصالحات ســاختاری 

بانک ها است.
ســخن پایانی خواست گســترده مردم و ارکان نظام 
برای ثبــات بازار ارز و مقابله بــا جهش های نرخ ارز 
است.امید اســت این حساسیت و توجه باال همراه با 
مشارکت عمومی، خود تنظیم کننده بازار ارز و ثبات 

نسبی نرخ ارز گردد.

دیدگاه

ابعاد بالقوه »بهمن بزرگ ارزی«
ریشه های 14گانه مشکالت ارزی کشور 

در ســه ماه اول سال میالدی جاری 
بــا چند پدیده در بازار نفت رو به رو 
بودیــم. پدیده اول پایــداری توافق 
بین 14 کشــور اوپکی و غیراوپکی 
در مورد ســقف تولید نفت بود که با 
وجود گذشــت نزدیک به دو سال از 
عمر آن هم چنان باقی است. پدیده 

جنبــه  از  دوم 
تقاضای  تامین 
بازار  در  نفت 
بررسی  قابل 

است یعنی زمانی که آمریکا اعالم کرد سطح 
تولید را از منابع موســوم به شیل اویل یا 

منابع غیرمتعارف تامین می کند. اکنون 
آمریــکا روزانــه 9 میلیــون و 

76٠هزار بشکه نفت تولید می کند و اعالم کرده که قصد دارد از منابع 
غیرمتعارف این میزان تولید را به 1٠ میلیون و 5٠٠ هزار بشکه برساند. 
این مازاد عرضه تا حدودی به کاهش قیمت ها منجر شد هرچند به نظر 
بیــش از یک اقدام نفتی به بلوفی سیاســی و اقتصادی در مقابل اتحاد 
اوپک شــباهت دارد. به نظر می رسد که آمریکا به دلیل مسائل سیاسی 
با روســیه چنین بلوفی را مطرح می کند و این در حالی است که تولید 
نفت در ایران و عربستان هزینه ای بین 8 تا 1٠ دالر دارد اما تولید نفت 
از منابع غیرمتعارف آمریکا بیش از 4٠دالر 
هزینه برای هر بشکه آب می خورد. اعالم 
این خبر و ایجاد دکل های اضافه با توجه 
به واقعیــت های موجود یک ژســت 
سیاســی به نظر می آید، ژســتی که 
البته کمی بر قیمت نفت اثر گذاشت.
از ســوی دیگــر در ســه ماهه اول 
ســال جاری میــالدی تولید نفت 
در بعضی کشــورها به دالیل 
سیاســی کاهــش یافــت. 
نیجریه  و  لیبــی  ونزوئــال، 
تولید را کــم کردند و ایران 
به دلیل کاهش میزان تقاضا 
از سوی مشتریان سنتی اش 
مثل ژاپن و کره جنوبی که 
به دلیل عبور از فصل سرما 
سوخت فسیلی کمتری می 
خواستند، با کاهش تولید رو 
به رو شــد. در نهایت قیمت 
نفــت که پیــش بینی می شــد در 

محدوده 7٠ دالر باقی بماند، پس از سه مرحله کاهش روی 67 دالر تا 
68 دالر استقرار یافت.

با این وجود اما هم چنان سبد نفتی اوپک جایگاه بهتری از نفت سبک 
دریای شمال و نفت آمریکا دارد. نوسان میانگین قیمت سبد نفتی اوپک 
1.5 دالر در این مدت بوده است. نفت سبک ایران هم هم چنان شرایط 
خوب خودش را حفظ کرده و میزان تقاضای خرید نفت به جز دو مورد 
کاهش خرید از ســوی مشتریان ســنتی به قوت خود باقی است. ایران 
ظرفیت تولید باالی 4 میلیون بشــکه نفت در روز را دارد و با توجه به 
مصرف داخلی و میزان صادرات نفت خام بیش از 3 میلیون و 8٠٠ هزار 
بشــکه نفت در روز تولید می کنیم. براساس آخرین تحلیل های انجام 
شده قیمت نفت در سه ماهه دوم سال ٢٠18 که در آن قرار داریم بین 
65 تا 7٠ دالر در نوســان خواهد بود و دلیل عمده اســتقرار قیمت در 
این بازه افزایش تقاضای خرید برای سال ٢٠18 است. در مجموع پیش 
بینی می شــود که که تقاضای نفت به 97 میلیون بشکه برسد یعنی ٢ 
تا ٢.5 میلیون بشکه افزایش تقاضا و البته کف افزایش تقاضای نفت هم 
1.4 میلیون بشــکه پیش بینی شده است. با توجه به این میزان افزایش 
تقاضــا برخالف اظهارنظرهای شــتاب زده در مورد کاهش قیمت نفت، 

بعید است که قیمت به زیر 65 دالر سقوط کند.
و اما نفت ایران در سال میالدی پیش رو چه وضعیت خواهد داشت؟ به 
نظر نمی رسد که نفت ایران مورد تحریم تازه ای قرار بگیرد. تنها چالش 
پیــش رو خروج آمریکا از برجام خواهد بود که البته باعث از بین رفتن 
بخشــی از تعهدات آمریکا در مقابل ایران می شود. نکته مهم این است 
که بیشتر میزان فروش نفت خام ایران به مشتریان سنتی اش از جمله 
چین، هندوســتان، کره جنوبی و ژاپن و ترکیه انجام می شود. از سوی 
دیگر به 11 کشــور اروپایی پس از برجام نفت فروختیم که این میزان 
به 7٠٠ بشــکه در روز می رسد. قاعدتا خروج آمریکا از برجام اثری در 

میزان فروش نفت ایران نخواهد داشت.

چشم انداز بازار نفت ایران در سال 2018

سوبسید نفس اقتصاد را گرفته است 
سال 97، ســال تصمیمات سخت برای 
دولت  ایران است. تصمیماتی که مدت 
ها پیش باید به مرحله اجرا می رسد اما 
چنین نشده است. اکنون که اقتصاد در 
آستانه رسیدن به نقطه صفر قرار گرفته 
باید هرچه زودتر این تصمیمات از سوی 
دولت به اجرا در بیاید تا شرایط از امروز 
بدتر نشــود و البته چنیــن اقدامی به 
پشتوانه قوی از نظر حاکمیتی و مردمی  
نیاز دارد. مهم ترین و بزرگترین تصمیم 
دولت قطع هرچه زودتر سوبسیدهاست 

که کشور را ورشکسته می کند.
رقابت همیشگی دولت با بخش خصوصی از معضالت بزرگ اقتصاد ایران 
است که دست فعاالن اقتصادی را بسته و اجازه نفس کشیدن به بخش 
خصوصــی را نمی دهد. مقررات مبهم و تغییر هر روزه آن ها، اثرگذاری 
تصمیمات سیاسی بر اقتصاد و تصمیم گیرندگان غیرمتخصص مشکالت 
و معضالتی که در اقتصاد ایران انباشته شده است. فکر می کنم هر روز 
به آرژانتین دهه 9٠  شبیه تر می شویم و اقتصاد به جایی می رسد که 
یک روز می بینیم بانک ها و موسســات کشش انجام هیچ کاری ندارند 

و دولت هم دیگر توان پرداخت سوبسید ندارد.
اکنــون در نقطــه ای قرار گرفتیم که چاره ای جــز اجرای تصمیمات 
سخت از سوی دولت نداریم. نمی توانیم در بازاری کار کنیم که قوانین 
آن را دیگران نوشــته اند، مالک آن هســتند و ما بــدون توجه به این 
قوانین از آن ســود ببریم. باید در سطح کالن برای رعایت این مقررات 

تصمیم بگیریم.
با وجود تمام مشــکالت اما همیشــه به بهبود شرایط کشور امیدوارم. 
ملــت ایران از بهترین ملت هــای دنیا از نظــر کار، دانش و تخصص 
اســت اما تا زمانی که دولت تصمیمات سخت را نگیرد، این فضا بسته 
است. همیشه به آینده ایران خوش بین و امیدوارم و معتقدم که ایران 
پیشرفت می کند. معضالت سیاســی جلوی شکوفایی اقتصاد ایران را 
گرفته اســت. اینکه این شــکوفایی زمانی فرا می رســد، در آن بحثی 

نیست اما امسال سال سختی است.

دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائی
محمود ختائی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

سیدکمال سیدعلی

 رییس اتاق مشترک ایران و سوییس
شریف نظام مافی

کارشناس اقتصادی 
رضا پدیدار
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ترقی اقتصادی : قیمت دالر به روند صعودی خود 
که از ابتدای دی ماه آغاز کرده اســت. در حال حاضر 
نیمی از صنایع بورسی، وابستگی شدیدی به نرخ دالر 
داشته و از نوسانات نرخ این ارز تاثیر می پذیرند. صنایع 
کاالمحور بورس تهــران در این زمره قرار می گیرند و 
شــامل پتروشیمی ها، پاالیشی ها، فلزی – معدنی ها و 

دیگر صنایع کاالیی می شوند.
 در این میان هر چند بسیاری بر این اعتقادند که خرید 
نقدی دالر می تواند سود مناسبی را از آن سرمایه گذاران 
کند اما باید توجه داشــت این مولفه، اثری اهرمی بر 
سودآوری شــرکت های ســهامی دالرمحور داشته و 

می تواند ارزشی افزوده از آن سهامداران خود کند.
رشد  این روزهای نرخ دالر، توجه فعاالن بازار سهام را 
هم به تحوالت چهارراه استانبول معطوف ساخته است. 
نرخ ارز در اکثر بورس های دنیا از متغیرهای تاثیرگذار 
بر شاخص قیمت سهام  است. در واقع نرخ ارز، قیمت 
نســبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان 
یکی از عوامل کالن اقتصادی، همواره مورد توجه مردم 
و جامعه اقتصادی و مالی بوده اســت. این نرخ بیانگر 
شرایط کلی اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه 

اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
در ایــن میان بــا توجه به صادراتــی و وارداتی بودن 
شــرکت های فعال در بازار ســهام و میزان وابستگی 
آنها به نرخ ارز، نوســانات نــرخ ارز می تواند تاثیرات 
متفاوتی بر منابع پذیرفته شــده در بورس و شرکت ها 
بگــذارد. بــه عبارتی دیگر در صورتــی که یک بنگاه 
اقتصــادی برای تامین مواد اولیــه، خرید تجهیزات و 
تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشــد، تغییرات 
نرخ ارز می تواند برنامه های تولیدی این شــرکت ها را 
دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی این دسته از بنگاه ها را افزایش یا کاهش دهد. 
موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت ها را نیز 

دچار نوساناتی می کند.
در مقابل افزایش نرخ ارز برای شــرکت های صادرات 
محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت 
افزایش نــرخ ارز به ویژه دالر، محصوالت تولیدی این 
کشــورها با قیمت باالتری به فروش رفته و سودآوری 
بیشــتری نصیب شــرکت های صادرکننده می شود. 
در شــرایط کنونــی، این موضــوع درخصوص نیمی 
از شــرکت های بورســی صدق می کند. البته میزان 
تاثیر پذیری شرکت ها از افزایش نرخ دالر، بسته به نوع 
فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه 
کلی اما می توان شرکت های موجود در بازار سهام را به 
دو دسته فروشندگان دالری و فروشندگان غیردالری 
تقســیم کرد که با توجه به سناریوهای آتی نرخ دالر 

می توان شرایط خاصی را تجربه کنند.
پیش از این سیاست های دولت مانع رشد نرخ دالر بود 
و به نظر می رسد حال این تقاضای انباشت شده راهی 
بازار شــد تا بازارهای مالی را با شوک ناگهانی مواجه 
سازد. در شرایط کنونی می توان دو سناریو برای آینده 
نرخ دالر متصور بود. این دو نگاه شامل حفظ یا تداوم 
رشد نرخ دالر یا اصالح نرخ ها به سطوح قبل از جهش 
اخیر می شــود. البته حتی با وجــود اصالح نرخ دالر 

طبیعتا سطح قیمت ها به سال 96بازنخواهد گشت.

در این شرایط، می توان وضعیت شرکت های فعال در 
بازار ســهام را زیر نظر داشــت و به این موضوع اشاره 
کرد که ســهام دالری در مقابــل خرید فیزیکی دالر 
حتی می توانند از جذابیت بیشــتری برخوردار باشند. 
در مجموع می توان گفت دالر نقشــی اهرمی در بازار 
سهام دارد. هر چند به اعتقاد برخی از سرمایه گذاران 
رشــد عامل اصلی )دالر( می توان سود بیشتری از آن 
ســرمایه گذار کند اما باید توجه داشــت این عامل در 
شــرکت های دالرمحور، ارزش افزوده ایجاد کرده و با 
تاثیری اهرمی، سودی چند برابر از آن سهامدار شرکت 

مذکور خواهد کرد.
عیار جذابیت سهام دالری بورس تهران

فروشــندگان دالری بــورس تهــران در حال حاضر 
نمادهای فعــال در گروه های کامودیتی بازار ســهام 
شامل پتروشــیمی ها، فلزی ها، معدنی ها، پاالیشی ها  
سیمانی ها و دیگر صنایع کاالیی سهامی می شوند که 
هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. 
هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذار در شرکت های 
مذکور نیز می توانند از رشد یا افت نرخ دالر اثر بپذیرند.
فروشندگان دالری بورس تهران، بیشترین اثرپذیری را 
از نوسانات نرخ ارز دارند. در این میان باید توجه داشت 
هر چه صادرات بدون ریســک و مطمئن شــرکت ها 
بیشتر بوده و در کنار آن بازار این شرکت ها نیز کمتر 
متاثر از سیاست های تحریمی باشد، اهرم دالری نیز از 

تاثیر فوری و شدیدتری برخوردار خواهد بود.
در مقابل اما هر چه فروش داخلی شــرکت ها بیشتر 
می شــود، نقش اهرم دالر، ضعیف تر می شود. در ادامه 
به تفصیل این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.فرض 
اول؛ تداوم رشد نرخ دالر: در حال حاضر بخش عمده ای 
از کامودیتی ها به ویژه شرکت های پتروشیمی از فروش 
قابل توجهی در بازارهای صادراتی برخوردارند. با فرض 
رشد نرخ دالر، این شرکت ها نیز رشدی چندبرابر رشد 
نرخ دالر را تجربه خواهند کرد. در میان شــرکت های 
دالری، پتروشــیمی ها با توجه به صادرات مســتقیم 

محصوالت خود از بیشترین اقبال برخوردارند. پس از 
آن نیز فلزی – معدنی ها و با درجه ای کمتر سیمانی ها 

قرار می گیرند.
غیردالری های بورس در دو سناریو

اما در مورد حدود نیمه دیگر شــرکت های سهامی که 
فروشندگان غیردالری را تشکیل می دهند،که در میان 
این فروشندگان غیردالری، برخی از شرکت ها مصرف 
دالری نیز نداشته و به کل از نوسانات نرخ ارز مصونند. 
این گروه در بورس تهران شامل شرکت های مخابراتی 
رایانه ای ها و برخی دیگر از صنایع خدماتی بورس تهران 
می شود. در اینجا اما موضوع اصلی بحث، شرکت هایی 
هستند که برخی مواد اولیه خود را از بازارهای خارجی 
تهیه کرده اما در مقابل فروش صادراتی چندانی ندارند.

این گروه عمدتا شــامل صنایع غذایــی، دارویی ها و 
خودرویی های بورس تهران می شوند که بخشی از ارز 
را به صورت مبادله ای و بخشی دیگر را آزاد می گیرند. 
حال با فرض تداوم رشــد نرخ دالر، طبیعتا هزینه این 
شرکت های سهامی نیز در مدار صعودی قرار می گیرد. 
در فضای آزاد مشکلی این شرکت ها را تهدید نمی کند 
چرا کــه در بلندمدت با توجه به افزایش هزینه ها، آنها 
نرخ فروش محصوالت خود را افزایش داده و سودآوری 
خــود را حفظ می کنند. امری که حتــی می تواند به 
افزایش جذابیت این صنایع و در نتیجه افزایش حضور 

در بازارهای صادراتی در بلندمدت بینجامد.
مشکل اما آنجا پدیدار می شود که دولت کنترل تورم 
را در راس امور خود قرار داده و برای رســیدن به این 
هدف به سرکوب نرخ شرکت های مذکور بپردازد. این 
سرکوب نرخ می تواند به دو روش نرخ گذاری دولتی یا 
افزایش واردات صورت پذیرد. در هر دو صورت اما ضرر 
قابل توجهی را به شرکت ها، کارکنان و سهامداران این 
گروه هــا تحمیل خواهد کرد. تا جایی که حتی امکان 
ورشکستگی این شــرکت ها نیز وجود دارد. به عبارت 
دقیق تر، هزینه این گروه ها با رشــد نرخ دالر افزایش 
می یابد اما به علت ســرکوب نرخ هــا، فروش توانایی 

جبران هزینه ها را نخواهد داشت.
50 درصد بورس زیر سایه بازار ارز 

در همین راستا ، رئیس مرکز آمار و اطالعات شرکت 
بورس با بیان تاثیر مستقیم بازار ارز بر روند معامالت 
بازار سرمایه اظهار کرد: روند قیمت ها در بازار ارز یکی 
دیگر از عوامل موثر بر روند معامالت اســت، به طوری 
که جهش ســال های اخیر دالر اثرات مثبت خود را بر 
جهش های بورس نشــان داد. در حــال حاضر نیز بر 
خالف سه، چهار سال اخیر که ثبات نسبی در بازار ارز 
وجود داشت و عموما بهار فصلی کم نوسان برای دالر 
محسوب می شــد، شاهد نوسان نرخ دالر باالی سطح 

پنج هزار تومانی هستیم.
کیوان شــیخی ،در انتها خاطر نشان کرد: این مساله 
با توجه به آنکه می تواند ســودآوری بیش از نیمی از 
شرکت های بورسی را تحت تاثیر مثبت قرار دهد، یکی 
از محرک های احتمالی بازار سهام در آینده خواهد بود. 
به طور کلی شــرایط این روز های بازار سهام شباهت 
بیشتری با سال های ابتدایی دهه 9٠ دارد که همزمان 
با افزایش نگرانی های غیراقتصادی، روند صعودی دالر 

و تورم به رشد اسمی شاخص بورس کمک کرد.
تاثیر مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز بر بورس

همچنین  یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر افزایش نرخ 
ارز بر بورس را قابل توجه دانست و گفت: این موضوع 
می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارزش سهام 
شــرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد که بر این 
اساس سهام شــرکت های صادرات محور با رشد و در 
مقابل سهام شرکت های واردات محور با کاهش همراه 

خواهد شد.
امید احمدی  افزود: به همین منظور سهام شرکتهایی 
که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود مانند 
برخی خودرویی ها، صنایع دارویی و غذایی و نیز حمل 
و نقلی ها از این موضوع تاثیــر منفی می پذیرد؛ چرا 
که قیمت و هزینه تمام شده محصوالت در این حوزه 
افزایش می یابد. این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه 
کرد: از ســوی دیگر برخی صنایع مانند پتروشــیمی 
فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و معدنی ها از افزایش 
نرخ ارز سود خواهند برد، چرا که واردات این شرکتها 
بــرای مواد اولیه مورد نیاز تابع نرخ ارز آزاد نبوده و در 

مقابل فروش آنها با دالر آزاد انجام می شود.
وی اظهار داشــت: البته به طــور کالن با افزایش نرخ 
ارز نه تنها قیمت کاالهــای وارداتی افزایش می یابد 
بلکه قیمت برخی کاالهای تولیدی داخل کشــور هم 
با افزایش مواجه می شــود؛ چرا که این رخداد یعنی 
تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی که تورم را 
در پی خواهد داشت و این موضوع با سیاستهای دولت 

یازدهم مبنی بر کنترل تورم در تضاد است.
وی گفت: موضوع افزایش نرخ دالر از این جهت برای 
بنگاههای تولیدی قابل توجه است که در برخی موارد 
می تواند هزینه تولید را در شــرکتها افزایش دهد.این 
کارشــناس بازار ســرمایه در خصوص دالیل افزایش 
قیمــت دالر افزود: افزایش نــرخ دالر در این فصل با 
توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال و نیز 
جبران کســری های دولت از طریق فروش دالر امری 

طبیعی است.

اخبارکوتاه

سامانه سجام رونمایی شد
ترقی اقتصادی: با آغاز به کار این ســامانه ، دیگر از سهامداران فرمی برای احراز 
هویت دریافت نمی شود و در مقابل سرمایه گذاران با ثبت نام در این سامانه می توانند 
به کلیه خدمات بازار ســرمایه دسترسی داشته باشند . این سامانه، برنامه ای جامع  
و متمرکز خواهد بود که کلیه اطالعات سهامداران را به  صورت یکپارچه در بر می 
گیرد .با آغاز به کار این سامانه، دیگر از سهامداران فرمی برای احراز هویت دریافت 
نمی شــود و در مقابل سرمایه گذاران با ثبت نام در این ســامانه می توانند به کلیه 
خدمات بازار ســرمایه دسترسی داشته باشند .بر اساس این گزارش، سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتریان »سجام« ، مسوولیت خودکار فرآیند جمع آوری و مدیریت 
اطالعات مشتریان بازار سرمایه را برعهده خواهد داشت.به این ترتیب، با راه اندازی 
این سامانه نه تنها شــاهد تسهیل در گردآوری اطالعات سهامداران هستیم، بلکه 
با تجمیع اطالعات و سوابق معامالتی، شفافیت بازار نیز با رشد قابل توجهی همراه 
خواهد شد.ســجام در دسته سامانه های زیرســاختی بازار سرمایه است و به هیچ 
عنوان ســامانه ای تجاری نیست؛ لذا هدف آن کسب درآمد نخواهد بود و به لحاظ 

گستردگی ارائه خدمات نیز سامانه ای ملی محسوب می شود.

افتتاح اولین کلینیک درمانگری مالی 
ترقی اقتصادی: اولین کلینیک درمانگری مالی تامین ســرمایه تمدن در سومین 
روز از یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با حضور علی صالح آبادی و محمود 
خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افتتاح شد. محمود خواجه نصیری 
با ارائه توضیحاتی درخصوص راه اندازی این کلینیک گفت: بنا داریم در نمایشگاه 
ســال جاری از دســتاوردی رونمایی کنیم که در سال های آینده به نفع اقتصاد و 
باالبردن جایگاه بازار ســرمایه باشد .وی افزود: تامین سرمایه تمدن به عنوان فعال 
ترین شــرکت تامین سرمایه طی سالیان گذشته تصمیم گرفت برای بهینه سازی 
ساختار مالی شرکت ها این کلینیک را معرفی کند که در حقیقت به شرکت هایی 
کــه در اقتصاد  تمرکز را بر روی تکنیک، فنــاوری و تولید می گذارند کمک کند 
تا از دســتاورد مالی  بعنوان کمکی بزرگ بــرای بهبود، ثبات فعالیت ها و افزایش 
بازدهی استفاده کنند تا در این راستا همه تمایل به سرمایه گذاری پیدا کنند.این 
مقام مســئول با اعتقاد بر اینکه اســتواری و بنای اصلی فعالیت و موفقیت شرکت 
ها در زمان ایجاد و ثبات پایداری آن مســتلزم ساختار مالی مطلوب است، افزود: 
در این کلینیک به تمامی شــرکت ها پیشنهاد خواهیم داد برای استقالل ساختار 
مالی آنها کمکمی کنیم تا با ســاختاری بین المللی و ظاهری مدرن در حوزه مالی 
ســریعتر به بازده مطلوب برسند و بهتر سرمایه گذاران را جذب کنند تا راحت تر 

به اهداف خود برسند.

 طراحی قراردادها و پلت فرم ها 
برای تامین مالی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل فرابورس ایران، فین اســتارز را یک پلت فرم تامین 
مالی و معرفی فین تک ها دانست. امیر هامونی در آیین اختتامیه فین استارز ٢٠18 
با بیان اینکــه از چندین ماه قبل برای برگزاری این رویــداد بزرگ برنامه ریزی و 
تــالش کرده ایم گفت: از ماه های قبل تیم های اســتارت آپ، مریبان، مشــاوران و 
ســرمایه گذاران برای حضور در فین اســتارز ثبت نام کردند و بــا برگزاری چندین 
نشست تخصصی با فعاالن حوزه فین تک، سرمایه گذاران و حسابرسان نتایج بسیار 
کیفی تری از فین اســتارز ٢٠18 در مقایســه با فین استارز ٢٠17 به دست آمد.به 
گفتــه مدیرعامل فرابورس ایران، در این دوره اهمیــت ورود تکنولوژی های نو به 
حوزه حســابداری و حسابرسی مطرح و مفهوم بالک چین برای ورود به این حوزه 
تبیین شد .وی تصریح کرد: تعداد 83 استارت آپ برای حضور در فین استارز امسال 

ثبت نام کردند که 14 تای آن ها از استارت آپ های شاخص سال گذشته بودند. 

 نجات بخش سنتی اقتصاد 
از طریق فناوری های نوین

ترقی اقتصادی: رئیس سازمان بورس اعالم کرد: فناوری  به خودی خود سودآور 
است و در عین حال به توسعه بازارهای مالی نیز کمک می کند اما نباید فناوری های 
نو را محدود به خود بدانیم .شــاپور محمدی در آیین اختتامیه بزرگ ترین رویداد 
اســتارت آپی ایران و خاورمیانه ضمن قدردانی از فرابورس ایران و تمام کسانی که 
تالش کرده اند حوزه هایی که مبتنی بر دانش و نوآوری اســت رشــد مناسبی پیدا 
کند، گفت: فناوری  به خودی خود سودآور است و در عین حال به توسعه بازارهای 
مالــی نیز کمک می کند اما نبایــد فناوری های نو را محدود به خود بدانیم چرا که 
برای نجات بخش سنتی اقتصاد هم به توسعه فناوری های نوین در این بخش نیاز 
داریم رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از حوزه های پرسود 
برای سرمایه گذاران نیز حوزه فناوری های مالی است، عنوان کرد: فین استارز بسیار 
کمک می کند که سرمایه گذاران فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کنند.

وی همچنین به حوزه تنظیم قوانین و مقررات نیز اشــاره کرد و افزود: در ســال 
95 بارها اعالم کرده ایم که سازمان بورس آمادگی دارد به گسترش حوزه فین تک 
از طریــق اصــالح و تکمیل مقررات کمک کند و معاون علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری نیز وعده داده است که در این امر ما را یاری کند.

چشم »تاالرشیشه ای« به چهارراه استانبول
تاثیرات ارز بر بازار سهام

ترقی اقتصادی : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه ای 
مشــترک با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد از این پس، معامالت سکه 

کشور در بورس کاال انجام شود.
 شــاپور محمدی، در آئین گشایش ششــمین گردهمایی پیش کسوتان 
بازار ســرمایه گفت: این سنت خوبی اســت که دور هم جمع می شویم، 
اما باید تعداد دفعات ایــن گردهمایی را افزایش داده و هر دو ماه یکبار 
انجام دهیم تا قادر باشــیم از نظرات کارشناسی بزرگواران حاضر در این 

جمع استفاده کنید.
وی گفت: سه شنبه در جلسه ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی مقرر 

شد که از این پس،  معامالت سکه کشور در بورس کاال انجام شود.
 این مقام مسوول با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هنوز جایگاه حقیقی خود را 
در اقتصاد کشور پیدا نکرده است و  باید محل واقعی سرمایه گذاری برای 
افراد جامعه باشــد، تصریح کرد: هنگامی که بنده وارد سازمان بورس شدم 
با مشکالت متعددی روبرو بودیم و تعداد نمادهای متوقف شده باال بود اما 
با تالش فراوان، تعداد این نمادها را کاهش دادیم و به عدد 15 رســاندیم 
همچنین ما در ســال گذشته سامانه معامالت را به روزرسانی کردیم و در 

سال جاری نیز سامانه معامالت فرابورس را راه اندازی خواهیم کرد.
محمدی به بحث عملیاتی کردن سامانه اسمارت  نیز اشاره کرد و گفت: ما 

در سال گذشته نسبت به مباحثات حقوقی اقداماتی را انجام دادیم؛ رایان 
بورس سامانه ای را راه اندازی کرد که تکالیف قانونی مدیران را به آنها متذکر 

می شود. البته این مسئله، منکر وظیفه پیگیری 
مدیران برای انجام تکالیف آنها نیست، اما با این 
حال ســازمان بورس این سامانه را برای بهبود 

عملکرد آنها راه  ندازی کردیم.
این مقام مســئول افزود: ســامانه 
دیگــری تحــت عنــوان »رصد« 
ســامانه  این  کردیم،  راه انــدازی 
عملکرد بنده و ســایر همکارانم را 
رصد می کند و اطالعاتی که در 
آن جمــع آوری می شــود را به 

زودی افشا می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در ســازمان 

بــورس به یک ضعف 5٠ ســاله بازار رســیدگی 
کردیــم، تصریح کرد: این مســئله محــدود کردن 

کارگزاری ها به اســتفاده از امکانات اعتباری شان به میزان 
ســرمایه آنها بود. پس از انجام این کار متوجه شدیم در سامانه آتوس این 

قابلیت وجود داشت، اما ما به آنها واقف نبودیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی به نمادهای متوقف شده بانکی  

را یکی دیگر از اقدامات سازمان برشمرد وگفت:
در سال گذشته اقدام به ساده سازی قوانین کردیم که در سال جاری نیز این 
روند را ادامه خواهیم داد. همچنین یکی مسائل مهمی که باید به آن توجه 
می شد، افزایش سرمایه کارگزاری ها بود، چرا که آنها برای مراودات خارجی 

به این مسئله نیاز داشتند.
وی با اشــاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس، کاهش کارمزد 
کارگزاری ها بود، بیان داشت:  خیلی از افراد به این مسئله نقد داشتند اما، 
ذکر این نکته ضروری است که خود کارگزاری ها همین میزان و بلکه بیشتر 

از آن را تخفیف می دادند.
محمدی اظهارداشــت: در همین راستا میزان 
کارمزد دریافتی ســازمان را نیز کاهش دادیم 
این مســئله شــاید به کاهش درآمدهای 
ســازمان منجر شــود، اما سعی کردیم 
منابع درآمدی دیگــری را برای جبران 

آن در نظر گیریم.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات 
سازمان بورس، اعطای مجوز به چند 
شــرکت رتبه سنجی بود؛ این  نیاز 
در اقتصاد ما به شدت حس می شد، 
لذا این گام را برداشتیم و امیدواریم 
در ایــن بخش با رشــد قابل توجه 

شرکت های رتبه بندی مواجه باشیم.

ایســتانیوز: در فاینکس ٢٠18آخرین دســتاورد 
کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان نرم افزار »پاسارگاد 
تریدر« رونمایی شد. مزیت های انحصاری این سامانه 
انجام سفارشــات شــرطی و وجود سیستم اعالن به 

عموم بازدید کنندگان است.
کارگزاری بانک پاســارگاد در یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه به عنوان بزرگ ترین 
رویداد مالی و سرمایه گذاری کشور به  منظور تبیین 
اهداف خود و بسترســازی بــرای بهره برداری از این 
رویداد، نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار 
کرد و در این نشســت از جدیدترین سامانه خود با 
نام »پاسارگاد تریدر« رونمایی کرد. گفتنی است، این 
سامانه دارای سیستم سفارش های شرطی و سیستم 
اعالن در نرم افزار معامالت برخط است که از امروز در 

دسترسی عموم کاربران این کارگزاری قرار گرفت. از 
مزایای استفاده از سیستم معامالت شرطی می توان 
بــدون پیگیری لحظه ای  رویدادهای بازار، بر مبنای 
شروط تعیین شده از حداقل فرصت ها استفاده بهینه 

داشت.
به گفتــه مدیرمعامــالت برخط کارگــزاری بانک 
پاســارگاد: به تازگی مجوز عملیاتی شدن معامالت 
شرطی در بازار ســهام از سوی سازمان بورس صادر 
شده است. این نوع معامله مشابه معامالت الگوریتمی 
اســت اما تفاوت مهم آن ســادگی و قابل دسترس 
بودن در روند ســفارش دهی خرید و فروش ســهام 

شرکت های بورسی و فرابورسی است.
مصطفی اکبریان افــزود: معامله  گران با به کارگیری 
تحلیــل و تجربــه معامالتی خــود در بازار ســهام  

می توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این شروط 
را در سیستم بکار برند. الزم به ذکر است؛ این شروط 
بدون هیچگونــه محدودیتی از نظــر تعدادی ثبت 
خواهد شــد. این روش مناســب کلیه سهامداران و 
کاربران اعم از حرفه ایی و مبتدی اســت. با استفاده 
از سیســتم معامالت شرطی می توان بدون پیگیری 
لحظه  ای نوسانات و رویدادهای بازار، بر مبنای شروط 

تعیین شده از حداقل فرصتها استفاده بهینه داشت.
 او معامالت شرطی را مشــابه معامالت الگوریتمی 
دانســت و گفت: تفاوت مهم این معامالت سادگی و 
قابل دسترس بودن آن در روند سفارش دهی خرید 
و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی است 
.در ایــن روش، قیمت ها و حجم های مختلف، مرکز 
توجه سیســتم قرار می گیرد و از هرگونه پیچیدگی 

و متغیرهای متعدد دور می شــود و با شروط تعیین 
شده ســفارش به صورت خودکار به هسته معامالت 

ارسال می شود.
مدیر معامالت برخط کارگزاری بانک پاســارگاد در 
توضیح بیشــتر این ســامانه تصریح کرد: کارگزاری 
توانسته سیســتم سفارش  های شرطی را به بهترین 
و ساده ترین شکل در نرم  افزار معامالت آنالین خود 
قرار دهد تا امکان دسترســی آسان تر برای معامله  
گران حرفه ای فراهم شود. دراین شرایط، معامله گران 
با به  کارگیری تحلیل و تجربه معامالتی خود در بازار 
سهام  می توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این 
شروط را در سیســتم به کار برند. این شروط بدون 
هیچگونه محدودیتی از نظر تعدادی ثبت خواهد شد 
و مناسب کلیه سهامداران و کاربران اعم از حرفه  ای 

و مبتدی است.
انواع این ســفارش ها در سیســتم معامالت آنالین 
کارگــزاری بانک پاســارگاد شــامل : خرید از محل 
فروش، فــروش پس از خرید، انجــام و لغو )خرید(   

انجام و لغو )فروش( و نیز ویرایش زمانی هستند.  

تجلیل از برترین های بازار سرمایه در سال ۹۶
ترقی اقتصادی: اولین مراسم تقدیر از برترین های دیپلم بورس و MBA بازار سرمایه 
و سومین مراسم تجلیل از فعال ترین نهادهای مالی و شفاف ترین ناشران بازار سرمایه 
ایران در سال 1396 ، امروز با حضور رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران ارکان و 

نهادهای مالی بازار سرمایه برگزار شد.
در یازدهمین نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه، اولین مراســم تقدیر از برترین های 
دیپلم بورس و MBA  بازار سرمایه و سومین مراسم تجلیل از فعال ترین نهادهای 
مالی و شفاف ترین ناشران بازار سرمایه ایران در سال 1396، امروز با حضور رئیس 
سازمان بورس و جمعی از مدیران ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه برگزار شد و 
  MBA از برترین ها تقدیر به عمل آمد. پس از تقدیر از برترین های دیپلم بورس و
بازار سرمایه نوبت به معرفی شــفاف ترین ناشران بورس تهران رسید. شرکت های 
ســرمایه گذاری بوعلی، پتروشیمی مبین، پتروشــیمی فجر، ایران دارو، گلتاش و 
داروسازی زهراوی شفاف ترین ناشــران بورسی بودند. شرکت های سرمایه گذاری 
اعتالی البرز، بیمه پاســارگاد و بهمن لیزینگ نیز به عنوان شــفاف ترین ناشــران 
فرابورســی معرفی شدند. در ادامه این مراســم، فعال ترین نهادهای مالی خدمات 
دهنده معرفی شدند: در شــاخص میزان درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی 
با رعایت کفایت ســرمایه شرکت های تامین سرمایه تمدن و تامین سرمایه نوین؛ 
در شــاخص مبلغ افزایــش در دارایی تحت مدیریت شــرکت های غیر هم گروه 
شــرکت های سبدگردان انتخاب مفید و سبدگردان ســرمایه ایرانیان؛ در شاخص 
تعداد گزارش های تحلیلی ارائه شــده در ســامانه تدان شرکت های مشاور سرمایه 
گذاری ابن سینا مدبر و هدف حافظ؛ در شاخص میزان درآمد عملیاتی شرکت های 
پــردازش اطالعات مالی نوآوران امین و مبنا؛ در شــاخص فعال ترین صندوق های 
سرمایه گذاری در گروه صندوق های »در سهام« صندوق آوای ثروت کیان )شرکت 
کارگزاری توسعه معامالت کیان( و کارگزاری بانک پارسیان؛ در گروه صندوق های 
مختلط صندوق های آسمان خاورمیانه )شرکت سبدگردان آسمان( و آرمان سپهر 
آیندگان )شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی(؛ در گروه صندوق های با درآمد 
ثابت، صندوق های کوثر یکم )کارگزاری آبان( و گنجینه زرین شهر )تامین سرمایه 
تمدن(؛ در گروه صندوق های نیکوکاری صندوق میراث ماندگار پاسارگاد )شرکت 

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان( و ایتام برکت )تدبیرگران فردا(.
فعال ترین شرکت های کارگزاری نیز به این شرح انتخاب شدند: در شاخص بیشترین 
تعداد کدهای معامله شده در بورس های اوراق بهادار شرکت های کارگزاری بانک مسکن 
و مفید؛ در شاخص اخذ بیشترین کدهای معامالتی شرکت های کارگزاری مفید و آگاه؛ 
در شاخص بیشترین دفعات معامله شرکت های کارگزاری مفید و بانک کشاورزی؛ در 
شاخص تعداد مجوز سرمایه گذاری خارجی شرکت های کارگزاری مفید و بانک مسکن.

بازار سرمایه هنوز جایگاه حقیقی خود را در اقتصاد پیدا نکرده است 

انجام معامالت سکه کشور در بورس کاال 

رونماییازسامانه»پاسارگادتریدر«کارگزاریبانکپاسارگاد

امکان انجام معاالت شرطی در بورس
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امیر اسماعیل کاظمی: »یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی شد« 
خبر کوتاه اما قابل پیش بینی بود. زمزمه های حذف »دالر« از »ســبد 
ارزی« که از نخستین ماه های پارسال سر زبان ها افتاده بود، با تصویب 
طرح قراردادهای دو جانبه و چند جانبه پولی مشــخص شد که فراتر 
از بحث های نظری اســت .اردیبهشت سال  گذشته بود که قوه مقننه 
با همــکاری »مرکز پژوهش های مجلس«، تدوین طــرح قراردادها و 
پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشــورها را برای حذف 

»دالر« و »یورو« از مبادالت پولی ایران در دستورکارقرارداد. 
طرحی که مهر پارسال به ثمر نشست و با انعقاد پیمان دوجانبه پولی 
میان ایران و ترکیه قرار شــد که روابط اقتصادی تهران- اســتانبول 
براســاس ریال و لیر صورت گیرد. اما تضعیــف ارزش دالر در اقتصاد 
ایران به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی نهم اسفند پارسال ثبت و 
سفارش با دالر را ممنوع اعالم کرد. هیأت وزیران هم هفته گذشته  در 

مصوبه ای که فرهاد احتشام زاده نایب رئیس کمیسیون واردات 
معتقد اســت از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، کلیه 

وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را 
موظــف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنا در 

تکالیف ارزی قرار دهند. ایران که 
از مدت ها قبل هدف حذف دالر 

را در ســر می پروراند، حاال در 
آستانه دســتیابی به آن قرار 
دارد. مسعود کرباسیان وزیر 
اقتصاد و دارایی در تازه ترین 

گفته های خود اعــالم کرد که 
حــذف دالر از مبادالت تجاری ایران چندان 

دور از دسترس نیست.

تک قطبی بودن دالر را می شکند 
در همین راستا عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی گفت: جایگزینی یورو تک قطبی بودن دالر را می شکند 
و می تواند مبنای خوبی برای مراودات اقتصادی و معامالت بین المللی 
باشــد.  حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه جایگزینی یورو در 
هیات دولت اظهار داشــت: این گام با وجود اینکه دیر هنگام صورت 
گرفته اما به عنوان یک کار مثبت ارزیابی می شود، با این کار در واقع 
کشور را از فراز و فرودهای دالر و سیاست های آمریکا دور نگه می دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه یورو ارز بین المللی اســت، ادامه داد: با این ارز می توانیم با 
کشورهای اروپایی داد و ستد داشته باشیم، یورو می تواند مبنای خوبی 

برای مراودات اقتصادی و معامالت بین المللی باشد.
روند بودجه نویسی با جایگزینی یورو

این نماینده مجلس در خصوص تاثیر جایگزینی 
یورو در بودجه نویســی توضیح 
داد: در محاسبات بودجه های 
ســنواتی می گفتیم 
روزانــــــه ٢میلیون 
53٠ هزار بشکه نفت 
بفروش برسد و به طور 
مثال قیمت هر بشکه نفت 
55 دالر و هــر دالر 35٠٠ 
تومان باشد حاال با جایگزینی 
یورو مشــکلی ایجاد نمی شود 
چرا که  می تــوان گفت هر دالر 
چه مقدار یورو است و ارزش این ارز 

به ریال چه میزان می شــود و مجموع آن را درآمد های نفتی در نظر 
گرفت. حاجی بابایی در ادامه با تاکید براینکه جایگزینی یورو در بودجه 
اشکالی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: با وجود اینکه ارزش ریالی یورو 
از دالر بیشتر است، نباید نگران این جایگزینی و تجربه مجدد التهاب 
بازار بود، چرا که تاثیر روانی، اقتصادی و سیاســی یورو در دنیا به نفع 

جمهوری اسالمی است.
جایگزینی یورو، درمانی سریع برای سونامی دالر نیست

معصومه آقاپورعلیشــاهی با اشــاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر 
جایگزینی یورو به جای دالر اظهار داشت: این جایگزینی اقدام خوبی 
است؛اما یک شبه نمی تواند تغییری ایجاد کند،چراکه درحال حاضر 
نمی توان اسناد را از دالر به یورو تغییر داد و این کار زمان بر خواهد بود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جایگزینی 
یورو در میان مدت اثرگذار است،ادامه داد: چنین اقداماتی در کوتاه مدت 

نمی تواند درمانی برای سونامی دالر در کشور باشد.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسالمی به راه حل های 
کوتاه مدت برای درمان ســونامی دالر بیان داشت: درحال حاضر تنها 
اقدامی که می تواند انجام داد، افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور 
است، همچنین باید بتوانیم بازاری فراهم کنیم که مردم بتوانند در آن 

سفته بازی انجام دهند.
وی تاکید کرد: همچنین مجلس و دولت در کوتاه ترین زمان ممکن باید 
در زمینه حل مسئله FATF اقدام کند، تا خرداد ماه مهلت داریم در این 

زمینه اقدام عملی داشته باشیم.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،عنوان کرد: بنابراین هر 
چند جایگزینی یورو اقدام خوبی است؛ اما درمانی برای سونامی دالر و 
شرایط فعلی اقتصاد کشــور در کوتاه مدت نیست، این اقدام در میان 

مدت می تواند تاثیرگذار باشد.

جایگزینی یورو، درمانی برای سونامی دالر نیست
خداحافظی با اسکناس آمریکایی آب روی آتش می شود؟

رئیس کانون بانک های خصوصی خبر داد

جایگاه برتر بانک کشاورزی در شبکه پرداخت کشور
ترقی اقتصادی : بانک کشــاورزی در شــاخص ســهم بازار از کل تراکنش های شبکه پرداخت کارتی 
کشور جایگاه برتر را کســب کرد . براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بولتن اقتصادی 
شاپرک، بانک کشاورزی در اسفندماه 1396 و در شاخص سهم پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارتی کشور)شاپرک (، رتبه دوم  را کسب کرد . بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی 

از لحاظ مبلغ تراکنش ها نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

 حمایت از کاالی ایرانی نیازمند تغییر نگاه 
همه  فعاالن اقتصادی

ترقی اقتصادی :حمایت از کاالی ایرانی نیازمند تغییر نگاه همه  فعاالن اقتصادی است که همه  ما باید خود 
را سربازان اقتصادی کشور بدانیم و موفقیت اقتصادی سازمان ها، رشد فردی و ملی را در پی دارد .غالمحسن 
تقی نتاج ،مدیرعامل بانک قوامین، در افتتاحیه بیست و ششمین همایش سراسری معاونین، روسای ادارات 
و مدیران کل شعب استان های بانک قوامین که با هدف بررسی نقش بانک در تحقق شعار سال »حمایت 
از کاالی ایرانی« برگزار شد، با بیان اینکه خودباوری یک رویکرد اساسی برای حمایت از تولید داخلی است 
تأکید کرد: باید مشکالت را به عنوان واقعیت بپذیریم و وجود خود را با مدیریت مشکالت معنا بخشیم. البته 
هیچ وقت مشکالت تمام شدنی نیستند و ما باید آن ها را مدیریت کنیم چرا که داشته های ما به قدری زیاد 

است که اگر مدیریت کنیم بر مشکالت فائق می آییم.

انتقال حساب های بنیاد شهیدبه بانک دی
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک دی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حسابهای بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در بانک دی متمرکز است گفت: به زودی تمامی حساب های خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ 
ایثارگری به بانک دی منتقل می شود . محمد رضا قربانی با بیان اینکه فروش دارایی های مازاد بانک در 
دستور کار است، افزود: افزایش سرمایه ، وصول مطالبات معوق ،تجدید ارزیابی دارایی ها برای بهبود کفایت 
ســرمایه و جذب منابع ارزان قیمت از دیگر برنامه های بانک دی در سال 1397 است . وی با بیان اینکه 
سرانه جذب منابع بانک دی نسبت به بانکهای خصوصی در رتبه مناسبی قرار دارد تصریح کرد: سهم بانک 
دی در میان بانکها مناسب است وقصد داریم سهم بیشتری از منابع را در سال جاری جذب  نماییم .قربانی 
با بیان اینکه مانده منابع بانک دی در پایان سال 1396 به ٢٠1 هزار میلیارد ریال رسید افزود: قصد داریم 

در سال جاری هفتاد هزار میلیارد ریال دیگر منابع جذب کنیم.

اعالم نرخ جدید سود سپرده های ارزی بانک رفاه 
ترقی اقتصادی: بانک رفاه در راستای سیاست ها و تصمیمات ارزی متخذه از سوی دولت محترم و بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران نرخ سود سپرده مورد استفاده برای سپرده های ارزی مشتریان را اعالم 
کرد . این بانک با تنوع در ســپرده های ارزی مدتدار خود امکان سپرده گذاری ارزی مشتریان را بصورت 
حساب های یک ماهه ، سه ماهه ، ششماهه و یکساله فراهم آورده است.این بانک متعهد می شود به هنگام 
درخواست متقاضی، نسبت به عودت عین سپرده بانضمام سود متعلقه به صورت اسکناس به سپرده گذاران 

محترمی که از محل آورده نقدی نسبت به افتتاح حساب مدتدار ارزی اقدام کرده اند، مبادرت کند. 

نرخ حق الوکاله بانک شهر ۳ درصد تعیین شد
ترقی اقتصادی: نرخ حق الوکاله ســپرده های ســرمایه گذاری بانک شهر در سال جدید اعالم شد.  در 
راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای ضوابط بانک مرکزی و بر اساس مصوبه هیات مدیره این بانک، 
نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک شهر در سال 1397، معادل 3 درصد تصویب و 
اعالم شد .بر  این اساس، حق الوکاله مبلغی است که بانک ها می توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده 

توسط سپرده گذاران در امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک، از آنان دریافت کنند.

آغاز پرداخت تسهیالت بدون سپرده به خریداران مسکن
ترقی اقتصادی: مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، از آغاز پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
بدون ســپرده به متقاضیان استفاده از سقف تســهیالت خرید با اوراق گواهی حق تقدم از امروز خبر داد.
مسعود ایزدی افزود: در راستای افزایش توان مالی خریداران به منظور تقویت بخش تقاضا و ایجاد جذابیت 
و همچنین ترغیب خریداران جهت استفاده از تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن، تا پایان خردادماه سال جاری اعطای تسهیالت بدون سپرده به تمام متقاضیانی که تمایل به استفاده 
از »سقف تسهیالت« خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم را دارند، امکان پذیر است.وی بیان 
کرد: در شرایط کنونی سقف تسهیالت اوراق در حالت انفرادی 6٠، 5٠ و 4٠ میلیون تومان در تهران، مراکز 
استان و شهرهای بزرگ و همچنین سایر شهرها است و برای زوجین نیز بین 1٠٠، 8٠ و 6٠ میلیون تومان 

با توجه شهر محل قرار گرفتن ملک خواهد بود.

 توسعه خدمات اپلیکیشین موبایلی سکه همراه 
پست بانک ایران

ترقی اقتصادی: با توجه به ارتقا اپلیکیشین موبایلی سکه همراه پست بانک ایران، تعداد خدمات آن روز 
به روز در جال توسعه و افزایش می باشد .در راستای ایجاد تنوع خدمات برای هموطنان بویژه کاربران 
این اپلیکیشــین خدماتی نظیر؛ امکان کارت به کارت وجه از کارت های بانک های ملی ، انصار ، ایران 
زمین ، شهر ،مهر اقتصاد ، دی، اخذ ده گردش آخر حساب، اخذ مانده موجودی حساب، دریافت شماره 
شبا، پرداخت قبض عوارض شهرداری و قبض راهنمایی و رانندگی، دریافت کمک های نیکوکاری و امور 
خیریه برای ســازمانهای بهزیستی ، کمیته امداد ، هالل احمر، تاپ آپ همراه اول و قفل امنیتی به آن 

فزوده شده است. 

 امضا تفاهم نامه توسعه اشتغال فراگیر 
توسط بانک توسعه تعاون

ترقی اقتصادی: چهار تفاهم نامه توسط بانک توسعه تعاون در راستای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی 
منعقد شــد 4 تفاهم نامه با موسســه بین المللی توســعه خدمات مالی ُخرد روستایی تاک، دفتر توسعه  
فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و سازمان بسیج سازندگی در راستای رسالت بانک توسعه تعاون مبنی بر اجرای طرح توسعه 

اشتغال فراگیر و روستایی به صورت همزمان به امضاء رسید . 

راه اندازی رمز ساز اینترنت بانک سینا 
ترقی اقتصادی : در راســتای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا و به منظور ارتقاء امنیت 

حساب کاربران، برنامه رمزساز اینترنت بانک ویژه سیستم های عامل اندروید و IOS راه اندازی شد.
کاربرد این نرم افزار، تولید رمز یکبار مصرف برای ورود به اینترنت بانک است که می تواند در ارتقاء امنیت 
بیش از پیش این سامانه موثر باشد .برنامه رمزساز اینترنت بانک سینا از طریق وب سایت بانک به نشانی 
www.sinabank.ir قابل دریافت است و تمامی مشتریانی که پیش از این با رمز ایستا از اینترنت بانک 

استفاده می کردند، می توانند بدون مراجعه به شعبه این نرم افزار را فعال کنند.

اختاللی در حوزه حواله ارز نداریم
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توسعه صادرات با رّد اختالل در فرآیند حواله ارزی، گفت: این بانک در 
سال 96 معادل 5 میلیارد دالر ارز حواله کرد .علی صالح آبادی ، در مورد برگشت خوردن حواله های ارزی 
صادرشــده، اظهار داشت: ما در بانک توسعه صادرات، مشکلی از این بابت نداشتیم .وی افزود: در سال 96 
بانک توسعه صادرات حدود 5 میلیارد دالر حواله ارزی داشت.مدیرعامل بانک توسعه صادرات با پاسخ به این 
سوال که آیا در ماه های پایانی سال 96 هم مشکل برگشت حواله نداشتید، گفت: خیر، موردی بابت برگشت 

حواله ارزی در سال گذشته نداشتیم و همان طور که گفتم معادل دالری 5 میلیارد دالر ارز حواله کردیم.

اخذ سه گواهینامه توسط ایران کیش
ترقی اقتصادی: احمد هادی پور معاون طرح و برنامه ایران کیش با اشاره به اینکه ایران کیش در سال 
96 ، طی یک روز موفق به اخذ و تمدید سه گواهینامه ایزو 9٠٠1،ایزو 1٠٠15،ایزو1٠٠٠4 موفق شده 
است گفت: این موضوع نشان می دهد که در کنار استانداردسازی فرایند سازمان ، یکپارچگی فرایندها 
نیز شکل گرفته اســت.احمد هادی پور معاون طرح و برنامه ایران کیش درباره اخذ استاندارد 1٠٠٠4 
برای نخستین بار که در سال گذشته توسط ایران کیش دریافت شد اظهارداشت: اخذ این استاندارد بیان 
کننده این است که نگاه مشخصی برای افزایش سطح کیفی رضایت مشتریان درایران کیش وجوددارد 
و در جهت یافتن علت نارضایتی ها و کاهش آن ها گام بردارد .هادی پور با اشاره به اینکه ایران کیش 
در ســال 96 ، طی یک روز موفق به اخذ و تمدید ســه گواهینامه ایزو 9٠٠1،ایزو 1٠٠15،ایزو1٠٠٠4 
موفق شده است گفت: این موضوع نشان می دهد که در کنار استانداردسازی فرایند سازمان ، یکپارچگی 

فرایندها نیز شکل گرفته است.

اخبارکوتاه

ترقــی اقتصادی: رئیــس کانــون بانک های 
خصوصــی از توافــق بانک هــا بــرای پرداخت 
تسهیالت کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی خبر 
داد و گفت: بانک ها انعقاد قرارداد با شــرکت های 

داخلی را برای اجرای این طرح آغاز کرده اند.
کوروش پرویزیان اظهارداشت: در جلساتی که با 
بانک های دولتی و خصوصی در خصوص حمایت 
از کاالی ایرانی داشــتیم، مقرر شــد بانک ها در 
سیاست های اعتباری تســهیالت کارت اعتباری 

برای خرید کاالی ایرانی در نظر بگیرند.
وی بــه فارس افــزود: بانک ها انعقاد قــرارداد با 
شرکت های داخلی را برای اجرای این طرح آغاز 
کرده اند، ما در بانک پارســیان از طریق لیزینگ 

پارسیان کار را شروع کرده ایم و اطالعیه این طرح 
تا چند روز آینده در ســایت های خودروسازان و 

شرکت های لوازم خانگی درج خواهد شد.
رئیس کانون بانک های خصوصی درخصوص نرخ 
ســود تسهیالت کارت اعتباری خرید کاال، گفت: 
براساس قراردادی که بانک با شرکت های داخلی 
منعقد می کند، نرخ ســود متفاوت خواهد بود به 
طوری که با تخفیف شرکت داخلی، می توان نرخ 
سود تســهیالت را کمتر از 18 درصد هم تعیین 
کرد. وی در پاســخ به این سوال که آیا از کانال 
لیزینگ ها انجام می شــود، گفت: خیر، این طرح 
هم در بانک ها و هم از مسیر شرکت های لیزینگ 

انجام می شود.

پرویزیان در پاســخ به این پرسش که آیا میزان 
کل منابعــی که بانک ها در ایــن قالب پرداخت 
می کنند مشخص شده است، اظهارداشت: سقفی 
برای این طرح تعیین نشده و بانک ها متناسب با 
منابع خود، تســهیالت کارت اعتباری خرید کاال 

پرداخت می کنند.
وی درخصــوص علت عدم اســتقبال بانک ها از 
طرح بانک مرکزی بــرای کارت اعتباری عام در 
سال گذشته، گفت: طرح بانک مرکزی اشکاالت 
کوچکی داشــت که برای اجرا باید اصالح شود، 
به گونه ای که بانک  ها به عنوان تامین کننده منابع 
و تولیدکننــده کاال بتواننــد در دامنه اختیارات 

تعریف شده ای، با یکدیگر توافق کنند.

ترقی اقتصادی : دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار در دیدار 
نوروزی بــا مدیران وکارکنــان این بانک، با اشــاره به نامگذاری 
ســال جدید به عنوان »ســال حمایت از کاالی ایرانی« توســط 
مقام معظم رهبری گفت: به منظور اجــرای رهنمودهای معظم له 

نسبت به تحقق اقتصادمقاومتی که در شعار چند سال اخیر مورد 
تاکید واقع شــده است، عمده منابع بانک انصار در مسیر سیاست 
های اقتصاد مقاومتی اختصاص یافته است و خدا را شاکر هستیم 

که توانسته ایم دراین عرصه پیشتاز و طالیه دار باشیم .
دکترابراهیمی بــا تبیین طرح های اقتصــاد مقاومتی بانک انصار 
و سیاســت کلی در تخصیص بیشترین تســهیالت پرداختی  این 
بانک به شــرکت های تولید کننده مایحتاج اساسی مردم و کاالی 
باکیفیت ایرانی تصریح کرد: درحالی که تأمین کننده مالی اقتصاد 
کشور بانک ها هستند، پیشــبرد اهداف اقتصادمقاومتی با اصالح 
شبکه بانکی و هماهنگی سیاســت های مالی وپولی کشور میسر 

می شود. 
رییس شــورای عالی راهبری اقتصادمقاومتــی بانک انصار با ارایه 
تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشــور، ابراز امیدواری کرد با بسیج 
همه نهادها وســازمان های اقتصادی کشــور و استمرار هماهنگی 
سیاســت های مالی و پولی ، شــاهد تحوالت مطلــوب اقتصادی 
متناســب با ظرفیت ها، نیازها و شأن ملت ســرافراز ایران اسالمی 
مبتنی بر افزایش اشــتغال، رشــدتولید و ارتقای کیفی کاالهای 

ایرانی وتحقق اهداف اقتصادمقاومتی باشیم.
دکترابراهیمی در راستای آسیب شناسی وضعیت موجود اقتصادی 
کشور ، ضمن مقایسه نرخ رشد حوزه های ارز، سکه، بورس، مسکن 
و بانک گفت: تحول اساســی اقتصاد ایران در راستای شکل گیری 
اقتصادمقاومتی مستلزم تحریک سمت تقاضا، توسعه اشتغال، رشد 
متــوازن در همه حوزه های اقتصادی و تجاری و توســعه حرفه ای 

بانک ها است.
دکترابراهیمــی با هشــدار نســبت به بــروز ناهماهنگــی میان 
سیاست های پولی ومالی، عدم رعایت نرخ سود سپرده ها از سوی 
برخی از بانک ها، افزایش قیمت تمام شــده پول، عدم برخورداری 
از مزیت رقابتی در تولید کاالها وخدمات ساخت داخل، ترازمنفی 
بازرگانی بدون نفت کشــور و باالبودن هزینــه بانکها گفت: بانک 
انصار به اتکای ظرفیت های کارشناسی، معنوی و مجاهدت منابع 
انسانی در شاخص های نرخ رشد، شفافیت اطالعات و سود در هر 
ســهم همچنان از جایگاه مطلوبی در شبکه بانکی کشور برخوردار 
است و توکل به خدای متعال را عامل موفقیت خود درعرصه های 

مختلف می داند.

حمایت از تولید کاالی ایرانی دربانک انصار

هشدار نسبت به بروز ناهماهنگی میان سیاست های پولی ومالی

توافق بانک ها برای اعطای کارت خرید کاالی ایرانی

ترقی اقتصادی: صیدی از آخرین پیگیری ها 
برای تهاتر طلب از دولت با بدهی»وبصادر« به 
بانک مرکزی خبر داد و گفت:افزایش سرمایه 
بانک بطور ترکیبــی از آورده نقدی و تجدید 
ارزیابــی دارایی ها از ســوی هیــات مدیره به 

مجمع سعامداران پیشنهاد خواهد شد.
حجت اهلل صیــدی، مدیر عامل بانک صادرات 
پیرامون خواســته یکی از سهامداران مبنی بر 
انحالل این بانک خصوصی با توجه به شمولیت 
ماده 141قانون تجارت،گفت: این مسئله یک 
جنبه حقوقی و یک جنبه مدیریتی دارد و این 
دو از هم قابل تفکیک نیستند. در مورد جنبه 
حقوقی،موضوع مــاده 141قانون تجارت ناظر 
بر این اســت که هیات مدیــره باید مجمع را 
به منظور تصمیــم گیری در خصوص افزایش 
ســرمایه یا انحــالل شــرکت و چگونگی ابقا 
دعــوت کند در غیر این صــورت هر ذینفعی 
می تواند چنین دادخواســتی داشته باشد وی 
ادامــه داد: چنانچه هیات مدیره ســهامداران 
را به مجمع دعوت نکنــد، ذینفعان می توانند 
چنین ادعایی داشــته باشند ولی اگر شرکتی 
مشــمول ماده 141قرار گرفت، فردای همان 
روز، هیات مدیره نمی تواند دعوت نامه مجمع 
فوق العاده برای ســهامداران ارسال کند چرا 
که چنانچه بدون فراهم کردن مقدمات و طی 
مراحلی، هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع 
نماید، نتیجه مفید و مناسبی برای سهامداران 
و شــرکت نخواهد داشت در حالی که هدف از 

دعوت سهامداران تصمیم گیری است.

وی تاکیــد کــرد: تصمیم مناســب در مورد 
بانک های مشــمول مــاده 141قانون تجارت 
قطعــاً انحالل این بانک ها نیســت و هر کدام 
از ایــن بانک ها اعم از صادرات، تجارت و بانک 
پارســیان دارایی های بســیار باارزشی دارند، 
بنابرایــن تنها راه باقیمانده برای ســهامداران 
افزایش سرمایه و سودآوری این بانک ها است.

صیدی همچنین با اشاره به این موضوع که بانک 
صادرات برای افزایش ســرمایه نیازمند مجوز 
بانک مرکزی و سازمان بورس نیز می باشد، این 
موضوع را یکی دیگر از دالیل تأخیر در برگزاری 
مجمــع عمومی فوق العــاده بزرگ ترین بانک 

بورسی و خصوصی کشور دانست.
مدیر عامــل بانک صادرات در پاســخ به این 
ســؤال که موضــوع تهاتر طلــب از دولت با 
بدهی"وبصــادر" به بانک مرکــزی و تجدید 
ارزیابی دارایی ها نیز گفت: این قضیه در حال 
پیگیــری با بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 

بودجه است.
صیــدی گفت: این تهاتر به احتمال صدرصد 
اتفــاق خواهد افتاد و تنها بحث زمان در این 
مورد مطرح اســت که احتماالً زمانبر خواهد 
بود ولی از نظر اجرا این قضیه صدرصد اتفاق 
خواهــد افتاد چرا که دولــت بدهی به بانک 
صادرات دارد از سوی دیگر نیز حساب هایی 
بــا بانک مرکزی داریم ولــی این تهاتر چند 
ماهی طول خواهدکشــید که در حال حاضر 
کار را آغاز کرده ایم و با هر دو طرف در حال 

مذاکره هستیم.

ترقــی اقتصادی: مدیر عامــل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران با اشاره به افزایش فرهنگ 
قرض الحســنه در کشــورمان گفت: در سال 
گذشــته منابع قرض الحســنه این بانک 8٢ 

درصد رشد داشت.
مرتضی اکبری در نشســت خبری امروز خود 
گفت: میزان منابع قرض الحسنه مهر ایران از 
6٠ هزار میلیارد ریــال به 11٠ هزار میلیارد 
ریال افزایش یافت. وی با بیان اینکه در سال 
95 حدود 5٠٠ هزار نفر تســهیالت دریافت 
کردند، گفت: این تعداد در ســال گذشته به 
75٢ هزار نفر رســید که امیدواریم امســال 
تسهیالت گیرندگان تسهیالت قرض الحسنه 
را با 1٢٠ هزار میلیــارد ریال به یک میلیون 

نفر برسانیم.
این مسئول بانکی بیشترین جذب منابع قرض 
الحسنه را استان های تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی، مرکزی و کرمانشــاه برشمرد و گفت: 
بیشترین تسهیالت هم در استان های محروم 
چهارمحــال و بختیاری، خراســان شــمالی، 
کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان 

و گلستان پرداخت شد.
وی ادامه داد: در ســال 96 ورود منابع قرض 
الحسنه به بانک معادل 8٢ هزار میلیارد ریال 
بــوده که به 751 هزار نفر نیز وام با ســود 4 
درصدی پرداخت شــد که بر این اساس پیش 
بینی می شــود که امســال منابع به بیش از 

1٢٠ هزار میلیارد ریال برسد.
اکبــری ادامــه داد: معاونت زنــان و خانواده 
رییس جمهور در شناســایی زنان سرپرست 
خانوار تالش زیادی کرده که بر این اســاس 
تسهیالت قرض الحسنه به این افراد پرداخت 
شد. بانک قرض الحسنه فقط در حوزه قرض 
الحسنه وام پرداخت می کند و سود وام ها نیز 
صفر تا چهار درصد اســت و در حال گسترش 

منابع و اعطای وام هستیم.
به گفته اکبری، مشــکالت امروز بانک ها به 
بنــگاه داری بــاز می گــردد در حالی که در 
حوزه قرض الحسنه اگرچه جذب منابع بسیار 
ســخت است اما به هر حال اکنون منابع تنها 
به تسهیالت قرض الحسنه صورت می گیرد؛ 
در عین حال 5٠ درصد رشد مبالغ تسهیالتی 
داشــته ایــم. اکبــری ادامه داد: بیشــترین 
تسهیالت قرض الحسنه به استان های محروم 
از جمله چهارمحال و بختیاری، گلستان بوده؛ 
این در حالی اســت که از زمان تاسیس بانک 
قرض الحسنه تاکنون سه میلیون و ٢5٠ هزار 

نفر وام قرض الحسنه اعطا شده است. 
وی از آغــاز اعطــای وام 15 میلیون تومانی 
ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر معرفی 
شــدگان از ســوی بانک مرکزی وام خود را 
دریافت کرده اند این در حالی است که تا سال 
گذشــته رقم ایــن وام 1٠ میلیون تومان بود 
که اکنون به 15 میلیون تومان رسیده است.

رشد۸۲درصدیمنابعقرضالحسنهبانکمهرایران

مشکالت امروز بانک ها به بنگاه داری بازمی گردد
مدیرعاملبانکصادراتمطرحکرد

تهاتر طلب از دولت با بدهی »وبصادر« به بانک مرکزی 
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ترقی اقتصادی : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته 
5٢ هزار میلیارد تومان مســتمری پرداخــت کردیم که معادل نصف درآمد 

نفتی کشور است.
دکتر سید تقی نوربخش با بیان اینکه سازمان های بیمه گر از جمله سازمان 
تامین اجتماعی پوشش ریســک ها در زندگی افراد را برعهده دارند، افزود: 
ریســک هایی مانند پیری و بیماری است که به خدمات مستمری و درمان 
نیاز می شــود. ریســک هایی که به علت شــرایط و بحران های اقتصادی 
اجتماعی و سیاســی برای افراد پیش می آید نیز بر فعالیت ســازمان های 

بیمه گر تاثیرگذار است.
دکتــر نوربخش با بیان اینکه مشــکالت اجتماعی و اقتصــادی بر منابع و 
مصارف ســازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار است، گفت: با تضعیف کسب و 
کار، درآمد سازمان های بیمه ای کاهش و هزینه های آنها افزایش می یابد.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه درســال گذشته 74 هزار 
میلیارد تومان که معادل دوســوم درآمد نفتی کشور است بدون اتکا به نفت 
و مالیات در این سازمان تجهیز شد، تصریح کرد: تامین این حجم منابع کار 

بزرگی است و متخصصان کشور به این امر صحه می گذارند.
وی افزود: در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان در بخش درمان و 4 هزار 

میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاه مدت هزینه شد.
دکتر نوربخش خاطر نشــان کرد: در اسفند ســال گذشته بیش از 11 هزار 

میلیارد تومان پرداختی داشتیم.
وی گفت: عمده ترین راه تامین منابع ســازمان تامین اجتماعی وصول حق 
بیمه است و این سازمان متکی بر همدلی و پشتیبانی شرکای اجتماعی که 

کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان هستند، است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی اظهار داشــت: این ســازمان ماهیانه 

5٢٠٠میلیارد تومان درآمد حق بیمه در سال گذشته داشته است.
دکتر نوربخش به بخش درمان ســازمان تامین اجتماعی نیز اشــاره کرد و 
گفت: مراکز و خدمات درمانی ملکی این سازمان در کشور در 5 سال گذشته 
توســعه خوبی داشته اند به طوری که در برخی اســتانها معادل تاریخ این 

سازمان، مرکز درمانی در آنها احداث شده است.
وی، ارتقاء هتلینگ، افتتاح بیمارســتان های تامین اجتماعی در شــهرهای 

آبــادان، بیرجند، ایالم و زابل ، حذف دفترچه در مراکز ملکی، تجهیزناوگان 
آمبوالنس و دستگاههای تصویربرداری، خدمات الکترونیکی و ورود مفاهیم 
تامین اجتماعی به کتب درســی را از اقدامات ســازمان تامین اجتماعی در 

سال های اخیر برشمرد. 

ترقی اقتصــادی :  رئیــس کل بیمه مرکــزی  از 
اینشــورتک ها بــه عنوان یکی از زمینــه های مهم در 
رشــد و تحول صنعت بیمه یاد کرد و گفت: اینشورتک 
که توسط اســتارت آپ های بیمه ای ارائه می شود به 
انقــالب دیجیتالی و نوآوری فنــاوری در صنعت بیمه 
اطالق می شــود. الزم اســت کلیه فعالین صنعت بیمه 
از شــرکت های بیمه گرفته تا نمایندگان و کارگزاران 
و بازاریابان به این موضوع توجه کرده و ضمن استقبال 
از تحــوالت متکی بر نوآوری فنــاوری در صنعت بیمه 

حمایت نمایند.
عبدالناصــر همتــی  درمراســم افتتاحیــه یازدهمین 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه بر ارتباط این سه رکن 
تاکید کــرد و گفت: تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
پیرامون هر یــک از ارکان بازار مالی بــر دیگری تاثیر 
دارد، پــس همکاری و همفکری و طراحی ســاز و کار 
الزم بــه منظور هماهنگی میان این ســه بازار ضروری 
است.همچنین، تناسب الزم بین عملکرد و میزان رشد 
توســعه هر یک از ارکان بازار بین بانک، بیمه و بورس 
برقرار باشد. لذا نظام تامین مالی کشور بایستی نظامی 

همگن و متقارن باشد.
دکتر همتی افزود: فضای تعامل و ارتباط بین ســه بازار 
پول، بیمه و بورس مهم اســت و ظرفیت قابل توجهی 
برای رشد و توسعه نظام تامین مالی فراهم می سازد که 

باید از آن استفاده کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی، بیمــه را عامل ارتقای آرامش 
در نــزد مردم و فعاالن اقتصادی دانســت و گفت: بیمه 
ابزاری برای ثبات اقتصادی، تجهیز پس اندازها و توسعه 
سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادالتی در اقتصاد 
و بهبود فضای کسب و کار و مدیریت ریسک ملی است.
وی بــا اشــاره بــه رونــد رو به رشــد صنعــت بیمه 
گفت:خوشبختانه رشــد مداوم صنعت بیمه کشورمان 
و افزایــش تدریجی ضریب نفــوذ آن، زمینه الزم برای 
نقش آفرینی بیشــتر صنعت بیمه در اقتصاد کشــور را 
فراهم می ســازد. سرعت رشــد باالتر حق بیمه ها در 
مقایسه با رشــد اقتصادی کشور موجب افزایش ضریب 

نفوذ بیمــه و باالرفتن تدریجی اهمیت صنعت بیمه در 
کشور شده است.

وی در ادامه افزود: ســال 96 نیز با رشــد ٢1 درصدی 
حق بیمه ها میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از 33٠ 
هزار میلیارد ریال فراتر رفت و با توجه به تقریب رشــد 
اسمی GDP کشــور قطعاً ضریب نفوذ بیمه به حدود 

٢.3 درصد می رسد.
دکتر همتی، تداوم رشد بیمه های زندگی را بسیار مهم 
دانســت و گفت: منابع بیمه های زندگی به عنوان ابزار 
مهــم مالی میان مدت و بلند مدت در بازار مالی مطرح 
است. سال 1396 نیز رشد 3٠ درصدی حق بیمه های 
زندگی را داشــتیم که با توجه به تورم یک رقمی سال 
96 رشد مطلوب تلقی می شود. با بیمه های عمر مردم 
هــم پس انداز می کنند هم ریســک زمــان فوت و از 
کارافتادگی را پوشــش می دهند و هم سرمایه گذاری 

کرده و سود با کمترین ریسک نصیبشان می شود.
وی افزود: با توســعه بیمه های عمر منابع خرد مردم به 
منابع کالن و با ثبات ســرمایه گذاری تبدیل می شود 

در واقع بیمه کانال مطمئن و با ثباتی برای توسعه بازار 
ســرمایه اســت و با توجه به هدف گذاری برنامه ششم 
توســعه برای بیمه های زندگی سیاســت و برنامه مهم 
بیمه مرکزی تحقق این امر و رشــد 5٠ درصدی سهم 
بازار بیمه های عمــر در پرتفوی صنعت بیمه در پایان 

5 سال آینده است.
دکتــر همتی، همکاری بازار بیمه و بــازار بورس اوراق 
بهادار بیمه ای را از دیگر همکاری های مهم اعالم کرد: 
این اوراق، ریســک تعهدات بیمه ای را به بازار سرمایه 
منتقل می کند و ضمن گســترش ظرفیت بیمه و بیمه 
اتکایی کشور ابزار جدیدی را در اختیار سرمایه گذاران 
بازار ســرمایه قرار می دهد. شــرکت های بیمه و بیمه 
گران اتکایــی می توانند از طریق صــدور اوراق بهادار 
متصل به بیمه بر ســاماندهی ریســک، متمرکز شده و 
آنها را مســتقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده 
و بازده حقوق صاحبان ســهام خود را بهبود بخشند. از 
طریق انتشــار اوراق بهادار متصل به بیمه، صنعت بیمه 
کشور می تواند از ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین 

مالی و پوشش ریسک های خود استفاده کند.
وی افزود: البته در حال حاضر در کشــورهای توســعه 
یافته این ابزار بیشتر برای پوشش حوادث فاجعه آمیز در 
بیمه های حوادث طبیعی و بیمه های زندگی اســتفاده 
می شــود که با این نوع تأمین مالی تناســب دارد. لذا 
با رشــد بیمه های حوادث طبیعی و پوشش های بیمه 
عمــر بتدریج نیاز صنعت بیمه بــه این نوع تأمین مالی 
جهت پوشش ریسک های خود افزایش می یابد. در کنار 
انتشــار اوراق بهادار متصل به بیمه، طراحی محصوالت 
جدید بیمه ای مرتبط با ســرمایه گذاری بویژه استفاده 
از ظرفیت بورس از جمله صندوق های ســرمایه گذاری 
در طراحی محصوالت بیمه زندگی، موضوع دیگری است 
که محمل همکاری تنگاتنگ بیمه و بورس می باشد که 

امیدوارم هر چه زودتر عملیاتی شود.
دکتر همتــی، توجه به موضوع تعمیق بــازار بورس از 
طریق سرمایه گذاری در بازار اولیه را از دیگر نکات مهم 
اعالم کرد و گفت: سرمایه گذاری بیمه ها در بازار ثانویه 
خیلی کمکی به تعمیق بازار ســرمایه نمی کند. صنعت 
بیمه با منابع بلند مدت ناشی از رشد بیمه های زندگی 
می تواند در بازار اولیه نقش آفرینی بیشــتری داشــته 
باشــد و از این طریق نقش خود را در توسعه اقتصادی 

کشور ایفا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی  از اینشورتک ها به عنوان یکی 
از زمینه های مهم در رشد و تحول صنعت بیمه یاد کرد 
و گفت: اینشورتک که توسط استارت آپ های بیمه ای 
ارائه می شود به انقالب دیجیتالی و نوآوری فناوری در 
صنعت بیمه اطالق می شــود. الزم اســت کلیه فعالین 
صنعت بیمه از شرکت های بیمه گرفته تا نمایندگان و 
کارگزاران و بازاریابان به این موضوع توجه کرده و ضمن 
استقبال از تحوالت متکی بر نوآوری فناوری در صنعت 

بیمه حمایت نمایند.
وی تاکید کرد: مقاومت در برابر پیشرفت فنی و نوآوری 
صرفاً موجب کند شــدن رقابت و متضرر شــدن بیمه 
گذاران خواهد شــد و البته توسعه اینشــورتک باید با 

رعایت مقررات و ضابطه مند باشد.

ضرورت توجه صنعت بیمه به »اینشورتک ها«
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : 

مدیرعامل بیمه آرمان:

 ظرفیت های بالقوۀ بیمه آرمان 
را فعال کنیم

ترقی اقتصادی :مدیر عامل بیمه آرمان در نخســتین دیدار عمومی با 
همکاران این ســازمان در سال نو، از تالش آنها برای ارتقای جایگاه این 
شــرکت قدردانی کرد وآنها را به تالش مضاعــف و فعال کردن هر چه 
بیشتر ظرفیت های بالقوه بیمه آرمان فرا خواند. علیرضا بیانیان در دیدار 
نــوروزی اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان بیمه آرمان با 
تشریح برنامه هایی که در سال 1396 برای ارتقای فعالیت های شرکت 
صــورت گرفت، افزود: کارکنان بیمه آرمان باید دوران خدمت خود را به 
دوران اثر گذار برای توســعه شرکت تبدیل کنند و  با نوآوری و خالقیت 
و ارائه طرح ها و محصوالت نوین در سال حمایت از کاالهای داخلی در 
خدمت رســانی به تولیدکنندگان و صنایع مختلف و احاد جامعه نقش 

آفرینی نمایند.
بیانیان یادآور شد صنعت بیمه هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب راه زیادی در 
پیش دارد و ابراز امیدواری کرد که با تالش بیشتر در سال جدید، بیمه آرمان 

و صنعت بیمه به آن جایگاهی که مورد انتظار است، نائل آیند.
مدیرعامل بیمه آرمان همچنین سال 1397 را برای این شرکت سالی پرکار و 
پرمشغله توصیف کرد و گفت کارکنان باید با سختکوشی و اخالص در عمل 
در به ثمر رسیدن بســیاری از برنامه های تعیین شده برای شرکت تالش 

مضاعف داشته باشند.
علیرضا بیانیان همچنین در این مراسم از رؤسای ده شعبه )اهواز، سنندج، 
همدان، شاهرود، چالوس، بیرجند، ایالم، قم، قزوین و کرمانشاه( که به لحاظ 
عملکردی در ســطح ایده آل و مطلوب بودنــد و در تحقق اهداف و برنامه 
پیشنهادی سال 1396؛ جذب پرتفوی و تولید حق بیمه مناسب و کنترل 
ضریب خسارت ســهم قابل توجه و فعالیت چشمگیری داشتند، تجلیل و 

قدردانی و لوح تقدیر به آنها اهداء کرد.
در این مراسم همچنین از تالش ها و زحمات مدیر و کارکنان بیمه  های آتش 
سوزی بخاطر رسیدگی مطلوب، سریع و دقیق به امور حادثه دیدگان زلزله 

کرمانشاه قدردانی و لوح تقدیر به ایشان اهداء شد.

 بیمه پارسیان در سطح اول 
توانگری مالی

ترقی اقتصادی: این شرکت بعنوان بزرگترین بیمه کامالً خصوصی کشور 
برای اولین بار پرتفوی بیش از ٢٠ هزار میلیارد ریالی را در سال 96 محقق 
نمود و همچنین نسبت توانگری مالی بیمه پارسیان طی نامه ارسالی از سوی 
بیمه مرکزی مجدداً در سطح یک مورد تأیید قرار گرفت.در این زمینه بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران طی نامه ای و در اجرای ماده 6 آیین نامه 
نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه ، نسبت توانگری 
بیمه پارسیان را همانند سالهای گذشته در سطح یک مورد تأیید قرارداده 
است.کسب پرتفوی بیش از ٢٠ هزار میلیارد ریالی برای اولین بار است که 
توسط یک شرکت کامالً خصوصی در کشور محقق می گردد و این مهم در 
کنارسطح اول توانگری مالی در صنعت بیمه جایگاه ویژه بیمه پارسیان را در 

این صنعت مستحکم تر از قبل خواهد نمود.

 خروج بیمه مرکزی و بیمه ایران از 
ترکیب سهامداری فروشگاه رفاه

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی و بیمه ایران با فروش سهام خود، از ترکیب 
سهامداری فروشــگاه های زنجیره ای رفاه خارج می شوند.بیمه مرکزی و 
شــرکت ســهامی بیمه ایران به ترتیب 3 میلیون و 3٢1 هزار و 19 سهم و 
7 میلیون سهم در مجموع 1٠ میلیون و 31 هزار و 19 سهم معادل ٢.٢9 
درصد از سهام شرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه را به صورت یکجا و 
شرایطی در بازار فرابورس عرضه می کنند.بر اساس این گزارش، همچنین 
قیمت پایه هر سهم برای این عرضه 1٢ هزار و 39٠ ریال و تاریخ فروش این 
میزان ســهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه توسط کارگزاری بورس 

بیمه ایران نیز روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه اعالم شده است.

تشریح هفت سین سازمانی بیمه حافظ
ترقی اقتصادی: هفت ســین ســازمانی بیمه حافظ در نخستین دیدار 
مدیرعامل این شــرکت با کارکنان در سال 1397 تشریح شد.عبدالرسول 
عطایی، ضمن تبریک سال جدید با بیان آنکه بایستی هر شرکتی در سال 
جدید خود در کنار هفت ســین نوروزی خود، هفت ســین سازمانی خود 
را چینش کنند اظهار داشــت: سالمت سازمانی، ســادگی فرآیندها، رفع 
بروکراسی، سودمندی عملکرد، سختکوشی، سرمایه های فکری، سرمایه های 
مادی و سنجش عملکرد به عنوان هفت سین سازمانی شرکت بیمه حافظ 
می باشد که امیدوارم بتوانم در طول سال در بهبود آن گام برداریم.مدیرعامل 
شــرکت بیمه حافظ افزود: اعتقاد داریم در یک شرکت، تمامی حرکتهای 

بایستی با برنامه و راهبرد باشد تا بیشترین بهره وری را داشته باشیم.  

هشدار بیمه مرکزی درباره کالهبرداری تلفنی
ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی تاکید کرد که برخی افراد و شرکت های 
ســودجو در بازاریابی تلفنی فروش بیمه هــای درمان تکمیلی اجباری، 
مبادرت به ســوء استفاده از نام و عنوان »بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران« می کنند.
طبــق اخبار و اطالعات واصله، برخی افراد و شــرکت های ســودجو در 
بازاریابی تلفنی فروش بیمه های درمان تکمیلی اجباری، مبادرت به سوء 
استفاده از نام و عنوان »بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران« می کنند.
براساس شــکایت های دریافتی، بیمه مرکزی اعالم می کند: این افراد و 
شــرکت های سودجو که برای اعتبار بخشــیدن به فعالیت خود از نام و 
جایگاه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه سوء استفاده می کنند، هیچ گونه 

ارتباطی با این سازمان و شرکت های بیمه ندارند.

اخبارکوتاه

مدیر عامل بیمه آسیا:

وظیفه صنعت بیمه خدمت رسانی به تولیدکننده داخلی است
ترقی اقتصادی: صنعت بیمه به عنوان یک نهاد در کنار ســایر نهادهای اقتصادی نقش خدمت رســانی به 

تولیدکننده داخلی را دارد.
دکتر ابراهیم کاردگر ، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا با اشــاره به نام گذاری سال 1397 
از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کاالی ایرانی گفت: بیمه به عنوان یک نهاد در کنار ســایر 

نهادهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در اقتصاد کالن کشور داشته باشد.
مدیرعامل بیمه آسیا وظیفه صنعت بیمه را خدمت رسانی به تولیدکننده عنوان کرد و افزود: ایجاد اطمینان 
خاطــر برای صاحب بنگاه اقتصادی و تولیدکنندگان کاالی داخلی و خدمت به صنایع به عنوان تأمین کننده 
مالی تولیدکنندگان از جمله نقش های مهم صنعت بیمه در اقتصاد کشــور اســت که حمایت از بخش تولید 

کشور را بر عهده دارد.
دکتر کاردگر ابراز امیدواری کرد که صنعت بیمه کشور در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی با برداشتن گام 
مســتحکم بخشی از نقدینگی خود را مستقیماً به تولید و خط تولید کشوراختصاص دهدو به عبارت دیگر به 

بخش واقعی اقتصاد وصل شود.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با اشاره به آمار بیمه آسیا در سال 1396، عملکرد این شرکت را با تدابیر 

تنظیم شده در هیأت مدیره و همکاری و تالش کارکنان و شبکه فروش مثبت ارزیابی کرد.
مدیرعامل بیمه آســیا با تأکید بر کنترل داخلی ، نظــارت در پرداخت و جدی گرفتن وصول مطالبات اظهار 
امیدواری کرد با تالش ، همدلی و همکاری کارکنان بیمه آســیا روند رو به رشــد بیمه آسیا در صنعت بیمه 

کشور در سال 1397 نیز ادامه یابد.

مدیرعامل بیمه البرزمطرح کرد

مصونیت صنعت بیمه از نوسانات نرخ ارز
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه البرز می گوید صنعت بیمه ایران در طول ســال های گذشته از نوسانات ارزی 
آسیب ندیده است؛ چرا که هم قانون اعداد بزرگ وجود دارد و هم اینکه در شرایط صدور بیمه نامه معموال نرخ ارز 

تعیین می شود تا در صورت افزایش آن صنعت بیمه دچار مشکل نشود.
رســول تاجدار ، درباره تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صنعت بیمه توضیح داد. در طول ســال های گذشته کمتر به یاد 
می آورم که به دلیل کمبود ارز از بازار ارز بخرم. اصوال ما مازاد ارزی داریم. بنابراین مشــکل حادی برای ما پیش 
نخواهد آمد. وی اظهار کرد: نکته دوم اینجاست که ما این موضوع را می توانیم از طریق صدور بیمه نامه در شرایط 
صدور بیمه نامه کنترل کنیم. مثال وقتی بیمه نامه صادر می کنیم، اگر بیمه نامه ارزی باشد، معادل آن ارز دریافت 
می کنیم و چون قانون اعداد بزرگ وجود دارد ما برای تعداد بیشتری مشتری بیمه نامه ارزی صادر می کنیم و از آن 
ارز می گیریم و آن را سپرده  می کنیم و از آن به عنوان داد و ستد استفاده نمی کنیم و آن را برای ایفای تعهدات 
خود نگه می داریم و در مقابل شــاید به تعدادی مشتری خسارت پرداخت می کنیم و به این ترتیب هیچ وقت با 

کمبود منابع ارزی روبرو نمی شویم. بنابراین ریسک اساسی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرعامل بیمه البرز اضافه کرد: موضوع دیگر این اســت که ما در ارز ریسک اوپن نمی پذیریم. ما همیشه نرخ را 
می بندیم و حتی در شرایطی که خسارت ارزی باشد، ما نرخ ارز را با مشتری می بندیم. مثال می گوییم ما معادل 
ریالی 41٠٠ تومان ارز پرداخت خواهیم کرد. بنابراین از نوســانات نرخ ارز در امانیم. به همین دلیل اســت که ما 

می بینیم بعد از انقالب تاکنون هیچ شرکت بیمه ای مشکل کمبود ارز نداشته است.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه سخنانش نیز گفت: ما همیشه برنامه داشتیم که به گونه ای عمل کنیم که از نوسانات 

ارزی در امان باشیم و برای این موضوع همان گونه که شرح آن رفت، تدابیر الزم اندیشیده شده است.

به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان کلید خورد؛

ارائه طرح های مشترک بانک و بیمه در بیمه سرمد
ترقی اقتصادی : فعال ســازی 15٠٠ شــعبه بانک در سه فاز و صدور بیش از 5٢ هزار فقره گواهی بیمه 
جهت اجرای »طرح نســیم« و صدور بالغ بر 47٠ هزار فقره گواهی بیمه در رشته »عمر مانده بدهکار« و 
رشد 9٠٠ درصدی آن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از جمله اقداماتی است که به منظور توسعه 
همکاری های مشترک بانک-بیمه انجام گرفته است. کاتب رییس هیات مدیره بیمه سرمدبا بیان مطلب فوق 
در مراســم  افتتاح شعبه زنجان گفت: علی رغم وجود پتانسیل های موجود در این استان، سهم آن از بازار 
بیمه کشور اندک می باشد که افزایش این سهم، نیازمند همتی عظیم از سوی همه همکاران در صنعت بیمه 
کشور است که با ایجاد رقابت سالم و مشارکت و همدلی شایسته، در جهت ترویج فرهنگ بیمه در استان 

زنجان گام بردارند. رییس هیات مدیره بیمه سرمد با بیان اینکه در سال 1396، رشد دو برابری پرتفوی را 
با همکاری و همیاری پرسنل و کلیه سطوح مدیریتی بانک معظم صادرات نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل، شاهد بوده ایم، خاطرنشان کرد: بیمه سرمد در سال گذشته موفق شد باالترین میزان سودآوری در بین 
شرکت های بیمه ای همطراز را با همکاری و همدلی اعضای محترم هیات مدیره از آِن خود نماید. وی ادامه 
داد: سهم ثالث 13 درصدی بیمه سرمد در مقایسه با سهم ثالث 4٠ درصدی صنعت و سهم ٢6 درصدی 
پرتفوی در رشته بیمه های زندگی، در مقابل سهم 19 درصدی صنعت بیمه در این رشته، ترکیب متوازن 
پرتفوی در سال گذشته را نشان می دهد.  کاتب همچنین از پایین بودن نسبت خسارت 4٢ درصدی شرکت 
در مقایســه با نسبت خسارت 65 درصدی صنعت بیمه و نسبت خسارت پایین در رشته شخص ثالث به 
میزان 33 درصد در مقایســه با نسبت خســارت 71 درصدی صنعت بیمه در بازه زمانی سال 1396 خبر 
داد. رییس هیات مدیره بیمه سرمد کسب رتبه یک توانگری مالی از بیمه مرکزی و رسیدگی به شکایات 

بیمه گذاران در کوتاه ترین زمان در مقایسه با سایر شرکت ها را بر اساس گزارشات بیمه مرکزی، از مهمترین 
دستاوردهای بیمه سرمد در سال گذشته عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه بیمه سرمد در زمینه تولید و ارائه 
طرح های مشترک بانک و بیمه نیز اقدامات مثبتی را به انجام رسانده است، تصریح کرد: فعال سازی 15٠٠ 
شعبه بانک در سه فاز و صدور بیش از 5٢ هزار فقره گواهی بیمه جهت اجرای »طرح نسیم« و صدور بالغ 
بر 47٠ هزار فقره گواهی بیمه در رشته »عمر مانده بدهکار« و رشد 9٠٠ درصدی آن نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته از جمله اقداماتی است که به منظور توسعه همکاری های مشترک بانک-بیمه انجام گرفته 
اســت. وی ارائه محصول »بیمه عمر مانده بدهکار« را نشان از نوآوری و خالقیت در بیمه سرمد دانست 
و اظهار داشــت: با وجود این نوع بیمه نامه، در صورت فوت احتمالی شخص تسهیالت گیرنده، خانواده و 
ضامنین او هیچ نگرانی و دغدغ ای برای بازپرداخت اقســاط خود نخواهند داشت و تمامی اقساط توسط 

بیمه سرمد پرداخت خواهد شد.

مدیر عامل بیمه دانا:

 صنعت بیمه یکی از رکن های 
حمایت کننده اقتصاد است

ترقی اقتصادی : نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در دیدار 
نوروزی با همکاران این شرکت گفت: بیمه دانا در سال 1396 با حمایت همه 

جانبه دســت اندرکاران شرکت به سیاست های راهبردی، برنامه ها و اهداف 
دســت پیدا کرد. بیمه دانا با تکیه بر توانایی نیروی انسانی زبده و با تجربه با 
هدایت و راهنمایی های بموقع اعضای هیأت مدیره سال “اقتصاد مقاومتی، 
تولید – اشتغال“ را با موفقیت پشت سر گذاشت. دکتر صادق افزود: در سال 
گذشته شاهد حوادث ناگواری همچون واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 
هرمزگانی، زلزله دلخراش غرب کشــور، ســقوط هواپیمای ATR و کشتی 
ســانچی بودیم که خاطر هموطنمان را آزرده کرد. امیدواریم در سال جدید 

شاهد شادکامی و ســرافرازی ملت شریفمان باشیم. دکتر صادق با تقدیر از 
حمایت کلیه ارکان شــرکت در تحقق سیاست ها، اهداف و بودجه سال 96 
اذعان داشــت: رشد شرکت طی سال های اخیر به خوبی نمایانگر پشتکار و 
غیرت مثال زدنی کارکنان زحمتکشــی است که با تمام وجود به هموطنان 
عزیز ارائه خدمت کردند و بانی سرافرازی بیمه دانا شدند. نائب رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در 
توسعۀ اقتصادی که طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون 

می شــود باید انطباق رفتارها، طرز تفکرها و نقش های اجتماعی نیز به نوبۀ 
خود مورد عنایت قرار گیرد. صنعت بیمه به عنوان یکی از رکن های حمایت 
کننده اقتصاد کشور باید بیش از پیش نقش خود را پررنگ تر کند و این امر با 
فرهنگ سازی و ایجاد تغییر در اذهان عمومی میسر خواهد بود. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: ذات حمایت گر بیمه معنای واقعی حمایت از کاالی ایرانی 
است که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان اصلی ترین موضوع سال جاری 

مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

معادل نصف درآمد نفتی کشور، مستمری پرداخت کردیم
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شکاف تولید و جمعیت سالخورده پاشنه آشیل رشد اقتصاد
چه موضوعاتی اقتصاد جهان را تهدید می کند؟

 ترقی اقتصادی:  صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است 
که رشد قوی اقتصادی جهانی از سال ٢٠11 تا دو سال دیگر ادامه 
پیدا خواهد کرد. اما این صندوق هشــدار داد که ممکن اســت بذر 
افول از قبال کاشته شده باشد. بلومبرگ هم گزارشی درباره این آمار 

و اطالعات صندوق بین المللی پول منتشر کرده است.
این صندوق پیش بینی های امسال را رد کرده و برای رشد جهانی 
رشــد 3.9 درصدی تخمین زده اســت. طبق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، چشم انداز رشد امریکا با کاهش مالیات جمهوری 

خواهان افزایش خواهد یافت.
به گفته این صندوق، رشد اقتصادی پرقدرت تا دو سال دیگر ادامه 
پیدا خواهد کــرد. اما بعد از آن، پیش بینی ها از رشــد اقتصادی 
بدبینانه حکایــت دارد. بانک های مرکزی سیاســت های پولی را 
تنگ تر می کنند، محرک های مالی امریکا کاهش می یابد و کاهش 

تدریجی رشد چین هم ادامه دارد.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز خود نوشته 
اســت رشد جهانی بعد از دو ســال آینده، کمتر می شود. به گفته 
این صندوق، شــکاف تولید، جمعیت ســالخورده باعث این کاهش 

رشد خواهد شد.
همچنین این صندوق هشدار داده است که اگر کشورها به مقابله ها 
و تحریم های تجاری ادامه دهند، توسعه از خط خارج خواهد شد.

  جنگ جعلی
اصطالحات تجاری فعلی بیشتر به یک جنگ عجیب و غریب اشاره 
دارد. کارشناسان معتقدند که در صورت وجود جنگ تجاری، همه 

کشورها منافعی از دست خواهند داد.
گزارش ها نشــان می دهد که نســبت به بعد از رای انگلستان به 

ترک اتحادیه اروپا، ســرمایه گذاران با دارایی 543 میلیارد دالری  
در مورد رشــد اقتصادی کمتر خوش بین هستند. تنها 5 درصد از 
مدیران پیش بینی می کنند که اقتصاد بین المللی در 1٢ ماه آینده 

قوی تر خواهد شد.
زمان خوب

دولت هــا باید از زمان های مناســب برای اصالحات ســاختاری 

اســتفاده کنند و سیاســت های مالیاتی را به اجرا درآورند و باعث 
تولید بیشتر شوند.

چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول یک بررسی از واقعیت 
برای وزرای مالی و بانک های مرکزی از 189 کشور عضو است.

در حال حاضر جنگ کلمات چین و امریکا در تجارت پابرجاســت. 
ایاالت متحده تهدید کرده اســت که تعرفــه هایی  به اندازه 15٠ 
میلیــارد دالر روی کاالهای چینی اعمال خواهد کرد، در حالی که 

پکن هم قول داده به نوعی تالفی می کند.
بازیابی گسترده

بــه گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایاالت متحده در ســال 
جاری ٢.9 درصد رشــد خواهد کرد کــه ٠.٢ درصد بیش از پیش 
بینی ماه ژانویه اســت. ایاالت متحده در سال آینده هم ٢.7 درصد 

رشد را تجربه خواهد کرد.
با اینکه به نظر می رســد امریکا در حال رشــد اقتصادی است، اما 
صندوق بین المللی پول اعالم کرده که رشد این کشور بعد از سال 
٢٠٢٢ کمتــر از حد انتظار خواهد بود و آن هم به دلیل کســری 

بودجه و انقضای محرک های مالی است.
در منطقه یورو هم پیش بینی رشد ٢.4 درصدی برای سال ٢٠18 

وجود دارد که ٠.٢ درصد بیش از پیش بینی ماه ژانویه است.
اما بیشــترین رشد از آن چین است. این کشور در سال جاری 6.6 
درصد رشــد خواهند کرد و ســال ٢٠19 هم با رشد 6.4 درصدی 
مواجه خواهد شــد. پیش بینی صندوق درباره چین نسبت به قبل 
تغییری نکرده اســت. اقتصاد این کشور در سه ماه اول سال جاری 

رشد 6.8 درصدی داشته است.

سازمان تجارت جهانی اعالم کرد

افزایش 2۶ درصدی ارزش صادرات ایران
ترقی اقتصادی : ســازمان تجارت جهانی از رشــد 4.7 درصدی حجم تجارت بین کشــورهای 
جهان در ســال ٢٠17 نســبت به سال قبل از آن خبر داد؛ نرخ رشدی که از سال ٢٠11 تاکنون 

یک رکورد به شمار می رود.
بر اساس گزارش اولیه سازمان تجارت جهانی از وضعیت تجارت بین المللی در سال ٢٠17، شاخص حجم 
تجارت کاالیی در جهان با 4.7 درصد رشد نسبت به ابتدای سال ٢٠17 به بیش از 145 واحد رسیده است 

و پیش بینی می شود در پایان سال جاری میالدی نیز این شاخص حدود 4.4 درصد دیگر افزایش یابد.
نرخ رشد تجارت بین المللی در سال ٢٠17 اگرچه کمی پایین تر از متوسط بلندمدت آن )4.8 درصد( از سال 
199٠ تاکنون است اما در قیاس با رشد 1.8 درصدی سال ٢٠16 و متوسط 3.٠ درصدی در سال های پس 
از بحران مالی ٢٠٠8 رقم بسیار مناسبی محسوب می شود و نشان از بهبود قابل توجه اوضاع تجارت جهانی 
دارد. رشد مناسب تجارت بین کشورها در سال ٢٠17 بیش از هر چیز ریشه در عوامل مرتبط با ادوار تجاری 
–به ویژه افزایش ســرمایه گذاری و رشد مخارج مصرفی- دارد، به طوری که در سال گذشته میالدی ارزش 
صادرات جهانی کاالها و خدمات )برحسب دالر جاری( به ترتیب 1٠.7 و 7.4 درصد افزایش یافته است و این 
مسئله نشان از این دارد که عالوه بر رشد حجمی، قیمت کاالهای مبادله شده در جهان نیز رشد مناسبی 
را تجربه کرده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ٢٠17 حدود 9٢ میلیارد دالر 
کاال به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ٢6 درصد افزایش نشان می دهد. 
علی رغم این بهبود قابل توجه، سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان در سال ٢٠17 تنها ٠.7 درصد بوده 
است. با احتساب ٢8 کشور اتحادیه اروپا به عنوان یک قلمرو واحد، ایران در جایگاه ٢4 جهان ازلحاظ ارزش 
صادرات کاالیی قرار گرفته است. در خصوص آمار واردات نیز با توجه به اینکه در گزارش اولیه سازمان تجارت 
جهانی تنها اطالعات مربوط به 3٠ کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است -و ایران جایی 
در بین این 3٠ کشور ندارد- باید منتظر ماند تا گزارش تفصیلی این سازمان طی روزهای آینده منتشر شود.

کشــورهای جهان در سال ٢٠17 مجموعاً حدود 17.٢ تریلیون دالر کاال صادر کرده اند که در این میان 
کشورهای چین، آمریکا، آلمان و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان صادرات کاال )ازلحاظ ارزش دالری( را 
به خود اختصاص داده اند. جالب اینجاست که همین چهار کشور، در زمینه واردات نیز در رتبه های اول 
تا چهارم جهان قرار گرفته اند، با این تفاوت که آمریکا باالتر از چین، بزرگترین واردکننده جهان در سال 
٢٠17 بوده است. در حوزه تجارت خدمات نیز آمارهای سازمان تجارت جهانی از صادرات 5.٢5 میلیارد 
دالری خدمات توسط کشورهای جهان در سال ٢٠17 حکایت دارد. کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و 
فرانسه، بزرگترین صادرکنندگان خدمات در جهان طی سال ٢٠17 بوده اند.  بیشترین واردات خدمات نیز 
از سوی کشورهای آمریکا، چین، آلمان و فرانسه انجام شده است. در حوزه تجارت خدمات نیز آمارهای 
سازمان تجارت جهانی از صادرات 5.٢5 میلیارد دالری خدمات توسط کشورهای جهان در سال ٢٠17 
حکایت دارد. کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه، بزرگترین صادرکنندگان خدمات در جهان طی 
سال ٢٠17 بوده اند. بیشترین واردات خدمات نیز از سوی کشورهای آمریکا، چین، آلمان و فرانسه انجام 

شده است.
بیم و امید در پیام مدیرکل سازمان تجارت جهانی

روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی در حاشیه گزارش اولیه این سازمان در خصوص وضعیت 
تجارت بین المللی در سال ٢٠17 طی پیامی اعالم کرد: »رشد قدرتمندانه تجارت جهانی که امروز شاهدش 
هستیم، برای رشد و بهبود اقتصاد جهانی و ایجاد اشتغال در کشورها بسیار حیاتی است. بااین وجود، اگر 
دولت ها بخواهند به سیاست های محدودکننده تجارت متوسل شوند، ممکن است موفقیت های کنونی 
خیلی زود تحت الشعاع قرار گیرند. مقابله به مثل کشورها در وضع محدودیت های تجاری می تواند اوضاع 
را از کنترل خارج کند و دولت ها باید توجه داشته باشند که انتقام جویی همیشه باید آخرین گزینه باشد. 
روی آوردن به اقدامات مشترک، بهترین راهکاری است که برای از میان برداشتن مشکالتی که بین اعضای 
ســازمان تجارت جهانی وجود دارد. من از دولت ها می خواهم که از خود خویشــتن داری نشان دهند و 

اختالفات تجاری خود را از طریق گفتگوهای متعهدانه حل وفصل نمایند«.

گزارش

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی

88853371
INFO@ISTANEWS.IR

WWW.ISTANEWS.IR

ترقی اقتصادی : همیشه کمی عجیب وغریب به 
نظر آمده که جنبش ها و تغییرات ارزی را بر پایه 
ارزان یا گران بودِن آنها بررســی کرد. شاخص ها 
و معیارهای مختلفــی در این زمینه وجود دارد. 
یکی از این شــاخص ها، شاخص بیگ مک است 
که اکونومیســت ســال ها پیش آن را به دنیای 
اقتصاد معرفی کرد. این شــاخص مانند چراغی 
راه را در زمینــه ارزش ارزها مشــخص می کند. 
در واقع شــاخص بیگ مک نشان می دهد که هر 
ارزی تا کجــا می تواند پیش بــرود. نکته جالب 
توجه اینجاســت که شاخص ها معموالً بر اساس 
ترس، طمع، ریسک پذیری، جریان پول، دخالت 
سیاست های پولی و نظایر آن مشخص می شوند. 
اما شــاخص بیگ مک با یک همبرگر مک دونالد 

وضعیت ارزها را نشان می دهد.
آخرین باری که اکونومیســت شاخص بیگ مک 
را بررســی کرد، جوالی ٢٠17 بود؛ از آن زمان 

ارزان  ارزهــای  تاکنــون 
وضعیتــی متفــاوت 
در مقابــل دالر پیدا 
عمــده  کرده انــد. 
برابر  در  نیز  تغییرات 
بوده است.  کانادا  دالر 
بیگ مــک  شــاخص 
قدرت  ایده  اســاس  بر 
پایه ریزی  برابری خریــد 
نشان می دهد  ایده  این  شده است. 
که نرخ ارز باید به سمتی پیش برود 
که قیمت ارزها در ســبدهای مختلف 
در کشــورهای متفاوت به یک  سو میل 
کند. اما در ســبدی که اکونومیســت بررســی 
می کنــد تنها یک کاال وجــود دارد که در 1٢٠ 
کشــور جهان وجود دارد و به فروش می رســد: 
همبرگرهــای بیگ مک. معمــوالً به این صورت 
است که قیمت بیگ مک را به دالر برمی گردانند؛ 
اگر این قیمت باالی 5.٢8دالر باشد یعنی آن ارز 
عزیز است و ارزش باالیی دارد. اما اگر قیمت آن 
کمتر از این رقم باشد به این معناست که آن ارز 
ارزش بســیار کمی پیدا کرده است و در نتیجه 
ارزی ارزان به شــمار می آید. متوسط هزینه یک 
بیگ مک در حوزه یورو )بر اساس تولید ناخالص 
داخلی اندازه گیری می شــود( حدود 3.95یورو 
یا 4.84دالر اســت )البته با نرخ ارِز فعلی که با 
آن مواجه هستیم(. این یعنی ارزش یورو پایین 
است و در برابر دالر 8.4درصد کم ارزش است. در 
آخرین بررسِی اکونومیست، یورو 16درصد کمتر 

از دالر ارزش داشت. به این ترتیب یورو به خاطر 
سیاســت های ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی 
اروپا ارزش جدیدی پیدا کرده است. صحبت هایی 
که دراگی چندی پیش در کنفرانسی در پرتغال 
داشــت همه را نسبت به ارزش یورو بیدار کرد و 
به آنها نشان داد که یورو نباید این قدر ضعیف و 

ارزان باشد.
دالر هنوز در برابر ســایر ارزهــا، عزیز و باارزش 
است. تنها در سه کشــور دنیا )سوئیس، نروژ و 
سوئد( هزینه برگر بیشتر از این سقفی است که 
تعیین شــده و این یعنی فقط همین سه کشور 
ارزی عزیزتر دارند. البتــه قیمت این کاال و باال 
بودِن آن همیشه نمی تواند عالمت خوب یا بدی 
برای وضعیت اقتصاد آن کشــور باشــد. عوامل 
مختلفی وجــود دارند که باید در این شــرایط 
مورد بررسی قرار بگیرند. ارزهای سوئیس و نروژ 
به نظر خیلی باارزش می آیند اما هردو کشــور با 

مازاد تجارِی باالیی مواجه هستند.
بریتانیا و ژاپن جزو نوادر در این ماجرا هســتند. 
ارزش پوند به خاطــر برگزیت پایین آمده و اگر 
این وضعیت حاکــم نبود، حتماً پوند شــرایط 
بهتری داشــت. کشــورهای دیگر نیــز هرکدام 
قصه خودشــان را دارند که می تــوان وضعیت 
آنها را روی نمودار مشــاهده کــرد. برخی ارزها 
نیز پیشــرفت داشــته اند اما باز هم کم ارزش به 
شــمار می آیند نمونه بزرگ و مهــم آن نیز ارز 
روسیه یعنی روبل است. همبرگر ساده می تواند 
نقشی تعیین کننده در تشخیص وضعیت اقتصاد 

کشورها داشته باشد. 

ترقی اقتصادی : دونالد ترامپ و تیم اقتصادی وی معتقدند که معافیت 
مالیاتی برای شرکت های بزرگ باعث ایجاد انگیزه در آنان و سرمایه گذاری 
شــده و به افزایش اشــتغال خواهد انجامید و همچنین بار مالیاتی طبقه 
متوســط را کاهش می دهد. بلومبرگ می نویسد که این طرح احتماال به 

افزایش هزینه های مصرف کننده خواهد انجامید.
طرح کاهش مالیات دولت ترامپ قرار است به سود خانوار های آمریکایی ها 
تمام شــود اما اکنون سوال این است که آن ها پولی که قرار است مالیات 
ندهد را پس انداز کرده و قرض می دهند یا با آن خرید می کنند. بررسی 
وضعیــت خرید از خرده فروش ها می تواند کمکی برای یافتن پاســخ این 
سوال باشــد و البته اقتصاددانان هم شرط بسته اند که باالخره خریداران 

سر کیسه هایشان را در فروشگاه ها ُشل می کنند.
به گزارش بلومبرگ براســاس تخمین های اولیــه خرید مردم احتماال در 
ماه مارس نســبت به ماه گذشته اش ٠.4 درصد افزایش یافته است. جیمز 
ناتلی، اقتصاد ارشد بین المللی ING معتقد است که با این شرایط اقتصاد 
هم چنان افزایش فرصت های شــغلی به میزان قابــل توجهی ادامه پیدا 
می کند و کاهش مالیات پول بیشتری به جیب خانوارها می ریزد. به گفته 
این اقتصاددان ارشد این انتظار وجود دارد رشد جریان نقدینگی به افزایش 

خرید مصرف کنندگان بینجامد.
واکنش خرده فروشی ها نشانه ای است که از کمک طرح مالیات ترامپ به 

رشد اقتصادی ناشی از افزایش هزینه های مصرف کننده می گوید. ترامپ 
و جمهوری خواهان کنگره هم چنین مالیات شرکت ها را هم کاهش داده 

اند، حرکتی که به معنای افزایش دستمزدها است.
در ســه ماه گذشته آمریکایی ها هزینه های مصرف را کنترل کردند و این 
تحلیلگــران بازار را ناامید کرده اما به نظرمی رســد ماه های پیش رو این 
روند به آرامی  تغییر کند. براســاس پیش بینــی تولید ناخالص داخلی از 
ژانویه تا مارس ٢.٢ درصد افزایش یافته اســت که از رشد ٢.9 درصدی در 
سه ماهه قبل از آن کمتر بوده است. اکنون نرخ بیکاری در آمریکا در پایین 
ترین ســطح خود از سال ٢٠٠٠ قرار دارد و درحالیکه استخدام ها نسبت 

به ماه قبل کاهش یافته، دستمزدها بیشتر شده است.
دونالد ترامــپ و تیم اقتصادی وی معتقدند کــه معافیت مالیاتی برای 
شــرکت های بزرگ باعث ایجاد انگیزه در آنان و ســرمایه گذاری شده و 
به افزایش اشــتغال خواهد انجامید و همچنین بار مالیاتی طبقه متوسط 
را کاهــش می دهد. تصویب الیحه کاهش مالیــات بزرگترین تغییر در 
نظام مالیاتی آمریکا در ســه دهه گذشته محسوب می شود. نمایندگان 
دموکرات مجلس و سنای آمریکا و مخالفان این الیحه اظهار می کردند 
که معافیت هــا و کاهش مالیات پس از مدتی تنها بــه نفع ثروتمندان، 
سرمایه داران و شرکت های بزرگ بوده و برای دولت کسری شدید بودجه 

به دنبال خواهد داشت.

کاهش دالر پیروزِی کوچکی برای اقتصاد برگر است

اقتصاد روی برگر

نتیجه طرح مالیاتی ترامپ برای خرده فروشی ها
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فرهنگ
ادب 7

و

چارلز اسپنسر چاپلین )16 آوریل 1889 - ٢5 
دسامبر 1977( یکی از مشــهورترین بازیگران 
و کارگردانان و همچنین آهنگســاز برجســته 

هالیوود و برنده جایزه اسکار است.
چاپلین خود ادعا می کرد که در سال 1889 در 
محله ای در جنوب لندن متولد شده است. یعنی 
تنها چهار روز پیــش از تولد هیتلر که چاپلین 
وی را در فیلــم دیکتاتور بزرگ مورد تمســخر 
قرار داد.والدین چاپلین هــر دو هنرمندانی در 
ســالن بزرگ لنــدن بودند و هــر دو بازیگر و 
آوازه خوان ، اما پیش از آنکه چاپلین ســه ساله 
شود از هم جدا شــدند. چارلی آواز خواندن را 
از مادرش آموخت. مســتخدم پدر، چارلی را به 
همراه برادرش به مدرســه فرستاد و پدر چارلی 
زمانی که او 1٢ ســاله بود درگذشــت .بیماری 
مادر چاپلین از آنجایی آغاز شــد که در یکی از 
اجراهای زنده تئاتر در لندن که برای ســربازان 
اجرا می شــد ، یکی از اجســامی که ســربازان 
مســت به روی صحنه پرتاب می کردند به ســر 
مادرش برخــورد کرد و مادر چاپلین خون آلود 
و اشــک ریزان به پشــت صحنه رفت و چاپلین 
پنج ســاله به روی صحنه آمد تا تماشــاچیان 
عصبانی را با خواندن آهنگی سرگرم و آرام کند.

با بستری شــدن مادر ، چارلی و برادرش رابطه 
عمیق تری پیدا کردند و هر دو با استعداد باالیی 
که داشــتند ، در همین سالن قدیمی که پدر و 
مادرشــان در آن کار می کردند ، مشغول به کار 
شــدند. در سال 19٢8 مادر چارلی 7 سال پس 
از انتقال وی توسط پســرانش به هالیوود ُمرد. 
ســال های پس از مرگ مادر و فقر و استیصال 
برادران چاپلین ، تاثیر زیادی بر فضای فیلم های 
چاپلین در ســال های بعد گذاشت. چاپلین در 
مــورد مادرش می گفت: اگر مادرم نبود شــک 
دارم که می توانســتم در پانتومیــم موفقیتی 
کســب کنم. او یکی از بزرگتریــن هنرمندان 

پانتومیم بود که تاکنون دیده ام.. 
عرصه فیلم سازی و عشق های نافرجام

 در ســال 1913 بــازی چاپلین مــورد توجه 
یکی از فیلم ســازان قرار گرفــت و از آن پس با 
شرکت فیلم سازی کی استون همکاری کرد. وی 
نخستین فیلم خود را با نام ساختن یک زندگی 
کــه فیلم کمدی بود در ســال 1914 آغازکرد. 
چاپلین در این شــرکت و با این فیلم به سرعت 

به شهرت رسید. 
چاپلین در زندگی شــخصی چندین بار ازدواج 
کرد. اولین ازدواج چارلی در اکتبر سال 1918 
با میلــدرد هریس بود. دختر بانمکی که چارلی 
را یاد عشق نافرجامش هتی کلی می انداخت که 
در سال 19٠8 عاشق او شــده بود. عشقی که 
از همان ابتدا مــورد مخالفت خانواده هتی قرار 
گرفت. ازدواج چارلی با میلدرد پس از دوســال 
یعنی در آوریل 19٢٠ به جدایی کشــیده شد. 
نتیجه این ازدواج یک فرزند پســر بود که تنها 

سه روز عمر کرد. 
چارلی در نوامبر 19٢4 با هنرپیشــه نقش اول 
فیلم جوینــدگان طال یعنی لیتــا گری ازدواج 

کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند پسر به نام های 
سیدنی و چارلز بودند اما تنها بعد از دو سال این 

ازدواج نیز به جدایی کشیده شد. 
در ســال 1936 چاپلین بار دیگر با یک بازیگر 
ازدواج کرد. پائولت گــودارد بازیگر نقش دختر 
بی خانمــان در فیلم عصر جدیــد که با چارلی 
ازدواج کرد. این ازدواج نیز در ســال 194٢ به 

جدایی انجامید. 
در سال 194٢ او با دختر یک نمایش نامه نویس 
معروف آمریکایی به نام یوجین ِگلَِدستون اونیل 
آشنا شــد. نام آن دختر اونا اونیل بود. با اینکه 
پــدر دختر با ایــن ازدواج مخالف بــود اما این 
ازدواج صورت گرفت. چارلی پنجاه و چهار ساله 
با یک دختر هجده ســاله ازدواج کرده بود. این 
ازدواج در 16 ژوئن ســال 1943 انجام گرفت. 
چاپلین از اونا اونیل صاحب هفت یا هشت فرزند 
شد که اولین حاصل این ازدواج ، دختری به نام 
جرالدین بود. جرالدین اســتعداد بازیگری را از 
پدرش به ارث برده و در دنیای ســینما مشغول 
به فعالیت اســت. با اینکه اختالف سن چارلی 
و اونا ســی و شش ســال بود اما این ازدواج پر 
دوام ترین ازدواج چارلی بــود و این دو تا پایان 
عمر کنــار یکدیگر بودند.وقتــی جرالدین تازه 
می خواســت وارد عالم بازیگری شود ، چارلی 
برای او نامه ای نوشــت که در شمار زیباترین و 
شور انگیزترین نامه های دنیا قرار دارد و بدون 
شک هر شــنونده ای را به تفکر وامی دارد .در 

بخش هایی از این نامه می خوانیم: 
جرالدین! 

در این نقش ستاره باش ، بدرخش اما اگر فریاد 
تحســین آمیز تماشــاگران و عطر مستی آور 

گل هایی که برایت فرســتاده اند ، تو را فرصت 
هشــیاری داده ، بنشین و نامه ام را بخوان ... به 
آســمان ها برو ولی گاهی هم به روی زمین بیا 
و زندگی مردم را تماشــا کــن ؛ زندگی آنان را 
که با شــکم گرســنه در حالی که پاهایشان از 
بینوایی می لرزد ، هنرنمایی می کنند. من خود 
یکی از اینان بــودم ... جرالدین دخترم ، تو مرا 
درســت نمی شناسی. در آن شب های بس دور 
با تو قصه ها بســیار گفتم اما قصه خود را هرگز 
نگفتم. آن هم داســتانی شنیدنی است. داستان 
آن دلقک گرسنه که در پست ترین محله های 
لنــدن ، آواز می خواند و می رقصد و صدقه می 
گیرد. این داستان من است. من طعم گرسنگی 
را چشــیده ام ، من درد نابســامانی را کشیده 
ام و از ایــن ها باالتر ، رنــج حقارت آن دلقک 
دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج 
می زند اما ســکه تصــدق آن رهگذر غرورش را 
خرد می کرد ، احســاس کــرده ام ... گاه و بی 
گاه با مترو و اتوبوس ، شــهر را بگرد ؛ مردم را 
نگاه کن ، زنان بیوه و کودکان یتیم را بشــناس 
... هروقت خواســتی دو فرانــک خرج کنی ، با 
خود بگو ســومین فرانک از آن من نیست. این 
مال یک مرد فقیر و گمنام باشــد که امشب به 
یک فرانک احتیاج دارد. جســتجو الزم نیست ؛ 
ایــن نیازمندان گمنام را اگــر بخواهی همه جا 
خواهی یافت. اگر از پول و ســکه برای تو حرف 
می زنم ، برای آن اســت کــه از نیروی فریب و 
افسون پول ، این فرزند شیطان خوب آگاهم ... 
من زمانی دراز در ســیرک زیسته ام و همیشه 
و هرلحظه برای بندبازانی که بر روی ریســمانی 
بس نازک و لرزنده راه می روند نگران بوده ام. اما 

دخترم ، این حقیقت را بگویم که مردم به روی 
زمین استوار و گسترده ، بیشتر از بندبازان روی 
ریســمان نااستوار ســقوط می کنند ... دخترم 
جرالدین ، پدرت با تو حرف می زند. شاید شبی 
درخشــش گرانبهاترین الماس این جهان ، تو را 
فریب دهد ؛ آن شــب این الماس، آن ریسمان 
نااســتوار زیر پــای تو خواهد بود و ســقوط تو 
حتمی است ... از این رو دل به زر و زیور مبند. 
بزرگترین الماس این جهان ، آفتاب اســت که 
خوشــبختانه بر گردن همه می درخشد. اما اگر 
روزی دل به آفتاب چهره مردی بســتی ، با او 
یکدل باش و به راستی او را دوست بدار و معنی 
ایــن امر و وظیفه خــود را در قبال این موضوع 
بــدان. به مادرت گفته ام کــه در این خصوص 
بــرای تو نامه ای بنویســد. او بهتر از من معنی 
عشق را می داند. او برای تعریف عشق که معنی 
آن یکدلی اســت ، شایســته تر از من است ... 
دخترم ، کار تو بس دشوار است. این را می دانم 
که بــر روی صحنه باله جز تکه ای حریر ، بدن 
نیمه عریان بالرین را چیزی نمی پوشاند. شاید 
بــه خاطر هنر بتوان به خود اجــازه داد بالرین 
بود و با بدن نیمــه عریان روی صحنه رفت اما 
شــرافت ایجاب می کند که باید پوشیده تر از 
صحنه بازگشــت و هیچکس و هیچ چیز دیگر 
را در ایــن جهان نمی توان یافت که شایســته 
آن باشــد که دختری حتــی ناخن پای خود را 
به خاطــر آن عریان کند. برهنگی بیماری عصر 
ماســت ... انسان باش ، پاکدل و یکدل. زیرا که 
گرســنه بودن و صدقه گرفتــن و از فقر مردن  
هزاربار قابــل تحمل تر از پســت و بی عاطفه 

بودن است. 

آزاده یوســف نژاد- ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگستان به فکر احداث 
خیابانی مانند »شــانزه لیزه« در تهران به عنوان »دارالخالفه« افتاد و دستور داد که از میان 
باغ مصفای الله زار خیابان بکشند و  زمین های اطراف خیابان را  نیز میان »مقربین درگاه« 
تقســیم کرد.  البته الله زار از نظر شکلی تفاوت های بسیاری با خیابان شانزه لیزه داشت، به  
طوری که پهنای خیابان شــانزه لیزه در حدود یکصــد متر و خیابان الله زار حدود ٢٠ متر 
است و طول خیابان شانزه لیزه در حدود ٢ کیلومتربوده ولی طول خیابان الله زار در حد یک 
کیلومتر است. در شانزه لیزه هزاران درخت کاشته شده و این خیابان به واسطه ی درختان در 
دو بخش قابل تفکیک است، ولی در خیابان الله زار نظم خاصی در طراحی رویش درختان 
وجود ندارد،  اما با این حال نماد نوگرایی و هنر ایران بود و »شانزه لیزه تهران« لقب گرفته 
بود.الله زار از میدان توپ خانه )ســپه( شــروع و به چهارراه اســتانبول که آن سال ها دشت 
سرســبزی بود و الله های فراوان در آن می رویید، ختم می شــد. انتهای واگون اسبی که از 
چهارراه شــاهپور و حســن آباد و میدان توپ خانه می گذشت، در انتهای خیابان الله زار قرار 
داشت. بسیاری از تئاترها، رستوران  ها، تجارتخانه ها، کاباره ها، پیاله فروشی ها، خیاط  خانه ها 
ســینماها و فروشــگاه های معروف ایران در این خیابان قرار داشــت.بعدها در دوره پهلوی 
خوانندگان موسیقی عامیانه ایران همگی در الله زار به روی صحنه می رفتند.عشقی و عارف 
بهترین کارهای خود را در سالن گراند هتل الله زار به صحنه بردند و خانم های شوخ و شنگ 
با لباس های اروپایی و پسران رعنا، سر شب ها رو به آن می آوردند و شیک پوش ترین مردان 

و آالمدترین زنان را می شد در آن خیابان دید.
در الله زار 15 ســینما و چندین تئاتر وتماشاخانه فعالیت داشــت. و اکثر سینماها اکنون 
از رونــق افتاده اند. در اوایل دوره پهلوی، در ابتدای خیابان الله زار از ســوی میدان توپخانه 
مغازه ای به نام پیرایش قرار داشــت که به دلیل داشتن پوشــاک مد روز در تهران شهرت 
داشــت. روبروی این مغازه کافه قنادی الله زار قرار داشت.هتل ها و مراکز تفریحی و بناهای 
شاخص  مانند گراند هتل، مولن روژ، کافه ها ،سینما  ها،تماشاخانه و  تئاتر ،فروشگاه پیرایش 
)نخستین فروشگاه بزرگ به ســبک اروپائی در ایران(، فروشگاه جنرال مد، مسجد هدایت 
انبار ببراز خان و عکاس خانه اصغر عکاس خودنمایی می کرد. با آغاز نهضت مشــروطیت 
الله زار به عنوان محل ســکونت افراد مرفه و روشن فکر و پردرآمد.»خانه و باغ اتحادیه« یا 
»خانه امین الســلطان« عمارتی مربوط به دوران قاجار اســت که به عنوان تنها بازمانده از 
خیابان الله زار قدیم و یکی از خانه های بی نظیر در معماری عصر قاجار شناخته می شود و 
بدین ترتیب الله زار  از مهمترین مراکز تجمع و مبارزه علیه اســتبداد شد به طوری  که در 
هرگوشه ای از این خیابان عده ای مشغول چاپ روزنامه ها بودند که با روی کار آمدن رضاشاه 
ودسته های مختلف فرهنگی و سیاسی، روبروی یکدیگر قرار گرفتند. از سال 1٢99 تا 13٢٠ 
با خراب کردن دیوارهای شــهر و پرکردن خندق و ایجاد خیابان شاه   رضا )انقالب اسالمی 
فعلی(، محور مرکزی شــهر به سمت شمال کشیده شد، چنان که تاثیرات معماری اروپائی 
به خوبی مشــاهده می شود.ساختمان چهار طبقه توماجیان، نشانه شکوفایی هنر معمارانی 
چون وارطان بود. در این سال ها این خیابان هم مرکز خرید، هم تفریحات شبانه و هم محل 
شکل گیری سالن گراندهتل و سینماهای خورشید، مایاک، ایران و هنرستان هنرپیشگی و 

همچنین اولین گل فروشی تهران بود.
  تبدیــل منــزل عالءالدوله به جامه باربد و اداره دادگســتری به تئاتر گیتی و تئاتر صادق 
بهرام پور ازجمله این تغییرات است. فروشگاه لوازم برقی ساسانیان به عنوان مغازه الکتریکی 
که قبال درخیابان ناصرخســرو بود، به الله زار نقل مکان کرد.پارچه فروشی گیو که بهترین 
پارچه های آن زمان راعرضه می کرد و دفتر مجله صبا، روزنامه باختر و روزنامه کیهان، همگی 
در این خیابان پا گرفت.دراین سال ها که در حقیقت آغاز دوران کسب خیابانی بود و کاسبی 
از حیطه بازار بیرون آمد، پاســاژهای بسیاری به سرعت تاسیس شد؛ مانند پاساژ الجوردی 
ســینا، ابهری و رزاق منش که امروزه هم باقی هســتند. کالس موسیقی علینقی وزیری در 
انتهای این پاســاژ قرار داشته است. اولین بنگاه تولیدی به نام جنرال مد که به سری دوزی 
لباس مردانه اقدام کرد، همچنان فعال است. از سال 1341 تا 1357، فعالیت های الله زار به 
قسمت های مرفه شهر منتقل شد. خیابان منوچهری هم تحت تاثیر این تغییرات به صورت 
خرده بازار درآمد که رابطه هایی با بافت الله زار داشــت. کاباره مولن روژ نیز به آینه سازی و 
کارگاه آهنگری تبدیل شد. پس از استقرار و اسکان اعیان و خارجیان در این منطقه و وجود 
ســفارتخانه ها، عمال فعالیت ها و خدمات لوکس مربوط به آن ها به این منطقه ســرازیر شد 
سفارتخانه ها و مراجعات ایرانی و فرنگی آنها، عمده مشتریان این سبک مغازه ها بودند. چهار 
سفارتخانه مهم، یعنی سفارت ترکیه، بریتانیا، آلمان و روسیه، در این منطقه مستقر بوده اند. 
به عالوه، نیاز به تبدیل ارز نیز باعث استقرار صرافی ها در اطراف سفارتخانه ها شد.بخشی از 
صرافی ها پیشــه زرگری را نیز انتخاب کردند و راسته صراف ها در خیابان استانبول مستقر 
شد. به دلیل کمبود فضای فعالیت برای این صنف در خیابان استانبول، بعدها زرگری ها به 
خیابان الله زار کشیده شدند.پدیده های نوین غرب به راحتی در این محل رشد کرد و با سفر 
اروپاییان به تهران و نیاز به سکونت موقت به سبک اروپایی، هتل  شکل گرفت که اولین آنها 
گراندهتل بود. بعد از مســجد، در کوچه معروفی به نام اتحادیه که سینما مرجان یا سینما 
مایاک ســابق در آن قرار دارد، در ســال 131٢ ه.ش اولین فیلم ناطق تاریخ سینمای ایران 
یعنی دختر لر به نمایش گذاشته شد. کافه ها نیز نیاز به تفریحات به سبک اروپایی را برطرف 
می کردند. تمامی عوامل باعث شــد که الله زار به شــکل اروپا عمل کند و فضایی به وجود 
آورد که مردم مجذوب اروپا دسته دسته به آن رو آوردند.از تفریحات مهم اروپاییان در ایران 
می توان از نمایش و اپرا نام برد. این اماکن چون مربوط به فرهنگ و هنر اروپاییان بود، باید 
در کنار محل اســتقرار آنان، یعنی هتل ها جای می گرفت. این دوران، دوره پهلوی اول، اوج 

خودنمایی و رونق این خیابان بوده است .
افول الله زار در دوره پهلوی دوم اتفاق افتاد. هرچه جمعیت شهر در این دوره بیشتر می شد 
طبقه مرفه به سمت شمال شهر هدایت شد و به دنبال آنها واحدهای تجاری لوکس هم به 
آن مناطق راهی شدند؛ به  طوری که به  دلیل حضور افراد کم درآمد در این منطقه، بیشتر 
مغازه های عمده فروشی یا خیاطی ها تبدیل به تولیدی و سری دوزی شدند. البته باید گفت که 
تولیدی های پوشاک نتوانستند همه عرصه های موجود در الله زار را اشغال کنند؛ زیرا کاالهای 
جدید الکتریکی در این خیابان جایگزین شــد و اطراف خیابان چراغ برق )امیر کبیر( را به 
علت سابقه وجود کارخانه برق مناسب استقرار این فعالیت ها دیدند. به این دلیل الکتریکی ها 
به خیابان ناصر خســرو و پشت شــهرداری روی آوردند تا بتوانند به مشتریان کارخانه برق 
سرویس دهند.به واسطه گسترش جمعیت، سینماها وتئاترهای الله زار ترفندهایی برای جلب 
مشتریان جدید که اغلب شهرستانی ها وسربازان بودند، پیدا کردند. بنابراین تئاتر وسینماهای 
اللــه زار دچار تنزل کیفی شــدند و با نمایش برنامه های طنز و مبتــذل و ارزان قیمت، 

مشتریان جدیدی برای خود پیدا کردند. الله زار دیگر محل اجرای نمایش های عارف و 
عشقی نبود، بلکه کمدین های درجه دو و سه با استفاده از لهجه های شهرستانی 

سعی در خنداندن مردم داشتند.

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم
چارلی چاپلین نابغه قرن نوزدهم

ترقی اقتصادی: یک نویســنده و اســتاد دانشــگاه در یادروز 
ســعدی گفت: نگاهی که سعدی به عشــق و زیبایی دارد کمتر 

از افالطون نیست.
دکتر اصغر دادبه، سعدی پژوه  پیرامون »بحثی در رابطه زیبایی و 
عشق در نگاه سعدی گفت: از نگاه سعدی نقش عشق و زیبایی در 
هماوردی با افالطون باید اذعان کرد که فرهنگ این دو بین ایران و 

یونان باستان مشترک است.
دادبه چرایی رابطه بین عشق و زیبایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
ارســطو هم تعریف از زیبایی دارد با این همه و تعریف های پس 

از آن، آناتول فرانس می گوید که هرگز نخواهیم دانست که زیبایی 
چیست در حالیکه سعدی و ارسطو هم این تجربه را دارند؛ این دو 

عنوان با همه مشکالتی که دارد سر جای خود ایستاده اند.
وی با بیان اینکه تئوری ســعدی و ارسطو در این زمینه یکی است 
ادامه داد: زیبایی علت است و عشق معلول می باشد؛ چراکه سعدی 
هم می سراید: »عشق در عالم نبودی/گر نبودی روی زیبا«؛ در جای 
دیگر به تعبیر ســعدی: »حس تو هرجا طبل عشق فرو کوفت« به 
شــکل های مختلف بیان کرده است. دادبه با تاکید بر اینکه »ویل 
دورانت« در کتاب »لذات فلســفه« به ترجمه دکتر زریاب به این 
نتیجه دست یافت که سعدی عمال، کار می کند، افزود: ٢ نتیجه در 
ماجرای ارتباط عشــق و زیبایی از نگاه سعدی وجود دارد که نقش 
تربیتی و اخالقی آن مورد تاکید اســت. این اســتاد زبان و ادبیات 
فارسی با بیان اینکه تجربه زیبایی، انسان ساز است، ادامه داد: نتیجه 

دیگر این ارتباط در هنر متجلی می شود.
تبیین آرمان شهر انسان ها؛ شاهکار سعدی در بوستان

همچنین ایرج شهباری، استاد دانشگاه با بیان اینکه آثار سعدی همه 
شاهکار هســتند اما بوستان به لحاظ تشریح جامعه آرمانی مدنظر 

ســعدی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت گفت: بوستان سعدی 
چهارهزار بیت دارد و ســعدی دراین اثر به بیان آرمان شــهر خود 
می پردازد. وی افزود: دریک آرمان شهر مسائل مختلفی وجود دارد 
که یکی از آنها روابط فرد با خود، طبیعت، دیگران و خداوند است و 
سعدی در این اثر خود به تبیین این روابط پرداخته است. شهبازی 
تصریح کرد: سه اصل کلی در آثار سعدی وجود دارد و تمام سخنان 
ســعدی برمبنای این سه اصل است؛ مصلحت اندیشی ، جبرگرایی 
و ناپایداری دنیا. او در ادامه به تشــریح این سه اصل در آثار سعدی 
پرداخت و با بیان اینکه در اصل مصلحت اندیشی،  سعدی تاکید کرده 
است منفعت جمع در اخالقی زندگی کردن است گفت: در اصل دوم 
و جبرگرایی سعدی به این موضوع می پردازد که آنچه الطاف خداوند 
به انسان است از نشر ویژگی های ظاهری، شرایط زندگی و... که به 
دست انسان کسب نشده نمی تواند محل تفاخر و بالیدن باشد. وی 
درپایان تاکید کرد: توجه به این اصول که در آثار سعدی بیان شده 
است به جد می تواند راهگشای انسان ها در زندگی باشد . این مراسم 
توسط مجموعه فرهنگی خط سوم با همکاری سازمان منطقه آزاد 
کیش و در سالن مرکز همایش های بین المللی این جزیره برگزار شد.

به مناسبت یادروز سعدی

عشق و زیبایی سعدی کم از افالطون نیست
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نسرین ظهیری
 اســتاد گرانقدر دکترفریدون جنیدي شاهنامه پژوه و کارشناس زبان هاي باستاني، اهل نیشابور ومتولد 
فروردین ماه ســال 1318 است. وي درکوهستان ریوند در روستاي فیشان که امروز بنام معدن فیروزه 
شــهرت دارد دیده به جهان گشــود وبراثر دو آزمایش بزرگ و یاد وتجربه تلخ درکودکي با خدا عهد 
وپیمان بست تا همواره یاور نیکي ونیکان باشد وهرگز گرد زشتي وپلیدیها نگردد.گرویدن به نیروهاي 
نیک براي او رواني آرام و جاني سرخوش فراهم آورد و نتیجه این آرامش لطافتي شد که در 19سالگي 
بصورت طبع شــعر خودرا نشــان داد. ازآنجا که جنیدي نفس دانش را مهم وپربها مي داند، با مدرک 
گرایي سخت مخالف است. درباره سابقه تحصیلي خود عالقه اي به سخن گفتن ندارد. فقط مي دانیم 
از کودکي به اتفاق خانواده درتهران بوده ، در14 سالگي به نیشابور بازگشته ودرآنجا نزد حسن سجادي 
که خود ازشاگردان ادیب نیشابوري بوده بافرهنگ ایران آشنا شده وبه دانشگاه تهران نیز راه یافته است.
درباره عشق بی کرانش به پاسداشت فرهنگ ایرانی  چنین می گوید:فرهنگ هرکشور درست مانند تنه 
یک درخت اســت. هردرختي داراي ریشه، تنه وساقه اســت. هردرختي داراي ریشه، تنه وساقه است. 
براي گرفتن محصول ومیوه خوب ازیک درخت باید به ریشه آن توجه ودقت کرد. اگر ریشه از تنه جدا 
شود، درخت میوه نخواهدداد. به همین دلیل آینده جامعه ایران وجوانان آن را درگرو فرهنگ کهن آن 
مي دانم. براین اساس توجه به عمیقترین زمینه هاي فرهنگي ایران را سرلوحه کار خود قراردادم وزماني 
که کارم را دراین راه آغاز کردم درپیشگاه خداوند سوگند یادکردم تا نفس دارم براي ایران کار می کنم.

انگیزه تاسیس بنیاد  فرهنگی نیشابور 
  اســتاد فریدون جنیدی درباره انگیزه تاســیس بنیاد نیشــابور می گوید؛ پائیز سال 1355 خیامي با 
خویش مي اندیشیدم که با چنین آشفتگي و چندین خودگم کردگي که اندیشه و منش و روش و گفتار 
فرزندان ایران را فروگرفته است، چگونه میتوان امید بدان بستن که ایران گرامي را آینده اي روشن باشد، 
و جوانان امروز براهي روند که نیاکان خردمندشــان پیموده بودند، و بجایي رســند، که آنان در گسترة 
فرهنگ و دانش و بینش جهاني داشتند، چنین اندیشه ای  روزها مرا بخویش سرگرم کرده بود، تا بدانجا 
رسیدم که فرزندان ایران را شاهنامه خواندن مي باید،  تا بدانجا که چارة کار را، در خواندن سرگذشت 
رســتم پهلوان دانستم، اما داستانهاي رستم نیز نیمي از شاهنامه را در بر میگیرد، و جوانان آنروزگار را 
تاب و توان خواندِن آن نمي نمود.پس، بیدرنگ داســتانهاي رســتم را به یازده بخش کردم، و از همان 
روز بنوشــتن »زال و رودابه« آغاز نمودم. و پس از بپایان رسیدن آن، با چند بنگاه انتشاراتي؛ از آنمیان 
بــا کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گفــت وگو کردم، و با اندوه فراوان دریافتم که آنانرا پرواي 
داســتانهاي دیگر چون تن تن و موش دزد آمریکائي و آدمکهاي دروغین ژاپني اســت، نه بیدار کردن 
فرزندان ایران از خواب گراني که چند سده است، ایرانیان را از خود بیخود کرده است!!روزگار گذشت و 
در ســال 136٢ سازمان زنان زرتشتي سالن خویش را براي برگزاري انجمن هاي شاهنامه خواني ویژه 
کرد . بخواهش دکتر پرویز َوخشوري رئیس انجمن زرتشتیان کرمان، در آن شهرستان به آموزش زبان 
پهلوي پرداختم .آن هنگام کورش نیکنام نمایندة زرتشتیان در مجلس شوراي اسالمي از من خواست تا 
براي آموزش پهلوي سال آینده به یزد روم، و پیدا است که من نیز بیدرنگ پذیرفتم.تابستان 64 به یزد 
رفتم و آموزش را آغاز کردم، و چون از نیمروز تا شام بیکار بودم، اندیشیدم که چه بهتر که شامگاهان 
که هواي تابستاني یزد اندکي خنک مي شود، شاهنامه بخوانیم.خانوادة کورش نیکنام آنزمان در خانه 
»روانشاد اردشیرراوري« مي زیستند، خانۀ بزرگي که  بیروني و اندروني و آبگیر داشت جاي خوبي براي 

شاهنامه خواني بود و شب ها چنین بخرمي گذشت.
سال 65 یا 66، براي آنکه برخورد کودکان را با شاهنامه بسنجم، در مهدکودک پرورش هفته اي یکبار 
داستانهاي رستم را براي کودکان بازگو مي کردم. کودکان روي زمین مي نشستند و من در کنار آنان 
داستان مي گفتم روش و منش و پهلواني رستم چنان روان آن کودکان را بر مي افروخت که در خانه و 
کودکستان و همه جا از رستم یاد مي کردند... و همواره مي پرسیدند که: »آیا رستم چنین مي کرد؟«، 
»آیا رســتم چنان مي خواست؟«... رســتم چراغ راه کودکان بود، و آنان از آن چراغ، روشني میگرفتند 
و راه خویش را در زندگي مي یافتند.فرزند ایراني، رســتم را نماد مردانگي و نیکي و نیک اندیشــي و 
ایراندوســتي و پهلواني میداند، تا بکودکي که کارِ ناخوشــایندي کرده است مي گوئیم رستم بهنگام 
کودکي چنین نمي کرد... جامه هاي رستم پاک بود، رستم خوب خوراک مي خورد. رستم سخن زشت 
نمي گفت... بیدرنگ کودک آن کار را رها کرده، راهِ درست را بر مي گزیند.خوشا آن کودکان ایراني که 
نماد زندگیشان رستم باشد، اگر مادران و پدران بدانند که چگونه مي توان کودک ایراني را با یادآوري نام 

و کردارهاي رستم بآساني و خوبي بپرورند، هرگز شاهنامه و رستم را از آنان دریغ نمي کنند.  
از سال 1367 که روانشاد کیخسرو زارع، خانۀ خویش را براي گسترش کار به بنیاد نیشابور واگذاشت، 
انجمن هاي شاهنامه خواني را از انجمن زنان زرتشتي به این خانه آوردیم، و از آن سال، بیدرنگ همه 
هفته اي یکبار این انجمن ها برگزار مي شــود.چون شاهنامه را هفته اي یکبار بیشتر نمي خواندیم، از 
آغاز تا پایان شاهنامه چهارسال ونیم بدرازا مي کشید. در آغاز کار، تهیدستي تا آنجا بود که تواِن داشتِن 
یکدســتگاه »ضبط صوت« را نداشتیم، تا آنکه یکي از بانوان همراه، یکدستگاه »ضبط صوت« به بنیاد 
پیشــکش، و از سوي شرکت پرکیش نیز نوار فراوان به بنیاد داده شد، و اکنون انبوه نوارهاي شاهنامه 

خواني ما، بیننده را بشگفتي مي اندازد.
   فرزندم افشــین که برترین مهر را بشاهنامه داشت و از کودکي با شاهنامه بزرگ شده بود، بروز مهر و 
ماه مهر و جشن مهرگان، در درمانگاه مهر نیشابور جان خویش را در راه ایران، بهنگام درمان یک نیازمند 
از دســت داد، و پیشتیباِن دلبند من، روان پاک را به سوي نیاکان برد، اما بیاد او کار شاهنامه خواني را 
بشیوه اي دیگر دنبال کردیم، شیوة ویرایش خویش را در شاهنامه )که در سال 1384 به سي سال کشیده 
شــده است( با انجمنیان در میان گذاشتم.در آغاز برخي از دوستان یادآور مي شدند که هیچ نویسنده؛ 
پیش از چاپ کارش، آنرا بدیگران نمي دهد، اما پاسخ من به همۀ آنان چنین بود که اگر جان پاک جواني، 
چون جان افشینک من، در یک دم از کالبد جدا شد، مرا نیز بایستي اندازة کار خویش سنجیدن، چرا که 

جان من نیز شاید که در یکدم پرواز کند، و کوشش سي سالۀ من نیز بباد رود، پس بهتر است که پیش از 
چنین رویداد، آنچه را که میدانم یا آنچه را که بدان رسیده ام، با جوانان ایران درمیان نهم، تا اگر چنان شد، 
روانم نگران شاهنامه نباشد... و اگر بمانم، شاهنامۀ ویراستۀ خویش را خواهم دیدن و در زندگي خویش 

روان نیاکان، و روان فردوسي و روان مهرک افشین را شادمان خواهم کرد.
با نوشــتن و پراکندن برنامه ای بنام »برنامه بنیاد نیشــابور« در سال 1358 کار را در یک اتاق کوچک 
که دوســت مهربانم روانشــاد علی اکبر خرمشــاهی در دفتر کار خود برای اینکار بمن واگذاشت، آغاز 
کنم و گنج نپشــت )کتابخانه( و  پژوهشگاه، وانجمن )جلسه( همه در همان اتاق بود.  تا آنکه در سال 
1368 روانشــاد کیخسرو زارع، پدر همسرم دفتر کار خودش را  در خیابان جاللیه شمارة 1٠  روبروی 
در دانشکدة پزشکی بدین کار ویژه کرد، و با گشایشی که رخ داد ، بهتردیـدیــم کار  را از ریشه یعني 
از نوباوگان وجوانان شروع کنیم. درهفته شش جلسه آموزش فرهنگ ایران باستان به صورت افتخاري 
برگـــــزار  مي شود. ازجمله این برنامه ها آموزش زبان پهلوي است که از آغاز کار بنیاد به طور جدي 
به آن پرداختیم و خوشــبختانه نتیجه بسیار مطلوبي نیز ازآن گرفتیم .انجمن های آموزشی زبان های 
پهلوی، اوســتایی، فارسی باستان، انجمن شاهنامه خوانی و گزارش )تفسیر( شاهنامه در بنیاد نیشابور 
برگزار می شود. کارمندان بنیاد همه افتخاري هستند و عاشقان فرهنگ ایران. ازنظر مالي با بنیه بسیار 
ضعیف وتنها با عشق به راهي که درپیش گرفته ایم ادامه مي دهیم. من به کشورم عاشقانه خدمت کرده 
ام. آیا این براي دولتمردان کافي نیست تا قدمي به سوي ما بردارند؟ از نزدیک حال ما را جویا شوند وخود 
با رغبت دست کمک به سوي ما درازکنند؟ من حاضر نیستم ازکسي تقاضاي کمک کنم. من اگر دست 
به چنین کاري زدم دیگر فرهیخته نیســتم. آیا سازماني مانندشهرداري که این همه ساختمان مجلل 
ساخته است وخود را یکي از پیشروان اندیشه فرهنگي مي داند نمي توانست یک ساختمان مناسب به 
جاي این ساختمان قدیمي دراختیار بگذارد؟ من در نیشابور ٢5 هکتار زمین را وقف کردم تا دانشگاهي 
بزرگ تأسیس کنم.  ساخت این دانشگاه که دانشگاهي است بدون مدرک و بافت آن بصورت دانشگاهي 

درنظر گرفته شده است، بدون کمک دولت امکانپذیر نیست. 
پاسداشت مرزهاي فرهنگي

تاجیک ها هر سال مراسم بزرگداشت رودکي را برگزار مي کنند که ما از این موضوع غافلیم؛ در مراسم 
هم یا شــرکت نمي کنیم،. یونسکو پذیرفت که تاجیکستان مراسم بزرگداشت زرتشت را به کوشش و 
پافشــاري رییس جمهور این کشور جشن بگیرد و بزرگان فرهنگ و هنر جهان در آن شرکت کردند، 
اما در کشــور ما در مراســمي که براي زرتشت در دانشگاه تهران برگزار  شد چنین چیزهایي ندیدیم، 
متاسفم که بگویم این ناشي از بي توجهي به فرهنگ ایران بزرگ و خود، کمبود است معادالت سیاسي 
مانع از فعالیت هاي فرهنگي ما مي شود و در سیاست ما هنوز فرهنگ شناخته شده نیست .ترک ها هر 
سال براي مولوي مراسم دارند که البته اهداف سیاسي و اقتصادي خود را دارند و نمي خواهند اندیشه 
مولوي و زبان فارسي در آنجا رواج بگیرد. اما در برابر این مسائل، دولت و وزارت فرهنگ ما باید بداند 
این بزرگان متعلق به ما هم هستند و اقدامات الزم را انجام دهند.شهر باستاني مرو که نام آن در اوستا 
آمده،به ترکمن آباد تغییر نام پیدا کرد و ما هیچ کاري نکردیم و اعتراض بین المللي نداشــتیم؛. تا کي 
مي شــود این قدر خاموش ماند و نســبت به مفاخر و میراث فرهنگي خود بي تفاوت بود؟غفلت در این 
زمینه ها، در آینده غیرقابل جبران است، هر چند بعضي مسائل بهتر شده است، اما دولت باید دیدگاه 
فرهنگي خود را گسترش دهد. باید مرزهاي فرهنگي، هم خونان و خواهران و برادران خود را بشناسیم و 
در روابطمان با کشورهایي مثل افغانستان و تاجیکستان دیدگاه هاي فرهنگي را رعایت کنیم.چهره هاي 
فرهنگي ایران، افغانســتان و تاجیکستان همه متعلق به فرهنگ مشترک باستاني ما هستند؛ استالین 
مي پذیرد فردوســي شاعر تاجیک ها باشــد، ولي ما نمي خواهیم مفاخر فرهنگي خود را که آن طرف 
هســتند بپذیریم و اگر غفلت کنیم و رودرو بایستیم، آنها بر نام جدیدشان که االن تاجیکستان است 
پا مي فشــارند، در صورتي که ما ضمن احترام به مرزها باید ترتیبي بدهیم که آنها بدانند همبستگي 
داریم. اولین چاپخانه هاي زبان فارســي در اســتانبول بود، اما وقتي آتاتورک گفت اینجا ترکیه است 
ما هیچ اقدامي نکردیم و به مرور در عرض این 8٠ ســال وضعیت به این شــکل درآمد و ممکن است 
درباره افغانســتان هم همین اتفاق بیافتد.خردمندان،  آن کســي را که بر ســر گنج نشسته باشد واز 
دیگران دریوزگي کند فرزانه نمي شمارند. آن گنج آکنده از گوهر که مابر سر آن نشسته ایم نوشته ها 
ویادگارهاي پرارج نیاکان ماست که درهرزمان، جویندگان را به کار مي آید. نجات از توفان بنیان کن 

خودگم کردگي براي ما ایرانیان، روي آوردن به فرهنگ پایدار وشکوهمند ایراني است.

عنوان کتاب: داستان ایران 
نگارنده : دکتر فریدون جنیدی 

نشر: نشر بلخ )وابسته به بنیاد نیشابور(
قیمت:5٠/٠٠٠ تومان

معرفی کتاب
پس از سال ها انتظار داستان ایراِن فریدون جنیدیپیشکش 
ایرانیان شد .تاریخ ایران بگستردگي آفاق دورکرانه، سر بر 
چکادهاي بلند البرز کوه در میان ابرهاي هزاره ها فروبرده 
. . . و دامن بر دشت هاي گستردهء ایرانویج مي کشاند، که 
اگر یکي از رویدادهاي هزاره هاي آن؛ خاموشي دماوند در 
ششــش هزار سال پیش باشد، نشــاید آن را با تاریخ هاي 

کنوني جهان ســنجید.  دفتر نخســت از مجموعه ي  
دو جلدي »داســتان ایران بر بنیاد گفتارهاي ایراني« 
پژوهشــي ژرف با نگاهي تازه و دیگرگون در راستاي 

شــناخت فرهنگ و تمدن دورکرانه ي ایران زمین است 
که نگارنده ي آن با نگاهي موشــکافانه و روشــنگرانه، بر 

پایۀ نوشته هاي ایراني آنرا به نگارش در آورده است . در دفتر نخست این کتاب با آفرینش 
از دیدگاه ایراني آغاز مي شــود و با خاموشــي دماوند )پیرامون 6٠٠٠ ســال پیش( پایان 
مي یابد؛ که این دوره به روایت شــاهنامه فردوســي برابر با رویداد به بند کشیدن ضحاک 
بدســت فریدون در دماوند کوه اســت..بنیاِد نظري این کتاب بر شاهنامۀ فردوسي، اوستا 
متون پهلوي، و دیگر نوشــته هاي برجاي مانده از نویســندگان پس از اسالم استوار است. 
تفاوت فریدون جنیدي با دیگر نویسندگان و پژوهشگران در این زمینه، نوع نگاه او به این 
نوشتارهاي ایراني و برجاي مانده از دل هزاره هاست. او شاهنامه را آیینه تمام نماي فرهنگ 
ایراني مي داند و متن هاي اوستایي و پهلوي را نه اسطوره و داستان مي داند و نه از دریچه ي 
آموزش هاي دیني به آن نگریسته است،که آنها را نیز نوشته هایي دانشي و فرهنگي مي داند. 
 در واقع خواننده پس از خواندن کتاب به تفاوتي ژرف، میان دیدگاه هاي فریدون جنیدي و 
دیگر پژوهشگران و استادان پي مي برد و همین تفاوت در نگرش او، موجب تمایز کارهایش 

با دیگران شده است.
آنچه در این کتاب می خوانید

این کتاب دربرگیرنده ي یازده فرگرد و هر فرگرد داراي چندین بخش مي باشــد که از آن 
جمله اســت : آفرینش از دیدگاه ایراني،  آگاهي ایرانیان از آن سوي کره، چرخه زندگی و 
مرگ،دیوبند، اژدهای ســه سر،پیوند فرهنگی ایرانیان و سرخپوستان ، کشتار جوانان برابر 

دماوند و البرز، درفش کاویان و...

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 53 - نیمه اول فروردین 1397

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

كافهكتاب

داستانکوتاه

طلب آمرزش
صادق هدایت

کاروان که ایســتاد، مشدی رمضان و حســین آقا جلو دویدند، کمک کردند، خانم گلین و عزیز 
آقا را از کجاوه پائین آوردند. جمعیت زیادی به مســافران هجوم آورد. هر تکه از چیزهایشان به 
دســت یکنفر بود و آن ها را به خانه خودشان دعوت می کردند. ولی درین میان عزیر آقا گم شد. 
هر چه دنباش گشــتند، از هر که پرســیدند بیفایده بود. خانم گلین برای نهمین بار داخل حرم 
شــد و دید که دسته ای زن و آخوند دور زنی گرد آمده اند که بقفل ضریح چسبیده آنرا می بوسد 
و فریاد می زند: »من یک کاری کرده ام، می ترسم سیدالشهدا مرا نبخشد.« همین جمله را تکرار 
می کرد و سیل اشک از چشمانش سرازیر بود. خانم گلین صدای عزیز آقا را شناخت، جلو رفت. 
دست او را کشید برد در صحن و بکمک حسین آقا او را به خانه بردند، دورش جمع شدند. بعد از 
آنکه دو تا چائی شیرین باو دادند و یک قلیان برایش چاق کردند، عزیز آقا شرط کرد که حسین 
آقا از اتاق بیرون برود تا سرگذشت خودش را نقل بکند:"گلین خانم جونم، میدانی که وقتی من 
به خانه گدا علی خدا بیامرز رفتم، ســه سال ما همچنین زندگی کردیم گدا علی مرا می پرستید 
و روی ســرش می گذاشــت. ولی در این مدت من آبستن نشــدم، هر چه دوا ودرمان کردم، دعا 
گرفتم، آخرش بچه ام نشــد تا اینکه یکشب گدا علی پیش من گریه کرد و گفت: اگر تو رضایت 
بدهی، یک صیغه می گیرم، برای اینکه خدمت خانه را بکند و بعد از آنکه بچه پیدا کردم طالقش 
می دهم و تو بچه را وجه فرزندی بزرگ می کنی. رفتم خدیجه دختر حسن ماستبند را که زشت 
و سیاه و آبله رو بود برای شوهرم خواستگاری کردم.. خوب، من خانم خانه بودم، خدیجه هم کار 
می کرد، دیزی بار می گذاشت، خانم، یکماه نگذشت که آبی زیر پوستش رفت، استخوان ترکانید 

و شکمش گوشت نو باال آورد. آنوقت زد و آبستن شد. 
شــوهرم همه حواســش پیش او بود. هر شب که گدا علی خانه می آمد دستمال هل و گل را اتاق 
خدیجه می برد و من هم از صدقه ســر او زندگی می کردم. آنوقت پشت دستم زدم و فهمیدم که 
عجب غلطی کرده ام. من دلم مثل ســیر و ســرکه می جوشــید که مبادا بچه پسر باشد رفتم سر 
کتاب باز کردم جادو جنبل کردم خدا به دور، انگاری که خدیجه گوشت خوک خورده بود، جادو 
بهش کارگر نمی شــد. روز به روز گنده تر می شد تا اینکه خدیجه خانم زایید آنهم چه؟ یک پسر.

خانم، من تو خانه شوهرم شدم سکه یک پول! به گدا علی گفتم مرا طالق بده، اما آن خدا بیامرز 
دست های مرا ماچ می کرد، می گفت: چرا اینجور می کنی؟ می ترسم شیر اعراض دهن بچه بگذارد. 
تو همین قدر بگذار بچه راه بیفتد آنوقت خدیجه را طالق می دهم. تا اینکه خدایا توبه برای اینکه 
دل خدیجه را بســوزانم یک روز همینکه رفت حمام و خانه خلوت شــد، من هم رفتم سر گهواره 
بچه سنجاق زیر گلویم را کشیدم. رویم را برگردانیدم و سنجاق را تا بیخ توی مالج بچه فروکردم. 
بعد هولکی از اتاق بیرون دویدم. خانم این بچه دو شب و دو روز زبان به دهن نگرفت. هر فریادی 
که می زد بند دلم پاره می شد. هر چه برایش دعا گرفتند، دوا و درمان کردند بیخود بود روز دوم 
عصر مرد. دو ماه از این بین گذشــت، دوباره خدیجه آبستن شد. این دفعه نمی دانستم چه خاکی 
به سرم کنم. سر نه ماه خدیجه یک پسر دیگر ترکمون زد و دوباره عزیز نازنین شد. باز همان آش 
و همان کاسه! یک روز خدیجه دستش بند بود ، باز سنجاق زیر گلویم را کشیدم و توی مالج بچه 
فروکردم. این بچه هم بعد از یک روز مرد. سر چله نکشید که باز هم خدیجه آبستن شد و شوهرم 
برای اینکه بچه اش بماند نذر و نیازی نبود که نکرد. ســر هشت ماه و ده روز خدیجه پسر سومی 
را زایید. من هم دو دل بودم که ســومی را هم بکشــم یا اینکه کاری بکنم که گدا علی خدیجه را 
طالق بدهد. تا اینکه بچه چهارماهش تمام شد  یک شب با خدیجه دعوای سختی کردم و با خود 
عهد کردم که سر حسین آقا را زیر آب بکنم. دو روز کشیک کشیدم روز دوم بود، خدیجه رفت از 
عطاری سر کوچه گل بنفشه بخرد. من دویدم توی اتاق بچه را که خواب بود از توی ننو برداشتم 
سنجاق را از زیر گلویم کشیدم. اما همینکه آمدم سنجاق را توی پیشانیش فرو بکنم، بچه از خواب 

پرید و عوض اینکه گریه کند تو رویم خندید. خانم نمی دانید چه حالی شدم. 
بچه را ســر جایش گذاشــتم و از اتاق بیرون دویدم آنوقت با خودم گفتــم: باید مادرش را نفله 
بکنم تا آســوده شوم. یک شب که حال گدا علی خیلی بهم خورده بود من رفتم بازار از عطاری 
داراشکنه خریدم، آوردم خانه ریختم توی دیزی آبگوشت، خوب بهم زدم و سر بار گذاشتم. برای 
خودم حاضری خریده بودم، آنرا دزدکی خوردم ســیر که شدم رفتم اتاق گدا علی.خانم، خدیجه 
شام اول و آخری را خورد و خوابید. صبح که همه بیدار شدند رفتم در اتاق خدیجه را باز کردم، 
دیدم خدیجه مثل زغال ســیاه شده مرده، و از بسکه تقال کرده بود لحاف و دشک هر کدام یک 
طرف افتاده بود. هر که از من می پرســید خدیجــه از چه مرد، می گفتم: چند وقت بود که برای 
آبستنی دوا و درمان می کرد، وانگهی زیاد چاق شده بود شاید سکته کرده. کسی هم به من شک 
نیاورد .زندگی به من حرام شده بود، روضه می رفتم، گریه می کردم، به فقیر فقرا پول می دادم اما 
دلم آرام نمی گرفت. یاد روز قیامت، فشــار قبر و نکیر و منکر که می افتادم خدا می داند چه حال 
می شــدم. آنوقت به خیالم رسید که بروم در کربال مجاور بشوم. این جوانی که با من است و مرا 
ننه خودش می داند، همان حســین آقا پسر خدیجه است. گفتم از اتاق بیرون برود تا حکایتم را 
نشــنود. خانم، چندین و چند سال است که من این آرزو را داشتم تا درد دلم را به کسی بگویم: 

حاال که گفتم انگاری که آب روی آتش ریختند. اما روز قیامت...

محمد فکری- دو ســال پیش در حوالی چهارراه ولیعصر تهران 
»مرکــز تبادل کتاب« با ایده ای موفق افتتاح شــد. در این مرکز 
افراد می تواننــد کتاب هایی را که نیاز ندارند بــا دیگران مبادله 
کنند. روش کار این گونه اســت که اشخاص با سپردن کتاب های 
خود به این مرکز صاحب حســاب کاربری می شوند، کتاب ها را 
می توانیم یا خودمان قیمت گذاری کنیم یا به کارشناســان مرکز 
تبادل بســپاریم که بر اساس شاخص های مختلفی نظیر کیفیت 
ظاهری کتاب، تعداد صفحات، ســال چــاپ، نوع چاپ، کیفیت 
محتــوا و ... قیمتی منطقی برای آن در نظر بگیرند. این قیمت ها 
به گونه ای است که نســبت به فروشندگان کتاب دسته دوم هم 
برای فروشــنده و هم برای خریدار به صرفه تر اســت. پشت جلد 
کتاب ها برچســبی نصب می شود که در آن قیمت و تاریخ زمان 
ثبت کتاب درج شده اســت، کتاب تا دو هفته طبق قیمت اولیه 
فروخته می شــود. اگر فروش نرفت، در هفته ســوم مشمول 3٠ 
درصد تخفیف می شود، اگر بازهم فروخته نشد، در هفته چهارم 
به بعد مشــمول 5٠ درصد تخفیف می شود. اگر باز هم فروخته 
نشد، همان 5٠ درصد می ماند و در مناسبت های خاص مشمول 
7٠ درصد تخفیف می شــود. مثاًل کتاب های دانشــگاهی در روز 
دانشجو 7٠ درصد تخفیف دارند. در هفته کتاب نیز همه کتاب ها 
7٠ درصد تخفیف دارد. وقتی کتابی فروخته شد معادل ریالی آن 

به حساب صاحبش اعتبار افزوده می شود و او هم می تواند معادل 
آن مقدار کتاب های دیگران را بــردارد، متقاضیانی هم که برای 
تبادل کتابی نداده اند می توانند با پرداخت پول صاحب کتاب های 
موجود در مرکز شوند. در نهایت اگر کتابی را پس از چند ماه هیچ 
کس نخواست در صورت رضایت صاحبش چنانچه کتاب مناسبی 
بود به کتابخانه های مناطق محروم و مدارس اهدا می شــود و اگر 

کتاب جالبی نبود به مراکز بازیافت کاغذ منتقل می شود.
 یادداشت ها و تقدیم های جالب

در بین انبوه ایــن کتاب ها گهگاه به یادداشــت ها و تقدیم های 
جالبی در میان کتاب ها بر می خورید که بیانگر داستان ها و سیر 
تبادل های جالب این کتاب هاست، خود من چند وقت پیش کتاب 
»جامعه شناسی جنبش های اجتماعی: با تأکید بر جنبش اصالحی 
دوم خرداد« نوشته حمیدرضا جالیی پور را از آنجا برداشتم که در 
صفحه اولش جالیی پور با دســت خط خود نوشته بود: »تقدیم به 

برادر گرامی جناب آقای حجاریان، 1381.11.7.
 مکانی خاص برای اهل مطالعه

در  ســایت مرکز تبادل کتاب  امکان جســتجوی اسامی کامل 
کتاب ها بر اســاس نام کتاب، نام نویسنده، نام مترجم و نام ناشر 
را فراهم اســت، این گونه دیگر نیازی به جســتجوی فیزیکی در 
میان هزاران کتاب موجود در این مرکز نیســت و به راحتی افراد 
می توانند کتاب مدنظر خود را پیدا کنند. طبق اطالعات موجود 
در ســایت این مرکز تاکنون حدود 4٠٠ هزار کتاب در این مرکز 
ثبت شده است و حدود ٢4٠ هزار کتاب هم مبادله شده است که 
آمار بسیار قابل توجهی در مدت دو ساله فعالیت این مرکز است. 
موضوع بندی کتاب ها هم بســیار متنوع و متکثر است، در 147 
موضوع کتاب ثبت شده وجود دارد، از کتاب های قدیمی و نایاب 
گرفته تا کتاب های جدید. از طریق حســاب کاربری ایجاد شده 
در ســایت مرکز تمامی افرادی که کتاب های خود را برای تبادل 
سپرده اند به راحتی می توانند وضعیت حساب و کتاب های خود را 
کنترل کنند، برای مثال من تاکنون 111 کتاب به اینجا سپرده ام 
که 59 مورد آن ها فعاًل متقاضی نداشــته، برای 5٢ کتابی هم که 

مبادله شده درمجموع 47٢ هزار تومان به حساب کاربری ام واریز 
شــده که من هم معادل آن کتاب هــای دیگر را انتخاب کرده ام. 
گرداننــدگان مرکز تبادل کتاب 8 درصد از پول های نقدی را که 
افراد برای خرید کتاب می پردازند برای تأمین هزینه های جاری 
آن در نظر می گیرند که ناچیز است و مابقی را به حساب کاربری 

صاحبان کتاب ها واریز می کنند.
از ویژگی های مثبت دیگر این مرکز آن است که میزهای مطالعه 
متعددی در آن تعبیه شــده که افراد حتــی بدون خرید کتاب 
هم می توانند رایگان آنجا بنشــینند و کتاب ها را مطالعه کنند. 
عالوه بر این فروشــگاه صنایع دستی و زینتی و گلخانه کوچکی 
هــم وجود دارد که البته خرید از آن هــا فقط با پول نقد ممکن 
است. نشست های فرهنگی و جلسات رونمایی از کتاب های تازه 
منتشرشده هم آنجا برگزار می شود که درمجموع مرکز تبادل را 
تبدیل به فضای مطلوبی برای کتاب دوستان کرده است. به این 

مرکز خوب و چندمنظوره سری بزنید.
آدرس: چهــارراه ولیعصر، ابتدای خیابان شــهید برادران مظفر 

شمالی، مرکز تبادل کتاب.
نگاهی هم به سایتش بیندازید و اگر دنبال کتاب خاصی هستید 
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