
ترقیاقتصادی: مرکــز آمار ایران میزان افزایش نرخ تورم د ر خرد اد ماه 
ســال جاری نســبت به ماه قبل را 1.9 د رصد  اعــام کرد  که این میزان 
افزایش تورم د ر یک ماه از فرورد ین 92 تاکنون بی ســابقه بود ه است. بر 
اساس این گزارش نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرد اد ماه 97 با 0.2 د رصد  

افزایش به 8.2 د رصد  رسید ه است.
بر اســاس اعام این مرجع، نرخ تورم خرد اد ماه سال جاری نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 10.2 د رصد  است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
10.2 د رصد  بیشــتر از خرد اد  1۳9۶ برای خریــد  یک »مجموعه کاال و 
خد مات یکسان« هزینه کرد ه اند  که نســبت به ارد یبهشت ماه 1.9 واحد  

د رصد  افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم د وازد ه ماهه منتهی به خرد اد ماه 1۳97 به 8.2 د رصد  
رسید ه که نســبت به همین اطاع د ر ماه قبل  0.2 واحد  د رصد  افزایش 
نشان می د هد . گفتنی اســت نرخ تورم ماهانه 1.9 د رصد ی د ر خرد اد ماه 
ســال جاری از فرورد ین 1۳92 تاکنون بی ســابقه بود ه و می تواند  زنگ 

خطری برای پایان تورم تک رقمی باشد .
بررســی د اد ه های منتشر شد ه از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است 
که د ر خرد اد ماه ســال جاری شاخص قیمت د ر گروه عمد ه »خوراکی ها 

آشــامید نی ها و د خانیات« نسبت به ماه قبل ۴.2 د رصد  و د ر گروه عمد ه 
»کاالهای غیرخوراکی و خد مات« 0.9 د رصد  افزایش یافته است.

نرخ تورم د وازد ه ماهه منتهی به خرد اد ماه 1۳97 برای گروه »خوراکی ها، 
آشامید نی ها و د خانیات« 10.۵ و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خد مات« 

7.۳ د رصد  اعام شد ه است.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می د هد : شاخص قیمت کل برای 
خانوارهای شهری کشــور د ر خرد اد ماه 1۳97 به عد د  11۶.1 رسید ه که 
نسبت به ماه قبل 1.7 د رصد  افزایش نشان می د هد . د رصد  تغییر شاخص 
کل نســبت به ماه مشابه ســال قبل 10.2 د رصد  و نرخ تورم د وازد ه ماهه 

منتهی به ماه جاری برای این د سته از خانوارها 8.2 د رصد  است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور د ر خرد اد ماه 1۳97 به 
عد د  117.1 رسید  که نسبت به ماه قبل 2.7 د رصد  افزایش نشان می د هد . 
د رصد  تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.9 د رصد  و نرخ 
تــورم د وازد ه ماهه منتهی به ماه جاری برای این د ســته از خانوارها 7.9 

د رصد  است.
د ر گروه عمد ه »خوراکی ها، آشــامید نی ها و د خانیات« بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به اقام هند وانه، طالبی، خربزه، کیوی 
انــواع پرتقــال، هویج فرنگی، انواع ســیب، کرفس، خیــار، گوجه فرنگی 
کشمش پلویی، آب معد نی و گوشت قرمز است. د ر گروه عمد ه »کاالهای 
غیرخوراکی و خد مات« انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه 
تبلت و اتومبیل ســواری بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

د اشته اند .
د ر گروه عمد ه »خوراکی ها، آشــامید نی ها و د خانیات« بیشترین کاهش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به اقام لیموترش، هلو، زرد آلو، گیاس 
توت فرنگی و مرغ ماشــینی است. د ر گروه عمد ه »کاالهای غیرخوراکی و 

خد مات« کاهش قیمت محسوسی وجود  ند اشته است.
 د امنــه تغییرات نرخ تورم د وازد ه ماهه منتهــی به خرد اد ماه 1۳97 برای 
د هک های مختلف هزینــه ای از 8.1 د رصد  برای د هک اول تا 8.۴ د رصد  

برای د هک هفتم است.

از ویرانگرترین  بی گمان یکــی 
ویژگی های فرهنگی ما ایرانیان 
تظاهر اســت. تظاهــر د ر میان 
ما به این د لیل گســترد ه شد ه 
اســت که پاد اش گرفته است. 
فرد  متظاهر د ر سلســله مراتب 
کاری و اد اری رشــد  می کنــد  
ارتقاء  از د یگــران  و ســریع تر 
می یابد . او با رفتار د وگانه برای 
باالتری  مصونیت  ســطح  خود  
و  اجتماعــی  جریان هــای  د ر 
حاکمیتی به د ســت می آورد . او با تظاهر می تواند  زمان بیشــتری 
د ر گود  سیاســت و گرد ونه منفعت و رانت بماند  و بهره برد اری کند . 
 و او از بــِر تظاهر حمایت می خرد ، قانــون را د ور می زند  و همرنگ 

هر جماعتی می گرد د .
تظاهر د ر یک جامعه مانند  موریانه اخاق، آزاد اند یشی، راست گویی 
و کرامت شــهروند ان را ریزریز می خورد  و آن فرهنگ را مســتعد  
ویرانی و تاشــی می کند . متأسفانه تظاهر قبح و کراهت خود  را د ر 

فرهنگ ما تا حد  زیاد ی ازد ست د اد ه است. 
فرزند ان ما از کود کی پد ر و ماد ر خود  را می بینند  که د ر مکان های 
مختلف چهره و کام عوض می کنند  یا شــیوه گرد ش و پوشــش 
ایشــان د ر اینجاوآنجا متفاوت اســت. کود کان یــاد  می گیرند  که 
شخصیت های متفاوت د اشته باشند . آن ها از والد ین خود  می آموزند  
که نباید  د ر مد رســه راجع به چیزهایی ماننــد  ماهواره، اینترنت و 
یا اموالشــان ســخن بگویند ، یا اینکه آخر هفته د ر مهمانی منزل 
عمویشــان چه کار کرد ه اند . آن ها یاد  می گیرند  که گاهی باید  د روغ 

گفت، »د روغ مصلحتی«. 
آن هــا از ســنین پاییــن می فهمند  کــه موضوعاتــی د ر بیرون 
خانه خوب و د رســت تلقی می شــود  کــه حتما هــم نباید  با آن 
موافق باشــند  اما نبایــد  د رباره اش ســخن بگویند  یــا اظهارنظر 
کننــد ، بلکه بایــد  آن را انجام د هند . کود کانی کــه این د رس ها را 

خوب یــاد  می گیرند ، زرنگ خواند ه می شــوند ، نزد  خویشــاوند ان 
 باافتخار از آن ها گفته می شــود  و د ر مد رســه جزء نورچشــمی ها 

شمرد ه می شوند .
تظاهر آرام آرام فرومایگی را د ر شخصیت ما می نشاند . کاری می کند  
که پیرو مکتب »هد ف وســیله را توجیه می کند« شویم. تظاهر از 
عزت نفــس ما تغذیه می کند  و آن را از د رون تهی می کند . د ر نظام 
حکمرانی، تظاهر تیشــه ای اســت که به ریشــه شایسته ساالری و 
حاکمیت قانون زد ه می شود  و سرمایه اجتماعی کشور را به احتضار 
می کشــاند . تظاهر سم شیرینی اســت که زیرد ستان قد رت طلب و 
رانت جو به خــورد  حاکم و مد یر مافوق خود  می د هند ، ســمی که 
عائم مســمومیتش نقد ناپذیری، اســتبد اد  به رأی و خود شیفتگی 

است.
 تظاهر از آن ویژگی های فرهنگی مخد ر اســت که به راحتی از تن 
یک ملت بیرون نمــی رود . نقش حاکمان د ر بیرون راند ن تظاهر از 
فرهنگ مرد م بسیار اساسی است اما یک ملت هم می باید  تا همیشه 
منتظر اصاح از باال بماند . حتما نمی شود  مایی که د ر تظاهر غوطه 
می خوریم یک شــبه ترک عاد ت کنیم. اما برای اینکه به شخصیت 
کود کانمان و به عاقبت ملتمان خد مت کنیم باید  شــروع کنیم. راه 
بزرگ شــد ن ملت ما از کنار گذاشــتن تظاهر می گذرد . این اعتیاد  
شــیرین اما شــخصیت خرد کن را کنار بگذاریم! از فرد ا به خود ، به 
همسر و فرزند  و د وستمان نهیب بزنیم که تظاهر بس است! خود ت 

باش!
پویش ذره بین با این اند یشــه آغازشــد ه اســت که اگر ما د رست 
نشــویم کشور د رســت نخواهد  شد . توســعه را باید  از خود  شروع 
کنیــم و د ر یاد  د اشــته باشــیم که ملت های ســعاد تمند  فرهنگ 
پاکیــزه و توانگری د ارنــد . آن ها بزرگ ترین د ارایی شــان مرد مانی 
د رســت کرد ار و بزرگ منــش اســت. ثروت هــای بیرونــی مانند  
 نفــت و گاز هیــچ گاه ما را به توســعه ماند گار و بالنــد ه رهنمون 

نساخته است. 
بد ون د اشــتن ثروت د رونی، همــان فرهنگ راســتین، به از این 

نخواهیم شد  زیرا: »از کوزه همان برون تراود  که د ر اوست.«

شاخص قیمت کل د ر خرد اد ماه 1.9 د رصد  افزایش یافت

رکورد  افزایش نرخ تورم ماهانه شکست
بنیاد  توسعه و بالی تظاهر

نایب رئیس اتاق ایران
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 پول های سرگرد ان 
كجا پناه می گیرد ؟

سناريوهای ارزی د ولت برای 
وارد ات كاال 

 مهربانوي شعر ايران 

صفحه 4
3

صفحه 6

صفحه 8

بازد هی نزد يک به 50د رصد ی بازار سکه د ربهار 97

تخصیص ارز وارد ات اولويت بند ی می شود 

خون تازه د ر شريان های بازار سرمايه

سهامداران
سنجیدهعملکنند

 افزايش نرخ ارز چه تاثیری 
بر صنايع غذايی د اشت؟

 روزهای پایانی ســال 9۶، زمانی که به رســم 
هرساله کشور خود  را برای استقبال از عید  نوروز 
و فرارسید ن ســال جد ید  آماد ه می کرد ، شروع 
نوسانات باالی نرخ ارز ناگهان آرامش بازار پولی 
کشور را مختل کرد ه و با ایجاد  جو نااطمینانی 

نسبت به ارزش پول ملی،... 

اینکه مرد م این روزها به  جای سرمایه گذاری 
د ر ارز، طــا، بخش ســفته بازی مســکن و 
اتومبیــل، تصمیم گرفته اند  د ر بازار ســرمایه 
ســرمایه گذاری کنند ، بســیار اقد ام شایسته 
و قابل تقد یری اســت و قطعاً رشــد  ارزهای 

خارجی و قیمت های جهانی،...

 نقد ینگی رشــد  یافته د ر حالیکه منابع بانکی به 
حیطه وصول نیامد ه است.رشد  نقد ینگی ریشه د ر 
چند  عامل د ارد  که مهم ترین آن رشد  پایه پولی 
است. اگر رشد  نقد ینگی از سرفصل های بد هی 
بانک ها به بانک مرکزی و یا شرکت های د ولتی و 

د ولت به بانک مرکزی افزایش پید ا کند...

هپکو د ر شرایط سختی قرار گرفته است. یکی 
از مهم ترین مشکات هپکو این است که د ولت 
و بخش های مســئول د ر سازمان خصوصی 
سازی به موقع و د رست تصمیم نمی گیرند  د ر 
حالیکه تصمیمات روشن این بخش ها می تواند  

مشکات بنگاه هایی مثل...

 نقد ينگی د ر اختیار 
سود اگران است 

 چرا نبايد  خريد  اعتباری 
د اشته باشیم 

 د ومینويی كه نقد ينگی 
را زياد  كرد 
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ایـــراناقتصــاد2

افزايش نرخ ارز 
چه تاثیری بر صنايع غذايی د اشت؟

 روزهای پایانی سال 9۶، زمانی 
که به رســم هرساله کشور خود  
را بــرای اســتقبال از عید  نوروز 
و فرارسید ن ســال جد ید  آماد ه 
باالی  می کرد ، شروع نوســانات 
نرخ ارز ناگهان آرامش بازار پولی 
کشــور را مختل کرد ه و با ایجاد  
جو نااطمینانی نســبت به ارزش 
پول ملی، مرد م را به جای صفوف 
خریــد  مایحتاج شــب عید  به 
صف های طویل خرید  ارز پشت 
د ر صرافی ها  کشاند . شــرایط به گونه ای پیش رفت که افزایش تقاضا 
و کمبود  ارز د ر بازار آن چنان فشــار تقاضا را بر نرخ ارز تحمیل کرد  که 
قیمت ارز د ر بازار تقریباً هر ســاعت د چار تغییر می شد . د ر این شرایط 
د ولت تاش کرد  تا با د ستگیری د الالن فعال د ر بازار ارز اند کی آرامش 
را به این بازار بازگرد اند . با وجود  این، شرایط ثبات و آرامش حاکم بر بازار 
ارز د یری نپایید  و د ر تعطیات نوروزی ابتد ای سال، مجد د اً فنر نرخ ارز 
رها شد  و قیمت د الر د ر جهشی بی سابقه نرخ ۶ هزار تومان را نیز تجربه 
کرد . وقوع چنین اختالی د ر بازار پول کشور بانک مرکزی را به عنوان 
نهاد  تصمیم ساز بازار پول کشور، بر آن د اشت تا با اتخاذ تصمیمی عاجل 
و ناگهانی ارز را به یکباره و پس از سال ها تک نرخی اعام کند  و با اعام 
نرخ ثابت د ستوری ۴200 تومان برای د الر کلیه فعاالن این بازار را از د اد  

و ستد  ارز با هر قیمت د یگری غیر از این نرخ برحذر د ارد . 
د ر پی این اقــد ام معاون اول رئیس جمهور از عرضه د الر ۴200 تومانی 
توسط د ولت برای فعاالن اقتصاد ی و گروه های د یگری چون د انشجویان 
و مســافران خبر د اد . این تصمیم بســیاری از گروه های جامعه را برای 
تامیــن ارز مورد  نیاز خود  د ر شــرایط ابهام قرار د اد  به گونه ای که بانک 
مرکزی تاش کرد  با صد ور اطاعیه هایی مجد د اً اند کی نظم را به این بازار 
بازگرد اند .تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت محصوالت غذایی اساسی 
وارد اتی که عمد تاً به منظور تنظیــم بازار د اخل و جبران کمبود  تولید  
د اخلی و پایین نگه د اشتن قیمت از طریق افزایش عرضه، به کشور وارد  
می شوند ، د ولت را بر آن د اشت تا د ر تصمیمی د یگر به وارد کنند گان این 
کاالها وعد ه پرد اخت یارانه ۴00 تومانی، مابه التفاوت قیمت ارز مباد له ای 
سال قبل و جد ید ، را بد هد . گرچه این تصویب نامه جهت اجرا به بانک ها 
نیز اباغ شد ه اســت، اما تجربیات سال های گذشــته وارد کنند گان و 
تولید کنند گان محصوالت غذایی گویای آن اســت که د ولت د ر زمینه 
تسویه تعهد ات یارانه ای خود  به تولید کنند گان و فعاالن صنایع غذایی به 
هیچ عنوان عملکرد  موفقی ند اشته است به طوری که همچنان تعهد اتی 

پرد اخت نشد ه به صنایعی از جمله قند ، شکر و آرد  د ارد .
با وجود  وعد ه د ولت برای تامین ارز ۴200 تومانی برای فعاالن اقتصاد ی 
اما عد م د سترسی این گروه، به ویژه تولید کنند گان، به ارزی با این نرخ 
و عــد م قبول آن از ســوی بازار آزاد ، به طوری کــه د ر حال حاضر ارز 
با نرخی بســیار باالتر د ر بازار غیررسمی مباد له می شود ، گویای فشار 
هزینه ای بــاالی افزایش این نرخ کلید ی اقتصاد  بر هزینه تمام شــد ه 
واحد های تولید ی از جمله صنایع غذایی اســت؛ صنایعی که تا پیش 
از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز نیز به علت تحمیل هزینه هایی چون 
مالیات بر ارزش افزود ه و افزایش قیمت مولفه های تولید ، با حاشیه سود  
بســیار اند ک به کار خود  اد امه می د اد ند ، به طوری که بســیاری از این 
کارخانه جات د یگر یارای تحمل افزایش هزینه ها  را ند ارند  و عد م توجه 
و حمایت د ولتی قطعا بســیاری از آنها را د ر معرض تعطیلی کامل قرار 

خواهد  د اد .
یکــی از مولفه هــای هزینه ای بســیار تاثیرگذار بر قیمت تمام شــد ه 
محصوالت صنایع غذایی، قیمت محصوالت مورد  نیاز بسته بند ی است 
که د ر صنایعی چون آب معد نی، سهم بسیار باالیی از قیمت تمام شد ه 
تولید  را به خود  اختصاص می د هد . انحصار عرضه محصوالت پتروشیمی 
از جمله پلی پروپیلــن )pp( و پلی اتیلن ترفتــاالت )PET( از جانب 
شرکت های نیمه د ولتی و سوار شد ن این بنگاه ها بر امواج اوضاع مبهم 
حاکم بر بازار فعلی ارز، سبب شد ه تا شرکت های عرضه کنند ه محصوالت 
پتروشــیمی با کاهش عرضه محصوالت خود  د ر بورس، زمینه افزایش 
قیمت این کاالها د ر بــازار را فراهم کنند  و تولید کنند گان محصوالت 
غذایــی را برای تامین نهاد ه های ضروری مورد  نیاز تولید  تحت فشــار 
قیمتی قرار د هند  که لزوم استفاد ه از ابزارهای نظارتی به صورت یکسان 
برای کلیه فعاالن اقتصاد ی کشور توسط د ولت به منظور جلوگیری از 
حذف کامل یکی از بخش های اقتصاد ی را بیش از پیش آشکار می سازد .
به رغم تاکید  مقامات ارشــد  پولی کشــور بر تامین ما به التفاوت ۴00 
تومانی برای وارد کنند گان کاالهای اساســی، وارد کنند گان محصوالت 
غذایی نیز، همچنان د ر هنگام گشایش اعتبارات با د رخواست ارز با نرخ 
۴200 تومانی مواجه می شــوند  و بسیاری از آنها هنوز قاد ر به ترخیص 
کاالهای خود  نیستند . این موضوع می تواند  د ر بلند مد ت منجر به کمبود  
این کاالها د ر بازار و د ر نتیجه افزایش قیمت آنها شود ؛ کمبود  و گرانی 
روغن د ر بازار مواد  غذایی یکی از نمونه های ایجاد  این شــرایط د ر بازار 
است چراکه د ر ماه های گذشته نیز به علت حاکمیت شرایط نااطمینانی 
بر بازار، وارد ات با کاهش روبه رو بود ه است. تحت این شرایط د ولت باید  
د ر اقد امی عاجل محلی بــرای تامین مابه التفاوت ۴00 تومانی تعیین 
کند  و اختصاص ارز با نرخ ۴200 تومان برای وارد کنند گان محصوالت 
اساسی غذایی را، که ماد ه اولیه بسیاری از محصوالت صنایع غذایی د ر 

کشور محسوب می شوند ، از نوبت د هی خارج کند .
اصوالً یکی از شــیوه های رایج خرید  کاالهای خارجی توسط بازرگانان 
اســتفاد ه از اعتبارات اســناد ی بلند مد ت چون یوزانس است. شرایط 
حال حاضر حاکم بر بازار ارز کشــور ایــن گروه از بازرگانان را نیز برای 
بازپرد اخت باقی ماند ه تعهد اتشــان با مشکل مواجه کرد ه است و د ولت 
هنوز عکس العملی د ر قبال مشــکل این گروه از بازرگانان نشان ند اد ه 
اســت. بســیاری از این بازرگانان برای جلوگیری از ضرر احتمالی د ر 
روزهــای آتی از عرضه کاالهای خود  د ر بازار خود د اری کرد ه اند  که این 

موضوع نیز می تواند  به شرایط کمبود  کاال د ر بازار منجر شود .
ایجاد  شرایط سرد رگمی و نااطمینانی د ر بازار ارز که تصمیمات یکباره 
د ولت نیز بر شــد ت آن افزود ه اســت، فعاالن اقتصــاد ی حوزه غذای 
کشــور اعم از تولید کننــد گان، صاد رکننــد گان و وارد کنند گان را د ر 
شــرایط استیصال برای پیش بینی نســبت به آیند ه قرار د اد ه و امکان 
برنامه ریزی را از آنها ســلب کرد ه است. د ر این فضا، که به نظر می رسد  
سیاست گذاران د ولتی از حد اکثر توان خود  د ر مهار نوسانات باالی بازار 
ارز استفاد ه کرد ه اند ، استفاد ه از روش های د یگر برای بازکرد ن بند های 
هزینه ای از پای فعاالن حوزه غذای کشور مورد  نیاز است؛ قطعاً حذف 
هزینه هایــی چون مالیات بر ارزش افزود ه که د ر واقع مالیات بر مصرف 
است و نمی بایست از بخش تولید  اخذ شود  و همراهی با تولید کنند گان 
از طریــق تعد یل قیمت کاالهای تولید ی صنایع متناســب با افزایش 
هزینه ها، می تواند  تا حد ود ی از بار هزینه ای بر د وش بخش تولید  بکاهد  
و تولید کنند گان را به اد امه راه تولید  امید وار کند . سریع ترین اقد امی که 
باید  د ولت انجام د هد  اول، مبنای قیمت گذاری کاالهای اساسی غذایی 
را ۴200 تومان لحاظ کند  یا سریعا محلی را برای پرد اخت مابه التفاوت 
۴00 تومــان تعیین کند ؛ د وم، برای مــواد  خوراکی و غذایی تامین ارز 

)مواد  اولیه( ۴200 تومانی را از نوبت د هی خارج کند .

کارشناس اقتصاد ي 
کاوهزرگران

ترقياقتصادي: د ستیار ویژه  رئیس جمهور د ر امور اقتصاد ی رئیس جمهوری با 
بیان اینکه نقطه محوری ابرچالش های اقتصاد ی د ر شرایط کنونی بود جه است، د و 

راهی پیش روی سیاستگذار د ر شرایط جد ید  را ترسیم کرد . 
به گفته مسعود  نیلی، یا سیاستگذار با ایجاد  محد ود یت های جد ید ، به سمت بزرگ 
تر شد ن عد م تعاد ل ها پیش می رود ، یا اینکه از این شرایط استفاد ه کرد ه و به سمت 

ایجاد  اصاحات منطقی، بد ون ایجاد  هرگونه شوک حرکت می کند .
مسعود  نیلی د ر بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی تاکید  
کرد :  د ر حال حاضر اقتصاد  ایران د ر سال های 97 و سال های نزد یک، با د و گروه 
مشکل روبه رو است. گروه نخست، ابرچالش هایی است که فارغ از محد ود یت های 
اعمالی با آن مواجه بود ه ایم و گروه د وم محد ود یت هایی اســت که قرار است د ر 
قالب تحریم ها اعمال شود .او با بیان اینکه تمام ابرچالش ها با بود جه د ر ارتباط است 
توضیح د اد : به عنوان مثال مشکل عد م تعاد ل د ر صند وق های بازنشستگی، منجر 
به تحمیل بار مالی به بود جه شد ه است. این عد م تعاد ل د ر برخی موارد  شکل عیان 
به خود  می گیرد  و د ر برخی موارد  نیز، منجر به ایجاد  فشار د ر منابع وزارت خانه ها 
می شود . یا به عنوان مثال د یگر، چالش های مربوط به منابع آب با ذینفعانی به نام 
کشاورزان روبه رو است، که برای حل این مشکل نیز باید  پرد اخت هایی از سوی 
بود جه صورت گیرد . بنابراین ابرچالش ها، مانند  بیکاری، محیط زیست، صند وق 

بازنشستگی و مساله آب، باعث ایجاد  محد ود یت های مالی می شود ، د ر نتیجه این 
محد ود یت های مالی نیز باعث ایجاد  مشــکات د ر نظام بانکی می شود . بنابراین 
د ینامیکی د ر ابرچالش ها وجود  د ارد  که منزلگاه نهایی آن، بود جه و شبکه بانکی 
اســت. د ر کنار این چالش ها، اقتصاد  با محد ود یت جد ید ی مواجه است و منابع 
بود جه ای که از بخش خارجی کسب می کرد ه، با یک چالش روبه رو خواهد  بود . 
نیلی با ترسیم این شرایط تاکید  کرد  که برای اد امه مسیر، د و راهکار پیش روی 
سیاستگذار وجود  د ارد : مسیر نخست این است که با توجه به محد ود یت های قبلی 
سیاستگذار با اتخاذ تصمیماتی، محد ود یت های جد ید ی را اعمال کند  و کنترل های 
شد ید ی را د ر اقتصاد  به وجود  آورد  که می تواند  از طریق کاهش بهره وری مشکاتی 
را ایجاد  کند ، مسیر د وم این است که می توان د ر این شرایط اصاحاتی را انجام 
د هیم که تجربه نشان د اد ه د ر شرایط عاد ی، این اصاحات نمی توانست صورت 
گیرد ، البته این اصاحات باید  بد ون ایجاد  شوک و د ر یک مسیر منطقی صورت 

گیرد . او د ر این خصوص به یک تجربه از سال های گذشته، اشاره کرد .
به گفته او، د رآمد  ارزی کشور د ر د وران جنگ کمتر از 10 میلیارد  د الر بود  که د ر 
آن زمان سازمان برنامه و بود جه طرحی را تد وین کرد  که آزاد ی عمل د ر سازوکار 
صاد رات غیر نفتی به وجود  آورد .  این کارشناس تصریح کرد : د ر سال های ۶۵ و 
۶۶ قانون پیمان ارزی برقرار بود ، اما پیشنهاد  شد  صاد رکنند گان بتوانند  برگه واریز 
صاد راتی را مباد له کنند ، که این اقد ام به گونه ای بود  که یک نوع شناورسازی ارزی 

را ایجاد  کرد  و صاد رات غیرنفتی افزایش قابل توجهی یافت.
نیلی با بیان این موضوع که د ر شرایط کنونی نیز سیاستگذار د ر یک د و راهی قرار 
د ارد ، گفت: می شود  با سیاست های کنترلی ابعاد  عد م تعاد ل ها را بزرگ تر کرد ه و 
مشکات را بیشتر کنیم، اگرچه ممکن است جذابیت های اجتماعی این کنترل ها 
د ر کوتاه مد ت بیشتر باشد ، اما د ر بلند مد ت چالش های جد ید ی را ایجاد  خواهد  
کرد . همچنین می توان از این شرایط استفاد ه کرد ، تا اصاحات اقتصاد ی را تسریع 
کنیم، زیرا د ر د وره وفور د رآمد ها،سیاستگذار به جای حرکت به سمت اصاحات 
اقتصاد ی، عمد تا به فکر ایجاد  رفاه ناپاید ار برای مرد م بود ه است. انتخاب هر یک از 
این د و مسیر نتایج متفاوتی را د ر پی خواهد  د اشت و نقطه کانونی تمام چالش ها 

نیز بود جه د ولت است.
مسالهاصلیاقتصادکشور

نیلی د ر بخش د یگری از صحبت های خود ، به تشــریح وضعیت بود جه و راهکار 
پاید ار مالی اشاره کرد . به گفته او، مساله بود جه سال های متماد ی مساله اصلی 
د ر اقتصاد  کشــور بود ه و سایر سیاست های اقتصاد ی را به د نبال خود  می کشد .
وی با اشاره به چهار کارکرد  اصلی بود جه تصریح کرد : اثر مستقیم بود جه بر رشد  
اقتصاد ی، اثر بود جه بر ثبات اقتصاد ی، بهبود  فقر و توزیع د رآمد  و عرضه کاالهای 
عمومی کارکرد های اصلی بود جه به شمار می رود  که د ر این میان عرضه کاالهای 

عمومی از اهمیت باالیی برخورد ار است.
نیلی اد امه د اد : اگر سرمایه گذاری د ولت د ر پروژه های عمرانی را به صورت کسری 
از تولید  ناخالص د اخلی د ر نظر بگیریم پس از د هه ۵0، این نسبت د ر د وره وفور 
د رآمد  نفتی ۵/ 12 د رصد  و پس از افت این د رآمد ها این نسبت د ر سطح ۵ تا 7 

د رصد  بود ه و پس از د هه 90 به 7/ 2 د رصد  تقلیل یافته است.
استاد  د انشگاه صنعتی شریف تصریح کرد : طبق مطالعات برای د ستیابی به رشد  
اقتصاد ی قابل قبــول باید  ۵ تا 7 د رصد  تولید  ناخالص د اخلی د ر بود جه عمرانی 
هزینه شــود  که د ر د هه 90 این نسبت نصف سطح استاند ارد  بود  که نقیصه ای 

برای رشــد  اقتصاد ی محسوب می شــود . به گفته او، چشم اند از سهم د ولت د ر 
سرمایه گذاری عمرانی باالی ســه د رصد  نیست، بنابراین باید  رویکرد  مشارکت 
د ولتی و خصوصی )PPP( مد نظر باشد  که د ر تبصره 19 بود جه به آن توجه شد ه 
است.نیلی د ر اد امه تاکید  کرد : د ر زمینه ثبات اقتصاد ی نقش بود جه د ر د امنه د و 
رویکرد  قرار می گیرد ؛ یک اینکه د ولت ضد  چرخه ای عمل کند  یعنی د ر زمان رونق 
بود جه انقباضی و د ر زمان رکود  بود جه انبساطی باشد  و رویکرد  د وم این است که 

د ولت د خالتی د ر این حوزه ند اشته باشد .
وی با بیان اینکه د ر ایران نوسانات اقتصاد ی منطبق بر نوسان د رآمد  نفتی است که 
د وره های رونق و رکود  را شکل می د هد ، اد امه د اد : آمار نشان می د هد  که د ر د وره 
افزایــش د رآمد  نفتی بود جه د ولت افزایش یافته اما د ر د وره کاهش د رآمد  نفتی 
مخارج د ر بود جه کاهش نیافته، چرا که د ولت د ر زمان وفور د رآمد  تعهد اتی را ایجاد  
کــرد ه که د ر د وره کاهش د رآمد  نمی تواند  آنها را پس بگیرد  که د ر نهایت باعث 
کسری بود جه می شود .این اقتصاد  د ان برجسته با تاکید  بر اینکه بود جه د ر کشور ما 
هم چرخه ای است، گفت: د ولت با بود جه رکود  را تعمیق و رونق را تشد ید  می کند  
و خود  عامل بی ثباتی بود ه است. نیلی تاکید  کرد : واژه سیاست مالی هیچ گاه د ر 
کشور ما موضوعیت ند اشته و بود جه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد  کان 

باشد  تنها تامین کنند ه مخارج د ستگاه های اجرایی بود ه است.
وی با اشاره به کارکرد  مهم بود جه د ر عرضه کاالی عمومی اظهارکرد : عرضه کاالی 
عمومی وظیفه د ولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد  
که چرا هزینه های جاری افزایش یافته، صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد  
اصلی د ولت است.نیلی تاکید  کرد : نسبت مخارج جاری به تولید  ناخالص د اخلی 
از د هه ۵0 روند  نزولی قابل توجهی د اشته و به طور میانگین ۵ تا 7 د رصد  بود ه که 
بررسی ها نشان می د هد  نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سامت و... 
مناسب باشد  ۵/ 1۶ تا 17 د رصد  است که ما این میزان را ند اشته ایم و د ر مورد  

همین میزان موجود  نیز با کسری بود جه مواجه بود ه ایم.
وی تصریح کرد : از اواسط د هه ۴0 تاکنون همواره کسری بود جه وجود  د اشته و 
حتی د ر د وران وفور د رآمد های نفتی نیز با کسری بود جه مواجه بود ه ایم که این 
موضوع نشان می د هد  کسری بود جه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری 

بود جه پاید ار و سیستماتیک است.
نیلی اد امه د اد : د ر سال های اخیر نسبت مخارج جاری اصاح شد ه و به 17 تا 18 
د رصد  رســید ه و مخارج د ولت از سال 92 با شیب پاید اری افزایش یافته اما اگر 
مخارج صند وق های بازنشستگی و سود  اوراق را از آن کم کنیم این نسبت کاهش 
شد ید ی می یابد  و به ۵/ 1۳ د رصد  می رسد  که میزان مناسبی برای ارائه خد مات 

مطلوب نیست.
او تاکید  کرد  که برای حل مشکل بود جه و ایجاد  نظام پاید ار مالی، باید  د ر وجه 
نخست کیک اقتصاد  بزرگ شود ، یک تعد یل مالی د ر منابع و مصارف ایجاد  و باید  
قواعد  مالی ایجاد  شود . نیلی افزود : برای حرکت به سمت پاید اری مالی باید  ساالنه 
۶0 هزار میلیارد  تومان تعد یل د ر بود جه صورت گیرد  که معموال موانع سیاسی بر 
سر راه قرار د ارد .نیلی همچنین قواعد  مالی را اسکلت بند ی بود جه د ولت عنوان 
کرد ، که د ر چهار بخش صورت می گیرد :  اقد اماتی مانند  کنترل کســری بود جه 
ساختاری که محد ود ه آن کمتر از یک د رصد  تولید  ناخالص د اخلی باشد ، تثبیت 
میزان د رآمد های ارزی حاصل از صاد رات نفتی، قاعد ه مند  کرد ن بد هی های د ولت 

و افزایش نسبت مالیات برد رآمد  د ر این چارچوب قرار می گیرد .

دیدگاه

بودجهنقطهمحوریابرچالشهایاقتصادی
چهار ابر چالشي كه منجر به محد ود يت هاي مالي مي شود  

ترقياقتصادي:یک کارشــناس صنعت خود رو معتقد  
است: تا زمانی که فاصله معناد اری د ر قیمت کارخانه و بازار 
وجود  د ارد ، خروج ســفته گری غیرممکن است. به عبارتی 
تمام فروشند گان اعم از وارد کنند ه و تولید کنند ه باید  مجاز به 
عرضه د ر حاشیه بازار باشند  و  د ستورالعمل های قیمت گذاری 

تمامی کاالها جز کاالهای اساسی باید  ملغی شود .
فربــد  زاوه د ر تحلیل کمپین نخریــد ن کاال، به ویژه د ر 
حوزه خود رو اظهار د اشت: کاهش تقاضا د ر تعد یل قیمت 
قطعا موثر اســت. توجه کنید  که افزایش قیمت فعلی د ر 
محصوالت د و منشا د ارد ؛ یکی نظام تخصیص ارز که کند  
و ناکارآمد  است که تامین را مساله ساز می کند  و د یگری 
هجوم سیل نقد ینگی سرگرد ان که از بازاری به بازار د یگر 
می روند . وی افزود : نکته ای که وجود  د ارد ، این اســت که 
این حجم سفته گری به امید  سود  بیشتر از مصرف کنند ه 
نهایی د ر بازارها می چرخند ؛ هرچند  روش د رست کنترل 
سرعت و جریان نفد ینگی است، ولی کاهش تقاضای نهایی 

مشتریان هم موثر است.
این کارشناس بازار خود رو عنوان کرد : اگر مشتریان نهایی 
از پرد اخت وجوه ســنگین خــود د اری کنند ، قطعا جریان 
سفته گری از بازار خارج می شود ، ولی اگر سرعت نقد ینگی 
توسط د ولت کنترل نشــود ، به بازار د یگر می رود . بنابراین 
بهینه ترین روش، انجام تومان این د و امر است؛ به طوری که 
مشتریان د ر خرید  امساک کنند  و جریان نقد ینگی کنترل 
شود .زاوه تصریح کرد : کنترل جریان نقد ینگی با مالیات بر 
معامات مکرر و فریز کرد ن انتقال وجوه تا ثبت معامات 
میسر است، یعنی اگر شــخصی د و د ستگاه خود رو خرید 

مالیات نقل و انتقال ســنگینی بر د ستگاه د وم اعمال شود  
و اگر ۵0 د ستگاه شد ، خیلی بیشتر. عینا مسکن که وقتی 
کســی چند  ملک می خرد  و بنای مصرف نــد ارد  و اگر د ر 
د وره ای مثا زیر 10 سال معامله کرد ، مشمول مالیات شود .

قیمتخودروهاپایینمیآید؟
زاوه د ر تحلیل این که آیا احتمال کاهش قیمت خود روهایی 
که طی هفته های اخیر افزایش باالی قیمت د اشته اند گفت: 
اگر قیمت بازار مد نظر اســت، می توان به شد ت قیمت را 
پایین آورد ، ولی نکته اساسی، آزاد سازی قیمت ها است. تا 
زمانی که فاصله معناد اری د ر قیمت کارخانه و بازار هست 
خروج سفته گری غیرممکن است، یعنی تمام فروشند گان 
اعــم از وارد کنند ه و تولید کنند ه بایــد  مجاز به عرضه د ر 
حاشیه بازار باشند  و  د ستورالعمل های قیمت گذاری تمامی 

کاالها جز کاالهای اساسی باید  ملغی شود .
این تحلیلگر بازار خود رو افزود : د قت کنید  که قد رت خرید  
نهایتا تعیین کنند ه قیمت کاالست و این سطح قیمت های 
فعلی، بسیار فراتر از قد رت خرید  است و  د ر نتیجه نهایتا 
طی یک بازه زمانی، معامات کاما متوقف می شود ؛ مگر 
این که عرضه محد ود  و قطع شود .زاوه متذکر شد : نمی شود  
د ر صورت حفظ حجــم عرضه، این حجم قیمت را تصور 
کرد . انتظار بازار ســفته بازی، قطع کامل عرضه یا عرضه 
بسیار محد ود  است. این به معنی کاهش تقاضا و طبعا زیان 
سفته بازان است و د ر این بین، کسانی که سرمایه های خرد  

را به سمت سفته بازی می برند ، بازند ه هستند .
چگونهغولنقدینگیبهزانودرمیآید؟

وی عنوان کــرد : اجرای همزمان آزاد ســازی قیمت ها و 

مالیات معامات مکرر و نخرید ن مصرف کنند ه، می تواند  
غــول نقد ینگی را به زانــو د ر آورد . د ر عین حال، د ولت و 
بانک مرکزی د ر سیاست های اشتباه ارزی بابد  تجد ید نظر 
کنند ، هم سپرد ه های سنگینی که سود های کان گرفتند  
را مسد ود  کنند  و هم از سرعت نقل و انتقال وجه د ر ارقام 

باال جلوگیری کنند .
این کارشــناس حوزه خود رو تصریح کرد : ماشــین تولید  
نقد ینگی بیش از 10 سال است به تولید  خود  اد امه می د هد  
و هر از چند گاهی کشــور را به آشوب می کشد . کل زنجیره 
این تولید  باید  متوقف شود  و سفته بازی پر هزینه شود  و با 
شفافیت و آزاد سازی اقتصاد ی جلوی رانت گرفته شود . اصرار 
بر قیمت گذاری د ســتوری و عد م کنترل سرعت نقد ینگی 

عوامل وضعیت موجود  است و این موضوع با برخورد  با شبکه 
توزیع قانونی و تولید  کنند ه، صرفا اوضاع را بد تر می کند .

زاوه یاد آور شد : تولید کنند ه و  وارد کنند ه د ر حالی موظف 
به اخذ ســود  7 د رصد ی هســتند  که حتــی هزینه های 
مورد  پذیرش د ارایی و مالیات به عنوان هزینه قابل قبول 
قیمت گذاری مورد  پذیرش نیست. یعنی طی سال ها زیان 
ساختاری د ر شرکت ها ایجاد  شد ه است و  سود  آن نصیب 

سفته بازان شد ه است.
وی متذکر شــد : وقتی خرید  و فروش خود روی د ســت 
د وم سود  چند  د ه د رصد ی د ارد ، چرا وارد کنند ه باید  همه 
هزینه های توزیع و فروش و سود  و تبلیغات را د ر 7 د رصد  

خاصه کند ؟ آیا اصا این استهاک هزینه شد نی است؟
راهیکهروحیهسفتهبازیراحذفمیکند

این کارشــناس بازار خود رو گفت: بر این اســاس، به نظرم 
اولین گام آزاد سازی، قیمت گذاری د ر کنار مقررات زد ایی از 
اموری مثل وارد ات و تولید  و افزایش رقابت فضای کسب و کار 
اســت. رویه عجیبی است. اول انحصار ایجاد  می کنیم، بعد  
قیمت د ســتوری می گذاریم، یعنی رانــت می د هیم و بعد  
جریمه می کنیم. این اصا منطقی نیست.زاوه افزود : د ر حوزه 
تولید  هم همین است. اگر کسی قصد  تولید  خود روی ارزان 
د اشته باشد ، با هزار مانع مواجه می شود . بعد  با قیمت گذاری 
د ستوری، شرکت را نابود  می کنیم. پاراد وکس بسیار عجیبی 
است. شورای رقابت هم د ر عوض رفع موانع انحصار، تاش 
د ارد  به جریان نقد ینگی و پول د ستور بد هد  و  تصور می کند  
د ســتورش اجرایی است. این رویه به شــد ت فساد  را هم 

افزایش د اد ه و مبارزه با فساد  را سخت تر کرد ه است.
وی عنوان کرد : د ســتاویز کرد ن حقوق مصرف کنند ه د ر 
سیستم قیمت گذاری د ستوری، صرفا بهانه به نظر می رسد . 
اصوال بهتر است موضوع گران فروشی از سیستم شکایات 
قضایی کشور مسموع نباشد ، مشتری با استفاد ه از قوه فکر 
تصمیم بگیرد . د ر کنار آن سایر موارد  اجرا شود ، مطمئن 

باشید  روحیه سفته بازی حذف می شود 

 ترقياقتصادي: بررســی های مید انی نشــان 
می د هد  حجم معامات مســکن د ر بــازار تهران با 
کاهشــی قابل توجه د ر د و هفته اخیر روبرو شــد ه 
است . کاهشی که اعضای صنف مشاوران اماک از 

آن به عنوان رکود  این بازار یاد  می کنند .
افزایش قیمت مســکن د ر سه ماه گذشته ، هجوم 
ســرمایه ها به این بازار را د ر پی د اشــت . رشــد  
معامات د ر بازار نیمه هوشــیار مسکن از یک سو 
و افزایش قابل توجه قیمت ها از سوی د یگر زمینه 

را برای رشــد  قیمت مسکن فراهم کرد  اما این بار به نظر می رسد  معاد الت 
پیشین بر این بازار حکمرانی نمی کند  چرا که به فاصله کوتاهی کاهش حجم 
معامات سرد ی تنور این بازار را به همراه د ارد  . به گزارش خبرآناین،مهد ی 
سلطان محمد ی ، تحلیلگر اقتصاد  مسکن د ر این خصوص معتقد  است : رشد  
قیمت ها د ر بازار مسکن شهرهای بزرگ امری و طبیعی و گریز ناپذیر است .

وی با تاکید  بر اینکه توسعه این شهرها ، زمین را برای ساخت و ساز کمیاب 
کرد ه است، گفت: این وضعیت د ر بسیاری از شهرهای بزرگ و توسعه یافته 
اروپایی نیز به چشم می خورد  و تهران نیز به عنوان بزرگترین شهر کشور از 

این قاعد ه مستثنی نیست از این رو باید  پذیرفت که 
رشد  قیمت ها د ر کل می تواند  منطقی باشد  و قیمت 
مسکن د ر تهران نیز با همین مولفه ها باالتر از د یگر 
شهرهاست و فاصله ای قابل توجه را حفظ می کند .

 این تحلیل د ر شــرایطی از سوی وی ارائه می شود  
که افزایش قیمت مســکن د ر برخی مقاطع حالت 
انفجاری به خود  گرفته و تجربه جهش قیمت مسکن 
د ر مقاطع زمانی مختلف از ذهن ها پاک نشد ه است. 
امســال نیز د ر حالی مسکن برای قیمت های باالتر 
فرش قرمز گســترانید  که بررسی ها نشان می د هد  
اقتصاد  ایران بار د یگر زیر سایه تحریم قرار د ارد  و این انتظار وجود  د اشت د ر 
تنگی و ســختی قیمت ها د ر کاالهای چون مسکن د ستخوش افزایش قابل 
توجه نشــود  اما سلطان محمد ی می گوید  لزوما د ر د وره های تهد ید  قیمت 
ها د ر بازار مســکن کاهش نمی یابد  چرا که غیر عاد ی شد ن شرایط اقتصاد  
حرکت سرمایه ها را به د نبال د ارد  و د ر نتیجه رشد  قیمت ها د ر بازار مسکن 
نیز محتمل است همان طور که د ر سال 1۳91 نیز د ر د وره تشد ید  تحریم ها 
جهش قیمت مسکن اتفاق افتاد  . وی می گوید  آنچه د ر بازار می گذرد اتفاقی 
غیر طبیعی نیســت، بازار د ر حال تطبیق خود  با شرایط تازه اقتصاد ی یعنی 

افزایش نرخ ارز، کاهش ســود  بانکی و همچنین جابجایی سرمایه های 
سرگرد ان د ر بازار است .

رکودزودهنگامرسید
 اگر از شــمال شهر تهران به سمت مرکز شــهر بیایید  با انبوه واحد های د ر 
حال ســاختی روبر می شوید  که د وره ساختشــان کمی طوالنی تر از روند  
معقول است . برخی مشاوران اماک معتقد ند  این طوالنی شد ن به باال رفتن 
هزینه های ســاخت و ســاز باز می گرد د  و رونق زود گذر سه ماهه هر چند  
تنفســی مصنوعی برای برخی از آنها محسوب می شد  اما نتوانست تغییری 
چند ان را ایجاد  کند  . از ســوی د یگر به کف رسید ن معامات د ر ماه مبارک 
رمضان اتفاقی گریز ناپذیر بود  که سنت بازار ایران محسوب می شود  . یکی 
از مشاوران اماک د ر شمال تهران د ر این خصوص به خبرنگار ما گفت: بازار 
مسکن د رگیر بحران پیچید ه ای است . از یک سو هزینه ساخت و ساز افزایش 

یافته و از سوی د یگر معامات چند انی وجود  ند ارد .
 وی د ر پاسخ به این سئوال که ایا افزایش معامات د ر سه ماه گذشته نشانه 
بازگشــت رونق به این بازار نیست؟ گفت: د ر این مطنقه رشد  قیمت واقعی 
اتفاق افتاد  اما واحد هایی که با قیمت های باالتر فروش رفتند  غالبا واحد هایی 
بود ند  که بین ۶0 تا 70 متر قیمت د اشتند . د ر حقیقت هنوز خانه هایی که 
کمتر از یک میلیارد  تومان د ارند ، حتی د ر شمال شهر برای مرد م مطلوبیت 
ند ارند  و افراد  زیاد ی قاد ر نیستند  پای معامله خانه های میلیارد ی بروند  . یکی 
از مشاوران اماک د ر مرکز شهر نیز باال بود ن تقاضا برای خانه های کوچک 
را تایید  کرد . او گفت: د رســت است که د ر منطقه یک تا شش انبوهی خانه 
میلیارد ی وجود  د ارد  اما این خانه ها با قیمت های میلیارد ی معامله نشد ه اند 

بلکه د ر روند  افزایش قیمت ها میلیارد ی می ارزند .

جلوگیری از رانت با شفافیت و آزاد سازی اقتصاد ی؛

راهکاري براي به زانو د رآورد ن غول نقد ينگی

د ر بازار مسکن چه می گذرد ؟

بازار مسکن د وباره به الک ركود  خزيد ه است؟ 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 56 - نیمه دوم  خرداد 1397

 

اینکه مرد م این روزها به  جای ســرمایه گذاری 
د ر ارز، طــا، بخش ســفته بازی مســکن و 
اتومبیــل، تصمیم گرفته اند  د ر بازار ســرمایه 
سرمایه گذاری کنند ، بســیار اقد ام شایسته و 
قابل تقد یری است و قطعاً رشد  ارزهای خارجی 
و قیمت های جهانی، فرصت های قابل توجهی را 
د ر هر د و حوزه افزایش عاید ی هر سهم و ارزش 
جایگزینی بسیاری از شرکت های پذیرفته شد ه 

د ر بورس خواهد  د اشت.
طی ماه های گذشــته منابع مالی سرگرد ان د ر 
جامعه از بازاری به ســوی بــازار د یگر د ر حال 
گرد ش بود ه اســت. متأسفانه د ر ماه های پایانی سال 9۶ و ابتد ایی 97، مرد م سرمایه 
خود  را به ســمت بازار ارز هد ایت کرد ند  و به واســطه فشار تقاضا، نرخ ارز د ر بازار آزاد  
به صورت لجام گسیخته به روند  صعود ی خود  اد امه د اد  تا به نقطه ای رسید  که منجر 

به رشد  بی رویه قیمت کاالهای اساسی و ضروری مبتنی بر ارز شد .
پس از رشــد  نرخ ارز، برخی از سرمایه گذاران به سمت خرید  سکه و طا روی آورد ند . 
هجوم به بازار طا نیز منجر به رشد  حد ود  100 د رصد ی بهای سکه شد . حتی طرح 
پیشــنهاد ی د ر پیش فروش سکه نیز نتوانســت کفاف حجم زیاد  تقاضا را بد هد  و به 
همین د لیل پس از مد تی متوقف شــد . اما این پایان ماجرا نبود ، با بروز حباب بیش از 
۵00 هزار تومانی د ر سکه و عبور نرخ د الر و یورو د ر بازار غیر رسمی از مرزهای روانی 

منابع ابتد ا به سمت بازار خود رو و سپس به سوی بازار مسکن هد ایت شد .
ورود  این منابع به بازارهای خود رو و مســکن نیز منجر به رشــد  بیش از ۳0 د رصد ی 
قیمت انواع خود رو د ر بازار آزاد  و رشد  کم سابقه قیمت مسکن د ر کشور به خصوص 
برخی از مناطق پرتقاضا شــد . این د رحالی اســت که افزایش نرخ د ر این بازارها هیچ 
کمکی به بخش مولد  اقتصاد  نمی کند . مســکن د ر بعد  سفته بازی خود  رشد  کرد ه و 
خود رو نیز د ر بازار آزاد  که عمد ه آن د ر د ست د الالن است، رشد  د اشته است و با توجه 
بــه محد ود یت های افزایش قیمت د ر خود روهای د اخلی، حتی د ر جهت بهبود  منابع 
مالی خود روسازان و بخش های وابسته آن هم کمکی نکرد . اکنون به نظر می رسد  که با 

رشد  این بازارها، منابع د ر حال حرکت به سمت بازار سرمایه است.
با ورود  این منابع به سمت بازار سرمایه، طی د و روزهای گذشته شاخص بورس بیش 
از پنج هزار واحد  رشد  د اشته و از مرز 102 هزار واحد  فراتر رفته و رکورد های تاریخی 
بی ســابقه ای را به ثبت رساند ه است. بد ون شک ورود  منابع مالی سرگرد ان به سمت 
بازار سرمایه، د ر نوع خود  بیشترین میزان تأثیر گذاری د ر رونق اقتصاد ی را د ر مقایسه 
با سایر حوزه هایی که به آن اشاره شد ، خواهد  د اشت. ذکر این نکته الزم است که د لیل 
رشد  قابل ماحظه منابع ورود ی به بازار سرمایه، توقف رشد  د ر سایر بخش ها و البته 

جذابیت کمتر بازار پول و اوراق بد هی است.
د ر این بین سهام شــرکت هایی که صاد رات د ارند  یا قیمت محصوالت آنها بر مبنای 
قیمت های جهانی محاســبه می شود ، بیشترین میزان منابع نقد ی ورود ی و تقاضا را 

به خود  اختصاص د اد ه است.
برهمین اســاس شرکت های فلزی، معد نی و پتروشــیمی ها، بیشترین اقبال را برای 
ســرمایه گذاران د اشته اند  و بیش از 70 د رصد  از رشــد  ۵000 واحد ی شاخص چند  
روزاخیر، به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم مربوط به این حوزه ها بود ه است. رشد  
ارزهــای خارجی د ربرابر رالک و افزایش نرخ های جهانی این د ســته از محصوالت و 
کاهش اخبار منفی ناشی از توافق های بین المللی طی روزهای گذشته، د ر کنار د الیلی 
که د رابتد ا ذکر شــد ، عواملی اســت که منجر به افزایش انتظاری د رآمد  این د سته از 
شرکت ها شد ه است. پیش بینی می شود  با فرض ثبات سایر متغیرها، عاید ی سال 97 
بســیاری از شرکت های صنایع مورد  اشاره، رشد  بیش از ۵0 د رصد ی را تجربه کند  و 
بد یهی است که با این نرخ رشد  د ر عاید ی هر سهم، برخی از سرمایه گذاران از ریسک 

سیاسی صرفنظرکرد ه و به خرید  سهام د ر بازار سرمایه اقد ام کنند .
د راین شرایط به نظر می رسد  که سرمایه گذاران بخصوص تازه وارد ها باید  د قت زیاد ی 
د ر نوع و نحوه خرید  ســهام د اشته باشند . برهمین اســاس کماکان توصیه می شود  
ســرمایه گذارانی که آشنایی کمتر یا تجربه اند کی د ر بازار ســرمایه د ارند ، به صورت 
غیرمستقیم و از طریق صند وق های سرمایه گذاری اقد ام به سرمایه گذاری کنند . این 
صند وق ها د ارای د و ویژگی نقد  شــوند گی باالترو ریسک پایین تر به د لیل تنوع بخشی 
هســتند .  با تأکید  توصیه می شود ، سرمایه گذاران از خرید  اعتباری به واسطه احتمال 
بروز ریســک های سیاسی یا کاهش قیمت های جهانی و نوسان نرخ ارز و همچنین از 

تصمیمات هیجانی اجتناب کنند .
بازار ســرمایه، بازار بلند  مد تی است و افزایش انتظارات کسب بازد ه های اتفاقی کوتاه 
مد ت، رشــد  پاید ار بلند مد ت را به خطر خواهد  اند اخت. د رهمین راستا سرمایه گذاران 
د  ر تصمیم به خرید  ســهام، مروری بر اتفاقات سال 92 د اشته باشند . سال 92 وقایع 

مشابهی اتفاق افتاد ه بود .
د ر جمع بند ی به نظر می رسد ، اینکه مرد م این روزها به جای سرمایه گذاری د ر ارز، طا 
بخش سفته بازی مسکن و اتومبیل، تصمیم گرفته اند  د ر بازار سرمایه سرمایه گذاری 
نمایند ، بســیار اقد ام شایســته و قابل تقد یری است و قطعاً رشــد  ارزهای خارجی و 
قیمت های جهانی، فرصت های قابل توجهی را د ر هر د و حوزه افزایش عاید ی هر سهم 
و ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس خواهد  د اشت. بد ین 
ترتیب الزم است تا تد ابیری اند یشید ه شود  تا این روند  د ر ضمن تد اوم، منجر به بروز 

تجربیات ناموفق گذشته نشود . 
یکی از اقد اماتی که می تواند  د ر این زمینه مؤثر باشــد ، فرهنگ سازی توسط سازمان 
بورس اوراق به عنوان متولی بازار ســرمایه است. اقد ام د یگر تاش بورس ها د ر تسریع 
مجوزهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکت ها می تواند  باشد . این اقد ام منجر به افزایش 
ارزش پایه بازار سرمایه همزمان با افزایش صورت کسر می گرد د  و باعث می شود  تمامی 

منابع ورود ی صرفاً صرف افزایش بیش از حد  قیمت ها نشود .


بازارسرمایه 3

 کارشناس بازار سرمایه
علیاسالمیبیدگلی

امیراسماعیلکاظمی: »ســرمایه گذاران با تامل و سنجید ه نسبت به 
خرید  ســهام اقد ام کنند « این کلید ی ترین جمله ای است که این روز ها 
با رشــد  غیر قابل انتظار شاخص های بورس از مد یران و کارشناسان بازار 

سرمایه می شنویم . 
آیا خبرگان بازار به اطاعاتی د سترســی د ارند  که ســهامد اران حقیقی از 
آن آن غافل بود ه و یا به آن د سترســی ند ارند  ؟ آیا حجم معامات بورس 
وفرابورس که به ارقام بلند  باالیی رسید ه معنا د ار است ؟ به رغمی که گفته 
می شود  بازار سرمایه می تواند  نقش کلید ی د ر اقتصاد  د اشته باشد  هنوز به 
اند ازه ای نرسید ه  که بتواند  بار کل اقتصاد  را به د وش بکشد پس علت این 
همه رشد  چیست ؟ پاسخ به این پرسش ها و علل رشد  د یوانه وار شاخص 
های بورس ما را بر آن د اشــت تا به گفتگو با مد یران و کارشناســان بازار 
سرمایه بپرد ازیم تا د قیق تر و فنی تر علل رشد  بازار سرمایه و اینکه آیا این 

رشد  اد امه د ار خواد  بود  یا خیر را بررسی نماییم. 
شرطتداومرشدبازار

مد یرعامل شرکت بورس با اشاره به روند  صعود ی بازار سرمایه د ر روزهای 
اخیر گفت: ســرمایه گذاران به د نبال نشــانه های مثبتی از تصمیم های 
د ولتی برای ورود  به بازار ســرمایه هستند  و این چراغ سبز از سوی د ولت 

روشن شد  و ورود  نقد ینگی های جد ید  به بازار سرمایه را رقم زد .
حســن قالیباف اصل، مد یر عامل شــرکت بورس اوراق بهــاد ار تهران د ر 
خصوص رشد  جهشی بازار ســهام د ر جلسات معاماتی اخیر با تاکید  بر 
اینکه بررسی کل بازار نشان می د هد  همه بخش ها د ر حال صعود  هستند 
گفت: نقد ینگی های جد ید  د ر همه صنایع بازار جذب شد ه که مهمترین 

د لیل آن بررسی ارزش جایگزینی شرکت های بورسی است .
وی با تاکید  بر اینکه شرکت ها د ر بازار سرمایه ارزانتر از ارزش واقعی خود  
هستند ، گفت: د ر  حال حاضر به طور قطع راه اند ازی یک کارخانه مشابه 
بنگاه تولید ی که د ر بازار سرمایه وجود  د ارد  از خرید  سهام آن بنگاه تولید ی 

از بازار سرمایه بسیار گرانتر است.
مد یر عامل بورس تهران با تاکید  بر اینکه رشــد  پرجهش بازار سرمایه به 
این شکل اد امه د ار نخواهد  بود ، تاکید  کرد : از یک مرحله به بعد  متغیرهای 

بنیاد ی و ساختار سود  و زیان شرکت ها پراهمیت می شود .
به گفته وی شــرکت های بازار ســرمایه واکنش های متفاوتی نسبت به 
متغیرهای کان اقتصاد ی د ارند  به عنوان مثال رشد  نرخ ارز برای شرکت 
های صاد رات محور اتفاق مثبتی است اما برای بنگاه های تولید ی که مواد  

اولیه خود  را وارد  می کنند  ، مشکل ساز خواهد  بود .
قالیباف اصل با اشاره به اینکه یک آالرم مثبت ارزی از سوی د ولت توانست 
بخش قابل توجهی از نقد ینگی ها را به سمت بازار سرمایه جذب کند گفت: 
سرمایه گذاران به سیگنال های مثبت به سرعت واکنش نشان می د هند .
وی نقد ینگی وارد  شــد ه به  بازار سرمایه را فرصت بسیار خوبی د انست و 
اد امه د اد : هم  مد یران بازار و هم ناشــران پذیرفته شــد ه و هم د ولت باید  
قد ر این فرصت را بد انند  ؛ چرا که این نقد ینگی باعث توســعه د ر اقتصاد  
خواهد  شــد .مد یرعامل شرکت بورس، ورود  سرمایه های جد ید  را فرصتی 
برای تامین مالی شــرکت ها اعام کرد  و افزود : بازار مثبت بهترین زمان 
برای تامین مالی است، چراکه د ر بازار راکد  نمی توان تامین مالی انجام د اد .

دورنمایشرکتهایصادراتمحوربورسی
 احســان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، این رشد  بازار را ناشی از انطباق 
بازار سرمایه با اتفاقات ارزی اخیر عنوان می کند  که با مثبت شد ن د ورنمای 
فروش ارز شرکت های صاد رات محور بورسی، د ر قیمت سهام این شرکت ها 

منعکس شد ه است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد  اخیر بازارهای طا، سکه مسکن 
و خــود رو، گفــت: این بازارها به ترتیب از افزایش نرخ ارز متأثر شــد ند  و 
رشد  قابل توجهی را تجربه کرد ند  اما بازار سرمایه بنا به ماحظاتی، باوجود  
جذاب بود ن قیمت ســهام، خود  را با این رشد  منطبق نکرد  و سهامد اران 
همچنان منتظر ماند ند  تا تکلیف ریسک هایی که بازار سرمایه را با چالش 
مواجه می کرد ند  روشن شود  و پس ازآن با شرایط جد ید  ارزی منطبق شوند .

احسان رضاپور افزود : د ر ماه های اخیر بازار سرمایه از یک سو با ریسک های 
سیاســی و امنیتی متأثر از روابط بین المللی و مسائل د اخلی مواجه بود  و 
از سوی د یگر برخی بحث های اقتصاد ی مانند  الزام شرکت ها به فروش ارز 
حاصل از صاد رات خود  به نرخ ۴200 تومان نیز مانع رشد  قیمت ها د ر این 

بازار شد ه بود .
رضاپور اد امه د اد : ریسک های سیاسی باعث شد ه بود  باوجود  رشد  قابل توجه 
بازارهای موازی، همچنان نقد ینگی برای ورود  به بازار سرمایه محتاط باشد  
ضمن اینکه الزام شرکت ها به فروش د الر به قیمت ۴200 تومان نیز عمًا 
منجر به زیان یا کاهش شــد ید  حاشیه سود  آنها می شد  و سود  شرکت ها 
را به جیب د الل ها روانه می کرد ، د ر نتیجه شرکت ها به د نبال یافتن راهی 
برای فــروش ارز به قیمت باالتر بود ند  و بازار نیــز باوجود  افزایش ارزش 
جایگزینی شرکت های بورسی به واسطه رشد  نرخ ارز، تا زمان مسجل شد ن 

یافتن این راهکار از افزایش قیمت سهام خود د اری کرد .
مد یرعامل هلد ینگ تتا انرژی، با تأکید  بر اینکه رشــد  اخیر بازار ســرمایه 
به واسطه کاهش وزن موانع رشد  این بازار بود ه است، گفت: د رنهایت چند  
روز پیش گفته شد  د ولت د ر حال تد وین راهکاری برای فروش ارز حاصل از 
صاد رات شرکت هاست که سود  بیشتری نصیب شرکت ها می کند  و همین 

خبر استارت منطبق سازی بازار سرمایه با تحوالت اخیر ارزی را زد .
رضاپــور افزود : ارائه خــوراک ارزان به پتروشــیمی ها د ر مقابل الزام آنها 
بــه فروش د الر ۴200 تومانی یا ارائه اظهارنامه صاد راتی به شــرکت های 
صاد رات محور برای واقعی ســازی قیمت فروش ارز آنها به وارد کنند گان 
ازجمله اتفاقاتی است که می تواند  بخشی از نگرانی شرکت ها برای فروش 

ارز را رفع کند .
کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد : پتانسیل بازار ســرمایه برای رشد  
رســید ن بازارهای موازی به منطقه هیجانی و کم شــد ن جذابیت ورود  
نقد ینگی بازارهای ارز، سکه، مسکن و خود رو و هم زمان صحبت هایی مبنی 
بر حمایت از بازار سرمایه باعث شد  بخشی از نقد ینگی هنگفت سرگرد ان 

د ر جامعه، بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند .
البته او تأکید  کرد : بازار ســرمایه د ر مقایســه با قیمت روز بازارهای د یگر 
ظرفیت رشد  مساعد ی د ارد  اما د ر روزهای آیند ه هر تصمیمی که د ر حوزه 
ارز، مالیــات، تعرفه های گمرکی و نرخ بهره اتخاذ شــود  می تواند  هیجان 
بازار ســرمایه را تشد ید  یا متوقف کند  ضمن اینکه حد ود  ۴0 روز تا اولین 

سررسید  اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران باقی ماند ه و این تحریم ها نیز 
می تواند  بازار سرمایه را متأثر کند  اما د رنهایت اگر قیمت ارز غیررسمی با 
این تحریم ها رشــد  کند ، باز هم اثرات این افزایش قیمت د ر بازار سرمایه 

نیز منعکس خواهد  شد .
مد یرعامل هلد ینگ تتا انرژی اظهار کرد : بررسی رشد  شرکت های بورسی 
د ر د و جلسه معاماتی اخیر حاکی از این است که شرکت های بزرگ، بخش 
عمد ه این رشــد  را به خود  اختصاص د اد ه اند  و شاخص نیز به واسطه رشد  

همین شرکت ها جهش قابل ماحظه ای را تجربه کرد ه است.
رضاپور افزود : این شرکت ها عمد تاً از گروه های فلزی، معد نی، پتروشیمی 
و پاالیشــی اســت که با از چند  ماه پیش با افزایش قیمت های جهانی با 
اقبال بازار مواجه شد ه اند  و اکنون نیز با احتمال تسهیل شرایط فروش ارز 
مورد توجه قرار گرفته اند . د ر ایــن میان گروه خود رو نیز با افزایش قیمت 
محصوالت، تحت تأثیر رشد  نرخ ارز شاهد  استقبال سهامد اران بود ه است.

او اد امه د اد : د ر این وضعیت، قیمت ســهام د یگر شرکت هایی نیز که هنوز 
افزایــش نرخ فروش محصوالت آنها نهایی نشــد ه یــا از وضعیت بنیاد ی 
نامســاعد تری برخورد ار هستند  نیز به همراه جو هیجانی حاکم بر بازار با 
رشــد  مواجه خواهد  شد  اما این نکته نیز با مورد توجه قرار گیرد  که سهام 
این شــرکت ها د ر زمان استراحت یا اصاح احتمالی بازار، افت بیشتری را 

احساس خواهند  کرد .
نگرانیجامعهازتورمانتظاری

بهروز خد ارحمی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه جامعه نگران 
تورم انتظاری اســت و قصد  د ارد  ســرمایه اش را بیمه کند ، گفت: د ر این 
شــرایط اگر بازاری نظامند  را د ر اختیار جامعه قرار د هیم از آن به خوبی 
استفاد ه می کند ، د ر غیر این صورت سرمایه ها با نگاه سفته بازانه به اقتصاد  
ضربه می زنند .وی طیف نگران از تورم را که به ســمت بازارهای غیر مولد  
هجوم برد ه اند  مورد  توجه قرار د اد  و اظهار د اشــت: امروز شرایطی فراهم 

شد ه که این گروه د ر نزد یکترین بازار به تولید ، سرمایه گذاری کنند .
این استاد  د انشگاه با تاکید  بر اینکه بازار سرمایه نزد یکترین بازار به بخش 
تولید  کشور است، اد امه د اد : با ورود  سرمایه ها به بازارهای کاذب و غیر مولد  
بخش کوچکی از جامعه سود  می کنند  اما زیان بخش عمد ه ای از مرد م و 

کاهش قد رت خرید  جامعه را به د نبال د ارد .
وی رشــد  بازار سرمایه را باعث رونق تولید  د انست و گفت: البته بازارهای 
غیر مولد  زود تر از بازار ســرمایه رشــد  خود  را آغاز کرد ند  و صنایع خوش 
پتانسیل بورسی با تاخیر صعود ی شد ند  .خد ارحمی معتقد  است د ر شرایط 
امروز مرد م به این نتیجه رسید ه اند  که با خرید  سهام پرپتانسیل می توانند  
سرمایه های خود  را بیمه کنند . البته افزایش نگاه کنترلی د ولت به بازارهای 
ســود اگرانه یکی از د الیل این موضوع است. اگر این کنترل از 10 الی 1۵ 
سال گذشته آغاز شد ه بود  و فرهنگ سازی ورود  سرمایه ها به بازار سرمایه 
انجام می شد  بســیاری از مشکات امروز وجود  ند اشت.به گفته وی، بازار 
ســرمایه با وجود  نهاد های نظارتی قد رتمند  اجازه افزایش لجام گسیخته 
قیمت ها را نمی د هد  و اگر کســی قصد  د ارد  متناســب با د رصد  ریسک 

پذیری اش سرمایه گذاری کند ، بازار سرمایه بهترین گزینه است.
ریشهیابیعلترشدیکبارهیقیمتهادربورس

تصمیم د ولت و بانک مرکزی مبنی بر انجام معامات روی گواهی های ثبت 
ســفارش برای معامات ارزی و به وجود  آمد ن نرخ سوم ارز بعد  از نرخ ارز 
نیما و نرخ ارز آزاد ، بــه افزایش قیمت د الر د امن زد ه و این موضوع باعث 

رشد  شاخص بازار سرمایه شد ه است.
فرد یــن آقابزرگــی د رباره علت رشــد  یکباره قیمت ها د ر بــورس تهران 
اظهار کرد : افزایش قیمت د الر د ر بازار غیر رســمی سبب افزایش د رآمد  
شــرکت های صــاد رات محور می شــود  و از آنجایی که تعــد اد  زیاد ی از 
شرکت های بورســی صاد رات محور هستند  لذا این موضوع یکی از د الیل 
رشد  شاخص بازار سرمایه است.وی اد امه د اد : د ر وضعیت معاماتی فعلی  
بورس از نظر بازد هی به نقطه صفر ســال رسید ه و از سایر بازارها از لحاظ 

سود د هی عقب تر است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد : شاید  یکی از د الیل رشد  معامات 
بورس این باشــد  که انگیزه فعاالن بازار برای نگهــد اری وجه نقد  و اوراق 
د رآمد  ثابت کم شــد ه؛ چرا که شــرایط خاص اقتصاد ی که خواســته یا 
ناخواســته به وجود  آمد ه باعث شد ه عمد ه تحلیل ها براساس این شرایط 
صورت پذیرد . اگر همچنان افزایش نرخ ارزهای خارجی د ر بازار اد امه یابد  
انتظار می رود  نقد ینگی د ر بازار سهام به حرکت د رآید .وی اد امه د اد : مصوبه 
وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر خصوص قابلیت انجام معامات بر ثبت 
سفارش های ارزی، یک قیمت توافقی د ر بازار ارز به وجود  می آورد  و نرخ ارز 
برای صاد رکنند ه و وارد کنند ه بیشتر می شود  و این یعنی یک بازار سومی 
برای ارز به وجود  می آید  که د ر رشد  د ماسنج بازار سرمایه تاثیرگذار است.

این کارشــناس بازار ســرمایه افزود : ایجاد  نرخ سوم برای ارز به این معنی 
اســت که نرخ د الر د ر بازار غیر رسمی از ۴200 تومان باالتر می رود  و د ر 

نتیجه شاخص بازار سهام تقویت خواهد  شد .

سهامدارانسنجیدهعملکنند
دیدگاهخون تازه د ر شريان های بازار سرمايه 

چرا نبايد  خريد  اعتباری د اشته باشیم 

ترقیاقتصادی:حســین فهیمی برای اولیــن بار بعد  از 
ریاســتش د ر شــرکت ســپرد ه گذاری مرکزی اوراق بهاد ار 
و تســویه وجوه د ر نشســت خبری د رباره میزان معامات 

سهامد اران خارجی د ر بازار ایران توضیحاتی را د اد .
 وی د رباره احتمال نشــت اطاعات نهانی د ر بورس ایران به 
صراحت گفت که د ر این مورد  حتی ســوال نکنید .حســین 
فهیمی فعالیت های این شرکت، گفت: قبل از اینکه معامله 
ای صورت بگیرد  فعالیت شرکت سپرد ه گذاری شروع می شود 
اوراق بهاد ار و د ارایی مالی باید  د ر این شــرکت ثبت شود  تا 
امکان معامله پید ا کند . عاوه بر این، بعد  از اینکه هر معامله 
ای د ر بورس های کشــور انجام می شود  معامات پایاپای و 

تسویه د ر شرکت سپرد ه گذاری شروع می شود .
وی اد امه د اد : این شــرکت رســالت خطیری د رباره مد یریت 
ریسک د ارد  که اقد امات آن ذیل عنوان مد یریت ریسک د سته 
بند ی می شود  که با همراهی د و شرکت تابعه اش خد مات را به 
صورت انحصاری ارایه می د هند . د ر د وره مد یریت فعلی برنامه 
ریزی جد ید ی برای اد امه فعالیت این شــرکت صورت گرفته 
تا شیوه خد مات رسانی و گستره آن واستاند ارد های حاکم بر 
ارایه خد مات توسط این شرکت متحول شود . اجرای پروژه ها 
د ر این راستا آغاز شد ه است.فهیمی با اشاره به پروژه های این 
شرکت، گفت: اولین پروژه که اخیرا عملیاتی شد  سامانه سجام 
بود  که می توان گفت بزرگترین ســامانه اطاعات مشتریان 

است که برای اولین بار  د ر این گسترد گی فعالیت می کند .

وی اد امه د اد : این ســامانه بزرگترین سیســتم جمع آوری 
اطاعات مشتریان و جایگزین شناسه اطاعتی است که افراد  
را احراز هویت می کند . سابقا هم این شناسایی ها رخ می د اد  
اما با ســجام هر شخص حقیقی وحقوقی فقط یکبار د ر این 
ســامانه ثبت نام می کند  و یک بار برای همیشــه فرد  وارد  
باشگاه بازار سرمایه خواهد  شد  و از آن به بعد  این فرد  نیاز به 
شناسایی هویتی مجد د  نخواهند  د اشت. این سامانه با اتصال 
به ســامانه های مختلف د ر کشــور قاد ر است اطاعات خود  
را به روز نگه د ارد  و قاد ر اســت پــاره ای از اطاعات خود  را 

تغییر د هد .
مد یرعامل شرکت سپرد ه گذاری مرکزی اوراق بهاد ار و تسویه 
وجوه گفت: بر اساس برنامه ریزی ها تمام فعاالن فعلی بازار 
موظف هستند  ظرف ۶ ماه د ر این سامانه ثبت نام کنند  و پس 
از این ۶ ماه د یگر نمی توانند  هیچ خد ماتی د ر بازار ســرمایه 
بگیرند . از د و روز پیش ســامانه، ثبت نام خود  را شروع کرد ه 
و شمارش معکوس ۶ ماه شروع شد ه است. کشاورز هایی که 
گواهی سپرد ه کاالیی د ریافت کرد ند  یا خواهند  کرد  باید  د ر 

این سامانه ثبت نام کنند .  
فهیمی د رباره د ارند گان سهام عد الت نیز اظهار کرد : به صرف 
اینکه فرد  د ارای سهام عد الت است فعا تکلیفی ند ارد  که د ر 
ســامانه ثبت نام کند  اما آن هایی که د ر کل می خواهند  د ر 
بازار سرمایه فعالیت د اشته باشند  باید  د ر سجام ثبت نام کنند .
وی اضافه کرد : سابقا هر شخص حقیقی و حقوقی باید   انبوهی 

از فــرم ها را تکمیل و اطاعاتــی را ارایه، مد ارکی ضمیمه و 
بــه کارگزاری ارایه می کرد  و اگــر کارگزاری تغییر می کرد  
باید  این فرایند  د وباره انجام می شــد  اما االن اطاعات صرفا 
به صورت الکترونیکی د ریافت می شــود  و مهم این است که 

اطاعات د رست وارد  شود .
مد یرعامل شرکت سپرد ه گذاری مرکزی اوراق بهاد ار و تسویه 
وجوه اد امه د اد : هر فرد  با یک بار مراجعه به د فتر پیشــخوان 
د ولت مرحله احراز هویت را انجام مید هد  و مراحل ثبت نام د ر 
ســجام تکمیل می شود  د ر آن صورت تمام ارکان و نهاد های 
بازار این فرد  را می توانند  شناسایی کنند  و اگر این شخص کد  
بورســی ند اشته سریعا کد  بورسی هم برایش صاد ر می شود .

وی اد امه د اد : یکی از برنامه های ما راه اند ازی سیستم د ریافت 
و پرد اخت سود  اوراق بهاد ار است. ما با سامانه ای که طراحی 
می شــود  عاید ی هر نوع اوراق بهــاد اری که یک فرد  د ر بازار 
سرمایه د ارد  را د ریافت می کنیم و به همان شماره حساب که 
د ر ســجام د اد ه واریز می کنیم این سامانه د ر نیمه د وم سال 
رونمایی خواهد  شد . این یکی از مطالبات به حق فعاالن بازار 

سرمایه است.
وی د رباره سامانه مجمع الکترونیکی اضافه کرد : سامانه مجمع 
الکترونیکــی که د ر برنامه هایمان وجود  د ارد  نحوه نظارت بر 
بنگاه های اقتصاد ی را متحول خواهد  کرد . ســهامد اران این 
امکان را خواهند  د اشــت که به جای حضور فیزیکی د ر یک 
سالن مشخص، اینترنتی حضور د اشته و اطاعات را د ریافت. 

فرد  امکان کامنت گذاری د ر مجمع را خواهد  د اشــت تمام 
نظرات د ر این سیستم ثبت خواهد  شد  و بعد  از اینکه اطاعات 
د ر اختیار ســهامد اران د اد ه شــد  می توانند  اعام رای را به 

صورت الکترونیکی انجام د هند .
 این مقام مسئول افزود : خد ماتی د ر بازار سرمایه است که به 
صورت آناین انجام می شود  بعد  از ثبت نام د ر سامانه سجام 
این امکان را خواهیم د اشــت که ســامانه سجام را به عنوان 

د رگاه ورود ی انجام خد مات بازار سرمایه  قرار د هیم.
فهیمی د رباره کد  های معاماتی نیز گفت: د ر ســال جاری 
نســبت به زمان مشابه سال گذشــته تعد اد  صد ور کد های 

معاماتی ۳00 د رصد  بیشتر شد ه است.
فهیمی د ربــاره برنامه های بین المللی ســمات با توجه به 
شرایط برجام گفت: با شرکایی که با آنها تفاهمی امضا کرد یم 
همکاری را اد امه خواهیم د اد  از جمله با شرکت سپرد ه گذاری 
روسیه، ما می خواهیم از استاند ارد های بازار سرمایه د ر سطح 

جهان آگاه باشــیم و این استاند ارها را تا آنجا که مقد ور باشد  
پیاد ه ســازی کنیم ما محد ود یت ها و شرایط بین المللی را 
د رک می کنیم اما لحظه ای فعالیت بین المللی را ترک نمی 
کنیم افراد ی هستند  که هر چند  د ر ابعاد  کوچک اما د ر بازار 
ســرمایه ایران فعالیت می کنند  و ما همین ابعاد  کوچک را 

حفظ می کنیم.
فهیمی د ر پاســخ به ســوالی د رباره اینکه آیا قرار اســت بر 
معامات سهام د ر بورس نیز مالیات اخذ شود  گفت: مالیات بر 
د ر آمد  سهامد اران شایعه ای بیش نیست چنین چیزی صحت 
ند ارد .د ر مورد  مبالغ که برای پروژه های اســت منابع شرکت 
جواب گو اســت و عد د  آن را د ر صورت های مالی شــرکت 
می توانید  ببینید  که منابع نقد ی ما چطور اســت. پروژه های 
بعــد ی از محل د ر آمد های پروژه های فعلی تامین مالی می 
شود  بعضی از پروژه ها ها هم حتی اگر برویم بانک وام بگیریم 

باید  انجام د هیم.

بازار سرمايه در آستانه تحول زيرساختی

فهیمی: لحظه ای فعالیت بین المللی را ترک نمی كنیم

استارت منطبق سازی بورس با تحوالت ارزی
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ترقیاقتصادی: بازار سکه پس از طی کرد ن یک د وره هیجانی و 
ثبت رکورد  جد ید ، اند کی آرام گرفت تا شاید  بتوان به تخلیه حباب 
آن امید وار بود . د ر پایان خرد اد  ماه قیمت هر سکه امامی تا 2 میلیون 
و ۶00 هزار تومان د ر هر قطعه پیش رفت بهای ســکه با نوساناتی 

مواجه گرد ید. 
کاهــش التهاب و فروکش کرد ن تقاضا یکی از د الیل کاهش قیمت 

ســکه بود . ســقوط ۳0 د الری بهای جهانی طــا نیز بر کاهش 
قیمت مسکوکات د امن زد . از سوی د یگر بانک مرکزی اعام کرد 
سکه های پیش فروش شد ه را پیش از موعد  تحویل د ر قالب اوراق 
عرضه می کند  تا صاحبان آن بتوانند  به فروش اروراق د ست بزنند . 

این اقد ام بازار جد ید ی را ایجاد  خواهد  کرد . مجموع چند  
روید اد ی که د ر انتهای هفته گذشــته رقم خورد 

به کاهش التهاب بازار سکه و افت قیمت منجر 
شد .

وقتی ســرمایه های سرگرد ان، شــرایط ریال 
را نامســاعد  می بینند ، بــرای حفظ ارزش به 

بازارهای ســرمایه ای با قد رت نقد شوند گی 
باال کوچ می کنند . بــازار طا و ارز نزد یک 
ترین بازار به سرمایه ها د ر شرایط بحرانی 
ریال اســت. ســکه و د الر به طور سنتی 
مامن پول های سرگرد ان به شمار می روند . 

هجــوم به بازار ارز موجب شــد  تا قیمت د الر به 
7هزار تومان هم برسد  و د ولت معامات ارز را غیرقانونی اعام کند . 
د ر ایــن میان تنها بازار طا و ســکه باقی ماند ه کــه به عنوان بازار 
امن، معامات د ر آن رونق د ارد . بانک مرکزی برای پاســخگویی به 
سرکشی نقد ینگی، طرح پیش فروش سکه را اجرا کرد  که استقبال 

از آن موجب شد  د ر فاصله زمانی کوتاهی ظرفیت ضرب سکه بانک 
مرکزی تکمیل و پیش فروش متوقف شود . د ر این طرح 7 میلیون 
قطعه ســکه پیش فروش و 11 هزار میلیارد  تومان نقد ینگی جمع 
شد . قیمت سکه د ر بازار آزاد  نیز چند ان فروکش نکرد . قیمت سکه 
د ر بازار آزاد  فقط چند  روز کاهش یافت و بار د یگر به مد ار صعود ی 
بازگشت. د ر آخرین روز خرد اد  قیمت سکه امامی 
به 2 میلیون و ۶00 هزار تومان رسید . با این 
حساب د ر سه ماهه بهار  از سال جاری 

بهای سکه نزد یک به یک میلیون تومان افزایش یافت تا د ر این مد ت 
بازد هی ۴7 د رصد ی برای این بازار رقم خورد ه باشد .
رانت3200تومانیارزبانکی

بازار ارز د ر سال 97 شرایط ویژه ای نسبت به گذشته تجربه کرد . از 
20 فرورد ین که سیاســت ارز تک نرخی تحت فشار بازار ارز به اجرا 
گذاشــته شد ، اوضاع ارزی کشــور متحول شد . اعام قیمت ۴200 
تومان برای د الر و تضمین پرد اخت های مشروع ارزی با این قیمت 

موجب شد  تا هیجانات بازار متوقف شود .
قیمت د الر د ر بازار آزاد  به طور لحظه ای باال می رفت و د ولت توان 
جلوگیری از آن را ند اشــت. با تک نرخی شد ن ارز، نیاز وارد ت 
کشــور تامین شــد  اما بازار آزاد  که به عنوان بازار زیرزمینی 
معرفی شــد  همچنان بــه فعالیت خود  اد امــه د اد . صرافان 
فعالیت خود  را متوقف کرد ند  اما خرید  و فروش ارز بخصوص 

برای ارزهای غیر د الر از سوی د الالن اد امه یافت.
قیمت د الر قبل از تعطیات خرد اد  تا ۶ هزار و ۳00 
تومان اعام شــد  و هر یورو 7 هزار و ۶00 تومان 
قیمت خورد . هفته گذشته بازهم قیمت ارز د ر بازار 
غیررســمی تقویت شد  به طوری که بهای د الر 
تــا 7 هزار و ۳00 تومان پیش رفت و یورو به 
8 هزار و ۳00 تومان رســید . د ر همین حال 
بانک مرکزی با قیمــت ۵100 تومان البته 
با احتســاب عوارض و کارمزد  به مســافران 
یورو پرد اخت می کند . اختاف ۳200 تومانی 
قیمت یورو بانک مرکزی با قیمت آن د ر بازار 
زیرزمینی موجب شد ه است تا رانت د ریافت 

ارز بانکی، رقم قابل توجهی باشد .

پولهایسرگردانکجاپناهمیگیرد؟
بازد هی نزد يک به 50د رصد ی بازار سکه د ربهار سال 97

تجلیل از مشتريان برتر اپلیکیشن موبايلی سکه همراه 
پست بانک ايران

ترقياقتصادي: پســت بانک ایران د ر راســتای تشویق مشتریان خود  به استفاد ه از ابزار الکترونیک 
طی مراسمی از کاربران برتر اپلیکیشن موبایلی »سکه« همراه این بانک که تاکنون بیشترین تراکنش 
را د اشــته اند  تجلیل به عمل آورد .براین اساس 20کاربر از بین مشتریان و 20کاربر نیز از بین کارگزاران 
باجه های  بانکی که بیشترین تراکنش را با استفاد ه از اَپ موبایلی سکه همراه انجام د اد ه اند  شناسائی و 

مورد  تقد یر قرار گرفتند  که جوایز آنان از طریق شعب مربوطه اهد اء می گرد د .

كارت به كارت از مبد ا موسسه ملل د ر آپ فراهم شد 
ترقياقتصادي: امکان کارت به کارت از مبد ا موسسه اعتباری ملل د ر نرم افزار آپ فراهم شد .موسسه 
اعتباری ملل اعام کرد ؛ جهت رفاه حال مشتریان قابلیت کارت به کارت از مبد ا موسسه اعتباری ملل د ر 
نرم افزار آپ فراهم شد .موسسه اعتباری ملل چند یست د ر عرصه بانکد اری الکترونیک فعال تر از گذشته 

ظاهر شد ه است و گام های بلند ی د ر عرصه بانکد اری الکترونیک برد اشته است. 

مصوبات كارگروه حمايت از كاالی ايرانی بانک سامان
ترقياقتصادي:جلســه کارگروه حمایت از کاالی ایرانی بانک ســامان به ریاست سرپرست قائم مقام 
مد یرعامل و با حضور نمایند گان مد یریت های پشــتیبانی، اعتبارات خرد  و متوسط، بانکد اری شرکتی و 
روابط عمومی برگزار شــد .علیرضا معرفت سرپرست قائم مقام مد یرعامل بانک سامان د رباره مصوبات این 
جلسه گفت: با تصویب کارگروه، مد یریت پشتیبانی بانک مکلف شد  از این پس، کاالهای مصرفی و عمومی 

مورد نیاز امور جاری بانک که د ر د اخل کشور تولید  می شوند  را از برند های معتبر ایرانی خرید اری کند . 

بانک د ی د ر حوزه ی امنیت رتبه برتر را به خود  
اختصاص د اد 

ترقياقتصادي: بانک د ی از ســوی بانک مرکزی و مراکز نظارتی د ر حوزه ی امنیت به عنوان بانک  
برترکشور شناخته شد .محمد  علی بخشی زاد ه، معاون فناوری اطاعات و ارتباطات الکترونیک بانک د ی 
با اشــاره به اهمیت نقش امنیت د ر نظام بانکی گفت: امنیت سایبری د ر بانک د ی نسبت به سال های 
گذشته بیشتر شد ه و تاش ما بر این است که با بهره گیری از شیوه های روزآمد  به مطلوب ترین حد  
امنیت د ست یابیم که د ر این راستا ارتباط گسترد ه، مستمر و هد فمند ی با مرکز مد یریت راهبرد ی افتا 

ریاست جمهوری و مرکز کاشف بانک مرکزی ایجاد  شد ه است.

برگزاری د ومین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک سینا

ترقياقتصادي:د ومین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس اند از بانک سینا برگزار 
می شود .د ر راستای قد رد انی از نیت خیر سپرد ه گذاران و به منظور ایجاد  زمینه های افزایش مشارکت 
عمومی و گسترش سنت الهی قرض الحسنه، د ومین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس اند از این بانک برگزار می شود .تمامی هموطنان نیک اند یش و خّیر برای مشارکت د ر امر نیک قرض 
الحسنه و بهره مند ی از جوایز جشنواره می توانند  نسبت به افتتاح یا تکمیل موجود ی حساب خود  اقد ام 

نمایند . هر ۵00 هزار ریال د ر هر روز یک امتیاز به حساب سپرد ه گذاران منظور خواهد  شد . 

كاهش سهم وام از بهای مسکن به ۲۸ د رصد 
ترقياقتصادي:مد یرعامل بانک مسکن تصریح کرد : طبق محاسبه ای که انجام شد ه به طور متوسط 
نسبت تسهیات مسکن به بهای مسکن از ۴8 د رصد  به 28 د رصد  کاهش یافته است.ابوالقاسم رحیمی 
انارکی د ر جمع خبرنگاران د ر همایش پولی و بانکی اظهار د اشت: سال گذشته ۳7 هزار فقره وام مسکن 
پرد اخت شد  که رشد  70 د رصد ی نسبت به سال 9۵ د اشته است.وی با اشاره به اعطای 11 هزار فقره 
وام ســاخت مسکن د ر ســال جاری، افزود : تسهیات ساخت مسکن د ر این مد ت ۵7 د رصد  نسبت به 
مد ت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.وی د ر واکنش به این نکته  مبنی بر اینکه با افزایش قیمت 
مســکن از نیمه د وم سال گذشته تاکنون، قد رت خرید ی که ناشی از تسهیات مسکن ایجاد  شد ه بود   
خنثی شد ، گفت: متوسط قیمت هر متر مسکن د ر شهر تهران ۵ میلیون و 700 هزار تومان است.رحیمی 
انارکی اد امه د اد : البته این قیمت، متوسط است به طوری که د ر برهی مناطق تهران نسبت وام به قیمت 

مسکن 70 تا 80 د رصد  و د ر برخی مناطق 10 د رصد  است.

تجلیل از بانک انصار د رجشنواره خیرين مد رسه ساز
ترقياقتصادي:بیستمین جشــنواره خیرین مد رسه ساز استان لرستان امسال نیز همچون سالهای 
گذشــته با حضور پررنگ بانک انصار به عنوان تنها حامی این طرح خد اپســند انه د ر سالن اجتماعات 
پرد یس عامه طبابایی شهرســتان خرم آباد  برگزار شــد .د ر این جشنواره که اســتاند ار و معاونین وی 
نمایند گان استان د ر مجلس شورای اسامی، نمایند ه ولی فقیه، رییس سازمان خیرین کل کشور، روسای 
اد ارات کل آموزش و پرورش، نوســازی مد ارس و اد اره کل زند ان های استان حضور د اشتند ، بانک انصار 
به عنوان تنها حامی خیرین مد رسه ساز معرفی و آقای یوسف وند  به عنوان نمایند ه و مد یرشعب بانک انصار 

استان لرستان مورد  تجلیل و قد رد انی قرارگرفت.

 بانک صنعت و معد ن 
مقام نخست قرارد اد  عاملیت اعطای تسهیالت ارزی

ترقياقتصادي:بررسی عملکرد  تسهیات ارزی صند وق توسعه ملی د ر سال 1۳9۶ نشان می د هد  
که 1۵8 طرح د ر مجموع پنج میلیارد  د الر تســهیات د ریافت کرد ند  که از نظر تعد اد ، بخش صنعت و 
معد ن با ۶8 طرح د ر رتبه نخست قرار د ارد .د ر سال 1۳9۶ د ر مجموع 18 فقره قرارد اد  عاملیت اعطای 
تسهیات ارزی به مبلغ 12 میلیارد  و ۵۵0 میلیون د الر برای استفاد ه متقاضیان واجد  شرایط از منابع 
ارزی اختصاص یافت که د ر این میان بیشترین مبلغ قرارد اد  به بانک صنعت و معد ن با سه هزار میلیون 
د الر اختصاص د ارد  و بانک پاسارگاد  و ملت به ترتیب با 1۵00 و 1200 میلیون د الر د ر رتبه های بعد ی 

اعطای تسهیات ارزی قرار د ارند .

بانک آيند ه بیش از ۲ هزار فقره وام ازد واج اعطا كرد ه است
ترقــياقتصادي:بانک آیند ه، د ر ســه ماه نخســت ســال 1۳97، بیش از 2 )د و( هــزار فقره وام 
قرض¬الحســنه ازد واج، به متقاضیان اعطا کرد ه اســت.بانک آیند ه، با اشــاره بر ضرورت توزیع بهینه 
تسهیات و اهمیت عد الت توزیعی به موازات افزایش تعد اد  شعب جد ید  خود  د ر سراسر کشور، اعام کرد : 
با ایجاد  زیرســاختهای ضروری و اخذ تأیید  بانک محترم مرکزی جمهوری اسامی ایران، تاکنون 1۴0 
شعبه از 202 شعبه بانک آیند ه، به »سامانه ازد واج«، متصل شد ه اند .گفتنی است؛ د ر چارچوب عمل به 
مسئولیت اجتماعی، امر تسهیل و تسریع د ر پرد اخت وام قرض الحسنه ازد واج به متقاضیان و جوانان د ر 
مناطق کمتر برخورد ار، د ر د ستور کار بانک آیند ه قرار گرفته و د ر همین راستا، اخذ موافقت د ر خصوص 

۳1۳ زوج تحت پوشش کمیته امد اد  امام خمینی )ره(، د ر استان هرمزگان د ر حال پیگیری است.

اخبارکوتاه

 
 

نقد ینگی رشــد  یافته د ر حالیکــه منابع بانکی به 
حیطه وصول نیامد ه است.رشد  نقد ینگی ریشه د ر 
چند  عامل د ارد  که مهم ترین آن رشــد  پایه پولی 
است. اگر رشــد  نقد ینگی از سرفصل های بد هی 
بانک ها به بانک مرکزی و یا شــرکت های د ولتی 
و د ولت به بانک مرکزی افزایش پید ا کند ،  اقتصاد  
د چار تورم می شود  و د ر مقابل افزایش پایه پولی 

از محل د ارایی های خارجی بانک مرکزی تورم زا 
نیست. د رواقع افزایش نقد ینگی به تنهایی مشکل 
زا نیست. این رشد  زمانی مشکل زا می شود  که از 
ســرفصل هایی که آن را ذکر کرد یم عاید  اقتصاد  

شود .
به گفته رییس بانک مرکزی رشــد  نقد ینگی 22 
د رصد ی د ر سال 9۶ از محل افزایش بد هی بانک 
ها به بانک مرکزی ایجاد  شــد ه اســت و د رواقع 
اضافه برد اشــت بانک هــا از منابع بانک مرکزی 
د ست به د ست رقم قابل توجه بد هی د ولت د اد ه 
و به رشد  نقد ینگی د امن زد ه است. کسری بود جه 
د ولت و عد م پرد اخت بد هی د ولت د ر سررســید  
اوراق قرضه منتشره و اوراق مشارکت و بد هی اگر 
به موقع تسویه نشود ،  به رشد  نقد ینگی د امن می 
زند . از ســوی د یگر د ولت مطالبات پیمانکاران را 
هم نپرد اخته که این نیز به نوبه خود  ســد ی د ر 
بازگشت مطالبات بانک ها و وخیم شد ن وضعیت 

و ایجاد  مشکل د ر منابع و مصارف آن هاست.
نکته اما این است که د یگر بخش های اقتصاد  از 

جمله بخش تولید  از کمبود  نقد ینگی گایه د ارند . 
این گایه ناشی از افزایش تورم د ر کشور، مشکات 
بانک ها د ر وصول مطالبات و افزایش شکاف بین 
ســرمایه د ر گرد ش و قیمت تجهیزات و ماشین 
آالت است. به د لیل عد م وصول مطالبات بانک ها 
مجبور شد ند  بخشی از ســپرد ه های د ریافتی را 
به پرد اخت ســود  سپرد ه ها و هزینه های جاری 

اختصاص د هند .
د ر تحلیل وضعیت نقد ینگی باید  به این توجه کرد  
که یک نقد ینگی و یک ســیال نقد ینگی د اریم. 
وقتی سود  بانکی د ر حد  کفایت افزایش یا کاهش 
پید ا نکند ، وضضعیت بــازار پول بهم ریخته و از 
نظر بازد هی وضعیت پول و شبه پول متفاوت می 
شود . کاهش نرخ سود  بانکی به معنی کاهش شبه 
پول و افزایش پول است و افزایش سود  بانکی به 
معنای جذب هرچه بیشتر سپرد ه های مد ت د ار 
و شبه پول.  نقد ینگی از طریق پایه پولی افزایش 
پید ا می کند  و هم از نظر سهم شبه پول و هم از 
منظر افزایش پایه پولی تحت تاثیر عوامل مختلف 

اقتصاد  د ر فشار قرار می گیرد .
 عد م تناســب رشــد  نقد ینگی با تورم حاصل از 
رکود  ساختمان و مســکن است. نقد ینگی رشد  
یافتــه د ر حالیکه منابع بانکــی به حیطه وصول 
نیامد ه است. قد رت وام د هی بانک ها کاهش یافته 
است. افزایش سود  سپرد ه های بانکی خاکریزی 
مقابل سد  نقد ینگی بود  اما با اقد ام غیرکاشناسی 
د ر کاهش نرخ سود  ســپرد ه های بانکی صرفا با 
تفاهم مد یران بانک ها ایــن نقد ینگی وارد  بازار 
 شــد ه و به نوسان قیمت مســکن و د الر و سکه 

منجر شد .

د ومینويی كه نقد ينگی را زياد  كرد 

د ر شرایط کنونی مسئله اصلی 
کشور، رشد  قیمتها و تورم یک 
رقمی نیســت. مسئله اصلی 

کشور تولید  است. 
د ولت باید  راه اند ازی تولید  را 
د نبال کند  و البته برای اینکه 
نرخ رشــد  قیمت هــا پایین 
باید  تاش کند .  نیز  باشـــد  
ولی اگر د ائما اعام شــود  که  
نرخ تورم باید  یک رقمی شود  
و د ر کنار آنهیچ کار اصاحی 
د یگری انجام نشــود ، منطقا به لحاظ اقتصاد ی قابل د فاع نیست. د ر 
حالی که می توان با سیاست های مناسب هم رشد  اقتصاد ی د اشت و 
هم تورم تک رقمی. البته لزوما این د و همد یگر را تایید  نمی کنند  و 

عکس آن نیز ممکن است برقرار شود .
از سویی باید  توجه د اشت که نرخ رشد  اقتصاد ی فقط به د ولت مرتبط 

نیست. نرخ رشد  اقتصاد ی حاصل نرخ رشد  اقتصاد ی ملی است که د ر 
آن بخش خصوصی و بخش های مختلف هم فعال هستند  .از همین 
رو،توصیه می شــود  که د ولت هد ف خود  را افزایش تولید  قرار د هد  و 

بقیه متغیرها را به د نبال این هد ف بکشاند .
مساله د یگر د رباب رشــد  اقتصاد ی،اثر بسیار مخرب نظام بانکی د ر 

تولید  و اشــتغال اســت.بند ه بارها نســبت به پیامد  نرخ سود  بانکی 
اعتراض د اشــته ام .زیرا معتقد م علت اصلی مشــکات اقتصاد ی د ر 
د اخل کشــور، نرخ ســود  بانکی بانکی است که تولید کنند ه را تنبیه 
می کند  و افراد  را به ســمت کارهای غیرمولد  و به اصطاح ساد ه تر 

سوق می د هد .
د ر حال حاضر نظام بانکی ما با یک بهم ریختگی متد ولوژیک از نظر 
فهم قانون بانکد اری بد ون ربا، رنج می برد  که موجب شد ه این قانون 
اجرا نشود  و به جای آن، د ستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول 

و اعتبار، که د ر موارد ی مخالف قانون هم هست، اجرا شود .
با توجه به اینکه قانون الزم برای این حوزه وجود  د ارد ، اگر د ســتگاه 
هــای نظارتی، مانند  مجلس و قوه قضاییه، اهتمام کنند  که بانکها به 
ســمت اجرای این قانون بروند ، نرخ های ســود  د ر بازارهای حقیقی 
اقتصاد  اصاح می شــود  و عما پول د ر اختیار بخش مولد  قرار می 
گیرد  و نه د ر اختیار کســانی که به سفته بازی بر روی پول مشغول 
هستند .این موضوع از عمد ه ترین محورهایی است که د ر صورت عمل 

به آن، می تواند  کمک قابل اعتنایی به رونق تولید  د اشته باشد . 
بد یهی اســت که این مســئله، تنها عامل کمک به تولید  نیست، اما 
اجــرای صحیح قانون عملیــات بانکی بد ون ربامــی تواند  د رد ی از 

د رد های تولید  و تولید کنند ه را کم کند 

 كمک بانکد اری بد ون ربا به تولید 

 قد رد انی ريیس سازمان زند ان ها 
از مد يرعامل بانک ملت

ترقياقتصادي: رییس ســازمان زند ان هــا و اقد امات تامینی و تربیتی 
کشور د ر نامه ای از د کتر محمد  بیگد لی مد یرعامل بانک ملت قد رد انی کرد .
د کتر جهانگیــر د ر این نامه با آرزوی قبولی طاعــات و عباد ات مد یران و 
کارکنان بانک ملت، از مد یرعامل این بانک به د لیل اهد ای کمک ۵ میلیارد  
ریالی به پویش آزاد ســازی زند انیان د ر ماه مبارک رمضان، تجلیل کرد .وی 
د ر این نامه تاکید  کرد  که این اقد ام ارزشمند  بانک ملت نزد  خد اوند  متعال، 
د ارای اجر واالیی خواهد  بود .بر اســاس این گزارش، چک کمک ۵ میلیارد  
ریالی بانک ملت د ر ماه مبارک رمضان، د ر شب های قد ر 
از سوی علی اکبر صابریان مد یرکل روابط عمومی 
این بانک به د کتر جهانگیر رییس سازمان زند ان ها 
و اقد امات تامینی و تربیتی کشــور تقد یم شد  
که این اقد ام مورد  استقبال رسانه ها و شبکه 
های تلویزیونی از جمله برنامه پربینند ه ماه 

عسل نیز قرار گرفت.

طرح اشتغال روستايی اولويت 
نخست برنامه بانک توسعه تعاون

ترقياقتصادي: عضو هیئت مد یره گفت: طرح اشتغال روستایی به د لیل 
مرتفع نمود ن مشکات ناشی از چالش های روانی، اجتماعی و جامعه اولویت 
نخست برنامه بانک توسعه تعاون است.سید  باقر فتاحی عضو هیئت مد یره 
بانک توسعه تعاون د ر جلسه ویژه کارگروه طرح اشتغال روستایی مد یریت 
اد اره شعب اســتان خوزســتان با بیان مطلب فوق اظهار د اشت: اهمیت 
فوق العاد ه طرح اشــتغال روســتایی و عملکرد  مطلوب بانک توسعه تعاون 
ســبب گرد ید ه اســت که حمید رضا البرزی مد یر امور اعتباری این بانک 
به عنوان نمایند ه شــبکه بانکی د ر کارگروه ملی طرح اشــتغال روستایی 
برگزید ه شــد ه است. وی با اشاره به ظرفیت های مناسب اساسنامه ای بانک 
توسعه تعاون و ماهیت توسعه ای و تخصصی بود ن این بانک د ر همین رابطه 
افزود : این امر باعث گرد ید ه است به محض کلید  خورد ن طرح ملی اشتغال 
روستایی از اواخر سال گذشته د ر کشور قانون گذار بانک توسعه تعاون را د ر 
کنار بانک کشــاورزی، صند وق کارآفرینی امید  و پست بانک به عنوان بانک 

عامل حمایت از طرح ملی اشتغال روستایی برگزید .

برگزاری د ور ششم قرعه كشی 
حساب های قرض الحسنه بانک اقتصاد نوين

ترقياقتصادي:همزمان با هفد هیمن سالگرد  تاسیس بانک اقتصاد نوین 
به عنوان نخستین بانک خصوصی ایران ، این بانک ششمین د وره قرعه کشی 

حساب های قرض الحسنه پس اند از را برگزار می کند .
این بانک د ر این د وره 17 سکه تمام بهار آزاد ی به یک نفر، 17 سکه نیم بهار 
آزاد ی به د و نفر، 17 سکه ربع بهار آزاد ی به ۳ نفر، یک ربع سکه بهار آزاد ی 
به یک هزار و 117 نفر و میلیارد ها ریال جوایز نقد ی د یگر به سپرد ه گذاران 
نیک اند یــش این د وره اعطا می کند .بر این اســاس امتیازد هی به موجود ی 
حساب های قرض الحســنه پس اند از این بانک از ابتد ای خرد اد  ماه 97 آغاز 
شــد ه است و تا پایان شهریور  ماه ســال جاری اد امه خواهد  د اشت.حد اقل 
موجود ی شرکت د ر قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه پس اند از بانک 
اقتصاد نوین ۵00 هزار ریال اســت که این بانک به ازای هر ۵00 هزار ریال 
د ر هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود  ضمن اینکه طبق 
برنامه ریزی به عمل آمد ه از هر د ه نفر واجد  شــرایط شرکت د ر قرعه کشی 

جشنواره یک نفر برند ه جوایز ارزند ه بانک اقتصاد نوین خواهد  بود . 

يکسان سازی ارز با نرخ های د ستوری 
امکان پذير نیست

ترقياقتصادي:مد یرعامل بانک قوامین تاکید  کرد : یکســان سازی نرخ 
ارز با تعیین و اعام نرخ های د ســتوری امکان پذیر نیســت و باید  از سوی 

بازار تعیین شود .
غامحســن تقی نتاج  د رباره یکسان ســازی نرخ ارز اظهارد اشت: یکسان 
ســازی نرخ ارز یکی از موضوعات آرمانی است که بانک مرکزی و سیستم 
بانکی کشــور مد ت طوالنی اســت به د نبال اجرایی کرد ن آن هستند .وی 
افزود : یکســان ســازی از جمله ضروریات اقتصاد  کشــور است، اما برخی 
روید اد ها مانع این اقد ام می شــود  و د ر حال حاضر نیز با وجود  فراهم بود ن 

تمامی شرایط و زیر ساخت های الزم،  تک نرخی شد ن 
ارز اجرایــی نشــد ه و د ر بازار با چند یــن نرخ مواجه 

هستیم.مد یرعامل بانک قوامین گفت: اعام نرخ 
۴200 تومان به عنوان نرخ پایه با هد ف یکسان 
سازی نرخ ارز، اقد ام قابل پذیرشی نیست زیرا 

همیشه بازار تعیین کنند ه نرخ است.

تحلیل گر مسائل بانکی
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی

استاد  اقتصاد  د انشگاه تهران
حسن سبحانی

بانک صاد رات به سیستم تارگت۲ متصل شد 
ترقياقتصادي:مد یرعامل بانک صاد رات ایران با بیان اینکه هنوز به سیســتم ســوئیفت وصل 
نیســتیم، گفت: بانک صاد رات ایران به سیستم »تارگت2« متصل شد ه و چند ین معامله و انتقال 

پول با استفاد ه از این سیستم انجام د اد ه است.
حجت اهلل صید ی  د رباره آخرین وضعیت فعالیت شعب بانک صاد رات د ر خارج از کشور به ویژه 
اروپا، افزود : مهم ترین مشــکلی که شعب ما د ر خارج از کشور با آن روبه رو هستند ، مربوط به 
سوئیفت است؛ زیرا بانک صاد رات از سال 2011 به سوئیفت و به سیستم »تارگت2« که سیستم 

سوئیفت اروپاست، د سترسی ند اشت.
مد یرعامل بانک صاد رات ایران د ر عین حال خاطرنشان کرد : با وجود ی که جواب نقل و انتقاالت 

ما د ر سیستم تارگت2 مثبت بود  ولی هنوز سوئیفت برای بانک صاد رات برقرار نشد ه است.

تسهیالت  بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصاد ی
ترقياقتصادي: بانک رفاه د ر د و ماهه نخســت ســال جاری، د ر بخش های کشاورزی، صنعت 
و معد ن، مســکن و ساختمان، بازرگانی، خد مات و متفرقه بالغ بر ۳۶.117میلیارد  ریال تسهیات 

اعطا کرد ه است.
طی ســال 9۶و د و ماهه نخست ســال 97، تعد اد  1۳.021فقره تسهیات قرض الحسنه مشاغل 
خانگی، اشــتغال زایی و کارفرمایان طرح های مد د  جویی به مبلــغ بیش از 1.۴79میلیارد  ریال 
به معرفی شــد گان کمیته امد اد  امام خمینی )ره(، سازمان بهزیســتی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از سوی این بانک پرد اخت شد ه است.بانک رفاه همچنین د ر مقطع د و ماهه نخست سال 
جاری تعد اد  ۶فقره تســهیات به مبلغ 1۶۶میلیارد  ریال از محل منابع قرارد اد های سپرد ه گذاری 

صند وق توسعه ملی اعطا کرد ه است.
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صنعتبیمهبامشکلکفایتسرمایهمواجهاست
میانگین بازد ه سرمايه گذاری د ر صنعت بیمه منفی است 

اخبارکوتاه

افزايش سود  د هی بیمه پارسیان د ر سال 9۶
ترقیاقتصادی: شرکت بیمه پارسیان د ر د وره منتهی به 29 اسفند  ماه 9۶ مبلغ 21۶ 
رالس ســود  به ازای هر ســهم محقق کرد  که د ر مقایسه با د وره مشابه سال مالی قبل 
معاد ل ســه د رصد  افزایش د اشت.شرکت بیمه پارسیان با انتشار عملکرد  12 ماهه خود  
اعام کرد  د ر د وره مالی یاد  شــد ه معاد ل ۶۴8 میلیارد  و  9۶0 میلیون رالر سود  خالص 
د اشــت و بر این اساس مبلغ 21۶ رالد  سود  به ازای هر سهم خود  اختصاص د اد  که د ر 
مقایســه با د وره مشابه سال مالی قبل معاد ل سه د رصد  افزایش د اشته است." پارسیان 
" د ر پایان سال مالی 9۵ مبلغ 210 رالد  سود  به ازای هر سهم خود  اختصاص د اد ه بود . 
و د ر نهایت مبلغ 791 میلیارد  و 899 میلیون راال سود  انباشته پایان د وره د ر حسابهای 

این شرکت منظور شد .

تاكید  وزارت خارجه و بیمه ايران
 بر ارتقای همکاری ها

ترقــیاقتصادی: همه کارکنان وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران تحت 
پوشش بیمه د رمان تکمیلی بیمه ایران قرار گرفتند . د ر نشست مشترک آقایان محسن 
پورکیانی رییس هیئت مد یره و مد یرعامل بیمه_ایران و محمد تقی صابری معاون اد اری 
و مالی وزارت امور خارجه که د ر ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان 
مد یرعامل بیمه ایران و مد یران کل وزارت امور خارجه برگزار شد ، طرفین بر ارائه خد مات 
کیفــی و متمایز بیمه ای تاکید  و د ر خصوص تهیــه و اجرای طرح های بد یع و نوآورانه 
بویژه د ر زمینه بیمه های مسافرتی و توریستی و بیمه های الکترونیکی به توافق رسید ند .
همچنین مقرر شــد  ســایر بیمه نامه های بازرگانی وزارت امور خارجه نزد  بیمه ایران 
تجمیع و متمرکز شــد ه و همه امور این قرارد اد ها توسط مجتمع خد مات بیمه ای بازار 

تهران بیمه ایران اجرایی و عملیاتی شود .

پیام ريیس كل بیمه مركزی به مناسبت
 چهل و هفتمین سال تاسیس

ترقیاقتصادی:رییس کل بیمه مرکزی پیامی را به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد  
تشکیل بیمه مرکزی صاد ر کرد .عبد الناصر همتی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد  
تشکیل بیمه مرکزی، پیامی را صاد ر کرد  که متن آن به این شرح است.امروز ۳0خرد اد  
اســت. چهل وهفت سال از تاسیس بیمه مرکزی گذشت، اینجانب به عنوان فرد ی که 
ثلث این مد ت، تصد ی بیمه مرکزی را به عهد ه د اشــته و د ر کنار مد یران، کارشناسان 
وفعالین صنعت بیمه د ر تحوالت و پیشرفت های آن نقش د اشته ام هر روز که می گذرد  
به اهمیت و نقش مقام ناظر و سیاستگذار صنعت بیمه د ر راهبری صحیح بازار بیمه، ثبات 

استحکام و توانگری شرکت ها و بسط نفوذ بیمه بیشتر واقف می شوم.

 رتبه اول بیمه آسیا از نظر 
كیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب

ترقیاقتصادی:بیمه آســیا براساس امتیاز کسب شد ه از نظر کیفیت افشا و اطاع 
رسانی مناسب سازمان بورس و اوراق بهاد ار برای سال 1۳9۶ رتبه اول شرکت های بیمه 
بورسی را کسب کرد .شــرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور و 
حائز رتبه اول گروه موسسات بیمه ای یکصد  شرکت برتر کشور برای چهار سال متوالی 
براساس رتبه بند ی شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس اوراق بهاد ار تهران و امتیاز کسب 
شد ه از نظر کیفیت افشا و اطاع رسانی مناسب به تفکیک امتیاز به موقع بود ن و قابلیت 
اتکا برای ســال 1۳9۶ رتبه اول شرکت های بیمه بورسی را کسب کرد ه است.بنابراین 
گزارش، بیمه آسیا از نظر کیفیت افشا و اطاع رسانی مناسب د ر رتبه بند ی سال1۳9۶ 
کلیه شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس اوراق بهاد ار رتبه پانزد هم و رتبه بند ی شرکت 

های بازار اول رتبه پنجم را به د ست آورد ه است.

 بیمه نوين مجوز اد امه فعالیت د ر بیمه های ثالث 
را كسب كرد 

ترقیاقتصادی:مد یر بیمه های اتومبیل بیمه نوین: کسب مجوز اد امه فعالیت بیمه 
نوین د ر رشــته ثالث ناشی از عملکرد  مناسب، ســرعت بررسی و پرد اخت خسارات د ر 
شرکت بیمه نوین است.ابوالفضل جهاند ید ه؛ مد یر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین 
ضمن اعام خبر اعطای مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسامی د رخصوص اد امه فعالیت 
د ر رشته ثالث برای این شرکت گفت: طبق ماد ه پنج قانون بیمه اجباری خسارات وارد ه 
به شــخص ثالث د ر اثر حواد ث ناشی از وســایل نقلیه مصوب سال 1۳9۵ و آیین نامه 
اجرایی آن، برای فعالیت د ر این رشته تنها شرکت بیمه د ولتی کشور اجازه فعالیت د ر 
این بخش را د ارد  و باقی شــرکت ها برای انجام هر گونه فعالیت د ر این حوزه باید  برای 
اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقد ام کنند  که تاکنون برای فعالیت د ر بخش بیمه های ثالث 

د ر سال 97 تنها شرکت بیمه نوین موفق به د ریافت این مجوز شد ه است.

 مهند سی بیمه راهکار توسعه صنعت بیمه
ترقیاقتصادی:شرکت های بیمه با بهره  مند ی از مهند سی بیمه می  توانند  بسترهای 
توسعه این صنعت را د ر کشور فراهم کنند .د ر مهند سی بیمه تجزیه و تحلیل فرایند هایی 
چون کیفیت فروش، شــرایط بیمه گذار، تخمین میزان زیان و خسارت، توانگری، ذخایر 
و ســود  نهایی شرکت د ر صد ور یک بیمه نامه و همچنین نوع فعالیت شرکت، صنعت و 
نگاه  صنعت به بیمه گذار صورت می گیرد .مجید  مشعلچی فیروزآباد ی افزود : با اجرای این 
طرح پاسخگویی به ذی نفعان، کارایی کارکنان، کیفیت و بهبود  مستمر خد مات افزایش 
می یابد .وی تحول د ر زیرساخت های فن اوری و شبکه فروش را نیاز راهبرد ی و استراتژی 
شرکت های بیمه د انســت و گفت: اکنون شایسته است د ر این صنعت به نهاد سازی د ر 
مد یریت خسارت و پرد اخت، هوشمند سازی د ر کسب وکار، تعامل بین بخشی، تمرکز بر 

مد یریت ریسک، تفویض اختیار به مد یران و افزایش انگیزش کارکنان پرد اخته شود .

صیاد ان تحت پوشش بیمه تکمیل د رمانی 
بیمه سرمد  قرارگرفتند 

ترقیاقتصادی: صیاد ان کشور برای نخستین بار د ر کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی 
د رمان بیمه ســرمد  قرار گرفتند .29، تفاهم نامه همکاری بیمه ای میان این شرکت با 
اتحاد یه سراســری صیاد ان ایران با حضور د کتر مجتبی کاتب رییس هیات مد یره بیمه 
ســرمد ، د کتر شــاپور کاکولکی معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیات ایران و 
یعقوب د وجی مد یرعامل و عضو هیئت مد یره اتحاد یه سراسری تعاونی های صیاد ی ایران 
منعقد  شد  که بر اساس آن عاوه بر بیمه های د رمان، بیمه های عمر و حاد ثه صاحبان 
شناور، بیمه بد نه مسئولیت و خود روهای اعضای صیاد ان و صاحبان شناورها نیز تحت 

پوشش بیمه سرمد  قرار گرفت.

بیمه ما د ر جمع شفاف ترين شركت ها قرار گرفت
ترقیاقتصادی: بر اســاس اعام اد اره نظارت بر ناشران بورسی د ر خصوص رتبه بند ی 
شرکت های پذیرفته شــد ه د ر بورس اوراق بهاد ار تهران براساس امتیاز کسب  شد ه از نظر 
کیفیت افشا و اطاع رسانی مناسب، بیمه "ما" توانست د ر میان شرکت های بیمه ملزم به 
ارایه پیش بینی ، سومین رتبه را از آن خود  کند .اد اره نظارت بر ناشران بورسی رتبه بند ی 
شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس اوراق بهاد ار تهران را براساس امتیاز کسب  شد ه از نظر 
کیفیت افشا و اطاع رسانی مناسب برای د وره د وازد ه ماهه منتهی به 29اسفند  9۶ به همراه 
اطاعات مقایسه ای د وره د وازد ه ماهه منتهی به ۳0آذر9۶ اعام کرد  که بر این اساس د ر میان 

شرکت های بیمه ای، پس از بیمه آسیا و بیمه البرز، بیمه »ما« رتبه سوم را کسب کرد . 

ضريب نفوذ بیمه به ۲.۳د رصد  رسید 
ترقیاقتصادی:رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به انتشــار آمارهای رشد  اقتصاد ی 
گفت: ضریب نفوذ بیمه د ر کشــور به 2.۳ د رصد  رسید ه است. به نقل از بیمه مرکزی، 
عبد الناصر همتــی میزان ضریب نفوذ بیمه را د ر کشــور، 2.۳ د رصد  اعام کرد .رئیس 
کل بیمه مرکزی افزود : باتوجه به انتشــار رشد  اقتصاد ی و میزان تولید  ناخالص د اخلی 
کشــور د رســال 1۳9۶ و نظر به میزان حق بیمه تولید ی صنعت بیمه کشور د ر سال 
گذشته، مقد ار ضریب نفوذ بیمه )نسبت حق بیمه های بازرگانی به تولید  ناخالص د اخلی(

به 2.۳د رصد  افزایش یافت.

ترقیاقتصادی:نسبت سود  آوری و یا بازد ه سرمایه گذاری یکی   از 
شاخص مهم د ر صنعت بیمه است  که برای سنجش و سامت ثبات 
صنعت بیمه مورد  اســتفاد ه قرار می گیرد  ولی د ر بازه زمانی سال 90 

الی 9۵ با بررســی میانگین بازد ه حقیقی  ســرمایه گذاری د ر 
صنعت بیمه منفی اســت وبخش قابل توجهی نرخ های 

بازد هــی منفی و د ورقمی به بــی ثباتی مالی د ر 
اقتصاد  کان و نرخ های تورم باال د ر سال های 

9۳ برمی گرد د  که با کنترل نرخ تورم نرخ 
بازد ه حقیقی د ر شــرکت های بیمه 

مثبت شد ه است.
امیر صفری رییس پژوهشکد ه 

د ر پنل تخصصی ساختار 
پولــی،  سیاســتگذاری 

نظارت بانکی و ثبات مالی 
بیست و هشتمین همایش ساالنه 

سیاســت های پولی و ارزی با اشــاره به شاخص های 
ســامت گفت: د ر صنعت بیمه، شــاخص های سامت 

د ر  و  د ارد   وجــود   زیــاد ی 
کشورهایی که سیستم 
بیمــه  د ر  نظــارت 
وجــود  د ارد  د یگــر 
هیچ شــاخصی نیاز 
به بررســی نیســت 

چرا که د یگــر نیاز به 
حوزه  بــه  د ولت  ورود  

بیمــه وجود  نــد ارد  بد ین ترتیب 
مزاحمت های د ولت برای شرکت های 

بیمه کاهش پیــد ا می کند  و تد اخل د ر این 
حوزه نزولی می شــود . وی د ر خصوص سیستم توانگری گفت: این 
سیستم می تواند  شاخص های بیمه را به صورت ملی افزایش د هد  و 
مولفه های حاکمیتی د ر آن وجود  د ارد ؛ د ر اتحاد یه اروپا د و شــاخص 

توانگری وجود  د ارد . 
صفری با بیان اینکه شــاخص حق بیمه مشکات زیاد ی د ارد ، افزود : 
شاخص حق بیمه به عنوان یکی از شاخص های صنعت بیمه مشکات 
زیاد ی د ارد  چرا که حق بیمه د ریافت شد ه نشان د هند ه ریسک است و 

د ر صورتی که نرخ های حق بیمه ای افزایش پید ا کند .
رپیس پژوهشــکد ه بیمه خاطرنشان کرد : برای ثبات مالی د ر شرکت 
های بیمه باید  شــاخص سال سن حق بیمه د ر نظر گرفته شود  و بر 

اساس آن می توان تا شرکت های به سوی سامت حرکت کند .
فشارصندوقهایبازنشستگیبهبودجهدولت

د ر اد امه این پنل ســید  فرشاد  فاطمی ارد ســتانی معاون پژوهشی 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مد یریت و برنامه ریزی با بیان اینکه 
مــا می د انیم ابزارهای مالی نوین باعث ثابت مالی می شــود ، گفت: 
اســتخراج این ابزارها یکی از ضرورت هایی است که باید  به آن توجه 

کنیم.
وی با انتقاد  از فشــاری که صند وق های بازنشستگی به بود جه د ولت 
تحمیل می کند ، افزود : یکی از شــاخص هایی که کیفیت حکمرانی 

را به خوبی نشان می د هد  وضعیت صند وق های بازنشستگی است.
معاون پژوهشی موسســه عالی آموزش و پژوهش مد یریت و برنامه 
ریزی با تاکید  بر اینکه اد امه د اد : وقتی حاکمیت منافع کوتاه مد ت را 

به منافع بلند مد ت ترجیح می د هد  اولین جایی که تبعات آن خود  را 
نشان می د هد  صند وق های بازنشستگی است.

توجهجدیبهمبحثکفایتسرمایهدرشرکتهایبیمه
مد یر پژوهشی پژوهشــکد ه پولی وبانکی بانک مرکزی گفت: مبحث 
کفایت سرمایه باید  د ر شرکت های بیمه به منظور پوشش ریسک ها 

فعالیت آن ها مورد  توجه جد ی قرار گیرد .
مریم همتی د ر اد امه این پنل اظهار د اشــت: د ر ارزیابی شاخص های 
سامت و ثبات د ر صنعت بیمه شاخص های مختلفی بر این سنجش 
مطرح می شود  که تنها سه شــاخص به اختصارد ر این پنل را مورد  

بررسی قرار می د هم.
وی افزود : اولین شــاخص که از تقســیم خالص حــق بیمه حقوق 
صاحبان سهام بد ست می آید  و نسبت مهمی است که همواره مورد  
پایش مقامات ناظر صنعت بیمه د ر کشورهای مختلف قرار می گیرد  و 
این شاخص بیانگر این است که چقد ر شرکت های بیمه کشور نسبت 

به صد ور بیمه نامه به میزان سرمایه پایه خود  توجه کرد ه اند .
همتی خاطر نشان کرد : استخراج این شاخص د ر صنعت بیمه کشور 
بیانگر این است که این نسبت خیلی فراتر از استاند ارد های انجمن ملی 
ناظران بیمه است وحد اکثر این شاخص ۳ بر اساس استاند ارد های بین 
المللی د ر نظر گرفته شــد ه اســت که با بررسی این نسبت د ر چهار 
شرکت بزرگ بیمه کشور که د ر حد ود  ۶0 د رصد  بازار بیمه را به خود  

اختصاص د اد ه است ۶ برابر حد  مجاز است.
مد یر پژوهشــی پژوهشکد ه پولی وبانکی بانک مرکزی افزود : شرکت 

بیمه ایران به عنوان بزرگترین شــرکت بیمه که د ر حد ود  ۳8 د رصد  
سهم بازار را د ر اختیار د ارد  این نسبت د ر این شرکت بر اساس اخرین 
آمارهای رسمی د ر سال 9۵ برابر 1۵ د رصد  که ۵ برابر حد  مجاز است 
ونشــانگر این اســت که د ر صنعت بیمه با مشکل کفایت سرمایه به 

صورت جد ی مواجه هستیم.
وی اذعان د اشت: بیمه مرکزی اقد امات خوبی د ر جهت 
افزایش ســرمایه شرکت های بیمه انجام د اد ه است 
ود ر سال گذشته شــرکت های بیمه مجامع فوق 
العاد ه ای به منظور افزایش ســرمایه برگزار کرد ند  که 
امید واریم با اقد ام جد ی  بیمه مرکزی به سمت حل این مشکل 

د ر خصوص کفایت سرمایه حرکت کنیم.
همتی یاد آور شد : یکی د یگر از نسبت ها، نسبت سود  آوری 
و یا بازد ه ســرمایه گذاری اســت که برای ســنجش و 
ســامت ثبات صنعت بیمه مورد  استفاد ه قرار می 
گیرد  وهمانطور که اســتحضار د ارید  مد یریت 
بیمه پرتفوی ســرمایه گــذاری د ر صنعت 
بیمه برای این است که این صنعت بتواند  
ذخایر بیمه گــذاران را حفظ کند  وتوانایی 
د ر ایفای تعهد ات خود  را د اشــته باشد خیلی 
مهم است و بر این اساس آیین نامه شماره ۶0 د ر 
خصوص ســرمایه گذاری های شرکت های بیمه 

بانک مرکزی ارائه کرد ه است.
وی اد امه د اد : البته د ر بعضی موارد  این آیین نامه 
الزام آور نبود ه و نسبت سرمایه ثابت د ر آیین نامه 
این موارد  رعایت نشد ه است و د ر بازه زمانی 90 الی 
9۵ با بررسی میانگین بازد ه حقیقی  سرمایه گذاری د ر 
صنعت بیمه منفی است وبخش قابل توجهی نرخ های بازد هی 
منفــی و د ورقمی به بی ثباتی مالی د ر اقتصاد  کان و نرخ های تورم 
باال د ر ســال های 9۳ برمی گرد د  که با کنترل نرخ تورم شــاهد  نرخ 

بازد ه حقیقی د ر شرکت های بیمه مثبت شد ه است.
مد یر پژوهشــی پژوهشــکد ه پولــی وبانکی بانک مرکــزی خاطر 
نشــان کرد : شرکت های بیمه ای د اشــته ایم که نرخ بازد ه حقیقی 
بــاالی 10 د رصــد  را بــه ثبت رســانید ه اند  که د ر نــرخ های بین 
المللی بــازد ه قابل قبولی اســت والبتــه هنوز د ر کشــور نیازمند  
 تقویــت نظارت از بعد  تقویت مد یریت بهینه پرتفوی شــرکت های 
بیمه هستیم. همتی گفت: نسبت د یگر نسبت توانگری مالی شرکت 
های بیمه از ســال 91 به صورت رسمی اعام شد ه و نکته ای که د ر 
خصوص توانگری مالی مطرح است د ر نظر گرفتن حاشیه امن 100 
د رصد  د ر حال حاضر برای این نســبت است که به این مفهوم است 
که اگر شرکتی نسبت توانگری اش 100 به باال باشد ، سرمایه موجود  
آن تکاپوی پوشش بیمه تمامی ریسک های ناظر بر فعالیت های آن 

شرکت بیمه ای را د ارد .
وی اد امه د اد : اما بحث د یگر این اســت که بر اساس مد ل های معتبر 
جهانی این آســتانه امن د ر حد ود  200 و بیشتر تعریف می شود  و بر 
اســاس آخرین آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی شرکت های بیمه 
انگشت شماری هستند  که از نســبت توانگری باالی 200 د رصد ی 
برخورد ار باشــند  وحتی اگر همان نسبت آستانه 100 د رصد  د ر نظر 
بگیریم، مشخص است د ر سال 9۶ سرمایه نیمی از شرکت های بیمه 
ای کشور، تکاپوی ریسک فعالیت آن ها را نمی د هد  و از این بابت به 

صورت جد ی باید  بحث کفایت سرمایه مورد  توجه قرار گیرد .

ترقیاقتصادی: مد یرعامل سازمان تامین اجتماعی 
د رخصوص صــد ور غیرحضــوری د فترچه های بیمه 
د رمان گفت: عد م نیاز به مراجعه حضوری برای صد ور 
و تمد ید  د فترچه هم اکنون د ر بسیاری شعب آغاز شد ه 
و تا هفته تامین اجتماعی شــرایطی را ایجاد  خواهیم 
کرد  که د فترچه ها به د رب منازل ارســال و نیازی به 

مراجعه به شعب نباشد .
وی افزود : اقد اماتی د ر راستای حمایت از اشتغال د اریم. 
د ر همین راستا د ر قالب طرح مشوق های اشتغال هم 
اکنون کلیه کارگاه های تولید ی می توانند  به ازای هر د و 
نفــر که جذب و بکارگیری می کنند  از مزایای بیمه ای 
برای یک نفر از آنها اســتفاد ه کننــد . به این معنا که 
اگر کارگاهــی د و فرد  زیر ۳۴ ســال و د ارای مد رک 
کارشناسی را جذب کند ، برای یک نفر آنها از معافیت 

حق بیمه کارفرمایی برخورد ار می شود .
تسهیالتتامیناجتماعیبهدارندگانمشاغل

مجازیوکسبوکارخانگی
مد یرعامل ســازمان تامین اجتماعی د رباره مشاغل 
فضــای مجازی و کســب و کار خانگی نیز گفت: د ر 
این موارد  ســازمان تســهیاتی ایجاد  کرد ه که افراد  
با معرفی صنوف مربوطه از مزایای بیمه ای اســتفاد ه 
کنند . د ر همین زمینه با خانه موســیقی، تئاتر، خانه 
ســینما و مشــاغل فضای مجازی تفاهم نامه هایی 
منعقد  شد ه است.وی با اشاره به تفاهم نامه با معاونت 
علمی فناوری ریاســت جمهوری گفت: بر این اساس 
کلیه قرارد اد هایی که مجری آنها شــرکت های د انش 
بنیان باشــند  از محاســبه ضرایب حق پیمان معاف 

هستند .
 مذاکره با وزیر ارتباطات برای کمک به استارت آپ های

نوربخش اد امه د اد : مذاکراتی بــا وزیر ارتباطات برای 
کمک به اســتارت آپ های ثبت شــد ه، د ر حال انجام 
است که به د نبال آن هیات مد یره آنها که سهام د ارند  
از معافیت کامل حق بیمه برخورد ار شوند . تسهیاتی 
برای اصحاب رســانه د ر راســتای تفاهــم با معاونت 
مطبوعاتی نیز د رنظر گرفته شــد ه اســت و تا کنون 

12هزار نفر تحت پوشش رفته اند .
وی بــه بیمه راننــد گان نیز اشــاره و عنــوان کرد : 
علیرغــم عد م تامین منابع هد فمند ی برای پوشــش 
بیمه رانند گان همچنان بیمه پــرد ازی آنها اد امه د ارد . 
مذاکراتی با ســازمان برنامه د اریم تا این روند  با تامین 

منابع اد امه یابد  و تعد اد  آنها افزایش یابد .

خوش کارفرمایان جرایم بخشــودگی مهلت
حسابتا10تیرماهادامهدارد

مد یرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مهلت 
بخشود گی جرایم کارفرمایان خوش حساب نیز شروع 
شــد ه و تا 10 تیرمــاه اد امه د ارد  گفــت: کارفرمایان 
عاوه بر بخشود گی جرائم از امکان تقسیط بد هی نیز 
بهره مند  میشوند .نوربخش د رخصوص روند  واگذاری 
شرکت های شســتا عنوان کرد : خروج د ولت از بنگاه 
د اری، سیاســت د ولت است و بســیاری از مشکات 
موجود  را مرتفع خواهد  کرد . اکنون ۵۴ شرکت از 1۳0 
بنگاه را به مزاید ه گذاشتیم و تعد اد ی د ر حال واگذاری 
است و منابع ناشی از آن د ر بخش های سهام د اری و 
د ر محل هایی که ارزش افزود ه د ارد  وارد  خواهد  شــد ، 
البته از سهام د اری به طور کامل خارج نمی شویم و د ر 
حد  ۴0 د رصد  ســهام د ار خواهیم بود . به طور کامل و 

طی د و سال از بنگاه د اری خارج خواهیم شد .
صدورغیرحضوریدفترچههایبیمهدرمان

وی د ر پاسخ به پرسشــی مبنی بر صد ور غیرحضوری 
د فترچه های بیمه د رمان اظهار کرد : عد م نیاز به مراجعه 
حضوری برای صد ور و تمد یــد  د فترچه هم اکنون د ر 
بسیاری شــعب آغاز شــد ه و تا هفته تامین اجتماعی 
شــرایطی را ایجاد  خواهیم کرد  که د فترچه ها به د رب 

منازل ارسال و نیازی به مراجعه به شعب نباشد .
دفترچه حذف بــا میلیاردی 15 صرفهجویی
درماندرمراکزملکیوصدورنسخالکترونیکی

مد یرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی د رباره حذف 
د فترچه های بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: این طرح 
به صورت سراسری د ر مراکز ملکی سازمان انجام شد  
و تا کنون 70 میلیون نســخه الکترونیک ایجاد  و 1۵ 

میلیارد  تومان بابت چاپ د فترچه ها صرفه جویی شد .
نوربخــش اد امه د اد : حذف د فترچــه د ر مراکز طرف 
قرارد اد  نیز د ر ســه استان پایلوت شــد ه و به زود ی ۵ 
استان د یگر به این طرح ملحق می شوند  و امید واریم تا 

آخر سال کل مراکز تحت پوشش بروند .
وی د رباره اقد امات انجام شــد ه برای حمایت از کاالی 
ایرانی گفت: برای این امر ۶00 میلیارد  تومان د ر بود جه 

پیشنهاد  شد ه و اقد امات موثری د ر حال انجام است.
تالشبرایتهیهآییننامههمساســازیحقوق

بازنشستگان
مد یرعامل ســازمان تامین اجتماعی د رباره همســان 
ســازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: د ر برنامه ششم 

توسعه مقررشد ه تا پایان ســال د وم برنامه آیین نامه 
مربوط تهیه شود . معاونت بیمه ای مشغول بررسی فنی 

است تا آیین نامه تهیه و د ر بود جه 98 وارد  شود .
کولبرانصنفمشــخصیبرایبرخورداریاز

امکاناتبیمهایندارند
وی د رباره بیمه کولبران نیز اظهار کرد : مشــاغل برای 
بیمه شــد ن یا باید  د ارای کارگاه بود ه یا کد  مشخص 
د اشته باشند ؛ کولبرها جزو صنوف مشخصی نیستند . 
اکنــون ۵0 هزار باربر تحت پوشــش اند  که ســهم 
کارفرمایی شان را د ولت می د هد  اما کولبرها اگر صنوف 
مشخصی د اشته و د ارای هویت صنفی باشند  می توانند  

از امکان بیمه استفاد ه کنند .
میزانبدهیشهرداریهابهتامیناجتماعی

نوربخش میزان مطالبه این ســازمان از شهرد اری ها 
را نیــز اعام و عنوان کــرد : 1000  میلیارد  تومان از 
کل شهرد اری های سراسر کشور طلبکاریم که بخشی 
مربوط به تهران است. بخشی از این بد هی محقق شد ه 
اما هنوز بخشی از آن تسویه نشد ه است. کمک کرد یم 
این بد هی را بــا عوارض و زمین هم تهاتر کنیم که تا 

کنون انجام نشد ه است.
مذاکرهبرایحلمشــکلبیمههنرمندانو

دریافتضریبحقپیمان
مد یرعامــل ســازمان تامین اجتماعی بــا بیان اینکه 
مشغول مذاکره برای حل مشــکل بیمه هنرمند ان و 
د ریافت ضریب حق پیمان هستیم گفت: همانطور که 
ضرایب حق بیمه پیمان را برای مشــاغل د انش بنیان 
حذف کرد یم د ر حال مذاکره ایم تا برای بیمه هنرمند ان 
نیز این امر محقق شــود .نوربخش د ر اد امه با اشاره به 
ارائه متمرکز هفت خد مت کوتاه مد ت د ر سازمان چون 

پرد اخت لیســت اینترنتی حق بیمه گفت: امید واریم 
صد ور غیرحضوری د فترچــه بیمه نیز تا هفته تامین 
اجتماعی د ر تیرماه انجام شود . همچنین اقد ام به ایجاد  
میز خد مت د ر شــعب کرد یم تا د یگر نیازی به رفتن 
به طبقات مختلف و طی بوروکراســی ها و نوبت د هی 
نباشــد ، البته به ند رت ممکن است به لحاظ فیزیک 
محل امکان تشــکیل میز د ر طبقه اول نباشد  و از اول 
تیر بسیاری نیاز مرد م برای انجام امور با د اد ن کد های 

رهگیری مرتفع شود .
وی د ر پاســخ به اینکه آیا مشکاتی د ر پی واریز حق 
بیمه د رمان به حســاب خزانه بوجود  نیامد ه اســت؟ 
عنوان کرد : مشــکلی برای د ریافــت اعتبارات بوجود  
نیامد ه و بافاصله پس از واریز به خزانه، این مبالغ به ما 

تخصیص می یابد  و مشکلی ند اریم.
بیمه دفترچههای جلد بهروی ابنسینا تصویر

مینشیند
مد یرعامل سازمان تامین اجتماعی د رباره حذف تصویر 
ابن ســینا از جلد  د فترچه های بیمــه نیز گفت: برای 
مد ت کوتاهی تصویر ابن سینا از روی جلد  حذف شد ه 
و د ر د فترچه های آیند ه تمثال ابوعلی ســینا با طراحی 
زیباتری چاپ خواهد  شد .وی د رباره هولد ینگ هکتا نیز 
گفت: هولد ینگ هکتا، هولد ینگ گرد شگری است و قطار 
رجا، هتل های هما، آباد گران و چند  شرکت د یگر د ر آن 
تجمیع شد ه اند . هتل های هما قبا ضررد ه بود  و اکنون 
به سود د هی رسید ه است. هتل همای مشهد  که 1۴ سال 
مخروبه بود  بازسازی شد  و قطار رجا د ر حمل و نقل ریلی 
مشغول جابجایی مسافر است. اقد امات خوبی انجام شد ه 
و امید  اســت با مذاکراتی که برای جذب سرمایه د اریم 

نسبت به بازسازی مجموعه ها اقد ام کنیم.

 ارسال د فترچه های بیمه د رمان به د رب منازل

تسهیالت تامین اجتماعی به د ارند گان مشاغل مجازی 
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به  ارز  تخصیص  د ارد   قصد   د ولت   : اقتصادی ترقی
وارد ات کاال را اولویت بند ی کند  به گونه ای که کاالهای 
مواد   نفت،  صاد رات  از  حاصل  ارز  با  حیاتی  و  اساسی 
صاد رات  ارز  با  ضروری  کاالهای  و  تولید   خطوط  اولیه 
حاصل  ارز  با  مصرفی  کاالهای  و  معد نی  و  پتروشیمی 
ارز  نرخ  البته  شود .  تأمین  خرد   و  غیرنفتی  صاد رات  از 
برای هر سه گروه همان نرخ مصوب خواهد  بود  اما گروه 
اول یارانه ۴00 تومانی می گیرند  و گروه سوم باید  بهای 

ارزش نامه صاد راتی را بپرد ازند .
بر اساس طرح جد ید  د ولت، ازاین پس کاالهای اساسی از 
محل ارزهای حاصل از صاد رات نفت، کاالهای واسطه ای 
و مواد  اولیه خطوط تولید  از محل ارز ناشی از صاد رات 
ارز صاد رات  با  پتروشیمی و معد نی و کاالهای مصرفی 

غیرنفتی و ُخرد  تأمین خواهد  شد .
پس از تصمیم هیات اقتصاد ی د ولت برای یکسان سازی 
نرخ ارز، تمامی صاد رکنند گان مکلف شد ند  ارز حاصل از 
صاد رات خود  را به نرخ مصوب د ر سامانه نیما عرضه کنند  
و د ر مقابل د ولت وعد ه د اد  ارز مورد نیاز برای وارد ات را 
نیز با همان نرخ مصوب د ر اختیار وارد کنند گان قرار د هد  

و مانع افزایش قیمت ها د ر سطح بازار شود .
پیرو این تصمیمات، صاد رکنند گان به واسطه باالتر بود ن 
ارز  مصوب  قیمت  از  صاد راتی  کاالی  تمام شد ه  قیمت 
فروش ارزهای صاد راتی خود  د ر سامانه نیما را زیان بار 
منجر  مساله  این  کرد ند .  عنوان  اقتصاد ی  فاقد  صرفه  و 
آنها  رایزنی  و  صاد رکنند گان  فعالیت  مقطعی  تعلیق  به 
د اشت.د رنهایت  همراه  به  را  د ولت  و  مرکزی  بانک  با 
د ولت برای رفع نگرانی صاد رکنند گان عمد ه وعد ه د اد  با 
محاسبه خوراک صنایع پتروشیمی بر مبنای ارز مصوب 
د هد   کاهش  را  آنها  صاد راتی  تولید ات  تمام شد ه  قیمت 
د ر  را  خود   صاد رات  از  حاصل  ارز  نیز  آنها  عوض  د ر  و 
سامانه نیما عرضه کنند .از سوی د یگر د ولت برای رفع 
نگرانی صاد رکنند گان غیرنفتی و عمد تاً خصوصی کشور 
اند یشید  و طبق گفته مجتبی خسروتاج  نیز تمهید اتی 
صد ور  با  شد   مقرر  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
اظهارنامه صاد راتی برای آنها، مقد مات فروش ارز حاصل 

از صاد رات غیرنفتی و ُخرد  به نرخ توافقی مهیا شود .
بر این اساس، یک صاد رکنند ه بخش خصوصی د ر ازای 
صاد رات خود  اظهارنامه ای می گیرد  که می تواند  آن را به 
بفروشد .   ۳ گروه  کاالهای  وارد کنند گان  به  توافقی  نرخ 
د ر این فرایند  قیمت ارز د ر این اظهارنامه ها همان نرخ 
مصوب خواهد  بود  اما وارد کنند ه باید  بهای اظهارنامه را 

نیز به صورت جد اگانه و توافقی بپرد ازد .
همایش  حاشیه  د ر  نیز  مرکزی  بانک  رئیس کل  امروز 

سیاست های پولی و ارزی اولویت بند ی تخصیص ارز به 
ایبنا گفت:  به  تائید  کرد  و  را  گروه های سه گانه کاالیی 
از  هستند   حیاتی  و  اساسی  که  کاالها  از  سری  یک 
مواد   اینکه  ضمن  می شوند   ارز  تأمین  نفتی  د رآمد های 
از طریق صاد رات  اولیه کارخانجات و کاالهای ضروری 

کاالهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند  شد .
به گفته ولی اهلل سیف 20 د رصد  از صاد رات غیرنفتی و 
همچنین ارز صاد رکنند گان ُخرد  نیز به وارد ات کاالهای 
گفته  شرایط  این  می یابد .د ر  تخصیص  بعد ی  اولویت 
می شود  د ولت د ر راستای اجرای سیاست یکسان سازی 
نرخ ارز و اولویت د اد ن به تأمین ارز ۴200 تومانی برای 
کاالهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای 
از  که  کرد ه  اتخاذ  مهمی  و  تصمیمات حساس  گذشته 
جمله آن، توقف پذیرش پروند ه های متقاضیان تخصیص 
بود ه  بانک ها  از سوی  تومانی  بر مبنای د الر ۴200  ارز 

است.
اکنون د ولت تصمیم گرفته که د ر راستای مصرف بهینه 
را  وارد اتی  کاالهای  اعتبار  تأمین  کشور،  ارزی  منابع 
اولویت بند ی کرد ه و با نرخ های متفاوتی بر مبنای د الر 
۴200 تومانی، تقاضای وارد کنند گان را پاسخ د هد . د ر 
ابتد ایی اجرای طرح که د ولت  از همان هفته های  واقع 
اعام کرد  همه تقاضاهای رسمی وارد ات حتی کاالهای 
لوکس را هم با د الر ۴200 تومانی تأمین ارز خواهد  کرد ، 
انتقاد ات زیاد ی به د ولت وارد  شد  مبنی بر اینکه نباید  

کاالهای  برخی  به  و  د اد   تاراج  به  را  ارزی کشور  منابع 
اولیه و  غیرضروری را هم مثل کاالهای اساسی و مواد  
ماشین آالت مورد نیاز تولید ، با د الر ۴200 تومانی تأمین 
ارز  نرخ  یکسان سازی  از  ماه  د و  حد ود   کرد .گذشت  ارز 
و   است  بود ه  د رست  منتقد ان  استد الل  که  د اد   نشان 
تأمین  از پروند ه هایی که د ر حوزه تخصیص و  بسیاری 
ارز  د ریافت  به  موفق  تومانی  د الر ۴200  مبنای  بر  ارز 
سهم  و  بود ند   مصرفی  و  غیرضرور  کاالهای  شد ند ،  

کاالهای اساسی کمتر بود .
معد ن  صنعت،  وزارت  رسمی  آمار  اساس  بر  حتی 
بیست  تا  جاری  سال  فرورد ین ماه  اول  از  تجارت   و 
خرد اد ماه کاالهای اساسی ۴0۶0 فقره ثبت سفارش به 
هزار   ۴7 مصرفی  کاالهای  د الر،  میلیون   17۶0 ارزش 
کاالهای  د الر،  میلیون   2۶۶2 ارزش  به  فقره   9۳۴ و 
با 12۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش 1۵ هزار  واسطه ای 
و  با ۳1 هزار  میلیون د الر، کاالهای سرمایه ای  و ۳00 
ارزش ۴280 میلیون د الر و سایر کاالها  به  فقره   ۶۵۶
1۳ هزار و ۶1۳ فقره 1 هزار و 91 میلیون د الر به ثبت 
رساند ند ؛ به نحوی که ثبت سفارش کاالهای اساسی نیز 
کاالیی  گروه های  میان  د ر  خود   به  را  میزان  کمترین 
هم  را  کمتری  ارز  طبیعتاً  پس  د اد ؛  اختصاص  خود   به 

د ریافت کرد ه است.
را  متعد د ی  بخشنامه های  د ولت  که  است  اینجا  نکته 
و  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  ممنوعیت  روی  بر 

ضروری مورد نیاز مرد م صاد ر کرد ه، د رحالی که د ر مورد  
روی  بر  نظارتی  هیچ گونه  لوکس،  و  غیرضرور  کاالهای 
د اشته  وجود   هم  اگر  یا  و  ند ارد   وجود   قیمت گذاری 
اساسی  کاالهای  بر  که  نظارت هایی  به سختی  باشد ، 
وارد کنند گان  برخی  بنابراین  نیست؛  می گیرد  صورت 
با  و  وارد  کرد ه  کاال  تومانی  با د الر ۴200  می توانستند  

د الر 7 هزارتومانی د ر بازار بفروشند .
را  خود   رویکرد   این  تا  گرفته  تصمیم  د ولت  اما  اکنون 
گفتگو  د ر  مقام مسئول  اساس یک  این  بر  د هد .  تغییر 
با خبرنگار مهر از طرح جد ید ی د ر د ولت خبر می د هد  
که بر مبنای آن، د ولت برای تخصیص ارز، اولویت بند ی 
کاالها را د ر د ستور کار قرار د اد ه است؛ بر این مبنا سه 
اولویت تعیین شد ه که با نرخ های پایه ۴200 تومانی به 
ازای هر د الر، اما د ر عمل با نرخ ریالی متفاوت، تأمین ارز 
خواهند  شد .جزئیات این طرح که برای تصویب نهایی به 
د ولت ارسال شد ه ازاین قرار است که کاالهای اساسی د ر 
اولویت اول قرار گرفته و  ارز مورد نیاز برای وارد ات آنها از 
محل د رآمد های ناشی از فروش نفت تأمین خواهد  شد  . 
البته طبق تعهد  د ولت، به ازای هر د الر، ۴00 تومان نیز 

یارانه به آنها اختصاص می یابد .
د امی  نهاد ه های  برنج،  روغن،  گند م،  اقام همچون  این 
یارانه  اختصاص  و  تومانی   ۴200 د الر  نرخ  با  حبوبات 
حساب،  این  با  که  شد   خواهند   ارز  تأمین  ۴00تومانی 
نرخ هر د الر برای این گروه کاالها ۳800 تومان خواهد  
بود  تا اختاف قیمتی وارد ات آنها با ارز مباد له ای قبلی 
تغییرات  بازار  سطح  د ر  کاالها  این  و  برسد   حد اقل  به 
اولیه  مواد   باشند .همچنین  ند اشته  قابل توجهی  قیمتی 
قرار  د وم  اولویت  د ر  سرمایه ای  و  واسطه ای  کاالهای  و 
گرفته اند  و تأمین ارز مورد نیاز برای وارد ات آنها از محل 
از صاد رات پتروشیمی، فوالد  و مواد  معد نی   ارز حاصل 

خواهد  بود .
این اقام شامل مواد  اولیه، ماشین آالت خطوط تولید  و...  
از د رآمد های ارزی حاصل از صاد رات پتروشیمی و فوالد  
و مواد  معد نی که د ر سامانه نیما عرضه می شود ، با نرخ 
مصوب و د الر ۴200 تومانی تأمین اعتبار خواهند  شد  
و بر اساس اعام قبلی د ولت، د ر سطح بازار نیز باید  با 
قیمت گذاری مبتنی بر د الر ۴200 تومانی عرضه شوند .

وارد ات  به  ارز  تخصیص  سوم  اولویت  اما،  پایان  د ر 
کاالهای مصرفی و خاص اختصاص یافته است که تأمین 
ارز مورد نیاز وارد ات آنها از محل ارز حاصل از صاد رات 
نیستند   نیما  سامانه  د ر  ارز  ارائه  به  ملزم  که  کاالهایی 
اظهارنامه  قیمت  به اضافه  تومانی   ۴200 د الر  نرخ  با 

صاد راتی تأمین خواهد  شد. 

سناریوهایارزیدولتبرایوارداتکاال
تخصیص ارز وارد ات اولويت بند ی می شود 

نقد ينگی د ر اختیار 
سود اگران است 

هپکو د ر شرایط سختی 
قرار گرفته است. یکی 
از مهم ترین مشکات 
هپکــو این اســت که 
های  بخــش  و  د ولت 
مســئول د ر ســازمان 
خصوصــی ســازی به 
موقع و د رست تصمیم 
نمی گیرند  د ر حالیکه 
این  روشن  تصمیمات 
بخش ها می تواند  مشــکات بنگاه هایــی مثل هپکو را مهار 
کند  و مانع تعطیلی بنگاه های اقتصاد ی بزرگ شود . د ولت باید  
نیازهایش را از طریق هپکو تامین کند  چراکه امروز مهم ترین 
مشکل هپکو مشکل تقاضاست. د ر سال هایی است که نرخ ارز 
ســه برابر افزایش یافت، امکان خرید  خارجی برای بنگاه های 
تولید ی بسیار سخت شد . محد ود یت نقد ینگی بنگاه ها و عد م 
پشــتیبانی از آن ها باعث شد  هپکو به عنوان یک نمونه نتواند  
جریان تولید  را حفظ کند . د ر سال 91 بنگاه های که از یوزانس 
ارزان قیمت خارجی استفاد ه می کرد ند  و تنها 10 د رصد  از پول 
ارز را برای گشــایش ال سی می پرد اختند ، مجبور به پرد اخت 
100 د رصد  آن شد ند  و عاوه بر آن باید  ۳۵ د رصد  از مبلغ مورد  
نظــر را به طور مازاد  تا زمان ارائه برگ ســبز گمرکی پرد اخت 
می کرد ند . د ر آن ســال با توجه به ســه برابر شد ن نرخ ارز نیاز 
بنگاه ها به نقد ینگی ۳0 د رصد  افزایش پید ا کرد  د رحالیکه تقاضا 
د ر بازار نیز کوچک شد ه بود . تحوالت کنونی نرخ ارز زمینه تکرار 
چنین مشــکاتی را برای اقتصاد  کشور به ویژه بنگاه هایی که 
خرید  خارجی د ارند ، فراهم کرد ه اســت و این د ر حالی اســت 
که د ولت می تواند  راهکارهای حل چنین مشــکاتی را عملی 
کرد ه و جلوی تعطیلی بنگاه ها را بگیرد . از سوی د یگررخد اد های 
اقتصاد ی اخیر نشان می د هد  که نقد ینگی سرگرد ان و مازاد  د ر 
اقتصاد  ایران تا چه اند ازه مشکل زاست. رخد اد های اخیر نشان 
می د هد  که این نقد ینگی د ر اختیار کسانی است که سود اگری 
د ر اقتصاد  هد ف آن هاست. علت رشد  فزایند ه نقد ینگی مفصل 

است و شاید  با توجه به شریط کنونی اجتناب ناپذیر باشد . 
عاوه بر عرضه پولی که توسط د ولت انجام می شود  آنچه مرد م 
د ر د ست بانک ها د ارند  معاد ل نرخ سود  بانکی افزایش می یابد  
اما نکته مهم تر بی برنامگی د ولت د ر این باره است.  اگر د ولت 
برای مد یریت نقد ینگی و محد ود یت د امنه عملیات سود گران 
برنامه ای ند اشته باشد  مشکات جد ی تری د ر آیند ه گریبان 

اقتصاد  ایران را خواهد  گرفت.          

دیدگاه

جلســه مجمع عمومی عاد ی سالیانه شــرکت معد نی و صنعتی چاد رملو رأس ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه مورخ 1۳97/0۳/2۳ د رمحل مجموعه فرهنگي 
ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تاش با حضور حد ود  9۳ د رصد  سهامد اران برگزار شد .

جلسه پس از انتخاب آقاي محمد  رضا خورسند ي بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان مهرد اد  نعمتی  و مرتضی علي اکبري و د بیری  جلسه جناب آقاي مهند س 
محمود نوریان  رسمیت یافت .د ر این جلسه جناب آقای محمود ی نمایند ه محترم سازمان بورس و اوراق بهاد ار و جناب آقای بهرامیان نمایند ه موسسه حسابرسي 
رایمند  و همکاران حضور د اشته و آقاي مهند س محمود  نوریان بعنوان مد یر عامل شرکت گزارشي از عملکرد  برنامه هاي اجرایي شامل عملیات استخراج ، تولید  و 
فروش محصوالت و پیشرفت فیزیکي طرحهاي د ر د ست اجراء به اطاع حضار رساند  و د ر طول برگزاري ایشان و مد یر امور مالي و اقتصاد ي  به سواالت مطروحه 
پاسخ د اد ند  .د ر اد امه جلسه گزارش بازرس قانوني د ر خصوص عملکرد  هیات مد یره ، صورتهاي مالي مشتمل بر ترازنامه ، سود  و زیان و یاد د اشت هاي پیوست 
آن براي سال مالي منتهي به 1۳9۶/12/29 قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مد یره و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن تائید  عملکرد  هیات مد یره  

صورتهاي مالي و یاد د اشت هاي پیوست آن براي سال مالي منتهي به 1۳9۶/12/29 را تصویب نمود  و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد  تصویب قرار گرفت .
1-د ر ارتباط با تقسیم سود  سال مالي منتهي به 1۳9۶/12/29 مقرر گرد ید  مبلغ 11،0۵۵،000 میلیون ریال )به ازاي هر سهم ۳۳0ریال ( بین سهامد اران 

توزیع گرد د .
2-معامات مشمول ماد ه 129 الیحه اصاحي قانون تجارت مورد  تائید  و تصویب قرار گرفت .

۳-حق حضور و پاد اش هیات مد یره تعیین شد .
۴- موسسه حسابرسي رایمند  و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي د ش و همکاران به عنوان بازرس علي البد ل براي سال مالي 

1۳97 انتخاب شد ه اند .
۵- روزنامه هاي د نیاي اقتصاد  جهت د رج آگهي هاي شرکت تعیین گرد ید  

۶-مجمع مراتب  تقد یر خود  را از زحمات هیات مد یره و کلیه کارکنان شرکت اعام د اشت . 
براساس همین گزارش مهند س نوریان مد یر عامل شرکت معد نی و صنعتی چاد رملو د ر گزارش عملکرد  هیات مد یره د ر سال 1۳9۶ د ست یابی به اهد اف 
فراتر از برنامه و موفقیت  حاصل شد ه را به جهت تاش کلیه کارکنان ، رهنمود ها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مد یره 

د انست و گزارشی از طرحهای بهره برد اری شد ه و طرحهای آتی شرکت ارائه نمود  .
-اهدافمدیریتوراهبردهایمدیریتیبرایدستیابیبهاهداف:

-اهدافکوتاهمدتپیشبینیومحققشدهبرایسال1396:
- اد امۀ روند  اجرای برنامه های تولید  کنسانتره سنگ آهن ، باالتر از ظرفیت اسمی )مشابه سالهای گذشته( و تولید  محصوالت سنگ آهن د انه بند ی شد ه 

گند له، فوالد  )و نورد  میلگرد  د ر شرکت فوالد  سرّمد  ابرکوه( طبق برنامۀ مصوب سال 1۳9۶.
- آغاز تولید  تجاری ۳00 هزار تن محصول شمش فوالد  د ر کارخانۀ فوالد  چاد رملو.

اد امۀ عملیات اجرائی نصب تجهیزات و ماشین آالت پروژه احد اث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفبت  سالیانه  1.۵۵0.000 تن آهن اسفنجی، د ر جوار کارخانۀ 
فوالد  و گند له سازی و حصول به پیشرفت فیزیکي مناسب و شروع راه اند ازی آزمایشی د ر تیر ماه سال 1۳97.

- تولید  ۳00 هزار تن میلگرد  د ر طرح شرکت صنایع آهن و فوالد  َسرمد  اَبرکوه.
- نهایی نمود ن عملیات طرح تأمین آب از محل اجرای شبکه فاضاب شهرستان ارد کان و انتقال آب به مجتمع گند له سازی ارد کان و بهره برد اری کامل از 

طرح فوق د ر سال 1۳9۶.
اهدافبلندمدت:

پیشبینیاجرایطرحهایآتی:
د ر مورد  طرح های و برنامه های آتی این شرکت د ر د ورنمای ۵ سال آیند ه، ۳ طرح مهم د ر د ست مطالعه و برنامه ریزی می باشد  :

- طرح احد اث 2 واحد  نورد  به ظرفیت ســالیانه 1/2 میلیون تن میلگرد ، د ر جوار کارخانۀ فوالد  ســازی واقع د ر مجتمع صنعتی چاد رملو و با سرمایه گذاری 
۳.000 میلیارد  ریال )استفاد ه از فاینانس خارجی(.

- احد اث کارخانۀ گند له سازی جد ید  با ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن د ر مجتمع صنعتی چاد رملو و با سرمایه گذاری 9.000 میلیارد  ریال)استفاد ه از 
فاینانس خارجی(. 

- برنامه  جهت د ستیابی به معاد ن جد ید  جهت بهره برد اری 
فعالیتهای اصلی شرکت د ر 1۳9۶/12/29 و مقایسۀ آن نسبت به برنامۀ سال 1۳9۶ و سال مالی قبل به شرح جد ول زیر می باشد .

با توجه به اطاعات جد ول باال شرکت توانسته است 108د رصد  برنامۀ سال 1۳9۶ را پوشش د هد . بر همین اساس عملکرد  فعالیت های اصلی شرکت د ر سال 
مالی منتهی به 1۳9۶/12/29 نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان 12۳د رصد  برخورد ار می باشد .

اهدافشرکتدرنحوۀترکیبسرمایهگذاریها:

امورمالی–عملکردبودجهدرمقایسهبابرنامه:

د ر مجمع عمومي سالیانه شركت معد نی و صنعتی چاد رملو )سهامی عام(

توزيع مبلغ ۳۳0ريال سود  خالص به ازاي هر سهم براي سهام د اران 

 عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
لطفاهللسعیدی

جد ول وضعیت و ترکیب سرمایه گذاری ها د ر پایان سال مالی منتهی 1396/12/29

صنعت
تجارت
و



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 56 - نیمه دوم  خرداد 1397

روح انگیز ســامی نژاد  با نام اصلی صد یقه ســامی نژاد  ســوم تیر ماه 
سال129۵ د ر بم به د نیا آمد .

 او پــد رش را د ر د وران کود کــی از د ســت د اد  و با ماد رش زند گی 
می کرد . روح انگیز د ر 1۳ ســالگی به ازد واج فرد ی به نام د ماوند ی 
د رآمد  و با او به هند وســتان مهاجرت کرد . د ماوند ی د ر اســتود یو 
امپریال فیلم بمبئی رانند ه ارد شیر ایرانی صاحب این استود یو بود  که 
بعد ها »د ختر لر« اولین فیلم ناطق سینمای ایران را با بازی سامی نژاد  
تهیه و کارگرد انی کرد . »د ختر لر« د ر حالی ساخته شد  که حد ود  ۴0 

سال از تولد  سینما د ر د نیا می گذشت. 
تولیــد  یک فیلم ناطق د ر ایران تــا آن زمان امکان پذیر نبود . تا این 
که عبد الحســین خان شیروانی معروف به سپنتا، شاعر، نویسند ه و 
روزنامه نگار د ر نیمه  د وم د هه 1۳00 با هد ف تحقیق د ر زمینه هنر و 

فرهنگ ایران باستان به هند  رفت.
 او د ر نهایت تصمیم گرفت وارد  د نیای ســینما شود  و این کار را با 
نوشتن فیلمنامه »د ختر لر« انجام د اد . »د ختر لر« بر اساس د استان 
عامیانه »جعفر و گلنار« شکل گرفت. این فیلم د رباره گلنار یک د ختر 
لر د ر منطقه ای تحت کنترل راهزنان مســلح به فرماند هی قلی خان 
اســت. گلنار د ر قهوه خانه ای کار می کنــد  و د ر آن جا با جعفر مامور 
د ولت آشنا می شود  و می خواهد  با او ازد واج کند . سپنتا پس از نوشتن 
فیلمنامه »د ختر لر« ســامی نژاد  را برای بازی د ر نقش گلنار انتخاب 
کرد  و د ر نهایت خود ش نیز به نقش جعفر ظاهر شــد . انتخاب روح 
انگیر بیش تر به این خاطــر بود  که هیچ زنی قبول نمی کرد  جلوی 
د وربین برود  چرا که آن زمان زنان د ر حجاب کامل بود ند . ضمن این 

که خیلی ها استعد اد  این کار را ند اشتند .
 او بازی د ر »د ختر لر« را پذیرفت و با ســپنتا قرارد اد ی چهل روزه  
امضــا کرد  اما به د لیل نهایی نبود ن فیلمنامه، د یالوگ ها و امکانات 
فیلمبرد اری، کار ساختن فیلم هفت ماه کشید . ضمن این که سپنتا 
به  خاطر لهجه  غلیظ کرمانی روح انگیز ناچار شــد  د استان »د ختر 
لر« را به گونه ای تغییر د هد  تا موضوع آن مربوط به ایاالت و قد رت 
حکومت مرکزی ایران باشد . د ر نهایت »د ختر لر« پس از مشکات 
بسیار آبان  ماه سال 1۳12 د ر مایاک و سپه که د و سینمای معروف 
آن زمان تهران بود ند ، به نمایش عمومی د رآمد  و مورد  اســتقبال 
قرار گرفت. روح انگیز سپس د ر فیلم »شیرین و فرهاد « که ساخته  
ســپنتا بود  بازی کرد . او پس از بازی د ر این فیلم از د ماوند ی جد ا 
شد  و با نصرت اهلل محتشم از بازیگران سرشناس تئاتر ازد واج کرد . 
این ازد واج مد ت زیاد ی به طول نکشــید  و محتشم د ر بازگشت به 

ایران او را غیابی طاق د اد .

 روح انگیر پس از18سال اقامت د ر هند وستان به ایران بازگشت اما 
برای اد امه کارش د ر سینما با مخالفت خانواد ه روبرو شد . او به خاطر 
آزارهایی که از خویشــان، آشنایان و مرد م د ید  بعد  از د و فیلم د یگر 
هرگز حاضر نشــد  د ر فیلمی ایفای نقش کند . و پس از بازگشت به 
ایران، گواهی نامه سیکل اولش را گرفت و د ر وزارت بهد اری به عنوان 
پرســتار مشغول به کار شد  و د ر تهران اقامت گزید . او پس از مد تی 
کار پرستاری را به کنار گذاشت و از طریق اجاره د اد ن طبقه اول خانه  

د و طبقه ای که خرید ه بود ، گذران زند گی می کرد .
 ازد واج ســوم وی با یکی از بســتگانش نیز شکست خورد  و چون 
فرزند ی ند اشــت حد ود  ۳0 سال تنها زند گی کرد . اود ر سال 1۳۴9 
د ر فیلم مستند  »تاریخ ســینمای ایران؛ از مشروطیت تا سپنتا« از 
مصائبی که د ر آن گذشت صحبت کرد  و به تلخی گریست. روح انگیز 
د ر  این باره گفت: »به خاطر ناراحتی هایی که د ر موقع فیلمبرد اری و 
بعد  از آن چه از طرف فامیل و چه از طرف مرد م کشید م، هرگز راضی 

نشد م د ر فیلم د یگری بازی کنم .هر موقع که از د ر شرکت می آمد یم 
بیرون، مجبور بود یم سه نفر مستحفظ د اشته باشیم، یک شوفر و د و 
نفر کمک شوفر که شیشه پرت نکنند . هر جایی هم که می رفتیم باید  

یه چیزی سرمون می اند اختیم تا کسی ما رو نشناسد .«
 روح انگیز د هم  ارد یبهشــت ســال 1۳7۶ د ر سن 81 سالگی د ر 
تهران د رگذشت. د ر حالی که محققان و کارشناسان سینمای ایران 
بی خبر از او، معتقد  بود ند  سال ها پیش د ر گذشته است. او د ر بهشت 
زهرا به خاک سپرد ه شــد . زنی که هر چند  بد ون آگاهی به عواقب 
حضور د ر سینما، پا به این هنر و رسانه قد رتمند  گذاشت و زند گی و 
روزگار خود  را تلخ نمود  اما حضورش د ر فیلم »د ختر لر«، اولین فیلم 
حرفه ای و ناطق تاریخ سینمای ایران راه را برای حضور سایر بازیگران 
زن ایرانی د ر سینما گشــود ، به عاوه حضور روح انگیز سامی نژاد  با 
لهجه شــیرین کرمانی اش د ر فیلم »د ختر لر« خاطره ای تاریخی و 

هنری از لهجه کرمانی د ر تاریخ سینما برجا گذاشته است.

فرهنگ
ادب 7

و

تهران   پیش از اسام و بعد  از  آن ، از  »ری «تبعیت د اشته و »ری « از شهرهای بزرگ و معتبر 
مشرق زمین بود ه  است.

ثروت سرشــار مرد م   »ری« زبانزد  مرد م آن روزگار بود ه اســت.   نام » تهران« را د ر متون قد یم 
اســامی د ر ترجمه احوال یکی از محد ثین بزرگ به نــام »محمد  بن ابو عبد اله حافظ تهرانی« 
می بینیم. این اثر مربوط به 11۵7 سال پیش است و این خود  د لیل بر آن است که د ر آن روزگار 
د هکد ه ای به نام تهران وجود  د اشته و از آباد ی های حومه ری به شمار می رفته است.د ر متون 
قد یم از محات عود الجان و چال مید ان و بازار و سنگلج به عنوان قد یمی ترین مناطق یاد  شد ه 
است. مرد م این د هکد ه مرد می سر سخت و باج ند ه و ستیزه جو بود ند .همچنین تهران د وازد ه محله 
د اشته و اهل هر محله با محله د یگر نزاع د اشتند  و به سلطان وقت خراج نمی د اد ند  وخانه هایشان 
را نیز د ر زیر زمین می ســاختند  و این کار را برای جلو گیری از تهاجم شــبانه و غارت سپاهیان 
می کرد ند  و هرگاه خانه ها چنین نمی بود  کسی آنجا باقی نمی ماند .تهران د ر گذشته از قراء ری 
بود ه و ری که د ر تقاطع محورهای قم، خراسان، مازند ران، قزوین، گیان و ساوه واقع شد ه به سبب 
مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اد اری و مذهبی از قد یم مورد  نظر بود ه و مد عیان همواره این مرکز 

سوق الجیشی را مورد  تهاجم و حمله قرار می د اد ه اند .
قریه تهران به واســطه برخورد اری از مغاک ها و حفره های زیر زمینی و مواضع طبیعی فراوان 
و د شــواری نفوذ د ر آنها پناهگاه خوبی برای د ولتمرد ان و د یگر اشخاصی بود ه که احتماال مورد  
تعقیب مد عیان قرار د اشته اند .از سوی د یگر، کاروان های بزرگی که از محورهای مورد  بحث عبور 
می کرد ند  شکارهای ســود مند ی بود ند  و اغلب مورد  حمله چپاول مرد م بومی واقع می شد ند . 
قریه تهران د ر واقع کانون چپاولگران و محل اختفای اموال مسروقه بود  و این وضع تا زمان شاه 
طهماسب صفوی که قزوین را به عنوان پایتخت خود  انتخاب نمود  اد امه د اشت.به عبارتی د یگر 
تهران ترقی و حرکت ســریع خود  به سوی پیشرفت را از ســال انتقال پایتخت به قزوین آغاز 
کرد وشــاه طهماسب صفوی به د لیل آنکه سید  حمزه، جد  اعای صفویه د ر شهر ری و د ر جوار 
مرقد  حضرت عبد العظیم مد فون بود  گاه به زیارت می رفت. او با افزایش رفت و آمد هایش د ستور 

د اد  پیرامون آن باروی محکمی برای وی بسازند ..
علتانتخابتهرانبهعنوانپایتخت

آغا محمد  خان قاجار د ستور د اد  بناهای جد ید  بسازند  که د رسال 971 ه- ق با ایجاد  11۴ برج 
)به تعد اد  ســوره های قرآن( د ر تهران آغاز شــد  و وی د ســتور د اد  د ر زیر هر برج یکی از سوره 
های قرآن را د فن کنند . حصاری که د ور تهران کشید ه شد  شش هزار قد م طول د اشت و برای 
ســاختمان آن و برج هایش از د و نقطه خاکبرد اری کرد ند  که بعد  ها یکی از د و محل به »چاله 
مید ان« و د یگری به »چاله حصار« معروف شــد .پس از انقراض صفویه، ناد ر شاه افشار د ر سال 
11۵۴ ه- ق تهران را به رسم تیول به پسر خود  رضا قلی د اد  و پس از افشاریه، کریم خان زند  به 
علت د رگیری و نزاع با آغا محمد  خان قاجار و از آنجا که تهران د ر نزد یکی طبرستان )یعنی مقر 
اصلی آغا محمد خان( قرار د اشت صاح خود  را د ر اقامت د ر تهران د ید .بعد  از مرگ کریمخان زند 
آغا محمد  خان قاجار د ر سال 1200 ه- ق د ر اول فرورد ین بر تخت سلطنت نسشت و تهران را 

بعنوان پایتخت برگزید  و »د ارالخافه« نامید .
انتخاب تهران به عنوان پایتخت از سوی خان قاجار چند  علت د اشته که مهم ترین آنها نزد یکی به 
اراضی حاصل خیز ورامین و مجاورت آن با محل استقرار ایات ساوجباغ بود ه است، مضافا ایات 
غرب ساکن د ر ورامین، یعنی هواخواهان وی د ر حوالی تهران اقامت د اشتند  و جز این، تهران با 
استرآباد  و مازند ران که د ر حقیقت ستاد  اصلی نیروهایش بود  فاصله چند انی ند اشته است.د ر زمان 
سلطنت فتحعلی شاه قاجار بر اثر موج حرکت ایران به سوی غرب، تهران بیش از پیش آباد  گرد ید . 
از جمعیت تهران د ر د وره فتحعلی شاه اطاع د قیقی د ر د ست نیست، ولی به طوری که د ر کتاب 

جام جم معتمد الد وله فرهاد  میرزا آمد ه اســت جمعیت تهران د ر زمان ناصرالد ین شاه، صد  
و پنجاه هزار نفر رسید ه بود . ناصر الد ین شاه د و نفر را مامور کرد  که محد ود ه و نقشه 

ای برای پایتخت د ر نظر بگیرند  و با وسعت بیشتری به حفر خند ق های 
جد ید ی د ر اطراف تهران بپرد ازند .

تهران چگونه پایتخت شد 

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم

بیســت و ســوم ژوئن برابر با د وم تیر به عنوان 
روز جهانی زنان مهند س نامگذاری شــد ه است. 
انجمن های جهانــی مختلف د ر حمایت از زنان 
د ر این روز به مسئله اهمیت برابری شغلی بین 
مــرد ان و زنان می پرد ازند . د ر ایران هم د ختران 
بسیاری وارد  رشــته های مهند سی می شوند  و 
البتــه گهگاه با موانع زیــاد ی د ر بازار کار روبرو 
می شوند .امروزه زنان می توانند  د ر صورت تمایل 
پا به پای مرد ان د ر رشته های به اصطاح مرد انه 
که د ر امور مهند ســی بیشتر شاهد  آن هستیم 
همراه شــوند  و مشغول به کار شــوند . البته د ر 
این بین موانع بســیار ممکن اســت زنان را از 
رسید ن به هد ف غایی خود  باز د ارد . روز جهانی 
زنان مهند س د ر واقع به این مناسبت د ر تقویم 

تاریخ ثبت شد ه که باور غلط مرد انه و زنانه بود ن 
مشاغل از بین برود .

اولین بار د رســال 201۴ میاد ی انجمن زنان 
مهند س د ر نود  و پنجمین ســالگرد  تاســیس 
این انجمن پیشــنهاد  ایجاد  این روز را د ر تقویم 
ارائه کرد . پس از آن اســتقبال جهانی بسیاری 
نسبت به این روز شــد  و د ر نهایت یونسکو د ر 
ســال 201۶ میاد ی از ایــن روز حمایت کرد . 
د ر سال 2017 میاد ی این روز به عنوان روزی 
جهانی د ر سرتاســر جهان گرامی د اشــته شد .

تحقیقات نشان می د هد  ایران د ر تولید  مهند س 
رتبه ســوم جهان را د ارد  بــا توجه به اینکه کار 
د رست و حسابی هم برای رشته های مهند سی 
پید ا نمی شود ، این مسئله باعث شد ه تا بسیاری 

از فارغ التحصیان رشــته مهند سی د ر کارهای 
غیرمرتبــط فعالیت کنند . این د ر حالی اســت 
که آمار د ر کشــورهای د یگــر وضعیت د یگری 
را نشــان می د هد .آمار مجمع جهانی اقتصاد  د ر 
سال 201۵ میاد ی ایران را با 2۳۳ هزار نفر از 
نظر تعد اد  فارغ التحصیان رشته های مهند سی 
بــه عنوان ســومین کشــور د ر تولید  مهند س 
شناخت.د ر این رتبه بند ی روسیه با ۴۵۴ هزار 
نفــر و ایاالت متحد ه آمریکا با 2۳8 هزار نفر به 
ترتیــب رتبه های اول و د وم را د اشــتند . با این 
حســاب ایران فقط د ر زمینــه تولید  مهند س 
چنیــن مقام باالیی د ارد .د ر ایــن بین زنان هم 
وضعیت ســخت تــری د ارند . به گفته مشــاور 
وزیر علوم د ر امــور زنان و خانواد ه به طور کلی 
۵7 د رصد  د انشــجویان کل مقاطع و ۴۴ د رصد  
د انش آموختگان کشــور زن هستند . همچنین 
آمار نشــان می د هد  که تعد اد  د انشجویان د ختر 
د ر مقطع کارشناسی بیشتر از پسران است و د ر 
مقاطع بعد ی این مقد ار کمتر می شود . به طوری 
که ۳7 د رصد  د انشــجویان د کتری و ۳۵ د رصد  
د انشجویان کارشناسی ارشد  زن هستند . طبق 
آمار 2۳ د رصد  د انشــجویان فنی و مهند سی و 
۵2 د رصد  د انشجویان رشته کشاورزی  را زنان 

تشکیل می د هند .
با اینکه تعــد اد  د ختران د ر رشــته های فنی و 
مهند ســی همچنان کمتر از سایر رشته هاست، 
که این می تواند  به د لیل بازار کار نامتناسب این 
رشته باشد ، اما همچنان توجه به این رشته ها د ر 
بین د ختران رو به افزایش اســت. به طوری که 
آمارها نشــان می د هند  نسبت تحصیل د ختران 
د ر رشته های فنی و مهند ســی از ۴ د رصد  د ر 
سال 1۳۶۵ به ۳0 د رصد  د ر سال 1۳88 رسید ه 

است. این نسبت د ر ســال 90-89، 2۵ د رصد  
بود ، اما د ر سال 92 به 19 د رصد  رسید .مخالفت 
با تحصیل د ختران د ر برخی رشته های مهند سی 
و ســهمیه بند ی جنســیتید ر ســال تحصیلی 
برای تحصیــل د ختران  91 محد ود یت هایــی 
د ر رشــته هایی که عمد تاً گرایش های مختلف 
مهند ســی بود ، اعمال شــد . د ر این ســال ۳۶ 
د انشــگاه ظرفیت پذیرش د ختران را د ر برخی 
از رشته های خود  حذف کرد ند   که د ر این میان 
رشته مهند سی عمران د ر 1۵ د انشگاه و پس از 
آن گروه  مد یریت ها و مهند ســی معد ن د ر 12 
د انشگاه صرفاً مرد ان را پذیرش می کرد ند .  البته 
د ر این بین همواره باورهایی هم وجود  د اشــته 
اســت که شرایط کار مهند ســی را متناسب با 

د ختران نمی د اند .
بــرای مثــال گفته می شــود  د ر بــازارکار این 
باور وجود  د ارد  که مرد ان د ر رشــته مهند ســی 
عمــران کار بلد تــر هســتند  و د انشــجویان 
د ختــر هم از ســختی کارهــای کارگاهی این 
رشــته گله می کننــد . عمــوم د خترانی که د ر 
ایــن رشــته فــارغ التحصیل می شــوند  ناچار 
 به کار د ر شــرکت های مهند ســی مشــاوره یا 

شهرد اری ها هستند . 
باور د یگری که شرایط کار برای خانم ها را سخت 
می کند  این اســت که مرد ها معتقد ند  نباید  زیر 
د ســت خانم ها باشــند .با این وجــود  د ختران 
همچنان د ر رشته مهند سی مشغول به تحصیل 
هســتند  و با تمام موانعی که د ر انتخاب شغل 
با آن روبرو می شــوند  د ر بازار کار رقیب مرد ان 
مهند س هستند . نگاهی به زنان مهند س موفق 
ایرانی د ر د اخل و خارج از کشــور می تواند  این 

موضوع را به خوبی نشان د هد .

روز جهانی زنان مهند س 

اولینبازیگرزنسینمایناطقایران

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، صنایع د ستی 
و گرد شــگری گیان د رمــورد  مراحل مرمت پل 
خشتی لنگرود  بیان کرد : پل مذکور از معد ود  آثار 
ثبتی شهرستان لنگرود  به شمار می رود  که قد مت 
آن به د وران صفویه بازمی گرد د  و با شــماره 91۵ 

د ر فهرست آثار ملی ثبت شد ه است.
وی افزود  این بنا از اهمیــت باالیی د ر میان آثار 
فرهنگی اســتان گیان برخورد ار اســت. این پل 
تاریخی د و بار به شکل نامناسبی د ر د وران معاصر 

مورد  مرمت و بازسازی قرار گرفته بود  که د ر این 
میــان الحاقاتی نیز به آن اضافه شــد ه بود ؛ از آن  
جمله می توان به مرمت د هه ۵0 اشاره کرد  که به 
علت جلوگیری از ترد د  خود رو روی سطح شیبد ار 
و سنگفرش شد ه پل، پله ایجاد  کرد ه بود ند  که د ر 
د هه 70 مجد د ا با ایجاد  سنگفرش جد ید  متشکل 
از قلوه سنگ های بزرگ و سیمان، روی پله های د و 
سوی این پل را از حالت پلکانی د رآورد ند  که این 
مد عا د رعکس های قد یمی پل کاما مشهود  است.

وی افزود  اد اره کل میراث فرهنگی، صنایع د ستی 
و گرد شگری استان گیان با اختصاص بود جه برای 
مرمت این اثر تاریخی مهم، د ر ســال 9۶ اقد ام به 
مرمت آن کــرد  که به د لیل ضعف هایی با اعتراض 
مرد م شــهر مواجه شد  و مرمت آن به تعویق افتاد  
اما د ر بهار ســال 97 فاز د وم مرمت این اثر تاریخی 
آغاز شــد .ولی به د لیل الحاقاتی که پیشــتر به آن 
اشاره شــد ه بود ، پل خشتی لنگرود  بار اضافی بالغ 
بر 10 تن را متحمل شــد ه که باعت ایجاد  فشار و 

ترک هایی د ر پل شد ه بود ، بعاوه اینکه د ر د هه 70 
از مات سیمان که رطوبت را به خود  جذب می کند  

و موجب آســیب به پل می شود  استفاد ه شد ه بود . 
تیم مرمت این پل تاریخی متشکل از کارشناسان 

اســتانی و کشــوری با انجام کار کارشناسی د قیق 
تصمیم به برد اشتن الحاقات اضافی سطح پل گرفت 
تا ضمن رسید ن به بستر قد یمی پل، هم به حفظ 
اصالت آن کمک کند  و هم وزن متحمل شد ه توسط 
پل را کاهش د هد .از طرفی مستند ات حاکی از آن 
است که جانپناه پل نیز د ارای بخشی مثلثی بود ه که 
د ر سال های پیش از انقاب اسامی از آن جد ا شد ه 
بود  و اکنون د وباره باید  به آن اضافه می شد  تا هرچه 
بیشتر به حالت اولیه خود  بازگرد د . به این منظور از 
آجرهایی استفاد ه شد  که وزنی د ر حد ود  د وکیلوگرم 
د ارد  و بــار زیاد ی به این پــل اضافه نخواهد  کرد  و 
مات آن نیز برخاف گذشــته از آهک و ســاروج 
خواهد  بود .                       منبع:دیارمیرزا

از مرمت پل خشتی لنگرود  چه خبر؟

زند گی د ر جريان است
نمایشگاه سفالینه های گذر کرد ه از د یار زلزله زد گان برگزار شد . د ر این 
برنامه که با حضور جمعی از فعالین مد نی، نمایند گان مجلس و مسئولین 
شهرد اری برگزار شد ، گزارش هایی از فعالیت های انجام گرفته د ر منطقه 
زلزله زد ه ســرپل ذهاب توســط گروه های د اوطلــب از جمله ارتاوان و 

انجمن زنان کارآفرین تاریخ ارائه شد . 
هم چنین خانم راما وزیری با شــرح کارگاه های آموزش هنری طی سفر 
د و روزه به منطقه به ســتایش عاقمند ی و استعد اد های زنان و د ختران 
حاضــر د ر کارگاه ها پرد اخت و گفت عزمــم را جزم کرد ه ام که به این 
عزیزان آموزش های پیشــرفته بد هم و به سهم خود  برای توانمند سازی 

شان گام برد ارم. اجرای موسیقی و نمایش کلیپ از برنامه های موسیقی 
د رمانی د ر منطقه از د یگر برنامه های مراسم افتتاحیه نمایشگاه بود  که 

با استقبال زیاد ی روبرو شد . 
پس از آن شرکت کنند گان به بازد ید  از آثار هنری و نقاشی های بچه ها 
و تصاویــر مربوط به بخشــی از فعالیت های صــورت گرفته د ر منطقه 
پرد اخته با همت عالی خود  یار و حمایتگر این حرکت ارجمند  اجتماعی 
و فرهنگی شــد ند . الزم به ذکر است این نمایشگاه که به همت انجمن 
زنان کارآفرین و با همکاری موسســه فرهنگی وزیری و نگارخانه برگ 

برگزارشد .   
منبع:باشگاهزنان

آموزش ، جايگزين تفکیک جنسیتی 
تا امروز 1۵0 تاکســی را د ر تهران پوســتر آموزشی 
لمینیت شد ه، مربوط به شــیوه نشستن د ر ماشین 
نصب و با رانند ه ها گفت و گــو کرد ه ایم. عد ه ای هم 
خود جــوش د ر شــهرهای د یگر مانند  کرمانشــاه و 
خرم آباد  د ست به کار شد ه اند  که ما از میزان فعالیت 
آن هــا آماری ند اریم. اولین بار که به برای گفت و گو 
با  رانند ه ها به ایســتگاه تاکسی رفتیم انتظار واکنش 
د یگری د اشــتم. که مثا  »د لتان خوش است و هزار 
د غد غه د اریم. چه اهمیتی د ارد  و ... .« اما استقبالشان 
بــاور نکرد نی بــود . می گفتند  یکــی از د غد غه های 
هرروزهشان حفظ امنیت زنان د ر تاکسی است و همه 
رانند گان باید  آموزش ببینند  که نسبت به این موضوع  حساس باشند  و بد انند  واکنش صحیح، بد ون 
خطر ایجاد  د رگیری فیزیکی، د ر موارد ی که زنان مورد  آزار قرار می گیرند  چیســت. می گفتند :«د م 
شما گرم که چنین کار خوبی را آغاز کرد ه اید ، د ر حالی که چنین اقد اماتی وظیفه سازمان تاکسیرانی 
است.« قطعا نیرو و بود جه های د اوطلبانه و محد ود  ما کفاف پیاد ه کرد ن  این پروژه را د ر کل تهران 
نمی د هد . از گفت و گو  با رانند ه ها و مرد م گزارش می نویســیم و خواســته ها و پیشــنهاد ات را ثبت 
می کنیم. و بله، وظیفه شهرد اری است که به رانند گان آموزش بد هد ، پوستر آموزشی د ر تاکسی ها 

نصب کند  و به طور کلی برای ایجاد  شهری امن، آموزش را جایگزین تفکیک جنسیتی کند .
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سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی د ر 
بیست و هشتم تیر 1۳0۶ خورشید ی برابر با 
20 ژوئیه 1927 میــاد ی د ر تهران به د نیا 

آمد ه بود . 
وی فرزند  عباس خلیلی شــاعر و نویسند ه و 
مد یــر روزنامه اقد ام بود . پــد رش  به د و زبان 
فارســی و عربی شعر می گفت و حد ود  1100 
بیت از ابیات شــاهنامه فرد وســی را به عربی 
ترجمه کرد ه بود  و د ر ضمن رمان های متعد د ی 
را هم به رشته تحریر د رآورد  که همگی به چاپ 
رسید ند .ماد رش فخر عظما ارغون نام د اشت که 
او  فارسی و عربی و فقه و اصول را د ر مکتبخانه 
خصوصی خواند  و با متون نظم و نثر آشنایی 
کامل د اشت و زبان فرانسه را نیز زیر نظر یک 

مربی سوئیسی آموخت.
او همچنین از زنان پیشــرو و از شاعران موفق 
زمان خود  بود  و د ر انجمن نســوان وطن خواه 
عضویت د اشت و مد تی هم ســرد بیر روزنامه 
آیند ه بود . او همچنین عضو کانون بانوان و حزب 
د موکرات بود  و به عنوان معلم زبان فرانسه د ر 
آمــوزش و پرورش خد مت می کرد .ســیمین 
بهبهانی د ر سال 1۳2۵ با حسن بهبهانی ازد واج 
کرد  و به نام خانواد گی همسر خود  شناخته شد  
و از ســال 1۳۳0 به عنوان آموزگار آغاز به کار 
کرد . او د ر سال 1۳۳7 وارد  د انشکد ه حقوق شد ، 

حال آنکه د ر رشته اد بیات نیز قبول شد ه بود . 
د ر ســال 1۳۴9 از حســن بهبهانی جد ا شد  
و د ر همان ســال با منوچهر کوشــیار که د ر 
د وران د انشــجویی با او آشنا شد ه بود ، ازد واج 
کرد .او ســال ها د ر آموزش و پرورش با سمت 
د بیری کار کرد . سیمین بهبهانی سی سال-از 
ســال 1۳۳0 تا سال 1۳۶0- تنها به تد ریس 
اشــتغال .د اشت و شــغلی مرتبط با رشته 
حقوق را قبول نکرد .د ر 1۳۴8 به عضویت 
شورای شعر و موسیقی د ر آمد . سیمین 
بهبهانی هوشنگ ابتهاج، ناد ر ناد رپور 
ید اهلل رویایی، بیژن جالی و فرید ون 
مشیری این شورا را اد اره می کرد ند . 
د ر سال 1۳۵7 عضویت د ر کانون 
نویســند گان ایــران را پذیرفت.

اوپیش از انقاب برای راد یو ترانه 
هم می سرود .

 سیمین بهبهانی مد تی هم 
شــورای  عضو 

موســیقی راد یو و تلویزیون ملی ایران بود .د ر 
1۳78 ســازمان جهانی حقوق بشر د ر برلین 
مد ال کارل فون اوس یتســکی را به سیمین 
بهبهانی اهد ا کرد . د ر همین ســال نیز جایزه 
لیلیان هیلمن د اشیل هامت را سازمان د ید بان 
حقوق بشــر به وی اعطا کرد .سپس د ر هفتم 
شهریور ســال 1۳92 29 اوت 201۳ جایزه 
 Janus Pannonius یانــوش پانونیــوش
از ســوی انجمن قلم مجارستان، د ر شهر پچ 
کشــور مجارســتان با حضور سیمین به وی 
اهد ا شــد . این جایزه شامل تند یس و پنجاه 
هزار پوند  بود .سیمین شــعر معروف »د وباره 

می سازمت وطن« را د ر سال 1۳۵9سرود . 
سیمین بهبهانی نویسند ه و غزل سرای معاصر 
ایرانی بود . او بخاطر ســرود ن غزل فارسی د ر 
وزن های بی ســابقه به نیمــای غزل معروف 
اســت .از آثار او می توان به :ســه تار شکسته 
-1۳۳0.جای پــا – 1۳۳۵.چلچراغ -1۳۳۶-
مرمر -1۳۴1.رستاخیز-1۳۵2.خطی ز سرعت 
و از آتش -1۳۶0د شــت ارژن – 1۳۶۳گزینه 
اشــعار -1۳۶7د رباره هنر و اد بیات – 1۳۶8.
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نخواب کوروش.شعر زمان ما 1۳91.
اشــاره کرد .ســیمین بهبهانی کــه به علت 
مشکات تنفسی و قلبی د ر بیمارستان پارس 
تهران بستری بود  وی از پانزد هم مرد اد  د ر کما 
به سر می برد  و سرانجام ساعت یک بامد اد  روز 
سه شنبه، 28 مرد اد  1۳9۳ خورشید ی برابر با 
19 اوت 201۴ میاد ی، د ر سن 87 سالگی 

د رگذشت.روحش شاد 
شعریبرایزن
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درشکمدارد

زنانسیبیلوومردانبیریش
د کتر افسانه نجم آباد ی،استاد  تاریخ و مطالعات جنسیت 
د ر د انشــگاه هاروارد  اســت.او پژوهش گــر حوزه ی 
مطالعات تاریخی به ویژه قرِن نوزد هم میاد ی د ر ایران 
اســت که عاوه بر پژوهش و تالیِف کتاب ها و مقاالتی 
مبتنــی بر تاریخ نگاری جنســیتی،می توان به تاش 
های ارزند ه اش برای راه اند ازی و انتشــار آرشیو زنان 
عصر قاجار د ر کتابخانه ی د یجیتال د انشــگاه هاروارد  
نیز اشاره کرد .افســانه نجم آباد ی بیش از بیست سال 
قبل کتاب »حکایت د ختــران قوچان:از یاد  رفته های 
انقاب مشروطیت« را نوشت. این کتاب حکایت فروش 
د ختران قوچانی به ترکمانان و ارامنه عشق آباد  د ر سال 
1۳2۳ه.ق اســت.کتابی با نگاه متفاوت بر اساس تاریخ 
نگاری مبتنی بر جنسیت.آگاهی و اشراف نجم آباد ی بر 
تاریخ د وره ی مشروطیت همراه با بینش اجتماعی اش 

بارد یگر اورا به سوی مطالعه یی روش مند  و غنی د رباره ی تغییر وتحول گفتار جنسیتی د ر ایراِن عصر قاجار 
هد ایت کرد  که منجر به تالیف کتاب د یگری شد :"زنان سیبیلو و مرد ان بی ریش... " او د ر مقد مه کتاب خود  
می نویسد  که هنگام بحِث جد لی با مورخی د رباره ی قاجار،سوالی ذهنش را مشغول کرد ،این که"چگونه می 
توان با استفاد ه از تحلیل جنسیتی ،تاریخ را متفاوت نگاشت؟تاریخی که د ر آن زنان غایب نیستند  و جنسیت 

مقوله یی از قلم افتاد ه نیست.تاریخی که د ر آن مسائل جنسیتی و زنان د ر حاشیه و پیوست نباشند . 
نجم آباد ی با د ر نظر گرفتِن جنسیت به عنوان مقوله ی تحلیلی سراغ پرسش های خود  می رود  ،از جمله این 
که:" جنســیت چه نقشی د ر شکل گیری مد رنیته ی ایرانی د اشته و چگونه این نقش فرهنگی را ایفاء کرد ه 
است؟اگر مفاهیم کلید ی مد رنیته ی ایرانی جنسیتی بود ند ،چگونه جنسیتی شد ند  واین جنسیتی شد ن چه 
تاثیرهایی بر سرشــت مد رنیته ی زنان ومرد ان ایرانی د اشته است؟" او د رکتاب خود  به مثابه ی یک پژوهش 
کیفی د ر پی پاســخ به این پرسش ها به شــیوه ای روش مند  سراغ منابع وسیعی می رود ،از جمله سفرنامه 
ها،رمان ها،اشعار،عکس ها و نقاشی های عصر قاجار تا نشان د هد  که چگونه جنسیت و تمایات جنسی همراه 

با شکل گیری مد رنیته د ر ایران د چار تغییر و تحول شد ه است.
این که چه قد ر وی موفق شد ه به سوال هایش پاسخ د هد  ویا این که چگونه و چرا روند  پژوهشش باعث شد  
تا کتابش سر از جای د یگری د ر آورد ! ویا این که چه طور این کتاب می تواند  نسبت میان  مفهوم فمینیسم  
و مد رنیته ی ایرانی را برقرار سازد  ود ر پیشبرد  مطالعاِت جنس و جنسیت د ر ایران نقشی د اشته باشد ، سوال 
هایی است که ما به عنوان خوانند ه ی این اثر با آن ها د رگیر می شویم.و د ر واقع ما را د ر موقعیتی قرار می 
د هد  تا این بار ما به عنوان خوانند ه ی اثِرفوق همانند  نویسند ه ی آن با نگاهی د قیق و انتقاد ی سراغ مطالعه 
اش برویم و با واکاوی آن به جســت وجویی روش مند  برای پاســخ به پرسش های مان بپرد ازیم.فقر اد بیاِت 
مطالعاِت جنســیتی د ر جامعه ی ما ، نه تنها به کمبود  آثار تالیفی د ر این حوزه بر می گرد د  بلکه به کمبود  
خوانند گان آگاه ،فعال با نگرش انتقاد ی نیز مرتبط است.خوانند گانی که مسئوالنه ود قیق بخوانند  وبا نقد ِ کتاب 
د ر ایجاد  فضایی برای خلق آثار جد ید  د ر این حوزه ،خود  د ر جایگاه خالق قرار گیرند ! و این امر تنها د ر خوانش 
های جمعی اســت که منجر به ایجاد  جریان و فضاهای نوین برای تالیف آثارجریان ســاز و موثر خواهد  شد . 
بخوانیم،گفت و گو کنیم ،مسئوالنه نقد  کنیم و خود  د ر عرصه ی خواند ن کنشگری عامل و فاعل و نه خنثی 
باشیم ! نویسند ه و خوانند ه یی که د ر کنش متقابل با یکد یگر آگاهانه می کوشند  تا قد م د ر راه تغییر جهان 

شان برد ارند ! ما د ر کجای این مسیر هستیم؟!

 آد   م های  خوشبخت 
كتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالپنجم-شماره56-نیمهدومخرداد1397

ترقیاقتصادیدر150کیوسکمنتخبمطبوعاتیتهرانتوزیعمیگردد،جهت
اطالعاتبیشتربهسایتistanews.irمراجعهفرمایید.

کافه کتاب 

کافهداستان

 اسب د رشکه ای توی جوی پهنی افتاد ه بود  و قلم د ست و کاسه زانویش خرد  شد ه بود . آشکارا د ید ه می شد  که استخوان 
قلم یک د ســتش از زیر پوســت حنایی اش جابجا شد ه و از آن خون آمد ه بود . کاسه زانوی د ست د یگرش به کلی از بند  
جد ا شــد ه بود  و به چند  رگ و ریشــه که تا آخرین مرحله وفاد اری  اش را به جسم او از د ست ند اد ه بود  گیر بود .سم یک 
د ستش _آنکه از قلم شکسته بود  _ به طرف خارج برگشته بود  و نعل براق سایید ه ای که به سه د انه میخ گیر بود  روی 
آن د ید ه می شد .آب جو یخ بسته بود  و تنها حرارت تن اسب یخ های اطراف بد نش را آب کرد ه بود . تمام بد نش توی آب 
گل آلود  خونینی افتاد ه بود . پی د ر پی نفس می زد . پره های بینیش باز و بســته می شد . نصف زبانش از الی د ند ان های 
کلید  شد ه اش بیرون زد ه بود . د ور د هنش کف خون آلود ی د ید ه می شد . یالش به طور حزن انگیزی روی پیشانیش افتاد ه 
بود  و د و سپور و یک عمله راهگذر که لباس سربازی بی سرد وشی تنش بود  و کاه خد مت بی آفتاب گرد ان به سر د اشت 

می خواستند  آن را از جو بیرون بیاورند .
یکی از سپورها که حنای تند ی بسته بود  گفت:من د مبشو می گیرم و شما هر کد امتون یه پاشو بگیرین و یه هو از زمین 
بلند ش می کنیم. انوخت نه اینه که حیوون طاقت د رد  ند اره و نمی تونه د ساشــو رو زمین بذاره یه هو خیز ور می د ارد . 
انوخت شما جلد ی پاشو ول د ین منم د مبشو ول می د م. رو سه تا پاش می تونه بند  شه د یگه. اون د سش خیلی نشکسه. 
چطوره که مرغ روی د و پا وایمیسه این نمی تونه رو سه پا واسه؟یک آقایی که کیف قهوه ای زیر بغلش بود  و عینک رنگی 
زد ه بود  گفت: مگر می شود  حیوان را اینطور بیرون آورد ؟ شما ها باید  چند  نفر بشید  و تمام هیکل بلند ش کنید  و بذارید ش 
تو پیاد ه رو.یکی از تماشــاچی ها که د ست بچه خرد سالی را د ر د ست د اشت با اعتراض گفت: این زبون بسته د یگه واسه 

صاحباش پول نمی شه. باید  به یه گلوله کلکشو کند .
بعد  رویش را کرد  به پاسبان مفلوکی که کنار پیاد ه رو ایستاد ه بود  و لبو می خورد  و گفت: آژد ان سرکار که تپونچه د ارین 
چرا اینو راحتش نمی کنین؟ حیوون خیلی رنج می بره.پاسبان همانطور که یک طرف لپش از لبویی که تو د هنش بود  
باد  کرد ه بود  با تمسخر جواب د اد : زکی قربان آقا! گلوله اولند ه که مال اسب نیس و مال د زه د ومند ه حالو اومد یم و ما اینو 
همینطور که می فرمایین راحتش کرد یم به روز قیومت و ســوال جواب اون د نیاشم کاری ند اریم فرد ا جواب د ولتو چی 

بد یم؟ آخه از من الکرد ار نمی پرسن که تو گلولتو چیکارش کرد ی؟
سید  عمامه به سری که پوستین مند رسی روی د وشش بوی گفت: ای بابا حیوون با کیش نیس. خد ا را خوش نمی یاد  
بکشند ش. فرد ا خوب می شه. د واش یه فند ق مومیاییه.تماشاچی روزنامه به د ستی که تازه رسید ه بود  پرسید : مگه چطور 

شد ه؟یک مرد  چپقی جواب د اد : و اهلل من اهل این محل نیستم. من رهگذرم.
لبو فروش سرسوکی همانطور که با چاقوی بی د سته اش برای مشتری لبو پوست می کند  جواب د اد : هیچی اتول بهش 
خورد ه سقط شد ه. زبون بسته از سحر تا حاال همین جا تو آب افتاد ه جون می کنه. هیشکی به فکرش نیس. اینو... بعد  
حرفش را قطع کرد  و به یک مشــتری گفت:یه قرون!... و آن وقت فریاد  زد :قند  بی کپن د ارم ! ســیری یک قرون می د م.

باز همان مرد  روزنامه به د ست پرسید  : حاال صاحب ند اره؟مرد  کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفر ها را د اشت و شال 
ســبزی د ور گرد نش بود  جواب د اد : چطور صاحب ند اره. مگه بی صاحبم می شه؟ پوسش خود ش د س کم پونزد ه تومن 

می ارزه. د رشکه چیش تا همین حاال اینجا بود ; به نظر رفت د رشکشو بذاره برگرد ه.
پسربچه ای که د ستش تو د ست آن مرد  بود  سرش را بلند  کرد  و پرسید : بابا جون د رشکه چیش د رشکشو با چی برد ه 
برسونه مگه نه اسبش مرد ه؟یک آقای عینکی خوش لباس پرسید : فقط د ستاش خرد  شد ه؟همان مرد  قلچماق که ریخت 
شــوفر ها را د اشت و شال ســبزی د ور گرد نش بود  جواب د اد : د رشکه چیش می گفت د ند هاشم خرد  شد ه.بخار تنکی از 
ســوراخ های بینی اســب بیرون می آمد . از تمام بد نش بخار بلند  می شد . د ند ه هایش از زیر پوستش د ید ه می شد . روی 
کفلش جای یک پنج انگشت گل خشک شد ه د اغ خورد ه بود . روی گرد ن و چند  جای د یگر بد نش هم گلی بود . بعضی 
جاهای پوست بد نش می پرید . بد نش به شد ت می لرزید . ابد ا ناله نمی کرد . قیافه اش آرام و بی التماس بود . قیافه یک اسب 

سالم را د اشت و با چشمان گشاد  و بی اشک به مرد م نگاه می کرد ...
برگرفتهازمجموعهداستان»خیمهشببازی«اثرصادقچوبک

عد ل
صاد ق چوبک

عزیزا الیوسف، اســتاد  بازنشسته ، سالها برای آزاد ی جنگید  
و باالخره شبی حکومت ســعود ی اعام کرد  که زنان برای 

رانند گی آزاد  هستند . 
ماه پیش الیوسف به همراه چند  تن از وکای حقوق زنان که 
د ر حکومت به شــد ت محافظه  کار سعود ی صریح حرفشان 
را می زنند ، د ستگیر شد . 9 نفر از 17 نفر د ستگیر شد ه انگ 
د شمنی و همکاری با قطر را خورد ند . د اد ستان پروند ه گفته 
است:»آنان که د ر حبس هستند  جرایمی از قبیل“کمک به 
سازمان های د شمن با پاد شاهی” و “کمک ماد ی و معنوی به 

د شمنان خارجی” را قبول کرد ه اند «.
برای ســالها د ولتمرد ان اجازه ی رانند گــی را برای زنان، به 
د لیل عد م آماد گی جامعــه، ممنوع می کرد ند . د رحالیکه نه 
اسام این د ستور را د اد ه است و نه کشورهای د یگر اسامی 
ایــن قانون را د ارند . اما باالخره زنان حق رانند گی د ارند . آنها 
می گویند  که از هزینه ی رانند ه د اشتن ویا صبر کرد ن برای 
مرد ان فامیل برای رانند گی خســته شــد ه اند  و حتی اگر 

فرهنگ ســنت این را قبول ند اشته باشد  به رانند گی کرد ن 
نیاز د ارند . زند گی زنان د ر عربســتان سعود ی د رحال توسعه 
یافتن اســت اما شاهزاد ه ی عرب،محمد بن سلمان، برنامه ای 
تحت عنوان چشم اند از 20۳0 د ارد  که فاصله ی آن با واقعیت 
زیاد  است. شاهزاد ه ی جوان قول د اد ه است که گشایش هایی 

د ر زمینه ی اجتماعی و اقتصاد ی ایجاد  کند . 
وبسایت بلومبرگ تخمین زد ه است که آزاد ی رانند گی برای 
زنان خروجی 90 میلیارد  د الری برای حکومت ســعود ی تا 
سال 20۳0 خواهد  د اشت. اما سرکوب ها همچنان اد امه د ارد  
و حکومت پیامی واضح برای احزاب د ارد :»یا با ما هســتید  یا 
علیه ما«. حکومت حق هر اظهار نظر آزاد انه ای را د رمورد  د ل 
نگرانی های مرد م ســرکوب می کند . مقامات با این اصاحات 
می خواهد  مرد م را مطیــع کنند  نه اینکه آنان را برای تغییر 
مجاب کنند . البته هد ف زنان آزاد ی های ابتد ایی تری اســت. 
مثا حق سرپرستی که د ر قانون عربستان می گوید  زنان برای 
خروج از کشــور نیاز به اجازه ی پد ر، همسر یا یکی از مرد ان 

خانواد ه را د ارند .وکای حقوق زنان ســالها د اد خواست هایی 
د رمورد  حق سرپرستی به حکومت فرستاد ه اند  اما هیچکد ام 
جوابــی نگرفته اند . اما حــاال آزاد ی زنان بــرای رانند گی را 

پیشرفتی می د انند  که الیق جشن گرفتن است. 
منبع:مطالباتزنان

  زنانی كه عربستان د وست ند ارد  د رباره شان صحبت شود 

مهربانويشعرایران

برای تماشای  ایرانی  ســرانجام خانواد ه های 
بازی تیم ملی ایران مقابل اسپانیا د ر ورزشگاه 
آزاد ی حضور پید ا کرد نــد . از رویارویی تیم 
ملی مقابل اســپانیا د ر جــام جهانی 2018 
روســیه تا اولین حضور خانواد ه ها وخصوصا 
زنان ایرانی د ر ورزشگاه آزاد ی برای تماشای 
د ید ار تیم  کشورشان. با وجود  اینکه هواد اران 
تیم ملی از کیلومترها د ورتر بازی تیم شان را 

از طریق نمایشــگر د ر ورزشگاه آزاد ی تماشا 
می کنند  د وند گی مرد م برای رسید ن به د اخل 
ورزشگاه آزاد ی و تماشای د ید ار نشان د هند ه 
اهمیت این اتفاق است. حتی کیفیت پایین 
نمایشگر بزرگ حاضر د رورزشگاه آزاد ی مرد م 
را مجاب به از د ســت د اد ن این فرصت نکرد  
و آن ها نشســته و ایستاد ه د ر د اخل ورزشگاه 
بازی ایران مقابل اســپانیا را تماشا می کنند .

د ید ار  تماشــای  حد ود 7هزارتماشــاگربرای 
اســپانیا د رورزشــگاه آزاد ی حضور د اشتند .
تماشاگران حاضر د ر ورزشگاه با اینکه د رون 
ورزشــگاه کازان آره نا روســیه حضور ند ارند  
تیم ملی را تشــویق می کرد ند  و جو جالبی 
بر ورزشگاه آزاد ی با حضور خانواد ه ها حاکم 
است.با گذشت ۳0 د قیقه از بازی ظرفیتی که 
برای طبقه اول ورزشگاه آزاد ی د ر نظر گرفته 
بود ند  پر شد ه و مسئوالن ورزشگاه خانواد ه ها 
را به طبقه د وم ورزشــگاه فرســتاد ند .حضور 
پرتعد اد  خانواد ه ها منجر شــد  تا مســئوالن 
ورزشــگاه آزاد ی د رهای یک جایگاه د یگر را 
هم برای نشســتن آن ها باز کنند . همچنین 
تماشاگران با هر توپی که روی د روازه اسپانیا 
می رود  یا توپی توســط مد افعــان ایران د فع 
می شود  به شد ت تیم ملی را تشویق می کرد ند .

پس از استقبال گسترد ه مرد م، خانواد ه هایی 
که بلیط ند اشتند  بد ون بلیط و رایگان مجوز 

حضور د ر ورزشگاه را گرفتند .
د ر بین د و نیمه مســئوالن ورزشــگاه آزاد ی 
از تماشــاگران حاضر د ر ورزشــگاه به خاطر 
نقص های پخش مســابقه عذرخواهی کرد ند . 
همچنین گویند ه ورزشگاه از ابتکار سیاووشی 
و ذوالقد ر که برای برگزاری این برنامه تاش 
کرد ه بود ند  نام برد  که تماشاگران هم با تشویق 
این ســه نفر از آن ها تشکر کرد ند .تعد اد ی از 
تماشــاگران به صورت خود جوش به عنوان 
لید ر، هواد اران را د ر تشویق هایشان هماهنگ 
کرد نــد .د ر نیمه د وم اســکوربورد  ورزشــگاه 
آزاد ی هم برای پخش بازی ایران و اســپانیا 
روشن شــد  که کیفیت تصویر آن به مراتب 
بهتر از بزرگترین نمایشــگر ایران بود .پس از 
ســوت پایان بازی، خانواد ه ها ضمن تشویق 
همه جانبه  ملی پوشان، با آرامش از ورزشگاه 
خارج شــد ند . د ر این بین بازار سلفی گرفتن 

خانواد ه ها د ر ورزشگاه آزاد ی جالب بود .

قهرمان و استاد  بزرگ شطرنج بانوان جهان 
بانوان ایرانی د ر طول تاریخ با افتخاراتی که کسب کرد ه اند  نشان د اد ه اند  که 

توانایی انجام هر کاری را د ارند .
 د ر سال های اخیر زنان ایرانی د ر عرصه های مختلف ورزشی کسب مد ال 
کرد ه اند  و این باعث افتخار برای تمام ایران و ایرانی هاســت. شاد ی پرید ر 
یکی از بانوان این مرز و بوم اســت که د ر شطرنج بسیار خوش د رخشید ه 
است.شــاد ی پرید ر د ر شطرنج ایران نامی است که نمی توان به ساد گی از 
کنار آن گذشت. او اولین استاد  بزرگ شطرنج بانوان جهان د ر ایران است 
و رکورد های زیاد ی را د ر اختیار د ارد  و به همین د لیل د ر زمره موفق ترین 
جوانان ایران قرار گرفته اســت. شــاد ی پرید ور د ر تاریخ 11تیرماه سال 
1۳۶۵ د ر نازی آباد  تهران متولد  شــد . او فرزند  چهارم خانواد ه است که۳ 
خواهر و یک براد ر د ارد . خواهر بزرگ تر پرید ر قهرمان شطرنج د انشجویان 
ایران بود ه و خواهر کوچک ترش قهرمان شطرنج رد ه های سنی ایران شد ه 
است. پد رش مربی فوتبال بود ه و ماد رش خانه د ار است. شاد ی پرید ور از 7 

سالگی آموزش شطرنج را آغاز کرد . وی اولین شطرنج باز ایرانی است که د رجه استاد  بزرگ زنان 
را د ر سال 200۴ به د ست آورد . او ۵ بار قهرمان شطرنج زنان ایران شد ه که نخستین بار آن د ر 
9 سالگی بود ه است. وی از سال 7۳ تا 79 به طور مستمر د ر مسابقات رد ه های سنی زیر 10، 
12 و 1۴ د ختران کشور قهرمان شد . برخی از افتخارات کسب شد ه توسط او به شرح زیر است:

د ر ســال 7۴ د ر 9 سالگی به عضویت تیم ملی بزرگســاالن بانوان د رآمد .ود ر همان سال نفر 
اول بزرگســاالن بانوان تهران و نفر سوم کشور شد  ود ر سال 7۶ د رجهٔ استاد  فید ه بانوان را 
کســب کرد  و د ر مسابقات زیر 12 سال د ختران جهان د ر فرانسه به مقام 
چهارد هم رسید .د ر سال 77 اولین مسابقات آزاد  بانوان د ر ایران را با امتیاز 
کامــل فتح کرد  و نفر چهارم د انش آموزان د ختر زیر 12 ســال جهان د ر 

مسکو و نفر هفتم د ختران زیر 12 سال جهان د ر اسپانیا شد .
د ر ســال 78 نفر سوم بزرگساالن بانوان کشور، نفر اول انتخابی تیم ملی 
بانوان و نفر پنجم د ختران زیر 1۴ ســال آســیا د ر هند  شد .د ر سال 79 
قهرمان بانوان بزرگســاالن کشور با امتیاز کامل 9 از 9 شد  و د رجه استاد  
بین المللی بانوان را به د ست آورد .د ر سال 81 قهرمان د ختران زیر 1۶ سال 
آسیا شد  و د ر مسابقات قهرمانی شهرهای آسیا اولین شطرنج باز زنی شد  
که به مقام سوم انفراد ی می رسید .پرید ر د ر سال 1۳8۳ (200۴(د ر المپیاد  
شطرنج موفق به شکست قهرمان شطرنج زنان جهان آنتونتا استفانووا شد  

و عنوان استاد  بزرگ شطرنج زنان را کسب کرد .
 وی د ر بازی های آســیایی د اخل ســالن ماکائو 2007 هم به یک مد ال 
نقره د ر شطرنج سریع انفراد ی و یک مد ل برنز د ر شطرنج سریع تیمی و د ر بازی های آسیایی 
د اخل سالن کوانگ نین 2009 هم به مد ال برنز شطرنج برق آسای تیمی رسید . او د ر سال های 
200۳، 200۵ و 2008 نفر سوم انفراد ی د ر قهرمانی شطرنج تیمی زنان آسیا و د ر سال 2009 

نفر اول انفراد ی و نفرسوم تیمی د ر این مسابقات شد .

پس از 40 سال 

حضور زنان ايرانی در ورزشگاه آزادی 


