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سرمقاله
از منشور کوروش
 تا منشور روحاني

  »مـن کـوروش کبيـر، نخواهـم گذاشـت که 
حکام و زير دسـتان من ، دين و آئين و رسـوم 
ملتهـاي ديگـر را مـورد تحقير قـرار بدهند يا 
بـه آنهـا توهيـن نمايند .هر گز سـلطنت خود 
را بـر هيـچ ملتـي تحميـل نخواهـم کرد.اگـر 
شـخصي مظلـوم واقع شـد ، مـن حق وي را از ظالم خواهم گرفت و سـتمگر را مجـازات خواهم 
کـرد .نخواهـم گذاشـت مـال غيـر منقـول يا منقـول ديگـري را بـه زور يا بـه نحو ديگـر بدون 
پرداخـت بهـاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايند . نخواهم گذاشـت که شـخصي، 
ديگـري را بـدون پرداخـت مزد به بيـگاري بگيرد. هر کس آزاد اسـت ، که هر دينـي را که ميل 
دارد ، بپرسـد و در هـر نقطـه کـه ميـل دارد سـکونت کند ، مشـروط بر اينکه لطمـه به حقوق 

ديگـران نزنـد. هر کس مسـئول اعمـال خود مي باشـد...

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن
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جهان درآستانه وحشت مالي  
توسط مدير عامل ايران کيش صورت گرفت  

ارايه کليد براي قفل
 کارمزد تراکنش ها  
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در صفحه 5

مهمترين مسائل اقتصادي سال 2017 از نگاه فوربس

در همايش بانکداري الکترونيک مطرح شد

بازمعمارينظامبانکي

پرهيزازآنارشيـسماقتصادي
ترقي اقتصادي:  به نظر پرويزصداقت ايران براي ورود سرمايه گذار جذاب است. نيروي کار زيادي دارد،  
نيروي کاري که در گروه تحصيلکرده هاي بيکار قرار دارد مي تواند براي سرمايه گذار خارجي جذاب باشد، ولي 
عوامل محدود کننده اي هم وجود دارد .  پرويز صداقت  معتقد است يکي از مهم ترين مشکالت سرمايه گذار 
خارجي مي تواند اين باشد که طرف مذاکره خود را به خوبي نمي شناسد، به بيان ديگر او نمي داند که در اين 

فضا با چه گروهي مي تواند مذاکره کند؟ نوعي آنارشي در عرصه سياست و رقابت مخرب که در اين چارچوب 
وجود دارد که مانع پيشبرد اقتصاد مي شود. همچنين مانع محدودکننده ديگر اين است که در منطقه اي 
هستيم که مدام دچار بحران است و همين ريسک سيستمي در ورود سرمايه گذار خارجي تاثير منفي دارد . 

حواسمان به سرمايه گذاران خارجي باشد  

مشروح اين گفتگو را در صفحه شش بخوانيد
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رشـد اقتصـادي 7.4 درصـد اعالم شـده اسـت؛ امـا 
در هميـن دوره سـه مؤلفـه سـرمايه گذاري داخلـي 
تغييـرات  بيـکاري  نـرخ  و  خارجـي  سـرمايه گذاري 

محسوسـي نداشـته اسـت . 
   فعاالن اقتصادي در شـرايطي رکـود حاکم بر اقتصاد 
را بـا گوشـت و اسـتخوان لمـس و مرز ورشکسـتگي 
را در نزديکـي بنگاه هـاي اقتصـادي خـود احسـاس 
مي کننـد کـه آمارهـاي اعالم شـده، مبنـي بـر تجربه 
رشـد 7.4 درصـدي اقتصـادي ايـران در نيمـه اول 

امسـال، همـگان را شـوکه کرد . 
مـردم و فعـاالن اقتصـادي، هفتـه اول دي مـاه را در 
حالـي شـروع کردنـد که رئيس سـازمان برنامه وبودجه با تشـريح جزييات و آثـار کالن اليحه بودجه 
96، اعـالم کـرد بـراي سـال آينده، رشـد اقتصـادي 7.7 درصـدي در بودجـه پيش بيني اسـت. اين 
موضـوع نيـز آن چنـان شـگفت آور بود که تعجب ناشـي از اعـالم اين آمارهـا، را نمي توان انـکار کرد. 

برخـي آن را توجيـه و دسـته اي ديگر نيـز آن را نقـد کردند . 
حافظـه تاريخـي آن هايـي که دسـتي بر آتـش دارنـد و در توليد و تجارت شناسـنامه دار مشـغول به 
فعاليـت هسـتند و ريسـک سـرمايه گذاري در ايـن عرصـه را بـا اميـد فراوان بـراي هم وطنـان خود 
بـه جـان خريده انـد، بيانگـر آن اسـت که در طول سـه سـال اخيـر، بر اسـاس آمارهاي دولت رشـد 
اقتصـادي از يـک سـري اعداد منفي ادعاشـده، به يک عـدد مثبت قابل افتخار 7.4 درصدي رسـيده 
اسـت، امـا در هميـن دوره سـه مؤلفه سـرمايه گذاري داخلي، سـرمايه گذاري خارجـي و نرخ بيکاري 
تغييـرات محسوسـي نداشـته اسـت. بـه هميـن دليـل آنچـه به عنـوان آمـار رشـد اقتصـادي ايران 
بيان شـده، ايـن سـيگنال دريافـت مي شـود که ايـن اعداد صرفـاً ناشـي از افزايش فروش نفت باشـد 
و در آن اثـري از رونـق و رشـد توليـد و اشـتغال زايي ديـده نمي شـود. وجود شـهرک هاي صنعتي با 
فعاليـت کمتـر از 50 درصـد فعاليـت واحدهـاي صنعتي با 25 درصد ظرفيت اسـمي، گواهي اسـت 
بـر ايـن مدعا که رشـد اقتصـادي در قسـمت توليد و حتـي تجارت ملمـوس نيسـت. صاحب نظران 
در ايـن خصـوص ايـن گمانه زنـي را نزديـک به واقـع مي بينند که اين ها آماري اسـت که شـايد فقط 
دولـت آن را بـا حسـگرهاي حساسـش لمـس کـرده باشـد و مي توانـد ياري رسـاني بـه دولـت براي 
جبران کسـري بودجه باشـد ولي نه قاطبه فعاالن اقتصادي برايشـان چنين رشـدي ملموس اسـت 

و نـه مـردم، آثـار آن را در زندگـي خـود مي بينند . 
البتـه ممکـن اسـت دليل عـدم ملمـوس بـودن آن، بازگردد به انـرژي اي کـه از اقتصاد کشـور در 
طـول دوره 90 تـا 93 گرفته شـده اسـت. دوره اي که اقتصاد ايران رشـد منفـي اي را تجربه مي کرد 
و بـا چالش هـاي متعـددي نظيـر تحريـم، نوسـانات نفس گيـر نـرخ ارز، نقدينگـي افسارگسـيخته 
تـورم آزاردهنـده و ده هـا مؤلفـه جانـکاه ديگر دسـت وپنجه نرم مي کرد، بي شـک تـوان و اندوخته 
بنگاه هـاي اقتصـادي را در خـود هضـم کـرده و به هميـن دليل، رشـد اقتصادي در سـال هاي بعد 
به جـاي آنکـه به صـورت ملمـوس در زندگي مردم و فعـاالن اقتصادي نمايان شـود، صـرف جبران 

مافات شـده است . 
بهتـر اسـت دولـت ضريـب شفاف سـازي را افزايـش داده و رشـد اقتصـاد را بـه تفکيـک گروه هـاي 
مختلف اعالم کند. چراکه ممکن اسـت اين رشـد اقتصادي ادعاشـده، چندان که بايدوشـايد متوازن 
نباشـد و تمرکـز آن، در بخش هايـي صـورت گرفتـه کـه فعاالن اقتصـادي بخش خصوصـي چندان 
نسـبتي بـا آن بخش هـا ندارنـد و بـه هميـن دليل آثـار آن را بـه اين سـرعت دريافـت نمي کنند. بر 
پايـه ايـن بـاور، دولت بايـد براي رهايي از سوءبرداشـت ها و شـائبه ها و نيز براي فراهـم کردن فضاي 

نقـد و بررسـي و آسيب شناسـي، رشـد اقتصـادي را به تفکيک بخش هـاي مختلف اعـالم دارد . 
از سـوي ديگـر نبايـد فراموش کـرد که مروري گذرا بر منحني سينوسـي رشـد اقتصاد ايران نشـان 
از آن دارد کـه در سي سـاله اخيـر، اقتصـاد ايـران صعودها و سـقوط ها متوالي بسـيار پرفرازونشـيبي 
را طـي کـرده اسـت. تجربه هـاي بسـيار متفـاوت کـه بـا افت وخيزهـاي ناگهانـي و شـوک آور همراه 
بـوده اسـت. يک بـاره در يـک سـال رشـد اقتصادي، به لبـه 8 درصد نزديک شـده و در سـوي مقابل 
چنديـن سـال نيز رشـد منفي يا صفر را تجربه کرده اسـت. اين ها گواه آن اسـت کـه وضعيت پايدار 
و قابـل پيش بينـي در اقتصـاد ايـران حاکم نشـده و مؤلفه هايي که يک شـبه در اقتصاد ايـران بروز و 

ظهور پيدا مي کنند، بسـيار هسـتند . 
توقـع اغلـب اقتصاددانـان و فعـاالن اقتصـادي، حاکم شـدن يک فضـاي باثبات همراه با يک شـيب 
مـداوم اسـت. حتـي اگـر ضريب اين شـيب صعـودي، کم باشـد ولـي اسـتمرار آن قابـل پيش بيني 
باشـد، مي توانـد نويدبخـش روزهـاي بهتـري از داشـتن ايامـي بـا يک رشـد جهشـي موقت باشـد. 
بنابرايـن دوميـن خواسـته فعـاالن اقتصادي را بايـد اين گونه جمع بنـدي کرد که دولـت تالش خود 

را بـر ايـن مـدار متمرکز کنـد که اين رشـد پايـدار بماند . 
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چرا رشد اقتصادي را احساس نکرديم ؟

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
یادداشت

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات
سیامک پیربابایي

گزارش

انتشار  با  رييس جمهور  روحاني  رياست حسن  به  هيأت دولت 
حداکثر 145 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي براي پرداخت 
مطالبات پيمانکاران موافقت کرد. اين ميزان اسناد شامل 85 هزار 
ميليارد ريال اسناد خزانه با سررسيد حداکثر يک سال و 60 هزار 
ميليارد ريال اسناد خزانه با حفظ قدرت خريد و با سررسيد دو سال 
مطابق تخصيص اعالم شده از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور 
خواهد بود .  به اعتقاد من اين رقم در مقابل کل بدهي هاي دولت 
پايين ترين رقمي است که براي اعتبار بدهي ها عنوان شده است. 
البته گفته شده است که اين هم اين سنواتي است که دولت در 
برنامه ششم، يعني در 5 سال آينده از طريق  انتشار اوراق از خزانه 
و صکوک پرداخت خواهد کرد .  اما به هرصورت اگر اين نوع انتشار 
با توجه به هزينه هايي که در بردارد باعث افزايش هزينه دولت نشود خوب است. همچنين در انتشار اين اوراق بايد 
اولويت بندي و هدفمندي وجود داشته باشد .  به هرحال اين تزريق پول باعث گردش نقدينگي شرکت هاي پيمانکار 

که اصوال سازنده در امور مختلف از جمله عمراني هستند مي شود، به اين ترتيب حتما کار خوبي است . 
دولت يازدهم از ابتدا وعده برنامه ريزي براي بازپرداخت بدهي هاي دولت را داده است. براساس آخرين آمار، حدود 
250 تا 350 هزار ميليارد براي دولت بدهي تعريف شده است. در کنار اين 110 هزار ميليارد بدهي دولت به سازمان 
تامين اجتماعي است. همچنين ساليانه دولت 75 هزار ميليارد فقط سرفصل هاي مصرف دارد. بنابراين ما اميدواريم 
که دولت با توجه به محدوديت منابع درآمدي که ابزاري براي بازپرداخت بدهي هاست بتواند اين بدهي ها را پرداخت 
کند .  به هرحال بايد توجه کرد که انتشار اين اوراق هزينه ايجاد خواهد کرد. يعني براساس پايه 18 درصدي که بانک 

مرکزي اعالم کرده است، 2، 3 درصد هم هزينه تبعي وجود دارد . 
به اين ترتيب دو ايراد به اين اقدام دولت وارد است: اولين مساله به رقم اين اوراق برمي گردد که نسبت به کل بدهي 
هاي دولت به پيمانکاران قابل توجه نيست. دومين موضوع اين است که انتشار اين اوراق خودش هزينه ساز خواهد بود . 
در همين زمينه بايد توجه کرد که منابع دولت محدود است، دولت امسال بودجه را روي 360 هزار ميليارد بسته 
است. در همين ميزان حدود 13 هزارميليارد در حوزه ماليات ديده شده است. آن هم مالياتي که مربوط به عملکرد 
امسال خواهد بود. يعني مالياتي که سال آينده در نظر گرفته شده مربوط به حوزه عملکرد امسال است. امسال هم 
اکثر واحدهاي توليدي که قادر به پرداخت ماليات بوده اند دچار رکود بوده اند و سودي نداشتند که بتوانند مالياتي 
هم پرداخت کنند. طبق گزارش ها هم در 8 ماهه امسال حدود 50 هزار ميليارد از ميزان بودجه سال گذشته وصول 
شده است. به اين ترتيب حاال که دريافت ماليات با 28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته در بودجه ديده شده است 
تحقق آن سخت خواهد بود. بنابراين در همين مرحله مي توان پيش بيني کرد که اگر اين ماليات ها وصول نشود 

دولت سال آينده با کسري بودجه مواجه خواهد شد. اما با اين حال ماهيت کار خوب است . 
مساله ديگري که بايد در انتشار اوراق براي بدهي دولت به آن اشاره کرد تاثير انتشار اوراق بر ديگر بازارهاست. همين 
االن دراين مقطع انتشار اوراق قابل توجه باعث شده که تمرکز معامالت و جا به جايي سرمايه از بازار سرمايه به همين 
بازار اوراق و صکوک حرکت کند. پس انتشار اين اوراق رکود ناخواسته اي متاثر از سود بازيافتي بيشتر از فعل و 
انفعاالت در بازار سرمايه ايجاد کرده است .  اين روند همين طور ادامه پيدا مي کند و مناسبات پرداخت تسهيالت و نرخ 
سپرده هم همين روند را طي مي کند. بانک ها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سود 18 درصدي براي سپرده 
هاي پرداخت مي کند، اما زماني که بازار اين اوراق گرم شود، مردم به جاي سپرده گذاري در بانک ها يا ورود به بازار 
سرمايه وارد اين بازار اوراق خواهند شد. همان طور که االن هم شنيده مي شود بيشتر دستگاه هاي دولتي به انتشار 
اين اوراق روي آورده اند. بنابراين بايد ديد که آثار اين اتفاق در بازار پول و سرمايه ديده شده است يا خير، چرا که اين 
مساله خيلي مهم است. به هرحال عرضه اوراق مقطعي در حجم باال در سپرده گذاري و بازار سرمايه اختالل ايجاد 
مي کند. همچنين هم هزينه ساز است .  در نهايت انتشار اوراق با توجه به حاشيه هاي آن کار بسيار خوبي است. چرا 
که پيمانکاران طلبکار از دولت درواقع بدهکاراني هستند که مجبور شده اند براي انجام تعهداتشان تسهيالت مختلف 

بگيرند. بنابراين براي حل کل مشکالت، دولت بايد تالش کند ولي با اين حال اين ايرادات وجود دارد . 
از طرفي هم در ارائه اين مصوبه دولت بايد مشخص کند که کدام بخش از بدهي را در انتشار اوراق و يا عرضه دارايي 
انجام مي دهد. اگر براي کاهش فشار براي پيمانکاران که به نوعي شرکاي عمراني دولت محسوب مي شوند است اقدام 

مطلوبي است. به هرحال آنها مدت هاست که در صف دريافت طلبشان هستند تا بتواند بدهي هايشان را بپردازند . 

بهارنفت،خزانمسکن
بررسي وضع مالي دولت در بهار 95 

عوارض انتشار اوراق بدهي بر بازار سرمايه   مزايایاختيارخريدطال
پر زرق و برق ترين بازار مشتقه دنيا در بورس کاال؛

ادامـه از صفحـه یـک- و هيچ کس را نبايـد به مناسـبت تقصيري که يکـي از خويشـاوندانش کرده 
مجـازات کـرد .حـکام و زيـر دسـتان من مکلفند کـه در حوزه حکومـت و ماموريت خود مانـع از فروش 

و خريـد مـردان و زنـان بعنـوان غالم و کنيز بشـوند و رسـم بردگي بايد بـه کلي از جهـان برافتد » . 
روزي روزگاري شـايد عجيـب بـود کـه پيامکـي از رئيـس جمهور با اين مضمون به مردم  ارسـال شـود  
که »بياييم با حقوق خود بيشـتر آشـنا شـويم و قدرتمندانه آن را پاس بداريم». روزي روزگاري شـايد 
بـر داشـتن تحريـم هـا وفعاليـت هـاي صلـح آميـز هسـته اي و تـک رقمي شـدن نـرخ تـورم و خيلي 
اتفاقـات مثبـت ديگـر ،بعيـد  بـه نظـر مي رسـيد  اما بـا تمام کمي ها و کاسـتي هـا اتفاق افتـاد .روزي 
روزگاري شـايد کسـي تصـورش را نمـي کـرد مديري از مردم عـذر خواهي کند و اسـتعفا دهد يا بعضي 
بـه اشتباهاتشـان اعتـراف کننـد و از مـردم حالليـت بخواهند.روزي روزگاري شـايد کسـي تصـورش را 
نمـي کـرد کـه حقوق بگيـران نجومـي و ويژه خواران دستشـان رو شـود و ماننـد قانون بقـاي انرژي از 
حالتـي بـه حالـت ديگر تبديل شـوند .روزي روزگاري شـايد کسـي تصـورش را هم نمي کـرد که فقر و 
اعتيـاد آنقـدر  زيـاد شـود که ايرانـي گورخواب شـود ،يا زني بخاطر نجابت و پاکدامني  دسـت فروشـي 
کنـد و سـيلي بخـورد . امـا هميـن کـه ايـن روزهـا بـا توسـعه فضاي مجـازي مشـکالت بـه راحتي در 
جامعـه مطـرح مـي شـوند و  مـورد توجه و پاسـخگويي سـريع مسـئولين   قـرار مي گيرند جاي بسـي 
اميدواري اسـت.  منشـور حقوق بشـر  اولين بار در ايران باسـتان نوشـته شـد و ايرانيان همه به حقوق 
شـهروندي خـود آگاهنـد امـا قـدرت مطالبـه آن را ندارند.هموطنانـي کـه بخاطـر سـو مديريـت ها در 
سـوانح راههـاي کشورسـوختند وجـان مي دهنـد، منابع و پـول هايي که از بيـت المال به تـاراج رفتند 
و ظلـم هايـي کـه روا شـد هيـچ کدام با عـذر خواهي جبران نمي شـود و دولـت بايد به دنبـال اقدامات 
اساسـي و ريشـه اي باشـد .   پيشـنهاد داشـتن قانونـي مـدون در راسـتاي تحقـق حقـوق شـهروندي با 
امضـاي رييـس جمهـور، بـه اعتقاد منتقدين دولـت نوعي رفتار پوپوليسـتي و انتخاباتي تلقي مي شـود 
،امانبايـد فرامـوش کـرد کـه   بعـد مثبـت ديگري هـم دارد و آن شکسـتن تابوها ، دوران گذر به سـوي 
شـفاف سـازي، قبـول اشـتباهات، پاسـخگويي بـه مردم و نشـان از عـزم دولت بـراي حرکـت مثبت به 
سـوي مطالبـه حقوق شـهروندي است.سـندي که اگـر ضمانت اجرايـي و ماهيت حقوقي آن مشـخص 
گـردد ،   امـکان مطالبـه آن توسـط مـردم در دسـتگاههاي اجرايـي وجـود خواهـد داشـت. در غير اين 
صـورت اين منشـور  نه تنها تسـهيل گر اجراي قانون اساسـي نيسـت بلکـه در رديف مصوبـات الزام آور 
حکومتـي نيـز قـرار نمي گيـرد و چيـزي جـز  مرامنامه اخالقـي دولـت نخواهد بـود. زيرا دسـتگاه هاي 
اجرائـي مکلـف بـه اجـراي قانـون  هسـتند و نمي توانند از اسـناد ديگـري غيـر از قانون تبعيـت کنند و 
دسـتگاههاي خاطـي بدليـل حقوقـي نبـودن و ضمانـت اجرايي نداشـتن  اين سـند مسـئوليت قانوني 
در مقابـل مطالبـات  حقـوق مـردم   نخواهنـد داشـت . بديـن ترتيـب وعـده رئيـس جمهور بـه عنوان  
مسـئول قـوه مجريـه براي احقـاق حقـوق جوانان، حقـوق بانـوان، حقوق اقليت هـاي دينـي، مذهبي و 
اقـوام ، آزادي بيـان و غيـره بـه نوعـي انتشـار ديدگاه اخالقـي تلقي مي گردد     . داشـتن مدينـه فاضله و 
حکومـت عـدل محمـدي و علـوي ، رفع فسـاد ، تبعيض و گردنکشـي ، پايداري امنيت کشـور و حقوق 
شـهروندي که در اين منشـور به آن اشـاره شـد آرزوي هر ايراني اسـت . در قانون اساسـي آزادي بيان، 
آزادي هـاي سياسـي، آزادي تشـکل هـا و احـزاب و اجتماعـات، محيـط  زيسـت و شـهر سـالم، حمايت 
از کارگـران و مـادران و نـوزادان و اقشـار آسـيب پذير، حقـوق مربـوط به دادرسـي عادالنه، گـردش آزاد 
اطالعـات و بسـياري از حقوق هـاي ديگـر بـه رسـميت شـناخته شـده ،اما آنچـه برخي منتقـدان  را به 
خـرده گيـري وا مـي دارد چرايـي بـي اعتنايـي دسـتگاه هاي مختلـف اجرايـي ، بـه حقوق شـهروندي 
منـدرج در قانـون اساسـي اسـت.بديهي اسـت تدويـن ايـن منشـور بـدون توجـه بـه ايجـاد بسـترهاي 
مناسـب  بـراي تحقـق حقوق شـهروندي و شناسـايي و رفـع موانع موجود ، اجرايي شـدن  مفـاد آن را 
در شـرايط فعلـي ناممکـن متصـور مي کنـد و موجب سنگين شـدن مسـئوليت سياسـي اخالقي دولت 

در مقابـل دسـتگاههاي اجرايـي و  مردم مي شـود .  

از منشور کوروش تا منشور روحاني

صادرات  و  توليد  افزايش  اقتصادي:  ترقي 
نفت در بهار امسال از شاخص ترين موفقيت 
بايد در کنار  آيد که  هاي دولت بحساب مي 
افت سرمايه گذاري در بخش مسکن از آن ها 
به عنوان بهترين و بدترين موضوعات اقتصاد 
کشور يادکرد .    بانک مرکزي در گزارشي که 
ماهه  سه  در  کشور  اقتصادي  نماگرهاي  از 
از  تصويري  منتشرکرده،  جاري  سال  اول 
داده  ارائه  ايران  اقتصاد  مهم  هاي  شاخص 
رشد  نرخ  جزئيات  اعالم  از  همچنان  ولي 

اقتصادي خودداري شده است . 

بده بستان هاي خارجي دولت
در بخش نماگرهاي خارجي اين گزارش آمده 
است"تراز حساب جاري کشور در بهار امسال 
5231 ميليون دالر، تراز بازرگاني هم در حوزه 
ارزش  است.  بوده  ميليون دالر  کااليي 6522 
سال  بهار  در  فوب  قيمت  به  کاال  صادرات 
و  دالر  ميليون  حدود 18905  در  رقمي   95
ارزش واردات به قيمت فوب در همين مدت 
ارزش  است.  بوده  دالر  ميليون  حدود12383 
کل بدهي هاي خارجي ايران در پايان خرداد 

ماه سال جاري به 7571 ميليون دالر است. 

تصویر اوضاع مالي دولت
تصويري که نماگرهاي اقتصادي در بهار امسال از 

وضع مالي دولت ارائه داده اند به شرح ذيل است : 
دولت يازدهم در بهار امسال 211،2 هزار ميليارد 
ريال درآمد داشته، پرداخت هاي هزينه اي دولت 
به 368،8 هزار ميليارد ريال رسيده، از محل فروش 
يا همان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 44،3 
هزار ميليارد ريال درآمد کسب کرده و براي تملک 
دارايي هاي سرمايه اي که عمده آن را طرح هاي 
عمراني تشکيل مي دهند تنها 1،4 هزار ميليارد 
ريال پرداخت کرده است. به اين ترتيب کسري تراز 
عملياتي و سرمايه اي دولت به 160،4 هزار ميليارد 

ريال رسيده است . 
افزایش تولید و صادرات نفت

دولت در بهار امسال روزانه 3 ميليون و 544 هزار 
بشکه نفت توليد کرده که 4.9 درصد بيشتر از بهار 

94 بوده است. از اين مقدار توليد 2 ميليون و 8 
هزار بشکه صادر شده که 12.8 درصد باالتر از سه 

ماهه اول سال 94 است . 
افزایش سرمایه گذاري

 در کارگاه هاي صنعتي بزرگ
شاخص توليد در کارگاه هاي بزرگ صنعتي با 2.7 
درصد افزايش در بهار امسال نسبت به سال پايه 90 
به 89.9 رسيده است. در فصل مورد بررسي 3111 
فقره جواز تأسيس واحدهاي صنعتي صادر شده که 
6.3 درصد کمتر از فصل مشابه در سال 94 است. 
در عوض سرمايه گذاري انجام شده در اين جوازها 
با 36.6 درصد افزايش به 298 هزار ميليارد ريال 
بالغ شده است. در بهار 95 حدود 1094 پروانه 
بهره برداري صنعتي با 81،9 هزار ميليارد سرمايه 
و  درصد   10.6 ترتيب  به  که  صادرشده  گذاري 

230.6 درصد بيشتر از بهار 94 بوده است . 

کاهش سرمایه گذاري بخش خصوصي
 در ساختمان سازي

ساختمان  در  بخش خصوصي  گذاري  سرمايه 
هاي جديد طي بهار امسال با کاهش محسوس 
هزر   151،3 به  و  بوده  مواجه  درصدي   23.6
کاهش  بيشترين  است.  رسيده  ريال  ميليارد 
سرمايه گذاري در تهران با منفي 35.6 درصد 
بوده و در شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري 
سرمايه  کاهش  درصد   26 و   12.5 ترتيب  به 

گذاري رخ داده است . 
تولید در کدام بخش ارزان تر شد؟

شـاخص کل بهـاي توليدکننـده در بهـار 95 
عـدد 1 ثبـت شـده کـه 2.7 درصـد نسـبت به 
بهـار 94 افزايش داشـته اسـت. شـاخص بهاي 

توليدکننـده درکشـاورزي بـا 0.7 درصد رشـد 
منفـي بـه منفـي يک، شـاخص صنعت بـا 0.6 
درصـد رشـد منفـي بـه 2  و شـاخصکل بهـاي 
کاالهـاي صادراتي بـا منفي 13.4 درصد رشـد 
بـه 2.7 منفـي رسـيده اسـت. بـه ايـن ترتيـب 
بيشـترين کاهـش را در شـاخص بهـاي توليـد 

کاالهـا صادراتي شـاهد بـوده ايم . 
وضعیت حساب سرمایه

خالص حساب سرمايه کشور در پايان خرداد ماه 
اين  از  امسال منفي 5022 ميليون دالر بوده؛ 
مقدار منفي 5548 ميليون دالر کوتاه مدت و 
526 ميليون دالر بلندمدت بوده است. ذخائر 
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ميليون دالر منفي شده است . 

دليلي براي حال وهواي اين روزهاي بازار ارز ديده نمي شود  

منفعت گرايي در آشفته بازار ارز  
در ميان همه آشـفتگي هاي بـازار ارز که حکايت 
از اوج گيري لحظه به لحظه ارزش اسـکناس هاي 
خارجـي داشـت ، حواشـي و تحليل هـاي زيادي 
هـم مطـرح شـده؛ حاشـيه هايي  کـه يک بـار از 
باالرفتـن نـرخ دالر و تقويـت صـادرات حکايـت 
مي کننـد و گهگاهـي هـم از اوضـاع روانـي ايـن 
بـازار حرف هايي زده مي شـود. حکايـت نرخ هاي 
نجومـي ايـن  روزهـا کـه حـاال ديگـر نقـل همه 
محافـل شـده و ظاهرا هيـچ ارتباطي بـه افزايش 
تقاضا در آسـتانه سـال نـو ميالدي نـدارد، از نگاه 
منتقـدان اقتصـادي کشـور هم کامال زير سـؤال 
رفتـه و از آثـار و نتايـج منفي زيـاد آن، خبرهاي 
بسـياري شـنيده مي شـود؛ نتايجي  کـه حکايت  
از رانت خواري هـا و تضعيـف اوضـاع مالـي دارد و 
هر طور شـده بايد ازسـوي بانـک مرکزي کنترل 
شـود. اين روزها، اظهارنظرهاي بسياري از داليل 
اتفاقـي کـه در بـازار افتـاده، بـه گوش مي رسـد 
بـراي  را  خاصـي  دليـل  کـه  اظهارنظرهايـي 
حال وهـواي ايـن روزهـاي بـازار ارز نمي بينند اما 
در مؤسسـه "دين و اقتصاد" نشسـتي برگزار شـد 
کـه عوامـل مؤثر بر نوسـانات نـرخ ارز را بررسـي 
کـرد و فرشـاد مؤمنـي، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه 
عالمـه طباطبايـي و عبـاس شـاکري، رئيـس 
ايـن دانشـکده، ايـن عوامـل را بررسـي کـرده و 
عملکـرد دولـت يازدهـم را مبني بـر تعييـن نرخ 
ارز بر اسـاس منفعتـي کـه بـراي صادرکننـدگان 

داشـت، مـورد انتقـاد قـرار دادند.
فرشـاد مؤمني در اين نشسـت، به طورمسـتقيم 
گفت وگـوي مسـئوالن را مـورد اشـاره قـرار داد 
و بـا يـادآوري اينکـه در طـرز گفت وگويـي  کـه 
بيـن مقامـات عالـي رتبـه کشـور جاري اسـت 
و  تفاهـم  مناسـبات مبتني بـر  از  کمتـر ردي 
اراده اي بـراي اداره بهتـر و خردورزانه تـر کشـور 
وجـود دارد، گفـت: "از ايـن ادبيات، بيشـتر بوي 
اختـالف و نـزاع بـه مشـام مي رسـد. ايـن يـک 
مسـئله بسـيار نگران کننده در ساحت سياست 
اسـت کـه مـا به جـاي آرامـش، ثبـات، اميـد و 
اعتماد متغيرهايي خالف آن را بيشـتر مشاهده 

مي کنيـم ". 
او بـا اشـاره بـه اينکـه تقريبـا نزديک بـه دو ماه 
پيـش، مشـاور اقتصـادي رئيس جمهـوري در 
اتـاق تهـران تحليلـي ارائـه کـرد کـه بـه گمان 
من، بـه انـدازه اهميتي کـه داشـت، موردتوجه 
قـرار نگرفت، توضيـح داد: "امروز که نشـانه هاي 
کوچکـي از پيامدهـاي آن طـرز نگاه به مسـائل 
اقتصاد سياسـي ايران ظاهر شـده، فکر مي کنم 
کـه فرصت مغتنمي اسـت تـا به آقـاي روحاني 
و بـه همه کسـاني کـه دل در گـروي اداره بهتر 
کشـور دارنـد، صادقانه هشـدار دهيم کـه از دل 
آن طـرز نگـرش، احتمـال حل وفصـل مسـائل 
کشـور تقريبـا نزديک به صفـر بـوده و احتمال 
اينکـه گسـتره و عمـق بحران هـا افزايـش يابد 

بسيار بيشـتر است ". 
طباطبايـي  عالمـه  دانشـگاه  اقتصـاد  اسـتاد 
مشـاور  نشسـت،  آن  در  اينکـه  يـادآوري  بـا 
رئيس جمهـوري اعـالم کـرد در مطالعاتشـان 

کـه در اختيـار روحانـي و هيـأت وزيـران هـم 
قـرار مي گيـرد، بـه اين جمع بنـدي رسـيده اند 
کـه نرخ ارز بايد بر اسـاس منافـع صادرکنندگان 
تعييـن شـود، ادامـه داد: "در اينجـا يـک طنـز 
ايـن  نشـان دهنده  کـه  مي شـود  ديـده  تلـخ 
اسـت کـه قيمت هـاي کليـدي بنابـر بـه گفته 
آقـاي مشـاور کامـال جنبـه دسـتوري دارد و 
دسـتوري ابـالغ مي شـود. به خاطـر ويژگي هاي 
خـاص اقتصـاد سياسـي ايـران، هـر برخـورد 
دسـتوري با قيمت هاي کليدي کـه در بردارنده 
منافعـي بـراي بخش هاي غيرمولد باشـد، حتي 
اينکـه خسـارت ها و هزينه هـاي سـنگين را بـه 
توليدکننـده و منافـع عامه بزنـد، از نظر عده اي 
اصـال اشـکالي نـدارد و قيمت هـاي دسـتوري 
از نظـر آنهـا فقـط زمانـي مشـکل دارند کـه در 
جهـت خالف ايـن عمل کنند؛ يعنـي به منافع 
توليدکننـده و مـردم اولويـت دهنـد و بخواهند 
تنگنـا و محدوديتـي بـراي غير مولدهـا ايجـاد 
کننـد ".  او در ادامـه دربـاره ضربه هايـي کـه بـر 
داد:  توضيـح  وارد شـده،  توليـد کشـور  بنيـه 
"بـه اعتبـار آنچـه در دوران رونـق درآمـد نفتي 
کشـور ما در سـايه بي سـابقه ترين سياست هاي 
مخرب ضدتوسـعه اي باالترين سـطح وابستگي 
بـه خـارج را پيـدا کـرده و بخـش بزرگـي از 
نيازهـاي مصرفـي عامـه مـردم هـم بايـد وارد 
در  به طـور همزمـان  ارز  نـرخ  افزايـش  شـود، 
همـان ابعادي کـه به توليدکنندگان فشـارهاي 
طاقت فرسـا وارد مي کنـد، بـراي مصرف کننـده 
هم تنگناي معيشـتي بيشـتري را در پي دارد ". 

او دربـاره تحـوالت اخير بازار هـم گفت: "در يک 
ماه گذشـته، تحوالت و فعل و انفعاالتي در بازار 
ارز کشـور مشـاهده کرده ايـم کـه ايـن تحوالت 
و فعـل و انفعـاالت، حکايـت از ايـن دارنـد کـه 
براينـد نيروهايي که در اقتصاد سياسـي کنوني 
ايـران، منافـع آنهـا بيشـتر در اولويت قـرار دارد 
حکـم مي کنـد بـه اينکـه نـرخ ارز جهت گيري 
رو بـه بـاال داشـته باشـد و ايـن چيـزي اسـت 
کـه در آن سـخنراني هـم وجـود داشـت و در 
گفته هـاي طيـف فکـري حامـي ايـن اتحـاد 
سـه گانه هـم بوده اسـت. چيـزي کـه در نهايت 
شـفقت از مشـاور گرامـي بخواهيـم، اين اسـت 
کـه آن مقالـه تاريخي خودشـان را که در سـال 
1376 منتشـر کردنـد و ارزيابي تجربـه  بازي با 
نـرخ ارز را ازسـوي دولت گـزارش کردند، يک بار 
ديگـر بخوانند و هم در اختيـار رئيس جمهوري 
بگذارنـد و روحانـي هـم بايـد با فراغـت در يک 
زمـان مناسـب، آن روايـت را بخواند تـا راه براي 

آزمـودن آزموده هـاي مکرر بسـته شـود ". 
در نظـر گرفتن منافع صادرکنندگان که شـايد 
بـراي تشـويق آنهـا بـه افزايش صـادرات بـوده، 
بازار ارز را به آشـفته بـازاري تبديل کرد که نرخ 
دالر را تـا رقم هايـي باالتـر از پيش بيني صرافان 
پيـش برد؛ نرخـي که حاال ديگر کوتـاه نمي آيد 
و چنـد روزي اسـت کـه در کانـال چهـار هـزار 
تومـان مانـدگار شـده اسـت. دراين بـاره عباس 
دانشـگاه  اقتصـاد  دانشـکده  رئيـس  شـاکري، 

عالمـه طباطبايـي در سـخناني دربـاره عوامـل 
مؤثـر بـر نوسـانات نـرخ ارز در اقتصـاد ايـران 
گفـت: "مسـئله از اينجا شـروع شـد که مشـاور 
رئيس جمهـوري در جايـي سـخنراني کردنـد و 
گفتنـد که ما بايـد بـراي ارتقاي صـادرات، نرخ 
ارز را بر اسـاس منافـع صادرکننـدگان تعييـن 
کنيـم. واقعيت اين اسـت، اقتصادهايي که توان 
فنـي، توليـد ، خدمات مولد و ايـده دارند، منابع 
خـود را صـرف کارهاي مولد مي کننـد، مي توان 
در آنهـا، نـرخ ارز را بر اسـاس منافعشـان تعيين 
کـرد و هيـچ اختـالل و جابه جايـي هـم ايجـاد 
نخواهـد شـد و در مواردي هم کارايـي دارد ولي 
آنهـا هـم دنبـال اين هسـتند کـه رقابت پذيري 
فنـي، نـوآوري و عوامـل ديگري را بـراي ارتقاي 
صـادرات خود در نظـر بگيرند، در برخـي موارد 

هـم از نـرخ ارز اسـتفاده مي کنند ". 
شـاکري در ادامـه بـا اشـاره بـه اينکـه گفتنـد 
نـرخ ارز را بـاال ببريـم تـا صـادرات بـاال بـرود 
توضيـح داد: "اوال اينکـه مـا صدبـار نـرخ ارز را 
بـاال برديـم ولـي صـادرات ما ايـن اسـت و زياد 
نشـد. کاالهاي صادراتي و کشـاورزي پيشـرفت 
نکـرد. صنايـع باالدسـتي مـادر و محصـوالت با 
ارزش افـزوده پاييـن صادر مي کنيـم و مقدارش 
هـم کـم اسـت. اگـر دالر بـاال بـرود، اينهـا رقم 
باالتـري از صـادرات را اعالم مي کننـد. از طرفي 
واردات مـا کمـي در آمارهاي اعالم شـده "اريب" 
وجـود دارد. ايـن گمـان وجـود داشـته کـه مـا 
کاالهـاي تمام شـده را مي آوريـم و در گزارش ها 
مي گوييـم اينهـا کاالي واسـطه و قطعه اسـت. 
اين گمـان وجود دارد که ما کاالهاي تمام شـده 
را به عنـوان کاالهاي واسـطه اي و مـواد اوليه در 
نظـر بگيريـم. مـواد اوليـه و کاالهـاي واسـطه 

حداقـل 40 درصـد از واردات مـا هسـتند ". 
او ادامـه داد: "اگـر بخواهيـم صـادرات زيـاد 
شـود، در اصـل، توليد وابسـته اسـت بـه مواد 
اوليه و کاالهاي واسـطه اي و سـرمايه اي، پس 
حمايت ما درسـت نبـوده و جايگزيني واردات 
کاالهـاي نهايي را انجـام داده ايـم؛ درحالي که 
وابسـته  اوليـه  و  واسـطه اي  کاالهـاي  بـه 
هسـتيم. وقتـي نـرخ ارز بـاال مـي رود، بـراي 
توليـد مشـکل ايجـاد مي کنـد. خودروسـازي 
که رشـد زيادي نسـبت به سـال قبل داشـته 
در صادراتـش موفـق نبوده ايـم ولـي رئيـس 
انجمـن خودروسـازان در تلويزيـون مي گويد: 
را  قيمت هـا  بايـد  مـا  رفتـه  بـاال  ارز  چـون 
مـواد  و  نهاده هـا  بـه  وابسـتگي  ببريـم.  بـاال 
اوليـه داريـم يـا کارخانه نسـاجي در کاشـان، 

نـخ را 20 درصـد  گـران مي کننـد چـون ارز 
گران تر شـده اسـت ".  رئيس دانشـکده اقتصاد 
دانشـگاه عالمـه طباطبايـي با تأکيد بـر اينکه 
بـا همـه ايـن حمايت هـا و گشـايش ها بـراي 
صـادرات، بـاز هـم صـادرات موفق آميـز نبـود 
گفـت: "امـا توليـد ما مثـل خودروسـازي بهتر 
شـده اسـت؛ البتـه به علـت ارتباطـي کـه بـا 
صنايـع ديگـر دارد. بايـد مديريت هـا تصحيـح 
و بده بسـتان هاي دولـت شـفاف تر شـود. حـاال 
صنايـع کوچـک و متوسـط تعطيـل شـده و 
همه چيز آشـفته اسـت. در واقـع، اين افزايش 
بـه درد رانت خوارهـا مي خـورد. باالرفتـن نرخ 
ارز بـراي افـرادي کـه سـرمايه آهـن و فـوالد 
دارنـد، خيلي خوب اسـت و ايـن توزيع درآمد 
را بـد مي کنـد و عدالت از بين مـي رود؛ به اين 
ترتيـب، قـدرت تقاضـاي محصـوالت داخلـي 

مي آيد ".  پاييـن 
سـهم  سـال 94،  در  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
خوراکي هـا از بودجـه خانـوار کاهـش يافـت و 
بـه تبـع آن، تقاضاي مسـکن و خـودرو هم کم 
شـد، توضيـح داد کـه ايـن روزهـا کاالهايي که 
حتـي مرتبط با ارز نبـوده ، هم گران تر شـده اند. 
به خاطـر کريسـمس  بـازار  برخـي مي گوينـد 
ايـن اشـتباه اسـت، چـرا  امـا  اين طـور شـده 
پارسـال اين گونـه نبـود؟ تقاضا کجا زياد شـد؟ 
بـا اين کارها تعـداد کاالهاي خارجـي در مال ها 
هم بيشـتر مي شـود و اقتصاد ما بيشـتر به هم 
مي ريـزد. مـا در بدترين شـرايط، آمارهاي خوب 
اعـالم مي کنيـم و از کاهش تـورم مي گوييم اما 

اينها اثـرات مخربـي دارند ". 
شـاکري دربـاره بـازار ارز و آشـفتگي کـه ايـن 
روزهـا تجربـه مي کنـد هـم توضيـح داد: "بـازار 
ارز مـا، نيـروي بنيـادي کـه بتوانـد، قيمت ها را 
تعييـن کنـد، ندارد. مـا بايد نرخ تعادلـي را پيدا 
کـرده و تفاوت تـورم داخلي و خارجـي را به آن 
اضافـه کنيـم تا نـرخ مبادلـه اي را بيابيـم. براي 
نـرخ دالر بايـد تفـاوت تـورم ايـران و آمريـکا را 
پيـدا کـرده و نـرخ را تعييـن کنيـم. در غير  اين 
صـورت، فقط به صادرات بـا ارزش افزوده پايين 
و صنايـع باالدسـتي کمـک مي کنـد و فايده اي 
بـراي توليد و اشـتغال ما ندارد. مـا گردونه اي در 
اقتصـاد ايجاد کرديـم که هر چند سـال يک بار 
بـا افزايش نـرخ ارز، پولـي را وارد جيـب عده اي 
ايـن  به هـم مي ريـزد.  مي کنـد و همـه چيـز 
درحالـي اسـت کـه  گران شـدن ارز اصـال ربطي 
بـه تقاضـا نـدارد و بايـد جلـوي ايـن افزايـش 

قيمـت گرفته شـود ". 

مدیر عامل  اِماکو
محسن عباسي

  اقتصاددان و استاد دانشگاه
دکتر احمد یزدان پناه

يـک قـرارداد اختيـار خريـد  (Call option)  بـه دارنـده يا 
مالـک آن ايـن "حـق" نـه "تعهـد" را مـي دهـد که يک 
دارايـي پايـه يـا مورد نظـر (يک قـرارداد اختيـار معامله 
آتـي، مثـال مربوط به طـال) را به "قيمـت توافقي" معين 
شـده در قـرارداد، قبـل از تاريـخ انقضـاي آن قـرارداد 
   Callخريـداري" کنـد، بدين دليـل بدان اختيار معاملـه"
 مـي گوينـد، چـون خريـدار آن بـراي بـه دسـت آوردن 
ايـن حـق و شـايد دقيـق تـر "حـق انتخـاب" (بـه واژه  
  Optionتوجـه کنيـد)، مبلغـي را بابـت بهـا و قيمت آن 
بـه فروشـنده آن قـرارداد مي پـردازد که بـدان "قيمت" 
قـرارداد  (Premium)  مـي گوينـد. ايـن مبلـغ حداکثـر 
مبلغـي اسـت کـه خريـدار آن قـرارداد در صـورت زيان 
از دسـت مـي دهد، چرا کـه فروشـنده آن اختيار خريد 

وجـه بيشـتري را از خريـدار نمـي توانـد مطالبـه کند . 
خريـدار آن قـرارداد اختيـار خريـد اميدوار اسـت قيمت 
آن کاال يـا آتـي بـاال رود تـا بـه تبـع آن ارزش قـرارداد 
خريـداري شـده او نيـز افزايـش يابد، تـا به او ايـن اجازه 
و امـکان را بدهـد کـه بعـدا آن را بـا سـود بفروشـد. بـا 
مثالـي در مـورد طال که يکي از پرزرق و بـرق ترين بازار 
مشـتقه دنياسـت، چگونگي قيمت کارکرد اختيار خريد 

طـال را هـر چنـد مختصر تشـريح  مي شـود . 
مثـال: فـرض کنيد شـما بر ايـن باوريد کـه قيمت طال 
رونـدي صعودي بـه خود پيدا مي کند و قـرارداد اختيار 
خريـد آتـي طال براي دسـامبر بـه 1400 دالر بـراي هر 
اونـس معاملـه مي شـود. بنابراين، شـما اقـدام به خريد 
يـک بـرگ اختيـار خريـد 1500دالري بـراي طـالي 
دسـامبر بـه 10 دالر، کـه هـر کـدام 1000 دالر ارزش 

دارد، مي نماييـد (هر يـک دالر طال، در قالب قـرارداد آن 
100 دالر ارزش دارد ).

   تحـت اين سـناريو به عنوان خريـدار يک اختيار معامله 
حداکثر ريسـک شـما در اين معامله خـاص 1000 دالر 
مـي شـود که همـان قيمت تمام شـده آن بـرگ اختيار 
خريـد طال اسـت .  از آنجا که قـرارداد اختيار خريد مزبور 
در هر قيمتي باالتر از 1500 دالر ارزشـمند اسـت شـما 
بـا خريـد اين قـرارداد بـا نفع بالقـوه نامحـدودي مواجه 

هستيد . 
بهتريـن وضعيـت و سـناريو براي شـما آن اسـت که آن 
بـرگ اختيـار خريد طـال را وقتي فکر مـي کنيد طال به 
اوج خـود رسـيده اسـت، بفروشـيد. به فـرض آنکه طال 
در اواسـط نوامبـر (يعنـي وقتـي کـه آن قـرارداد خريد 
طـال، در دسـامبر منقضي مي شـود) بـه 1550 دالر در 
هر اونس برسـد و شـما بخواهيد سـود خود را مشـخص 
کنيـد، در ايـن مثـال بايـد قيمـت توافقـي يـا قيمـت 

اعمـال آن قـرارداد را (کـه 1400دالر اسـت) از قيمـت 
طـالي دسـامبر کـه 1550 دالر در هـر انس معامله مي 
شـود، کسـر کنيد تـا مبلـغ 150دالر کـه ارزش ذاتي يا 
بنيـادي آن قـرارداد خريـد اسـت بـه دسـت آيـد. حتي 
بـدون آنکـه نياز به گرفتـن مظنه از کارگزار خـود و يا از 
روزنامـه هـاي اقتصادي و مالي باشـيد بايد قادر باشـيد 
دريابيـد که قرارداد مزبور چقدر معامله مي شـود. ارزش 
ذاتـي در قراردادهـاي آتـي ها چه هسـتند؟ ارزش ذاتي 
عبارتسـت از " مبلـغ اضافه " قيمت دارايـي پايه يا مورد 
نظـر ( اينجـا قـرارداد طـال) و قيمـت توافقـي قـرارداد. 
  " In- The-بـه عبـارت ديگر وقتـي معاملـه در وضعيـت

  "Moneyقـرار گرفته اسـت . 
 

يـادآوري مـي شـود، در ايـن مثـال هـر دالر سـرمايه 
گذاري در طال ارزشـي معادل 100 دالر داشـت. بنابراين 

150دالر سـرمايه گـذاري در بازار مشـتقه طال ارزشـي 
معـادل 15000 دالر دارد (100×150$) و ايـن ارزش 
آن قـرارداد اختيـار طـال خريـداري شـما اسـت. از ايـن 
معاملـه بـه لطف تسـلط و دانـش در بکارگيـري معامله 
قراردادهـاي اختيار معامله  (Options)  شـما توانسـته ايد 
از يـک سـرمايه گـذاري 1000 دالري 14000=1000-

15000 دالر سـود نصيـب خـود کنيد . 
 (منهـاي کارمـزد کارگـزار)14000$ = (قيمـت اوليـه 
(ارزش جـاري  اختيـار خريـد طـال)$1000-  قـرارداد 

قـرارداد اختيـار خريـد طـال) $15000 
سـاير  مثـل  هـم  هـا  بـورس  در  معامـالت  خيابـان 
معامـالت دو طرفـه اسـت اگـر قيمت طـال زير قيمت 
توافقـي قـرارداد شـما يعنـي 1500 دالر، در زمـان 
انقضـا، قـرار گيـرد، آن قـرارداد ديگـر هيـچ ارزشـي 
نـدارد و شـما بـا زياني معـادل قيمت پرداختـي براي 
آن قـرارداد (يعنـي بـا 1000 دالر) مواجه مي شـويد. 
البتـه به عـالوه مبالغي که بابت کارمـزد يا حق العمل 
کارگـزار پرداختـه ايـد .  آنچـه مايـل هسـتم در پايان 
مطـرح کنـم اين اسـت کـه بـورس کاالي کشـورمان 
طـي هفته هـاي گذشـته در رويکردي مناسـب اقدام 
اختيـار  قـرارداد  آموزشـي  هـاي  دوره  برگـزاري  بـه 
معاملـه بـراي اقشـار مختلـف کـرده اسـت تـا افـراد 
عالقـه منـد بـه معاملـه روي مشـتقه هـا چـه آتي ها 
و چـه اختيـار معاملـه هـا با دانـش کافي به ايـن بازار 
ورود کننـد؛ بـه خاطـر دارم مقامـات بـورس کااليـي 
شـيکاگو چنديـن بار با حضـور در کالس هـاي درس 
هاي مشـتقه کااليي در دانشـگاه ايالتي در آيوا، اعالم 
مـي کردنـد: دانش معامـالت مشـتقه را فرابگيريد که 
ايـن امـر حتـي بـراي سـرمايه گـذران بـا سـابقه هم 

نيست .  مسـتثني 

کارشناس اقتصادي  
مرتضي لطفي

باالرفتن قيمت  با  اگرچه 
دالر، باال رفتن قيمت نفت 
پتروشيمي  محصوالت  و 
باال رفتن قيمتهاي جهاني 
و  خودرو  توليد  بهبود  و 
احتـمالي  مثبت  تعديل 
شرکتهاي خودروســازي 
ماهه   9 گزارشهاي  در 
ارايه  و  ماهه،   يا  12  و 
قبول  قابل  هاي  بودجه 
سال 96 شرکتها، ميتوان 
به رشد بازار در سه ماهه پاياني و ابتداي سال 96 بسيار اميدوار بود اما 
جداي از مسايل بنيادين بازار به نظر مي رسد چند انگيزه غير اقتصادي 
نيز بتواند فضاي بازار سرمايه را براي رشد در سه ماهه پاياني و اوايل سال 
آينده آماده کند. براي درک موضوع بهتر است نگاهي به تغييرات سياسي 
کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري بيندازيم .  به نظر مي رسد يک 
برنامه جامع براي جلب توجه قشر بزرگي از جامعه شامل دهکهاي مختلف 
درآمدي و اقشار بادرآمد پايين و متوسط و قشر تحصيلکرده، دانشجويان و 

روشنفکران  و در نهايت فعاالن اقتصادي در نظر گرفته شده است. توجه 
دولت به بخش سالمت، عدم حذف يارانه ثروتمندان ( که ممکن است به 
دليل بروز خطا در شناسايي ثروتمندان باعث ايجاد نارضايتي عمومي شود) 
جهت راضي نگه داشتن دهکهاي درآمدي پايين در نظر گرفته شده است، 
رونمايي از منشور شهروندي، حفظ برجام و عدم موضع گيري خاص در برابر 
منتقدان و اتفاقات سياسي پيرامون برجام جهت حفظ دستاوردهاي عمومي 
برجام  که اين دو مورد به عنوان  بسته ويژه روشنفکران، قشر تحصيلکرده و 
طبقات مياني هدفگذاري شده است را  مي تواند به عنوان سر فصلهاي برنامه 
هاي اجرايي دولت تا کنون ارزيابي کرد اما هنوز فعاالن اقتصادي نسبت به 
باقي ماندن رکود گله دارند اگرچه که تسهيالت برجام را در مراودات مالي 
نمي توان منکر شد و همچنين فضاي مذاکرات تجاري پسابرجام و فراموش 
شدن برنامه هاي پر هزينه دور زدن تحريمها مي تواند همچنان فعاالن 
اقتصادي را به دکتر روحاني اميدوار نگه دارد اما ممکن است تنها قسمتي 
که باعث ريزش آراي انتخاباتي روحاني در دوره بعدي شود حوزه اقتصادي 
باشد خصوصا اينکه افزايش قيمت دالر و  باقي ماندن رکود، کشف برخي 
فسادهاي اقتصادي در نهادها، موسسات و شرکتهاي بزرگ دولتي  زمينه 
را براي افزايش انتقادات باز نگه داشته است.    با اين وجود دولت يک ميانبر 
اقتصادي پيش رو دارد و آن شاخص بورس است که يکي از حوزه هايي 

مي باشد که در دوره رياست جمهوري دکتر روحاني توفيقي کسب نکرده 
است و انتقادات به آن در چند ماه اخير به اوج خود رسيده است. دولت نيک 
ميداند که بورس به طور مستقيم و غير مستقيم ( از طريق  تامين اجتماعي 
صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي و...) زندگي حدود 30 ميليون نفر را تحت 
تاثير قرار مي دهد و بعيد است که در حال حاضر که شرايط بنيادين نيز 
چراغ سبز رشد بازار را روشن کرده است، دولت از اين فرصت براي کمرنگ 
کردن انتقادات اقتصادي نکاهد، بايد بد بين باشيم که فکر کنيم دولت از 
رونمايي منشور شهروندي در آستانه پايان دولت خود نگذشته باشد، و در 
عوض يکي از آماده ترين موتورهاي جمع آوري آراي انتخابي را تا پايان 
عمر دولت خود  خاموش نگه دارد. بايد توجه داشت که بسياري از نهادهاي 
زير مجموعه دولت از جمله تامين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي بزرگ 
صندوقهاي ذخيره و ... با نزديک شدن به پايان سال نيازمند نقدينگي براي 
پرداختهاي آخر سال به اعضا خواهند بود ضمن اينکه برخي سهام موجود در 
دست سازمان خصوصي سازي تنها در يک بازار پر رونق قابليت نقد شدن 
خواهد داشت. بايد ديد دولت سناريوي بازار ارز را در بازار سرمايه نيز پياده 
خواهد کرد و يا همچون سالهاي گذشته از پتانسيلهاي اين بازار براي کاهش 
انتقادات استفاده نخواهد کرد؟ انتظار مي رود دولت فرصت چابک سواري با 

اين اسب زين کرده را از دست ندهد ... 

چرا بايد به رشد زمستاني بورس اميد داشت  

 )قیمت توافقي( 1400 $ - )قرارداد طالي دسامبر( )دارایي پایه( 1550  $  
 ) ارزش ذاتي( $150 =
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45 بازار پولبازار پول

دالراز بازار جهاني تاثير نمي گيرد

اخيرا در نوشته هاى متعدد يکى از عوامل تعيين نرخ 
دالر در بازار داخلى را به قيمت دالر در بازار جهانى 
وابسته مى کنند. يعنى وقتى دالر در بازار جهانى گران 
مى شود در ايران هم گران مى شود و عکس آن هم 

درست است .  
   من اين استدالل را خيلى قوى نمي بينم و دليل آن 
هم اين است که ايران هيچ بازارى ندارد که تحوالت 
دالر در بازار جهانى را تبديل به تغييرات قيمت دالر به 
ريال بکند. اتفاقا اين استدالل در مورد ين ، يورو ، پوند و 
ساير ارزها درست است ، ولى در مورد دالر امريکا صدق 
نمى کند. مثال اگر دالر 3800 تومان باشد و يورو هم 
4000 تومان قيمت داشته باشد ، با تغيير نرخ برابرى 
يورو به دالر در بازار جهانى ( مثال گران شدن يورو در 
مقابل دالر ) يورو نيز در بازار ايران تغيير مي کند و باال 
مى رود و مثال به قيمت 4100 تومان مى  رسد. ولى 
ممکن است قيمت دالر به ريال در بازار ايران همان 

3800 تومان ثابت بماند . 
دليل آن اين است که دالر امريکا در بازار ايران ارز پايه 
است و وقتى بانک مرکزى مي خواهد در بازار دخالت 
کند از طريق دالر امريکا دخالت مى کند و بنابراين 
داخلى   هاى  محرک  از  دالر  قيمت  تغييرات  اساسا 
اثر مى پذيرد. اينکه دالر در ايران ، بر خالف طال ، از 
بازارهاى جهانى تاثير نمى پذيرد به اين دليل است که 
بازارى که دالر را در ايران به بازار جهانى وصل کند 
وجود ندارد. در حاليکه طال از طريق صادرات و واردات 
به قيمت جهانى طال وصل مى شود و هر روز قيمت 
هاى جهانى را در خود مي بيند .  اين بازار و اين مکانيسم 
در ايران در باره دالر وجود ندارد و به همين دليل است 
که نوسانات قيمت دالر به ريال را ، اگر سهم متغيرهاى 
داخلى را کنار بگذاريم ، چيزى براى متغيرهاى خارجى 
باقى نمى ماند. مثال در اوج قدرت گيرى دالر در بازارهاى 
جهانى در شش ماهه دوم سال 2014 ، همزمان شاهد 
افزايش قيمت دالر در بازارهاى جهانى نيستيم و در 
چند روز اخير که بازارهاى جهانى به خاطر تعطيالت 
کريسمس تعطيل بود و حتى قبل از آن به مدت يک 
هفته دالر در بازارهاى جهانى تقريبا ثابت بود ، در ايران 
هر روز دالر باال و باالتر رفت .   اساسا داللهاى ارز نيز 
براى تعيين قيمت دالر به بازارهاى جهانى نگاهى ندارند 
و دليل آن هم اين است که مکانيسمى براى انتقال 
داخلى  بازار  به  جهانى  بازار  در  دالر  قيمت  تغييرات 
وجود ندارد. نسبت دادن تغييرات قيمت دالر در مقابل 
ريال به تغييرات قيمت دالر در بازار جهانى راه را براى 
توجيه افزايش قيمت دالر در بازار داخلى باز مي کند و 
ناخواسته سهم عوامل داخلى ، که درتعيين قيمت دالر 

تعيين کننده هستند ، استتار مى شود . 

یادداشت
بانکهانيازمنديکالگويتوسعهايهستند

چرا بانک ها بنگاه دار شدند  

ترقي اقتصادي: اگر در حال حاضر بانک دست خود را از اقتصاد بردارد و آن را تأمين 
مالي نکند، اين تأمين منابع کجا اتفاق خواهد افتاد؟ از طرفي 15 درصدي که توسط 
بازار سرمايه انجام مي شود هم در حقيقت توسط بانک ها محقق مي شود؛ يعني بانک هم 

نقش مستقيم و هم نقش غيرمستقيم دارد. 
دکتر مجيد قاسمي در کنفرانس بين المللي مديريت  ضمن بيان مطلب فوق در خصوص 
نيازهاي اقتصادي کشور گفت: ما در بحث قوانين حاکم بر بازارهاي پول و سرمايه در 
فعاليت بانک ها نياز به يک الگوي توسعه اي داريم که بتواند بخش واقعي را تقويت کند. 
وي با تأکيد بر بند 9 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي که به »اصالح و تقويت نظام 
مالي کشور براي رفع نيازهاي بخش واقعي اقتصاد«، ادامه داد: طبق نظر بسياري از 
اقتصاددانان، بانک ها مسئوليت تأمين مالي بخش بزرگي از اقتصاد کشور، در حدود 85 
درصد، را به عهده دارند. از اين رو در شرايط کنوني، الزمه رشد اقتصادي کشور توسعه 

و تقويت بخش خصوصي به ويژه بانک هاي خصوصي است . 
مديرعامل بانک پاسارگاد ضمن ارايه شاخص هاي آماري در خصوص بخش هاي مختلف 
اقتصاد کشور و توضيح در خصوص شرايط موجود، افزود: از طرفي، بانک ها بايد بتوانند 
خود را مديريت کنند، بايد در تسهيالتي که اعطا مي کنند نظارت کامل داشته باشند 
بتوانند پاسخ ذي نفعان خود اعم از سپرده گذاران و سهامداران را بدهند؛ پس اقتصاد ما 

مختصات و ويژگي هاي خاص خود را دارد . 
وي با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين بازار سرمايه در ايران ادامه داد: اگر در حال حاضر 
بانک دست خود را از اقتصاد بردارد و آن را تأمين مالي نکند، اين تأمين منابع کجا اتفاق 
خواهد افتاد؟ از طرفي 15 درصدي که توسط بازار سرمايه انجام مي شود هم در حقيقت 
توسط بانک ها محقق مي شود؛ يعني بانک هم نقش مستقيم و هم نقش غيرمستقيم 

دارد .  وي در خصوص داليل ضرورت حضور بانک هاي ايراني در سرمايه گذاري شرکت ها 
طرح ها و پروژه هاي بزرگ اقتصادي تأکيد کرد: اقتصاد کشور نياز به يک برنامه ي جامع 
و يکپارچه بخش مالي شامل بخش پولي، بخش بازار سرمايه، بخش بيمه و بخش بودجه 
دارد. اين ها را نمي توان جدا از هم در نظر گرفت. وي در ادامه گفت: وجود بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي، محرک ايجاد تقاضا براي محصوالت و خدمات بنگاه هاي کوچک و 
متوسط  (SME)  است که اين امر خود زمينه ساز ثبات اقتصادي و ايجاد اطمينان براي 
بانک ها نسبت به اعطاي تسهيالت مالي مورد نياز به اينگونه بنگاه ها  (SME)  خواهد شد. 
به عنوان مثال در خصوص هلدينگ ميدکو، که مربوط به بانک پاسارگاد است، نزديک 

به هزار  SME  مشغول به کار هستند . 
وي تصريح کرد: در صورتي بنگاه هاي کوچک مي توانند خوب، مفيد، کارآمد و بانشاط 
وجود  آنها  براي  مختلف  بخش هاي  در  بزرگي  تقاضاهاي  حتما  که  کنند  فعاليت 

داشته باشد . 
انجام نيست  با بيان اين مطلب که پروژه هاي بزرگ بدون حمايت بانک ها قابل  وي 
خاطرنشان کرد: چطور مي توان بر تسهيالت اعطايي بانک ها نظارت کرد که در جاي 
خود مصرف شود؟ مگر مي شود بدون نظارت، اين تسهيالت مثمرثمر واقع شود؟ يکي از 
ضعف هاي بزرگ همين است که در قانون عمليات بانکي بدون ربا اين موضوع در قالب 
عقود مشارکتي، پيش بيني شده است. وي با اشاره به نمونه هايي از پروژه هايي که توسط 
بانک ها و با مشارکت آنها انجام شده است، ادامه داد: طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا 

بانک ها اجازه دارند سرمايه گذاري هاي مستقيم داشته باشند . 
وي با اشاره به 4 گروه واحدهاي اقتصادي که مي توانند زير مجموعه بانک ها باشند  
افزود: گروه اول شرکت هايي که بر حسب ضرورت صنعت بانکداري و تغييرات به وجود 
آمده در محيط کسب و کار آن جزء الينفک اين صنعت هستند مانند: صرافي، بيمه 
.... گروه دوم شرکت هايي که بر حسب ضرورت و عدم  شرکت هاي تأمين سرمايه و 
توانايي بدهکاران، در قالب رد ديون به تملک بانک ها درآمده اند. گروه سوم شرکت هايي 
که در نتيجه عدم توانايي بخش خصوصي در ايفاي تعهدات و معوق شدن تسهيالت به 
تملک بانک ها درآمده اند و گروه چهارم صنايعي که بخش خصوصي به دليل حجم باالي 
مبالغ سرمايه گذاري اوليه حاضر به ورود به آن ها نبوده و مشارکت بانک ها به نوعي تأمين 

مالي و پوشش ريسک هاي آنها را مرتفع کرده است . 
وي در ادامه ضمن بيان توضيحاتي در خصوص سهم سرمايه گذاري بانک ها در بنگاه هاي 
اقتصادي تصريح کرد: با محاسباتي که انجام شده است، در نهايت حجم منابع تخصيص 
داده شده به بنگاه هاي اقتصادي تحت پوشش بانک ها کمتر از 2.8 درصد مطالبات معوق 

بانک ها است . 
وي ضمن اشاره به ادبياتي که در خصوص سرمايه گذاري بانک ها در مطالعات مختلف 
صورت گرفته است ادامه داد: بحران مالي سال هاي 2007 و 2008 ميالدي ناشي از 
بنگاهداري بانک ها نبوده است، بلکه به دليل نقض گسترده مقررات مالي از طرف تعداد 
زيادي از بانک هاي سرمايه گذاري و متحمل شدن زيان هاي بسيار سنگين در نتيجه 
مالي  ثبات سيستم  و  ايجاد شد  آنها  و سوداگرانه  پر خطر  ولي  فعاليت هاي سودآور 

جهاني را مختل کرد . 
در  اروپايي  و  آمريکايي  ژاپني،  بانک ها ي  در  موفق  تجربه هاي  به  اشاره  با  وي 
از  عمده اي  بخش  اقتصاددانان  از  بسياري  اعتقاد  به  افزود:  بانک ها  سرمايه گذاري 
جهش اقتصادي کشورهاي اروپايي و آمريکايي در ابتداي قرن بيستم ميالدي مديون 
الگوي اقتصادي است که بانک ها در آن مالک و سرمايه گذار تعداد زيادي از بنگاه هاي 

اقتصادي هستند . 
بانکي  هلدينگ  شرکت هاي  خصوص  در  توضيح  ضمن  بانک پاسارگاد  مديرعامل 
تصريح کرد: ثبات و توانمندي بانک هاي جهان به لحاظ سرمايه و دارايي از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است. در کشور ما سال هاست که بانک ها مورد بي مهري قرار 
گرفته اند. به طوري که از مقايسه وضعيت مالي بانک هاي جهان با بانک هاي ايران به 
واقعيت تلخي تحت عنوان » کوچک بودن بانک هاي ايراني« و عدم توان آنها براي 
حمايت از توسعه پايدار و پرشتاب اقتصادي و رقابت در سطح بين المللي پي مي بريم . 
وي در خصوص بانک پاسارگاد ادامه داد: بانک پاسارگاد علي رغم آنکه 6 سال است که 
توسط نشريه بنکر  (The Banker)  اولين بانک ايراني شناخته شده است، از لحاظ مجموع 
دارايي ها هنوز جاي بسياري براي رشد و توسعه دارد. وي ضمن توضيح در خصوص 
ساختار بانک پاسارگاد خاطر نشان کرد: بانک پاسارگاد در چارچوب يک گروه مالي اقدام 
به سرمايه گذاري در بازار سرمايه، انرژي، انفورماتيک، ساختمان، معدني و فوالدي و 
با  از کشور  اين راستا، حوزه هاي مختلف فعاليت در داخل و خارج  ... کرده است. در 
در نظر گرفتن آثار بلندمدت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مورد ارزيابي قرار 
گرفته و براساس اليه هاي شناسايي شده در بازار و چشم انداز کالن بانک، شرکت هاي 
زير مجموعه منجر به تحليل مستمر بازار در هريک از حوزه ها شده و طرح تجاري 
بانک براساس بررسي هاي هريک از شرکت هاي زير مجموعه در حوزه هاي فعاليت خود 

شکل مي گيرد . 
وي در ادامه به شرکت هلدينگ ميدکو اشاره کرد و گفت: اين شرکت 23 پروژه دارد 
که در تمام آنها  IRR  پروژه، بيش از 21 درصد و در برخي موارد در حد 36 درصد است. 
اين شرکت در حدود 15 هزار اشتغال مستقيم و 146 هزار اشتغال غيرمستقيم ايجاد 
کرده است. در حدود 4.2 ميليون تن فوالد يعني در حدود 20 درصد ظرفيت توليد 

فوالد خام کشور را توليد مي کند . 
وي ادامه داد: هلدينگ گسترش انرژي پاسارگاد نيز در پروژه هاي خود بيش از 3560 
نفر اشتغال مستقيم و همچنين شرکت هلدينگ فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
آريان (فناپ) ضمن دستيابي به فروش ساالنه 850 ميليارد توماني، اشتغال بيش از 
2700 نفر از همکاران به صورت مستقيم و بيش از 5000 نفر به صورت غيرمستقيم 

را ايجاد کرده است . 
دکتر قاسمي در پايان تأکيد کرد: ما منع قانوني براي سرمايه گذاي بانک ها نداريم و به 
دليل ريسک، حتما نياز داريم که براي جلوگيري از معوق شدن مطالبات، حضور نظارتي 
قوي داشته باشيم. نيازهاي اقتصاد ملي ما با نيازهاي اقتصادي ساير کشورها تفاوت دارد 

و ما در حال حاضر چاره اي جز هدايت سرمايه گذاري ها از اين طريق نداريم . 

اقتصاددان
مرتضی ایمانی راد

روان سازي صدور ضمانتنامه هاي
 ارزي در بانک ملي

ترقي اقتصادي: مديرعامل بانک ملي ايران در بازديد از شعبه مرکزي شيراز بر 
ضرورت روان سازي در صدور ضمانتنامه هاي ارزي تاکيد کرد.محمد رضا حسين 
زاده که در راس هياتي از بخش هاي مختلف شعبه مرکزي شيراز و همچنين بانک 
کارگشايي شيراز بازديد مي کرد?ضمن ديدار و گفت و گو با کارکنان اين دو واحد?از 
تالش هاي اثرگذار آنها تقدير کرد.وي با اشاره به خدمات مختلف ارزي اين بانک بويژه 
پس از برجام?خواستار معرفي و تبيين قابليت ها و توانمندي هاي گسترده ارزي بانک 
ملي ايران براي مشتريان شد.حسين زاده از صدور و ابالغ مصوبات الزم براي تسهيل 
در صدور ضمانتنامه هاي اين بانک خبر داد و گفت:افزايش صدور ضمانتنامه ها توسط 

شعب باعث افزايش منابع و کسب درآمدهاي ارزان قيمت مي شود . 
   

تقدير وزير کشور از بانک سينا
ترقي اقتصادي: وزير کشور از بانک سينا به دليل همراهي و مشارکت 
موثر در اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي تقدير کرد.عبدالرضا 
پيشرو  محمدرضا  مهندس  به  اي  نامه  در  کشور  وزير  فضلي  رحماني 
مديرعامل بانک سينا، از همراهي و مشارکت موثر اين بانک در اجراي 
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي -ابالغي مقام معظم رهبري- و عمل 
به منويات معظم له در محروميت زدايي از مناطق محروم که موجبات 
رشد و توسعه شهرستان قلعه گنج را فراهم نموده است، قدرداني نمود.

جلسه  در  جمهوري  رئيس  اول  معاون  جهانگيري  مهندس  نيز  پيشتر 
بانک  و  بنياد مستضعفان  فعاليتهاي  از  قلعه گنج،  فرمانداري شهرستان 
سينا در کمک به توسعه طرح هاي اشتغالزا و رونق اقتصادي اين منطقه 

قدرداني کرده بود . 

سرمايه بانک قوامين 8000 ميليارد ريالي شد
به  تصميم  و  العاده  فوق  عمومي  مجمع  برگزاري  به  باتوجه  ايستانيوز: 
افزايش سرمايه به استناد مصوبه هيأت مديره بانک و با استيذان از مراجع 
نظارتي از جمله بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايه ثبتي 
بانک قوامين از 4000 ميليارد ريال به 8000 ميليارد ريال افزايش پيدا 
کرد.مسلم ميرزايي معاون حقوقي بانک قوامين با اعالم خبر فوق افزود : با 
همراهي خوب سهامداران محترم و شرکت آنها در فرايند افزايش سرمايه 
بانک، سرمايه بانک از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران 

افزايش پيدا کرد . 

تعويض "تجارت کارت" رايگان است
ترقي اقتصادي: مشترياني که تا کنون تجارت کارت قديمي خود را تعويض نکرده 
اند مي توانند تا پايان دي ماه سالجاري تجارت کارت خود را همچنان به رايگان 
تعويض نمايند.گفتني است با توجه به برنامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
براي استانداردسازي خدمات کارتي شبکه شتاب ، بانک تجارت از تيرماه سالجاري 
برنامه تعويض تجارت کارتهاي قديمي و صدور کارتهاي داراي bin2  را در دستور کار 
قرار داد. با توجه به اتمام مهلت تعويض کارت، هم اکنون تجارت کارت هاي قديمي 
دارايBIN1    غيرفعال شده است و مشترياني که تا کنون تجارت کارت قديم خود 
را تعويض نکرده اند مي بايست سريعا به شعب مراجعه و کارت خود را به رايگان 

تعويض نمايند . 

شفافيت فعاليت هاي بانکي با بانکداري اجتماعي
ترقي اقتصادي: مديرعامل بانک انصار گفت: بانکداري اجتماعي رويکردي 
بين  روابط  و  قرض دهي  فرآيندهاي  که  است  ُخرد  بانکداري  در  نوظهور 

قرض دهندگان و موسسات مالي را شفاف مي سازد.
آيت اهلل ابراهيمي افزود: بيش از 80 درصد کاربران اينترنت در دنيا از شبکه 
هاي اجتماعي مجازي براي امور روزمره خود استفاده مي کنند، بنابراين جاي 
تعجب نخواهد بود که بخش عمده اي از اين کاربران، فعاليت ها و امور بانکي 
خود را از طريق رسانه هاي اجتماعي مجازي انجام دهند. اين شفافيت بدان 
معني است که آن قرض دهي و وام دهي که قرار بود در يک بانک اتفاق 
بيفتد، با کمک ابزارهايي مانند وام هاي نفر به نفر يا طرحي که همه براي 
يک موضوع و به قصد خاصي پول جمع کنند، از طريق شبکه هاي اجتماعي 

مي تواند گسترش يابد.
وي با اشاره به اينکه بانکداري اجتماعي توصيفي از خدمات بانکي و اقتصادي 
است که به دنبال کسب سهم مثبت از پتانسيل همه انسان ها براي توسعه حال 
و آينده است، ادامه داد: در بانکداري اجتماعي تمرکز بر ارضاي نيازهاي موجود 
در اقتصاد واقعي جامعه و به طور هم زمان در نظر گرفتن پايداري اجتماعي، 

فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي است . 

سقف وام خريد مسکن چگونه سه برابر شد
تحريک  هاي  سياست  مجموعه  اجراي  با  مسکن  بانک  اقتصادي:  ترقي 
غيرتورمي تقاضاي خريد مسکن با هدف خارج کردن بخش مسکن از رکود، 
توانست ظرف مدت 4 سال پياپي، سقف تسهيالت خريد مسکن را 3 برابر 

کند و از 20 ميليون تومان به 60 ميليون تومان افزايش دهد.
گفت:  مطلب  اين  بيان  با  مسکن  بانک  عمومي  روابط  مدير  مسعودايزدي 
تسهيالت از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن در تهران 
تا سقف 60 ميليون تومان و در شهرهاي بزرگ و مراکز استان و همچنين 
شهرهاي کوچک به ترتيب تا 50 ميليون و 40 ميليون تومان به متقاضيان 
پرداخت ميشود.ضمن اينکه اين مبلغ تا سقف 10ميليون تومان در قالب 

تسهيالت جعاله قابل افزايش است.
وي افزود:تسـهيالت خريـد مسـکن در عيـن حـال بـه تسـهيالت بـدون 
از محـل صنـدوق پسـانداز  بلکـه،  اوراق) محـدود نميشـود  سـپرده (وام 
مسـکن يکـم،  در تهـران 80 ميليون تومـان و در دو گروه شـهري ديگر نيز 
60 ميليـون و 40 ميليـون تومـان بـه سـپردهگذاران صنـدوق، تسـهيالت 

مي شـود.   پرداخـت 

تجارت الکترونيک پارسيان افزايش سرمايه مي دهد
درصدي   100 سرمايه  افزايش  مجوز  بورس  سازمان  اقتصادي:  ترقي 
آماده  شرکت  اين  تا  کرد  صادر  را  پارسيان  الکترونيک  تجارت  شرکت 
که  پارسيان  الکترونيک  تجارت  شود.شرکت  العاده  فوق  مجمع  برگزاري 
طبق مصوبه 27 مرداد هيات مديره ، پيگير افزايش سرمايه 100 درصدي 
بود ، امروز مجوز سازمان بورس را دريافت کرد و آماده برگزاري مجمع 
مطالبات  از محل  دارد  نظر  در  آينده شد.  " رتاپ"  روزهاي  در  العاده  فوق 
سهامداران و آورده نقدي، بيش از 182 ميليارد تومان تامين مالي کند 
و 364 ميليارد توماني شده و قادر به توسعه ظرفيت عملياتي و نوسازي 

دستگاه هاي کارتخوان شود . 

افتتاح باشگاه خيرين بانک قرض الحسنه مهر
با هدف  ايران  الحسنه مهر  بانک قرض  ترقي اقتصادي: باشگاه خيرين 
با حضور  و خيرين جامعه  بانک  بين  افزايي  ايجاد هم  و  تعامل  افزايش 
طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي افتتاح گرديد.در اين باشگاه ضمن 
آينده سيستم  (در  بانک  با  بهتر خيرين  تعامل  منظور  به  فضايي  ايجاد 
بانکي)، دريافت نظرات و پيشنهادات آنان، تقويت و هدايت هدفمند منابع 
خيرين جامعه جهت اجراي امور عام المنفعه، نسبت به ارائه بسته خدمات 
بانکي و اعتباري ويژه خيرين مانند پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به 
افراد نيازمند معرفي شده توسط خيرين(با هدف توانمندسازي آنان) از 

محل گردش مالي حساب آن ها اقدام خواهد نمود. 

حجم عمليات ارزي بانک رفاه افزايش يافت
ارز و شرکت  بانک رفاه در بخش  ترقي اقتصادي: حجم عمليات ارزي 
صرافي رفاه طي9 ماهه سالجاري به بيش از دو ميليارد و دويست ميليون 
دالر رسيد.در پي اقدامات و تالش هاي مستمر صورت گرفته در عرصه 
بانکداري بين المللي به منظور ارائه خدمات ارزي به مشتريان بانک رفاه 
و ديگر وارد و صادرکنندگان کشور، در 9 ماهه سال 1395 ضمن برقراري 
روابط کارگزاري با بيش از 125 بانک کارگزار، حجم عمليات ارزي بانک 
مشتمل بر بخش ارز و شرکت صرافي از مرز دو ميليارد و دويست ميليون 

دالر گذشت . 

رشد 31 درصدي فعاليت هاي ارزي بانک سپه
31درصدي  رشد  از  سپه  بانک  مديره  هيات  عضو  اقتصادي:  ترقي 
به سال گذشته خبر  نسبت  در سال جاري  بانک  اين  ارزي  فعاليت هاي 
داد.مصطفي پرتوافکنان عضو هيات مديره بانک سپه با اشاره به پتانسيل 
ها، توان و تخصص ارزي موجود در مجموعه اين بانک اظهار داشت: بانک 
سپه همواره يکي از اثرگذارترين بانک هاي کشور در عرصه فعاليت هاي 
ارزي است. وي مجموعه فعاليت ارزي بانک سپه در ده ماهه سال 94 را 2 
ميليارد و 828 ميليون و 366 هزار دالر عنوان کرد و گفت: اين ميزان فعاليت 
ارزي در ده ماهه سال 95 با 31 درصد رشد به 3 ميليارد و 716 ميليون و 

127 هزار دالر رسيده است . 

ترقي اقتصادي: معاون اسبق ارزي بانک مرکزي 
با تشريح شروط يکسان سازي نرخ ارز گفت: در 9 
ماهه ابتداي امسال 20 ميليارددالر ارز از طريق اتاق 

مبادالت فروخته شد . 
که  ها  پرسش  اين  طرح  با  سيدعلي  سيدکمال 
يا تضعيف  بدانيم  افتخار  بايد  را  تقويت پول ملي 
آن را و ساير پديده هاي اقتصادي چه تاثيري در 
اين زمينه دارند؟ گفت: دالر در يکسال گذشته 12 
ايران  بازار  درصد در دنيا گران شد و يورو که در 
به  امروز  بود  تومان  ميزان 4560  به  در سال 91 
4360 تومان رسيده است. معاون اسبق ارزي بانک 
مرکزي اظهارداشت: دولت از طريق مديريت بازار 
ارز به موضوع کنترل تورم توجه دارد و نمي خواهد 
از اين طريق تورمي اتفاق بيافتد. با اين حال در دو 
ماهه اخير بايد بررسي کرد که چه اتفاقي افتاده که 
نرخ ارز افزايش پيدا کرد که به نظر من 10 عامل در 

اين زمينه نقش داشته است . 
رييس  افزود:  مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
جمهور جديد آمريکا در يکي دو ماه اخير تهديد 
کرده که برجام را پاره خواهد کرد و اين حواشي بر 

بازار ارز و افزايش قيمت تاثير گذاشته است . 
وي تصريح کرد: حال که نرخ ارز در يک مدت کوتاه 
17 درصد گران شده نيازمند مديريت است. اينکه 
نرخ ارز بايد طبق شرايط تورمي تغيير کند و يا خير؟ 

يک سوال است . 
به گفته سيدعلي، واردکننده ها مي خواهند نرخ ارز 
پايين باشد و صادرکننده ها به دنبال افزايش آن 
هستند. در عين حال، آنهايي که دستشان به منابعي 

مي رسد مي خواهند نرخ سود پايين بيايد . 
بانک مرکزي گفت: نمي توان  ارزي  معاون اسبق 
ايجاد اشتغال، کنترل تورم، خروج از رکود و همه 
مسائل اقتصادي را در کنترل نرخ ارز ديد. ما در سال 
81 يکسان سازي نرخ ارز را با 25 ميليارد دالر انجام 
داديم و آثار آن تا چند سال بعد از آن هم باقي بود . 

وي با طرح اين سواالت که در حال حاضر آيا شرايط 
انجام نشده  ارز وجود دارد که  يکسان سازي نرخ 
است؟ آيا موانع بين المللي برداشته شده و آيا امکان 
بيان کرد: همه  ارزي وجود دارد؟  انتقاالت  نقل و 
مي دانند چند نرخي ماندن ارز فسادزا است و حاال 
800تومان  بيرون  با  مبادالت  اتاق  هاي  نرخ  نيز 
فاصله دارد .  سيدعلي تاکيد کرد: براي انجام يکسان 
سازي نرخ ارز بايد شروط آن فراهم و پول ها تامين 
شود و دريافتي ها نيز بيايد. با وجود شرايط تحريم و 
برجام، قطعا يکسان سازي نرخ ارز در آينده نزديک 

انجام مي شود . 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اعالم اينکه 
در سال جاري 80ميليارد دالر درآمد ارزي خواهيم 
نفت  از طريق  آن  ميليارد دالر  داشت، گفت: 36 
است. بايد بررسي شود که چرا با وجود کمتر بودن 
افزايش  ارز  نرخ  اما  در سال گذشته،  ارزي  درآمد 
نيافت؟ معاون اسبق ارزي بانک مرکزي اظهارداشت: 
حاال تقاضا باال رفته و در اين شرايط بحراني کساني 
خواهند  احتياطي  رفتار  هستند  ارز  نيازمند  که 
داشت. هيجانات بازار باعث شده تا سفته بازها وارد 
شوند با اين حال وضعيت ارزي ايران در سال جاري 
از سال قبل بهتر است و دولت و بانک مرکزي هم 

دسترسي بهتري به منابع ارزي دارند . 

شروط يکسان سازي نرخ ارز

اجراي طرح بخشودگي جرائم مطالبات بانک دی
ترقي اقتصادي: جرائم مطالبات معوق بانک دى با شرايط اعالم شده جديد مورد بخشش قرار 
مي گيرند.با هدف جلوگيري و پيشگيري و تعيين تکليف مطالبات غير جاري و جلوگيري از افزايش 
نسبت مطالبات به تسهيالت و ساير نسبت هاي موثر در اين زمينه با برنامه ريزي هاي مدون در 
جهت بهبود شرايط موجود و فرآيند پيگيري وصول مطالبات اقداماتي از سوي سرپرست بانک ابالغ 
شده است.بر اين اساس، در صورت تسويه بدهي از سوي مديونين از اول دي ماه تا 15 اسفندماه به 

صورت تدريجي يا دفعتا واحده نسبت به بخشش کل جريمه تأخير موافقت مي شود . 

بانک ملت از 9 محصول جديد رونمايي مي کند
محصول جديد   9 جاري  سال  پايان  تا  ملت  بانک  گفت:  ملت  بانک  عامل  مدير  اقتصادي:  ترقي 
دارد.هادي  قرار  کار  در دستور  ها  اين طرح  اجراي  و  رونمايي خواهد کرد  را  الکترونيک  بانکداري 
اخالقي فيض آثار امروز در پنل سخنراني ششمين همايش ساالنه الکترونيک و نظام هاي پرداخت 
با موضوع شرکاي تجاري نوظهور بانک ها گفت: برنامه هاي نوآوري براي رشد فين تک ها و خلق 
ارزش براي آنها بايد در دستور کا قرار بگيرد.وي ادامه داد:بانک ملت تا پايان سال جاري 9 محصول 

جديد بانکداري الکترونيک را رونمايي خواهد کرد و اجراي اين طرح ها در دستور کار قرار دارد.  . 

معامله ارز به نرخ آزاد در شعب بانک سامان
ترقي اقتصادي: ضوابط خريد و فروش ارز به قيمت آزاد در در شعب بانک سامان اعالم شد.مديريت 
بين الملل بانک با اعالم اين خبر تصريح کرد: بانک سامان به عنوان يکي از بانک هاي معتبر در زمينه 
فعاليت هاي بين المللي، هم راستا با سياست هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و براي ايجاد ثبات 
در بازار ارز کشور، براساس نرخ اعالم شده در سامانه سنا اقدام به خريدوفروش ارز مي کند.اين گزارش 
مي افزايد، تمام درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات کاالهاي غيرنفتي (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودي 
به کشور از طرف نمايندگي هاي ديپلماتيک مقيم ايران، درآمدهاي ارزي حاصل از ارايه خدمات فني و 
مهندسي (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودي به کشور از طريق دفاتر بانک هاي خارجي بابت هزينه هاي 
جانبي دفاتر مذکور و ارز ورودي به کشور از طريق سرمايه گذاران خارجي، قابل معامله به نرخ آزاد در 

شعب بانک در سراسر کشور هستند . 

گشايش اعتبارات اسنادي در بانک پاسارگاد
ترقي اقتصادي: بانک پاسارگاد آماده گشايش اعتبارات اسنادي ديداري، براي کليه گروه هاي کااليي 
مورد نياز واردکنندگان است.خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي اين بانک ضمن اعالم 
اين خبر گفت: بانک پاسارگاد آمادگي دارد در اجراي بخشنامه مورخه 1395/10/11 بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ايران، اعتبارات اسنادي ديداري، براي کليه گروه هاي کااليي مورد نياز واردکنندگان 
که داراي ثبت سفارش با نوع تأمين ارز متقاضي و نوع عمليات بانکي هستند، گشايش کند.وي ادامه 
داد: با توجه به وضعيت اعتباري متقاضي، ميزان پيش پرداخت تعيين خواهد شد که حداقل آن 10 
درصد مبلغ اعتبار اسنادي خواهد بود و بر مبناي نرخ هر دالر، معادل 36 هزار ريال، به طور علي الحساب، 
هنگام گشايش اعتبار اعتبار از متقاضيان دريافت خواهد شد. اين مبلغ در خصوص ساير ارزها متفاوت 
بانک مرکزي) در زمان معامله  اعتبار اسنادي (توسط  ارز  تأمين  خواهد بود.وي تأکيد کرد: فروش و 
اسناد، بر مبناي 100 درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و يا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهي ثبت 
آماري (هر کدام که کمتر باشد) و به  شرط عدم گذشت بيش از 6 ماه از تاريخ تأييد گواهي ثبت آماري 

صورت مي پذيرد . 

مديرعامل بانک صنعت و معدن مطرح کرد : 
نقش بانک هاي توسعه اي در دوران رکود اقتصادي

ايستانيوز:مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: 5 بانک توسعه اي در دوران رکود اقتصادي با وجود 
بانکي را در  از کل تسهيالت نظام  از 25 درصد  بانکي، بيش  از 10 درصد سپرده هاي  داشتن کم تر 
اختيار فعاالن اقتصادي قرار داده اند .  علي اشرف افخمي در سخنراني خود در دومين روز از همايش 
در  توسعه اي  بانکداري  جايگاه  و  نقش  موضوع  با  پرداخت  هاي  نظام  و  الکترونيک  بانکداري  ساالنه 
اقتصاد ايران با بيان اينکه بانک هاي "سوسيته ژنرال بلژيک" (تاسيس 1822) و "موسسه مالي ِکِردي 
فونسيه و ِکِردي موبيليه فرانسه" (تاسيس 1825) اولين بانک هاي توسعه اي در جهان به شمار مي روند، 
ادامه داد: هم اکنون در جهان بيش از 800 بانک توسعه اي وجود دارد که نقش قابل توجهي در توسعه 
کشورهاي خود ايفا مي کنند .  افخمي اظهارداشت: سابقه فعاليت بانک هاي توسعه اي در ايران به دهه 
1130 خورشيدي برمي گردد که "بانک  اعتبارات صنعتي" و "بانک توسعه صنعتي و معدني" شروع به 
فعاليت کردند . مديرعامل بانک صنعت و معدن در تبيين وظايف و کارکردهاي بانک هاي توسعه اي بيان 
کرد: اين بانک ها در راستاي برنامه هاي توسعه اي حرکت مي کنند و کم تر به حوزه امور تجاري و بانکداري 
خرد ورود مي کنند .  وي با بيان اينکه اين گونه بانک ها سودآوري را دنبال نمي کنند، افزود: رسالت اصلي 
بانک هاي توسعه اي تسهيل شرايط ورود بخش خصوصي به عرصه هايي است که در شرايط معمول 
ورود به آن شرايط ويژه اي را مي طلبد. لذا از اين حيث از ريسک پذيري باالتري نسبت به ساير بانک ها 
برخوردار هستند .  افخمي در ادامه با ارائه آماري از عملکرد 5 بانک توسعه اي موجود در کشور و مقايسه 
آن با عملکرد ساير بانک هاي کشور اظهار داشت: ميزان تأمين مالي و حمايت از فعاليت هاي اقتصادي از 

سوي بانک هاي توسعه اي در طي دوره رکود اقتصادي، بيشتر از بانک هاي ديگر بوده است . 

در همايش بانکداري الکترونيک مطرح شد

عدم رضايت وزير اقتصاد از معيشت و اشتغال مردم
بازمعمارينظامبانکي

علـي طيب نيـا وزيـر امـور اقتصـادي و دارايـي 
در مراسـم افتتاحيـه همايـش، بـا بيـان اينکـه 
از معيشـت و اشـتغال مـردم راضـي نيسـتم و 
ملـت ما شايسـته شـرايط بهتـري اسـت، گفت: 
نوين سـازي نظـام بانکي کشـور از الزامات تحقق 
سياسـت هاي کلـي نظـام اسـت به گونه يـي کـه 
ايـن موضـوع در اسـناد مهم و فرادسـتي کشـور 
آمـده اسـت. در حال حاضر بيـش از 45درصد از 
منابـع نظام بانکـي از چرخه خلق اعتبارات خارج 
شـده اسـت. مي تـوان سيسـتم بانکـي را يکي از 
مهم تريـن و موثرتريـن اجـزاي نظـام اقتصـادي 
در ارتقـاي جايـگاه ايـران در سـطح بين المللـي 
دانسـت تـا بـا به کارگيـري فناوري هـاي نويـن 
بانکـي در رونـد جهانـي شـدن قـرار بگيـرد و 
بـا ايجـاد فضـاي کارآمـد و از طريـق تعامـل بـا 
بانک هـاي خارجي و جذب منابع و سـرمايه هاي 
خارجـي بتوانيـم بـه اهـداف سـند چشـم انداز 

يابيم .  دسـت 
اصلي تريـن  کشـور  بانکـي  نظـام  افـزود:  وي 
تامين کننـده مالي واحدهاي اقتصادي در مسـير 
بهبـود تامين مالـي واحدهاي توليدي اسـت. در 
بنـد 9 سياسـت هاي ابالغي بر ضـرورت اصالح و 
تقويـت همه جانبه نظام مالي کشـور تاکيد شـده 
و رکـن اصلـي اصـالح در نظـام بانکي بهسـازي 
فناوري هـاي  از  اسـتفاده  بـا  بايـد  کـه  اسـت 

  پيشـرفته ارتباطـات و اطالعـات صـورت گيرد . 
تـورم  دسـتيابي  بـه  اشـاره  ضمـن  طيب نيـا 
فصـل  در  گفـت:  سـال جاري،  در  تک رقمـي 
رشـد  بـه  دسـتيابي  شـاهد  سـال جاري  اول 
5.4درصـدي توليـد ناخالـص داخلـي نسـبت به 
سـال قبل بوديم ضمن آنکـه در فصل دوم توليد 
ناخالـص داخلي کشـور در قياس با تابسـتان 94 
معـادل 9.2درصـد رشـد داشـته اسـت. مجموع 
رشـد اقتصـادي 6ماهـه اول 95در مقايسـه بـا 
مدت مشـابه سـال گذشـته نشـان مي دهد رشد 
اقتصـادي 7.4درصد بوده اسـت.  رشـد اقتصادي 
کـه هم اکنـون بـه آن دسـت يافته ايـم، درنتيجه 
صـادرات  و  توليـد  در  منتظـره  گشـايش هاي 
نفـت قابـل پيش بينـي بـود. البتـه بخـش نفـت 
در دسـتيابي بـه ايـن رشـد موثـر بود ولي سـاير 
بخش هـا نيـز در ايـن رشـد نقـش مهمـي ايفـا 
کرده انـد. رشـد صنعـت بعـد از چنـد دوره رکود 
مثبت شـده و رشـد کشـاورزي نيز بهبـود يافته 

است . 
بـه گفته طيب نيـا، پيش بيني روندهـا از عملکرد 
اقتصـاد  نشـان مي دهـد کـه  نيمـه دوم سـال 
ايـران در سـال 95 شـاهد رشـد اقتصـادي باالتر 
از 5درصـد و تـورم تک رقمـي خواهد بـود، البته 
بـراي دولـت مهـم اسـتمرار اين موفقيت اسـت.  
وي بـا بيـان اينکـه نبايـد اجـازه دهيـم اقتصـاد 
مجـدد دچار بي ثباتـي و تورم باال و رکود شـديد 
شـود، افزود: مهم اسـت که رشـدهاي باال همراه 

بـا کنتـرل تـورم، صادرات گرا و اشـتغالزا باشـد . 
دولـت  و  ملـت  عملکـرد  دربـاره  قضـاوت 
نيازمنـد مالحظه هايـي ازجملـه محدوديت هـا، 
سـاير  عملکـرد  و  تاريخـي  گذشـته هاي 
کشورهاسـت. بايـد درنظـر بگيريم اقتصـاد ايران 
تحريم هـا  شـديدترين  بـا  قبـل  سـال هاي  در 
مواجه بوده اسـت و همزمان يکي از شـديدترين 
مقاطـع کاهـش قيمـت نفـت را تجربـه کـرده 
اسـت. اگـر مجـدد رشـدهاي منفي اقتصـادي را 
در سـال هاي 91 و 92 بـه يـاد بياوريـم و اگـر 
عملکـرد سـاير کشـورهاي صادرکننـده نفـت را 
مـرور کنيـم، آن زمـان اسـت کـه مي تـوان بـه 
درسـتي عملکـرد ملـت و دولت ايران را بررسـي 
کـرد. اقتصـاد ايران به شـرايط کم نظيري دسـت 
يافتـه و ايـن نشـان مي دهـد اهـداف اقتصـادي 

برنامـه ششـم کامـال دسـت يافتني اسـت . 
طيب نيـا بـا طـرح اين پرسـش کـه از معيشـت 
مـردم و اشـتغال مـردم راضـي هسـتيم؟ گفـت: 
پاسـخ من منفي اسـت. ملت ما شايسـته شرايط 
بهتـري اسـت. ملـت مـا شايسـته ايـن شـرايط 

 . نيست 
قطعـا دسـتيابي بـه رشـدهاي بـاالي اقتصـادي 
شـدني اسـت به شـرط آنکه منازعـات انتخاباتي 
و اهـداف سياسـي را وارد ايـن اهـداف نکنيـم. 
سياسـي  جناح هـاي  از  خاضعانـه  و  خاشـعانه 
خواهـش مي کنـم همـراه با ملـت و در راسـتاي 

ارتقـاي ايـران اسـالمي تـالش کنيـم . 
چالش هاي کنوني نظام بانكي

   بـه گفتـه وي، چالش هـاي کنونـي نظـام بانکي 
تحـول و اصـالح در ايـن نظـام را بـه گـذرگاه 
حسـاس در پيشرفت اقتصاد کشـور تبديل کرده 
اسـت البتـه دولـت يازدهـم از ابتدا بـه اين مهم 
توجـه کرده و بـه بازيابي نظام بانکـي و نقش آن 
در پيشـرفت اقتصـاد واقف بود ولـي اين نيازمند 

سياسـت گذاري مناسـبي است
منابـع  از  از 45درصـد  بيـش  در حـال حاضـر 
نظـام بانکـي از چرخـه خلـق اعتبـارات خـارج 
شـده اسـت. انباشـت دارايي هـاي غيرجـاري و 
بدهي هـاي دولـت زنجيره يي از مشـکالت اسـت 
کـه اجـازه نمي دهـد نظام بانکـي بـه تقاضاهاي 
باالي تسـهيالت پاسـخ کافي و عرضه متناسـب 
بـا تقاضا داشـته باشـد. اگرچه حجـم بدهي هاي 
دولـت نسـبت بـه قبـل بسـيار افزايـش يافتـه 
اسـت ولي هنوز در مقايسـه با سـاير کشـورهاي 
جهـان بسـيار پاييـن اسـت ولـي حجـم بـاالي 
بدهي ها مشـکل نيسـت بلکه مشـکل نابساماني 

بدهي هـاي دولـت اسـت . 
   محدود شدن دامنه ریسک گشایش اعتبار

همچنيـن ولي الـه سـيف بـا اشـاره به بخشـنامه 
اخيـر بانـک مرکزي بـه نظام بانکي که براسـاس 
آن شـفافيت الزم نسـبت بـه گشـايش اعتبارات 
گفـت:  اسـت،  شـده  ايجـاد  بانکـي  اسـنادي 
گشـايش  لحظـه  در  بخشـنامه  ايـن  براسـاس 
اعتبـار 10درصـد به صـورت ريالـي طبـق نـرخ 

نقش روابط عمومي 
در بنگاه هاي اقتصادي

اقتصادي  بنگاههاي  بر  عمومي  روابط  نقش  امروزه 
و پيشبرد اهداف اقتصادي در کشورها را نمي توان 

ناديده گرفت و از آن غافل شد . 
در دهه ها و سالهاي گذشته نقش روابط عمومي مانند 
امروز شناخته شده نبود و صاحبان قدرت و ثروت 
تالش مي کردند تا با زور و قدرت مالي خود، حرفشان 
را به کرسي بنشانند و با اتکا به همين منابع، با افکار 
عمومي مقابله کنند اما با گذشت زمان و با گسترده 
شدن جوامع و افزايش مراودات اجتماعي، رهبران و 
صاحبان قدرت دريافتند براي نفوذ به درون انسانها 
و در اختيار گرفتن افکار عمومي، نيازمند ارتباطات 
گسترده تر هستند و اينچنين نقش روابط عمومي به 

مرور زمان و طي سالهاي اخير پررنگ تر شده است . 
به اعتقاد کارشناسان، روابط عمومي يک فعاليت و 
اقدام مديريتي است که امروزه نقش يک ديده بان 
را بر عهده دارد؛ به گفته »رکس هارلو« - از پيشگامان 
روابط  انجمن  بنيانگذار  و  جهان  در  عمومي  روابط 
کار  و  وظيفه  يک  عمومي،  روابط  آمريکا-  عمومي 
مديريتي مشخص است که به ايجاد و حفظ و خطوط 
دو جانبه ارتباطي، درک دو جانبه و همکاري متقابل 

بين يک سازمان و عموم مردم کمک مي کند . 
در عصر حاضر، روابط عمومي در سطح استراتژيک 
و عالي يک سازمان قرار دارد و جايگاه آن در درون 
هيأت مديره سازمان است. از آنجا که اجراي برنامه 
تغيير و تحول در هر سازمان با مخالفت بخشي از 
روابط عمومي در  بود نقش  کارکنان همراه خواهد 
اين سطح بسيار حائز اهميت است زيرا اين بخش 
و  تغييرات  برابر  در  واکنشهاي مخاطبان  بررسي  با 
پيامهاي سازماني مي تواند به سازمان مربوطه کمک 
نمايد تا تصميمات نامناسب خود را شناسايي و به 
با  عمومي  روابط  واقع،  در  ورزد.  مبادرت  آن  بهبود 
مطالعه مشکالت و مسائل موجود پيرامون سازمان در 
نقش پزشک سازماني ظهور و پس از تحقيق درباره 
مشکل و تشخيص عوامل به وجود آورنده آن، برنامه 
مناسب و پيشنهادي عملي خود را در اختيار مديريت 
سازمان قرار مي دهد  .  در اين ميان نقش و قدرت 
و  فعاليت هاي فروش  روابط عمومي در پشتيباني 
بازاريابي سازمانها يا بنگاههاي اقتصادي، را نبايد ناديده 
گرفت زيرا حضور پررنگ اين بخش نه تنها بسيار مهم 
وحياتي است بلکه باعث افزايش »سهم از اذهان« و به 
طبع آن »سهم از بازار« مي شود .  در واقع روابط عمومي 
مي تواند نقش مهمي در توسعه برنامه هاي پيشبرد 
فروش بازي کرده و مشتريان کنوني را افزايش دهد. 
به عالوه روابط عمومي يک اهرم پرقدرت و بهينه براي 
عرضه و فروش ايده ها، ورود به بازارهاي جديد، تغيير 
عقايد تثبيت شده، راه اندازي، ادغام و تصاحب شرکت 
ها و در نهايت توسعه و پخش محصوالت، خدمات 

افکار و ايده هاي جديد به شمار مي رود . 
غيردولتي  و  دولتي  سازمانهاي  کليه  در  امروزه 
موسسه هاي بازرگاني، واحدهاي خدماتي، صنعتي و 
توليدي،دانشگاه ها در هر کشوري نيز، روابط عمومي 
جايگاه ويژه اي براي توسعه همه بخش ها داشته و 
همواره تالش مي کنند تا پشتيباني و همکاري عمومي 
را به خود جلب کنند اين در حالي است که بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي به دليل غفلت از روابط عمومي ها 
و حرکت نکردن به سوي بازاريابي به عمر خود پايان 
داده اند .  در عصر حاضر شرکت هاي سرمايه گذاري و 
بنگاههاي اقتصادي، براي دستيابي به سازماني پويا و 
پيشتاز در بازار سرمايه، با در نظر گرفتن امکانات موجود 
در جهت جذب و بکارگيري سرمايه و نقدينگي بازار و 
معرفي شرکت متبوع خود، از روشهاي نوين ارتباطي 
در قالب فعاليت هاي روابط عمومي بهره مي برند .  در 
واقع شرکت هاي سرمايه گذار به عنوان موثرترين 
موتور محرکه اقتصاد کشور و تقويت کننده صنايع 
مولد، مي توانند با به کارگيري برنامه  هاي راهبردي 
روابط عمومي به همراه طرح نقاط ضعف، قوت ، تهديد 
و فرصت آن و با بهره گيري منسجم و يکپارچه از 
ابزارهاي ارتباطي و رسانه  به انتقاِل موثر و هدفمنِد 
پيام هاي سازمان به مخاطبان پرداخته و آنها را همراه 
خود نمايد  .  در اين ميان برخي افراد بر اين باورند که 
فعاليتهاي روابط عمومي بي شباهت به بازاريابي نيست 
زيرا نقش موثري در معرفي و پيشبرد اهداف تجاري 
يک سازمان و بنگاه اقتصادي دارد؛ بله اگرچه روابط 
عمومي و بازاريابي هردو اهدافي براي کسب و کار دارند 
و هر دو متمرکز بر تصوير برند هستند اما مجموعه تيم 
بازارياب مشتريان را در ايجاد انگيزه براي خريد يک 
محصول با برندي خاص ترغيب مي کنند در حالي که 
روابط عمومي ها با استفاده از ابزارهاي الزم مشتريان 
را تشويق و قانع مي کنند که يک محصول با برندي 
خاص را خريداري کنند .  در حقيقت برنامه هاي روابط 
عمومي به عنوان ابزارهاي کارآمد و موثر در زمينه 
ترويج و پيشبرد  (Promotion Mix)  از اهميت بسزايي 
در تحقق اهداف بازاريابي شرکتها برخوردار است. به 
اعتقاد کارشناسان، روابط عمومي جزء پيوسته اي از 
يک آميزه بازاريابي يکپارچه و متعادل است که حداقل 
بايد درصدي از بودجه بازاريابي بدان تخصيص يابد .  
همچنين روابط عمومي مي تواند نقش عمده اي در 
پشتيباني يا راه اندازي کارکنان يا فعاليت هاي مربوط 
به ارتباطات فروش و حفظ مشتريان داشته باشد اما 
در صورتي که اين بخش نتواند نقش خود را به عنوان 
يک تاثيرگذار بر افکار عمومي و مخاطبان به خوبي 
بازي نمايد آن بنگاه اقتصادي قدرت رقابت را از دست 

مي دهد و قطعا زمين خواهد خورد . 

دیدگاه

امیررضا خلیلي
مدیر روابط عمومي موسسه اعتباري ملل

بررسـي ابعاد سیاسـتي و نهادي نقش و جایگاه شـبكه بانكي، زیرسـاخت هاي فناوري اطالعات، الزامـات بین المللي و 
مدل هـاي نوظهور از محورهاي مورد بررسـي درششـمین همایش بانكـداري الكترونیک و نظـام پرداخت بودهمچنین 
در ایـن همایـش  به نقـش و جایگاه بانک مرکزي، نظـام اطالعاتي بانک ها، قوانین و مقررات موردنیاز، بازمهندسـي نظام پرداخـت و بانكداري الكترونیک 
کشـور و استاندارد سـازي فرآیندهـاي بانكـي توجـه ویژه شـد . بر همین اسـاس وزیر اقتصاد بر بهسـازي نظـام بانكي تاکیـد داشـت و از آن به عنوان 
گـذرگاه حسـاس در پیشـرفت اقتصادي کشـور یاد کـرد. رئیس کل بانـک مرکزي نیز بـه وجه ایجابي نظام هـاي پرداخت توجـه کرد و گفت: "اسـتقرار 
کامـل نظام هـاي پرداخـت مي توانـد به طـور بالقوه نیـاز اقتصاد بـه نقدینگي را بـدون افزایش در پایـه پولي مرتفـع سـازد." در واقع هر دو مقـام بر این 

نكتـه تاکید داشـتند که مي توان از بسـتر بانكـداري الكترونیک، نظام بانكـي در ایران را بازمعمـاري کرد. 

امیراسماعیل کاظمی

علي الحسـاب 3600تومـان بـراي هـر دالر پيش پرداخـت صـورت مي گيـرد که 
تـا زمان معامله اسـناد نـزد بانک گشـايش کننده اعتبار به عنـوان پيش پرداخت 
باقـي مي مانـد .  سـيف درخصـوص نـرخ دالر 3600تومانـي کـه تيتـر برخـي 
رسـانه ها بـه ايـن موضـوع اختصـاص يافتـه و ممکن اسـت سـوءتفاهم هايي را 
ايجـاد کنـد، توضيـح داد: 10درصـد معـادل ريالـي برمبناي نرخ علي الحسـاب 
3600تومـان بـراي هر دالر در زمان گشـايش اعتبار اسـنادي دريافت مي شـود . 
وي تصريـح کـرد: در زمـان معامله اسـناد دو نـرخ درنظر گرفته مي شـود؛ يکي 
نـرخ بازار آزاد در زمان گشـايش اعتبـار و ديگري نرخ بـازار آزاد در زمان معامله 
اسـناد، هـر کـدام کمتـر بـود مبنـاي محاسـبه و تسويه حسـاب قـرار مي گيرد. 
بـه ايـن ترتيـب يک حاشـيه امـن بـراي گشـايش کننده اعتبـار ايجـاد و دامنه 

ريسـک محدود مي شـود . 
رييـس شـوراي پـول و اعتبـار بـا تاکيـد بر اينکـه روند کاهشـي قيمـت ارز در 
بـازار برقـرار اسـت، گفت: نـرخ دالر از حداکثر سـقف متداول فصلي گذشـته و 
در حـال حاضـر روندي کاهشـي را در پيش گرفته و بازار در اين مسـير به ثبات 
رسـيده اسـت. روند فعلـي بازار ارز بـراي فعاالن اقتصـادي و بازرگانان طبيعي و 

عادي اسـت و هيچ مشـکلي وجود نـدارد . 
 99درصد تراکنش هاي بانكي موفق هستند  

رييـس کل بانـک مرکـزي از سـهم 96درصـدي ارزش پرداخـت الکترونيک به 
توليـد ناخالـص داخلـي خبـر داد و گفت: 99درصـد تراکنش هـاي بانکي موفق 
اسـت. بـر اسـاس آخريـن برآوردها سـهم ارزش پرداخـت الکترونيک شـاپرکي 
بـه توليـد ناخالص بالغ بر 96درصد اسـت. بيشـترين ميزان تراکنـش مرتبط با 
کارتخوان هـاي فروشـگاهي اسـت که ميـزان تراکنش هـا بيش از 11برابر شـده 
اسـت.  بانـک مرکـزي وظيفه خطير نظـارت بر نظام هـاي پرداخـت را به عهده 
دارد و بـر اين اسـاس سياسـت ها، دسـتورالعمل ها و بازطراحي هـاي مقتضي در 
نظـام پرداخـت را تدويـن و بـه بازيگران اين صنعـت ابالغ کرده اسـت. به گفته 
سـيف: تغييـر روش هـا و مدل هـاي کسـب و کار کـه برآمـده از رقابت هسـتند 
بـه شـرط عـدم آسيب رسـاني به ثبـات نظـام پرداخت و حقـوق مشـتريان آثار 

مثبتـي را به دنبـال دارد . 
تبعـات  پرداخـت  نظـام  در  اختـالل  ايجـاد  کـه  اسـت  شـرايطي  در  ايـن 
جبران ناپذيـري را بـه دنبـال داشـته و امنيـت مبـادالت در پرداخـت مهم ترين 
چالشـي اسـت کـه نظام هـاي پرداخـت بـا آن مواجهنـد کـه البتـه امـروز بـا 
پيشـرفت فنـاوري، اقدامـات پيشـگيرانه يي همچون طراحي اسـکناس هاي غير 
قابـل جعـل و تاميـن امنيـت نقـل و انتقـاالت پولـي جـاي خـود را بـه تدوين 

اسـتانداردها و نظارت هـاي خـاص در حـوزه فنـاوري ارتباطـات داده اسـت . 
عقب ماندگي در حوزه زیر ساخت  

   همچنيـن واعظـي، وزيـر ارتباطـات و فناوري اطالعـات از برگـزاري منظم اين 
همايـش در سـال هاي اخيـر تقديـر کـرد و گفـت: پيش بينـي مي شـود درآمد 
پرداخـت همـراه در سـال 2017 از هـزار ميليـارد دالر فراتـر رود. اين تحوالتي 
اسـت کـه در دنيـا و کشـورهاي صنعتـي در حـال وقـوع اسـت و چنانچـه مـا 
بـه اسـتقبال ايـن پديده هـا نرويـم، ايـن تغييـرات به مـا تحميل خواهند شـد.   
واعظـي گفـت: سـه سـال قبـل در سـومين همايـش بانکـداري الکترونيـک و 
نظام هـاي پرداخـت اعالم کردم بانکداري الکترونيک پيشـتاز اسـت و پيشـرفت 
خوبي داشـته اما در حوزه زيرسـاخت شـبکه بسـيار عقب هسـتيم و قول دادم 
تـا دو سـال آينـده بتوانيم آنچه مورد نياز شـبکه بانکداري کشـور اسـت، فراهم 

کنيـم. دليـل هم اين اسـت که اعتقـاد داريم بايد دولـت الکترونيـک راه اندازي 
شـود، بايـد بانکداري الکترونيک نيز به روز باشـد. در غير ايـن صورت نمي توانيم 

در زمينـه دولـت الکترونيـک بـه آنچـه مي خواهيم دسـت يابيم . 
وي افـزود: ديـدگاه دولـت يازدهم توسـعه يي اسـت و بـا وجـود محدوديت هاي 
موجـود در 3 سـال گذشـته، هرگـز رويکرد توسـعه  آن تحت تاثير قـرار نگرفته 
اسـت. به خصـوص در يک سـال گذشـته و پـس از برداشـته شـدن تحريم هـا و 
اجرايـي شـدن برجـام، شـاخص هاي اقتصادي رو به رشـدي را شـاهد هسـتيم . 
   واعظـي در ادامـه افـزود: آنچـه مربـوط بـه وزارت ارتباطات و عرصه  ICT  اسـت 
تالش بر اين بوده که از اين حوزه جهاني عقب نباشـيم. در سـه سـال گذشـته 
فقـط در حـوزه زيرسـاخت و دسترسـي 12هزار ميليـارد تومان سـرمايه گذاري 
صـورت گرفتـه کـه 8هـزار ميليـارد تومـان از آن مربـوط به بخـش خصوصي و 
4هـزار ميليـارد تومـان سـرمايه گذاري دولـت بـوده اسـت. بنابـر آن اسـت که 
در برنامـه توسـعه ششـم در ايـن حـوزه 60 هـزار ميليـارد تومـان ديگـر نيـز 
توسـط بخـش خصوصـي سـرمايه گذاري صـورت گيـرد که ايـن رقم سـه برابر 
سـرمايه گذاري بخـش دولتي يعني 20هـزار ميليارد تومان خواهـد بود و اعتقاد 
بـر آن اسـت کـه عالوه بـر اين 60هـزار ميليارد تومـان، 50هزار ميليـارد تومان 
سـرمايه گذاري نيـز در صنايـع مرتبط با  ICT  صـورت خواهد گرفت. لـذا در اين 

حوزه سـعي شـده تـا زمينه ها بـراي دسترسـي بخش بانکـداري فراهم شـود . 
واعظـي بـا اشـاره به تحوالت دنيـا افزود: امروزه شـاهد اتفاقاتي در دنيا هسـتيم 
کـه نگاهـي بـه آنهـا بـه مـا کمـک مي کنـد، بدانيـم مـا کجـا هسـتيم و دنيـا 
کجاسـت. امـروز تعداد کاربـران اينترنت در جهان از 3/5ميليـارد نفر عبور کرده 
اسـت. ضريـب نفـوذ بانـد پهن سـيار بـه 50درصـد رسـيده و تعداد مشـترکان 
تلفـن همـراه بـه7 ميليـارد نفـر افزايـش پيـدا کـرده اسـت. از نظـر ما کـه اين 
تحـوالت را پيگيـري مي کنيـم، تحـوالت بسـياري در حـال رخ دادن اسـت. در 
بحث هـاي گذشـته عنـوان مي شـد بخـش سـخت افزاري حـوزه  ICT  هـر 6ماه 
يک بـار متحـول مي شـود. سـپس اين گونـه عنـوان مي شـد کـه نرم افزارهايـي 
توليـد مي شـوند کـه فضاي مجـازي جهـان را متحـول کرده اند. امـروزه معتقد 
هسـتيم همـه اينهـا در حـوزه خدمـات خـود را به شـدت نشـان مي دهنـد و 

نمي توانيـم در مقابـل ايـن تحـوالت بي توجه باشـيم . 
وزيـر ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات درآمـد پرداخت همـراه را در سـال 2015 
برابـر بـا 450ميليـارد دالر عنوان کـرد و افزود: پيش بيني مي شـود ايـن درآمد 
در سـال 2017 از هـزار ميليـارد دالر فراتـر رود. اين تحوالتي اسـت که در دنيا 
و کشـورهاي صنعتـي رخ مي دهـد و چنانچـه مـا بـه اسـتقبال اين تغييـرات و 
پديده هـا نرويـم، ايـن تغييرات بـه ما تحميل خواهند شـد. لذا نکتـه اصلي من 
ايـن اسـت کـه مـا بايد به هـر حال بـه اسـتقبال برخـي از اين تحـوالت برويم. 

بنابرايـن بايد ايـن تغييرات در بانکـداري ايران نيـز رخ دهد . 
واعظـي گفـت: درآمـد جهانـي ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات در سـال 2017 
بـه 4400ميليـارد يـورو خواهـد رسـيد. در ضمـن پديده هـاي جديـدي در راه 
اسـت کـه ايـن حـوزه را تحـت تاثيـر قـرار خواهـد داد. امـروز در کشـور و دنيا 
بـا نسـل سـوم و نسـل چهارم تلفـن همـراه مواجه هسـتيم. امـا بدانيـد که در 
چهـار سـال آينـده کـه برخـي مي گوينـد در سـال 2018 و برخـي مي گوينـد 
در سـال 2020نسـل پنجـم تلفـن همـراه را خواهيـم داشـت. در نسـل پنجـم 
سـرعت 10 برابـر نسـل چهارم خواهـد بود. ما با اينترنت اشـيا مواجه هسـتيم. 
بديـن معنـا کـه تـا سـال 2025 بـه روايتـي 50 ميليـارد و بـه روايتـي ديگر تا 
100ميليارد اشـيا و انسـان بـه اينترنت متصل مي شـوند. ما بـا داده هاي عظيم 
پـردازش عظيـم و چـاپ سـه بعـدي مواجه هسـتيم که همگي تحوالتي اسـت 
کـه چالش هايـي براي ما بـه وجود خواهـد آورد. بنابرايـن بايد بازنگـري در کار 

خود داشـته باشـيم . 
آغاز عصر جدید خدمات مالي  

علي ديواندري دبير ششـمين همايش بانکداري الکترونيک در مراسـم افتتاحيه 
تصريـح کـرد: فين تک هـاي نوظهور در سـال هاي اخيـر مي توانند آغـازي براي 

عصـر جديـد خدمـات مالـي مبتنـي بر فنـاوري 
باشـند کـه بـا حمايـت بانک هـا و زمينه سـازي 
بانـک مرکزي توانايي آن را دارند که اکوسيسـتم 

بانکـي را به نفع مشـتريان تغييـر دهند . 
وي افـزود: بـا وجـود اينکـه در عرصـه بانکداري 
الکترونيک، پيشرفت هاي چشـمگيري در کشور 
روي داده اسـت، هنـوز اسـتفاده از فناوري هـاي 
تـازه موجب تحول در کسـب وکار بانک ها نشـده 
اصلـي  هسـته  کـه  مالـي  واسـطه گري  اسـت. 
فعاليـت نظـام بانکـي را تشـکيل مي دهـد، هنوز 
بـه گونه يـي محسـوس از ايـن فرآيندهـا متاثـر 
نشـده اسـت. شـايد ضـرورت ايجـاب کنـد کـه 
بانکـي  مقررات گـذاران و مديـران ارشـد نظـام 
نسـبت بـه "فنـاوري" نگرشـي متفـاوت داشـته 
باشـند و آن را نـه تنهـا بـه عنـوان يـک ابـزار 
بلکـه بـه عنـوان پيشـران تحـول مـدل کسـب 
از ايـن رو بـراي  و کار جديـد بانکـي ببيننـد. 
نهادينـه کـردن فناوري هـاي نـو در نظـام بانکي 
و تغيير سـاختاري در رويکرد کسـب وکار بانک ها 
توسـعه  جهـت  الزم  بسـترهاي  دارد  ضـرورت 

متقـارن و همه جانبـه ايـن مهـم فراهـم آيـد . 
رييـس پژوهشـکده پولـي و بانکي با بيـان اينکه 
مدل سـنتي بانکداري ديگر پاسـخگوي نيازهاي 
رو بـه افزايـش مشـتريان نظـام بانکـي نيسـت، 
ادامـه داد: توسـعه بانکـداري الکترونيـک بايـد 
از مسـير تعريـف الگوهـاي متنوعـي از کسـب و 
کار بانکـي دنبـال شـود؛ الگوهايـي کـه در عين 
سـودآوري بـا روندهاي بين المللـي و همچنين با 
اسـتانداردهاي بانکداري اسـالمي منطبق باشند . 
رييـس پژوهشـکده پولـي و بانکي گفـت: بانک 
مرکـزي، به عنـوان رکن بنيـادي تامين امنيت 
توسـعه  بـا  الکترونيکـي  پرداخـت  نظام هـاي 
پاسـخگويي  شـبکه،  امنيـت  کنتـرل  مرکـز 
نظـام  ايجـاد  (کاشـف)،  بانکـي  فوريت هـاي 
ايجـاد  و  (نمـاد)  امضـاي ديجيتـال  مديريـت 
مشـتريان  هويتـي  اطالعـات  جامـع  پايـگاه 
(نهـاب) گام هـاي مهمي برداشـته اسـت که از 
عـزم راسـتين ايـن نهـاد بـه عنـوان تنظيم گر 
زيرسـاخت هاي  برقـراري  در  پرداخـت  نظـام 
قانونـي، حقوقـي، فنـي و اجرايـي الزم جهـت 
مبـادالت  سـالمت  و  امنيـت  درجـه  افزايـش 

مالـي حکايـت دارد . 
   نقشه راه  بانک مرکزي

همچنيـن علـي کرمانشـاه، معـاون فناوري هاي 
نويـن بانـک مرکـزي گفـت: نقشـه راه 1400 
بانـک مرکـزي بـه عنـوان برنامـه تحـول بخش 
بانـک مرکـزي بـا رويکـرد فناورانـه بـا محوريت 
برنامه هـاي بازآفرينـي نظـام بانکـي طراحـي و 

مي شـود .  پياده سـازي 
علـي کرمانشـاه دو پارادايـم را بـراي پيشـبرد 
متصـور  کشـور  بانکـي  نظـام  در  نـوآوري 
نـوآوري  پيشـبرد  بـراي  گفـت:  و  دانسـت 
دو  بـه  مي تـوان  کشـور  بانکـي  شـبکه  در 
تدريجـي  (Incremental)  و  نـوآوري  پارادايـم 
ساختارشـکن  (Disruptive)  اشـاره  نـوآوري 
کـرد. پارادايـم نـوآوري تدريجـي بـه معنـاي 
انجـام نـوآوري در سيسـتم هاي موجـود و نيـز 
سـاختارها  در  عملکـرد  بهبـود  و  پشـتيباني 
نـوآوري  و  اسـت  موجـود  کسـب وکارهاي  و 
ساختارشـکن نيـز دنبـال توليـد مسـير جديد 
بـا اسـتفاده از ICT  ، ايجـاد تحوالت سـاختاري 
در صنعـت و اقتصـاد و نيـز توسـعه مدل هـاي 

کسـب وکار جديـد اسـت . 
بـه نقـش (فنـاوري اطالعـات و  بـا اشـاره  او 
پارادايم هـاي معرفي شـده  ارتباطـات  ICT ( در 
تصريـح کرد: در صورتي  که گسسـتگي فناوري 
نـوآوري  باشـد،  سـازماني  گسسـتگي  همـراه 
نمي توانـد در سـاختارهاي جديد شـکل بگيرد 
بنابرايـن بايـد پارادايـم دوم و ظهـور فين تک ها 
را دنبـال کـرد. بـا ايـن حـال در صورتـي کـه 
گسسـتگي  فنـاوري،  گسسـتگي  بـا  همـراه 
سـازماني رخ ندهد، مي تـوان پارادايم اول را پي 
گرفـت. در ايـن حالت بايد رويه هاي گذشـته را 
فرامـوش کنيـم و روي مدل هـاي ذهنـي نوين 

کنيم .  تمرکـز 
از  را  فين تک هـا  پديـده  ظهـور  و  بـروز  وي 
جملـه مصاديـق و روندهـاي ايجـاد تغييـر در 
نوآوري هـاي  بانکـي خوانـد و گفـت:  صنعـت 
ساختارشـکن فيـن تک هـا از مصاديـق ايجـاد 
تحـول در صنعـت بانکـي هسـتند. بـر اسـاس 
يـک مطالعه در سـال 2016، عوامـل چهارگانه 
منابـع  وجـود  مشـتريان،  انتظـارات  افزايـش 
ريسـک پذير (VC)  ، کاهـش موانـع ورود و نيـز 
افزايـش نوآوري هـاي تکنولوژيـک در رشـد و 
حـال  در  بوده انـد.  موثـر  فين تک هـا  توسـعه 
حاضـر به طـور متوسـط 50درصد از مشـتريان 
فين تک هـا  محصـول  يـک  از  حداقـل  بانـک، 

مي کننـد .  اسـتفاده 
   وي مهم تريــن رونــد ســال 2016 را ايجــاد 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــداري عن ــا در بانک پلتفرم ه
کــه  هســتند  چارچوب هايــي  پلتفرم هــا، 
همتايــان  (Peers)  و   ،  (Users) کاربــران آن  در 
عرضه کننــدگان  (Providers)  در همــکاري بــا 
ــب  ــق و کس ــراي خل ــتمي را ب ــم، اکوسيس ه
ــوک،  ــوگل و فيس ب ــد. گ ــاد مي کنن ارزش ايج
ــت وجو و  ــوزه جس ــال در ح ــرم ديجيت دو پلتف
رســانه هاي اجتماعــي هســتند. همان طــور کــه 
ــرم در خرده فروشــي اســت.  ــک پلتف ــازون ي آم
در حــوزه بانکــداري نيــز مهم تريــن رونــد ســال 
ــت.  ــداري اس ــا در بانک ــاد پلتفرم ه 2016 ايج
ــرکت هاي  ــم ش ــا و ه ــم بانک ه ــه ه ــي ک جاي
ــه  ــوده و ب ــي اســتراتژيک ب ــر تحول ــا، آغازگ نوپ
بانکــداري  پلتفرم هــاي  ســمت اســتقرار در 
حرکــت مي کننــد  Intuit . و  PayPal  و بســياري از 
ــدل  ــن م ــي از اي ــر نمونه هاي ــاي ديگ فين تک ه

ــتند .  ــي هس ــي بين الملل ــام مال در نظ

قطعا دستیابي به رشدهاي باالي اقتصادي 
شدني است به شرط آنكه منازعات انتخاباتي 
و اهداف سیاسي را وارد این اهداف نكنیم. 
خاشعانه و خاضعانه از جناح هاي سیاسي 

خواهش مي کنم همراه با ملت و در راستاي 
ارتقاي ایران اسالمي تالش کنیم . 

محمود واعظی/ وزير ارتباطات و فناوری اطالعاتولی اله سيف/ رئيس کل بانک مرکزی

علی طيب نيا/ وزيراقتصاد

دکتر علی کرمانشاهی/معاون فناوری های نوين بانک مرکزی علی ديواندری/رئيس پژوهشکده پولی و بانکی 
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تحلیل6

لزوم اصالح نظام کارمزدهاي 
الکترونيکي بانک ها

هميشــه در خصــوص ورود تکنولــوژي هــاي 
مختلــف بــه کشــورها مشــاهده مــي شــود 
کــه فرهنــگ اســتفاده از ايــن نــوآوري هاي 
ــاد آن  ــن ابع ــر گرفت ــدون در نظ ــد ب جدي
ديرتــر و يــا شــايد بهتــر اســت گفتــه شــود 
کندتــر در ميــان افــکار عمومــي گســترش 
ــده  ــب ش ــر موج ــن ام ــد و همي ــي ياب م
اســت کــه در برخــي مــوارد ســرعت گيــر 
ــي  ــن کشــورها در اقتصــاد جهان توســعه اي

نيــز باشــد . 
اکنــون ســرويس هــاي پرداخــت الکترونيک 
در ايــران کــه بــا ســرعت قابــل توجهــي در 
ــکل  ــا ش ــان بانک�ه ــي مي ــي رقابت فضاي
ــران و  ــراي کارب ــت ب ــه اس ــعه يافت و توس
مشــتريان بانــک هــا مجانــي اســت امــا اين 
ــت؛ در  ــر اس ــا در ظاه ــودن تنه ــگان ب راي
مــدل فعلــي کارمــزد، شــبکه بانکــي تقريبــا 
ــد  ــي کن ــت م ــا را پرداخ ــه ه ــام هزين تم
ــت نيســت  ــام واقعي ــاز تم ــم ب ــن ه ــا اي ام
ــا  ــراي بانک ه ــه ب ــن هزين ــن اي ــرا تأمي زي
بــه معنــاي بــاال رفتــن قيمــت تمــام 
ــن موضــوع  شــده تســهيالت اســت کــه اي
ــت  ــوردن اس ــم خ ــال رق ــي، در ح در حال
ــه واقــع همــه مــردم آن را پرداخــت  کــه ب

مي کننــد . 
ــزد  ــل کارم ــته از مح ــال گذش ــاپرک س ش
تراکنــش هــاي انجــام شــده رقمــي در 
درآمــد  تومــان  ميليــارد   228 حــدود 
ــتاب  ــراي ش ــد ب ــن درآم ــت. اي ــته اس داش
ــت.  ــيده اس ــان رس ــارد توم ــه 397ميلي ب
ــز از  ــاع ني ــاي مش ــدوق ه ــا و صن بانک ه
ــت  ــت برداش ــه باب ــي ک ــل کارمزدهاي مح
ــدود 1600  ــد ح ــي کنن ــت م ــه درياف وج
ميليــارد تومــان دريافتــي داشــته انــد. 
ــوان  ــه عن ــي« ب ــي اس پ ــرکت هاي »پ ش
ارائــه خدمــات پرداخــت  خــط مقــدم 
الکترونيــک در ســال گذشــته از محــل 
هــزار   2 حــدود  دريافتــي  کارمزدهــاي 

ــد .  ــته ان ــد داش ــان درآم ــارد توم ميلي
از آنجايــي کــه تمــام ايــن کارمزدهــا اعــم از 
کارمزدهــاي پرداختــي به شــاپرک، شــتاب، 
صنــدوق مشــاع و شــرکت هــاي »پــي اس 
پــي« توســط بانــک هــا پرداخــت مــي شــود 
ــي  ــبکه بانک ــت ش ــوان گف ــي ت ــع م در واق
ــدود5  ــي در ح ــته رقم ــال گذش ــور س کش
هــزار ميليــارد تومــان بابــت پرداخــت هــاي 
الکترونيــک هزينه مســتقيم پرداخــت کرده 

است . 
اکنــون شــبکه بانکــي ســاالنه 5 هــزار 
ميليــارد تومــان در ايــن خصــوص پرداختي 
ــده  ــه ش ــات ارائ ــه خدم ــي ب ــا نگاه دارد ب
بانــک هــا در ايــن زمينــه چه از بعــد امنيتي 
و چــه از بعــد تســهيل در امــور و کمــک بــه 
حفــظ محيــط زيســت ايــن نکتــه برجســته 
مــي شــود کــه بانــک هــا بايــد ايــن هزينــه 
را از محــل دريافــت ســود تســهيالت تامين 
کننــد؛ بــا فــرض حاشــيه ســود يــک 
ــراي تســهيالت، شــبکه بانکــي  درصــدي ب
ــادل  ــان مع ــارد توم ــزار ميلي ــد 500 ه باي
نيمــي از نقدينگــي کشــور تســهيالت بدهد 
ــال عــدم بازگشــت  ــدون يــک ري آن هــم ب

ــا ايــن هزينــه تاميــن شــود .  ت
عــدم دريافــت کارمــزد در ايــن تراکنش هــا 
ــت  ــده اس ــب ش ــا موج ــک ه ــوي بان از س
ــوزه  ــا در ح ــد کارمزده ــام ناکارآم ــه نظ ک
پرداخــت الکترونيــک بــه کشــورمان ايــران 
ــي را  ــاي مختلف ــه ه ــردم هزين ــن و م زمي

ــد .  تحميــل کن
هزينــه هــاي ســربار و غيــر مســتقيم 
فراوانــي بابــت ايــن خدمــات، بــه مشــتريان 
خدمــات بانکــي تحميــل مــي شــود و ايــن 
ميــزان بســيار بيشــتر از مقــداري اســت که 
ــتقيم و  ــزد مس ــت کارم ــورت پرداخ در ص
ــت  ــي پرداخ ــتريان بانک ــد  مش ــفاف باي ش

ــد .  کنن
ــن  ــران زمي ــورمان اي ــه کش ــون ک ــا اکن ام
ــون  ــته همچ ــکالت گذش ــذار از مش ــا گ ب
ــد و  ــر رش ــه فک ــه ب ــاي ظالمان ــم ه تحري
ــي اســت و از  ــن الملل ــاي بي توســعه بازاره
ســويي ديگــر تــالش مــي شــود بــا اجرايــي 
شــدن اقتصــاد مقاومتي کشــوري مقــاوم در 
ــت  ــيم، وق ــادي باش ــالت اقتص ــل حم مقاب
ــدرکاران  ــت ان ــه دس ــت ک ــيده اس آن رس
ــن  ــزي و تدوي ــه ري ــا برنام ــووالن ب و مس
عملياتــي  ضمــن  مناســب  اســتراتژي 
ســاختن نظــام کارآمــد کارمزدهــا پويايــي 
ــي  ــازار پول ــه ب ــبي را ب ــگري مناس و کنش
ــا  ــر ب ــويي ديگ ــد. از س ــه کنن ــور هدي کش
توجــه بــه ضــرورت اقدامــات عملــي بــراي 
ــر  ــه نظ ــان ب ــن زم ــود در اي ــروج از رک خ
مــي رســد ايــن اقــدام مــي توانــد يکــي از 
ــراي خــروج از  شــاخص هــاي کنشــگري ب
ايــن وضعيــت و رســيدن بــه اقتصــاد پويــا 

ــد .  باش

هادي قدیمي
  عضو هیات مدیره بانک ایران زمین  

    بررسي مشکالت صنعت در پساتحريمیادداشت

مشکالتبخشتوليدتنهاتحريمنيست
ترقي اقتصادي: به نظر پرویزصداقت ایران براي ورود سرمایه گذار 
گروه  در  که  کاري  نیروي  دارد،   زیادي  کار  نیروي  است.  جذاب 
سرمایه گذار  براي  مي تواند  دارد  قرار  بیكار  تحصیلكرده هاي 
خارجي جذاب باشد، ولي عوامل محدود کننده اي هم وجود دارد . 

از مهم تریـن مشـكالت  پرویـز صداقـت  معتقـد اسـت یكـي 
سـرمایه گذار خارجـي مي توانـد ایـن باشـد کـه طـرف مذاکره 
خـود را به خوبـي نمي شناسـد، به بیان دیگـر او نمي دانـد که در 
ایـن فضـا با چـه گروهي مي توانـد مذاکـره کند؟ نوعي آنارشـي 
در عرصـه سیاسـت و رقابـت مخـرب کـه در ایـن چارچـوب 
وجـود دارد کـه مانـع پیشـبرد اقتصاد مي شـود. همچنیـن مانع 
محدودکننـده دیگـر ایـن اسـت کـه در منطقـه اي هسـتیم که 

مـدام دچـار بحـران اسـت و همین ریسـک سیسـتمي در ورود 
سـرمایه گذار خارجـي تاثیـر منفـي دارد . 

با  داریم  انتظار  چرا  که  سوال  این  کردن  مطرح  با  ادامه  در  وي 
وجود این همه مانع سرمایه گذار خارجي ایران بیاید؟ ایران براي 
به مجموعه  با توجه  باشد. ولي  از کشورها مي تواند جذاب  خیلي 
نیست  واقع بینانه  دارد  ایران  در  گذاري  سرمایه  که  ریسک هایي 
که فكر کنیم حجم باالیي از سرمایه گذاري به ایران ورود خواهد 
کرد. مگر اینكه فكر کنیم مي توانیم به قبل از بحران هسته اي که 
گفتگوي  مشروح  ادامه  در  برگردیم.  نداشتیم  قرار  نقطه صفر  در 
خبرنگار ما را با  پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیل گر و کارشناس 

حوزه اقتصاد سیاسي مي خوانید.

توسط مدير عامل ايران کيش صورت گرفت   ترقي اقتصادي: غفلت از زمينه سازي درست، مذاکره هاي ناکافي با 
نمايندگان اصناف و نبود اتحاد الزم ميان فعاالن صنعت پرداخت 
از جمله داليل شکست طرح دريافت کارمزد از تراکنش ها بود زيرا 
زماني که طرح اخذ کارمزد از پذيرندگان مطرح شد سود تسهيالت 
بانکي حدود 28 و سود سپرده ها حدود 17 درصد بود بر همين اساس 
مخالفان تاکيد داشتند بانک ها از مابه التفاوت اين ارقام کارمزدها را 
پرداخت کنند.اين استدالل در مقطع زماني مورد نظر آن هم به 
به  اکنون سود تسهيالت  اما  باشد  پذيرفتني  سختي مي توانست 
حدود 18 درصد کاهش يافته است و بانک ها نيز سودده نيستند.بنابر 
اين مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش بر اين باور است » 
کارمزدها براي مبالغ کمتر از يک ميزان معين از دارنده کارت و براي 

مبالغ بيشتر از آن از پذيرنده دريافت شود.« 
صادق فرامرزي در ادامه گفته هايش بزرگ ترين مشکالت حوزه 
پرداخت را متغير بودن قوانين در مورد کارمزد دانست و گفت: 
خدمات  اين  ارائه دهنده  شرکت هاي  است  شده  باعث  امر  اين 
نتوانند مدل کسب و کار مورد نظر خود را حتي براي بازه زماني 

يک ساله تدوين کنند  . 
قطع وابستگي به بانک ها مشكل است

    فرامرزي افزود: بسياري از شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت 
در سال هاي ابتدايي شکل گيري اين صنعت با بانک هاي مختلف 
قرارداد مي بستند و به نيابت از آنها پايانه هاي فروش را براي مشتريان 

بانک ها نصب مي کردند . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش با اشاره به تغيير مقررات 
مربوط به فعاليت در صنعت پرداخت، بيان کرد: يکي از چالش هاي 
موجود اين است که قانون ناظر بر شرکت هاي ارائه کننده خدمات 
پرداخت، پس از شکل گيري چنين شرکت هايي و فعاليت گسترده 
آنها در بازار، تدوين و تصويب شده است در نتيجه انطباق با آن به 

آساني ميسر نيست . 
اين فعال صنعت پرداخت افزود: براي مثال قانوني که در ابتداي دهه 
90 به تصويب رسيده است، مقرر مي کند تنها 30 درصد سهام هر 
شرکت مي تواند در اختيار يک سهام دار باشد در حالي که بيشتر اين 

شرکت ها عمده سهام خود را به يک بانک واگذار کرده اند . 
داران  سهام  از  هيچ يک  قانون  اين  اساس  بر  فرامرزي  گفته  به 
موظف  عضو  نبايد  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  شرکت هاي 
هيئت مديره بانک ها از جمله مديرعامل يا قائم مقام او باشند اما در 
عمل چنين مواردي وجود دارد چرا که اين شرکت ها پيش از تصويب 

قانون شکل گرفته  اند . 
وي بيان کرد: شاپرک با هدف توقف وابستگي مجموعه هاي فعال در 
صنعت پرداخت به سيستم بانکي تشکيل و پس از شکل گيري آن 
مقرر شده است اين شرکت ها به صورت مستقيم براي مشتريان خود 

پايانه فروش نصب کنند . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش گفت: در عمل وابستگي 
صنعت پرداخت به سيستم بانکي به صورت کامل قطع نشده است 
چرا که بانک ها سهام بسياري از اين شرکت ها را از طريق بورس 
خريداري کرده اند و نمي توان به آساني آنها را مکلف به فروش سهام 

خود کرد .  فرامرزي دليل تالش بانک مرکزي براي قطع اين وابستگي 
را تاثير منفي آن بر بازار رقابتي دانست و افزود: در صورتي که يک 
شرکت به بانکي بزرگ متصل باشد از رانت هايي برخوردار مي شود که 

رقيبانش از آنها محروم هستند . 
چالش هاي خاص صنعت پرداخت در ایران

وجود  به  اشاره  با  ايران کيش  اعتباري  کارت  شرکت  مديرعامل 
چالش هاي جدي در صنعت پرداخت کشور، بيان کرد: رشد اين 
صنعت و تکنولوژي ها و نوآوري هاي مربوط به آن معموال از تصميمات 
و قوانين رگوالتوري پيشي مي گيرد و سرعت عمل ايران در برابر 

پديده هاي جديد پايين است . 
فرامرزي اين موضوع را تاحدودي اجتناب ناپذير دانست و افزود: منطقه 
حساسي که کشور در آن قرار دارد توجه ويژه به موضوعات امنيتي 

را پيش از صدور مجوز ورود تکنولوژي هاي جديد ضروري مي کند . 
بين المللي  استانداردهاي  اساس  بر  مثال  براي  وي،  گفته  به 
تراکنش هاي کمتر از مبلغ معيني پولشويي محسوب نمي شوند ولي 
در ايران نمي توان چنين خط مرزي را در نظر گرفت و هر تراکنشي 
مي تواند در اين حوزه قرار بگيرد در نتيجه بايد احتياط بيشتري در 

برابر پديده هاي جديد صورت گيرد . 
به گفته اين فعال صنعت پرداخت فرايند قانون گذاري نيز مسير 

طوالني اي دارد که بايد طي شود . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش با اشاره به ويژگي هاي 
خاص مدل هاي کسب و کار براي چنين شرکت هايي در ايران گفت: 
در اينجا تعداد تراکنش هاي روزانه بسيار بيشتر از کشورهاي ديگر 
است اما شبکه طراحي شده به خوبي شرايط را مديريت و تراکنش ها 

را هدايت مي کند . 
فرامرزي افزود: عمده اين تراکنش ها شامل مبالغ بسيار پايين است 
چرا که در ايران هر مبلغي از شبکه عبور داده مي شود و هزينه همه 

موارد نيز يکسان است . 
وي ادامه داد: بسياري از کشورها براي عبور تراکنش هايي که مبلغ 
آنها پايين است محدوديت هايي ايجاد مي کنند براي مثال هزينه هايي 
براي اين کار در نظر مي گيرند که مشتري ترجيح مي دهد براي 

پرداخت چنين مبالغي از کارت استفاده نکند . 
اين فعال صنعت پرداخت يکي از بزرگ ترين مشکالت اين حوزه را 
متغير بودن قوانين در مورد کارمزد دانست و افزود: زماني مقرر شد 
کارمزد از پذيرندگان پايانه هاي فروش دريافت شود اما اعتراضات 
شديدي که صورت گرفت باعث شد بانک هاي مرتبط به هر دستگاه، 

پرداخت اين مبلغ را برعهده بگيرند . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش، با اشاره به انجام روزانه 
حدود 100 ميليون تراکنش توسط درگاه هاي پرداخت در کشور 
گفت: سيستم بانکي بايد مبلغ قابل توجهي را به عنوان کارمزد اين 

تعداد تراکنش پرداخت کند و با توجه به کاهش حاشيه سود بانک ها 
چنين مبلغي فشار زيادي را به آنها و در نتيجه به اقتصاد کشور وارد 
مي کند .  اين فعال صنعت پرداخت افزود: در بسياري از کشورهاي 
دنيا، پذيرندگان بايد پايانه هاي فروش را خريداري کنند اما در ايران 
دستگاه ها به رايگان در اختيار آنها قرار مي گيرند در نتيجه به راحتي از 
مزاياي حذف رد و بدل کردن و نگهداري پول نقد بهره مند مي شوند . 

فرامرزي ادامه داد: در چنين شرايطي منطقي است که از آنها خواسته 
شود کارمزد خدمات را که بسيار ناچيز است پرداخت کنند اما در آن 

مقطع به داليل مختلف اين طرح عملي نشد . 
وي غفلت از زمينه سازي درست، مذاکره هاي ناکافي با نمايندگان 
اصناف و نبود اتحاد الزم ميان فعاالن صنعت پرداخت را از جمله 
داليل شکست طرح مورد اشاره دانست و افزود: در زماني که طرح 
اخذ کارمزد از پذيرندگان مطرح شد سود تسهيالت بانکي حدود 28 
و سود سپرده ها حدود 17 درصد بود بر همين اساس مخالفان تاکيد 

داشتند بانک ها از مابه التفاوت اين ارقام کارمزدها را پرداخت کنند . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش ادامه داد: اين استدالل 
در مقطع زماني مورد نظر آن هم به سختي مي توانست پذيرفتني 
باشد اما اکنون سود تسهيالت به حدود 18 درصد کاهش يافته است 

و بانک ها نيز سودده نيستند . 
فرامرزي بيان کرد: نظر شخصي من اين است که کارمزدها براي مبالغ 
کمتر از يک ميزان معين از دارنده کارت و براي مبالغ بيشتر از آن از 

پذيرنده دريافت شود . 
به گفته وي براي صاحبان فروشگاه ها صرف نمي کند که در ازاي هر 
نوع تراکنشي کارمزد پرداخت کنند و بهتر است خريداران براي مبالغ 
کم، پول نقد به همراه داشته باشند؛ ضمن آنکه در آن صورت با فشار 
افکار عمومي، سيستم بانکي، ارائه خدمت کيف پول الکترونيکي را 
جدي تر دنبال مي کند .  مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش 
تاکيد  تکليف هر چه سريع تر موضوع کارمزد  تعيين  بر ضرورت 
کرد و افزود: تغيير مداوم قانون هاي مربوط به صنعت پرداخت به 
ويژه در حوزه کارمزد باعث شده است شرکت هاي ارائه دهنده اين 
خدمات نتوانند مدل کسب و کار مورد نظر خود را حتي براي بازه 
زماني يک ساله تدوين کنند .  فرامرزي ادامه داد: اين شرايط در مورد 
شرکت هاي بورسي زيان بارتر است چرا که آنها بايد بودجه سال 96 
خود را تدوين و تصويب کنند ولي به دليل مشخص نبود وضعيت و 

هزينه هاي سال آينده قادر به انجام اين کار نيستند . 
به گفته وي بانک مرکزي و شاپرک براي حل اين مشکل مصمم 
هستند و مدتي است سرعت تغيير هاي ناگهاني در قانون ها و مقررات 

کاهش يافته است . 
ضرورت به روزرساني استانداردها و الزامات بین المللي

فرامرزي با اشاره به اينکه صنعت پرداخت کشور زيرساخت هاي فني 

الزم و تعداد زيادي از نيروي هاي انساني توانا و نخبه را در اختيار 
دارد گفت: متخصصان ايراني از عهده طراحي و برنامه نويسي در هر 

حوزه اي بر مي آيند . 
مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش افزود: اين صنعت در 
دوران تحريم ها از نظر نرم افزاري پيشرفت قابل توجهي داشت اما به 
دليل نداشتن روابط بين المللي در حوزه استانداردها و الزامات قانوني 

و اجباري از دنيا عقب افتاد . 
وي ادامه داد: سيستم بانکي و شبکه پرداخت ايران تا پيش از اجرايي 
شدن برجام امکان اتصال به شبکه جهاني را نداشتند به همين دليل 

الزامي براي به روز کردن استانداردهاي خود احساس نمي کردند . 
فرامرزي گفت: اکنون بسياري از پايانه  هاي فروش موجود در کشور 
قابليت اتصال به برخي شبکه هاي بين المللي را از جمله ويزا مستر يا 
پي سي آي ندارند و بايد در سال هاي گذشته از رده خارج مي شدند اما 

اجباري در اين زمينه وجود نداشته است . 
جاي خالي ابزارهاي کشف تقلب در صنعت پرداخت

    اين فعال صنعت پرداخت، سطح امنيت تراکنش ها را در ايران قابل 
قبول توصيف کرد و افزود: شاپرک به خوبي بر عملکرد شرکت هاي 
نهايت  با  امنيت  زمينه  در  ويژه  به  و  مي کند  نظارت  حوزه  اين 

سخت گيري برخورد کرده است . 
فرامرزي ادامه داد: محيط امن به اين معنا نيست که در آن خطايي 

صورت نمي گيرد بلکه بروز هر مشکلي قابل پيگيري است . 
وي به کارگيري ابزارهاي کشف تقلب را در سيستم بانکي و صنعت 
پرداخت کشور ضروري دانست و گفت: شاپرک با درک درست نيازکار 
روي اين موضوع را آغاز کرده بود و اميدواريم به زودي منجربه نتيجه 
شود .  مديرعامل شرکت کارت اعتباري ايران کيش افزود: ابزارهاي 
کشف تقلب براي حفظ امنيت کارت هاي اعتباري ضروري هستند 
و اين امر به ويژه در صورت اتصال شبکه داخلي به ويزامستر بسيار 

اهميت مي يابد . 
به گفته فرامرزي در حوزه امنيت خدمات پشتيباني بايد فعاليت هاي 

گسترده تري صورت گيرد . 

صنعت
تجارت
و 7

گزارش

ترقـي اقتصـادي: از زماني کـه دولـت يازدهم 
سـکان امـور اجرايـي کشـور را در سـال 1392 
عهـده دار شـد، بـا اجـراي برخـي سياسـت ها در 
عرصـه داخلـي و خارجـي ازجمله انضبـاط مالي 
ارز،  و پولـي، تـا حـدودي بي ثباتي هـا در نـرخ 
تـورم و رشـد بـاالي نقدينگي را کنتـرل کرد.    در 
کنـار اينگونـه سياسـت ها تالش کرد تـا از بخش 
مولـد نيـز حمايـت کنـد. امـا بـا وجـود اينگونه 
حمايت هـا، نتايـج قابل قبولـي به دسـت نياورد. 
توسـط  گرفتـه  صـورت  مطالعـات  اسـاس  بـر 
کميسـيون صنايـع اتـاق ايـران وضعيـت کنوني 
بخـش توليد ريشـه در مشـکالت متعـددي دارد 
کـه حـل آنها نيـز به اهتمـام تمام ارکان کشـور، 
متمرکـز شـدن تمـام نيروهـا بـر حـل آنهـا و 

چندين سـال زمـان نيـاز دارد.
ــال هاي  ــور در س ــت کش ــش صنع ــت بخ واقعي
شــده  انجــام  بررســي هاي  براســاس  اخيــر 
ــد  ــت در تولي ــهم صنع ــه س ــد ک ــان مي ده نش
ــورد  ــال هاي م ــور در س ــي کش ــص داخل ناخال
نظــر از يــک رونــد تقريبــا ثابــت پيــروي کــرده 
ــرخ  ــي، ن ــد ثابت ــن رون ــود چني ــا وج ــت. ب اس
رشــد صنعــت بي ثبــات بــود و در ايــن ســال ها 
نــرخ رشــد بيــش از 10 درصــد تــا نــرخ رشــد 
منفــي 8.5 درصــد را تجربــه کــرده اســت. 
ــت در  ــزوده بخــش صنع ــد ارزش اف ــرآورد رش ب
ســال هاي 1384 لغايــت 1392 بيانگــر ايــن 
اســت کــه متوســط نــرخ رشــد بخــش صنعــت 
ــدود  ــاالنه ح ــط س ــور متوس ــن دوره به ط در اي
6.5 درصــد بــوده اســت کــه نســبت بــه هــدف 
ــه 11.2  ــا 1389 ک ــال هاي 1384 ت ــه س برنام
درصــد در نظــر گرفتــه شــده بــود، فقــط حــدود 
ــرخ  ــه ن ــه در زمين ــدف برنام ــد از ه 5.8 درص
ــن  ــد. بنابراي ــق ياب ــت تحق ــش صنع ــد بخ رش
بخــش صنعــت کشــور در ســاليان اخيــر دچــار 
تحــوالت بســياري شــد و در ســايه ايــن تحوالت 
نــرخ رشــد ايــن بخــش منفــي شــد. بــر اســاس 
ايــن گــزارش، ارزش صــادرات صنعتــي نيــز در 
ســاليان اخيــر به دليــل وضــع تحريــم، کاهشــي 
شــد.  ايــن وضعيــت باعــث شــد تــا در صــادرات 
ايــن بخــش نيــز تغييراتــي بــه وجــود  آيــد. در 
ــغل  ــاد ش ــاي ايج ــه هزينه ه ــوط ب ــش مرب بخ
ــود  ــه وج ــادي ب ــرات زي ــز تغيي ــت ني در صنع
آمــده و بررســي هاي انجــام شــده گويــاي ايــن 
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــه هزينه ه ــت ک ــت اس واقعي

ايجــاد هــر شــغل صنعتــي نيــز دچــار تغييــرات 
چشــمگيري در دهــه 80 خورشــيدي شــده 
ــراي  ــه گونه يــي کــه در ســال 1381 ب اســت. ب
ــون و  ــه 23 ميلي ــي ب ــغل صنعت ــر ش ــاد ه ايج
360 هــزار تومــان نيــاز بــود، ايــن رقــم در ســال 
ــان  ــزار توم ــون و 350 ه ــه 148 ميلي 1389 ب

ــت .  افزايــش ياف
ــد  ــث ش ــام باع ــراي برج ــم و اج ــع تحري    رف
درخصــوص برخــي مشــکالت مبتالبــه صنعــت 
کشــور گشايشــي حاصــل شــود. در واقــع 
ــدات  ــت و تولي ــه صنع ــد ک ــث ش ــام باع برج
صنعتــي کشــور در بخــش صــادرات کاال، نقــل 
و انتقــال کاال، مبــادالت بانکــي، واردات کاالهاي 
مــورد نيــاز، گشــايش اعتبــارت اســنادي و ديگر 
ــع  ــد، مرتف ــکالتي بودن ــه داراي مش ــوارد ک م
شــود. امــا نکتــه بســيار مهــم ايــن اســت کــه 
مشــکالت بخــش مولــد کشــور و صنعــت 
ــرا بســياري  ــدارد. زي ــم ن فقــط ريشــه در تحري
از مســائل توليــد و صنعــت کشــور بــه محيــط 
ــراي  ــردد و ب ــور برمي گ ــي کش ــل داخل و عوام
حــل آنهــا بايــد اقــدام اساســي صــورت گيــرد.  
هــر چنــد کــه در برخــي ســال ها صنعــت 
ــن  ــي اي ــود ول ــي ب ــد دو رقم ــور داراي رش کش
ــدارد  ــن بخــش ن ــره وري اي ــد ريشــه در به رش
ــق  ــرمايه گذاري و تزري ــش س ــي از افزاي و ناش
ــرخ  ــره وري در ن ــهم به ــذا س ــت ل ــع اس مناب
رشــد صنعــت کشــور از جايــگاه مناســب و الزم 
برخــوردار نيســت. بنابرايــن يکــي از مشــکالت 
ــودن بهــره وري اســت  صنعــت کشــور پاييــن ب
ــت  ــه رقاب ــت را در عرص ــد صنع ــن مي توان و اي
ــه  ــا کشــورهاي ديگــر دچــار مشــکل کنــد. ب ب

نظــر مي آيــد کــه پاييــن بــودن بهــره وري 
ــور در  ــاد کش ــي از اقتص ــش واقع ــن بخ در اي
ــوژي و ماشــين آالت قديمــي ريشــه دارد.  تکنول
ايــن مشــکالت از مشــکالت مرتبــط بــا محيــط 
ــا در عرصــه  خارجــي صنعــت کشــور اســت ام
داخلــي صنايــع بــا مشــکالتي بــه مراتــب 
ــتند.   ــه هس ــي مواج ــط خارج ــتر از محي بيش
ــور  ــت کش ــاد و صنع ــي، اقتص ــه داخل در عرص
ــون  ــراي قان ــل اج ــه دلي ــه 80 ب ــر ده از اواخ
ــر  ــه مهم ت ــا و از هم ــردن يارانه ه ــد ک هدفمن
ــدي  ــد آن وارد فضــاي جدي ــص و ب اجــراي ناق
ــد  ــاي چن ــديد تحريم ه ــا تش ــن ب ــه اي ــد ک ش
جانبــه و همه گيــر همزمــان شــد. اينهــا باعــث 
ــاد  ــاي اقتص ــه و تقاض ــرف عرض ــا در ط ــد ت ش
ــش  ــد. در بخ ــود  آي ــه وج ــدي ب ــوالت ج تح
عرضــه، اقتصــاد بــا کاهــش شــديد نــرخ رشــد 
اقتصــادي مواجــه و در طــرف تقاضــا بــا کاهــش 
بخــش خصوصــي  نهايــي  مصــرف  هزينــه 
ــا اقتصــاد در  ــه رو شــد. اينهــا باعــث شــد ت روب
ــم  ــه در ني ــرد ک ــرار گي ــابقه يي ق ــود بي س رک
ــي  ــه نشــده اســت. از طرف ــرن گذشــته تجرب ق
ــي در دوران  ــاي نفت ــق دالره ــل تزري ــه دلي ب
1384 لغايــت 1392 دولــت بــراي اينکــه بتواند 
ــه واردات روي  ــد ب ــرل کن ــدري کنت ــورم را ق ت
آورد تــا شــايد از ايــن طريــق بتوانــد تعــادل را 
ــد و ايــن نيــز خــود باعــث  ــه اقتصــاد برگردان ب
وارد شــدن آســيب جدي تــر بــه بخــش مولــد و 
چــرخ توليــد کشــور شــد. ايــن عــدم تعادل هــا 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــز ب ــر ني ــاي ديگ در بازاره
آنهاســت.  ازجملــه  ارز  بــازار  در  بي ثباتــي 
بنگاه هــاي  از  بخشــي  فضايــي  چنيــن  در 

ــاي  ــداد کارگاه ه ــدند و تع ــل ش ــور تعطي کش
ــتر در  ــن و بيش ــر کارک ــي 10نف ــال صنعت فع
ــراز  ــت 1390 ف ــال هاي 1383 لغاي ــه س فاصل
بــه  اســت.  داشــته  وجــود  نشــيب هايي  و 
گونه يــي کــه تعــداد اينگونــه کارگاه هــا در 
ــود  ــزار کارگاه ب ــه 16ه ــک ب ــال 1383 نزدي س
ــر از 15هــزار کارگاه  ــه کمت و در ســال 1390 ب
کاهــش يافتــه اســت.  ناتوانــي بنگاه هــا در 
اســتفاده از ظرفيــت کامــل توليــد باعــث شــد 
کــه هزينــه تمــام شــده کاالهــاي توليــدي آنهــا 
افزايــش يابــد. ايــن نيــز مشــکل ديگــري اســت 
ــت  ــل حاکمي ــه دلي ــي ب ــاي صنعت ــه بنگاه ه ک

ــتند .  ــه هس ــا آن مواج ــاد ب ــر اقتص ــود ب رک
ــه  ــد ک ــان مي ده ــکالت نش ــن مش ــه اي    هم
ــکار  ــه 15راه ــاز ب ــون ني ــور اکن ــت کش صنع
ــود دارد.  ــران رک ــور از بح ــراي عب ــي ب اساس
1- داشــتن يــک الگوي مناســب بــراي حمايت 
از توليــد و صنعــت بــه جــاي تصويــب قوانيــن 
مختلــف و متعــدد. 2- پرهيــز از اصــالح يــک 
ــا  ــط ب ــي مرتب ــن اصل ــاده از قواني ــد م ــا چن ي
ــه  ــه بهان ــور ب ــت کش ــد و صنع ــش تولي بخ
ــد و بخــش خصوصــي 3- دارا  ــت از تولي حماي
ــي در کشــور  ــعه صنعت ــتراتژي توس ــودن اس ب
4- اجــراي طــرح آمايــش در کشــور و توســعه 
صنعــت در قالــب اين طــرح 5- ايجاد سيســتم 
تصميم گيــري مناســب در نظــام اقتصــادي 
کشــور 6- تدويــن شــرح وظيفــه جديــد 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 7- مديريــت 
بــازار غيررســمي و کاهــش قاچــاق بــه کشــور 
ــوزه  ــاد در ح ــت و فس ــردن ران ــن ب 8- از بي
ــي  ــن اصل ــالح قواني ــي 9- اص ــارت خارج تج
و کليــدي مرتبــط بــا بخــش توليــد و صنعــت 
ــا،  ــون ماليات ه ــون کار، قان ــر قان ــور نظي کش
قانــون بيمــه و تاميــن اجتماعــي 10- اجــراي 
ــون بهبــود مســتمر  دقيــق قوانينــي نظيــر قان
محيــط کســب و کار 11- تاميــن نقدينگــي و 
ســرمايه در گــردش مــورد نيــاز بنگاه هــا 12- 
ــع  ــري مناب ــه  کارگي ــي و ب ــام بانک ــالح نظ اص
ــردن  ــم ک ــد 13- فراه ــا در بخــش مول بانک ه
ســازوکارهاي مربــوط بــه تاميــن منابــع مــورد 
ــازار  ــق ب ــد از طري ــت و بخــش مول ــاز صنع ني
ســرمايه 14- برطــرف کــردن محدوديت هــاي 
مربــوط بــه صــادرات و 15- تقويــت تحقيــق و 

ــت کشــور .  توســعه در صنع

بررسي نقش  صنايع و معادن
 در رشد اقتصادي

بررسي آمار توليدات صنعتي و معدني طي 6 ماهه نخست امسال مي تواند 
معيار مناسبي براي ارزيابي نرخ رشد اقتصادي اعالم شده از سوي بانک مرکزي 
در همين بازه زماني باشد.با انتشار نرخ مقدماتي رشد اقتصادي نيمه نخست 
سال جاري از سوي بانک مرکزي موجي از ابهام آفريني ها از سوي منتقدان دولت در مواجهه با اين نرخ براه افتاد. اين 
منتقدان اصرار دارند آثار رشد اقتصادي 7.4 درصدي اعالم شده از سوي بانک مرکزي در اقتصاد کشور نمايان نيست 
و به همين خاطر نمي توان به آنچه اعالم شده اعتماد کرد .  اگرچه بانک مرکزي همزمان با اعالم نرخ رشد 6 ماهه اول 
امسال تصريح کرد که در آينده نزديک، جزئيات رشد بخش هاي مختلف را اعالم خواهدکرد اما مراجعه به آمارهاي اعالم 
شده از سوي وزارت صنعت،معدن تجارت از وضعيت صنايع منتخب در نيمه اول سال جاري نشان مي دهد، ادعاي 
منتقدان درباره نرخ رشد اقتصادي اعالم شده چقدر مي تواند مقرون به صحت يا دور از واقعيت هاي اقتصاد ايران باشد.  

رشد مثبت کاالهاي منتخب صنعتي
بررسي مقدار توليدشده از 32 مورد کاالهاي صنعتي منتخب در نيمه نخست سال جاري نشان مي دهد در 8 مورد شاهد 
کاهش توليد نسبت به 6 ماهه نخست سال 94 هستيم؛ انواع کاغذ 3.9 درصد، کارتن 5.3 درصد،  DMT 96.3  درصد 

انواع تلويزيون تخت 23.8 درصد و الکتروموتور 2.6درصد افت توليد داشته اند . 
در 24 قلم کااليي ديگر اما شاهد افزايش توليد بوده ايم؛ بيشترين افزايش در توليد »دوده« با 45.9 درصد و کمترين 
افزايش را هم چرم با 0.2 درصد داشته است .  نکته قابل توجه اين است که در گروه خودرويي شاهد افزايش قابل مالحظه 
توليد بوده ايم به گونه اي که توليد انواع سواري 16.1 درصد، وانت 11.5 درصد، اتوبوس و ميني بوس 19.4، کمباين 
24.6 و تراکتور 10.8 درصد افزايش داشته است. ماشن لباسشويي، يخچال و فريز و کولر ابي هم به ترتيب 12.4، 18.7 

و 8.5 درصد افزايش توليد را تجربه کرده اند . 
رشد منفي کاالهاي منتخب معدني و صنایع معدني

بررسي آمارهاي وزارت صمت اما نشان مي دهد برخالف کاالهاي منتخب صنعتي، در حوزه معدني شاهد کاهش 
عمومي توليد بوده ايم . 

از مجمـوع 12 کاال و صنايـع معدنـي منتخـب تنها در 4 مورد افزايش توليد داشـته ايم و 8 مورد ديگر با رشـد منفي 
توليـد مواجـه بوده انـد. فـوالد خام با 0.8 درصد، سـنگ آهن با 10.4 درصد، کنسـتانتره زغال سـنگ بـا 14.6 درصد 
و ظـروف شيشـه اي بـا 4.8 درصـد در نيمـه نخسـت سـال جاري تنها کاالهـاي منتخب معدنـي بودند که رشـد در 
توليـد را تجربـه کرده انـد .  بيشـتري کاهش توليد نيز براي کاشـي و سـراميک با 28.3 درصد رشـد منفي و کمترين 

کاهـش هـم براي شـمش آلومينيوم بـا 4.4 درصد رشـد منفي به ثبت رسيده اسـت . 
کاالهاي صادراتي

در شش ماهه نخست سال 95 ارزش کاالهاي غيرنفتي صادراتي بدون احتساب ميعان گازي به 18.210 ميليون دالر و 
وزن آن ها به 50.231 هزار تن رسيده که به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال 94 حدود 10.6 و 32.5 درصد افزايش 
نشان مي دهد .  اين صادرات با احتساب ميعانات گازي با 25.5 درصد افزايش در وزن به 59.132 هزارتن و با 6 درصد 

افزايش در ارزش به 21.706 ميليون دالر رسيده است . 

حواسمان به سرمايه گذاران خارجي باشد  

پرهيزازآنارشيسماقتصادي

آخریـن آمارهـاي مرکـز آمـار ایـران نشـان 
مي دهـد که ضریب جینـي در ایـران افزایش 
یافته اسـت. بـه نظر شـما مجموعـه عواملي 
کـه منجر به افزایـش ضریب جینـي در ایران 

شـده اند، چـه مواردي هسـتند؟
وخيم تر شـدن وضعيت توزيع درآمدها در سـال هاي 
اخيـر حاصـل مجموعه  سياسـت هايي اسـت کـه از 
اوليـن برنامـه توسـعه اقتصـادي به صـورت بي وقفه 
در ايـران اجـرا شـده اسـت. محورهـاي کلـي ايـن 
سياسـت ها کـه در چارچـوب کلي تعديـل اقتصادي 
صـورت گرفـت، ازجمله بر پايه مجموعـه اصالحاتي 
در بـازار کاراسـت کـه منجر بـه افزايش فقر نسـبي 

گروه هـاي مزدبگيـر و طبقات کارگر شـده اسـت . 
عـالوه بـرآن، تغييـرات دموگرافيک و تحـوالت هرم 
جمعيتـي و رونـق زادوولـد کـه در دهـه  شـصت رخ 
داد، باعث شـد افـرادي که در اين دهه زاده شـده اند 
اکنـون جمعيت قابل توجهـي از افراد فعال و جوياي 
کار را تشـکيل دهنـد که ايـن جمعيت اکنون بخش 
بزرگـي از جمعيـت بيـکار را هـم تشـکيل مي دهد. 
بنابراين عوامل سـاختاري هـم در کار بوده که باعث 

کاهش دسـتمزدها بشود . 
بديـن ترتيب، از طرفـي ميزان دسـتمزدهاي واقعي 
نـوع  ديگـر  طـرف  از  و  يافتـه  کاهـش  کم وبيـش 
قراردادهـاي کار از قراردادهـاي بلندمـدت به سـوي 
قراردادهـاي کوتاه مـدت پيمانـي و پـروژه اي رفتـه 
اسـت و بديـن ترتيـب در ايـن مـوارد دريافتي هـاي 

کارگـران، آسـيب پذيرتر از قبـل شـده اسـت . 
سياسـت هايي  مجمـوع  کلي تـر،  چارچـوب  در 
کـه در سـطح اقتصـاد کالن بـه کار رفـت، اعـم از 
خصوصي سـازي و همچنيـن نظارت زدايـي و رفـع 
محدوديت هـاي قانونـي در بسـياري از بازارها، منجر 
بـه نوعـي قطبـي شـدن ثـروت و درآمـد در جامعه 
شـد. بـه ايـن ترتيـب هـم از يـک سـو قشـر جديد 
ثروتمند زاده شـد و هم از سـوي ديگر در نتيجه اين 
سياسـت گذاري ها بـر گسـتره  طبقـات فقيـر جامعه 

افزوده شـد . 
دولـت قبل سیاسـت هایي بـه کار بسـت که 
در ظاهـر بایـد به بهبـود معاش خانـوار منجر 
مي شـد از جملـه هدفمنـدي یارانه هـا، تاثیر 
خانـوار  معیشـت  بـر  یارانه هـا  هدفمنـدي 

ایرانـي را چطـور تحلیـل مي کنید؟ چـرا این 
سیاسـت کوتـاه مـدت جـواب داد و تاثیرات 
دیگـر آن را بر اقتصـاد ایران چگونـه ارزیابي 

مي کنیـد؟
بعـد از اجـراي طـرح پرداخـت يارانه هـاي نقـدي و 
هدفمنـدي يارانه هـا در دولـت نهـم، در بـدو امـر به 
خاطـر پرداخـت نقـدي يارانه هـا اندکـي وضعيـت 
انـرژي  مصـرف  کـه  پاييـن  دهک هـاي  درآمـدي 
کمتـري دارنـد، بهبـود يافـت ولي در سـال هاي بعد 
بـه دليـل اينکـه آثار تورمـي اين سياسـت بر قيمت 
تمام شـده  کاالهـا و خدمـات مصرفـي خود را نشـان 
داد بـاز هـم وضعيـت نابرابـري بـه وخامـت گراييد . 

واقعي  به اصطالح  و  يارانه ها  هدفمندي سازي  طرح 
کردن قيمت  کاالها و خدمات و حذف يارانه هايي که 
در دل اين قيمت ها وجود دارد، بخشي از برنامه هاي 
صندوق بين المللي  و  جهاني  بانک  که  است  کلي 
اينکه  با اين توجيه که براي  پول توصيه مي کنند، 
عالمت دهي قيمت ها به بازارها درست باشد يارانه ها 
حتي المقدور حذف شود. بنابراين سياست تجويزي 
اغلب  در  پول  صندق بين المللي  و  جهاني  بانک 
کشورهايي بوده که با اين نهادهاي بين المللي طرف 

مذاکره بوده اند . 
از ابتـدا نيـز مي شـد انتظـار داشـت در کوتاه مـدت 
وضعيـت دهک هـاي پايينـي جامعـه کمـي بهتـر 
شـود، ولـي قابـل پبش بينـي هم بـود که ايـن روند 
کوتاه مـدت اسـت. تـورم سـنگيني کـه اجـراي آن 
سياسـت در دوره هـاي بعـد به اقتصـاد تحميل کرد 
ارزش واقعـي يارانـه ي نقـدي را بـه شـدت کاهـش 
داد. بـه هميـن دليـل تاثيرگـذاري يارانـه پرداختي 
در سـبد هزينـه مصرفـي خانوارها کاهـش و قيمت 
کاالهـا و خدمـات دريافتـي خانـوار نيـز به شـدت 

يافت .  افزايـش 
نتيجـه حاصـل اين بود کـه موج جديد از گسـترش 
فقر در جامعه ايجاد شـد. حاصل انبوه شـعارهايي که 
در ابتـدا در خصـوص هدفمندي يارانه هـا و پرداخت 
نقـدي يارانه هـا بـه خانوارهـا مطـرح شـد، تشـديد 

بحران اقتصـادي در ايـران بود . 
دولت در سال هاي قبل سیاست کاهش تورم را 
در اقتصاد ایران پیش گرفت و به نظر مي رسد 
رکود  از  خروج  و  تورم  کنترل  دوراهي  در  که 

کار  به  تورم  کنترل  جهت  در  سیاست هایي 
ارزیابي  چگونه  را  دولت  تصمیم  این  بست، 

مي کنید؟
بـه نظـر مـن بخـش عمـده اي ازکاهـش تـورم در 
سـال هاي گذشـته بـه دليـل رکـود مزمنـي اسـت 
کـه اقتصـاد ايـران دچار آن شـد. در سـال هاي اخير 
اقتصـاد ايـران نـرخ رشـد منفـي و نزديـک بـه صفر 
داشـته است. نرخ رشـد اقتصادي امسـال نيز عمدتاً 
بـه دليل رشـد بخـش نفت بوده اسـت. نشـانه هايي 
وجـود دارد کـه نشـان مي دهد هنوز هـم در اقتصاد 
مـا رکـود وجـود دارد و شـاهد افـت فعاليت هـاي 
اقتصـادي هسـتيم. ايـن نشـانه ها به ويـژه در بورس 
اوراق بهـادار و بـازار امـالک قابـل رديابـي اسـت و 
طبيعتـا اقتصـاد دچار رکـود نمي تواند بـازار پر رونق 

باشد .  داشـته 
یعنـي دولـت هیـچ نقشـي در کاهـش تورم 

است؟ نداشـته 
تـورم  کاهـش  در  کال  را  دولـت  نمي شـود  البتـه 
بي تاثيـر دانسـت، قطعـا سياسـت هاي پولـي دولـت 
در سـال 1394 در جـذب منابـع پولـي و کاهـش 
تـورم تاثيـر گذار بـود. ولي هميـن موضـوع را نيز از 
زاويـه  ديگـري مي تـوان نقد کـرد. من  بـه طور کلي 
کاهـش تـورم در اقتصـاد ايـران را ناشـي از وضعيت 
رکـودي مي دانـم. در سـال هاي بعـد از انقـالب نيـز 
اتفـاق مشـابهي رخ داد، اگـر بـه وضعيـت تـورم آن 
سـال ها نـگاه کنيـم متوجه مي شـويم کاهـش تورم 
بـه علت کاهش شـديد قيمـت نفت و رکـود فراگير 
اقتصـادي بـوده نـه سياسـت هاي دولـت. البتـه از 
ديـدي وسـيع تر بايـد بگويـم کـه نـرخ تـورم بـاال و 
رکـود اقتصـادي در تمـام سـال هاي اخير بـا اقتصاد 
ايـران همـراه بـوده اسـت، ولـي در ادواري بهترو در 

ادواري وخيم تـر شـده اسـت . 
دولـت يازدهـم يکـي از بزرگترين معضـالت اقتصاد 
ايران را نبود سـرمايه مالي ارزيابـي کرده بود، اکنون 
نيـز بـا رايزني بـراي جـذب سـرمايه گذار خارجي به 
دنبـال برطـرف کردن مشـکالت مربوط به سـرمايه 
مالي اسـت، ايـن اقـدام را چگونه تحليـل مي کنيد؟
دربـاره ي سـرمايه گذاري خارجـي بايـد ديـد جذب 
بايـد  سـرمايه گذاري خارجـي در چـه حوزه هايـي 
صـورت بگيـرد؟ اساسـاً اگـر سـرمايه گذار خارجـي 

تصميـم بگيـرد بـه ايـران بيايـد در چـه حوزه هايي 
مي رسـدبه  نظـر  بـه  مي کنـد؟  گـذاري  سـرمايه 
دليـل پاييـن بـودن بهـاي نسـبي انـرژي، ايـران را 
در ايـن حـوزه داراي مزيـت نسـبي مي دانـد. برخي 
همايش هـا و سـمينارها براي جذب سـرمايه گذاري 
خارجـي برگـزار مـي شـود کـه تازگي هـم نـدارد . 

شفافیت  نبود  مانند  مشكالتي  وجود  با  آیا 
و...  تورم  کار،  و  اداري، وضعیت فضاي کسب 
سرمایه گذاري  جذب  براي  را  ایران  اقتصاد 
عبارت  به  مي کنید؟  ارزیابي  مناسب  خارجي 
به  ورود  براي  عالقه اي  سرمایه گذاران  دیگر 

ایران خواهند داشت؟
ــرمايه گذار  ــراي ورود س ــران ب ــن اي ــر م ــه نظ ب
جــذاب اســت. نيــروي کار زيــادي دارد،  نيــروي 
کاري کــه در گــروه تحصيلکرده هــاي بيــکار قــرار 
خارجــي  ســرمايه گذار  بــراي  مي توانــد  دارد 
ــده اي  ــل محــدود کنن ــي عوام ــد، ول ــذاب باش ج

ــود دارد .  ــم وج ه
سـرمايه گذار  مشـکالت  مهم تريـن  از  يکـي  مثـاًل 
خارجـي مي توانـد ايـن باشـد کـه طـرف مذاکـره 
خـود را به خوبـي نمي شناسـد، بـه بيـان ديگـر او 
نمي دانـد کـه در ايـن فضـا با چـه گروهـي مي تواند 
مذاکـره کنـد؟ نوعـي آنارشـي در عرصه سياسـت و 
رقابـت مخـرب کـه در ايـن چارچـوب وجـود دارد 
کـه مانـع پيشـبرد اقتصاد مي شـود. همچنيـن مانع 
محدودکننـده ديگـر ايـن اسـت کـه در منطقـه اي 
هسـتيم کـه مـدام دچـار بحـران اسـت و هميـن 
ريسـک سيسـتمي در ورود سـرمايه گذار خارجـي 

تاثيـر منفـي دارد . 
سـوال ديگـر ايـن اسـت کـه چـرا انتظـار داريـم بـا 
وجـود ايـن همـه مانـع سـرمايه گذار خارجـي ايران 
بيايـد؟ ايران براي خيلي از کشـورها مي تواند جذاب 
باشـد. ولـي بـا توجه بـه مجموعـه ريسـک هايي که 
سـرمايه گـذاري در ايران دارد واقع بينانه نيسـت که 
فکـر کنيم حجـم بااليي از سـرمايه گذاري بـه ايران 

ورود خواهـد کـرد. مگـر اينکه فکر کنيـم مي توانيم 
بـه قبـل از بحران هسـته اي کـه در نقطه صفـر قرار 

نداشـتيم برگرديم . 
نيـز مشـخص اسـت  اکنـون  مثـاًل همانطـور کـه 
تعـدادي از  قراردادهـاي خـودرو و نفتـي بـار ديگـر 
ميـان ايـران و کشـورهاي غربـي منعقـد مي شـود و 
همان شـرکاي قبلي ايـران دوبـاره برمي گردند. ولي 
اگر انتظار داشـته باشـيم که سرمايه گذاري مستقيم 
در ابعـاد وسـيعي صـورت بگيـرد اين انتظـار بيهوده 
خواهـد بـود و در بهتريـن حالـت مي تـوان انتظـار 
داشـت کـه بـه وضعيـت 10 تـا 15 سـال گذشـته 
برگرديـم نـه اينکـه ناگهـان گشـايش محسوسـي 

شـود .  ايجاد 
نیـز  کشـور  داخـل  در  مي رسـد  نظـر  بـه 
عـده اي مخالف برقـراري روابـط اقتصادي با 
جهـان بین الملـل هسـتند، همانطـور که در 
ماجـراي  FATF  نیـز آن را دیدیـم. ایـن قبیل 
اقدامـات چـه تاثیـري بـر روابـط اقتصادي 

ایـران بـا جهـان خواهد داشـت؟
توافق ايران با اف. اي. تي. اف که به موجب آن کشـور 
بايـد محدوديت هايـي براي مقابله پولشـويي و مقابله 
بـا تامين مالي تروريسـم بپذيـرد، از پيش شـرط هاي 
اوليـه در حضـور در نظـام بانکي جهاني اسـت. بدون 
پذيـرش اين معاهدات امکان نقـل و انتقال هاي ارزي 
در سـطح بين المللـي وجـود ندارد و همه کشـورهاي 
دنيـا حتـي آن هايـي کـه خـود از مراکـز پولشـويي 
هسـتند هـم آن را پذيرفته اند. بنابراين نـه اين دولت 
اگـر هـر دولتي هـم که بـه جاي ايـن دولت بـود، در 
شـرايط کنونـي تالش مي کـرد تعامالت مالـي با دنيا 
داشـته باشـد و  ناگزيـر بـود معاهداتـي از ايـن قبيل 
را بپذيـرد .  آن چـه مي بينيم اين اسـت کـه در فضاي 
رقابت هـاي سياسـي مسـائلي در ايـن زمينـه مطرح 
مي شـود کـه هيـچ ارتباطي بـا دنيـاي واقعي نـدارد، 
بنابرايـن اقـدام دولـت بـراي تعامـل بـا  FATF  کامـال 

منطقي بوده اسـت . 

ارايه کليد براي قفل کارمزد تراکنش ها  

مریم یعقوبي
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انـرژی8

چرا توسعه يافته نشديم ؟  

فضــاي  در  و  کشــور  در  بحــران  مفهــوم 
اقتصــادي مــا بــه نظــرم تعبيــر حرفــه اي خــود 
ــن اســت  ــم اي ــت آن ه را از دســت داده و عل
ــاز  ــت بحران س ــک مل ــه ي ــع ب ــا در واق ــه م ک
ــه  ــون ب ــرا؟ چ ــا چ ــديم. ام ــل ش ــال تبدي اص
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــه 5-6 ده ــد ک ــر مي آي نظ
بــه دســت آوردن منابــع ارزي ناشــي از فــروش 
ثــروت ملــي يعنــي نفــت؛ رفتارهــاي منطقــي 
و حرفــه اي خودمــان را در زمينــه توســعه کال 
ــد از  ــه نمي دان ــي ک ــم. ملت ــت داده اي از دس
ثروتــش بايــد چطــور اســتفاده کنــد حاکميتي 
کــه اســتفاده ي حرفــه اي از ثــروت را نمي دانــد 
کــه  وقتــي  مي شــود  هيجــان  دچــار  و 
ــود  ــادآورده اي مي ش ــروت ب ــک ث ــب ي صاح
ــه  ــه اشــتباه در بودجــه ي خــود رديفــي ب و ب
ــال  ــت و مث ــروش نف ــي از ف ــد ناش ــام »درآم ن
ميعانــات گازي« اعــالم مي کنــد؛ بي ترديــد 
ــه دارد  ــتبراي اينک ــاز اس ــت بحران س ــن مل اي
از آن چارچــوب حرفــه اي کســب وکارزندگي و 

ــود .  ــارج مي ش ــعه خ توس
ــن  ــه اي ــي ب ــدازه ي خانوادگ ــک ان ــما در ي ش
ــواده  ــک خان ــر در ي ــد، اگ ــگاه کني موضــوع ن
اعضــا بــراي اداره امــور جاري شــان شــروع بــه 
ــراي جبــران  ــا ب فــروش ارثيــه خــود کننــد ي
انديشــه هاي تجربه نشــده ي يــک يــا دو عضــو 
خانــواده شــروع بــه فــروش ارثيــه شــان کننــد 
ــا  ــوند ب ــکالش مي ش ــه اش ــه متوج ــد ک و بع
ــعي  ــه س ــتري از آن ارثي ــغ بيش ــروش مبال ف
کننــد کــه آن مشــکل را برطــرف کننــد؛ اوال 
کــه نــه تنهــا ايــن خانــواده خودشــان درگيــر 
بحــران مي شــوند بلکــه همــه اطرافيانشــان را 
هــم کــه در تعامــالت بــا آنهــا قــرار گرفتــه اند 

ــد .  ــران مي کنن ــار بح را دچ
بنابرايــن بايــد قبــول کنيــم کــه مــا بــه يــک 
ملــت بحران آفريــن در حــوزه زيســت محيطي 
کســب و کار و توســعه تبديــل شــده ايــم. بــراي 
اينکــه در يــک بــازه بلنــد 50-60 ســاله 
بــه صــورت کامــال غيرحرفــه اي از منابــع 
خدادادي مــان بــراي تصوراتمــان، روياهايمــان 
دادن  سروســامان  بــراي  و  انديشــه هايمان 
ــي  ــد تاريخ ــبقه ي بلن ــه س ــي ک ــه معضالت ب
داشــته انــد، اســتفاده کــرده ايــم و همچنــان 
مي کنيــم. مــا توســعه نيافته  هســتيم، ديشــب 
ــال  ــديم! 600-500 س ــعه نيافته نش ــه توس ک
زمينــه توســعه نيافتگي داريــم و توجــه داشــته 
ــه  ــردن زمين ــرف ک ــراي برط ــه ب ــيد ک باش
ــردن  ــا خــرج ک توســعه نيافتگي 500 ســاله ب
ــي  ــد نفت ــارد دالر درآم ــال 700-800 ميلي مث

ــرد !  ــل ک ــکل را ح ــود، مش نمي ش
ــا  ــن بحران ه ــورد بعضــي از اي ــه نظــرم درم ب
واقعــا کار بــزرگ و تاثيرگــذاري نمي شــود 
انجــام داد جــز اينکــه جلــوي توســعه دامنــه ي 
آن را بگيريــم. شــما توجــه کنيــد مثــال مــا بــه 
خودمــان اجــازه داده ايــم از مخــازن آب هــاي 
زيــر زمينــي کشــور که طــي صدهــا و هــزاران 
ــم و  ــتفاده کني ــد، اس ــه ان ــکل گرفت ــال ش س
ــه رو  ــران رو ب ــر و بح ــا خط ــع را ب ــن مناب اي
ــرده  ــع ک ــن مناب ــا اي ــر کاري ب ــا ه ــم. آي کني
باشــيم بــه انــدازه اي ايــن کــه مخــازن را خالي 
کــرده ايــم ارزش افــزوده ايجــاد کــرده اســت؟ 
حتمــا نکــرده ايــم. چــرا بــه خودمــان اجــازه 

داديــم ايــن کار را کنيــم؟
شــما در زمينــه توســعه نيافتگي سياســي 
صحبـــــت کنيـــــد، مســــووليت پذيري 
آســيب هاي  کنيــد،  صحبــت  اجتماعــي 
ــورد فســاد  ــد، در م ــت کني ــي صحب اجتماع
ــز  ــر چي ــورد ه ــد و در م ــن ســوال کني از م
بــه  ديگــري؛ مــن مي گويــم دسترســي 
يــک مجموعــه ي بزرگــي از منابــع کــه 
ــي  ــته، ربط ــران نداش ــاد اي ــه اقتص ــي ب ربط
بــه توســعه يافتگي ســطح کســب و کار در 
ــورت  ــرد آن به ص ــته و هزينه ک ــران نداش اي
ــا نوعــي  ــه صــورت همــراه ب ــه و ب بي تدبيران
از آرمان خواهي هــاي بــي فکــر در طــول 
ــراي  ــا را ب ــته، زمينه ه ــه ي گذش ــد ده چن
ــکالت  ــه ي و مش ــعه ي به هم ريخت ــن توس اي
کنونــي کشــور فراهــم کــرده اســت و باتوجــه 
ــاي  ــر بحران ه ــد منتظ ــرايط باي ــن ش ــه اي ب
بيشــتري در آينــده نزديــک باشــيم. االن 
ــت از  ــن و برداش ــت زمي ــه فرونشس در زمين
ــم  ــر زمينــي کاري کــرده اي ســفره هــاي زي
ــن  ــر کوچک تري ــد اگ ــر مي آي ــه نظ ــه ب ک
مشــکل طبيعــي در اطــراف تهــران بــه وجود 
ــل مــي شــود  ــک فاجعــه تبدي ــه ي ــد،  ب بياي
ــن  ــن رفت ــراي از بي ــي ب ــال مبناي ــا اص و ي
تمــدن مــي شــود. بــه اعتقــاد مــن و باتوجــه 
ــدي  ــن جمع بن ــه اي ــا ب ــرايط ت ــن ش ــه اي ب
ــم  ــه تصمي ــن زمين ــد در اي ــه باي ــيم ک نرس
عمومــي و ملــي بگيريــم، کاري از پيــش 
نخواهــد رفــت و بحرانــي نيــز حــل نخواهــد 
ــد را  ــل هــرروز چالشــي جدي شــد و در مقاب

ــود .  ــم ب ــاهد خواهي ش

حسن فروزان فرد
کارشناس اقتصادي  

سناريوهاي نفتي جهان براي دهه 2020 یادداشت

احتمالکاهشتقاضابراينفت

ترقي اقتصـادي:  سـناريوهاي مختلـف آژانس 
بين الــمللي انــــرژي در پيش بينـــي وضعيـت 
بـازار جهانـي نفـت طـي سـال هاي آينـده نشـان 
مي دهـد کـه در بـازه ميان مـدت 5 سـاله نـرخ 
رشـد تقاضاي جهانـي نفت به نظر بـا روند کندي 

پيـش خواهـد رفت . 
تقاضـاي  رشـد  موجـود  پيش بيني هـاي  براسـاس 
جهانـي نفـت در سـال 2016 روزانـه 1.23 ميليـون 
بشـکه و به طـور ميانگيـن در حـدود 94.40 ميليون 
بشـکه در روز بـوده اسـت. بنـا بـه تحليـل مرکـز 
پژوهش هـاي مجلـس، رشـد مـورد انتظـار تقاضـاي 
جهانـي نفت براي سـال 2017 در حـدود روزانه 1.2 
ميليون بشـکه در نظر گرفته شـده و ميـزان تقاضاي 
کل روزانـه 95.55 ميليـون بشـکه پيش بينـي شـده 
اسـت. بيشـترين ميزان رشـد تقاضا در منطقه آسـيا 

به ويژه در هند و چين تخمين زده شـده اسـت. عالوه 
بر اين، با توجه به رشـد 1.2 ميليون بشـکه اي تقاضا 
در سـال 2017 برآورد مي شـود کـه تقاضا براي نفت 
اوپـک در سـال 2017 بـا 0.8 ميليـون بشـکه در روز 

افزايـش، بـه 32.7 ميليون بشـکه در روز برسـد . 
گزارش هـا نشـان مي دهـد که ميـزان تقاضـاي نفت 
در سـال 2016 در قـاره اروپـا 24.80 ميليون بشـکه 
در روز، در منطقه آسيا پاسفيک 7.99 ميليون بشکه 
در روز و در اروپـا 13.87 ميليـون بشـکه در روز بـوده 
اسـت. در عين حـال، ميزان تقاضـاي جهاني نفت در 
سـال 2016 در خاورميانـه 8.02 ميليـون بشـکه در 
روز، آفريقا 4.10 ميليون بشـکه در روز گزارش شـده 
اسـت. همچنيـن در کل کشـورهاي در حال توسـعه 
ميـزان تقاضـاي نفـت 31.15 ميليون بشـکه در روز 

است .  بوده 

براسـاس پيش بيني اوپک، رشـد تقاضاي نفت خاورميانه در سال 2017 
بـا ريسـک هاي داخلـي و تنش هاي ژئوپليتيـک مواجه خواهـد بود که 
اين ميزان رشـد تقاضا عمدتا از سـوي کشـورهاي ايران، عراق، کويت 
عربسـتان، امـارات متحـده عربي و اردن پيش بيني شـده که شـامل 
سـوخت هاي حمل ونقـل، مخصوصا بنزين و سـوخت هاي صنعتي 
نظيـر گازوييـل و نفت سـفيد براي مصـارف خانگـي خواهد بود 
که نقش به سـزايي در افزايش سـطح تقاضاي نفت در اين 

منطقه خواهد داشت . 

سـناريوهاي مختلـف آژانـس بين المللي انـرژي در پيش بيني وضعيت بـازار جهاني 
نفـت طي سـال هاي آينده نشـان مي دهـد که در بازه ميان مدت 5 سـاله نرخ رشـد 
تقاضـاي جهانـي نفـت به نظـر با رونـد کندي پيـش خواهد رفـت. تغييـر بازدارنده 
احتمالـي در اقتصـاد چيـن که در 10 سـال گذشـته به دليل اتخاذ سياسـت رشـد 

اقتصـادي مبتنـي بـر شـدت انـرژي پاييـن به عنـوان موتور رشـد اقتصـادي جهان 
به شـمار مـي رود، مي توانـد عامل اصلي ايـن کاهش احتمالي تقاضاي نفت به شـمار 

رود . 
از سـوي ديگر، رشـد تقاضا در بسـياري از کشـورهاي غيرعضو OECD  ، اندک تعيين 
شـده اسـت، زيـرا دولت هـا به خاطـر يارانه هايي که بـار مالي زيادي بـر آنها تحميل 
کـرده -معـادل 150 ميليـارد دالر بـراي نفـت در سراسـر جهان طي سـال 2015- 

اقـدام به اصالحات قيمتـي کردند . 
در سـناريوي سياسـت هاي جديـد، رشـد تقاضـاي جهانـي نفت غيـرOECD، بيش 
از 20 سـال بـا رونـد کنـد ادامـه دارد، زيرا اين کشـورها مقيـد به باال بـردن بازدهي 
سـوخت خودروهـاي خـود شـده اند. از سـوي ديگـر، به نظـر مي رسـد توليـد نفـت 

نامتعـارف، پيـش از سـال 2020 رشـد سـريع تري يابد. 

براسـاس سـناريوي 450 تقاضاي جهاني نفت تا سـال 2020 ، بيش از 93 ميليون 
بشـکه در روز در نظر گرفته شـده که در دهه 2020 سـاالنه يک ميليون بشـکه در 
روز از تقاضا کاسـته خواهد شـد. کاهش تقاضاي جهاني نفت براسـاس سـناريوهاي 
موجـود در آمريکا و کشـورهاي  OECD  با روند بيشـتري پيش مـي رود. در آمريکاي 
التيـن مصـرف در سـال هاي 2015 - 2040 بـه 1.5 ميليـون بشـکه در روز تقليل 
خواهـد يافـت. سـطح تقاضاي چين در نيمـه دهـه 2020 در حـدود 12.5 ميليون 
بشـکه در روز خواهد بود که تا سـال 2040 بيش از 2 ميليون بشـکه در روز از سطح 

تقاضا کاهش خواهـد يافت . 

نگاهي متفاوت به دنياي نفت

ترقـي اقتصـادي: سـال 2016درحالـي بـه پايان 
رسـيد کـه در بـازار نفـت، سـال خوش يمنـي بـراي 
(اوپـک)  نفـت  صادرکننـده  کشـورهاي  سـازمان 
محسـوب مي شـود، سـالي کـه ايـن سـازمان پير با 

توافقـي تاريخـي جـان دوبـاره اي يافـت . 
روزنامه فايننشال تايمز نوشـت: در سال 2016 رکود 
در بازار نفت سـبب شـد اعضاي اوپک بـا توافق براي 
نخسـتين کاهش توليد نفت از سـال 2008 ميالدي 

تاکنون، فعـاالن بازار را متحير کنند . 
پـس از دو سـال آزمـودن همراهـي بـا بـازار آزاد 
هزينه هـاي ناشـي از افـت قيمـت نفـت بزرگتريـن 
توليدکننـدگان ايـن کاال را وادار کـرد کـه در سـال 
2016 ميـالدي دسـت بـه دسـت هم دهنـد و براي 

نابـودي عرضـه مـازاد تـالش کننـد . 
توليدکننـدگان نفـت عضـو و غيـر عضـو اوپک پس 
از ماه هـا رايزنـي و مذاکـره سياسـي، توافـق کردنـد 
کـه بـراي نخسـتين بار پـس از آغـاز بحـران اقتصاد 

جهانـي، توليـد خـود را کاهـش دهند . 
نفـت سـال 2016 را در قيمـت باالتر از سـطح 50 
دالر بـه پايان رسـاند کـه نزديک بـه دو برابر نقطه 
قعـري نزديـک به 27 دالر اسـت که در مـاه ژانويه 
ايـن سـال محقق شـده بـود. اکنـون صندوق هاي 
معامالتي بيشـترين اميد را به اسـتمرار شد قيمت 
تحليل گـران  از  روزافزونـي  شـمار  دارنـد.  نفـت 
اوپـک  توافـق  کـه  دارنـد  بـاور  و سـرمايه گذاران 
سـبب کاهش سـطح ذخيره سـازي نفت در جهان 
خواهـد شـد و به شـتاب گيري تـوازن در بازارهاي 

جهانـي کمـک مي کند . 
پـس از يـک سـال طاقت فرسـا، اوپـک بـه صحنه 
جهانـي بازگشـت و مسـائل ژئوپولتيک، دوبـاره بر 

سياسـت گذاري بازارهـاي نفـت سـايه انداختند . 
جيسـون بـورداف، کارشـناس مرکـز سياسـت هاي 
جهانـي انـرژي در دانشـگاه کلمبيـا، گفت: در سـال 
تغييـر  بوديـم؛ در  اوپـک  بازگشـت  2016 شـاهد 
رويکـردي شـديد، اعضاي اوپک بـا يکديگر همکاري 
کردنـد و بـا همـراه کـردن توليدکننـدگان نفت غير 
عضـو اوپـک، توانسـتند کنشـي داشـته باشـند کـه 

قوي تـر و جدي تـر از انتظارهـا بـود . 
کـه  بـود  آسـيبي  کننـده  منعکـس  اقـدام،  ايـن 
اعضـاي اوپـک از افت قيمت هـا ديده بودنـد. بودجه 
کشـورهاي نفت خيز، دچار آسيب شـديد شده بود و 
شـرکت هاي نفتـي بين المللي وادار شـده بودند براي 
حفـظ سـودآوري، سـرمايه گذاري خـود را ميلياردها 

دالر کاهـش دهند . 
حتـي عربسـتان کـه در سـال 2014 ميـالدي از 
سياسـت افزايش توليد و فشـار به رقيبـان طرفداري 
کـرده بـود، لحـن بلندپروازانـه خـود را تعديـل کرد. 
اين کشـور از ديگر توليدکنندگان نفت نيز خواسـت 
کـه در کاهـش توليـد، بـا آن همراهي کننـد و اعالم 
کـرد اگـر رقيبانـش در درون و بيرون اوپـک، به ويژه 
روسـيه، توليـد خود براي افزايـش قيمت نفت تالش 

کننـد، اين کشـور نيـز براي ايـن کار آماده اسـت . 

بـه ايـن ترتيـب، زمينـه بـراي نخسـتين کاهـش 
توليـد اوپـک از سـال 2008 ميـالدي بـه اين سـو و 
نخسـتين همـکاري اين سـازمان بـا روسـيه و ديگر 
توليدکننـدگان نفـت غير عضـو اوپک، آماده شـد. با 
ايـن همـه، در آغاز هيـچ اطميناني نبود کـه توافقي 

در ايـن زمينـه به دسـت آيد . 
در شـرايطي کـه ايـران پـس از پايـان تحريـم از ماه 
ژانويـه سـال 2016 ميالدي بـراي افزايـش صادرات 
خـود آمـاده مي شـد و آژانـس بين المللـي انـرژي 
دربـاره غـرق شـدن بـازار در عرضـه مـازاد هشـدار 
مي داد، آلکسـاندر نـواک، وزيـر انرژي روسـيه، اعالم 
کـرد بـراي بحـث دربـاره محدوديـت توليـد، آمـاده 

ديـدار بـا نماينـدگان اوپک اسـت . 
ياسـر الگيندي، کارشـناس مؤسسـه مشـاوره مدلي، 
گفـت: نخسـتين گام در راه بازسـازي، اعتـراف بـه 
وجود مشـکل اسـت؛ مهمتريـن رويداد سـال 2016 
ميـالدي، تـوان عربسـتان و روسـيه در چيرگـي بـر 
اختالف هـاي منطقـه اي و سياسـي و تـالش بـراي 

جلوگيـري از ادامـه افـت قيمـت نفت بـود . 
و  روسـيه  ميـالدي،   2016 سـال  فوريـه  مـاه  در 
عربسـتان کـه بزرگترين صادرکننـدگان نفت جهان 
بـه شـمار مي آينـد، توافـق کردنـد کـه در صـورت 
همراهـي ديگـر توليدکننـدگان، آماده اند که سـطح 
توليـد خـود را تثبيـت کننـد. علـي النعيمـي، وزير 
پيشـين نفت عربسـتان، در آن زمان اعالم کرده بود 
کـه آن توافـق آغـاز فرايندي بـود که تا ماه دسـامبر 

امسـال طول کشـيد . 
با وجود افزايش حمايت علني روسـيه، دسـتيابي به 

توافق همچنان دور از دسـترس به نظر مي رسـيد . 
پافشـاري عربسـتان دربـاره لزوم حضور ايران سـبب 
شـد گفت وگوهـا بـراي توافـق دربـاره تثبيـت توليد 
نفت در ماه آوريل امسـال در دوحه قطر، به شکسـت 
بينجامـد. ايـران در شـرايطي که بر افزايـش توليد و 
تـالش براي رسـاندن صـادرات خود به سـطح پيش 
از تحريم هـا تمرکـز داشـت، بـراي همراهـي بـا اين 
توافـق آمـاده نبـود. حل اين مشـکل، نيازمنـد زمان 

و صبـر اعضاي اوپـک بود . 
بـورداف گفـت: ناکامـي نشسـت دوحـه مهم بـود و 
نشـان مي داد رقابت ايران و عربسـتان جايگاهي ويژه 
دارد؛ دخالـت سـران دولت عربسـتان در آن زمان، به 
مـا يـادآوري کرد که مسـائل ژئوپولتيـک، در تعيين 

سياسـت هاي نفتي نقـش دارند . 
در نشسـت اوپـک در مـاه ژوئـن امسـال، اعضـاي 
مديريـت  روش  دربـاره  همچنـان  سـازمان  ايـن 
بـازار اختـالف داشـتند. خالـد الفالـح، وزيـر انرژي 
عربسـتان، بـه طـور علنـي از لزوم "جهـت دهي به 

بـازار" سـخن گفت . 
بـا وجـود ادامـه گفت وگوهـا بـراي کاهـش توليـد 
عربسـتان و ديگـر کشـورهاي عربـي حاشـيه خليج 
فـارس بـه افزايـش توليد خـود ادامـه دادند. روسـيه 
نيـز توليد خـود را بـه باالترين سـطح در دوران پس 

از فروپاشـي شـوروي رسـاند . 

عملکرد وزارت نيرو، مانع جذب سرمايه گذار
پيش ازاين  اجراشــدن قــــرارداد    BOT  منجـــــر 
 بـه حضـور بخـش خصوصـي و سـرمايه گذاري در 
نيـروگاه سـازي شـده بـود. بخـش خصوصـي در 
ايـن زمينـه بـا وزارت نيـرو در قالـب ايـن قراردادها 
همکاري کرده و نيروگاه سـاخته اسـت اما در اغلب 
سـرمايه گذاري ها وزارت نيـرو در پرداخـت پول برق 
نيروگاه هـا به موقع عمل نکرده اسـت. همين مسـئله 
ديرکـرد در پرداخت هـا باعث شـده سـرمايه گذاران 
در بخـش خصوصـي نسـبت بـه سـرمايه گذاري و 
همـکاري بـا ايـن وزارت خانه مردد باشـند. مسـئله 
امنيـت سـرمايه گذاري طـي سـال هاي گذشـته در 

بيشـتر قراردادهـاي بخـش خصوصـي و وزارت نيرو 
مـورد خدشـه قرارگرفتـه درنتيجـه نمي تـوان بـا 
صرفـاً جـذاب کـردن قيمـت خريـد تضمينـي برق 
پيـدا  افزايـش  زمينـه  ايـن  در  سـرمايه گذاري ها 
مي کنـد و سـرمايه گذاران متمايـل بـه حضـور در 
عرصـه نيـروگاه سـازي مي شـوند. نکتـه مهـم در 
جذب سـرمايه گذار تضمين هاي قوي در کار اسـت. 
اگـر تضمين هـاي دولتـي کـه بـه سـرمايه گذاران 
خارجـي داده مي شـود، براي سـرمايه گذاران داخلي 
هـم برقـرار شـود، ايـن احتمال کـه سـرمايه گذاران 

داخلي تمايل بيشـتري به حضـور در عرصه نيروگاه 
سـازي پيـدا کننـد تقويت مي شـود . 

خريدوفـروش  درزمينـه?  داريـم  نيـاز  غيرازايـن، 
بـرق بـه مدلـي برسـيم کـه سـرمايه گذاران در اين 
حـوزه حتـي تـا مرحلـه فـروش بـا خريـداران برق 
مواجـه شـوند و در قيمت گـذاري کااليـي که توليد 
مي کننـد نقـش داشـته باشـند. در ايـن مـدل در 
عمـل بايـد واسـطه گري وزارت نيـرو کاهـش پيـدا 
کنـد و سـرمايه گذاران بـا مردمـي طرف باشـند که 

بـرق را مي خرنـد . 

تـوان بخـش خصوصـي و خصولتـي هـا در رابطـه 
بـا نيـروگاه سـازي در ايـران قابل توجـه اسـت. 55 
درصـد از نيروگاه هـا در کشـور مـا دسـت دولـت 
و  هـا  خصولتـي  يعنـي  غيردولتي هـا  و  نيسـت 
خصوصي هـا در ايـن زمينـه فعاليـت مي کننـد و 
البتـه تنهـا 10 تـا 15 درصـد از 55 درصـد توسـط 
بخـش خصوصـي واقعـي مديريـت مي شـود. ازنظر 
فنـي تـوان و عالقه منـدي حضـور بيشـتر در عرصه 
نيـروگاه سـازي در بخش خصوصي وجـود دارد. اين 
بخـش حتـي مي توانـد تامين کننـده هـاي مالي را 

از خـارج تشـويق بـه سـرمايه گذاري در ايـن زمينه 
کنـد امـا مسـئله مهـم امنيـت سـرمايه گذاري و 
عـدم تأخيـر در پرداخت هاسـت. وزارت نيـرو بيش 
از 10 هـزار ميليـارد تومـان بـه نيروگاه هـا بدهـکار 
اسـت. سـرمايه گذار خارجـي بـا ديـدن ايـن ميزان 
بدهـکاري باوجود تـوان فني و اقتصـادي تمايلي به 
حمايـت مالـي از پروژه هـاي نيروگاه سـازي نـدارد. 
وزارت نيـرو بايـد هرچـه زودتـر نسـبت بـه تسـويه 
ايـن بدهـي اقـدام کند تـا ازنظر رواني جو مناسـبي 
بـراي سـرمايه گذاري فراهـم شـود. بايـد کاري کرد  
تـا سـرمايه گذاري در ايـن زمينـه جـذاب بـه نظـر 
برسـد و اين جذابيـت صرفاً باقيمت مناسـب خريد 

تضمينـي بـرق حاصـل نمي شـود . 

 2016سالي که اوپک احيا شد

حمیدرضاصالحي
  دبیر فدراسیون صادرات انرژي

دیدگاه
َحد و مرزهاي نظارت در بيمه گري ناتوانيصنعتبيمـه

سرمايه گذاران خارجي نمي آيند  

چرايي تغيير معيار پرداخت ديه 

قوانين بيمه اي سود محور نيستند

بعضاً درباره حدود نظارت و يا دخالت نهاد ناظر در بازار 
بيمه اختالف نظر هايي مشاهده مي شود. همچنين بسياري 
اين ايده را مطرح مي کنند که کار نهاد ناظر،  نظارت بر 
بيمه ها است نه دخالت در امور آنان. براي رسيدن به ديدگاه 
مشترک در زمينه حدود نظارت و يا دخالت نهاد ناظر، بايد 
به مباني نظري دخالت دولت ها در امور اقتصادي رجوع 
شود. شناخت و تفاهم بر روي مباني نظري، با فراهم نمودن 
اصطکاک هاي  و  واگرائي ها  مشخص،  و  شفاف  چارچوبي 
از مسائل کلي  را  توجه  همگان  و  زده  کنار  را  بي حاصل 
و نامتعين بر مسائل مشخص و متعين و بطور مشخص 
سوق  نظارتي  ابزارهاي  و  تکنيک ها  اثربخشي  و  کارائي 
مي دهد .  مزيت و ويژگي اصلي بازار رقابتي تناسب نسبي 
قدرت بازاري طرفين مبادله در آن است. هر عاملي که اين 
تناسب را بر هم زند مزيت بازار را از آن مي گيرد. در دنياي واقعي عوامل بي شماري وجود دارند که اين تناسب 
را بر هم مي زنند. اين عوامل در ادبيات اقتصادي اصطالحاً موارد شکست بازار ناميده مي شود. فلسفه نظارت بر 
کسب و کاري که با قواعد بازار کار مي کند شناسائي عوامل شکست بازار و دخالت در ساز و کار بازار با هدف 
برطرف کردن آن عوامل و يا کنترل و تحديد پيامدهاي منفي آن است. شکست بازار در صنعت بيمه منجر به 
مشکالتي چون اشتباه در تعيين حق بيمه، مخاطرات اخالقي، انتخاب نامساعد، عدم توانايي در ايفاي تعهدات، 

انحصار و شکاف ميان هزينه ها و منافع اجتماعي و خصوصي مي شود . 
الف(اطالعات ناقص و نامتقارن

اطالعات ناقص و نامتقارن اصلي ترين علت شکست بازار هاي بيمه است. اطالعات ناقص و نامتقارن موقعيتي 
را نشان مي دهد که در آن يکي از طرفين معامله  بيمه اي(اعم از بيمه گر و بيمه گذار)، درباره مسائل مرتبط به 
معامله خود اطالعات خاصي دارد که طرف ديگر آن اطالعات را ندارد و اين باعث مي شود تناسب اطالعاتي 
ميان آنان بر هم خورده و بالنتيجه قدرت بازاري به نفع طرف مطلع تر ايجاد مي شود و بدين  ترتيب بر کارائي 

بازار خدشه وارد شود . 
بيمه نامه، يکي از پيچيده ترين قراردادهاي بازرگاني در نوع خود است. مضاف بر آن، قراردادهاي بيمه اي بعضاً از 
جهت تعهدات بيمه گر بسيار تفسير بردارند که اين مسأله نيز بر پيچيدگي هاي آن از منظر بيمه گذار مي افزايد. 
پديده مذکور،  يکي از مصاديق بارز و مبتالبه اطالعات نامتقارن به ضرر بيمه گذاران و به نفع بيمه گران در بازارهاي 
بيمه است. در مقابل، شرکتهاي بيمه به اندازه بيمه شد گان از درجه ريسک آنان اطالع ندارند و بيمه گذاراني 
که داراي ريسک باال هستند(مثل رانندگان پرخطر)، تمايلي براي آشکار نمودن ريسک خود به بيمه گر نشان 
نمي دهند. اين پديده نيز يکي ديگر از موارد رايج عدم تقارن اطالعات در بازارهاي بيمه به نفع بيمه گذار و به 
ضرر بيمه گر است. پديده اطالعات ناقص و نامتقارن از طرق مختلف مي تواند باعث ايجاد عدم کارائي در بازار 

بيمه شده و به منفعت عمومي زيان برساند.
ب(مسأله تضاد منافع »موکل - وکیل« 

مسأله تضاد منافع »بيمه گذار- بيمه گر«، اشاره به شرايطي دارد که در آن اقدامات بيمه گذار و يا بيمه گر در دوره 
اجراي قرارداد بيمه(موقعيتي که بيمه نامه خريداري شده و حق  بيمه آن پرداخت شده است و بيمه گر نيز در 
صورت وقوع حادثه ملزم به پرداخت خسارت است)، منافع طرف مقابل را بدون اينکه او امکان اعمال نظر و 
دخالت در روند امور را داشته باشد در جهت منفي يا مثبت تحت تأثير خود قرار مي دهد. بعنوان مثال ممکن 
است بيمه گذار به جهت اينکه مالي را بيمه نموده در مقايسه با وضعيت عادي چندان در حفظ و حراست از 
آن کوشا و جدي نباشد و يا راننده اي که داراي بيمه نامه اتومبيل است دقت و حساسيت الزم را در رانندگي به 
خرج ندهد. موارد اين چنيني به روشني به زيان بيمه گر طرف قرارداد است بدون اينکه براي او امکان دخالت 
در اقدامات بيمه شده وجود داشته باشد. اينگونه موارد از مصاديق مخاطرات اخالقي است. يا اينکه ممکن است 
مؤسسه بيمه، ذخاير فني را که متعلق به بيمه گذاران است در اموري غير از سرمايه گذاري بکار گيرد که آنهم از 

مصاديق ديگر مخاطرات اخالقي است . 
از سوي ديگر با توجه به اينکه بيمه گذار پس از امضا قرارداد بيمه و پرداخت حق  بيمه، نظارت و کنترلي روي 
فعاليتهاي بيمه گر طرف قرارداد خود ندارد بنابراين در اين فاصله ممکن است مؤسسه بيمه به انگيزه افزايش 
سود، ريسک مالي خود را افزايش دهد و بدين ترتيب سطح توانگري مالي موسسه تقليل يابد. چون اين مسأله کم 
و کيف ايفاي تعهدات بيمه گر نسبت به بيمه گذار را دچار خطر مي کند بنابراين به زيان بيمه گذار است. بنابراين 
عدم توانگري مالي موسسه بيمه از ديگر نتايج سوء مسأله تضاد منابع »بيمه گذار- بيمه گر« بوده و مي تواند کارائي 

بازار بيمه را کاهش دهد . 
ج(موانع ورود)خروج( به)از( بازار

وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتي و يا ناشي از عملکرد فعاالن بازار در مسير ورود بيمه گران/بيمه گذاران جديد 
به بازار و يا خروج بيمه گران/بيمه گذاران موجود از بازار؛ باعث ايجاد عدم تعادل ميان قدرت چانه زني طرف هاي 
بازار و در نتيجه اخالل در کارائي و انصاف بازار بيمه و سرانجام زيان در منفعت عمومي مي شود. ايجاد مانع براي 
ورود(خروج) به (از) بازار بيمه، نتيجه اش شيوع رقابت ناقص و انحصاري شدن ساختار بازار بيمه و افزايش قيمت 
و کاهش توليد خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت  بيمه   اي، حق  بيمه را عمداً پايين تر از مقدار فني آن تعيين 
کند طبعاً شرکت هاي جديد امکان ورود به بازار بيمه را نخواهند داشت و حتي ممکن است برخي از شرکتهاي 
موجود نيز مجبور به خروج از بازار شوند. پيامد اين وضعيت؛ تقويت ساختار انحصاري بازار و تضعيف قدرت 
چانه زني بيمه گذاران و در نتيجه قيمت گذاري بيش از حد و عدم کارايي در توليد و تخصيص منابع خواهد بود . 

اما حذف کامل موانع ورود و يا خروج از بازار و سهل الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهاي در حال توسعه، 
شکست بازار را از جهت ديگري تشديد خواهد کرد و ممکن است منافع حاصل از حذف موانع مذکور، بسيار 
کمتر از زيان ناشي از حذف آن باشد. بعنوان مثال عدم الزام به اخذ مجوز و در نتيجه عدم بررسي صالحيت هاي 
متقاضيان جديد فعاليت بيمه گري، از کانال عدم تقارن اطالعات ممکن است منافع بيمه گذاران را به شدت دچار 
زيان کند. همچنين ورشکستگي شرکتهاي بيمه فعال در بازار، ممکن است سبب بي ثباتي در بازار بيمه و حتي 
کل بازارهاي مالي و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمايه ها و يا توقف ورود سرمايه ها به صنعت بيمه شده و 
عالوه بر اينکه خود در واقع مانعي بر سر راه ورود به اين صنعت مي شود بازار بيمه را با کمبود تقاضا مواجه کند 
و مديريت ريسک ملي را دچار اخالل نمايد. اين ها همگي عاملي براي افت کارائي بازار بيمه خواهند بود. بنابرين 

الزم است همواره بين ممانعت از ورود به بازار يا خروج از آن و تسهيل اين جريان تعادل برقرار باشد . 
د(پیامدهاي خارجي

پيامدهاي خارجي در کل دو نوع اند پيامدهاي خارجي منفي و پيامدهاي خارجي مثبت. پيامدهاي خارجي 
منفي، اشاره به شرايطي دارد که در آن هزينه هايي که از قبل قرارداد بيمه اي به جامعه تحميل مي شود(اعم از 
هزينه هاي خصوصي و اجتماعي) بيشتر از هزينه هايي است که بيمه گر مي پردازد(هزينه هاي خصوصي). مشابه 
اين مورد در بخش واقعي اقتصاد، آلودگي هاي زيست  محيطي ناشي از فعاليت کارخانجات، پااليشگاهها و ... است 
که هزينه توليد براي خود توليد کننده کمتر از هزينه توليد براي کل اقتصاد(شامل هزينه هاي توليد کننده و 
هزينه هاي مربوط به آلودگي محيط) مي باشد. مثال پيامد خارجي منفي در صنعت بيمه، بيمه شخص ثالث 
اجباري است. با توجه به اينکه هزينه اجبار رانندگان به خريد بيمه نامه شخص ثالث را جامعه مي پردازد و از سوي 
ديگر اين اجبار، هزينه هاي بازاريابي را تا حد زيادي از دوش بيمه گران بر مي دارد و اي بسا امکان تبليغ رايگان 
براي ساير بيمه نامه ها را نيز براي شرکت بيمه فراهم مي آورد بنابراين در اينجا نيز هزينه هاي اجتماعي توليد 
بيمه نامه شخص ثالث از هزينه هاي خصوصي آن بيشتر است؛ بنابراين مصداق پيامد خارجي منفي براي جامعه و 
مصداق پيامد خارجي مثبت براي صنعت بيمه تلقي مي شود. دخالت دولت در تعيين حق بيمه شخص ثالث نيز 

صرفنظر از کارآمدي يا ناکارآمدي روش و نحوه اجراي آن، از همين زاويه توجيه پيدا مي کند . 
پيامدهاي خارجي مثبت، مربوط به وضعيتي است که در آن منافعي که از قبل قرارداد بيمه اي نصيب جامعه 
مي شود(اعم از منافع خصوصي و اجتماعي) بيشتر از منافع آن براي بيمه گر(منافع خصوصي) است. مثال پيامد 
خارجي ديگر در بازار بيمه، مورد صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيمه مرکزي در ايران است. شرکتهاي بيمه که 
اقدام به صدور بيمه نامه شخص ثالث مي کنند موظف اند درصدي از حق بيمه آنرا به صندوق خسارتهاي بدني 
واگذار نمايند تا اين صندوق، ديه مربوط به حوادث رانندگي که مسببين آن بيمه نامه شخص ثالث خريداري 
نمي کنند را پرداخت نمايد. در اينجا عالوه بر شرکت بيمه، راننده فاقد بيمه نامه نيز از صدور بيمه نامه هاي شخص 
ثالث بدون اينکه هزينه اي از اين بابت پرداخت کرده باشد منتفع مي شود. بنابراين در اين مورد، منفعت جمعي 
بيمه شخص ثالث بيشتر از منفعت خصوصي آن خواهد بود و اين يکي از مصاديق پيامد خارجي مثبت براي 

جامعه و پيامد خارجي منفي براي صنعت بيمه است . 
فلسفه تنظيم مقررات و نظارت بر صنعت بيمه، مرتفع نمودن مسائل فوق الذکر است. براي تنظيم مقررات نظارتي 
جهت مواجهه با شکست بازار، قواعد کلي و جهان شمول که براي همه کسب و کارها کاربرد داشته باشد وجود 
ندارد بلکه الزم است متناسب با شرايط و ويژگيهاي هر کسب و کار، ضوابط و چارچوبهاي نظارتي مناسب و 
کارآمد را تعيين و مورد استفاده قرار داد. از سوي ديگر به منظور وضع مقررات بر صنعت بيمه الزم است ارزيابي 
روشني از هزينه هاي اجتماعي آن صورت پذيرد(شامل هزينه هاي نهاد ناظر، دولت، جامعه و هزينه هايي که 
بيمه گران و بيمه گذاران و بيمه شدگان از بابت مقررات نظارتي متحمل مي شوند) و شيوه هايي براي مواجهه با 
موارد شکست بازار بيمه برگزيده شود که منافع اجتماعي آن بطور معني داري از هزينه هاي اجتماعي اش باالتر 
باشد. توجه به اين اصل باعث مي شود که رويکرد نظارتي نهادهاي ناظر اين باشد که در پي کنترل و محدود 
کردن موارد شکست بازار و يا تبعات آن باشند و نه حذف کردن آن. در اينجا هدف نهادهاي ناظر به حداقل 
رساندن احتمال بروز عدم توانگري مالي است نه صفر کردن آن. در رويکرد کنترلي، مؤسسات بيمه ملزم به 
داشتن حداقلي از سرمايه مي شوند اما اگر قرار بر صفر کردن احتمال عدم توانگري باشد مؤسسات بيمه بايد 
موظف شوند منابع سرمايه اي عظيمي تجهيز کنند و محدوديتهاي شديدي بر سرمايه گذاري ها و ساير معامالت 
آنها بايد وضع شود. در اينصورت اصوالً امکان تداوم فعاليت بيمه گري وجود نخواهد داشت. بنابراين نبايد وضع 
مقررات بگونه اي سخت گيرانه باشد که بيمه گران بر سر دوراهي انتخاب ميان ماندن در بازار و ترک آن قرار گيرند.     
  با توجه به اينکه موارد شکست بازار عمدتاً منافع بيمه گذار و بيمه  شده را تحت تأثير خود قرار مي دهد و از سوي 
ديگر بيمه گران ابزارهاي کم و بيش کافي براي حفظ قدرت بازاري خود در اختيار دارند؛ تمرکز نهاد هاي ناظر 

صنعت بيمه عمدتاً بر حمايت از بيمه گذار است . 

ترقي اقتصادي: براساس قانون مجازات اسالمي حق 
تعيين  هرساله  ديه  ميزان  براساس  شخص ثالث  بيمه 
مي شود که معادل نرخ 100شتر،200 گاو و 1000 دينار 
نقره است که برخي از آنها منسوخ شده و قوه قضاييه 
سالهاست که ارزش و بهاي شتر را مالک افزايش نرخ 
ديه درهر سال قرار داده است و به دليل افزايش نرخ تورم 

ساالنه قوه قضاييه نرخ ديه را ساالنه افزايش مي دهد.
امانگاه بيمه مرکزي اين است که افزايش حق بيمه ها 
موجب کاهش توان مردم در خريد بيمه نامه خواهد شد 
که تبعات منفي در صورت بروز حادثه براي مقصر و آسيب 
ديده از سانحه خواهدداشت وانتظار همراهي قوه قضاييه  و 

مجريه را در تغيير معيار پرداخت ديه را دارد .
پرداخت  معتقدند  کشور  اي  بيمه  اندرکاران  دست 
ممکن  دريافتي  هاي  بيمه  حق  ناحيه  از  خسارت 
نيست و صنعت بيمه در بيمه شخص ثالث با زيان 
انباشته مواجه است زيرا فاصله بين حق بيمه فني و 
حق بيمه اخذ شده از مردم توان شرکت هاي بيمه را 
کاهش داده است و اين احتمال وجود دارد که شرکت 
هاي بيمه قادر به پرداخت خسارات نباشند که نمونه 
بارز آن مشکالت بيمه توسعه در سال هاي گذشته 
از اين رواگر محاسبه بيمه مرکزي دينار  بوده است .  
نقره باشد و اين سکه توسط بانک مرکزي ضرب شود، 
ميزان ديه پرداختي مردم به يک سوم کاهش يافته و 
طبيعي است که نرخ حق بيمه شخص ثالث نيز به نحو 

مناسبي تعديل خواهد شد .  
استقبال از تغییر معیار پرداخت دیه به نقره

در همين راستا ،مديرعامل بيمه رازي با اشاره به استقبال 
صنعت بيمه از تغيير معيار پرداخت ديه از شتر به نقره 
سال هاي  تصادفات  در  عضو  نقص  و  جرح  آمار  گفت: 
اخير دو برابر شده و بر اين اساس الزم است در عوارض 

پرداختي صنعت بيمه به برخي نهادها تجديدنظر شود . 

پيشنهاد  خصوص  در  مظلومي   يونس 
تغيير  براي  مرکزي  بانک  کل  رئيس 
نقره  به  از شتر  ديه  پرداخت  مبناي 
با توجه به گستردگي خسارت بيمه 
هاي  شرکت  زيان  و  ثالث  شخص 

بيمه اظهار داشت: پيشنهاد رئيس کل 
بيمه مرکزي خوب است و صنعت بيمه 

از آن استقبال مي کند . 
مبناي  اساس شرع مقدس  بر  يادآور شد:  وي 

شتر  که  باشد  متعددي  اقالم  مي تواند  ديه  پرداخت 
برخي احشام، سکه نقره و پارچه اي به نام برد يماني 

از ان جمله است . 
انواع  از  انتخاب نوع ديه  افزود:  مظلومي در عين حال 
اقالم مذکور مطابق شرع و قانون مجازات اسالمي برعهده 

افرادي است که ديه را پرداخت مي کنند . 
وي اضافه کرد: اشکالي که به جايگزيني نقره ممکن است 
گرفته شود اين است که ما در چرخه اقتصاد سکه رايج 
نقره نداريم، در حالي که مي توان با بانک مرکزي توافق 
کرد سکه هايي را از جنس نقره ضرب کرده و به بازار 
عرضه کند تا بتوان مبناي پرداخت ديه را از شتر به نقره 

تغيير داد . 
عوارض وضع شده به بیمه گذار تحمیل مي شود

همچنين مديرعامل بيمه پاسارگاد گفت: در حالي که 
مردم بابت بيمه شخص ثالث حق بيمه قابل توجهي 

مي پردازند همچنان براي جبران خسارات کفايت نمي کند 
و نتيجه اين وضعيت رشد روز افزون کساني است که به 
دليل ناتواني در پرداخت حق بيمه، از بيمه کردن وسايل 

نقليه خود منصرف مي شوند . 
معصوم ضميري در گفت وگو با فارس که پرسيد سال هاي 
متمادي است که بيمه شخص ثالث در سبد محصوالت 
صنعت بيمه زيان ده و معضل اساسي است، چرا تا به حال 
راه حلي براي آن اتخاذ نشده است، اظهار داشت: بيمه 
شخص ثالث سالهاست در صنعت بيمه مشکالت اساسي 
دارد و صنعت بيمه هر آنچه که در توان داشته از تالش در 
مديريت مشکالت گرفته تا کاهش آثار زيانبار مالي را در 

دستور کار خود قرار داده است . 
وي عدم توفيق صنعت بيمه در حل مشکل شخص ثالث 
مشکالت  گفت  مي توان  افزود:  و  ندانست  نپذيرفت  را 

فعلي بيمه شخص ثالث در نبود مديريت و کنترل آن 
در سال هاي گذشته مي توانست به مراتب بيشتر شود . 

تغيير  پيشنهاد  پاسارگاد در خصوص  بيمه  مديرعامل 
مبناي پرداخت ديه از شتر به نقره تصريح کرد: شارع 
مقدس در تعيين مبلغ ديه مباني مختلفي را به انتخاب 
جاني (قاتل) تعيين کرده است که يکي از آن اقالم، بهاي 

شتر است . 
وي با بيان اينکه در سالهاي نه چندان دور مبناي محاسبه 
ديه به درهم نقره نيز انجام مي گرفته است، افزود: با توجه 
به تفاوت اساسي در قيمت نقره و شتر در سالهاي اخير 
به نظر مي رسد چنانچه مقدمات قانوني الزم در جهت 
انتخاب درهم نقره به عنوان مبناي محاسبات ديه به جاي 
شتر، فراهم شود مبلغ ديه يک فرد مسلمان يک سوم 
کاهش مي يابد و متناسب با آن تعهدات بيمه گذاران 

شخص ثالث نيز کمتر مي شود . 

  قائم مقام بیمه مرکزي  
پروبز خسروشاهي  

ترقي اقتصادي :صفدري با تاکيد بر لزوم استفاده از گزارش گري بين المللي 
در صورت هاي مالي، گفت: با اين حسابرسي که در صنعت بيمه وجود دارد 
اينکه خارجي ها وارد  ايران وارد نخواهند شد براي  بيمه هاي خارجي به 
صنعت بيمه کشور ما شوند بايد به سمت استاندارد IFRS   7   ( استانداردهاي 
گزارشگري مالي بين المللي 7) برويم چرا که اگر سرمايه گذار خارجي بخواهد 
در يکي از بيمه ها سرمايه گذاري کند بايد صورت هاي مالي آن را به صورت 

استاندارد بين المللي ببيند . 
توسعه  براي  است  برنامه ششم، دولت موظف  ماده 24 اليحه  به موجب 
فعاليت هاي صنعت بيمه، سهام خود را در شرکت هاي بيمه (به جز بيمه 
مرکزي و بيمه ايران) به بخش غيردولتي واگذار کند يک کارشناس صنعت 
بيمه با مثبت شمردن اين امر تاکيد دارد که صنعت بيمه بايد خصوصي 

شود نه خصولتي . 
مجيد صفدري  با اشاره به نقش دولت در تصدي گري صنعت بيمه، اظهار 
کرد: قرار بود در صنعت بيمه خصوصي سازي انجام شود نه خصولتي سازي. 
متاسفانه صنعت بيمه کشورمان خصوصي نشد بلکه جزيره اي شد. خيلي از 
شرکت هاي بيمه تبديل به جزيره اي شدند که چندين سهامدار در آن وجود 

دارد و اين موضوع با اصول حاکميت شرکتي در تضاد است . 
او تاکيد کرد: با توجه به برنامه ششم توسعه که در مجلس شوراي اسالمي 
تصويب شد دولت بايد طي دو سال تصدي گري خود را در صنعت بيمه 
کاهش دهد که انشاهلل اين موضوع محقق مي شود. در حال حاضر مديران 
بيمه البرز، آسيا و دانا توسط دولت منصوب مي شوند. از طرفي قرار است 
طي 9 سال آينده به سند چشم انداز 20 ساله نظام برسيم. سند چشم انداز 
20 ساله مي گويد صنعت بيمه در سال 1404 بايد سودآور، اقتصادي، سهل 
آسان، سريع و داراي ظرفيت هاي مناسب بابت خدمات رساني شايسته به 
آحاد جامعه از جمله توليدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان و بخش خدمات 
باشد .  وي ادامه داد: وقتي حدود 40 درصد از حق بيمه هاي شخص ثالث 
تحت عنوان ماليات، سهم صندوق خسارت بدني، وزارت بهداشت، نيروي 
انتظامي مي شود، ديگر چه چيزي مي ماند که صنعت بيمه بخواهد سود آور 
باشد؟ وقتي 40 درصد از حِق بيمه شخِص ثالث که اکثرا براي شرکت هاي 

اينطور خرج مي شود چطور اين رشته سود آور باشد؟  بيمه ضرر است، 
بنابراين در بخش بيمه شخص ثالث و بيمه هاي بازرگاني بايد به سمتي برويم 

که بازار رقابتي ايجاد شود . 
او ادامه داد: متاسفانه بازار موجود رقابتي نيست. در حال حاضر 40 درصد 
بازار توسط نهاد دولتي محبوس و فريز شده است، اسم اين رقابت نيست 
رقابت يعني بازاري که بر اساس عرضه و تقاضا باشد و بر اساس توانگري مالي 
هدايت شود. رقابت يعني شرايط براي همه يکسان باشد. آيا در حال حاضر 
شرايط براي همه يکسان است؟ رقابت يعني هر سازماني که ارزش آفريني 

خاصي را مي تواند ايجاد کند بايد شرايط بهتري داشته باشد . 
اين کارشناس صنعت بيمه، تصريح کرد: همانطور که برنامه ششم توسعه 
به اين موضوع در بخش بيمه اهميت داده است دولت نيز بايد تصدي گري 
خود را در صنعت بيمه کاهش دهد و بايد خصوصي سازي واقعي انجام شود 
بازاري باشد که در آن شرايط رقابت براي همه يکسان  و از همه مهم تر 
باشد. در آن زمان کسي موفق است که خدمات بهتر و مدرن تري مي دهد 
دقيق، سريع و شفاف عمل مي کند و مشتري مدارانه کار کرده و به نيازهاي 

مشتريان پاسخ مي دهد . 
صفدري با تاکيد بر اينکه بايد فرهنگ سازي مناسب براي بيمه در جامعه 
شکل گيرد، گفت: من با همراهي تعدادي ديگر از مديران بيمه اي پژوهشي را 
بر اساس رفتار مصرف کننده انجام داده ام. آن پژوهش نشان داد که خيلي از 
مردم ما به صنعت بيمه اطمينان ندارند و اين عدم اطمينان به علت نداشتن 
شناخت به اين صنعت عدم شناخت نيز ناشي از نبود اطالع رساني است. 
از ديدگاهِ من يکي از داليل ضعِف صنعت بيمه، نبود فروش مدرن، نبود 
بازاريابي مدرن، مارکتينگ نوين و فرهنگ مذاکره است. خيلي از کارشناسان 
و مديران ما "فرهنگ مذاکره" را بلد نيستند. تاکيد مي کنم که منظورم از 
فرهنگ مذاکره، مجادله نيست. متاسفانه برخي از مديران ما به جاي مذاکره 

مجادله مي کنند . 
وي با بيان اينکه صنعت بيمه در ايران واقعا نياز به علم مدرن دارد، توضيح 
داد: ما نياز به يادگيرِي علِم مديريِت ارتباط با مشتري  (CRM)  داريم. ما 
مديريِت علمي براي مديريِت مشتريان را نداريم. متاسفانه خيلي از ما فکر 

مي کنيم بازاريابي يعني افزايش فروش و خيلي ها فکر مي کنند بازاريابي يعني 
تبليغات در صورتي که اين طور نيست . 

اين کارشناس صنعت بيمه يکي از مشکالت اين صنعت را نبود برندينگ 
دانست و اظهار کرد: ما در صنعت بيمه برندسازي نکرديم در حاليکه الزمه 
خدمات، برندينگ است البته خوشبختانه در بيمه مرکزي هم به اين موضوع 
پي برده شده است. در تمام دنيا 80درصد از دارايي يک سازمان برندش 
است. ذهن مخاطبان نسبت به اين برندهاي کشورهاي پيشرفته آماده است. 
آيا ما در ايران توانسته ايم برندينگ کنيم؟ البته بعضي از شرکت هاي بيمه 
ممکن است شناخته شده باشند اما در کل ما نتوانسته ايم به نحو احسن 
به اين موضوع بپردازيم. در حال حاضر بسياري از مردم ما ذهنيتي درباره 
صنعت بيمه ندارند و نسبت به اين صنعت ذهن شان خراب است. برند براي 
مشتري اطمينان به وجود مي آورد و باعث مي شود ذهن او شکل گرفته و 

آماده خريد شود . 
صفدري با تاکيد بر لزوم استفاده از گزارش گري بين المللي در صورت هاي 
مالي، گفت: ما بايد از ساير کشورها علم جديد را ياد بگيريم. با اين حسابرسي 
که در صنعت بيمه وجود دارد بيمه هاي خارجي به ايران وارد نخواهند 
شد براي اينکه خارجي ها وارد صنعت بيمه کشور ما شوند بايد به سمت 
استاندارد IFRS   7  )    استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي 7 ) برويم چرا 
که اگر سرمايه گذار خارجي بخواهد در يکي از بيمه ها سرمايه گذاري کند بايد 

صورت هاي مالي آن را به صورت استاندارد بين المللي ببيند . 
و  قوانين  پس  کرد:  اضافه  بيمه  صنعت  کارشناس  ،اين  ايسنا  گزارش  به 
آيين نامه هاي ما بايد به سمت بين المللي شدن پيش رود. آيا خارجي ها حاضر 
هستند که با شرايط فعلي در بيمه شخص ثالث در ايران سرمايه گذاري 
کنند؟ مطمئنا خير. چون سه مقام ناظر از بيرون حق بيمه شخص ثالث 
نمي کند.  قبول  را  موضوع  اين  خارجي  سرمايه گذار  و  مي کنند  تعيين  را 
خارجي ها با توجه به سرمايه اي که وارد کشور مي کنند مي خواهند تجارت 
کنند و سود به دست بياورند، در غير اين صورت در کشور ما سرمايه گذاري 
نمي کنند لذا بايد بخشي از قوانين و آيين نامه هايمان را تغيير دهيم و به 

سمت بين المللي شدن پيش برويم . 

براي چهارمين سال متوالي اعالم شد : 
بيمه پارسيان در باالترين سطح توانگري 

مالي صنعت بيمه
ترقي اقتصادي: بنا بر اعالم رسمي بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران  
بيمه پارسيان در سال 1395 براي چهارمين سال متوالي در سطح يک 
توانگري مالي يعني باالترين سطح توانگري مالي قرار گرفت.شرکت هاي 
داراي توانگري مالي سطح يک، شرکت هايي هستند که براي ايفاي تعهدات 
خود در مقابل بيمه گزاران از توانايي کافي برخوردارند. مبناي محاسبات 
مصوب  شده  حسابرسي  مالي  صورت هاي  در  مندرج  اطالعات  توانگري، 
تعيين ريسک هاي  و  آئين نامه 69  مفاد  بيمه،  مجامع عمومي موسسات 
مختلف است. شايان ذکر مي باشد که شرکت بيمه پارسيان در سال 1395 
مجوز افزايش سرمايه خود را نيز از سازمان بورس اوراق بهادار و بيمه مرکزي 
ج.ا.ا به مبلغ4000 ميليارد ريال دريافت و به تصويب مجمع عمومي فوق 

العاده رساند . 

اسماعيل دلفراز، مديرعامل بيمه سرمد شد
ایستانیوز:حکم مديرعاملي اسماعيل دلفراز، به تاييد بيمه مرکزي رسيد.

دلفراز پيش از اين، به عنوان معاون مالي و اداري سازمان هدفمندي يارانه ها 
مشغول به فعاليت بوده است. همچنين عضويت در هيات مديره بيمه ميهن 
و فعاليت به عنوان يکي از مديران بيمه ايران از جمله سوابق کاري ايشان 
بوده است.اسماعيل دلفراز از تاريخ 7 ديماه 1395، با عنوان مديريت عامل 

بيمه سرمد، به فعاليت خواهد پرداخت . 
   

همکاري بين بيمه دانا و هلدينگ 
کشاورزي،غذايي و دارويي

ترقي اقتصادي: مراسم تبادل تفاهم نامه همکاري بيمه اي بين بيمه دانا و 
هولدينگ کشاورزي،غذايي و دارويي با حضور مديران ارشد دو شرکت برگزار 
شد.در اين مراسم که در محل شرکت صنايع شير ايران برگزار شد، دکتر 
صادق نايب رييس هيات مديره و مدير عامل بيمه دانا با ابراز خشنودي از 
امضاي تفاهم نامه همکاري ، به شرايط اقتصادي کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: تمام سعي و تالش ما، ايفاي تعهدات و خدمت رساني صحيح به 
بيمه گزاران است و خوشحال هستيم که صنعت بيمه در اين وضعيت دشوار 
توانسته بهتر از گذشته عمل کند.در اين مراسم دکتر علي رومي مدير عامل 
هولدينگ کشاورزي با ابراز رضايت از عملکرد و خدمات ارائه شده توسط 
بيمه دانا، امضاي تفاهم نامه بيمه اي را نکته اميدوارکننده اي براي آغاز 
همکاري هاي دوجانبه توصيف و اظهار اميدواري کرد با تبادل اين تفاهم 
نامه، گام هاي مثبت و رو به جلويي در جهت حفظ منافع طرفين برداشته 
شود.گفتني است: در اين مراسم چند تن از مسووالن و مديران ارشد شرکت 
صنايع شير ايران با تشريح خدمات بيمه دانا، از نحوه خدمت رساني اين 

شرکت ابراز رضايت و قدرداني کردند .  

سه درصد از بازنشسته ها سهم بيمه ملت خريدند
NAVبيمه ملت باالتر از قيمت بازاراست

ترقي اقتصادي: ابراهيم پور با بيان اينکه هم اکنون ارزش خالص دارايي 
هرسهم  (NAV)  بيمه ملت باالتر از قيمت بازاري آن است، گفت: با انتقال 
12.5درصد سهم بيمه ملت به صندوق بازنشستگي تاکنون يکصد هزار 
بيان  با  ملت   بيمه  کرده اند.مديرعامل  خريداري  را  آن  بازنشسته  نفر 
اينکه هم اکنون ارزش خالص دارايي به ازاي هرسهم  (NAV)  بيمه ملت 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  گرفته،  قرار  آن  کنوني  بازاري  قيمت  از  باالتر 
انتقال 12.5 سهام بيمه ملت از پرتفوي بيمه ايران به سبد دارايي هاي 
صندوق بازنشستگي کشوري به قيمت هر سهم 202 تومان و تخصيص 
اين دارايي براي بازنشسته هاي اين صندوق، بطور حتم اين معامله به 
هر  اينکه سود  بيان  با  پور  ابراهيم  است.عليرضا  بوده  بازنشسته ها  نفع 
سهم پس از کسر ماليات شرکت بيمه ملت پيش از اين نيز با تعديل 
مثبت روبرو بوده، پيش بيني کرد: با توجه به روند سودآوري ها در سال 
آينده مي توان انتظار داشت که "ملت" از تعديل سود برآوردي در بودجه 
بازنشسته  هزار  يکصد  اکنون  هم  افزود:  شود.وي  برخوردار  همچنان 
جزء سهامداران بانک ملت شده اند و تالش مي شود تا با شناسايي سود 
آورد.مدير  دست  به  مناسبي  درآمد  بازنشستگان  براي  بتوان  مناسبي 
بيمه ملت در معامله  بيمه ملت تصريح کرد:" 12.5درصد سهم  عامل 
اخير منتقل شد که به هر يک از سهامداران تعداد 3450 سهم به ارزش 
750 هزار تومان براي سه ميليون بازنشسته تخصيص يافته و تاکنون 
يکصد هزار نفر آن را خريداري کرده اند و اين در حالي است که حجم 

سهام تکافوي بيش از اين را نمي کرد ".  

کاهش تدريجي تصدي گري در صنعت بيمه
ایستانیوز: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بيمه مرکزي را مکلف 
به کاهش تدريجي نقش تصدي  گري خود و انتقال بيمه اتکايي اجباري 
اسالمي  شوراي  مجلس  کردند.نمايندگان  بازرگاني  بيمه  صنعت  به 
موافق  راي   154 با  24را  ماده  توسعه،  برنامه ششم  اليحه  بررسي  در 
به  صحن  در  حاضر  نماينده   222 و  ممتنع  راي   5 مخالف،  راي   15
تصويب رساندند.بر اساس اين ماده دولت موظف شد در جهت توسعه 
فعاليت هاي صنعت بيمه و بهبود محيط کسب و کار و گسترش بخش 

غيردولتي : 
الف: سهام مازاد بر تکاليف مندرج در قانون اجراي سياست هاي کلي 
اصل 44 خود در شرکت هاي بيمه به استثناي بيمه مرکزي جمهوري 
اجراي  اول  دو سال  در  را  ايران  بيمه  و شرکت سهامي  ايران  اسالمي 
برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي سازي 

به بخش خصوصي واگذار کند . 
ب: به  منظور مردمي  شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدي  گري دولت در 
صنعت بيمه و براساس اصالح نظام نظارت تعرفه اي، بيمه مرکزي مکلف 
است نسبت به کاهش تدريجي نقش تصدي  گري خود و انتقال بيمه 

اتکايي اجباري به صنعت بيمه بازرگاني اقدام کند . 

افتتاح ساختمان سرپرستي 
غرب استان مازندران بيمه رازي

مازندران (چالوس)  استان  ایستانیوز: ساختمان جديد سرپرستي غرب 
شرکت بيمه رازي با حضور مديرعامل، مشاور بازرگاني ايشان، مديران ارشد، 
فرماندار چالوس جمعي از مديران استاني و ... افتتاح شد . مراسم افتتاحيه اين 
شعبه با حضور دکتر يونس مظلومي مدير عامل بيمه رازي، مشاور بازرگاني 
ايشان، مهندسي زندي فرماندار شهر چالوس، امام جمعه محترم شهرستان 
چالوس حجت االسالم آقاي راشدي، سرهنگ محمودي رياست راهنمايي 
و رانندگي چالوس، معاونت شهردار چالوس، اعضاي شوراي شهر چالوس، 
شهرستان  بيمارستان  رئيس  و  چالوس  شهرستان  پزشکي  نظام  اعضاي 
چالوس و پزشکان شهرستان و جمع کثيري از نمايندگان برگزار گرديد.  
 گفتني است دکتر مظلومي، مدير عامل شرکت بيمه رازي در سخنراني خود 
که در سالن همايش هاي هتل پارسيان خزر شهر چالوس برگزار شد، به 
تشريح استراتژي هاي بيمه رازي در امر توسعه و يکسان سازي شعبه هاي 
شرکت در سراسر کشور و سهم آن در صنعت بيمه و جايگاه اين شرکت در 
سطح داخل و بين الملل پرداختند و بعد از آن نشست دوستانه نمايندگان 
محترم شعبه سرپرستي غرب استان مازندران با مديرعامل و مديران ارشد 

برگزار شد  . 

دومين نشست سراسري کميته وصول 
مطالبات بيمه آرمان

   ترقي اقتصادي: در دومين نشست سراسري کميته وصول مطالبات بيمه 
آرمان، بر لزوم تالش و پيگيري وصول مطالبات معوق اين شرکت تأکيد 
شد.در اين جلسه که با حضور مدير عامل، اعضاي کميته وصول مطالبات و 
نمايندگان مناطق سراسر کشور اين کميته برگزار شد، عليرضا بيانيان ضمن 
تشکر از تالش همه اعضاي کميته وصول مطالبات در وصول بيش از 800 
ميليارد ريال در طي 3 ماه گذشته، بر لزوم تداوم تالش همکاران به منظور 
جبران کمبود نقدينگي، افزايش بازدهي و پويايي و شکوفايي شرکت تأکيد 
کرد.در ابتداي جلسه، محمد کاسبان رئيس کميته وصول مطالبات ضمن 
ارائه گزارش عملکرد کميته بر لزوم اصالح فرايندها و رويه ها به منظور 
جلوگيري از انباشت مطالبات تأکيد کرد و سپس اعضاي کميته وصول 

مطالبات به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند . 

بازاربیمـــه 9
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  دموکراسي نوليبرالي تحت امر آژانس امنيت ملي آمريکا 
محرمانه  ليست  در  را  کشور  تعداد 25  سال 1990  از 
تعدادي  به  تهاجم  عمليات  که  داده  قرار  تهاجم  براي 
از کشورها انجام شده و تعدادي ديگر در ليست انتظار 
تهاجم نيروهاي آمريکا با دستور پنتاگون هستند تا آژانس 
امنيت ملي آمريکا به هدف ايجاد ابر امپراطوري جهاني 
خويش براي اولين بار در دنيا دست يابد؛ درحالي که با 
شروط نامشروع، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول 
با پرداخت وام هاي بنگاه دارانه به دولت هاي در ليست 
تهاجم با ايده ايجاد بهبود وضعيت، بهداشت و آموزش، خدمات اجتماعي به طبقات محروم با شعار توسعه 
عدالت اجتماعي با رهبري آمريکا در دنيا، اين کشورها را دچار ورشکستگي کرده تا با تاراج منابع طبيعي به 
صورت رايگان يا با تهديدهاي سياسي و نظامي منجر به حمله براي سقوط دولت هاي مورد نظر هستند تا 
به گسترش ابر امپراطوري جهاني خويش با ترفندهاي سرمايه داري لگام گسيخته، براي اقتدار روز افزون 

چپاول گري خود دست يابند . 
نظام سرمايه داري و ابر امپراطوري با چهره نوليبرالي، کلمه اقتصاد را وسيله اي جهت توجيه براي رسيدن 
به اهداف از پيش تعيين شده آژانس امنيت ملي آمريکا کرده است تا ابر شرکت هاي امپراطوري در راستاي 
توسعه عدالت اجتماعي، با افکار ساخت آن کشورها پس از جنگ، حتي با تقسيم سهم خويش جهت صرفه 
جويي در وقت، در سال 1990 قراردادهاي پيمانکاري خود را با پنتاگون امضاء نموده اند؛ حال...؟ آيا بدهي 
کشورهاي توسعه نيافته غير قانوني است و بانک جهاني و صندوق بين المللي پول با دستور و شروط غير 
قانوني اين بدهي ها را به عمد ايجاد کرده است؟ اين در حالي است که بانک هاي کشور ايران نيز با ايجاد 
شرکت هاي اقماري از روش نوليبرالي در مواجهه با صنايع و توليد و حتي تجارت در جهت تصرف مالکانه ي 

شعور انساني و به اختناق بردن جامعه مالي از ينگه دنيا پيروي مي کنند . 
گزارش مالي مجعول، انتخابات ساختگي، رشوه، اخازي... راهکارهاي بازيگران قديمي ابر امپراطوري هستند 
که با چهره مدرنيته به تاراج جهان و به کشتار جسمي و فکري انديشه هاي آزاد انساني دست مي زنند تا 
ثروت بانک جهاني و سازمان هاي خيريه با نقشه آژانس امنيت ملي آمريکا براي توسعه بين المللي را به 
جيب اربابان خويش واريز نمايند تا به مقاصد شوم انسان کشي و حتي نسل کشي در ميان فرهنگ هاي 
قديمي ادامه دهند؛ اين در حالي است که درآمد يک پنجم جمعيت در غني ترين کشورها با درآمد يک 
پنجم جمعيت در فقيرترين کشورها در سال 2016 به 80درصد در مقابل يک درصد بوده است که يک 
فاجعه انساني مي باشد! اما در بازي اقتصاد سياسي اکثر دولت ها، آمار رشد اقتصادي را به نفع بخش بسيار 
کوچکي که صاحب ثروت و قدرت هستند ارائه مي دهد؛ در حالي که در واقعيت رشد اقتصادي به بروز 
وضعيت دشوارتري براي اکثريت مردم مي انجامد که دولت ها اين آمار را يک روند مديريت سياسي لحاظ 
کرده اند تا شرکت هاي چند مليتي، بانک ها و تشکيالت سايه تحت عنوان ابر شرکت ساالري در فرايند 
پيشبرد ابر امپراطوري جهاني با به کار گيري توان مالي و سياسي مي خواهند پيامد افکار فريبنده را در 
مدارس، دانشگاه ها، واحدهاي تجاري و رسانه به تبعيت از رفتار پرولتاريايي به منصه ظهور رسانند و ايده 
مصرف گرايي را در بسته مصرف به جامعه ارائه نمايند؛ و اگر طرح اين امپراطوري ها با شکست مواجه شود 
افرادي که از مناعت طبع کمتري برخوردار هستند، به ميدان مي فرستند و اگر اين شغال ها شکست بخورند 

آنگاه نظاميان با شعار جنگ با تروريست و توسعه عدالت از راه خواهند رسيد ! 
حال پرواضح است که ابر امپراطوري جهاني تحت امر آژانس امنيت ملي آمريکا با شعار تسهيالت براي توسعه 
عدالت چگونه با ايده جنگ با توسعه عدالت و جنگ با تروريست کشورهاي مظلوم و انسان هاي بي گناه را 

به خاک و خون مي کشد و تاراج منابع طبيعي کشورها شکل مي گيرد . 
اميد است دولتمردان اقتصادي اجازه چنين رفتارهايي را در کشور به سودا گران اقتصادي ندهند . 
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يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

در ايـن يکـى دو روزه ، چنديـن بـار از طـرف آقـاى نخسـت وزيـر و مسـئولين امور شـهر مطالبى 
دربـاره حـل مشـکل »ترافيـک« با عبـور و مرور در تهران اظهار شـده اسـت . منجملـه اينکه آقاى 
نخسـت وزيـر و شـهردار و مقامـات پليس اعالم داشـتند بـراى حل مسـئله تاکسـيرانى ، تعدادى 
تاکسـى لوکـس در تهـران بـکار ميافتد و از قرار معلوم سـفارش تاکسـيمتر هم جهـت نصب روى 
تاکسـى هـا داده شـده اسـت. در مـورد ترافيـک تهـران آخريـن نظـرى کـه از طرف دولـت اعالم 
شـده اسـتفاده از راههاى هوايى اسـت. در غالب پايتخت ها و شـهرهاى پرجمعيت جهان مشـکل 
ترافيـک را بوسـيله راههـاى زيرزمينـى سـامان داده انـد. ولى متاسـفانه با وجود چاههـاى متعدد 
و فقـدان »اگـو« در تهـران احـداث راههـاى زيرزمينـى ممتنع اسـت و باقى مى مانـد روى زمين و 
بـاالى زميـن ، تهـران دائمـا رو بـه توسـعه اسـت جمعيتش روزبـروز اضافه مـى شـود و بالتبع هر 
روز بـر تعـداد وسـائل نقليـه ، عـوارض نامرئى آن بسـيار قابل مالحظه اسـت . نيمـى از بيماريها و 
ناراحتـى عصبـى کـه امروز مـردم تهران با آن دسـت بـه گريبان هسـتند عارضه مسـتقيم همين 

مسـئله است.
چـه خـوب مـى گفـت مـرد صاحبنظرى که انسـان وقتـى از خـارج بتهـران وارد مى شـود ، تصور مى 
کنـد بشـهرى قـدم نهـاده کـه يـک حادثـه ناگهانـى مثـل زلزله يا سـيل يـا حريق مـردم را وحشـت 
زده بـه خيابانهـا ريختـه و هـر کـس از طرفـى فـرار مى کنـد بى آنکـه توجه به ديگران داشـته باشـد.
در دنيـاى مـا شـهرهايى هسـت کـه چنديـن برابـر تهـران جمعيت دارنـد و وسـعت آنها نيـز از تهران 
بيشـتر نيسـت . امـا در هيـچ کـدام از اين شـهرها چنين آشـفتگى ديوانه کننـده اى ديده نمى شـود. 
زيـرا هـم مـردم خودشـان را بـا وضع شـهر تطبيق مى دهند و هم مسـئولين امور شـهر دائـم در فکر 

فراهـم آوردن آسـايش مـردم هسـتند . مـا نيـز مثـل ديگـران هر چـه زودتـر بايد بـراى تنظيم 
عبـور و مـرور از هـر راهـى کـه امکان دارد اقـدام کنيـم و ترديد نبايد داشـت که اهميت 

اينـکار از هيـچ برنامه  اصالحى ديگرى کمتر نيسـت.

خطری که تهران را تهدید می کند

یادداشت
ايجاد ابر امپراطوري جهاني با نقشه 

آژانس امنيت ملي آمريکا

دکتر جواد دوستي
محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادي  

مهمترين مسائل اقتصادي سال 2017 از نگاه فوربس

جهاندرآستانهوحشتمالي
ترقي اقتصادي : سال گذشته اين موقع سرمايه 
در  بودند،  آمريکا  در  رکود  وقوع  نگراني  گذاران 
حاليکه ارز چين تحت فشار نزولي شديدي قرار 
گرفته بود و هراس از فرود سخت دومين اقتصاد 

بزرگ جهان، سرمايه گذاران را فراگرفته بود . 
اين وحشت در آغاز سال 2016 به حدي رسيد که 
شاخص اس اند پي 500 بيش از 10 درصد در 20 
روز نخست سال سقوط کرد با اينهمه در روزهاي 
استريت در  وال  بزرگ  پاياني سال شاخص هاي 

رکورد بااليي قرار دارند . 
در  هماهنگ  جهاني  احياي  يک  حاضر  حال  در 
جريان است که سرمايه گذاران را نسبت به دورنماي 
اقتصادي آمريکا و جهان در سال 2017 خوش بين 
ساخته است. برآورد مي شود رشد توليد ناخالص 
به 2.6درصد در  نيمه دوم سال  در  آمريکا  داخلي 
شود.  تسريع  اول،  نيمه  در  1.1درصد  با  مقايسه 
بازارها انتظار دارند بسته تدابير مالي بزرگي در سال 
2017تصويب شده و رشد اقتصاد و تورم آمريکا را باال 
ببرد. انتظار مي رود رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا 
از 1.6 درصد در سال 2016 به حدود 2.2 درصد در 

سال 2.17 تسريع شود . 
پايگاه  دارد،  وجود  که  بيني  خوش  به  توجه  با 
اصلي  موضوعات  بررسي  به  فوربس  اينترنتي 
بايد در سال 2017  پرداخته که سرمايه گذاران 

به آنها توجه کنند . 
دالر قوي

انتظار براي رشد قوي تر اقتصاد و افزايش سريعتر 
نرخهاي بهره در آمريکا نسبت به اروپا و ژاپن ارزش 
دالر را به باالترين سطح در 14سال اخير رسانده 
بر فعاليت توليد و رشد  است. دالر قوي احتماال 
صادرات آمريکا در سال آينده تاثير منفي خواهد 
آفرين  مشکل  اين جهت  از  مسئله  اين  گذاشت. 
سال  اواخر  از  آمريکايي  توليدکنندگان  که  است 
2014 در رکود بوده اند در حاليکه دونالد ترامپ در 
تبليغات انتخاباتي وعده داده است مشاغل توليدي 
بيشتري را به آمريکا بازگرداند. دالر قوي ممکن 

است مانع روند احياي توليد و صادرات شود . 
قابل  آسيب  است  ممکن  قوي  دالر  همچنين 
توجهي به برخي از اقتصادهاي بازار نوظهور وارد 
به  بدهي  از  بااليي  سطح  نوظهور  بازارهاي  کند. 

دالر آمريکا دارند که در صورت افزايش ارزش دالر 
پرداخت آنها دشوارتر خواهد شد. اين امر ممکن 
بازارهاي  شرکتهاي  ورشکستگي  موج  به  است 
نوظهور منتهي شود که شرايط مالي اقتصادهاي 
نوظهور را وخيم تر کرده و روند نزولي ارزهاي آنها 
اند  بسيار ضعيف شده  را که در حال حاضر هم 

تشديد مي کند . 
کاهش نگراني ها نسبت به چین

چين  اقتصاد  به  نسبت  گذاران  سرمايه  نگراني 
تخفيف پيدا کرده است و به نظر مي رسد رشد 
و  سياستها  تسهيل  تاثير  تحت  چين  اقتصادي 
مقررات رگوالتوري در بازارهاي امالک و وام دهي 
بار ديگر شاهد رشد دو  تثبيت شده است. چين 
رقمي قيمت مسکن و رشد وام دهي بوده است. 
در  چين  شهر   70 نوساز  مسکن  قيمت  شاخص 
نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 
سال  رشد  نرخ  ترين  سريع  که  کرد  رشد  درصد 
به سال اين شاخص از سال 2010 بود. از سوي 
ديگر شاخص فاينانسينگ چين که رشد اعتبار اين 
مبناي ساالنه 15.9  بر  نشان مي دهد،  را  کشور 
درصد رشد کرد که سريع ترين رشد فاينانس چين 

از سال 2013 بود . 
شده  وخيم  چين  اقتصادي  ناترازي  واقع  در  اما 
از  است. افزايش بدهي شرکتها به عنوان سهمي 
اقتصاد، تسريع روند خروج سرمايه و ضعف فزاينده 

يوان به مشکالت سيستماتيک در چين اشاره دارد. 
در حاليکه چين اهرمهاي سياستي زيادي دارد که 
مي تواند بکار گيرد، اما ناترازيها نگران کننده مي 
جديد  دولت  با  تجاري  اختالفات  ريسک  شود. 
يا مناقشه در درياي چين جنوبي به اين  آمريکا 
ريسک اضافه مي شوند و به راحتي مي توان ديد 
که چگونه مشکل چين ممکن است به سرعت به 

مشکل اقتصاد آمريکا و بازارها تبديل شود  . 
افزایش نرخ هاي بهره

انتظارات براي رشد قوي تر اقتصاد و تورم آمريکا 
تحت تاثير انتظارات براي تدابير مالي بوده که با 
استقراض دولت تامين مي شوند. دورنماي مذکور 
بازه  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  قرضه  اوراق  بازار 
اوراق خزانه 10 ساله آمريکا يک درصد از سطح 

اواخر سپتامبر رشد کرده است . 
تصميم بانک مرکزي آمريکا براي افزايش نرخ بهره 
مخابره  بازارها  به  که  پيامي  و  جاري  ماه  در  مبنا 
در  بهره  نرخهاي  افزايش  دور  سه  منتظر  تا  کرد 
سال 2017 باشند، بازار اوراق قرضه را از ادامه روند 
تحکيم سياست پولي مطلع ساخته است. آمارها نشان 
مي دهد دولتهاي خارجي بيشتري اوراق خزانه آمريکا 

را فروخته و بر فشار بر بازده افزوده اند . 
اوراق خزانه 10 ساله  بازده  بيني مي شود  پيش 
درصد  سه  باالي  به   2017 سال  پايان  از  پيش 
صعود کند و ممکن است تا پايان سال 2018 در 

3.98 درصد قرار گيرد . 
و  فروش  نظر  از  مسکن  بازار  براي  مسئله  اين 
رشد قيمت مشکل آفرين خواهد بود زيرا قدرت 
خريد مصرف کننده کاهش پيدا مي کند. مصرف 
کنندگان به نرخهاي بهره پايينتر عادت کرده اند 
است  ممکن  نرخها  اندک  نسبتا  افزايش  بنابراين 
و  کننده  تقاضاي مصرف  بر  از حدي  بيش  تاثير 

استقراض داشته باشد . 
افزایش قیمت ها

بواسطه  از زمان رکود کبير  بانک مرکزي آمريکا 
تسهيل  برنامه  دو  و  بهره  نرخ  سابقه  کم  کاهش 
مقابله  اندک  تورم  و  منفي  تورم  با  پول،  مقداري 
کرده است. در چند سال اخير رشد کند اقتصاد 
آمريکا و جهان و ريزش قيمت انرژي از اواسط سال 
2014، تورم قيمت را پايين تر از سطح معمول نگه 
داشته است. اما تصميم اوپک براي کاهش توليد 
نفت و قويتر شدن رشد جهاني تا حدودي، تورم 
در  گردد.  برمي  متعادلش  سطح  به  اندک  اندک 
آمريکا افزايش قيمت بيش از حد براي بهداشت 
و درمان، مسکن و خدمات به تورم قيمت باالتر را 

هدايت مي کنند . 
رشـد انـدک بهـره وري در آمريـکا به فشـارهاي 
قيمـت افزوده اسـت زيـرا هزينه هاي نيـروي کار 
بـا روند سـريعي رشـد مـي کنـد. شـرکتها ناچار 
خواهنـد بود بـا افزايش قيمتهاي محصوالتشـان 
واکنـش  درآمـد،  در  ضـرر  شـدن  متحمـل  يـا 
نشـان دهنـد. اگـر درآمد شـرکتها لطمـه ببيند، 
و  بـود  خواهـد  ضربـه  هـم  سـهام  قيمتهـاي 
ورشکسـتگي شـرکتها بـه دليـل بدهـي ممکـن 

اسـت افزايـش پيـدا کنـد . 
ریسک هاي ژئوپلیتیكي

باالتر  جهان  در  تنش  و  ژئوپليتيکي  ريسکهاي 
احتمال  بريگزيت،  ماند.  باقي  معمول  حد  از 
عوام  سياسي  جنبشهاي  يورو،  منطقه  فروپاشي 
گرايانه در فرانسه و آلمان، مناقشه با ايران و کره 
يا  در سوريه  روسيه  با  مناقشه مستقيم  شمالي، 
چين در درياي چين جنوبي از جمله اين ريسکها 
هستند. هر کدام از اين کاتاليزروها قابليت ايجاد 
سراسر  در  اقتصادي  شوک  و  مالي  وحشت  يک 

جهان را دارند . 

از سـوي  تسـهيلي گسـترده  سـال ها سياسـت   : اقتصـادي  ترقـي 
بانک هـاي مرکـزي و سياسـت هاي غيرمرسـومي ماننـد نرخ هـاي بهـره 
منفـي، حرکـت قيمت هـا را مختل کـرده و بـه واکنش آنها بـه رويدادها 
به شـکلهاي غيرمنتظره منتهي شـد. همچنين در سـال 2016موجي از 
عوام گرايي سياسـي که اروپا و آمريکا را فرا گرفته است، سرمايه گذاران را 
سـردرگم کرد و به اشـتباهات مهم در پيش بيني پيامدهاي رويدادهايي 
ماننـد بريگزيـت يـا پيروزي ترامـپ منجر شـد .از اين روچشـم انداز طال 
بـه گفته برخـي از سـرمايه گذاران در سـال2017چندان مطلوب به نظر 
نمي رسـد. بانـک مرکزي آمريکا در آخرين نشسـت سياسـت پولي خود 
اعـالم کـرد قصـد دارد نرخ هـاي بهره را در سـال جاري سـريع تر از آنچه 
بـازار انتظـار داشـت افزايـش داد کـه چنيـن تصميمـي بـراي طـال کـه 

بازدهـي نـدارد، عامل منفي به شـمار مـي رود . 
بـه گـزارش ترقـي اقتصـادي ،طـال بـا 8.5 درصد رشـد در سـال 2016 
رونـد کاهـش در سـه سـال گذشـته را متوقـف کـرد، امـا ايـن رشـد در 
اوايل سـال حاصل شـد و اين فلز ارزشـمند سـال را تحت فشـار فروش 

بي وقفـه بـه پايان رسـاند . 
طـال بـا افزايش يـا کاهش قيمـت در طـول سـال 2016 پيش بيني هاي 
تحليلگـران را بـه چالـش کشـيد و در بيشـتر موارد خـالف انتظـار بازار 
حرکـت کـرد. قيمـت طـال در سـه ماهـه اول 16.5 درصد جهـش يافت 
کـه بزرگ تريـن رشـد سـه ماهه در سـه دهه اخيـر بـود، در حاليکه عده 

معـدودي چنيـن رويـدادي را پيش بينـي مي کردند . 
بـا بهبـود آمـار اقتصـادي آمريـکا و رشـد ارزش دالر، عـده معـدودي از 
تحليلگـران در ابتـداي سـال 2016 انتظار داشـتند طال صعـود کند. اما 
از سـوي ديگـر ايـن فلز ارزشـمند زماني کـه در دوره هاي ابهام سياسـي 
و اقتصـادي کاهـش يـا افزايـش چندانـي پيـدا نکـرد، معامله گـران را 
سـردرگم کـرد زيـرا طـال در شـرايط مذکور تحـت تاثير ريسـک گريزي 
سـرمايه گذاراني کـه بـه دنبـال پناهـگاه مطمئـن بـراي حفـظ سـرمايه 
هسـتند بـا افزايش تقاضـا روبه رو شـده و قيمتش افزايش پيـدا مي کند . 

طـال پـس از اين کـه پـس از راي غيرمنتظـره انگليـس بـراي خـروج از 
عضويـت اتحاديـه اروپـا موفق نشـد رشـد کوتاه مدت خـود را حفظ کند 
و پـس از اين کـه دونالـد ترامـپ در انتخابـات رياسـت جمهـوري آمريکا 
پيـروز شـد، بـا ريزش قيمت روبه رو شـد. در حالي که انتخـاب اين نامزد 
جمهوري خـواه کامـال غيرمنتظره بـود برنامه اش براي تحرک  بخشـيدن 
بـه رشـد اقتصادي و تسـهيل مقررات تجـاري باعث صعود بازار سـهام و 

عقب نشـيني طال شد . 
در هفته هـاي اخيـر طـال نشـانه هاي رشـد قيمت هـاي مصرف کننـده را 
کـه خريـداران را ترغيب مي کند بـراي حفاظت از سـرمايه در برابر تورم 
ايـن فلـز را خريـداري کنند ناديده گرفته اسـت و در عـوض در مواجه با 
قوي تـر شـدن ارزش دالر و تمايـل بانـک مرکـزي آمريـکا بـراي افزايش 

سـريع تر نرخ هـاي بهره، تحت فشـار منفـي قرار گرفته اسـت . 
استراتژيسـت شـرکت INTL FCStone  ، قطعـا  مايـر،  ادوارد  بـه گفتـه 
سـال 2016 سـال دشـواري بـراي پيش بينـي حرکـت قيمـت طـال بود 
و پيش بينـي اغلـب افـراد اشـتباه از آب درآمـد. قيمـت  طـال در هفـت 
هفتـه از هشـت هفته گذشـته کاهـش يافتـه و سـال 2016 را در حالي 
بـه پايـان رسـاند کـه 15.7 درصـد از رکـورد بـاالي 1364.90 در ژوييه 
عقب نشـيني داشـت. سـرمايه گذاراني که در ابتداي سـال طال خريداري 
و نگـه داشـتند، 90 دالر سـود کـرد در حالـي که پيـش از ريزش قيمت 

در نوامبـر، ايـن سـود بيـش از 300 دالر بـود . 
پيش بيني هـاي منفـي درباره طـال منعکس کننده دشـواري حرکت هاي 
بازار در سـال 2016 بوده که شـاهد نوسـانات بزرگ و شـديد در سـهام 

اوراق قرضـه و ارزها بوده اسـت . 
و  بانک هـاي مرکـزي  از سـوي  سـال ها سياسـت تسـهيلي گسـترده 

حرکـت  منفـي،  بهـره  نرخ هـاي  ماننـد  غيرمرسـومي  سياسـت هاي 
قيمت هـا را مختـل کـرده و بـه واکنـش آنهـا بـه رويدادها به شـکلهاي 

غيرمنتظـره منتهي شـد . 
موجـي از عوام گرايـي سياسـي کـه اروپـا و آمريـکا را فـرا گرفتـه اسـت، 
سـرمايه گذاران را سـردرگم کـرد و بـه اشـتباهات مهـم در پيش بينـي 
پيامدهـاي رويدادهايـي ماننـد بريگزيـت يا پيـروزي ترامپ منجر شـد . 
چشـم انداز طـال به گفتـه برخي از سـرمايه گذاران در سـال2017چندان 
مطلـوب بـه نظـر نمي رسـد. بانـک مرکـزي آمريـکا در آخرين نشسـت 
سياسـت پولـي خـود اعـالم کـرد قصـد دارد نرخ هـاي بهـره را در سـال 
جـاري سـريع تر از آنچـه بـازار انتظـار داشـت افزايـش داد کـه چنيـن 
تصميمـي بـراي طال کـه بازدهـي نـدارد، عامل منفي به شـمار مـي رود . 
اکثـر سـرمايه گذاران انتظـار دارنـد رشـد ارزش دالر بـه دليـل افزايـش 
دوبـاره نرخ هـاي بهـره آمريـکا ادامه پيـدا کنـد. دالر قوي معمـوال براي 
طـال و سـاير کاالهـا کـه بـه ايـن ارز قيمـت گـذاري شـده انـد منفـي 
محسـوب مي شـود، زيـرا ايـن فلـز را بـراي خريـداران خارجـي کـه از 
ارزهـاي ديگر اسـتفاده مي کنند گران تـر کرده و تقاضاي آنهـا را محدود 

مي کننـد . 
بـه گفتـه بـاب هابرکـورن، کارگزار شـرکت آر جـي او فيوچـرز، هرگونه 
صحبـت دربـاره افزايـش نرخ هـاي بهـره بـراي طـال منفـي خواهـد بود 
و اگـر همان طـور کـه بانـک مرکـزي آمريـکا اعـالم کـرده اسـت سـه يا 
چهـار دور افزايـش نرخ هـا انجام بگيـرد، قيمت طال در کل سـال 2017 
تحـت فشـار قـرار خواهد گرفـت. با ايـن همه بعضـي از سـرمايه گذاران 
معتقدنـد قيمـت طال به انـدازه کافي پتانسـل افزايش نرخ هـاي بهره در 
سـال 2017 را منعکـس کـرده و بعيد اسـت کاهش بيشـتري پيدا کند . 

سـايرين بـه انتخابـات سـال آينـده در هلنـد، فرانسـه و آلمـان اشـاره 
مي کننـد کـه ممکن اسـت ابهام سياسـي کافي بـراي پشـتيباني از طال 
فراهـم کنـد. در ايـن بيـن اقدامـات چيـن بـراي محـدود کـردن خروج 
سـرمايه و تالش هـاي هنـد بـراي مقابلـه بـا فـرار مالياتي، خريـد طال از 
سـوي اين دو کشـور که معمـوال بزرگ ترين خريداران ايـن فلز در جهان 

هسـتند را فلج کرده اسـت . 
براسـاس گـزارش وال اسـتريت ژورنـال، تحليلگـران در شـرکت »يـو 
بـي اس ولـث منيجمنـت«، معتقدنـد کاهـش اختـالف ميـان رشـد 
اقتصـادي در آمريـکا و سـاير کشـورهاي جهـان رشـد دالر در سـال 
آينـده را ضعيـف خواهـد کرد و در مقابـل از طال پشـتيباني مي کنند. 
آنهـا پيش بينـي مي کننـد قيمـت هـر اونـس طـال امسـال بـه 1350 

دالر افزايـش پيـدا کند . 

چشم انداز بازار طال مطلوب نيست  
سايه عوام گرايي بر بازار طال  

)1344/4/30-آرشیو روزنامه اطالعات (

ميراحمـد سـيدفخري نـژاد معـروف بـه »شـيون فومنـي« سـوم دي مـاه 1325 هــ.ش در 
شهرسـتان فومـن ديـده بـه جهـان گشـود. تحصيالت ابتدايي را در رشـت سـپري کـرد و بعد 
از آن بـه کرمانشـاه رفـت و دوره متوسـطه را تـا اخـذ ديپلـم طبيعـى(1345)در آنجـا گذراند. 
شـيون در سـال 1346 وارد سـپاهي دانـش طـارم زنجـان شـد و يـک سـال بعد به اسـتخدام 

اداره آمـوزش و پـرورش اسـتان مازنـدران درآمـد.
وي تـا سـال 1351 بـا تمام مشـکالت دسـت و پنجه نـرم کرد و عاشـقانه به رسـالت خود که 
همانـا تعليـم و تربيـت بـود پرداخـت و پـس از آن در ديگـر نقاط گيالن به اين شـغل شـريف 
ادامه داد و در سـال 1376 پس از سـالها تدريس بازنشسـته شـد. او در بيسـت و سوم شهريور 
مـاه 1377 پـس از يـک دوره بيماري مزمـن کليوي در بيمارسـتان طالقاني تهران درگذشـت 

و در کنـار سـردار بزرگ جنـگل ميرزاکوچک در بقعه سـليمانداراب رشـت آرميد.
گوينـد خداونـد زميـن را بيـن اهـل زمين تقسـيم کـرد و چون به شـاعران سـهمى نرسـيد، 
قطعـه اى از آسـمان را بـه شـاعران بخشـيد تـا از زميـن فاصلـه نگيرى، شـاعر نمى شـوى و 
چـون فاصلـه گرفتـى از آسـمان مـى گويى و شـيون يکى شـد از قبيله آسـمانى شـاعران که 
جايـگاه اصلـى و پايـگاه قدرتشـان قلـب هـاى بـى رياى مـردم اسـت. او از دل گفت تـا بردل 
نشسـت از اصالـت گفـت تـا اصيل شـد و ماندنى، از سـادگى و صداقت گفت تا اينکه تسـخير 
نشـدنى شـد و دسـت نيافتنـى از مـا گفـت، از مردمـان روسـتا، که با شـبنم وضو مـى گيرند 
و بـر بـرگ درختـان بـه سـجده مى نشـينند و همـه اينها شـدند طنـاب محکمى بـراى او در 
فتـح قلـل زيبـاى قلبهـاى مردم و تـا آنجا پيش رفـت که در انديشـه مردم عمـر جاويد يافت 
. دعـوت بـه زندگـى پـاک و بـى آال يـش روسـتائيان و اصالت بخشـى بـه فرهنگ ريشـه دار 

روسـتايى از مهمتريـن مفاهيـم کليـدى و از برجسـته ترين مقوله هاى شـعر شـيون اسـت.
سبک شیون

بيشـتر شـهرت شـيون در زمينـه شـعر فولکلوريـک و محلـي اسـت و حتـي برخـي او را تنهـا 
شـاعر بومـي سـرا بـه حسـاب مـي آورنـد، امـا از وي اشـعار فراوانـي بـه زبـان فارسـي چاپ و 

منتشـر شـده است .
به طور کلي در بررسـي آثار ادبي شـيون عده اي برآنند که شـيون، شـاعر شـعر گيلکي اسـت 
و عـده اي ديگـر شـيون را شـاعر شـعر فارسـي مي نامند کـه البته طـرح ايـن موضوعات علل 

و عوامل متعددي دارد که نيازمند تحليل، تفسـير و بررسـي روشـنگرانه اسـت.
در پاييـز 1367 شـيون ديدارهايي با شـاعر گرانقـدر معاصر زنده ياد »مهدي اخـوان ثالث«(م.

اميـد) داشـت .اخـوان با سـروده هـاي گيلکي شـيون از اينکه او شـاعر مردمـي و زبانزد خاص 
و عـام شـمال کشـور اسـت کاماًل آشـنا بـود اما از اينکه شـيون شـعر فارسـي هم مي سـروده 
اظهـار بـي اطالعـي نمود. در ديدارش ،شـيون شـعرهاي فارسـي زيـادي براي اخـوان در کنار 
اشـعار گيلکـي اش خوانـد که با اقبـال و توجه خاص وى روبـه رو گرديد.اخـوان گفته بود: »ما 

فکـر مـي کرديـم در گيالن فقط »سـايه« جان »هوشـنگ ابتهـاج« را داريم.
بسـياري از شـعرهاي شـيون انعـکاس وقايـع اجتماعـي و سياسـي دهـه هاي چهـل و پنجاه 
اسـت. وي در قالـب داسـتان هاي عاميانـه به نقد وقايـع و رويدادهاي اجتماعـي مي پرداخته 
اسـت. شـيون اعتقـاد داشـت بـه طـور کلـي همـه واقعيـت هـا در يـک مجموعـه و تشـکل  
درونـي از زبـان و بيـان شـاعر برمـي آيـد و هـر نـوع مبحـث و جهت گيـري هـاي اجتماعي، 
فلسـفي، سياسـي و... را مـي تـوان در کالم شـاعر جسـت وجـو نمود. امـا تلقـي اش از مقوله 
»تعهـد« در شـعر و يـا شـاعر »متعهـد« ايـن بـود که شـاعر بايـد همواره بـه خود و بـه باطن 

خـود وفـادار بماند.
شـيون در شـعر گيلکـي داراي سـبک خـاص و منحصـر بـه فـردي اسـت، او نيـز ماننـد همه 
شـاعران صاحـب سـبک نظيـر »حافـظ« ،»شـاملو« و »فـروغ« از »اقتبـاس« در اشـعار ش 

شیون فومنی
شاعر و ترانه سرای فولکورایران

اسـتفاده کـرده کـه همـواره مـورد بررسـي و تحليـل منتقدين و مفسـران بوده اسـت. شـيون 
بـا نـگاه ويـژه و شـخصيت آزاده اش چـه در عرصـه رفتارهـاي فرهنگـي و اجتماعـي و چه در 
آثـار ادبـي اش (گيلکـي و فارسـي) هيچـگاه خود را در بنـد تقليد و کليشـه اي کار کردن قرار 
نـداد و ايـن مقولـه از نظر روانشناسـي و جامعه شناسـي در آثـارش قابل اثبات مي باشـد.او در 
تعريف روسـتا و بيان آداب و سـنن روسـتائيان، در ترسـيم نجابت و اصالت مردم روستانشـين 
بـى ماننـد بـود . غرور ملـى و بومى، ريشـه در فرهنگ اصيل داشـتن و باورداشـتن آموزه هاى 
دينـى و نقـش اعتقـادات در راهيابـى به سـرزمين سـعادت اخـروى از جمله مفاهيـم محورى 

نهفته در شـعر شـيون فومنى اسـت.
کارنامه ادبی

کارنامـه ادبـي شـيون بـه دو بخـش شـعر گيلکـي و شـعر فارسـي تقسـيم مـي شـود. آثـار 
"گيلکيشـيون " در قالـب نـوار کاسـت صوتـي همـراه بـا دکلمـه صدايـش و آثار فارسـي را در 

قالـب کتـاب هاي شـعر منتشـر شـده اسـت. 
اشـعار گيلکـي شـيون در قالـب نوارهـاي کاسـت »گيله اوخـان« (1 تـا 7 ) و منظومـه »گاب 

دکفتـه بـازار" هـم از ديگر آثـار معروف اوسـت.
از آثـار بخـش فارسـي شـيون مـي تـوان از مجموعـه شـعر »پيش پـاي بـرگ«(1373) »يک 
آسـمان پـرواز«(1373) و »از تـو بـراي تو«(مجموعـه شـعر)(1378)، »رودخانـه در بهـار« 

(مجموعـه شـعر) 1378، »کوچـه بـاغ حـرف«(1382) نـام بـرد .
"ترانـه سـرايي" يکـي از جنبـه هاي جدي هنري و از توانمندي هاي شـعري »شـيون « اسـت. 
او بـا شـناخت و همزيسـتي عميقـي کـه بـا لحـن هـا، ملودي هـا و رديف ها داشـت همـراه با 
اسـتعداد و توانايـي خـاص خـود پديـد آورنـده ترانـه هـاي معروفي بـه گيلکي و فارسـي بوده 

کـه هنـوز در گيـالن ترانـه هـاي محلي شـيون ورد زبان مردم اسـت.
البتـه در ايـن ميـان ترانه هاي فارسـي زيادي از شـيون توسـط خوانندگان سرشـناس کشـور 
اجـراء و ضبـط گرديـده اسـت .پس از درگذشـت شـيون  اشـعار گيلکـي او با نـام »هالچين« 
منتشـر شـد .»عشـق آمـد و آفتابـي ام کرد«عنـوان مجموعـه غـزل هـاي فارسـي بـا صـدا و 

دکلمـه زيبـاي شـيون از جملـه آثـار ماندگار اوسـت. روحش شـاد.

سفارت آمریكا در خیابان طالقانی

غياث الديـن  حکيـم  زادروز  مـاه  دى  بيسـتم 
ابوالفتـح ُعَمـر بـن ابراهيـم خيـام نيشـابورى 
ملقـب به "حجه الحـق". فيلسـوف، رياضى دان، 
دوره  در  ايرانـى  بنـام  شـاعر  و  ستاره شـناس 
سـلجوقى اسـت. آوازه وى بيشـتر بـه واسـطه 
نـگارش رباعياتـش اسـت کـه شـهرت جهانـى 
دارد. شـمارى از تذکره نويسـان، خيام را شاگرد 
ابن سـينا و برخى شـاگرد امام موفق نيشابورى 
خوانده انـد  . دوران خيـام و ابـن سـينا از لحاظ 
زمانـى بـا هم متفـاوت بـوده و خيـام در جايى 
ابـن سـينا را اسـتاد خـود مى دانـد امـا ايـن 
اسـتادى ابن سـينا، جنبـه معنـوى دارد. او فقه 
را در ميانسـالى در محضر امام موفق نيشابورى 
آموخـت؛ برخـى نوشـته اند کـه او فلسـفه را 

مسـتقيماً از زبـان يونانـى فـرا گرفتـه بود.
خيـام به دعوت سـلطان جالل الدين ملک شـاه 
سـلجوقى و وزيـرش نظـام الملـک بـه اصفهان 
مـى رود تـا سرپرسـتى رصدخانـه اصفهـان را 
به عهـده گيـرد و در هميـن سـال ها (حـدود 
458) تقويـم جاللـى را تدويـن کرد کـه به نام 
جالل الدين ملکشـاه شهره اسـت. در اين دوران 
دربـار خدمـت  در  اختربيـن  به عنـوان  خيـام 
اعتقـادى  اختربينـى  بـه  هرچنـد  مى کـرد 
نداشـت. پـس از درگذشـت ملکشـاه و کشـته 
شـدن نظام الملـک، خيام مـورد بى مهـرى قرار 
گرفـت و کمـک مالـى بـه رصدخانه قطع شـد 
بعـد از سـال 479 اصفهان را بـه قصد اقامت در 
مـرو که بـه عنـوان پايتخت جديد سـلجوقيان 

انتخـاب شـده بـود، تـرک کرد.
و  افتـاد  اتفـاق   517 سـال  در  خيـام  مـرگ 
در شـهر نيشـابور باغـى کـه آرامـگاه امامـزاده 
گرفـت. آرام  واقـع مى باشـد،  آن  در  محـروق 

خیام در افسانه ها
چنيـن آمـده کـه روزى خيـام بـا شـاگردان 
از نزديکـى مدرسـه اى مى گذشـتند. عـده اى، 
مشـغول ترميم آن مدرسـه بودنـد و چارپايانى، 
مدام بارهايى (شـامل سـنگ و خشت و غيره)را 
بـه داخل مدرسـه مى بردند و بيـرون مى آمدند. 
يکـى از آن چارپايـان از وارد شـدن به مدرسـه 
ابـا مى کـرد و هيـچ کـس قـادر نبـود او را وارد 
مدرسـه کنـد. چون خيـام ايـن اوضـاع را ديد، 
جلـو رفـت و در گـوش چارپـا چيـزى گفـت. 
سـپس چارپـا آرام شـد و داخـل مدرسـه شـد. 
پـس از ايـن کـه خيـام بازگشـت، شـاگردان 
پرسـيدند کـه ماجـرا چه بـود؟ خيـام بازگفت 
کـه آن خـر، يکـى از محصالن همين مدرسـه 
بـود و پـس از مـردن، بـه اين شـکل در آمده و 
دوبـاره به دنيا بازگشـته بـود ( اشـاره به نظريه 
تناسـخ) و مى ترسـيد کـه وارد مدرسـه بشـود 
و کسـى او را بشناسـد و شـرمنده گـردد. مـن 
ايـن موضوع را فهميدم و در گوشـش خواندم و 
چـون متوجه شـد که مـن او را شـناخته ام، تن 

بـه درون مدرسـه رفتـن در داد.:
ای رفته و باز آمده بَل ُهم گشته
نامت ز میان مردمان گم گشته

ناخن همه جمع آمده و سم گشته
ریشت ز عقب در آمده دم گشته

سه یار دبستانی
بـه روايتـى خيـام، حسـن صبـاح و خواجـه 
معـروف  دبسـتانى  يـار  سـه  بـه  نظام الملـک 
بوده انـد کـه در بزرگى هر يک بـه راهى رفتند. 
حسـن رهبـرى فرقـه اسـماعيليه را بـه عهـده 
گرفـت، خواجـه نظـام الملک سياسـت مدارى 
عظيـم الشـان شـد و خيـام شـاعر و متفکـرى 
گوشـه گير گشـت کـه در آثارش انديشـه هاى 
بديـع و دلهـره و اضطرابى از فلسـفه هسـتى و 
جهـان وجـود دارد. هنگامى کـه نظام الملک به 
وزيرى سـلجوقيان رسـيد به خيـام فرمانروايى 
بـر نيشـابور و گرداگرد آن سـامان را پيشـنهاد 
کـرد، ولى خيام گفـت که سـوداى واليت دارى 
نـدارد. پـس نظام الملـک ده هزاردينـار مقـررى 
او  بـه  نيشـابور  در  تـا  کـرد  تعييـن  او  بـراى 

پرداخت کننـد.
چنـان کـه فروغـى در مقدمـه تصحيحـش از 
خيـام اشـاره کرده اسـت ايـن داسـتان سـند 
معتبـرى ندارد و تازه اگر راسـت باشـد حسـن 
صبـاح و خيـام هر دو بايـد بيش از 120 سـال 
عمـر کـرده باشـند کـه خيلـى بعيد اسـت. به 
عـالوه هيـچ يک از معاصـران خيام هـم به اين 

داسـتان اشـاره نکرده اسـت.
خیام صادق هدایت

تـا پيـش از تصحيحـات علمـى مجموعه هايى 
داشـت؛  وجـود  خيـام  رباعيـات  نـام  بـا  کـه 
متناقـض  آراى  از  مغشـوش  مجموعه هايـى 

و افـکار متضـاد بـود بـه طـورى کـه بـه قـول 
سـال  صـد  نفـر  يـک  »اگـر  هدايـت  صـادق 
عمـر کـرده باشـد و روزى دو مرتبـه کيـش و 
مسـلک و عقيـده خـود را عـوض کـرده باشـد 
قـادر بـه گفتن چنيـن افـکارى نخواهد بـود.«. 
کاتبـان  اشـتباه  و  نسخه نويسـان  بى مباالتـى 
هميشـه در بررسـى نسـخه هاى خطـى ديـده 
مى شـود. امـا در مـورد خيـام گاه اشـعارش را 
به عمـد تغييـر داده انـد تـا آن را بـه مسـلک 
تصـوف نزديـک کننـد. هدايت حتـى مى گويد 
يـک علت مغشـوش بـودن رباعيات خيـام اين 
اسـت که هـر کـس مى خوارگـى کرده اسـت و 
رباعـى اى گفته اسـت از تـرس تکفيـر آن را بـه 
خيـام نسـبت داده اسـت. مشـکل ديگـرى کـه 
وجـود دارد اين اسـت که بسـيارى بـه پيروى و 
تقليد از خيام رباعى سـروده اند و رباعى ايشـان 

بعدهـا در شـمار رباعيـات خيـام آمده اسـت..
نخسـتين تصحيـح معتبـر رباعيـات خيـام بـه 
از  انجـام گرفـت. وى  دسـت صـادق هدايـت 
نوجوانى دلبسـته خيام بود تدوينـى از رباعيات 
خيـام صورت داده بـود. بعدهـا در 1313 آن را 
مفصل تـر و علمى تـر و بـا مقدمـه اى طوالنـى 
رسـانيد.  بـه چـاپ  خيـام  ترانه هـاى  نـام  بـا 
تصحيـح معتبـر بعـدى به دسـت محمـد على 
فروغـى در 1320 بـه انجام رسـيد. الزم به ذکر 
اسـت که اروپاييـان نظير ژوکوفسـکى، روزن و 
کريستنسـن دسـت بـه تصحيـح رباعيـات زده 
بودنـد امـا منتقـدان بعـدى شـيوه تصحيـح و 
حاصل کار ايشـان را چندان معتبر ندانسـته اند.

بـه اعتقـاد هدايـت حافـظ از تشـبيهات خيـام 
بسـيار اسـتفاده کرده اسـت، تـا حـدى کـه از 
متفکرتريـن و بهتريـن پيـروان خيام به شـمار 
مى آيـد. هـر چند که بـه نظر او افـکار حافظ به 
فلسـفه خيام نمى رسـد، امـا بنا به نظـر صادق 
هدايـت حافظ ايـن نقص را با الهامات شـاعرانه 
و تشـبيهات رفـع کرده اسـت و بـراى نمونـه به 
قـدرى شـراب را زيـر تشـبيهات پوشـانده کـه 
تعبيـر صوفيانـه از آن مى شـود. امـا خيـام اين 
پـرده پوشـى را نداردبـراى نمونه حافـظ درباره 

بهشـت بـا تـرس سـخن مى گويد:
بـاغ فــردوس لطيــف اسـت و ليکن زيــنهار             
تـو غنيمت شـمر ايـن سـايه بيد و لب کشـت

اما خيام بدون پرده پوشى مى گويد:
گویند بهشت و حور عین خواهد بود

آنجا می ناب و انگبین خواهد بود
گر ما ِمی و معشوقه گزیدیم چه باک؟ 

چون عاقبت کار چنین خواهد بود
اوج شناخت جهان از خیام

را  خيـام  از  جهـان  شـناخت  اوج  هرچنـد 
بـه  ترجمـه شـعرهاى وى  از  پـس  مى تـوان 
در  ايـن  دانسـت.  فيتزجرالـد  ادوارد  وسـيله 
پژوهشـگران  از  بسـيارى  کـه  اسـت  حالـى 
شـمارى از شـعرهاى ترجمه شـده بـه وسـيله 
فيتزجرالـد را سـروده خيـام نمى داننـد و ايـن 
خود سـبب تفاوت هايـى در شـناخت خيام در 
نـگاه ايرانى هـا و غربى هـا شده اسـت. تأثيـرات 
خيـام بـر ادبيـات غـرب از "مـارک توايـن" تـا 
"تـى.اس اليـوت" او را بـه نمـاد فلسـفه شـرق 
و شـاعر محبـوب روشـنفکران جهـان تبديـل 
کرده اسـت. بـه طـورى کـه  والديميـر پوتين، 
مارتيـن لوتـر کينـگ و آبراهـام لينکـن نقـل 
کـرده اند که هميشـه قبـل از خـواب رباعيات 
خيـام را مـى خواننـد. مارتين لوتـر کينگ نيز 
در سـخنرانيهاى خـود از خيـام سـخن مـى 
گويـد. اسـت که کامـاًل تحت تاثير افـکار خيام 
در آمـده و نمايشـنامه روياى خيـام هماهنگى 
فکرى او را با شـاعر ايرانى به خوبى نشـان مى 
دهـد. همچنيـن ارمان رنـو و آندره ژيـد هم از 
او مايه گرفته اند دو کامارگو شـاعر اسـپانيايى 
نيـز افـکار خيـام را در قالـب شـعر نـو ريخـت 
و متـن اسـپانيايى آنهـا را در سراسـرآمريکاى 
التيـن و متن فرانسـوى را در اروپـا رواج دادند 
ديگـر از کسـانى کـه از خيـام الهـام گرفته اند 
و يـا به تمجيـد او پرداختند عبارتنـد از:»آندره 
ژيـد«، »ژان الهـور«، »شـارل گرولـو«، »ژان 

مـارک برنـارد« و "شـاپلن"
نام های  جهانی خیام

يکـى از حفره هـاى ماه بـه افتخار خيـام »عمر 
خيـام« ناميده شده اسـت.

سـيارکى در سـال 1980 به نـام وى نامگذارى 
(3095 شد.(سيارک 

»انجمـن عمر خيـام« در سـال 1892 ميالدى  
در لندن توسـط گروهى از دانشمندان و اديبان 

و روزنامه داران بنيانگذارى شـد.

نـون نوشـتن- اما..ريخت ذهنى سـنتى 
را بـه هيـچ وجـه نبايد سـاده انگاشـت 
ريخـت  از کنـار آن گذشـت. چـون  و 
بـار   ، مـا  جامعـه  در  موجـود  ذهنـى 
را  خـود  هرمـى  تاريـخ  سـاله  هـزاران 
پشـتوانه دارد و ايـن ريخـت ذهنـى در 
اجـزاى سـلول هـاى يکايـک مـا مردم 
حـک شـده اسـت و اگر بخواهيـم مثال 
تـوان  مـى  بزنيـم  فيزيکـى   – عينـى 
گفـت ريخـت منـش هـر فـرد ايرانـى 
هـر  سـت.  قنـدى  کلـه  مخروطـى- 
سـلول وجـودش هـم چنيـن اسـت. به 
ايـن اعتبـار و بـر هميـن بنيـاد وجـود 

اجتماعـى انسـان ايرانى هـم ريخت مخروطـى دارد و چنين ريختـى را در مجموعه روابط 
و مناسـبات اجتماعـى او مـى تـوان ديد. اگـر خانواده نخسـتين محدوده اجتماعى انسـان 
ايرانـى فـرض شـود – که چنيـن نيز هسـت- همين جامعـه کوچک جز در پيکـره ريخت 
شناسـى هرمـى – مخروطـى قابـل فهـم نيسـت. چـون مناسـبات ميان افـراد خانـواده بر 
اسـاس قـدرت مرکـزى آن تعيين مى شـود که حسـب توزيع سـنتى کار ، قـدرت مرکزى 
پـدر شـناخته مـى شـود ، مگـر در مـوارد اسـتثنا يـى که مـادر يا فرزند ارشـد جـاى آن 
را مـى گيـرد بـى آنکـه تغييـرى در کل مناسـبات ايجاد شـود. چـون تغيير مناسـبات به 
سـبب نفـوذ و سـلطه کدخدامنشـى در کـوى و محلـه امـرى ناممکـن اسـت . کدخـدا ، 
ريش سـفيد، بزرگتر، سـاالر، مباشـر، ارباب و ... باالنشـين در محدوده روسـتايى و مرشـد 
، ميانـدار ، پهلـوان در عرصـه ورزش و حوزه شـهر ، بـزن بهادر، رئيس التجـار ، معتمدين 
محلـى در شـهر ، بيـک ، خـان و ايلخـان در مناسـبات ايلـى و از ايـن نمونه هـا در عرصه 
هـاى محدودتـر، همگـى و هـر يـک بـه طريقـى محـور مناسـبات هرمـى در حـوزه هاى 
فعاليت خود هسـتند و بدون اسـتثنا همگانشـان به نسـبت قدرتى که مجموعه مناسـبات 
اجتماعـى بـه شـان داده اسـت ، صاحـب قـدرت شـده انـد و شـما نمـى توانيـد نمونه اى 
بيابيـد کـه وجـودش بـه اعتبـار و راى و انتخـاب اکثريت الزامى شـناخته شـده باشـد. اما 
آن اکثريـت يعنـى تـوده هـا چـه نقشـى دارنـد در ايـن مجموعـه ؟ فکـر مـى کنـم توده 
هـا نـه فقـط خـارج از قاعـده نيسـتند بلکه بخش بسـيار مهـم و محکـم قاعده انـد. چون 
آنهـا نيـز يکايکشـان محـدود و منحصـر مى شـوند به ريخت ذهنـى هرمى کـه در اجزاى 
وجودشـان حک شـده اسـت. تـوده هـا از لحاظ ذهنـى نه فقـط تعارضى با کليـت ريخت 
ذهنـى حاکـم ندارنـد بلکـه حافـظ و نگهدارنـده جبـرى آن کليت انـد. گيـرم در مواردى 
اسـتثنايى فـرد يـا گروهـى از تـوده مـردم از تعارض بـا يکـى از محورهاى قـدرت درآمده 
باشـد . امـا بايـد بـه يـاد داشـته باشـيم کـه تعـارض  به معنـاى جدال و سـتيز بـا ريخت 
ذهنـى موجـود نيسـت ، بلکـه بـا چنـد و چونـى و چگونگـى نمونـه مـورد تعارض اسـت. 
چـون تـوده هـا در انقالبـى ترين حالـت خود، مـى خواهنـد و آرزو مى کنند ديگرى سـر 
جـاى طـرف تعـارض آنها بنشـيند و اين را نبايد اشـتباه کـرد با جهد دگرگونـى به منظور 
جايگزيـن کـردن ريخـت و سـاختى ديگـر.  نـه اصـاًل اينطـور نيسـت . چون بـه خصوص 
تـوده هـا هيـچ تصـور ديگـرى از مناسـبات اجتماعـى ندارند . شـعار سـاده دالنـه عدالت 
نيـز از جانـب ايشـان جـز پرتـاب نيروهـاى به خشـم فشـرده در ايشـان کـه صورتى حق 
بـه جانـب دارد نيسـت. چـون تـوده هـا بـه جـز خيال خـام عدالـت هيـچ نمـود مغاير از 
وضـع موجـود در خاطـر خـود ندارنـد . زيـرا در ذهنيت عام بـه جز ريخت هرمى مناسـب 
، هيـچ طـرح و انـگاره اى حـل و هضـم نشـده اسـت. پـس ناگزير بعـد از پيمـودن همان 
دور باطـل ناچـار اسـت بـه فريـب خيـال خـود، و حتـى در زمينه هـاى محدودتـر نيز به 

داورى نيـک – بـد قانع باشـد:
" فالنـى آدم خوبـى اسـت و بهمانـى آدم بدى اسـت !" چـرا؟ مالک خلق و رفتار اشـخاص 
تعبيـر"الت  اجتماعـى.  مناسـبات  مجموعـه  در  ايشـان  اجتماعـى  عملکـرد  نـه  هسـتند 
جوانمـرد" خـود نمونـه اى از ايـن شـيوه داورى اسـت... بـه ايـن ترتيـب جامعه انسـانى ما 
صـرف نظـر از عوامـل بازدارنـده خـاص در دوران معاصـر مانع عمـده اش در جهـت تغيير 

مثبـت همانـا غلبـه و نفـوذ ريخـت ذهنـى سـنتى مخروطـى – هرمى اسـت.

محمود دولت آبادی
ذهنیت کله قندی ایرانی ها

 شاعر عریان گوی پارسی
حكیم عمرخیام
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آدم ها

سـال   45  . بـود  ترشـيده  ترکمـان  پـرى 
بايگانـى  تـوى  کـه  بـود  سـالها  و  داشـت 
شـرکت بـرادرم کار مـى کـرد. کارش ايـن 
بـود کـه نامه هـاى رسـيده را دسـته بندى 
و بايگانـى مـى کـرد. ظاهـرش خيلـى بـد 
نبـود معمولـى بـود. صورتـش پف داشـت و 
چشـمهايش کمـى ريـز بـود. قـد و پاهـاى 
کوتاهـى داشـت. گـرد و چـاق بـود. اغلـب 
کفـش ورزشـى مـى پوشـيد و ايـن کفـش 
هـا اثـر زنانگـى اش را کمتر مى کـرد. يکى 
دوبـار از پـچ پـچ و خنـده منشـى شـرکت 
بـرادرم فهميـدم عاشـق شـده و با يکى سـر 
و سـرى پيـدا کرده امـا يک هفته نگذشـته 
بـود کـه با چشـم هـاى گريـان ديدمش که 
پنهانـى آب دماغـش را با دسـتمال کاغذى 
پـاک مـى کـرد. اين اتفاق دو سـه بـار تکرار 
شـده بـود اما ايـن آخـرى ها اتفـاق عجيب 

غريبـى افتـاد. صبـح هـا آقايـى پرى  را ميرسـاند سـر کار کـه زيباترين دخترها هـم دهانشـان  از تعجب 
بـاز مانـده بـود. فکـر کنـم اصـاًل پـرى او را بـه عمـد آورد و بـه همـه معرفـى کـرد تا سـال هـا ناکامى و 
خواسـتگارى هـاى درب و داغانـش را جبـران کند. آن روزها احسـاس مى کردم پـرى روى زمين راه نمى 
رود. بـا ايـن کـه بايگانـى کار زيـادى نداشـت امـا پـرى دائم از پشـت ميـزش ايـن طـرف و آن طرف مى 
رفت . سـر ميز دوسـتانش مى ايسـتاد و اغلب اين جمله را مى شـنيدم: »وا قربونت برم . قابل نداشـت.« 
يـا » نـه نگـو تـو رو خـدا . اصـاًل.« چنان شـاد و شـنگول بـود که همـه را به حسـادت وا مى داشـت يا اثر 
نيروبخشـى روى ديگـران مـى گذاشـت. ايـن روزهـا اندک دسـتى هم به صورتـش مى برد و سـايه ماليم 
آبـى روى پلـک هايـش مـى زد که او را بيشـتر شـبيه دختـر افغانى هـا مى کرد. سـاعت ها بـراى ما زود 
مـى گذشـت و بـراى پـرى ديـر چـون دائـم به سـاعت روى مچـش کـه در چاقى دسـتش فرو رفتـه بود 
نـگاه مـى کـرد و انتظـار مى کشـيد. سـر سـاعت دو که مى شـد بهـروز مى آمد تـوى شـرکت و با حجب 
و حيـا سـراغ پـرى را مـى گرفـت. همـه انگار در اين شـادى رابطه با آن ها شـريکند. منشـى شـرکت مى 
گفـت:« بفرماييـن . بنشـينيد . پـرى االن مـى آد . اتـاق آقاى رئيسـه .« و آقـا بهروز که قد بلندى داشـت 
بـا پاهـاى کشـيده و موهايـى بيـن بـور و خرمايـى روى صندلـى مى نشسـت و به کسـى نگاه نمـى کرد. 
چشـم مـى دوخـت بـه زميـن تا پـرى بيايد. وقتى پـرى از اتـاق رئيس مى آمـد بيرون انگار که شـوهرش 
منتظـر اسـت بـا صميميتـى وصـف ناپذير مى گفـت:« خوبـى. االن مى آم.« مـى رفت و کيفـش را بر مى 
داشـت و بـا آقـا بهـروز از در مـى زدنـد بيـرون . ايـن حـال و هواى عاشـقانه تا مدتهـا ادامه داشـت تا اين 
کـه باالخـره حـرف ازدواج و عروسـى و قـول و قرارهـاى بعـدى بـه ميـان مى آمد. قرار شـد در يک شـب 
دل انگيـز تابسـتانى عروسـى در باغـى بـزرگ گرفتـه شـود . همـه بچه هاى شـرکت دعوت شـدند حتى 
رئيـس کـه مطمئـن بوديـم به داليـل مذهبى در اين گونه مراسـم هرگز شـرکت نمى کند. بعـد از آن بود 
کـه حـال و هواى عاشـقانه پـرى جايش را به اضطـراب قبـل از ازدواج داد. پرى دائم با دخترهاى شـرکت 
حـرف مـى زد و نگـران بـود عروسـى خـوب برگزار نشـود. غذا خوب نباشـد. ميهمـان ها از قلـم بيفتند و 
هـزار تـا چيـز ديگر کـه دخترهاى دم بخـت تجربه کرده اند . حاال شـرکت مهندسـى آب و خـاک برادرم 
شـده بـود يـک خانـواده شـاد ولـى مضطرب . همـه منتظـر بودند پـرى را به خانـه بخت بفرسـتند تا اين 
اطمينـان را پيـدا کننـد کـه اگـر پـرى با ايـن بـر رو مى تواند شـوهرى بـه اين »شـاخى« پيـدا کند پس 
جـاى اميـدوارى بـراى بقيـه بسـيار بيشـتر اسـت. آقـا بهروز هـم طبق روال سـابق صبـح ها پـرى را مى 
آورد مـى رسـاند و عصرهـا او را مـى بـرد. ولـى ديالـوگ هـا کمى عوض شـده بـود و هرکس آقا بهـروز را 
مـى ديـد باالخـره تکـه اى بهـش مـى انداخـت دربـاره دامـاد بودنـش و از اين حـرف هاى بـى نمک که 
بـه تـازه دامادهـا مـى زنند. باالخره مراسـم ازدواج نزديک شـد و قرار شـد در آخرين جمعه مـرداد78 آن 
هـا در باغـى اطـراف کـرج عروسـى کنند. اما سـه روز مانده بـه ازدواج بهـروز غيبش زد و تمـام پس انداز 
سـال هـا کار پـرى را بـا خـودش برد.قـرار بود پـول هايشـان را روى هم بگذارنـد و يک خانـه نقلى بخرند 
کـه نشـد و بهـروز بـا ايـران اير به ترکيـه و از آنجا به اسـتراليا رفت و همه مـا را بهت زده کرد. روز شـنبه 
نمـى دانسـتيم چطـور سـر کار برويـم و چه جورى توى چشـم هاى پرى نـگاه کنيم. حتى مى ترسـيديم 
بهـش زنـگ بزنيـم . آقـاى رييس به منشـى گفت:« قطعـاً پرى مدتى نمى آد . کسـى رو جـاش بذارين تا 
حالـش بهتـر بشـه.« امـا پرى صبـح از همه زودتر آمد با جعبه اى شـيرينى . ته چشـم هايش پر از اشـک 
بود.شـيرينى را بـه همـه حتـى بـه آقـاى رئيـس تعارف کرد. منشـى کـه از همه کـم حوصله تـر و فضول 
تـر بـود در ميـان بهـت و ناباورى همـه ما گفت:« مگه برگشـته؟« پرى گفت:« نه سـرم کاله گذاشـت ولى 
مهـم نيسـت. ايـن چند ماه بهتريـن روزهاى زندگى ام بود.« قطره اشـک کوچکى از گوشـه چشـم هايش 
پاييـن ريخـت. فهميـدم راسـت مـى گويـد. مهم نبـود که سـر همه مـا کاله رفته بـود . مهم ايـن بود که 

مـا مـاه هـا روى ابرهـا بوديـم و بـا حـال و هواى پـرى حال مـى کرديم.

پری ترکمان
احمد غالمی

  روایت خانه های مشاهیر ایران - به بهانه 
خانه  به  سرى  فروغ  تولد  سالگرد  ماه  دى   8
اش زديم .بوى وايتکس مى آيد و جوهر نمک. 
در راهروهاى خانه اى که قوز کرده است روى 
خودش. مرد دست مى جنباند و ديوارهاى چرب 
و دودزده آشپزخانه عزيز خانم را پاک مى کند. 
فرز و چابک دستمال آب مى کشد توى طشتى 
سفيد و مى چالند. چند روز مانده به عيد و عزيز 
خانم ، زنى که در خانه پدرى فروغ زندگى مى 
کند، کارگر گرفته و خانه تکانى مى کند. کارگر 
ديوارها را چنان محکم مى سابد گويى مى خواهد 
ته مانده يادگارهاى فروغ و حتى رد نگاه هايش 
را از روى ديوارها بخراشد. خانم اشاره مى کند 
سمت آشپزخانه اش:" اينجا اتاق فروغ بود چون 
ام  کرده  من  است  کوچه  سمت  اش  پنجره 
آشپزخانه ."آفتاب کم جان زمستانى شره کرده در 
اتاق ساده تنهايى فروغ. ديوارها و کفپوش  اتاقى 
که شعرهايش از دل آن برآمده است. فروغ سرک 

مى کشد:
 من پله های پشت بام را جارو کرده ام

و شیشه های پنجره را شسته ام
ــت و  ــه اس ــرق انداخت ــاق گاز را ب ــزکار اج تمي

ــد: ــى ده ــان نم ــعر ام ش
 و اجاقی که در آن اشیا بیهوده می سوزند

ــد.  ــى رس ــره م ــردن پنج ــاک ک ــه پ ــت  ب نوب
دريچــه اى رو بــه ســوى کوچــه بلند.پنجره حاال 
تميــز شــده و صفحــه فايبر گالســى کــه جلوى 
ــمت  ــه س ــگاه را ب ــت ن ــده اس ــيده ش آن کش
کوچــه ســد مــى کنــد . از اينجــا ديگــر کوچــه 

بلنــد پيــدا نيســت و البتــه:
کوچه  ازدحام  به  آن  از  که  دریچه  یک  و 

خوشبخت بنگرم
ــد  ــى دي ــى را م ــره خيابان ــن پنج ــروغ از اي ف
کــه هــر روز زنــى زنبيــل بــه دســت از آن مــى 
گذشــته و پســرکان تــوپ ماهوتــى بــه دســت و 
درخــت هــاى اقاقيــا کــه عروسشــان مــى شــد.
ــه  ــدن هميش ــره و دي ــان پنج ــگار مي ــا ان  ام

فاصلــه اى اســت.
ــم  ــوى ذهن ــس ت ــک و وايتک ــر نم ــوى جوه ب
ــد.  ــى کن ــاک م ــره پ ــود و خاط ــى ش ــل م ح
ــش  ــت و انتهاي ــد اس ــادم آزاد " بلن ــه" خ کوچ
فــروغ نشســته . بــوى بهــار ســه درخــت نــازک 
ــى  ــه را هواي ــط کوچ ــزى وس ــان تبري ــم ج ک
ــى  ــوپ ماهوت ــرکان ت ــان پس ــت. زم ــرده اس ک
بدســت و درختــان اقاقيــا را بــه غنيمــت بــرده :

 کوچه ای هست که قلب من آن را 
از محله کودکیم دزدیده ست...

ــان  ــه خياب ــورد ب ــى خ ــه م ــر کوچ ــک س ي
ــرف  ــک ط ــارى و از ي ــر از مخت ــر ، باالت وليعص
بــه مولــوى راه دارد . بــه غيــر از ايــن خانــه دو 
ــوار  ــا نون ــاختمان ه ــه س ــر هم ــاى ديگ ــه ت س
ــود  ــى ش ــى م ــک جوراي ــا ي ــد. اينج ــرده ان ک
قلــب تهــران . تهرانــى کــه فــروغ قلبــش بــراى 
آن مــى تپيــد. آيفــون در خانــه ســه طبقه ســن 

ــگ قديمــى کارکــرده  و ســالى دارد و جــاى زن
ــبز  ــت روى در س ــته اس ــپيدى نشس ــوى س ق

ــى دارد. ــداى نحيف ــگ در ص ــگ . زن رن
 آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا 

خواهد برد؟
عزيــز خانــم پــادرد دارد نمــى آيــد پائيــن آيفون 
را مــى زنــد . خانــه اى کــه الهــام بخــش فــروغ 
فرخــزاد بــوده از تــب و تــاب افتــاده اســت . مــن 

بــى چــراغ بــه خانــه فــروغ وارد مــى شــوم.
 اگر به خانه من آمدی 

برای من ای مهربان چراغ بیاور...
ــى و  ــوار و پنجــره و ماه ــاط و دي حــوض و حي
ــه در  ــن خان ــروغ دارد در اي ــاى ف ــمعدانى ه ش
انــزوا و در "ناتوانــى  ايــن دســت هــاى ســيمانى 
" گيــج مــى زنــد و پوســته کــرده و اليــه اليــه 
ــروغ را  ــه ف ــه ک ــه آنچ ــود . هم ــى ش ــده م کن
شــاعرى کــم همتــا کــرده در حــال فروريختــن 

اســت ، کــم کــم و آهســته...
خانــه اى کــه بنــا بــه گفتــه پــوران فرخــزاد قباًل 
ــه  ــاال ب ــده ح ــاخته ش ــزرگ س ــاغ ب ــک ب در ي
يــک ســاختمان کــم عــرض ســه طبقــه محدود 
ــه  ــت ک ــاط هس ــى در حي ــت . اتاقک ــده اس ش
بعــداً صاحبخانــه توضيــح مــى دهــد کــه مــال 
خدمتکارهــاى خانــه بــود و حــاال انبــار کاالهاى 

مغــازه حــاج آقــا ســت.
ــمت  ــه س ــف ب ــرض و نحي ــم ع ــا ک ــه ه پل
زيرزميــن مــى رونــد . زمــان عقــب عقــب 
ــى  ــه در يک ــارى ک ــه و آبش ــى رود . حوضچ م
از اتاق هــاى زيرزميــن اســت آلزايمــر گرفتــه و 
آب و ارتفــاع را از يــاد بــرده خالــى و بــى مصرف 
مثــل اشــيا بيهــوده ديگــر گوشــه ايــن انبــارى 

ــرده . ــز ک ک
 ايــن همــان زيرزمينــى اســت کــه دختــر 
بچــه اى در آن روى چــادر شــب رختخواب هــاى 
ــا  ــد " ت ــى خوان ــرا م ــتاد و اپ ــى ايس ــى م اضاف
روزى کــه از روى چــادر شــب افتــاد و ديگــر اپرا 
ــوى ســاکن  ــه اى کــه بان نخواند."اتاقــک مخروب
ــود"  ــواده ب ــن حمــام خان ــد:" اي ــه مــى گوي خان
و اتــاق هــاى ديگــر کــه بــا يخچــال قديمــى ، 
ــواده  ــک خان ــى ي ــائل اضاف ــر وس ــگ و ديگ دي
ــت  ــم هس ــى ه ــد. اتاق ــده ان ــر ش ــى پ معمول
کــه صاحبخانــه مــى گويــد :" ايــن را خودمــان 
کنديــم و بــه اينجــا اضافــه کرديــم . پلــه هــاى 
ايــن طــرف ســاختمان بــه ســمت زيرزميــن هم 
ــراى آمــدن  ــل ب ــم . اواي ــه کردي ــا اضاف نبــود م
بــه زيرزميــن فقــط بايــد از تــوى اتــاق رفــت و 
آمــد مــى کرديــم . از وســط زيرزميــن راهرويــى 
هســت کــه بــا پلــه هايــى بــه حيــاط خانــه مى 
ــن  ــور از اي ــا عب ــاال ب ــه ح ــى ک ــد . حياط رس
ــه آن رســيده ام .همــان حياطــى کــه  راهــرو ب
ــا در بخشــى از شــعرهاى معاصــر  ــا و باره باره
زنــده شــده . حــوض وســط حيــاط بــا کاشــى 
ــت . دو  ــى اس ــروزه اى خال ــفيد و في ــاى س ه
ــا نــرده اى کوتــاه حصــار  باغچــه باريــک کــه ب

ــه  ــان گرفت ــوض را در مي ــد ح ــده ان ــدى ش بن
انــد. از همــه درختهــاى ايــن حيــاط حــاال فقط 
مانــده اســت يــک درخــت خرمالــو و چنــد نهال 
ــال و درخــت انگــورى کــه  ــه و پرتق کوچــک ب
ــبک  ــزى مش ــاق فل ــش را روى ط ــاخه هاي ش
ــظ  ــوى غلي ــد . ب ــرده ان ــا ک ــاالى حــوض ره ب
وايتکــس از طبقه دوم ســرازیر شــده اســت:

حیاط خانه اما تنهاست  
 حیاط خانه ما

در انتظار بارش یک ابر ناشناس
خمیازه می کشد

 و حوض خانه ما خالیست
ــکل  ــى ش ــراغ مکعب ــزى چ ــاق فل ــه ط از پاي
ــى  ــه م ــت . صاحبخان ــزان اس ــى آوي رنگارنگ
گويــد :"ايــن چــراغ هــا روشــن مــى شــدند و 
بــا رنــگ هــاى ســبز ، قرمــز، قهــوه اى و آبــى 
مــى درخشــيدند، امــا حــاال ديگر ســوخته اند 
مــا هــم همــه را قطــع کرديــم ... ايــن خانــه 
عيدهــا قشــنگ مــى شــود. عيد هــا حــوض را 
هــم پــر از آب و ماهــى مــى کرديــم ...  مــى 
ــم  ــات آب ه ــه قن ــن خان ــاًل در اي ــد قب گوين
بــوده کــه االن پــر شــده اســت.  راه پلــه اى که 
فــروغ بارهــا از آن شــتاب زده عبور کــرده و در 
شــعرهايش زيــاد از آن يــاد کــرده اســت مــا را 
مــى رســاند بــه طبقــه دوم خانــه دهــه ســى 
و چهــل کــه البــد تغييــرات مختصــرى در آن 
داده شــده  و ايــن شــعر اســت کــه در خانــه 
پرپــر مــى زنــد. کفپوش هــا تنهــا چيــزى  کــه 
از ايــن خانــه قديمــى ســه طبقــه اســت کــه 
مــى توانــى مطمئــن باشــى همانطــور دســت 
ــى  ــوش هاي ــد . کفپ ــده ان ــى مان نخــورده باق
کــه فــروغ بارهــا و بارهــا بــه آنهــا خيــره شــده 
ــو  ــو در ت و شــعر جســته اســت.  اتاق هــاى ت
بــه ســبک معمــارى چنــد دهــه پيــش مــا را 
هدايــت مــى کنــد بــه ايــوان بــاال بلنــد. خانــم 

دمپايــى تعــارف مــى کنــد:
بر پوست  را  انگشتانم  و  ایوان می روم  به   

کشیده شب می کشم
از هميــن بــاال هــم مــى شــود حــوض 
ــه روزگارى  ــد ک ــه را دي ــى خان ــش ضلع ش
نــه چنــدان دور ماهــى هــاى شــعر فــروغ در 

ــى  ــالن پذيراي ــد. درس ــى خوردن ــاب م آن ت
ــته  ــوار از گذش ــاى روى دي ــراغ ه ــط چ فق
ــم  ــاى کشــويى ه ــده اســت. دره ــى مان باق
ــزرگ  ــوان ب ــه اي ــى را ب ــالن پذيراي ــه س ک
ــا امــروز راه  وصــل مــى کننــد از گذشــته ت
ــد.  ــوده ان ــه ب ــبز خان ــاط  س ــاى حي تماش
بانــوى صاحبخانــه مــى گويــد : "مــن خــودم 
ــد  مــال تفرشــم . آن هــا هــم تفرشــى بودن
ــا  ــم ب ــواده ه ــن خان ــدان اي ــى از فرزن . يک
همســرش بــه خانــه مــا آمــده اســت . فرزنــد 
ــت :"  ــد و گف ــک روز آم ــم ي ــان ه ديگرش
ــم را  ــه خاطرات ــن خان ــد م ــى دهي اجــازه م
ــم  ــم کــه تصمي ــز خان ببينــم؟" همســر عزي
ــه  گيرنــده اصلــى اســت قصــد تخريــب خان

ــدارد .  را ن
ــه  ــرا خان ــد:" چ ــى گوي ــع م ــم و قاط محک
ــا  ــه اينج ــش ک ــال پي ــم ؟ از 35 س را بکوب
ــن  ــک آجــر اي ــه حــال ي ــا ب ــده ام ت را خري
ــرا  ــم آن ــار ه ــوز يکب ــه ، هن ــه آخ نگفت خان

ــرده ام.  ــر نک تعمي
" بانــوى خانــه امــا نظــر ديگــرى دارد:" 
ــراب  ــا را خ ــم اينج ــم داري ــاال تصمي ــا ح م
ــن  ــا م ــه ، ام ــد ن ــى گوي ــم . حاجــى م کني
ــت  ــى اس ــا قديم ــم . اينج ــى توان ــر نم ديگ
در   . ام  اش خســته شــده  يکنواختــى  از 
کشــويى و ايــن هــا  چــه ارزشــى دارد؟ مــى 
ــان  ــش آپارتم ــم و جاي ــرا بکوبي ــم آن خواهي
ــه  ــن خان ــد:" اي ــرد مى گوي ــازيم ." پيرم بس
35 ســال پيــش بازســازى شــده . شــخصى 
ــس  ــده و پ ــزاد خري ــواده فرخ آن را از خان
ــا  ــت. " ام ــه اس ــا فروخت ــه م ــازى ب از بازس
در جســتجويمان در کوچــه و محلــه  فــروغ 
ــراى ايــن  چيــز ديگــرى مــى گوينــد کــه ب
ــا  ــر ي ــا کشــيده شــده و دي ــه نقشــه ه خان
زود بلدزرهــا بــه جــان خانــه تنهايــى فــروغ 
ــم  ــور ه ــن ط ــت همي ــد. و عاقب ــى افتن م

ــت: ــى گف ــت م ــروغ راس ــد .ف ش
کسی به فكر گل ها نیست 

 کسی به فكر ماهی ها نیست 
ــه  ــد ک ــاور کن ــد ب ــی خواه ــی نم کس

ــرد... ــی می ــه دارد م باغچ

آمديمخانهنبوديد
فروغ فرخزاد

ــى  ــگار و پژوهشــگر ايران ــى، روزنامه ن ــرخ زاد شــاعر، نويســنده، مترجــم، منتقــد ادب ــوران ف پ
ــى آشــنا شــد. در دوران زندگــى اش حــدود  ــه هــاى کتابخوان ــاب و جذب ــا کت از کودکــى ب
30 کتــاب منتشــر کــرد کــه از مهمتريــن آن هــا »کارنمــاى زنــان کاراى ايــران«، نخســتين 
فرهنــگ مبســوط دو جلــدى  دربــاره زنــان ايرانــى اســت. در نوجوانــى بــا ســيروس بهمــن 
ــگارى  ــه روزنامــه ن ــا عشــق ب ــر مجلــه ى آســياى جــوان ، پيمــان زناشــويى بســت و ب مدي
ــد ،  ــاه و بلن ــا چــاپ داســتان هــاى کوت ــت و ب ــه را پذيرف بيشــتر مســئوليت هــاى آن مجل
نوشــتن قطعــات ادبــى شــعر ماننــد و ترجمــه هايــش انــدک انــدک بــه نــام پــوران بهمــن 
شــهرتى بــه دســت آورد ولــى بــا وجــود تولــد دو دختــر ســرانجام بــه صورتــى دوســتانه از 
هــم جــدا شــدند و پــوران فرخــزاد از آن پــس بــا نــام خانوادگــى خــود بــه عرضــه ى آثــارش 
در نشــريات و راديــو و تلويزيــون روى آورد و بــا نوشــتن داســتان هــاى شــب ، نمايــش هــاى 
صبــح و بعــد از ظهــر راديــو از جملــه ترجمــه ى شــاهکارهاى بــزرگ جهانــى بــراى نمايــش 
ــر  ــى دفت ــه ى فرهنگــى – ادب ــه و گويندگــى برنام ــران و تهي ــو ته ــر رادي ــد از ظه ــاى بع ه
آدينــه کــه صبــح هــاى جمعــه از برنامــه ى دوم پخــش مــى شــد ، بــه دوره ى ديگــرى از 
عمــرش پــاى نهــاد و در ايــن زمــان تحصيالتــش را هــم در زبــان انگليســى در دوره ى آزاد 
ترجمــه وابســته بــه دانشــکده ى علــوم ارتباطــات اجتماعــى بــه پايــان رســانيد و بــه يکــى از 

ــد. ــدل ش ــتى آن دوران ب ــاى ژورناليس چهره ه
پــوران فرخــزاد بــه عنــوان یــک نویســنده و شــاعر  زن ایرانــی در مــورد تاثیــر 

فــروغ بــر آثــارش چنیــن مــی گویــد:
ــي  ــک م ــن کت ــر از م ــش ت ــه بي ــي دادم و او ک ــاه م ــروغ را پن ــي ف ــان دوران کودک از هم
خــورد هميشــه در آغــوش مــن مــي  گريســت. پــوران فرخــزاد از خواهــر کوچکــش "فــروغ" 
يــاد مــي کنــد. خواهــري کــه حــاال ســمبل شــعر زنانــه در ايــران  اســت.  االن فــروغ خواهــر 
مــن نيســت. ســالها ى ســال از مرگــش گذشــته و از خواهــري دور  شــده اســت. حــاال فــروغ 

شــاعر محبــوب مــن اســت.  
هرگــز در ســايه هيــچ کــس از اعضــاى خانــواده ام نبــودم. نــه تنهــا مــن بلکــه هيــچ کــدام 
از افــراد خانــواده ام نيــز در ســايه ديگــري نبودنــد. مــن و فــروغ همــه بــراي خودمــان يــک 
جزيــره جــدا و مســتقل بوديــم. بنابرايــن نــه فــروغ زيــر ســايه مــن بــود و نــه مــن زيــر  ســايه 
او. ولــي يــار هــم بوديــم و تبــادل فکــري داشــتيم. حتــي بســياري از شــعرهاي آغازيــن فــروغ 
را مــن و فــروغ نقــد  کرديــم تــا شــعر بــه وجــود آيــد.  وجــود فــروغ بــراي مــن يــک غــرور 
اســت. امــا هميشــه بــه ايــن  موضــوع فکــر مــي کنــم کــه چــرا ديگــران نمــي تواننــد مــا را از 
هــم جــدا کننــد. فــروغ مــا جــوان رفــت و مــن االن وارد فصــل آخــر زندگــي ام شــده ام. در 
ايــن  ســال هــا تجربــه هايــي اندوختــه  ام کــه فــروغ موفــق نشــد ايــن تجربــه هــا را کســب 
کنــد.    بنابرايــن شــخصيت مــا دو نفــر در ايــن ســال هــا از يکديگــر جــدا  شــده اســت. در آغــاز 
جوانــي خيلــي شــبيه بــه هــم بوديــم بــا ايــن تفــاوت کــه فــروغ بســيار گســتاخ و شــلوغ بــود 

و مــن بســيار  آرام و کــم ســخن. 
   مــي گوينــد فــروغ در اوج از دنيــا رفــت. مــرگ زودرس فــروغ، خــودش يــک مســاله اســت. 
اصــوال مــا  ايرانــي هــا ايــن گونــه ايــم و نســبت بــه مــرگ جــوان هــا حالــت خاصــي داريــم. 
يعنــي نوعــي نزديکــي حــس مــي کنيــم کــه ايــن  حــس بــه فــروغ کمــک کــرد. چــون آن 
زمــان فــروغ بــه خاطــر صراحتــش زيــاد محبوبيــت نداشــت. او آن قــدر سياســت نداشــت کــه 
حــرف هايــش را پنهــان کنــد. بــه هميــن دليــل در طبقــه روشــنفکر دشــمنان زيادي داشــت 
 امــا مــرگ نابهنگامــش آن هــم در جوانــي و بــه صــورت بــرق آســا همــه چيــز را عــوض کــرد. 

مــن آن روز را بــه يــاد  مــي آورم کــه چگونــه همــه دشــمنانش گريــه مــي کردنــد. 
  مــرگ فــروغ بــراي مــن، مــادرم، خانــواده ام و دوســتانش بســيار دردنــاک بــود امــا اگــر از 
بــاالي کــوه بــه پاييــن نــگاه  کنيــم، مــي بينيــم کــه شــايد بايــد ايــن طــور مــي شــد. شــايد 

ايــن بــه ســود فــروغ بــود و شــايد ايــن مــرگ زودرس بــود کــه  فــروغ را فــروغ کــرد.   
  فــروغ در کودکــي بســيار پســرمآب بــود. چــون پــدرم بــه پســرها بســيار توجــه نشــان مــي 
داد و بــه دختــران توجهــي نشــان  نمــي داد. هــر چنــد پــدرم مــرد تحصيلکــرده و فرهنــگ 
دانــي بــود امــا در اعمــاق وجــودش مردســاالر بــود و زن را هــم  همــان جنــس دوم ســيمون 
دوبــوار مــي دانســت و بــا صراحــت ايــن را مــي گفت. هميــن عوامــل باعــث شــد کــه فــروغ 
ســعي کنــد خــودش را بيــش تــر مثــل پســران نشــان دهــد تــا دختــران. بــا پســرها بــازي 
 مــي کــرد و مــي رفــت روي هــره ديــوار و از درخــت بــاال مــي رفــت. البتــه ايــن کارهــاي 

قبــل از بلــوغ اش بــود. بعــد از  بلــوغ خيلــي آرام شــد.
ــال  ــد. دو شــخصيت کام ــرارآميز ش ــي اس ــد و حت ــود آم ــه وج ــي در او ب ــي درون گراي  نوع
متفاوتــي  از او ديــدم.    گاهــي شــوخ طبــع و گاهــي گوشــه گيــر، گاهــي مــي رفــت داخــل 
آپارتمانــش و تــا يــک هفتــه هــم بيــرون نمــي  آمــد و از همــه چيــز جــدا مــي شــد امــا بــاز 

دوبــاره بــه پهنــه زندگــي بــاز مــي گشــت. 
ــي  ــادار، زن ــه يــک زن شــرقي وف ــود و مــادرم هــم نمون ــواده مــا پــدرم مردســاالر ب     در خان
کــه تســليم سرنوشــت مــي شــود.  فــروغ بــا ديــدن ايــن سرنوشــت بســيار عصبانــي مــي شــد 

و حتــي گريــه مــي کــرد. هميشــه بيــن مــا و پــدرم جدايــي وجــود  داشــت پــدرم همــه مــا 
ــه زندگــي  ــه ادام ــه خاطــر هفــت بچــه اش ب ــا ب ــود ام ــادرم خســته ب ــت مــي کرد. م را اذي
ناخواســته مجبــور بــود. گريــه مــي کــرد  و رنــج مــي کشــيد ايــن اوضــاع بــود کــه ســتم بــر 

زن را بــه مــا نشــان مــي داد و در نــگاه فــروغ هــم بــي تاثيــر نبــود. 
ــه  ــروغ  وهــم ســبز اســت . گاه گاهــي پشــت پنجــره مــي ايســتم و ب   ماندگارتريــن شــعر ف
زنــان آن طــرف پنجــره کــه در رفــت و آمدنــد نــگاه مــي کنــم و بــا خــود  فکــر مــي کنــم 
آيــا مــن باختــه ام؟ آيــا ايــن هــا زنــده انــد يــا مــن؟   بــه هميــن دليــل وهــم ســبز را دوســت 
دارم کــه فــروغ هــم در  آن دچــار ايــن حالــت شــده اســت. و نيــز شــعر آخــرش "و ايــن منــم 

زنــي تنهــا در آســتانه فصلــي ســرد را بســيار دوســت  دارم." 
   از وضعیت نا به سامان ظهیرالدوله گالیه داشت

بســياري از مــردم وضعيــت نابســامان قبرســتان ظهيرالدولــه گاليــه دارنــد. معمــوال روزهــاي 
ــروم بايــد تنهــا  ــه ديــدن خواهــرم ب ــه نمــي  روم و فکــر مــي کنــم اگــر ب شــلوغ ظهيرالدول
ــه اي  ــه شــهرداري نام ــي ب ــت بســيار مغشــوش اســت و  حت باشــم. در حــال حاضــر وضعي

نوشــتم و گفتــم کــه ايــن جــا شناســنامه فرهنگــي ايــران معاصــر اســت.
حتــي مــي توانيــد بــراي  ورود پــول هــم بگيريــد امــا وضعيــت فعلــي ظهيرالدولــه توهيــن 
آميــز اســت.همه مهمانــان بــا گاليــه از ظهيرالدولــه بازمــي گردنــد. ســرايدارها در را بــاز نمــي 
ــه  دعــوا مــي کشــد. مثــل هميشــه هيــچ گــوش شــنوايي  کننــد و بعضــي وقــت هــا کار ب
نيســت. يــک دولــت دلســوز فرهنگــي مــي خواهيــم کــه بهســازي  ظهيرالدولــه را در اولويــت 

قــرار دهــد. هرســال ســالمرگ فــروغ کتــک کاري مــى شــود.
یک روز پس از تولد فروغ پوران می میرد

پــوران فرخــزاد تاريــخ دقيــق تولــد فــروغ را 8 دى مــاه 1313 و فــوت او را 24 بهمــن 1345 
اعــالم مــى کنــد و ســالروز تولــد 15 دى مــاه را اشــتباهى مــى دانــد کــه بايــد اصــالح گــردد. 
ــاه  ــک فصــل ســرد ، در 9 دى م ــروغ در ي ــز همچــون ف ــه او ني ــن خواســت ک ــر چني تقدي
1395 در ســن 83  بــر اثــر ايســت قلبــى در بيمارســتان دار فانــى را وداع گويــد.او چنــد روز 
ــران مهــر تهــران در وضعيــت  ــژه بيمارســتان اي پيــش از مرگــش در بخــش مراقب هــاى وي
کمــا بــه ســر مى بــرد و ســرانجام در قطعــه نــام آوران بهشــت زهــرا آرام گرفت.روحــش شــاد.

 آثار او
ادبــی :»زن از کتيبــه تــا تاريــخ« (دانشــنامه زنــان فرهنگســاز ايــران و جهــان در دو جلــد)، 
»اوهــام ســرخ شــقايق« (گزيــده اى از اشــعار زنــان جهــان)، »نيمه هــاى ناتمــام؛ ســيرى در 
شــعر زنــان از رابعــه تــا فــروغ«، »زن شــبانه موعــود« (نشــان زن در آثــار ســهراب ســپهرى)، 
»کســى کــه مثــل هيچ کــس نيســت« دربــاره فــروغ فرخــزاد، مجموعــه شــعر »خوشــبختى 
ــى و آزاد  ــيک، نيماي ــعار کالس ــده اش ــه( گزي ــان هميش ــرخ«، زن ــيب هاى س ــوردن س در خ
ــادر (نشــان زن در  ــدارى در پاييــز«، مســيح م ــران)، مجموعــه داســتان »دي شــاعران زن اي
زندگانــى و آثــار احمــد شــاملو)، مجموعــه  رباعــى »جنــگ مشــوش«، داســتان هاى بلنــد »در 
پــس آينــه« و »آتــش و بــاد«، رمــان »در انتهــاى آتــش و آيينــه « وآثــارى چــون ســفرى در 
خــط زمــان ، از همــت بلنــد، ســالم مــادر، کارنامــه بــه دروغ ،مســافر قــاره ى ششــم ،هفــت 
زن هفــت داســتان و فــر هنــگ دو جلــدى »کارنمــاى زنــان کاراى ايــران از ديــروز تــا امــروز«

ــر  ــردى ب ــتلى، م ــن پريس ــر، جان بوينت ــاى ديگ ــاه ج ــتانهاى کوت ــه داس ــه: مجموع ترجم
بالهــاى آينــده (نوســتراداموس) ، رؤيــاى يــک مردمســخره ، افســانه هاى آقــاى اســترنبرى از 

جــى. بــى پريســتلى و فئودورداستايوســکى.

روایت پوران از فروغ
و مرگی که در یک فصل سرد اتفاق افتاد

 "من پوران فرخزاد هستم ، فقط همین . یک اسم ساده بر روی یک آدم ساده 
. آدمی که تمام عمرش با قلم خط نوشته و شعر گفته . فقط همین هستم ."

نسرین ظهیری


