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انعکاس نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقاالت،  مصاحبه ها و 
گزارش ها، لزوماً به معنای تایید محتوای تمامی آن ها ازسوی ماهنامه نیست.

طراحی مکانیزم ظرفیت برای بازار 
برق ایران

ضوابط درج مقاالت  در ماهنامه "وخارزم"
ماهنامه وخارزم از دريافت مقاالت علمی،تخصصی وکارشناسی در 
حوزه های مرتبط با اهداف راهبردی گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
به ويژه در زمينه های اقتصاد کالن، تحوالت بازار سرمايه، فناوری 

اطالعات ، برنامه ريزی و مديريت منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی بايد شامل اين موارد باشد: 

عنوان مقاله، نام و مشخصات نويسنده يا مترجم)شامل عناوين اصلی 
علمی و شغلی، شماره تلفن تماس و نشانی الکترونيکی(.

چکيده و متن کامل مقاله)مقدمه، متن،نتيجه( در قالب نرم افزار 
Word- فهرست منابع و پيوست های احتمالی0

حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحهA4 )معادل 3300 کلمه( 
از 4  باشد که با احتساب تصاوير،جداول،نمودارها و تيتراژ، نهايتاً 

صفحة نشريه بيشتر نخواهد بود.
تحريريه ماهنامه وخارزم، در ويرايش محتوايی و شکلی مطالب 
واصله آزاد است و اصل مقاله نيز به ارسال کنندگان محترم مسترد 

نمی گردد.
مسئوليت محتوای علمی- حقوقی مطالب با نويسنده يا نويسندگان 
است و ماهنامه از انتشار مقاالت منتشر شده در ساير نشريات و 

رسانه ها معذور می باشد.
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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

گام دوم توانمندی

روزهای کاری بهار سال گذشته، روزهايی فراموش نشدنی برای سهام داران گروه خوارزمی و کارکنان آن بود. گام نخست توانمندسازی گروه، با افزايش سرمايه 
تا ميزان يک هزار ميليارد تومان برداشته می شد و اين البته مصادف بود با دوران افت وخيز - و بيشتر البته افت - شاخص بازار سرمايه، که طبيعی است در دل 
سرمايه گذاران ترديد ايجاد می کند. اما سهام داران خوارزمی و سرمايه گذاران فعال در بازار اوراق بهادار، بدون آن که ترديدی جدی به دل راه دهند، با شرکت 
در افزايش سرمايه و پرداخت حصة نقدی آن، شرکت خود را برای برداشتن گام نخست برنامة راهبردی هفت سالة گروه در مسير ثروت آفرينی پايدار برای 
نسل ها ياری کردند تا حتی در کوتاه مدت، با تحقق بخشی از برنامه، پاداش اعتماد خود را دريافت کنند و شاهد افزايش قيمت مناسبی در سهام خود باشند، 

درحالی که شاخص بورس روزبه روز رکورد جديدی در افت خويش به ثبت می رساند.
اکنون گروه خوارزمی در سال دوم برنامة هفت سالة ثروت آفرينی قرار دارد و برای آن  که در سال جاری به تمامی اهداف عملياتی تعريف شدة خود دست 
يابد، مرحلة دوم افزايش سرمايه را به اجرا گذاشته است. اگرچه بر اساس تصميم مجمع عمومی فوق العادة سال 09 و دو امکان افزايش سرمايه تا يک هزار 
و پانصد ميليارد تومان در اين مرحله وجود داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در مجوز اخيرش، راه رسيدن به اين ميزان از سرمايه را باز گذاشت، اما 
سهام داران عمده با در نظر گرفتن شرايطی که بر اقتصاد کشور، به ويژه بازارهای پول و سرمايه حاکم است، مصلحت را در آن ديدند که تنها بخشی از افزايش 
پيش بينی شده را محقق سازند و در اين راستا، هيئت مديره نيز اگر چه عالقه مند به استفادة تام از مجوز صادرشده برای تحقق برنامه های شرکت بود، اما با 
تأييد نظر سهام داران ارجمند و لحاظ ساير شرايط پيرامونی، برای آن که گام دوم لرزان برداشته نشود و هم چنان راه را با استواری بپيمايد، رأی به استفادة 
نيمی از افزايش تصويب شده داد و با موافقت سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، پذيره نويسی را برای رسيدن به رقم سرماية يک هزار و دويست و پنجاه 

ميليارد تومانی آغاز کرد.
هرچند پيشرفت طرح های توسعه ای گروه، اعم از طرح های نيروگاهی منتظر قائم، نفت و گاز و پتروشيمی، ساختمان، معدن و صنايع معدنی، فناوری 
اطالعات، دارو، بانک داری، فعاليت های بين المللی و تجاری و گسترش فعاليت گروه در بازار سرمايه - اعم از بازارهای اوليه و ثانويه - هرکدام به مبالغی به 
مراتب بيشتر از کل مبلغ افزايش سرماية فعلی نياز دارند، اما مديريت شرکت بر آن است تا با پرهيز از تحميل هزينه های گران بر سهام داران، عمدة اين مبالغ 
را از طريق ابزارها و روش های تأمين مالی ديگر به دست آورده و با اندک وجه نقدی که در اين مرحله به دست خواهد آمد، بنيان های گروه را در حد توان، 
قدرتمند سازد. اين مهم با شرکت تمامی سهام داران و استفاده از همة حق تقدم های منتشرشده تحقق می يابد. استفادة همة سهام داران از حق تقدم ها در 
کوتاه ترين زمان ممکن، ثبت سريع افزايش سرمايه را قبل از آن که مجمع عمومی ساالنه تشکيل شود، ميسر می سازد، تا بتوان با سود تحقق يافته ای که با 
وجود رکود حاکم بر بنگاه ها، به مراتب از رقم سال گذشته بيشتر است، نتيجة اعتماد و پشتيبانی سهام داران را درخشان تر به نظاره نشست. به ثمر نشستن 
افزايش سرمايه تا يک هزار و دويست و پنجاه ميليارد تومان، همراه با جديت گروه برای تحقق برنامه های عملياتی تدوين شده برای سال 49، شرکت را آمادة 
قرار گرفتن در باشگاه هلدينگ های بزرگ چند رشته ای می کند و تنها از اين طريق است که می توان در دنيای بزرگ، پيچيده و البته رقابتی کسب وکار، 

حرفی برای زدن داشت.
در دنيای کسب وکار امروز، خيال توسعه، افزايش سود پايدار و تحکيم جايگاه رقابتی، بدون نگاه مدبرانه به بازار بين الملل و تعامل با شرکت های مطرح جهان، 
سرابی بيش نيست. به گفتة توماس فريدمن روزنامه نگار، پس از   فروريختن ديوارهای معروف دنيا، فروپاشی جوامع بستة پيشين و ظهور شبکة جهانی اينترنت، 
اکنون دنيا مسطح شده است و جامعة کوچکی بيش نيست که اعضای آن مانند ساکنان يک روستا،  ناگزير از تعامل پيوسته با هم اند. برای تعامل کشورمان 
با ساير کشورها دو سناريو بيشتر قابل تصور نيست. يا در هفته ها و ماه های پيش رو، توافق هسته ای حاصل شده و محدوديت های اقتصادی بين المللی رفع 
می شوند - که رويدادهای اخير و مجموعة عاليم انتشاريافته، اين سناريو را محتمل می سازند - يا توافق حاصل نمی شود و شرايط سال های اخير - بيش و 
کم - تداوم می يابد. بديهی است که در هر دو حالت، کسب وکار توسعه ای و ارزش آفرينی کشور نبايد تعطيل شده يا دچار وقفه شود. نقش گروه جوان و در حال 
رشد خوارزمی هم در اين ميان روشن است. اگر توافق حاصل شد، هجوم سرمايه ها و شرکت های بين المللی به ايران سرعت خواهد گرفت. ايجاد مشارکت ها، 
کنسرسيوم ها، قراردادهای همکاری کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، راه ناگزير توسعة اقتصادی است و در آن شرايط، شرکت سرمايه گذاری خوارزمی و 
شرکت های تحت پوشش آن، بايد شرايط پيوستن به اين مشارکت ها و همکاری ها را احراز کنند که يکی از شرايط ابتدايی اين موضوع، ميزان اقالمی مانند 
سرمايه، دارايی و سودآوری است. اگرچه سرماية يک هزار و دويست و پنجاه ميليارد تومانی برای يک شرکت سرمايه گذاری جوان در ايران رقم کمی نيست و 
در مقايسه با شرکت های همانند، شايد رقم قابل مالحظه ای نيز به نظر برسد، اما واقعيت اين است که اين رقم در سطح بين الملل تنها حدود چهارصد ميليون 
دالر است و از اين روست که اگر قصد رقابت در عرصة بين الملل و ارتقای سطح سودآوری و رتبة شرکت وجود دارد، بايد مقدمات افزايش سرمايه ای ديگر را 

فراهم ساخت. رسيدن به دارايی ده ميليارد دالری و سود سه ميليارد دالری، سرمايه ای دست کم دو و نيم ميليارد دالری را طلب می کند.
به همين ترتيب، اگر در نگاهی بدبينانه توافقی حاصل نشود، باز فعاليت در عرصة بين الملل و مشارکت با شرکايی از آسيا، خاور دور، آمريکای جنوبی و 

همسايگان بايد توسعه يابد، که در اين صورت نيز ضرورت آماده سازی شرکت برای فعاليت های فرامرزی با شدت تمام وجود خواهد داشت.
بر اين اساس کارکنان گروه خوارزمی، به عنوان امانت داران صاحبان سهم، سعی خواهند کرد تا با اتکال به فضل بی کران الهی، پشتيبانی بی دريغ سهام داران 
و تالشی بی وقفه در ميدان اجرا، با دست يابی به رقم سودی رضايت بخش در سال جاری و پيشنهاد تقسيم درصد مناسبی از آن،  زمينة رضايت سهام داران از 
مشارکتی که در افزايش سرمايه داشته اند، فراهم شود. بدين ترتيب است که گام های بعدی توانمندی را می توان استوارتر برداشت تا به سرمنزل مقصودی که 
بارها در اين صفحات از آن سخن رفته است، دست يافت. گرچه منزل بس خطرناک است، اما از آن جا که مقصد به روشنی تمام پديدار گشته، بهار جاری را 
می توان فصل برداشتن گام دوم توانمندی گروه خوارزمی  از سوی  سهام داران ارجمند، همکاران  و همة ذی نفعان راهبردی گروه تلقی کرد تا برگ مبارک 

زرين ديگری بر کارنامة ارزش آفرينی افزوده شود. اين چنين تر باد.
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اشاره
ساختمانی  شرکت  خاص(  )سهامی  خوارزمی  ساختمان  توسعه ی  شرکت 
زيرمجموعه ی هلدينگ سرمايه گذاری خوارزمی است. اين شرکت در مدت زمان 
کمتر از هفت سال، توانسته اجرای پروژه های ساختمانی تجاری، اداری و مسکونی 
مختلفی را با موفقيت کامل در شهر تهران به اتمام برساند و هم اکنون تعدادی 

پروژه ی جديد در دست اقدام و اجرا دارد.
طراحی،  لحاظ  از  مهندسی ساز  ساختمان های  به  که  روزافزونی  نياز  به  توجه  با 
و  اداری  در بخش های مسکونی،  و همچنين شناسنامه دار  اجرا  فنی،  محاسبات 
تجاری و ... به وضوح ديده می شود، شرکت ضمن لحاظ نمودن موارد مطرح شده 
خود  پروژه های  تعداد  به  بتواند  آتی  سال های  در  تا  می رود  پيش  هدف  اين  با 
افزايش داده و در نهايت با داشتن سهم بزرگ تری از بازار ساخت وساز کشور، سود 

بيشتری در جهت منافع سهامداران کسب کند.
شرکت توسعه ی ساختمان خوارزمی در ارديبهشت سال 1386، با هدف ورود به 
مشــاوره،  از جمله سرمايه گذاری،  بخش ساختمان  با  مرتبط  تمامی حوزه های 
نظــارت، طراحی، مشارکت و اجرای انواع پروژه های ساختمانی با سرمايه ی ثبتی 
يک ميليون ريال به ثــبت رسـيده و از مــهرماه 1386 رسـالت خود را به طور 
جدی آغاز کرده است. اين شرکت تاکنون با سرمايه ی ثبتی 1000 ميليارد ريال 
توانسته بيش از 230.000 متر مربع بنـا را با کاربری های مختلف احداث کرده، 
تحويل قطعی داده و هم اکنون در دست ساخت و اجرا داشته باشد و همچنين با 
تالش مداوم، با استفاده از دانش روز و با به کارگيری کارشناسان و افراد مجرب 

در بخش های گوناگون، به ساخت وساز مدرن و حرفه ای دست يابد.

افتخارات ملی كسب شده ی شركت در سال 93
 *

حضور شرکت توسعه ی ساختمان خوارزمی در ميان 500 شرکت برتر اقتصاد ايران
شرکت توسعه ی ساختمان خوارزمی در سال 92 که اوج دشواری های  ساخت وساز 
و رکود اقتصادی در دهه ی گذشته ی کشور به ويژه در اين عرصه ی کاری بوده 
ارتقای  با عملکرد اثرگذار و مثبت خود، از رتبه ی 590 به 442  است، توانست 
جايگاه داشته و با 148 پله صعود، خود را ميان 500 شرکت برتر اقتصادی ايران 
با توجه به روند رو به رشد شرکت و نيز بهبود  مطرح کند. پيش بينی می شود 
بتواند  اين شرکت  با سال گذشته،  نسبی وضعيت صنعت ساختمان در مقايسه 

جايگاه بهتری را در ارزيابی های آتی به خود اختصاص دهد.

انبوه سازی  گروه  در  مناسب  عملکرد  لوح  دريافت  برای  شرکت  اين  نامزدی   *
امالک و مستغالت ملی در بين سال های 87 الی 92

فاخر  برتر  لوح سازه ی  و  تنديس  اهدای   *
به شرکت توسعه ی ساختمان خوارزمی در 
اولين همايش ملی مهندسی سازه ی ايران

سياست های سال 94
استراتژيک  برنامه ی  تدوين  به  توجه  با 
سرمايه گذاری  شرکت  سوی  از  ساله   7
خوارزمی، مقرر گرديد تمامی شرکت های 
گروه  صالحديد  به  توجه  با  مجموعه 
برنامه  اين  از  بخشی  خوارزمی، مسئوليت 
را بر عهده گرفته و با حداکثر توان خود، 
اهداف  اين  تحقق  در  را  خوارزمی  گروه 
ياری کنند. البته تحقق اين اهداف مستلزم 
زيرساخت هايی  و  مقدمات  کردن  فراهم 
به سمت  را  بسترها شرکت  اين  که  است 
اعتبار  ارتقاء  و  فعاليت ها  کمی  گسترش 
می کند.  هدايت  آن  تخصصی  و  حرفه ای 

اين اهداف به شرح ذيل است :
بخش  در  ساخت  و  سرمايه گذاری  برتر  برند  عنوان  به  شرکت  شدن  مطرح   *

ساختمان.
برنامه های  چارچوب  در  شرکت  کيفی  و  کمی  گسترش  سياست  ادامه ی   *

تدوين شده.
* ايجاد و تکميل ساختار مديريت داخلی شرکت مانند معاونت طرح  و  برنامه و 

کميته ی حسابرسی داخلی و ريسک.
* تعريف پروژه های جديد در راستای برنامه ی کلی شرکت و اهداف تعيين شده 

توسط هيئت مديره مانند پروژه ی وليعصر، المپيک و ... .
* طراحی و پياده سازی سيستم مديريت يکپارچه و تحت وب در تمامی بخش های 

شرکت.

تقویت اعتبار حرفه ای و تخصصی
توسعه ی ساختمان خوارزمی؛

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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به اطالع می ر ساند،  به استناد مصوبة مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سرمايه گذاری خوارزمی )سهامی 
عام( در تاريخ 1392/11/20 و مصوبة هيئت مديرة 
شمارة  مجوز  و   1394/02/20 تاريخ  در  شرکت 
121/312411 مورخ 1394/02/19 سازمان بورس 
و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرماية شرکت از طريق 
صدور سهام جديد از مبلغ 000ر10 ميليارد ريال 
به مبلغ 500ر12 ميليارد ريال، منقسم به 500ر12 
افزايش  زير  شرح  به  ريالی  000ر1  سهم  ميليون 

يابد:
1( سرمايه فعلی شرکت:000ر000ر000ر000ر10 

ريال،
2( مبلغ افزايش سرمايه: 000ر000ر000ر500ر2 

ريال،
افزايش:  از  پس  سرمايه  مبلغ   )3

000ر000ر000ر500ر12 ريال
4( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ريال

000ر000ر500ر1  شده:  عرضه  سهام  تعداد   )5
سهم،

6( نوع سهم: عادی
افزايش سرماية شرکت  افزايش سرمايه:  7( محل 
آورده  و  سهامداران  حال شده  مطالبات  محل  از 
نقدی به مبلغ 000ر500ر1 ميليون ريال و از محل 
به مبلغ 000ر000ر1 ميليون  اندوخته سرمايه ای 

ريال انجام خواهدشد.
8( موضوع افزايش سرمايه: تأمين منابع مورد نياز 
در  انجام شده  سرمايه ای  مخارج  جبران  به منظور 
شرکت های سرمايه پذير و تأمين مالی مخارج مورد 

نياز جهت تحصيل سرمايه گذاری های جديد.
ازای هر 1000 سهم  در  به هر صاحب سهم،   )9
متعلقه در تاريخ 1394/02/20 تعداد 100  سهم 
تعداد 150  و  ای  اندوخته سرمايه  از محل  جايزه 
حق تقدم خريد سهم جديد تعلق می گيرد. بديهی 
است تعداد دقيق سهام و حق تقدم های متعلقه هر 
سهم در گواهينامة حق تقدم محاسبه و به سهامداران 

اعالم خواهد شد.
از  روز  هفت  مدت  ظرف  که  سهامدارانی   )10
تاريخ انتشار آگهی به علت تغيير آدرس و يا به هر 
دليل، گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، 
می توانند جهت دريافت گواهينامة مربوطه به آدرس 

مندرج در بند 12 اين آگهی مراجعه نمايند.
سهام  خريد  در  حق تقدم  از  استفاده  مهلت   )11

جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.
12( سهامداران محترمی که تمايل به استفاده از 
اساس  بر  بايد  مورد  دارند، حسب  تقدم خود  حق 

موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
* سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خريد 

سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، 
می بايست  نمی  کند،  تأمين  را  جديد  سهام  بهای 
ظرف مهلت مقرر بهای سهام يا مابه التفاوت آن را 
به حساب شمارة 0207695572008 اين شرکت 
واريز  کد 3046  مرکزی  بانک صادرات شعبة  نزد 
گواهينامة  انضمام  به  را  مربوطه  بانکی  رسيد  و 
حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از 
حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، خيابان 
ساختمان   ،16 پالک  بزرگمهر،  خيابان  وليعصر، 
اول، واحد 110،  تجاری بزرگمهر، طبقه   – اداری 
کدپستی 1416934981 ارسال نموده و يا مدارک 
را مستقيماً به آدرس ذکر شده باال تحويل و رسيد 

دريافت نمايند.
حق تقدم  گواهينامة  موجب  به  که  سهامدارانی   *
خريد سهام جديد، دارای مطالبات به ميزان بهای 
سهام جديد می باشند، می بايست ظرف مهلت مقرر 
اعالم  بر  مبنی  حق تقدم،  گواهی  تکميل  ضمن 
موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با 
وليعصر،  خيابان  تهران،  نشانی  به  سفارشی  پست 
 – اداری  ساختمان   ،16 پالک  بزرگمهر،  خيابان 
تجاری بزرگمهر، طبقه اول، واحد 110، کدپستی 
را  مدارک  يا  و  نموده  ارسال   1416934981
رسيد  و  تحويل  باال  ذکر شده  آدرس  به  مستقيماً 

دريافت نمايند.
در  مشارکت  به  تمايل  عدم  صورت  در   )13
مهلت  در  می توانند  سهامداران  سرمايه،  افزايش 
تعيين شده برای پذيره نويسی نسبت به واگذاری 
حق تقدم خود از طريق شرکت بورس اوراق بهادار 
معاملة  قابليت  به  توجه  با  نمايند.  اقدام  تهران 
خريداران  شرکت،  سهام  خريد  حق تقدم  مکرر 
نهايی می بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسی 
نسبت به واريز بهای سهام جديد به حساب شمارة 
0207695572008 اين شرکت نزد بانک صادرات 
شعبة مرکزی کد 3046 اقدام کرده و رسيد بانکی 
خريد  حق تقدم  گواهينامة  انضمام  به  مربوطه، 
سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی 

به نشانی تهران، خيابان وليعصر، خيابان بزرگمهر، 
بزرگمهر،  تجاری   – اداری  ساختمان   ،16 پالک 
طبقه اول، واحد 110، کدپستی 1416934981 
آدرس  به  مستقيماً  را  مدارک  يا  و  نموده  ارسال 
نمايند.  دريافت  رسيد  و  تحويل  باال  ذکر شده 
بديهی است در صورت عدم ارسال مستندات ياد 
شده يا عدم واريز بهای اسمی، سهام جديد به آنها 

تعلق نخواهد گرفت.
از  مقرر  مهلت  در  که  سهامدارانی  حق تقدم   )14
حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره 
سهم های ايجاد شده، توسط شرکت از طريق شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از 
به  متعلقه  کارمزد  و  هزينه ها  از کسر  پس  فروش 

حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

* مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطالعات اعالمية 
پذيره نويسی بر عهدة ناشر است.

* ناشر، شرکت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان 
جبران خسارت  مسئول  ناشر،  مشاوران حقوقی  و 
قصور،  اثر  در  که  به سرمايه گذارانی هستند  وارده 
تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطالعات ناقص و 
خالف واقع در عرضة اوليه که ناشی از فعل يا ترک 

فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  بهادار  اوراق  ثبت   *
بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوبات  و  قانونی 
مزايا،  تأييد  منزلة  به  و  بوده  اطالعاتی  شفافيت  و 
درمورد  سفارشی  و  توصيه  ويا  سودآوری  تضمين 
شرکت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط 

سازمان نمی باشد.
* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی 
تاريخ  تا  سرمايه  افزايش  اين  شرکت،  ساليانة 
مرجع  نزد  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری 

ثبت شرکت ها به ثبت خواهد  رسيد.
* ساير افرادی که تمايل به خريد حق تقدم عرضه 
دارند  را  تهران  بهادار  اوراق  بورس  شده در شرکت 
فعاليت  در خصوص  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
شرکت، می توانند به سايت اينترنتی شرکت به آدرس 
www.kharazmi.ir  مراجعه و يا با شمارة تلفن 

021-66485908-9 تماس حاصل نمايند.
* گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش 
اين خصوص و  قانونی در  بازرس  سرمايه، گزارش 
همچنين بيانية ثبت سهام جديد در سايت اينترنتی 
شرکت به آدرس www. kharazmi.ir  و سيستم 
www.codal. جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس

ir   در دسترس می باشد.
هيأت مديره

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

)سهامی عام(
حوالیثبت شده به شمارۀ 131722 اين 
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مديريت

زمانی برای باز شدن 

بانکی نرخ های سود  درحاشیه کاهش  اجمالی  تحلیلی 

علی پویا

و  پول  شورای  تصميم  اساس  بر  عبارتی  به 
درصد   20 به   22 از  سپرده  سود  نرخ  اعتبار 
بانکی  تسهيالت  نرخ  همچنين  يافت.  کاهش 
در قالب عقد مشارکت و مبادله ای نيز کاهش 
يافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی 
از 28 درصد به 24 درصد و همچنين وام های 

مبادله ای از 22 به 21 درصد تصويب شد. 
اعتبار همچنين تصميم  اعضای شورای پول و 
نزد  ها  بانک  قانونی  سپرده  نرخ  که  گرفتند 
بيشتر  قرارگرفتن  منظور  به  را  مرکزی  بانک 

کاهش  درصد  نيم  بانک ها   اختيار  در  منابع 
دهند. 

موضوع ديگر مورد تصويب اعضای شورای پول 
برداشت  اضافه  جريمه  نرخ  کاهش  اعتبار  و 
بانک هايی بود که تسهيالت تکليفی بر عهده 
مانده  با  متناسب  اساس  براين  دارد.  قرار  آنها 
نيز  نرخ  اين   93 سال  پايان  تا  آنها  تسهيالت 

می يابد.  کاهش 
پرونده ای پر چالش

برای  بانکی  سود  نرخ  پرونده  اساس  اين  بر 

کل  رييس  که  طور  آن  و  شد  بسته   94 سال 
بانک مرکزی اعالم کرد قرار است هر سه ماه 
ارزيابی  مورد  سود  های  نرخ  کارايی  يکبار 
نيست.  ماجرا  همه  اين  اما  بگيرد  قرار  مجدد 
داليل  ترين  اصلی  از  يکی  دولتی  مسئولين 
را  بانکی  تسهيالت  نرخ  و  سود  نرخ  کاهش 
يا  و  توليد  سمت  به  کشور  اقتصاد  گردش 
محور قرار گرفتن اقتصاد مولد اعالم کرده اند. 
همين رويکرد باعث شده است تا چالش های 
زيادی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی شکل 

گره های ساختاری اقتصاد

باالخره شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش داد و یکبار دیگر اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که کارشناسان در دو 
جبهه مختلف قرار بگیرند و هر گروه از منظری آینده را برای اقتصاد کشور خوش رنگ و یا کدر ترسیم کنند. نرخ سود بانکی از آن 
مولفه هایی است که در بساط توسعه ایرانی همیشه محل مناقشه بوده است. البته این تفاق تا حد زیادی طبیعی است. در اقتصاد ایرانی 
بانک ها بیش از آن که باید در حوزه تامین مالی در صدر قرار گرفته اند و از آن سو بازار سرمایه و بنگاه های سرمایه گذاری ان طور 
که باید نتوانسته اند در شکل دهی اقتصاد مولد ایفای نقش کنند. برای همین نرخ سود تسهیالت و همچنین نرخ سود سپرده ها به 
واسطه محوریتی که در جهت دهی اقتصاد کشور داشته اند، همواره در اوج حساسیت های اقتصادی مورد رایزنی های کارشناسی قرار 
گرفته اند. به تازگی نیز کاهش نرخ های سود بانکی باعث شده است تا دوباره کارشناسان اقتصادی هر کدام به نوعی برداشت خود 
را از اینده شاخص ها ارایه دهد. بر اساس آخرین تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده به 20 و سقف سود تسهیالت 

در قالب عقد مشارکتی به 24 درصد کاهش یافته است. 
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در  که  کنند  می  مطرح  را  پرسش  اين  کارشناسان  از  گروهی  درواقع  بگيرد. 
شرايط حاضر و در زمانی که رکود در اقتصاد وزن زيادی دارد آيا حتی اگر 
کاهش نرخ های سود بتواند وضع تامين مالی را برای توليد مطلوب کند می 
توان اميدوار بود که شرايط توليد صنعتی در اقتصاد کشور تغيير کند؟ به باور 
از کارشناسان در چنين شرايطی کاهش نرخ های سود تنها باعث  اين گروه 
اضافه وزن  با  ای  بازارهای حاشيه  پولی وساير  بازار غير متشکل  تا  می شود 

مواجه شوند. يعنی پديده ای که طی سال های گذشته 
اين وجود  با  اما  بوده است  ان  ايران شاهد  اقتصاد  بارها 
اين نکته را نبايد فراموش کرد که بر حسب تجربه هايی 
که از آزمون تغيير نرخ های سود طی سال های گذشته 
به دست آمده است اين بار مسئولين دولتی سعی داشته 
اند تا با سرعت کمتری اقدام به کاهش نرخ سود بکنند. 
به عنوان مثال کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده انقدر 
را  بانک ها   منابع  سرعت  با  بتواند  که  ندارد  روانی  بار 
نرم  روند  اين  کند.  هدايت  موازی  بازارهای  سمت  به 
کاهش نرخ سود بانکی شايد يکی از نقاط مثبت کاهش 
ايران  اقتصاد  که  باشد  سپرده  سود  های  نرخ  دستوری 
تحليل  وجود  اين  با  اما  است.  بوده  ان  شاهد  تازگی  به 
گران اقتصادی باز هم دستوری عمل کردن برای کاهش 
قابل  اتفاق  گويند  و می  تابند  نمی  بر  را  های سود  نرخ 
يک  اما  اين  افتد.  نمی  کشور  اقتصاد  برای  ای  مالحظه 

روی سکه است. در سوی ديگر، اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که 
ندارد جز  ای  است، چاره  تجربه کرده  هايی که  واسطه گره  به  ايران  اقتصاد 
اين که با استفاده از استانداردهای جهانی دامنه عمل توليد را گسترده کند. 
در شرايط فعلی به نظر می رسد کاهش نرخ های سود يکی از اين الگوهای 
خيالی  با  نتوان  تا  است  شده  باعث  ساختاری  مشکالت  اما  است  استاندارد 
اميد بست. شايد بهتر بود که دولتی ها  بازخورد مثبت اين تصميم  آسوده به 
از يک سو بازار سرمايه را تقويت می کردند و از سوی ديگر فضايی را به وجود 
می آوردند که تسهيالت بانکی به شکل عادالنه ای در اختيار متقاضيان منابع 
بانکی قرار بگيرد. به عبارتی وقتی نرخ سود سپرده کاهش می يابد اگر دولت 
تمام قدرت خود را برای هموار کردن مسير رسيدن منابع آزاد شده بانکی به 
بازار سرمايه صرف نکند، بازار غير متشکل پولی به سادگی اين سرمايه های 
را می ربايد در نقطه مقابل تسهيالتی هم که قرار است در اختيار توليد قرار 
بگيرد، می توان بر حسب تجربه های گذشته گفت که بيشتر به افرادی می 
اين دو گره  بانک ها دريافت کنند.  از  ارتباط  با  را  توانند منابع  رسد که می 
ساختاری باعث شده تا فضای تحليل کاهش نرخ های سود تا حد زيادی کدر 
باشد. اقتصاد ايران به خوبی به ياد می اورد که هر گاه نرخ های سود  کاهش 
کسانی  ديگر  سوی  از  و  يافته  گسترش  منابع  برای  تقاضا  صف  است،  يافته 
نبوده  به توليد مربوط  انها خيلی هم  اند که فعاليت  اين صف پيروز شده  در 
بلکه  نکند  کم  را  توليد  مشکالت  تنها  نه  تواند  می  درواقع  مساله  اين  است. 
باعث افزايش تورم در توليد نيز بشود. برای همين کارشناسان اقتصادی می 
گويند حاال که کار به اينجا رسيده است، دولت بايد بيشترين تالش خود را 
بتواند سپرده های مردمی  بازار  اين  از يک سو  بازار سرمايه کندکه  معطوف 
کارامدترين  به  ديگر  از سوی  و  کند  دريافت  شود  می  خارج  ها  بانک  از  که 

ابزار برای تامين مالی توليد تبديل شود.

مشكالت ساختاری را جدی بگيريم
که  است  ازکارشناسانی  تهران  بازرگانی  اتاق  نايب رئيس  جهانگيری،  مهدی 
های  گره  بايد  سود  های  نرخ  کاهش  به  اقدام  از  قبل  دولت  است  معتقد 
مشکالت  از  يکی  گويد:»  می  او  کرد.  می  ترميم  زيادی  حد  تا  را  ساختاری 
خوبی  به  که  است  پولی  متشکل  غير  بازار  وجود  ايران  اقتصاد  در  ساختاری 
به  تعهدی  ببلعد چون  آزاد می شوند  ها  بانک  از  تواند سرمايه هايی که  می 

برای همين جايگاه بسيار بهتری  اعتبار ندارد  مصوبات رسمی شورای پول و 
برای جذب  رقابت  در  بهتری  قدرت  با  يعنی  دارد.  ها  با سرمايه  مواجه  برای 

سرمايه ها حاضر می شود«.
وی ادامه می دهد:»وقتی چنين مشکلی وجود دارد به نظر می رسد ضرورت 
قرار دهد و  را در دستور کار خود  بازار  اين  با  مقابله  بانک مرکزی  تا  داشت 
يا در اولويت نخست بگذارد. چون وقتی نرخ سود کاهش يابد و و سرمايه ها 
می  متشکل  غير  بازار  بگيرند  قرار  بازار  مسير  در 
وقت  ان  بگيرد  اختيار  در  را  ها  سرمايه  اين  تواند 
خود  تعهدات  پرداخت  برای  حتی  بانکی  سيستم 
باعث بدهکاری  اين سيکل  مشکل خواهند داشت. 
بانک ها به بانک مرکزی و بانک مرکزی به دولت 
کل  به  نهايت  در  نيز  روند  اين  آسيب  و  شود  می 

اقتصاد سرايت می کند«.
نايب رييس اتاق بازرگانی تهران می گويد:» برای 
همين بهتر بود دولت به مشکالت ساختاری برای 
کاهش  با  کسی  کرد.  می  توجه  سود  نرخ  کاهش 
به  نبايد  کاهش  اين  اما  نيست  مخالف  پول  هزينه 
تازه  ای  گره  به  ساختاری  مشکالت  وجود  خاطر 
نيز  را  نکته  اين  شود.  تبديل  کشور  اقتصاد  برای 
سود  های  نرخ  کاهش  اگر  که  کرد  فراموش  نبايد 
که به شکل دستوری رخ می رهد، قرار است بازار 
اين  نتيجه  حتما  کند  گرم  بانکی  رسيستم  د  را  دستوری  های  بخشنامه 
تا  شود  می  باعث  هم  و  داشت  خواهد  پی  در  را  گذار  سپرده  زيان  هم  کار 

کنند«. تسهيالت ضرر  گيرندگان 

آيا اين تصميمات يک جانبه است؟
ايران چيزی نيست که بشود  به نظر می رسد مشکالت ساختاری در اقتصاد 
به سادگی از کنار آن عبور کرد. در شرايط فعلی حتما کاهش نرخ های سود 
بانکی می تواند برای اقتصاد ايران مفيد باشد اما چالش هايی که وجود دارند 
کاهش  که  بنشيند  به چشم  کشور  اقتصاد  از  تصوير  اين  تا  است  شده  باعث 
دستوری نرخ ها نيز نتواند به تنهايی توسعه را از مدار صفر درجه و يا رکود 
بايد  سود  نرخ  که  باورند  اين  بر  اقتصادی  پردازان  نظريه  دهد.  نجات  بزرگ 
بايد  تورم  نرخ  کاهش  عبارتی  به  باشد  داشته  تورم  نرخ  با  مستقيم  رابطه 
همواره منجر به کاهش نرخ سود شود اما نمودار تورم و نرخ سود در اقتصاد 
سود  نرخ  حال  همه  در  و  هميشه  ميانگين  طور  به  که  دهد  می  نشان  ايران 
کمتر از تورم بوده است. نمودار زير در مورد نرخ های سود سپرده بلند مدت 

به وضوح اين امر را نشان می دهد.

اقتصاد  نرخ سود در  و  تورم  نرخ  رابطه ای که ميان  توان گفت  درواقع می 
سو  يک  از  جهانی  های  تجربه  با  مشخصی  پوشانی  هم  داشته  وجود  ايران 
برخی  است.  نداشته  ديگر  سوی  از  علمی  های  دستورالعمل  همچنين  و 

کاهش  حتما  فعلی  شرایط  در 
ند  توا می  بانکی  سود  های  نرخ 

ما  ا باشد  مفید  یران  ا اقتصاد  برای 
باعث  رند  دا وجود  که  هایی  چالش 
اقتصاد  ز  ا تصویر  این  تا  است  شده 
کاهش  که  بنشیند  چشم  به  کشور 

به  ند  نتوا نیز  ها  نرخ  دستوری 
درجه  صفر  ر  مدا ز  ا ا  ر توسعه  تنهایی 

دهد نجات  بزرگ  رکود  یا  و 
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رفتار  نحوه  در  بايد  را  ماجرا  اين  اصلی  دليل  که  باورند  اين  بر  کارشناسان 
نا  تراز  از  برداشت  اين  اساس  بر  کرد.  جستجو  ايران  اقتصاد  در  ها  بانک 
فعال  چون  ها  بانک  که  گفت  توان  می  سود  نرخ  و  تورم  نرخ  متناسب 
می  رقابت  اقتصادی  فعاالن  با  نيز  مختلف  بازارهای  در  و  هستند  اقتصادی 
است.  شده  خلل  اين  آمدن  وجود  به  باعث  بانکی  کار  و  کسب  اين  کنند، 
نرخ  کاهش  اعالم  از  بعد  ايران  بازرگانی  اتاق  رييس  نايب  سلطانی،  پدرام 
سود بانکی پا را از اين فراتر برد و بانک ها را متهم به تبانی کرد. او گفت 
در هر جای ديگر دنيا اگر بانک ها بنشينند دورهم و برای نرخ سود تصميم 
را  بانک ها  اتهامی که  انگشت  به نظر می رسد  بگيرند دادگاهی می شوند! 
بر  ها  بانک  که  دارد  اعتقاد  موضوع  اين  به  جدی  بسيار  است  رفته  نشانه 
اساس حيطه بنگاهداری خود اين تصميم را گرفته اند که هم خواسته های 
کمترين  که  کنند  رفتار  ای  گونه  به  هم  و  بپوشانند  عمل  جامه  را  دولت 
سلطانی  پدرام  چنانچه  شوند.  متحمل  سود  نرخ  کاهش  ناحيه  از  را  آسيب 
اين  کند  می  هماهنگ  را  انها  که  خاص  مکانيزمی  با  ها  بانک  گويد  می 
های  واقعيت  بر حسب  بود  قرار  اگر   . اند  گرفته  سود  نرخ  برای  را  تصميم 
پايين می  بايد  اين  از  يابد بسيار بيشتر  اقتصادی نرخ سود کاهش  علمی و 
رسيده  درصد   15 به  درصد   40 از   تورم  ميزان  حاضر  حال  در  چون  امد 
ايران  بازرگانی  اتاق  رييس  نايب  که  است  چيزی  همان  دقيقا  اين  است. 
اما  بانک ها  به  اتهام زنی  قانون پيگيری شود.  اتاق و طبق  تا در  وعده داد 
به اينجا ختم نمی شود. بعد از اعالم کاهش نرخ سود بانکی يکی از رسانه 
که  کرد  سعی  اقتصادی  کارشناسان  از  مفصل  گزارشی  در  اقتصادی  های 
ثابت کند هر گاه بر حسب تصميم بانکی ها نرخ سود کاهش يافته است در 
يافته  افزايش  توليد  تورم  نرخ  عبارتی  به  يا  و  توليد  هزينه  معکوس  روندی 
است. معنای اين سخن اين است که با کاهش نرخ سود بانکی توليد گران 
تر می شود و هر گاه نرخ سود در اقتصاد ايران باال می رود هزينه توليد و 
اتفاق  اين  شود.  می  تر  صرفه  به  توليد  يعنی  ايد،  می  پايين  توليد  تورم  يا 
عجيبی است که شايد فقط در اقتصادی نظم گريز مانند اقتصاد ايران بتواند 

رخ دهد )نمودار زير(:

سود  نرخ  نوسان  که  گفت  بايد  بپذيريم  را  هايی  استدالل  چنين  اگر 
ها  بانک  اقتصادی  فعاليت  برای  را  راهبردی  ابزار  يک  نقش  بانکی 
ساختاراقتصادی  در  بلکه  نيست  توليد  نفع  به  لزوما«  که  کند  می  ايفا 
اما  شرايط  اين  در  باشد.  نيز  زا  آسيب  توليد  برای  تواند  می  ايران 
باز  با  تا  کنند  دولت سعی  اقتصادی  ريزان  برنامه  که  باشد  بهتر  شايد 
اقتصاد  در  انحراف  هرگونه  برای  را  مسير  ساختاری  های  گره  کردن 
ريسک  شدن  برطرف  به  کمک  اما  قطع  طور  به  کنند.  مسدود  ايران 
به  قيمت  نسبت  کردن  واقعی  و  سرمايه  بازار  در  سيستماتيک  های 
مبتنی  بازاربورسی  گرفتن  موجب شکل  تواند  می  بازار  اين  در  درآمد 
فضايی  چنين  اگر  شود.  مولد  اقتصاد  مالی  تامين  برای  براستانداردها 
آن  در  که  بست  بن  اين  از  اقتصادی  کارشناسان  قول  به  بگيرد  شکل 
حتی تصميم های اصولی اقتصاد نيز می توانند آسيب زا باشند، عبور 

کنيم. می 

پنجمین همایش مدیران 
گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی پنجم تا هفتم 
خردادماه برگزار می شود

پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
پنجم تا هفتم  خردادماه سال جاری در کرمانشاه برگزار 
ارشد گروه خوارزمی،  اين همايش مديران  می شود. در 
مديرة همة شرکت های  اعضای هيئت  و  عامل  مديران 

تابعه حضور خواهند داشت.
مديرعامل  هِ گانی  للَ اسماعيل  دکتر  آقايان  سخنرانی 
کل  رئيس  مشاور  عزيزی  احمد  دکتر  صادرات،  بانک 
بانک مرکزی، دکتر سيدعلی حسينی مديرعامل بورس 
دانشگاه  اقتصاد  استاد  برکچيان  مهدی  دکتر  انرژی، 
مرکز  رئيس  سلطانی فر  محمد  دکتر  شريف،  صنعتی 
مطالعات و تحقيقات رسانه ها، سعيد جمشيدی فر نايب 
ايران،  رسمی  حسابداران  جامعة  عالی  شورای  رئيس 
سرمايه گذاری  شرکت  مديرة  هيئت  عضو  سياح  دکتر 
توانير،  مديرة  هيئت  عضو  رياحی  مهندس  خوارزمی، 
برق  توسعة  شرکت  مديرة  هيئت  عضو  کاظمی  دکتر 
مديرة  هيئت  عضو  اسالمی  مهندس  و  سپهر  انرژی  و 
شرکت توسعة برق و انرژی سپهر  از جمله برنامه های 

پيش بينی شدة اين همايش است.
ميزبانی پنجمين همايش مديران شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی را شرکت توسعة برق و انرژی سپهر بر عهده 

گرفته است.
سرمايه گذاری  گروه  مديران  همايش  است،   گفتنی 
خوارزمی برای نخستين بار بهمن ماه سال 92 در شيراز 
برگزار شد. خرداد، مهر و بهمن ماه سال 93 نيز دومين، 
سومين و چهارمين همايش مديران گروه خوارزمی به 

ترتيب در شهرهای مشهد، تبريز و کرمان برگزار شد.
مديران  ادواری  همايش های  برگزاری  اهداف  جمله  از 
هم افزايی  و  همکاری  سطح  ارتقای  خوارزمی،  گروه 
برای تحقق اهداف مرحله ای برنامة راهبردی هفت ساله 
تخصصی  دانش  و  آگاهی  سطح  افزايش  به  کمک  و 
گروه  اين  برنامه های  با  مرتبط  زمينه های  در  مديران 

سرمايه گذاری است.
ادوار  اين همايش مانند  به  مشروح گزارش های مربوط 
گذشته، عالوه بر ماهنامة وخارزم )نشرية داخلی خانوادة 
وب سايت  در  خوارزمی(،  سرمايه گذاری  شرکت  بزرگ 

رسمی گروه خوارزمی نيز منعکس خواهد شد.
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محمد ربیع زاده، صاحب نظر در امور 
بانکی و عضو هیئت مدیره گروه 
خوارزمی سرمایه گذاری 

کاهش  دنبال  به  اقتصادی  فعاالن  مجموع 
اين  طورحتم  به  که  هستند  بانکی  سود  نرخ 
و  مجلس،دولتمردان  نمايندگان  يعنی  افراد 
نرخ  کاهش  خواهان  بازرگانی  اتاق  نمايندگان 
کاهش  خواهان  بلکه  نيستند،  ها  سپرده  سود 

هستند. بانکی  تسهيالت  سود  نرخ 
توليدی،  های  عمده شرکت  های  هزينه  از  يکی 
همين  به  است  ها  شرکت  آن  مالی  های  هزينه 
سود  نرخ  کاهش  با  توليدکنندگان  اگر  دليل 
را  خود  موردنياز  مالی  منابع  بانکی  تسهيالت 
محصول  توليد  با  بی شک  کنند  تامين  تر  ارزان 
و  خارجی  محصوالت  با  توانند  می  قيمت  ارزان 
همچنين  و  کنند  رقابت  بازار  در  مشابه  داخلی 

باشند. داشته  بيشتری  سودآوری 

بانکی بر  به طورحتم کاهش نرخ سود تسهيالت 
ادامه حيات واحدهای توليدی موثر خواهد بود، 
که  است  اين  حاضر  درحال  نکته  ترين  مهم  اما 
بايد تمام بنگاه های اقتصادی مورد حمايت قرار 
اقتصادی  های  بنگاه  ترين  مهم  از  يکی  گيرند. 
خود بانک ها هستند به طوری که بانکداری يک 
اگر در  بنابراين  فعال محسوب می شود،  صنعت 
عوامل  تمام  به  بانکی،  سود  نرخ  کاهش  راستای 
شک  بی  شود  توجه  ها  بانک  خود  از  غير  به 
کاهش  درخصوص  دولت  و  مرکزی  بانک  طرح 

بانکی شکست خواهد خورد. نرخ سود 
های  بنگاه  و  توليدی  واحدهای  از  حمايت 
رشد  و  توليد  در  رونق  منظور  به  اقتصادی 
بايد  اما  دارد،  ضرورت  بسيار  کشور  اقتصادی 
توجه شود که بزرگترين بنگاه اقتصادی که بايد 
سياسيون  و  مسئوالن  جانبه  همه  حمايت  مورد 
دليل  همين  به  هستند،  ها  بانک  خود  قرارگيرد 

بنگاه  ترين  اصلی  نرخ سود  در طرح کاهش  اگر 
های  بنگاه  ساير  حيات  سرچشمه  که  اقتصادی 
اقتصادی کشور است مورد توجه قرار نگيرد، بی 
سود  نرخ  کاهش  بر  مبتنی  های  سياست  شک 

با شکست مواجه خواهد شد. بانکی 
سود  نرخ  کاهش  طرح  اصلی  هدف  طورکلی  به 
بهينه  به صورت  مالی  منابع  است که  اين  بانکی 
ذينفعان  و  اقتصادی  فعاالن  تمام  اختيار  در 
بنگاه  ترين  اصلی  از  حمايت  بنابراين  قرارگيرد، 
ضرورت  بسيار  ها  بانک  خود  يعنی  اقتصادی 

دارد.
نماينده  بايد  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان 
از  که  ميزانی  همان  به  بنابراين  باشند،  ملت 
از  بايد  کنند  می  حمايت  توليدی  واحدهای 
طوری  به  کنند،  حمايت  هم  کشور  بانکی  نظام 
بودجه  قوانين  يا  توسعه  برنامه ششم  در  اگر  که 
توليد  از  حمايت  منظور  به  ای  ماده  کشوری، 

و  سودبانکی  تغییرنرخ  سناریوی  بررسی 
بازار سرمایه بر  آن  تاثیر 
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منظور  به  ديگر  ای  ماده  بايد  شود  می  تصويب 
تصويب شود. بانکداری  از صنعت  حمايت 

نرخ سود سپرده ها هزينه و نرخ سود تسهيالت 
فقط  اگر  دليل  همين  به  است  ها  بانک  درآمد 
و  کند  پيدا  کاهش  بانکی  تسهيالت  سود  نرخ 
پايين  بهره  با  را  وام  که  شوند  مجبور  ها  بانک 
تخصيص دهند در واقع بانک ها از کسب بخشی 
دليل  به همين  اند،  درآمد خود محروم شده  از 
در بسته کاهش نرخ سود بانکی،نرخ سود سپرده 
ها نيز به منظور کاهش هزينه بانک ها حدود 2 

کرد. پيدا  تقليل  درصد 
بانک ها از شورای پول و اعتبار در راستای کاهش 
نرخ  کاهش  خواهان  بانکی،  تسهيالت  سود  نرخ 
سود سپرده ها به منظور کاهش هزينه ها شدند، 
دليل  به  بانکی  های  سپرده  سود  نرخ  کاهش  اما 
فرار سپرده ها به سوی موسسات مالی و اعتباری 
فاقد مجوز به راحتی ميسر نخواهد شد، به طوری 
که احتمال رونق بازارهای غيرمتشکل و غيرقانونی 

بسيار وجود دارد.
کاهش هم زمان نرخ سود تسهيالت بانکی و نرخ 
های  بر صورت  اثری  گونه  هيچ  ها  سپرده  سود 
مالی بانک ها نخواهد گذاشت، اما اگر فقط نرخ 
نرخ  و  کند  پيدا  کاهش  بانکی  تسهيالت  سود 
بی شک  باشد،  رقابتی  همچنان  ها  سپرده  سود 
کاهش  درخصوص  اعتبار  و  پول  شورای  طرح 

بانکی شکست خواهد خورد. نرخ سود 
حجم  مجوز  فاقد  اعتباری  و  مالی  موسسات 
داده  اختصاص  خود  به  را  پول  بازار  از  بااليی 
مرکزی  بانک  قانونی  و  جدی  برخورد  که  اند 
مجوز  فاقد  اعتباری  و  مالی  موسسات  اين  با 
انسانی،  نيروی  فعاليت  شعب،  ازدياد  دليل  به 
موسسات  اين  به  مردم  اعتماد  و  پذيری  ريسک 
مالی  موسسات  اين  تعداد  است.  مشکل  بسيار 
شده  اعالم  ها  رسانه  در  فاقدمجوز  اعتباری  و 
دولتمردان  که  ميزانی  همان  به  بنابراين  است، 
نرخ  کاهش  برای  مرکزی  بانک  از  سياسيون  و 
بانک  از  بايد  کنند،  می  حمايت  تسهيالت  سود 
مرکزی برای برخورد جدی و قاطع با موسسات 
جانبه  همه  حمايت  مجوز  فاقد  اعتباری  و  مالی 

کنند. اقتصادی  و  اجتماعی،سياسی 
دارم  عقيده  بانکی  مسائل  کارشناس  عنوان  به 
توقيف  يا  تعديل  يعنی  قهرآميز  اقدامات  که 
همين  به  بود،  نخواهد  پاسخگو  مدت  کوتاه 
قاطع  برخورد  منظور  به  مرکزی  بانک  دليل 
بايد  مجوز  فاقد  اعتباری  و  مالی  موسسات  با 
سياست و راهکار موثر و جدی تری اتخاذ کند، 
سپرده  سود  برروی  ماليات  اخذ  مثال  عنوان  به 
فاقد  اعتباری  و  مالی  موسسات  در  موجود  های 
از  را  خود  پول  فرد  که  شود  می  باعث  مجوز 
آن موسسه مالی غيرمجاز خارج و در موسسات 
بانک های دارای مجوز  و  اعتباری مجاز  و  مالی 
اقتصاد  وزير  اگر  همچنين  کند.  گذاری  سپرده 

يا رئيس کل بانک مرکزی اعالم به عدم تضمين 
مالی  موسسات  در  شده  گذاری  سپرده  پول  از 
سپرده  خروج  کنند،باعث  مجوز  فاقد  اعتباری  و 
سمت  به  پول  انتقال  و  غيرمجاز  موسسات  از 
دارای  های  بانک  و  اعتباری  و  مالی  موسسات 

خواهند شد. مجوز 

کاهش نرخ سود سپرده بانکی باعث سرازيرشدن 
نقدينگی به سمت بازارهای سرمايه يعنی بورس 
بانکی خارج  از مجموعه نظام  اما پول  می شود، 
نيز  بورس  کارگزاران  به طوری که  نخواهد شد، 
گذاری  سپرده  ها  بانک  در  را  داران  سهام  پول 

کنند. می 
گريز،  ريسک  بانکی  گذاران  سپرده  بيشتر 
بانکی  سود  که  هستند  سالمند  يا  بازنشسته 
دليل  همين  به  است  ها  آن  درآمد  منبع  تنها 
نرخ سود سپرده  2 درصدی  کاهش  راستای  در 
مواجه  ضرر  با  جامعه  ضعيف  اقشار  اين  بانکی 
نتوانند  حتی  شايد  که  طوری  به  شد  خواهند 

قبوض آب، برق و تلفن خود را پرداخت کنند.
به طورحتم در راستای کاهش نرخ سود سپرده 
پيدا  افزايش  هم  مسکن  بهای  بانکی،اجاره 

خواهد کرد که اين امر به ضرر مستاجران تمام 
می شود.

بانکی  تسهيالت  سود  نرخ  کاهش  مجموع  در 
برای  اما  است،  صرفه  به  توليدکنندگان  برای 
افرادی که سودسپرده های بانکی به عنوان تنها 
منبع درآمد آن ها است به صرفه نخواهد بود،به 
کسب  برای  افراد  اين  است  ممکن  که  طوری 
دليل  به  و  شده  ارز  و  سکه  بازار  وارد  درآمد 
شديدی  ضررمالی  با  کافی  تخصص  نداشتن 

شوند. مواجه 
برای  فقط  بانکی  تسهيالت  سود  نرخ  ساماندهی 
حمايت از بنگاه های توليدی نيست، بلکه مشمول 
تمام مردم می شود به طوری که اگر فردی بيمار 
تسهيالت  از  بانک  به  مراجعه  با  تواند  می  است 
کند  استفاده  درصد  صفر  بهره  با  الحسنه  قرض 
بانکی  تسهيالت  سود  نرخ  غيرمعقول  کاهش  اما 

تبعات منفی به همراه خواهد داشت.
مرکزی  بانک  به  ها  بانک  مجموع  درحال حاضر 
می  مواجه  کسری  با  وقتی  که  کنند  می  اعالم 
شوند، هزينه های آن ها با پرداخت 34 درصدی 
نرخ جريمه بسيار افزايش پيدا می کند، بنابراين 
کند  پيدا  کاهش  جريمه  درصدی   34 نرخ  بايد 
دهند،  کاهش  را  تسهيالت  سود  نرخ  بتوانند  تا 
درصدی   34 نرخ  مرکزی  بانک  است  ممکن  اما 
جريمه را کاهش دهد، اما عده ای تشويق شوند 
ايجاد  مرکزی  بانک  نزد  در  نقدينگی  کسری  و 
کنند که اين امر باعث افزايش نرخ تورم خواهد 
سپرده  سود  نرخ  تورم،  نرخ  افزايش  با  که  شد 
پيدا خواهد کرد،  افزايش  نيز مجدد  بانکی  های 
بانکی کشور معادله يک  و  پولی  بنابراين مسائل 

متغيرحل شود. با يک  که  نيست  مجهولی 
غيرمعقول  کاهش  منفی  تبعات  از  ديگر  يکی 
صف  که  است  اين  بانکی  تسهيالت  سود  نرخ 
برای  و  شود  ايجادمی  ها  بانک  در  کاذب  های 
می  قرار  صف  در  نفر   10 پولی  واحد  يک 
برای  اداره  قابل  کاذب  های  اين صف  گيرند،که 
است  ممکن  که  طوری  به  نيستند،  ها  بانک 
بانکی حرفه ای  افرادی در اخذ تسهيالت و وام 
در  اما  کرده  دريافت  را  تسهيالت  اين  و  باشند 
مواردی که منجر به توسعه اقتصادی کشورنمی 
بايد  امر  اين  اداره  بنابراين  کنند  شود،استفاده 
بايد  مسئوالن  و  باشد  ها  بانک  خود  عهده  به 
و  ها  بانک  مديره  هيات  کارشناسانه  نظرات  به 

کنند. توجه  بانکی  مسائل  کارشناسان 
سياسيون  و  کشوری  سرشناس  افراد  متاسفانه 
قرارمی دهند  نقد  را مورد  بانک ها  از حد  بيش 
منفی  اثر  گذاری  سپرده  برروی  امر  اين  که 
جلب  راستای  در  بايد  دليل  همين  دارد،به 
تصميمات  به  اخبارمثبت،توجه  با  مردم  اعتماد 
هيات  به  اختيارات  ارائه  و  بانکی  ارشد  مديران 
ها  بانک  از  جانبه  همه  حمايت  ها  بانک  مديره 

شود.

موسسات مالی و اعتباری فاقد 
مجوز حجم باالیی از بازار پول 
را به خود اختصاص داده اند که 

برخورد جدی و قانونی بانک 
مرکزی با این موسسات مالی 
و اعتباری فاقد مجوز به دلیل 
ازدیاد شعب، فعالیت نیروی 

انسانی، ریسک پذیری و اعتماد 
مردم به این موسسات بسیار 

مشکل است
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رکود  و  و 1392  سالهای 1391  در  منفی  اقتصادی  رشد  فصل  تجربه هشت 
شديد اقتصادی در اين دوره به همراه نرخ های تورم باالی 40 درصد، مجموعه 
اتخاذ سياستهای  ميان  اساسی  انتخاب  در معرض يک  را  سياستگذاری کشور 
ضد تورمی يا حرکت به سمت رويکردهای حمايت از رشد اقتصادی قرار داد. 
در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم 
قرار گرفت و تصميم سازی در حوزه های مختلف سياستهای پولی، مالی، ارزی 
و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستی متمرکز گرديد. 
پيگيری و تمرکز بر رعايت انضباط پولی و مالی و همچنين حفظ ثبات نسبی در 
بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و 
نرخ تورم با کاهشی قابل مالحظه )19.1 واحد درصد( از 34.7 درصد در سال 

1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد.
در عين حال، اولويت سياستگذار بر مهار نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم 

دولت،  اقتصادی  نيز دستگاه های  راستا  است. درهمين  نبوده  اقتصاد کشور  بر 
از رکود را در دستور کار  اوايل سال 1393 تدوين بسته خروج غيرتورمی  در 
قرار دادند و مجموعه مدونی از راه کارهای غيرتورمی برای حمايت از فعاليتهای 
توليدی کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارايه گرديد. از ميان راه حل های 
تنظيمی، آن بخش که در حوزه تصميم گيری دولت قرار داشت با فاصله زمانی 
بانک مرکزی که در مراحل تنظيم مجموعه سياستی  اجرايی گرديد.  کوتاهی 
مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولويت بخشی به 
تامين مالی سرمايه در گردش واحدهای توليدی، کاهش و يکسان سازی نسبت 
تسهيالت  توان  افزايش  رويکردهايی در جهت  اتخاذ  و  بانک ها   قانونی  سپرده 
دهی بانک ها ، سعی نمود تا در عين رعايت انضباط پولی، شرايط بهتری را برای 
تامين مالی واحدهای توليدی کشور فراهم سازد. در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، 
اقتصادی  رشد  و  يافت  بهبود  زيادی  تا حدود  نيز  اقتصادی  فعاليتهای  شرايط 

اقتصادی طی چند هفته گذشته باشد. رویکردی که کارشناسان،  بیننده ترین خبر در سایت های خبری  بانکی شاید پر  کاهش نرخ سود 
فعاالن اقتصادی و حتی مردم به این خبر داشتند باعث شده است تا این خبر در صدر اخبار پر سر و صدای اقتصادی قرار بگیرد. البته همیشه 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی با همین حساسیت به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی توجه می کردند اما به نظر می رسد، این بار که اقتصاد 
ایران در حال پوست انداختن است و رفع احتمالی تحریم های اقتصادی نیز آینده ای روشن را در دسترس اقتصاد ایران قرار داده است، 
این حساسیت با وضوح بیشتری شکل گرفته است. در روزهای گذشته هر یک از کارشناسان به گونه ای به این تصمیم شورای پول و اعتبار 
نگاه کرده و یا ان را مورد ارزیابی قرار داده است اما در نهایت می توان به جرات گفت که همه کارشناسان یک بحث مشترک داشتند و ان 
هم این که ای کاش قبل از این اتفاق دولت قدم بزرگی در رفع مشکالت ساختاری اقتصاد کشور بر می داشت و بعد تصمیم ماندگاری برای 
نرخ های سود اتخاذ می کرد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اعضای شورای پول و اعتبار این دوره به دور از هر گونه هیجانی سعی 
کرده اند با شیبی آرام نرخ های سود را کاهش دهند و در مقابل هر سه ماه یکبار نیز به معاینه نرخ های سود بپردازند با این وجود نگرانی ها 
در مورد مشکالت ساختاری مانند رانت در استفاده از منابع بانکی، ضعف بازار سرمایه، بنگاهداری بانک ها و... همچنان وجود دارد. مطلب زیر 
بخشی از نقطه نظر بانک مرکزی در مورد کاهش رسمی نرخ های سود است. مطالعه ان برای فعاالن اقتصادی می تواند مفید باشد تا با ایده 
های بانک مرکزی حتی در مورد تحوالتی که می توانند در راه باشند، آشنا شوند. بانک مرکزی می گوید اولویت نخست تامین مالی برای تولید 

است، اما آیا باالخره نظام بانکی می تواند این کار را به نحو مطلوبی انجام دهد؟

بانکداری

نرخ های  بانک مرکزی چگونه کاهش 
می کند؟ تحلیل  را  بانکی  سود 

اجماع خبرگان بانکی 
برای خروج از رکود
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کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 ارقام مثبت 
را تجربه نمود. ليکن، عليرغم بهبود های حاصله در اين زمينه و با وجود رشد 
اقتصادی 3.6درصدی کشور در 9 ماهه اول سال 1393، سطح توليد کشور در 
9 ماهه سال 1393 در سطحی کمتر از مقادير مشابه آن در سالهای 1389 و 
1390 قرار دارد که حاکی از وجود ظرفتيهای خالی در اقتصاد کشور می باشد.

    از سوی ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طوالنی سرکوب مالی، 
نرخ سود واقعی تسهيالت و سپرده های بانکی به دليل تداوم روند کاهشی نرخ 
تورم، از ميانه سال 1393 مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوری که 
نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل مالحظه ای باالتر از بازدهی ديگر دارايی ها از 
جمله مسکن، ارز، طال و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند 
کاهشی نرخ تورم، نرخ های سود بانکی نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهای رو 
به بااليی را نيز برای نرخ سود بانکی شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپرده گيری 
به صورت تخطی برخی بانک ها  از سقف های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه 
بازدهی  با  ناسازگار  نيز به شکل نرخ های سود غيرمتعارف و  اعطای تسهيالت 
فعاليتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کالن کشور نمود 
داشت که در مجموع حاکی از ورود فعاليتهای پرريسک به ترازنامه بانک ها  بود. 
عالوه بر الزامات احتياطی، اين شرايط با پيش نيازهای بهره برداری از ظرفيتهای 
خالی اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادی نيز همخوانی نداشت که 
اين مقوله را  به  بانک مرکزی  بانکی و ورود  بازبينی نرخ های سود  در مجموع 

الزامی می نمود.
در  بانکی،  سود  نرخ های  در  بازبينی  پيرامون  موجود  توجيهات  عليرغم      

به  بايد  پول  بازار  در  شرايطی  چنين  بروز  زمينه های  خصوص 
وجود برخی مشکالت ساختاری در ترازنامه بانک ها  

توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با 
مواجه  زيادی  بخشی  درون  و  فرابخشی  مشکالت 
است که به واسطه کاهش کيفيت دارايی  بانک ها 
در  مالی  منابع  عرضه  کاهش  به  مجموع  در   ،
توان تسهيالت دهی شبکه  و کاهش  پول  بازار 
بانکی منجر شده است. مواردی همچون تمرکز 
تامين مالی اقتصاد بر بانک ها ، رکود بازار امالک 

بانک ها   در  نقدينگی  و مستغالت که چرخش 
عدم  ساخته،  مواجه  مشکل  با  را 
ايفای به موقع مطالبات پيمانکاران 

توسط دولت که در نهايت به افزايش 
فعاليت  می شود،  منجر  بانک ها   غيرجاری  مطالبات 
بودن  پايين  پول،  بازار  در  غيرمجاز  اعتباری  موسسات 
حجم سرمايه بانک ها ، بدهی انباشته دولت و شرکتهای 
شرکتهای  مشارکت  اوراق  رسوب   ، بانک ها  به  دولتی 
به  ايفای  عدم  دليل  به  بانک ها   ترازنامه  در  دولتی 
موقع تعهدات شرکتهای دولتی در اين زمينه، حجم 

باال و قابل مالحظه مطالبات غيرجاری و ساختار ضعيف 
از  زيادی  بخش  دهنده  توضيح  مجموع  در   ، بانک ها  در  شرکتی  حاکميت 
مشکالت موجود در بازار پول و واگرايی نرخ های سود بانکی از تحوالت نرخ تورم 
می باشند. بديهی است که در چنين شرايطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و 
تعديل آن فارغ از مشکالت موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به 
جای عوامل موجده می باشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار 

پول، در عمل نيز راه حلی پايدار نخواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياستهای پولی و اعتبار جديد مصوب 
برای  از رويکردهای سياستگذاری  برنامه ای  به صورت  را  اعتبار  و  پول  شورای 
در  موجود  مشکالت  همزمان  حل  به  توجه  و  مالی  تامين  هزينه های  کاهش 
شبکه بانکی و بازار پول تلقی کرد که در مجموع تکاليفی را برای اضالع سه گانه 
شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ايجاد می نمايد. در حالی که اعمال 

واحد  يک  کاهش  مشارکتی،  عقود  تسهيالت  نرخ سود  بر  درصدی  سقف 24 
درصدی نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر 
نرخ سود سپرده های بانکی يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت 
انضباط بخشی به فعاليت واسطه گری مالی بانک ها  را به دست می دهد؛ لحاظ 
برخی  برداشت  اضافه  تبديل   ، بانک ها  به  اعتباری  اعطای خط  مانند  مواردی 
بانک ها  )ناشی از تسهيالت تکليفی دولت( به خط اعتباری، سپرده گذاری در 
بازار بين بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نيز الزاماتی را برای بانک مرکزی 
در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمايت از نرخ های تعادلی سود در 
بازار پول ايجاد می نمايد. در راستای حل و فصل تدريجی مشکالت موجود در 
بازار پول کشور، سياستهای پولی بانک مرکزی حسب شرايط اقتصادی کشور، 

در مقاطع سه ماهه مورد بازبينی قرار خواهد گرفت.
    با توجه به مشکالت ناشی از پرداخت تسهيالت بانکی با نرخ های غيرمتعارف 
و نامتناسب با بازدهی فعاليتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود 
تسهيالت عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سالمت و شفافيت بانکی 
اقتصاد مقاومتی  با روح حاکم بر اصول  و کمک به توليد قلمداد می شود که 
نيز سازگاری دارد. الزم به ذکر است که اين اقدام به معنی اعمال محدوديت 
اصلی  وظيفه  به  پرداختن  بلکه  نيست  باالتر  نرخ های  با  تسهيالت  اعطای  بر 
بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است 
که نسبت به ميزان ريسک و مخاطره ای که بانک ها  بر عهده می گيرند، دامنه 
مجازی را تعريف نموده است که می تواند متناسب با شرايط واقعی اقتصاد و 
بازدهی فعاليت های مولد اقتصادی باشد. اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر 
در  دنيا  مرکزی  ی  بانک ها 
نيز  لزوم  مواقع  در  پول  بازار 
همخوانی دارد و در چارچوب 
کشور  مالی  بازارهای  شرايط 
بانکی  مقررات  و  الزامات  و 
بر  عالوه  است.  موجه  کاماًل 
اين، الزامات نظارتی شديدتر 
پول  محترم  شورای  مصوبه 
رعايت  خصوص  در  اعتبار  و 
تعيين  سود  نرخ  سقف های 
و  بانک ها   سوی  از  شده 
موسسات اعتباری و همچنين 
الزام بانک مرکزی به تعيين و 
اعالم رتبه اعتباری بانک ها  و 
نهايت  اعتباری، در  موسسات 
اعتباری غيرمجاز و برخی  به موسسات  انتظام بخشی  برای  را  بهتری  شرايط 

بانک ها ی خاطی فراهم خواهد ساخت.
    ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيه هايی برای دولت به منظور افزايش 
سرمايه بانک ها ی دولتی و تسويه بدهی خود به بانک ها  و بانک مرکزی می باشد 
که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکالت ساختاری بازار پول و ارتقای 
توان تسهيالت دهی بانک ها  و رفع مضايق های مالی واحدهای توليدی کمک 

خواهد نمود.
    الزم به ذکر است که اولويت اساسی سياستهای پول و اعتباری بانک مرکزی 
در سال جاری نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهای 
توليدی به ويژه بنگاه های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال زايی می باشد. 
در پايان خاطر نشان می سازد که مجموعه مصوب شورای محترم پول و اعتبار 
در جلسه مورخ 8/2/1394 نتيجه بررسی های کارشناسی و فنی مشترک بانک 
اقتصادی و خبرگان  با فعالين و سياستگذاران  بانک  اين  مرکزی و تبادل نظر 
بانکی و مديران عامل بانک ها  بوده که با تشريک مساعی مجموعه های ذيربط 
می تواند گامی مهم در جهت رفع مشکالت کنونی و تسريع در فرايند خروج از 

رکود اقتصادی به حساب آيد.
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اشاره: در شبکه هاي برق تجديد ساختار يافته، سياست هاي گوناگوني براي ايجاد رقابت در بازار برق اعمال مي گردد. استفاده از »مکانيزم 
ظرفيت« به عنوان يکي از سياست هاي تشويقي برای توليدکنندگان و سرمايه گذاران مطرح شده که در آن پرداخت هاي مکمل با پرداخت 
بازار انرژي، براي پوشش مقداري از هزينه هاي غير قابل اجتناب در تامين انرژی مصرفي به کار می رود. هدف مکانيزم های ظرفيت عالوه 
بر کاهش هزينه ها و ايجاد رقابت در بازار برق، حمايت از توليدکنندگان و سرمايه گذاران است. در اين ميان، نهاد تنظيم کننده ی بازار 
سعی در پوشش دادن هزينه های پايه ی واحدهای عرضه کننده در مکانيزم ظرفيت و حمايت مالی و اعتباری از توليدکنندگان را دارد تا 
به اين وسيله،  بستری مناسب و مطمئن برای سرمايه گذاری در صنعت برق فراهم شود. هزينه های پايه ی توليدکنندگان شامل کليه ی 
هزينه های ثابت نيروگاه، اعم از هزينه ی سرمايه گذاری ترازشده برای هر سال و هزينه ی ثابت تعميرات ساالنه به عالوه هزينه های متغير 
اعم از هزينه سوخت و مواد شيميايی و هزينه ی متغير تعميرات و نگهداری است. با جبران هزينه های ثابت،  سرمايه گذاران با اعتماد از 
امنيت اقتصادی در سرمايه گذاری، مطمئن می شوند که حتی اگر از ظرفيت ارائه شده ی آن ها در تمام  طول سال برای تامين انرژی و 

خدمات جانبی مورد استفاده واقع نشود، به واسطه ی آمادگی ظرفيت خود، می توانند  هزينه های ثابت را پوشش دهند. 
در حال حاضر بررسی ها پيرامون مکانيزم ظرفيت تحت عنوان پروژه ی »مطالعه و طراحی مکانيزم ظرفيت در بازار برق ايران«، توسط 
پژوهشگاه نيرو در حال انجام است. شرکت سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان، به عنوان همکار بخش مالی و سرمايه گذاری، در انجام 

اين پروژه مشارکت دارد.

صنعت برق در جهان و ايران
ميليارد  هزار   20.2 از  جهان  در  برق  توليد  خالص 
ساالنه ی  رشد  با   2010 سال  در  ساعت  کيلووات 
2.2 درصدی به 39.0 هزار ميليارد کيلووات ساعت 
در سال 2040 افزايش می يابد. برق سهم فزاينده ای 
از تقاضای کلی انرژی در جهان را به خود اختصاص 

داده و رشديابنده ترين نوع انرژی نهايی در جهان است. 
در حالی که متوسط رشد ساالنه ی کل انرژی نهايی 
برابر 1.4 درصد است، برق تحويلی به مصرف کننده ی 
نهايی با رشد ساالنه 2.2 درصد از سال 2010 تا سال 
2040 رشد می کند. ظرفيت نيروگاهی نصب شده در 
جهان حدود 5.300 گيگاوات است. از اين ظرفيت به 

صورت ساالنه 21.000 ميليارد کيلووات ساعت انرژی 
اين  92درصد  حدود  و  توليدشده  خالص  الکتريکی 
مقدار به مصرف ساليانه می رسد. در حال حاضر  از کل 
توليد خالص برق در جهان تقريبا 40درصد از منابع 
ذغال سنگ، 23درصداز منابع گاز طبيعی، 21درصد 
و  منابع هسته ای  از  تجديدپذير، 12درصد  منابع  از 

سید محمدهادی رضوی، امیر وفایی
)کارشناسان شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان(

ايران اقتصاد 
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می شود.  تامين  نفتی  فرآورده های  و  نفت  از  4درصد 
چين و آمريکا به ترتيب با ظرفيت 1.100 و 1.053 
گيگاوات با اختصاص حدود 40درصد از ظرفيت جهان 
در صدر کشورهای توليدکننده و مصرف کننده ی جهان 

جای دارند. 
کره ی  از  پس  گيگاوات   70 حدود  ظرفيت  با  ايران 
به  ظرفيت،  لحاظ  به  جهان   14 رتبه ی  در  جنوبی، 
 18 رتبه ی  در  تايوان  از  پس  خالص  توليد  لحاظ 
رتبه ی  در  ترکيه  از  پس  مصرف  لحاظ  به  جهان، 
در  مکزيک  از  پس  برق  انرژی  اتالف  لحاظ  به   ،19
رتبه ی 8 قرار دارد. سهم نيروگاه های بخاری، سيکل 
کشور  نيروگاه های  ظرفيت  کل  از  گازی  و  ترکيبی 
است.  22درصد  و  25درصد  35درصد،  ترتيب  به 
از  متشکل  نيروگاه ها  اين  ساالنه ی  مصرفی  سوخت 
گاز طبيعی، نفت کوره و نفت گاز به ترتيب برابر 37 
ميليارد  و 12  ليتر  ميليارد  متر مکعب، 15  ميليارد 

ليتر است.  
در بازار داخل با توجه به رشد ساليانه ی مصرف در کشور 
و پايين بودن سرانه ی مصرف برق، نياز به رشد ساليانه 
حدود 6درصد افزايش در توليد نيروی برق وجود دارد 
و اين به معنی افزايش ساليانه حدود 5.000 مگاوات در 
مجموع از ظرفيت جديد، افزايش راندمان تبديل انرژی و 
کاهش تلفات است. افزايش ساالنه ی اين ميزان ظرفيت 
از طريق تاسيس نيروگاه جديد، نيازمند ساليانه حدود 3 

ميليارد يورو سرمايه گذاری است.

دامنه ی حضور گروه خوارزمی در 
صنعت برق

شرکت سرمايه گذاری خوارزمی با ارزش بازار حدود 15 
هزار ميليارد ريال به عنوان بزرگ ترين شرکت در گروه 
ارزيابی   با  بهادار،  اوراق  بورس  در  »سرمايه گذاری ها« 
کارشناسی تحوالت و روندهای شکل گرفته در صنعت 
برق، در راستای اساسی ترين شعار گروه »ثروت آفرينی 
پايدار برای نسل ها«،  طی ساليان گذشته به افزايش ميزان 

سرمايه گذاری در اين صنعت اقدام کرده است.  تملک 
نيروگاه 1.600 مگاواتی منتظر قائم و شرکت توليد و 
توسعه ی ايستگاهی نيرو پارسه، دو سرمايه گذاری اصلی 
شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در صنعت برق است، به 
گونه ای که بيشترين ارزش سرمايه گذاری در کل پرتفوی 
در  به سرمايه گذاری  خوارزمی،  شرکت سرمايه گذاری 
صنعت برق تعلق گرفته است. سرمايه گذاری در صنعت 
برق به دليل گستردگی اين صنعت و مسائل مربوط به 
آن،  نيازمند توسعه همه جانبه ی )فنی، سرمايه گذاری، 
حقوقی، تامين مالی و ...( است. توسعه در جنبه های 
تامين مالی پروژه های صنعت برق نيز يکی از بخش های 
مهم و مغفول مانده در اين زمينه است. مقاله ی حاضر 
می کوشد تا به معرفی يکی از ابزارهای مالی نسبتا جديد 
بپردازد.  برق«  نام »گواهی ظرفيت  با  برق  در صنعت 
کار روی مکانيزم ظرفيت برق هم اکنون تحت عنوان 
پروژه ای با همين نام در پژوهشگاه نيرو در حال انجام 
ايرانيان به  است. شرکت سرمايه گذاری آتی نگر سپهر 
عنوان همکار بخش مالی و سرمايه گذاری، در انجام اين 

پروژه ی تحقيقاتی مشارکت دارد.       

مكانيزم ظرفيت و گواهی ظرفيت برق
مبحث  ساختاريافته،  تجديد  قدرت  سيستم  يک  در 
خصوصی سازی و نيز ايجاد رقابت بين شرکت کنندگان 
قالب  در  و  مختلف  سطوح  در  به تدريج  برق  بازار  در 
خدمات مختلف معرفی شده است. عالوه بر معرفی بازار 

انرژی به منظور تامين انرژی روزانه ی مصرف کنندگان 
در يک محيط رقابتی توسط انواع نيروگاه ها با هزينه های 
تامين  همانند  جانبی  خدمات  انواع  مختلف،  متغير 
ذخيره ی بهره برداری )شامل ذخيره ی کنترل فرکانس، 
بار  تغييرات  دنبال کننده ی  و  تنظيم کننده  ذخيره ی 
به  راکتيو  توان  تامين  خدمات  پيشامد(،  ذخيره ی  و 
منظور حفظ ولتاژ و غيره به تدريج استفاده شده اند. به 
اين منظور مکانيزم های مختلفی برای تامين انرژی و 
خدمات جانبی به کار گرفته می شوند، که از آن جمله 
خدمات  و  انرژی  بازار  در   )1( حراج  تشکيل  می توان 
جانبی، استفاده از قراردادهای دوجانبه )2( در بازههای 

زمانی متفاوت و ساير مکانيزم ها را نام برد.
يکی از مهم ترين عوامل در تأمين موفق انرژی و خدمات 
جانبی در شبکه های برق تجديد ساختار يافته، مسئله ی 
است.  ظرفيت  مناسب  ميزان  از  برخورداری  و  تامين 
عنوان  به  هم  برق،  بازار  مراجع  در  عبارت »ظرفيت« 
»مقدار مگاوات آماده توسط نيروگاه ها برای عرضه در 
مکانيزم انرژی و خدمات جانبی در مرحله ی بهره برداری 
مصرفی  انرژی  تامين  برای  کوتاه مدت  زمانی  فاز  يا 
هم  و  استفاده شده  بهره برداری«  ذخيره های  و  روزانه 
آماده  نصب شده ی  مگاوات  ميزان  »مجموع  عنوان  به 
با لحاظ کردن مسئله ی خروج  توسط توليدکنندگان 
در  نصب  برای  قابل پيش بينی  مگاوات  و  تعميرات  و 
مرحله ی برنامه ريزی يا فاز زمانی بلندمدت برای تامين 
پيک بار ساالنه و ذخيره ی برنامه ريزی« به کار گرفته 
شده است. اين جا، مقصود از »ظرفيت« غالبا اشاره به 
تعريف دوم است، که براي تامين پيک بار ساالنه )يا 
ماهانه( و ذخيره ی برنامه ر  يزي استفاده مي شود. بنابراين 
با اين تعريف، »مکانيزم ظرفيت« )3(، بايد برنامه ر  يزي 
الزم براي عرضه ی ظرفيت توليدکنندگان را در بازه ی 
زماني طوالني براي تامين بار با کفايت)4( الزم انجام 
دهد، به طوري که در پي پياده سازي چنين مکانيزمي، 
انرژي  تامين  براي  برق،  بازار  و  شبکه  بهره برداران 
مصرف کنندگان هنگام بهره برداري )هم در حالت نرمال 
با مشکل  اضطراري(  بروز شرايط  و هم هنگام  شبکه 
انواع خدمات جانبي،  ارائه ی  با  خاصي روبه رو نشده و 
بتوانند اصطالحا امنيت شبکه را به لحاظ تامين انرژي 
در  با چنين مشخصه اي،  تامين ظرفيت  کنند.  حفظ 
برخي مراجع به عنوان امنيت عرضه ی ظرفيت به منظور 

تامين انرژي و خدمات جانبي تلقي مي شود. 
در  مطلوب  ظرفيت  مقدار  ذکرشده،  موارد  به  توجه  با 
يک شبکه ی قدرت بايد حداقل برابر با مجموع پيک بار 
در بازه ی بلندمدت تامين ظرفيت )مثال پيک ساالنه يا 
ماهانه ی بار( و مقداري ذخيره ی برنامه ر  يزي شده باشد، 
به طوري که اين ظرفيت عالوه بر تامين کل بار در فصول 
مختلف سال، شاخصهاي کفايت و قابليت اطمينان شبکه 
را نيز تامين کند. در برخي از بازارهاي برق معموال بازه ی 
زماني براي اجراي هر مکانيزم ظرفيت توسط برنامه ريزان، 
طوري تنظيم مي شود که عرضه کنندگان ظرفيت، عالوه 
)با  آماده ی خود  عرضه ی ظرفيت  براي  برنامه ر  يزي  بر 
توجه به برنامه ر  يزي خروج و تعميرات(، مي توانند براي 
منظور  به  تصميم گيري  از جمله  خود  توسعه ی  طرح 
ساخت وساز ظرفيت هاي جديد و نيز تکميل ظرفيت هاي 
در حال نصب برنامه ر  يزي کنند. در اين صورت، عالوه بر 
افق زماني مکانيزم  هاي ظرفيت، فواصل زماني بين هر 

70 گیگاوات  ایران با ظرفیت حدود 
پس از کره ی جنوبی، در رتبه ی 14 

به لحاظ  به لحاظ ظرفیت،  جهان 
تایوان در رتبه ی  از  تولید خالص پس 
از  18 جهان، به لحاظ مصرف پس 
19، به لحاظ اتالف  ترکیه در رتبه ی 

انرژی برق پس از مکزیک در رتبه ی 8 
نیروگاه های بخاری،  دارد. سهم  قرار 

از کل ظرفیت  و گازی  ترکیبی  سیکل 
35درصد،  ترتیب  به  کشور  نیروگاه های 

25درصد و 22درصد است. سوخت 
نیروگاه ها  این  ساالنه ی  مصرفی 

از گاز طبیعی، نفت کوره و  متشکل 
37 میلیارد متر  برابر  ترتیب  به  گاز  نفت 

12 میلیارد  و  لیتر  15 میلیارد  مکعب، 
است لیتر 

94 
داد

خر
  - 

زده
ه پان

مار
ش



14

اجرا و تسويه حساب ها براي تامين ظرفيت از اهميت 
براي  زماني  تاخيرهاي  است. چراکه  برخوردار  زيادي 
کسب مجوز ساخت و نيز مدت زمان الزم براي ساخت 
انواع نيروگاه ها معموال زياد بوده و سرمايه گذاران، افق 
زماني طوالني را براي ارائه ی ظرفيت هاي قابل ساخت 
و در حال ساخت مطلوب مي دانند. به عنوان مثال در 
مکانيزم ظرفيت PJM  )5(، هم قراردادهاي بلندمدت 
ظرفيت و هم بازار ظرفيت با افق زماني سه ساله )براي 
تامين ظرفيت سه سال بعد( در نظر گرفته شده است و 

فواصل زماني بين هر اجراي مکانيزم، يک سال است. 
همچنين مشوقهاي مالي موجود در مکانيزم ظرفيت 
بازگشت  به  سرمايه  گذاران  که  باشد  گونه اي  به  بايد 
هزينه هاي ثابت خود اميدوار باشند. مبناي پيشنهاد 
يکسان)6(،  حراج  طراحي  با  انرژي  بازار  براي  قيمت 
بر اساس هزينه هاي متغير تامين انرژي يا هزينه هاي 
بهرهبرداري )عمدتا هزينه ی سوخت و کمتر هزينه ی 
متغير تعميرات و نگهداري( است. توليدکنندگان در 
اين حالت ترجيح مي دهند هزينه ی حاشيه اي)7( خود 
تامين يک مگاوات  براي  را که همانا هزينه ی متغير 
ساعت واحد انرژي است، به بازار انرژي پيشنهاد دهند. 
اساس  بر  پرداخت  يا  تبعيضي)8(  حراج  طراحي  در 
پيشنهاد)9( نيز توليدکنندگان تالش مي کنند تا مقادير 
قيمت بازار انرژي را به طور صحيح پيش بينی کرده و 
قيمت پيش بينی شده را در مواقع تامين بار پايه، متوسط 
و پيک به بازار انرژی پيشنهاد دهند. مشخصا برخی از 
انواع نيروگاهها مستقل از نوع مکانيزم حراج، درآمدي 
بيشتر از هزينه ی حاشيه ای خود دارند. با اين تفاصيل، 
مقدار عمده اي از هزينه هاي ثابت واحدهاي توليدکننده 
از جمله هزينه هاي سرمايه گذاري و هزينه هاي ثابت 
تعميرات و نگهداري و غيره بدون جبران باقي مي ماند. 
الزم،  مشوق هاي  ايجاد  با  ظرفيت  مکانيزم  واقع  در 
سازوکار مناسب براي جبران اين هزينه ها را نيز بايد 
فراهم کند، که در اصطالح به اين کارکرد از مکانيزم 

ظرفيت، حل چالش پول گمشده)10(  گفته مي شود.
جمله  )از  نيروگاه ها  از  بسياري  که  آن جايي  از 
نيروگاه هاي بخاري، هسته اي، بادي و غيره( اصطالحا 
فناوري هاي سرمايه بر)11(  هستند و هزينه ی اوليه ی 
زيادي براي ساخت و نصب اين نوع نيروگاهها صرف 
عالوه  نيروگاه ها  نوع  اين  در  سرمايه گذاري  مي شود. 
ايجاد  مستلزم  سرمايه،  بازگشت  از  اطمينان  بر 
هزينه هاي  اين  اوليه ی  تامين  براي  مناسب  راه کار 
سرمايه گذاري  هنگام تصميم گيري و کسب مجوزهاي 
الزم است. عالوه بر آورده ی سرمايه گذاران و تسهيالت 
بانکي که ممکن است قبل يا حين ساخت در اختيار 
مکانيزم  يک  پياده سازي  گيرد،  قرار  سرمايه گذاران 
مشکل  اين  حل  در  مي تواند  نيز  ظرفيت  مناسب 
راه گشا باشد. استفاده از قراردادهاي بلندمدت تامين 
ظرفيت که در آن هزينه تامين ظرفيت با مدت زماني 
از سوي  تامين ظرفيت،  تعهد  از موعد  قبل  مناسب 
شرکتهاي تامين  کننده ی بار)LSEs( )12( در اختيار 
سرمايه گذار قرار مي گيرد، می تواند راهکاری مناسب 
مکانيزم  اجرای  از  اهداف  مهم ترين  بنابراين  باشد. 
ظرفيت که تاکنون در بازارهاي برق در دنيا استفاده 

شده است، عبارتند از:
بهره بردار  ديدگاه  از  ظرفيت  عرضه ی  امنيت  تامين 

شبکه ی برق
جبران هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري )که قبال انجام 

شده است( با حل چالش پول گمشده
تامين  با  سرمايه گذاري  براي  الزم  مشوق هاي  ايجاد 

نقدينگي مناسب در ابتداي سرمايه گذاري 
برنامههاي مديريت، کنترل و کاهش بار در بلندمدت 
نيز در بسياري از بازارها به عنوان راهکار مکمل در 
برخي  در  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ظرفيت  تامين 

مواقع خود به عنوان جزئي از مکانيزم ظرفيت شناخته 
ميشود. در مدل پيشنهادي PJM، اين راهکار به عنوان 
بخشي از مکانيزم ظرفيت معرفي شده است. با انعقاد 
قراردادهاي بلندمدت با شرکتهاي تامين کننده ی بار 
يا صنايع مصرف کننده ی بزرگ، تا حدود بسيار زيادي 
ميتوان از صرف هزينه هاي هنگفت ساخت نيروگاه ها 
مطلوب  شاخص هاي  به  حال  عين  در  و  کرده  کم 

کفايت ظرفيت در شبکه ی برق نيز دست يافت. 
ظرفيت  مکانيزمهاي  اصلي  اهداف  از  فوق،  اهداف 
هستند. در کنار اين اهداف ممکن است قابليتهاي 
ايجاد مکانيزم هاي  به واسطه ی  نيز  جانبي ديگري 
اهداف  قطع  به طور  که  شوند،  مشاهده  ظرفيت 
مکانيزم هاي  وجود  پيامد  اما  نيستند.  اصلي 
ظرفيت کارآمد، مي تواند بروز اين قابليت ها باشد. 

از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
حقوق  حفظ  و  شبکه  اطمينان  قابليت  تامين 

مصرف کنندگان با تامين ظرفيت کافي
کاهش ريسک اقتصادي در بازار به واسطه ی تبديل 
درآمدهاي غير يکنواخت به مقدار مشخص درآمد و 

با انباشتگي زياد
تشويق سرمايه گذاري و توسعه ی ظرفيتها در صنعت 

برق
بين  رقابت گريزي  يا  بازار)13(  قدرت  کاهش 

عرضه کنندگان ظرفيت
پيشبرد روند توسعه ی ظرفيت در بازار برق بر مبناي 
نوع نيروگاه ها، نوع فناوريها و مکان احداث و ارسال 
سيگنال مناسب به سرمايه گذاران براي نوع فناوري و 
مکان سرمايه گذاري منطبق بر نظرات سياستگذاران 

شبکه و بازار برق
به طور خالصه مي توان  به مطالب ذکرشده،  با توجه 
از سياست هاي  گفت، »مکانيزم ظرفيت  مجموعه اي 
اعمالي توسط نهاد مستقل بازار با هدف تامين قابليت 
اطمينان مورد نياز سيستم و توسعه ی ظرفيت جديد 
بيمه گونه ای  ساختار  با  که  است،  هزينه  کمترين  با 
در  و  سرمايه گذاري  هزينه هاي  بازگشت  در  سعي 

نتيجه کاهش ريسک اقتصادي در بازار دارد.«
............................................................................................

پانوشت:
Auction -1

Bilateral Contracts -2
Capacity Mechanism -3

Adequacy -4
PJM Interconnection LLC )PJM -5(: يک 

سازمان انتقال و توزيع برق در آمريکاست، که حدود 15 
ايالت فعاليت دارد و در حال حاضر با 830 شرکت عضو 

که با 167 گيگاوات ظرفيت توليد برق به 60 ميليون نفر 
خدمت می دهند، دارنده ی عنوان بزرگ ترين بازار برق 

عمده فروشی رقابتی در دنياست.
Uniform Auction Design - 6

Marginal Cost  -7
Discriminatory Auction Design  -8

Pay as Bid  -9
Missing Money Problem -10

Capital-Intensive Technologies -11
Load Serving Enteties -12

Market Power -13

مکانیزم  در  موجود  مالي  مشوق هاي 
باشد که  به گونه اي  باید  ظرفیت 

هزینه هاي  بازگشت  به  سرمایه گذاران 
مبناي  باشند.  امیدوار  خود  ثابت 

با  انرژي  بازار  براي  پیشنهاد قیمت 
بر اساس  طراحي حراج یکسان، 
یا  انرژي  تامین  متغیر  هزینه هاي 
)عمدتا  بهره برداري  هزینه هاي 

هزینه ی  کمتر  و  سوخت  هزینه ی 
است.  نگهداري(  و  تعمیرات  متغیر 

ترجیح  حالت  این  در  تولیدکنندگان 
را  مي دهند هزینه ی حاشیه اي خود 
تامین  براي  متغیر  هزینه ی  همانا  که 

انرژي است،  یک مگاوات ساعت واحد 
پیشنهاد دهند انرژي  بازار  به 

94 
داد

خر
  - 

زده
ه پان

مار
ش



15

*شرکت کارگزاری آينده نگر خوارزمی برای پشتيبانی اطالعات بخش معامالت 
برخط خود، درحال بهره برداری ازپروتکل SSL است.

پروتکلSSL )1(، يک استاندارد وب برای رمزنگاری اطالعات بين کاربر و وب 
سرور است. اطالعاتی که توسط پروتکل  SSL مبادله می  شوند، به صورت رمز شده 
ارسال می شوند و به اين ترتيب اطالعات مبادله شده از دزديده شدن يا )خوانده 
اين  مشتريان  و  شرکت  ها  برای    SSLگواهينامة می شوند.  محافظت  شدن)2(( 
امکان را فراهم می  کند تا بتوانند با اطمينان، اطالعات خصوصی )مانند رمز عبور 

شمارة کارت اعتباری( را به يک وب سايت، به طور محرمانه ارسال کنند. 
به طور معمول برای ايجاد ارتباط، دريافت و ارسال داده ها بين سرور و کالينت، 
از پروتکل HTTP )3( استفاده می شود. اين پروتکل داده  ها را به صورت عادی 
افراد غيرمجاز فراهم  ارسال می  کند، که همين امر اين امکان را برای هکرها و 

می  کند تا با شنود ترافيک  های ارسالی و دريافتی، دست به سرقت داده ها بزنند.

HTTPS پروتكل
پروتکلی است که در بستر آن امکان رمزنگاری)4( اطالعات فراهم می  شود، به 
قرار می گيرد، درحالی که  استفاده  مورد  پورت 80   HTTP در  لحاظ تخصصی 
صورت   SSL توسط  داده  ها،  رمزنگاری  و  است   443 پورت  اين   HTTPS در 

می گيرد.

SSL   به چه معناست؟
SSL  در اصطالح به سيستم امن و رمزی انتقال داده اطالق می شود. SSL را ابتدا 
شرکت نت اسکيپ)5( به منظور نقل و انتقال امن و سری اطالعات ايجاد کرد و 
اکنون تقريبا تمام مرورگرهای استاندارد از جمله فاير فاکس، اينترنت اکسپلورر، 
رابطه  اين  در  هم چنين  می کنند.  پشتيبانی  را  آن  سافاری  و  کروم  گوگل  اپرا، 
شرکت  هايی وجود دارند که گواهی SSL ارائه می  کنند. طبق گزارش وب  سايت 

w3tech در ماه فورية 2015،  گستردگی فروش اين گواهينامه ها در سطح دنيا 
به شرح جدول زير است: 

جدول 1( گستردگی فروش گواهینامة SSL در دنیا
مليتدرصد از بازارشركت صادر كنندۀ گواهينامهرتبه

1Comodo33.6انگلستان - آمريکا
2Symantec Group33.2آمريکا
3Go Daddy Group13.2اسکاتلند - آمريکا
4GlobalSign11.3بلژيک - آمريکا
5DigiCert2.9آمريکا
-5.8ساير شرکت ها6

 Gius، OpenTrust، Türktrust، Camerfirma،  هم چنين شرکت های
Buypass و Microsec  از جمله شرکت هايی هستند که در اين حوزه فعاليت 
اين  از  امکان استفاده  با توجه به تحريم های ظالمانة اخير کشور ما،   می  کنند. 
گواهينامه  ها برای سايت های ايرانی بسيار دشوار شده است. در عين حال شرکت 
انعقاد  طريق  از  را  پروتکل  اين  از  استفاده  امکان  خوارزمی  آينده نگر  کارگزاری 

قرارداد با يک شرکت معتبر خارجی يافته است. 
گواهينامه های ديجيتال يک ارتباط امن را بر مبنای پروتکل SSL تضمين کرده و 
اين کار را از دو طريق انجام می  دهند: اول( از طريق رمزنگاری بسته  های اطالعاتی 
و دوم( از طريق تاييد هويت وب سايت و سرويس نرم افزاری که گواهينامة ديجيتال 
روی آن نصب شده است. به عبارت ديگر، کاربر وب سايتی که دارای گواهينامة 
ديجيتال معتبر است، می  تواند از جعلی نبودن وب سايت مذکور و هويت حقيقی 
آن اطمينان حاصل کند و مطمئن باشد که اين وب سايت با توجه به گواهينامة 
معتبری که دارد، واقعا همان است که ادعا می کند، نه يک وب سايت جعلی که 

روزبه یاسایی، کارشناس شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

اطالعات  رمزنگاری  اهمیت 
SSL آشنايی با گواهينامة

در امنیت فضای »وب«

له مقا
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شبيه به وب سايت اصلی ايجاد شده که با روش  های متعددی که برای انحراف 
مسير و هک کردن وجود دارد، کاربر را به سمت خود هدايت کرده است. 

شيوۀ رمزنگاری اطالعات در SSL به چه صورت است؟
در يک بيان ساده، پس از برقراری اتصال امن، SSL اطالعات را به وسيلة دو 
کليد رمزنگاری می  کند، کليد اول که آن را کليد عمومی می  ناميم، برای اشخاص 
غير، قابل خواندن است، اما اين کليد دوم است که تنها توسط ارسال کننده و 

دريافت کنندة داده  ها، قابل استفاده است.
رمزنگاری  عمومی  الگوريت م های  اکثر  از   ،SSL استاندارد  در 

 KEA.  .RSA .MD2. نظير  کليد)6(  مبادالت  و 
 RSA Key Exchange  DSA. DES5

Skipjack .DES3. .SHA1  پشتيبانی 
گواهينامة  در  مثال  برای  می  شود. 

اخذشده برای سايت معامالت برخط 
از  خوارزمی  آينده نگر  کارگزاری 

و    AES،SHA1 الگوريتم   
RSA  استفاده شده است.

اطالعات گواهينامة 
:SSL

به طور معمول يک گواهينامة 
اطالعات  داراي   SSL

سرويس  اين  از  استفاده کننده 
است  گواهينامه  دارندة  به عنوان 

که اين اطالعات عبارت اند از :
نام دامنه

نام شرکت سرويس گيرنده 
نشاني شرکت سرويس گيرنده

شهر و ايالت شرکت سرويس گيرنده
کشور محل اقامت شرکت سرويس گيرنده

تاريخ انقضای گواهينامه

:SSL انواع گواهينامه های
گواهينامة SSL دارای انواع مختلفی است، که هر نوع آن تامين کنندة نياز خاصی 
انتخاب بهترين نوع گواهينامة  است و اعتبار و قيمت متفاوتی دارد. به منظور 
SSL و صرف مناسب  ترين هزينه به منظور برآورده کردن نياز و کارايی مطلوب، 

الزم است ابتدا تعريفی از آن ها داشته باشيم:
برخی از کاربردی ترين انواع گواهينامه  های SSL به شرح زير است:

:)DV( )7(1 -  گواهينامة اعتبارسنجی دامنه
اين نوع از گواهينامة SSL طبق نام دامنه، اعتبارسنجی را انجام می دهد. به طور 
آدرس  به  ای ميل  ارسال  طريق  تاييديه از  يا  درخواست اعتبارسنجی  معمول، 
ای ميلی که در Whois دامنه قرار داده شده است، انجام می شود. پس از تاييد 
وب سايت  آن  روی   SSL/TLS قابليت  نظر  مورد  دامنة  برای   SSL گواهينامة 

فعال خواهد شد. 
:)OV( )8(2 -  گواهينامة اعتبارسنجی سازمانی

اين نوع گواهينامة SSL در صدد تاييد اعتبار يک کسب وکار و تجارت است. به 
منظور تهية گواهينامة OV نياز به تاييد کامل هويت درخواست کننده است و 
کل  به طور  و  وزارت خانه  ها   ، بانک ها  دولتی،  سازمان  های  شرکت  ها،  برای  تنها 
اشخاص حقوقی صادر می  شود. درخواست کننده بايد مدارک کامل ثبتی و قانونی 

و هويتی شرکت، سازمان و نهاد مربوط را ارسال کند.

:)Ex( )9(3- گواهينامة اعتبارسنجی توسعه يافته

اين نوع از گواهينامة SSL بسيار شبيه گواهينامة OV و با اعتبار و ارزشی بيش 
از آن هاست. مدارک مورد نياز برای سفارش اين نوع از گواهينامة SSL همانند 
گواهينامة OV است، با اين تفاوت که احراز هويت سازمان يا شرکت دقيق تر 
با آن سازمان  بوده و ممکن است شامل بررسی شماره تلفن و برقراری تماس 

نيز باشد.

خطر جعل گواهی 
مواردی  اما  گواهينامه  ها،  اين  بودن  امن  وجود  با 
است.  داشته  وجود  گواهينامه  ها  اين  جعل  از 
شرکت  که  گزارشی  طبق  مثال  برای 
منتشر   2011 مارس  در  کومودو 
هکرها  که  شد  اعالم  کرد،)10( 
موفق شدند با نفوذ به سرورهای 
از  عدد   9 تعداد  شرکت  اين 
را  ديجيتال  گواهينامه  های 
ای ميل  سرويس  روی  که 
و  ياهو  گوگل،  شرکت های 
هم چنين  و  مايکروسافت 
موزيال  و  اسکايپ  سايت های 
با  و  جعل  بود،  شده  نصب 
جعلی  سرور های  راه اندازی 
سمت  به  را  کاربران  ترافيک 

کنند.  هدايت  خود 
هم چنين در سپتامبر 2011 گزارشی 
نوتار)11(  ديجی  هلندی  شرکت  توسط 
و  سرقت  جزئيات  از  آن  در  که  شد  منتشر 
برداشت. پرده  شرکت  اين  گواهينامه های  جعل 
)12( هدف اصلی اين حمله، کاربران سرويس ای ميل شرکت 
گوگل )Gmail( بودند که حدود 300 هزار کاربر اين سرويس مورد حمله قرار 

گرفتند.  
........................................................

منابع: 
https://www.certcc.ir

https://www.globalsign.com
https://www.digicert.com

https://www.cnet.com
 http://www.rijksoverheid.nl

پانوشت ها:
Secure Sockets Layer -1

Sniffing -2
Hyper Text Transfer Protocol -3

encrypt -4
Netscape -5

Key Exchange Algorithm -6
domain Validation -7

Organization Validation -8
Extended Validation -9

.23-03-2011-https://www.comodo.com/Comodo-Fraud-Incident   -10
html

DigiNotar -11
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ 5 -12
html.1-diginotar-public-report-version/05/09/2011/rapporten
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علی ماندگار/ کارشناس اقتصادی
از وقتی که نفس مذاکرات هسته ای گرم شده است و بوی رفع تحريم ها به مشام 
می رسد، گروهی از کارشناسان و دست اندرکاران دولتی به گونه ای سخن می گويند 
پای  به  بايد  را  گذشته  سال های  اقتصادی طی  نامرادی های  همه ی  انگاری  که 
تحريم ها نوشت. البته بدون شک تحريم ها ضربه ی سختی به اقتصاد ايران زدند 
تبديل  اقتصاد کشور  برای  تلخی  به طنز  تحريم ها  ناميدن  کاغذپاره  که  آن طور 
شد ولی در اين سوی بازار همه ی تقصيرها را به گردن تحريم ها انداختن به نظر 
می رسد آن سوی سکه ای است که برای اقتصاد کشور به يادگار مانده است. شک 
نبايد کرد که تحريم ها برای توسعه در ايران زيان به همراه داشتند اما در کنار 
زيان ناشی از تحريم ها، ناکارآمدی مديريت اقتصادی را نيز بايد لحاظ کرد. اين 
مسئله مربوط به دوره ی خاصی نيز نمی شود. در ايران همه ی دولت ها کم و بيش 
در حوزه های اقتصادی با ناکارآمدی مواجه بوده اند. اين مسئله يک واقعيت است 
و کارشناسان اقتصادی با هر ايده ای و انديشه ای بر سر اين موضوع تفاهم و توافق 
دارند. برای همين نبايد اين ناکارآمدی را تماما به پای دوره ی خاصی نوشت البته 
در برخی دوره ها بر دامنه ی ناکارآمدی ها افزوده شده است ولی طول موج تاريخی 
اين ماجرا آن قدر زياد است که امروز مشکالت زيادی در اقتصاد ايران به شکل 
ساختاری وجود دارند و باعث شده اند که حتی در صورت رفع تحريم ها در مورد 
برخی از امور اقتصادی نتوان با قاطعيت گفت که ورق برمی گردد و همه چيز به 
مطلوبيت نزديک می شود. برای همين به نظر می رسد بيش از آن که بخواهيم جذب 
جذابيت رفع تحريم ها شويم و برايش به انتظار بنشينيم، بايد به اين فکر کنيم 
که بعد از رفع تحريم ها اقتصاد ايران چه برنامه ای برای ميزبانی از سرمايه گذاران 
و تغيير شاخص ها دارد. شک نبايد کرد که اين ماجرا نياز به برنامه دارد و بدون 
داشتن راهبرد نمی توان از دوره ای که ديگر در آن تحريمی وجود ندارد بی چون 
وچرا استقبال کرد. از همين منظر ای کاش مسئولين دولتی برنامه های خود را 
برای روزهای بعد از تحريم با کارشناسان اقتصادی در ميان می گذاشتند. تا امروز 
که هنوز صاحب نظری پيدا نشده که بگويد از سوی دولت دعوت شده است تا در 
مورد شرايط پساتحريم سخن بگويد و برنامه ريزی کند. اگر مشکالت ساختاری در 
اقتصاد ايران نظير فسادها بعد از تحريم ها نيز بخواهند به کارکرد خود ادامه دهند 
و اگر در آن شرايط فضا برای تنومند شدن فعاليت اقتصادی باز شده باشد، اين 
گره های ساختاری می توانند با حجم بيشتری توسعه را در تنگنا قرار دهند. اين 
مسئله ضرورت برنامه ريزی برای روزهای بعد از تحريم را نشان می دهد. مثال بعد از 

رفع تحريم ها ديگر نمی توان صرفا به کارايی بانک ها  برای تامين مالی فعاليت های 
برای محيط  که  داده  نشان  بانک ها   رفتار  بارها  اين  از  پيش  اتکا کرد.  توليدی 
اقتصادی کشور زيان آور بوده است و آسيب های بزرگی را به شاخص ها تحميل 
کرده اند. در چنان شرايطی حتما بايد گره های سيستماتيک بورس را باز کرد تا 
اين بازار بتواند نقش اصلی را در تامين مالی به عهده بگيرد. چنين چيزی نياز به 
راهبردها و برنامه هايی دارد که دولتی ها حتما بايد تا به حال آن ها را طراحی کرده 
باشند، اگر اين گونه نيست که زمان بسيار اندکی باقی مانده و اگر نتوان شاخص های 
بورس را در اين مدت ترميم کرد، بعد از تحريم ها با مشکل مواجه خواهيم شد. به 
نظر می رسد بهترين کار اين است که دولت شرکت ها و بنگاه های سرمايه گذاری 
و غول های صنعتی بورس را فرا بخواند تا با کمک آن ها راهبردهای فعاليت بورس 
بعد از تحريم ها را طراحی کند. اين فعاليت ها به طور حتم بايد نجات بخش توليد 
و صنعت در کشور باشد. اين طور که از پرداختن به صورت مسئله و سطح رويی 
مذاکرات می شود فهميد، اين است که هنوز به طور منسجم برنامه ای برای روزهای 
بعد از تحريم وجود ندارد. به نظر می رسد بايد اين مسئله را جدی گرفت. اين که 
اگر تحريم ها برطرف شوند اتفاق خوبی در زمينه ی ورود سرمايه های خارجی و 
اما  انکار است  قابل  فعال شدن سرمايه های داخلی شکل می گيرد واقعيتی غير 
ما چگونه می خواهيم اين محيط و فضا را مديريت کنيم؟ اگر در گذشته و در 
همه ی دوره ها ضعف های مديريتی در حوزه ی کالن اقتصادی به ثبت نرسيده بود، 
امروز با خيال آسوده تری می شد در انتظار رفع تحريم ها نشست اما ناکارآمدی های 
مديريتی گذشته در سطح کالن اقتصادی اين واهمه را به وجود می آورد که دولت 
حاضر نيز با وجود فعاليت های مثبت و تاثيرگذاری که داشته است، گرفتار همان 
ناکارآمدی های تاريخی شود. برای همين اگر قرار است برای اقتصاد ايران در دوران 
پساتحريم برنامه ای راهبردی و منسجم از سوی دولت شکل بگيرد، ای کاش زودتر 
جرقه ی آن زده شود. در غير اين صورت هيچ دور از ذهن نيست که تحريم ها 
برداشته شوند و آن وقت اگربخواهيم تازه بنشينيم و در مورد چگونگی رفع گره 
از پديده های زيادی سخن بگوييم و فکر کنيم که چه بايد کرد، به کلی ميدان را 
واگذار کرده ايم. ما بارها در کنار تحريم های تحميلی که افتی برای اقتصاد کشور 
تعامل  بهتر است بگوييم ضعف  يا  از نحوه ی سياست گذاری های داخلی  بوده اند 
داخلی بر سر توسعه ضربه خورده ايم. اين بار سعی کنيم که اين اتفاق رخ ندهد. 
در واقع بدانيم که از رفع تحريم ها چه می خواهيم و اين خواسته ی خود را چگونه 

می توانيم جامه ی عمل بپوشانيم. آيا می شود؟

 آیا برای دوران 
پساتحریم برنامه داریم؟

سرمايه گذاری

عکس: لوزان سوییس؛ محل تفاهم هسته ای ایران و 5+1
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مديريت

آسيب ها و پيش نياز های
 قدردانی از كاركنان

خود  زيرمجموعة  کارکنان  از  بخواهيد  اين که  از  قبل 
سپاس گزاری کنيد، ابتدا بايد هدف خود از قدردانی از 
کارکنان را تعيين کنيد. بسياری از سازمان ها روش های 
دارند.  کارکنان  از  تشکر  برای  گريخته ای  و  جسته 
مديران اين روش ها را به کار می برند تا شايد هدفی که 
در پس زمينة قدردانی وجود دارد، محقق گردد. يا آن که 
برخی مديران آن قدر به ندرت از کارکنان خود قدردانی 
می کنند که وقتی اين کار را انجام می دهند، کارکنان آن 
را باور ندارند. بنابراين برای تشکر و قدردانی از کارکنان، 
ابتدا هدف و سپس برنامة خود را مشخص کنيد. کارها، 
رفتارها، روش ها و دستورالعمل هايی را که می خواهيد در 
سازمان خود جاری کنيد يا ارتقا بخشيد، مشخص کنيد. 
قدردانی از کارکنان را به گونه ای هدايت شده انجام دهيد 

تا به تقويت اين روش ها و رفتارها کمک کند. عدالت، 
صراحت و استعداد در به رسميت شناختن کارکنان از 
مصاديق قدردانی از کارکنان است. افراد نياز به ديده 
و  قدردانی  مورد  زحماتشان  خاطر  به  تا  دارند  شدن 
سپاس گزاری واقع شوند. جهت قدردانی و سپاس گزاری 
نظام مند کارکنان در يک سازمان، بايد معياری تعيين 
شود تا مشخص شود که چه موضوعی يک کارمند را 
مستحق قدردانی و تشکر می سازد. بنابراين هرکس به 

اين معيار دست يابد، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
از  رفتن  فراتر  سپاس گزاری،  معيار  اگر  مثال،  برای 
ميزان تعيين شدة توليد يا فروش باشد، در اين صورت 
هرکس که از اين هدف، عبور کند، بايد مورد قدردانی 
قرار گيرد. بنابراين چنان چه فقط باالترين عملکرد را 
از  افرادی که  قرار دهيد، در ساير  قدردانی  کانديدای 
و  شکست  احساس  رفته اند،  فراتر  تعيين شده  هدف 
سرخوردگی ايجاد می شود و نوعی رقابت منفی ايجاد 

می شود و از اين پس افراد از رشد ديگران جلوگيری 
می کنند. اين مسئله مادامی تشديد می شود که معيار 
قدردانی از يک کارمند، نامشخص و فقط بر اساس نظر 

مدير باشد.
قدردانی از کارکنان، بايد منصفانه باشد و برای افراد با 
دستاوردهای مشابه يکسان باشد. به همين دليل انتخاب 
بهترين کارمند ماه، ايدة چندان کارامدی نيست و معموال 
نتايج مفيدی را در پی ندارد. در چنين روش هايی معيار 
به  نيست.  مشخص  افراد  برای  عدالت  و  نتيجه گيری 
همين دليل، ساير کارکنان از اصطالحاتی چون »آدم 
چاپلوس«  يا »نور چشم مدير« برای بهترين کارمند 
ماه استفاده می کنند. چنين روش هايی برای قدردانی از 
کارمندان به رغم اين که نّيت سازمان خير بوده است، به 
نارضايتی و احساس تبعيض منتج می شود. جای هيچ 
شکی نيست که در حين تشکر از افراد موثر در موفقيت 
يک طرح و با يک پروژه خاص، اسامی زيادی نيز از قلم 

براي  کارکنان،  در  انگیزه  ایجاد  براي  مهم  روش هاي  از  یکي 
تحقق اهداف سازمانی و فردی، تشویق و سپاس گزاری است. 
روش های تشویق  و قدردانی به لحاظ واژگان مورد استفاده، به 
لحاظ افرادي که مورد تشویق و قدردانی قرار گرفته اند، هم  از 
افراد  براي  که  متعددي  پاداش هاي  هم  و  تشویق کنندگان  نظر 
شایسته لحاظ شده است، از گسترة وسیعي برخوردارند. به نظر 
مي رسد وجه مشترک همة این جنبه ها، که به شیوه هاي گوناگون 
بیان شده است، وجه انگیزشي آن ها  باشد. این مقاله، به بررسی 
و  پرداخته  کارکنان  تشویق  و  سپاس گزاری  فرایند  تبیین  و 

روش های مختلفی را بدین منظور ارائه می کند.
چنان چه به کارکنان خود بها دهید و قدردان زحمات آن ها باشید، 
یک محیط کاری مثبت، کارا و خالق را خلق کرده اید. حتی با یک 
تشکر ساده هم می توان نشان داد که کارکنان برای شما اهمیت 
دارند. افرادی که احساس می کنند سازمان قدر آن ها را می داند، 

نسبت به خویش و نسبت به توان مشارکت خویش در فعالیت های 
کاری سازمان، از دیدگاه مثبت تری برخوردارند. افرادی که دارای 
عزت نفس هستند، جزو بهترین کارکنان سازمان قلمداد می شوند. 
یکی از مهم ترین دالیلی که از جانب مدیران برای کم رنگ شدن 
قدردانی از کارکنان بیان می شود، ضیق وقت است. بها دادن به 
کارکنان از جانب مدیران با تجربیات ناخوشایندی روبه رو شده 
است. برای مثال در برخی موارد، این کار باعث بروز شکایت از 
جانب سایر کارکنان، حسادت و نارضایتی آنان می شود. بنابراین 
فرمول  یک  می بخشند.  لقایش  به  را  عطایش  کارکنان  برخی 
و  نیست  اجرا  قابل  برای همه  کارکنان  از  قدردانی  برای  خاص 
کارکنان،  برای  باکیفیت  و  باارزش  موضوعات  شناخت  معموال 
بس مشکل و پیچیده است. در ادامه به تفصیل به بررسی مقولة 
قدردانی از کارکنان یک سازمان پرداخته و روش های اثربخشی 

در این زمینه ارائه خواهد شد.
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می افتد. نتيجه اين که کارکنانی که از آن ها قدردانی 
نمی شود، بدون استثنا احساس می کنند که کوچک 

شمرده شده اند.
از آسيب های ديگری که در حوزة قدردانی از کارکنان 
می توان بدان اشاره کرد، تلقی شدن قدردانی به عنوان 
موارد  برخی  در  است.  کارکنان  از سوی  وظيفه  يک 
کارکنان سپاس گزاری از خود در قبال انجام کاری را 
به صورت يک حق برای خود متصور شده اند. بنابراين 
اگر کارکنان به لطف و قدردانی مديران عادت کنند، 
ديگر اين لطف برای آن ها به توقع تبديل می شود و 
کارمندان  رضايت  عدم  باعث  دليلی  هر  به  آن  قطع 
شده و بر رفتار آن ها تاثير منفی می گذارد. تا جايی که  
می توانيد، موضوع را برای افراد کامال روشن کنيد که 
آن ها به چه دليل مورد قدردانی قرار می گيرند. هدف 
از دريافت بازخورد اين است که درنهايت يک کارمند 
کارايی بهتری در زمينه ای که مدنظر مديرش است، از 

خود نشان دهد.
هدف از سپاس گزاری از کارکنان، ارائة بهترين بازخورد 
به او در قبال اثربخش بودن و مفيد بودن فعاليت هايش 
است. توصيه می شود که از کارکنان بالفاصله بعد از 
انجام فعاليتی قابل تقدير، قدردانی شود. ممکن است 
کارمند خودش نسبت به کارش احساس خوبی داشته 
افزايش  باعث  او،  از  مدير  به موقع  قدردانی  اما  باشد، 
اعتماد در کارمند می شود و انگيزه ای فراوان در او برای 
انجام دادن مسئوليت ها و وظايفش در سازمان  بهتر 

ايجاد می کند.
 

شيوه های مختلف قدردانی از كاركنان
قدردانی  مورد  موضوع  به  کارمند  از  قدردانی  شيوة 
بستگی دارد. ممکن است شخصی ترجيح دهد از او 
در جمع تجليل شود، شخص ديگری ممکن است يک 
پرسنلی اش  فايل  در  تشکر  يادداشت شخصی جهت 
دريافتن روش  برای  راه  بهترين  بداند.  پسنديده تر  را 
مناسب تجليل از کارمند اين است که شناسايی کنيد 
او در چه مرحله ای از سلسله نيازهاست. از فرصت های 
وجود  کارکنان  از  سپاس گزاری  برای  که  بی شماری 
دارد، بهره ببريد. پاداش ريالی تنها روش قدردانی از 
يک کارمند نيست، هرچند که حقوق، پاداش و مزايا 
در سيستم قدردانی و ارج نهادن به آن ها مهم هستند، 
اما می توان سبدی از رويکردهای مختلف را در اين امر 
استفاده کرد. برخی از رويکردهای مناسب و مختلف 

تجليل از کارکنان عبارت اند از:
برتر  پرسنل  از  جلسات  و  همايش ها  مراسم،  در   o
قدردانی کنيد، که می تواند همراه با ارائة لوح تقدير يا 
تنديسی باشد که نام فرد روی آن درج شده باشد. حتی 
با صحبت هم می شود قدردانی کرد؛ گفتن اين گونه 
جمالت هزينه ای ندارد، اما راه و روش خاص خويش 
را می طلبد. گفتن »کارت عالی بود، همين طور ادامه 
بده« اثربخش نيست و موجب انگيزش نمی شود. حال 
اگر مدير بتواند در جمع به مدت چند دقيقه دربارة 
کاری که فرد انجام داده است، در مقابل ديگران صحبت 
کند، غيرممکن است که کارمند چنين تصوری داشته 

باشد که زحمات او با چند جملة سطحی پاسخ داده 
شده است. همين که جنس کاری که کارمند انجام 
داده است، توسط مدير برای ديگران بازگو شود، در او 
انگيزش ايجاد می کند. اين يک راه حل بدون هزينه و 

رايگان برای قدردانی از افراد سازمان است.
o  اجازه دهيد تصوير کارمند يا حتی پرسنل فعال تر، 
در نشريه يا در پورتال سازمان، به همراه چکيده ای از 
بيوگرافی و عوامل موفقيت آن ها و وظيفه ای که در آن 

درخشيده اند، درج شود.
o برای تشکر و قدردانی می توانيد نامه ای را بنويسيد 
نيز  را  آن  رونوشت  و  ارجاع دهيد  کارمند خود  به  و 
به مديريت رده باالتر خود ارسال کنيد. بيش از اين 
پروندة  در  را  قدردانی  نامة  از  نسخه  يک  می توانيد 

پرسنلی آن کارمند بايگانی کنيد.
o تلفن زدن نه هزينه دارد و نه زحمت، پس می توانيد با 

تلفن کردن به او، او را مورد توجه قرار دهيد.
o کارمندانی را که قصد ادامة تحصيل دارند، شناسايی و 

آن ها را به کسب علم و دانش ترغيب کنيد.
به صورت دست نوشته  را  نامه ای  يا  پستال  کارت   o

جهت قدردانی از کارمند تهيه کنيد.
o کارمندانی را که فعاليت های اجتماعی و خيرخواهانه 
در  استمرار  به  را  آن ها  و  دارند، شناسايی  در جامعه 

فعاليتشان ترغيب کنيد.
o برای مشخص کردن کارمند نمونه، اجازه دهيد که 

پرسنل بهترين ها را انتخاب کنند.
o اجازه دهيد کارمندان زبده در جلسات به جای شما 

حضور پيدا کنند.
o اگر شما در جلسات يا نشست های سازمانی سخنرانی 
تيم  يا  افراد  به ويژه  کارکنانتان،  از  آخر  در  می کنيد، 
خاصی که بيشترين همت را از خود نشان داده اند، با 

ذکر نام قدردانی کنيد.
o اجازه دهيد که کارمندان ويژة شما، درجلسات رده 
باالی سازمان به همراه شما حضور يابند، همين طور 
اجازة شرکت در جلسات خاص و همايش های بيرون 

سازمان را به آن ها بدهيد.
o با ارسال نامة تقدير و تشکر از کارمند برتر و بيان 
ويژگی های او به همسر يا خانوادة او از ايشان قدردانی 
کنيد. اين روش از موثرين و جديدترين متدهای تشويق 

است.
o يک روز در هفته يا ماه، صبحانه/ ناهار خود را با کارمند 

ويژة خود سرو کنيد و به انجام آن مبادرت ورزيد.
o از کارمند خود بخواهيد به کارمندان تازه وارد آموزش 
دهد. اين عمل حس داشتن دانش و خودباوری را در 
فرد تحريک کرده و نقش او را در فرآيند سازمانی پررنگ 

می کند.
منظور  به  سازمان  در  اعالنات  تابلوی  از  می توان   o

قدردانی و تشکر از کارمندان بهره جست.
o به عنوان نشانه ای از تشکر می توانيد سبد کوچکی از 
برخی کاالهای اساسی را به عنوان هديه برای کارکنان 

ارسال کنيد.
o می توان برنامه های تفريحی و فرهنگی برون سازمانی 
مانند کمپين زيارتی/ سياحتی، گردش، تور و اردوهای 

ورزشی و غيره در نظر گرفت.
به  بتواند  کارمند  که  کنيد  فراهم  را  اين  امکان   o
موسسات  در  عالقه اش  مورد  تخصصی  آموزش های 
يا ايشان  آموزشی برود و هزينة دوره را تقبل کنيد. 
را ترغيب به شرکت در دوره های آموزشی تخصصی 

کنيد.
o در آخر هم الزم به گفتن است که برای مثال اگر 
شما يک کاال به کارمند خود هديه دهيد، اين کار بسيار 
اثربخش تر از دادن کارت هديه است. پول خرج می شود 
و اثری از آن باقی نمی ماند، اما هربار که کارمند از آن 
کاال استفاده می کند، حس توجه سازمانی دوباره در او 

احيا می شود، چراکه پاداش او ملموس تر است.
o معيارهای عملکردی و شاخص های مربوط تعيين  
و  گردند  رده بندی  ممتاز  عالی،  خوب،  به  و  شوند 
ارزيابی عملکرد تعيين و اعالم  از  پاداش های حاصل 
شود و پس از اندازه گيری عملکرد افراد، تقدير و پاداش 

تعيين شده عملی گردد.
***

انگيزه  ايجاد  روش هاي  از  يکي  تشويق  و  قدردانی 
است. در قدردانی کارکنان با محوريت پاداش، اعم از 
مورد  بايد  را  ذيل  نکات  معنوي،  و  مادي  پاداش هاي 

توجه قرار داد.
قدردانی بايد بجا و با ميزان و نوع عمل متناسب باشد و 
روحية شخص در انتخاب شکل آنـ  تشويق کالمي، يا 
غيرکالمي، مادي يا معنويـ  مالحظه شود. مدير با پي 
بردن به نيازمندي هاي گوناگون کارکنان، مي تواند دريابد 
کدام عامل قدردانی براي کارمند حکم پاداش را دارد. 
نکتة ديگر اين که هرگونه قدرداني با توجه به مقتضاي 
حال و بسته به موضوع مورد بررسی انجام پذيرد. بر اين 
اساس، برخي از انواع روش های قدرداني نسبت به ساير 

روش ها از لحاظ اثربخشی در اولويت قرار گيرد.
قدردانی داراي حدود معين است. نه آن حد قدردانی 
که اثر آن خنثي شود و وظيفة مدير تلقي گردد و نه 
به قدري محدود که آفت شود و نقش بازدارنده داشته 
باشد. شناخت دقيق زمينه ها و شرايط موجود نقش 
بسزايي در اعمال روش قدردانی مناسب دارد. هرگونه 
قدردانی بر مبناي ارزش يابي صحيح و به موقع مدير 

صورت  پذيرد.
قدردانی وسيلة برانگيختن است و نبايد خود به صورت 
هدف درآيد و تمام ذهن و فکر شخص را به خود مشغول 
کند که در اين صورت نقش بازدارنده پيدا خواهد کرد و 

موجب غفلت از هدف اصلي مي شود.
هنگام قدردانی بايد علت آن براي شخص روشن باشد و 
اين کار بايد به گونه اي صورت گيرد که شخص خود را 

مستحق آن ببيند و از تاييد دروني او برخوردار باشد.
تاثير مشخص و  تا  انجام گيرد  به موقع  بايد  قدردانی 

اثربخشی داشته باشد.
از جمله اساسي ترين نکاتي که در قدردانی بايد به آن 
توجه کرد، رعايت اعتدال و تشخيص موارد اعمال آن 
است. ستايش بيش از اندازه استحقاق، چاپلوسي است 
و کمتر از مقدار شايستگي فرد، عجز، ناتواني يا حسد 

است.

مراجع

o پي رابينز، استيفن، مباني رفتارسازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، چ 

سيزدهم، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي

o جيمز اي. اف. و همکاران، مديريت، سازمان دهي، رهبري، کنترل، ترجمه، علي 

پارسائيان و سيدمحمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي

o رابينر، استيفن پي دي سنزو، و ديويد اي، مباني مديريت، ترجمه: محمد اعرابي، 

محمدعلي حميد رفيعي و بهروز اسراري ارشاد، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي

o رضائيان، علي، انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران، سمت

o رضائيان، علي، مديريت رفتار سازماني، تهران، سمت

o عسکريان، مصطفي، روابط انساني و رفتار سازماني، تهران، اميرکبير

o گريفين و مورهد، رفتار سازماني، ترجمه سيدمهدي الواني و غالمرضا معمارزاده، 
تهران، مرواريد    
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اقتصاد ايران پر است از اعداد و ارقامی که برخی از انها شيرين هستند و برخی از 
انها نيز آنقدر تلخ که می توانند موجب ناخرسندی هر فعال اقتصادی شوند. البته 
در همه اقتصادهای دنيا می توان اعدادی با اين ماهيت يافت اما به نظر می رسد 
در مدار توسعه ايرانی گاهی اوقات اين ارقام و اعداد با تندی بيشتری می توانند اين 
شيرينی و تلخی را تداعی کنند. چند وقت پيش يکی از اساتيد دانشگاه در يک گفت 
و گو دوستانه می گفت که گاهی عجيب ترين اعداد را می توان در اقتصاد ايران پيدا 
کرد چون اعداد در فضای اقتصادی ما اين خصلت را دارند که موجب حيرت می 

شوند؛ آنقدر که هر شنونده ای وقتی می شنود که مثال در 
يک اتفاق ساده اقتصادی اين داده به ثبت رسيده است به 
شدت حيرت می کند. به نظر می رسد نمی توان از کنار اين 
ادعا به سادگی عبور کرد ما هم برای اين که ببينيم تا چه 
حد اعداد در اقتصاد ايران جادويی هستند از اين به بعد می 
خواهيم که هر از گاهی چندتايی از اين اعداد را بدون هيچ 
نظم و ارتباطی در کنار يکديگر قرار دهيم و در مورد آنها گپ 
بزنيم. بدون شک خيلی از فعاالن بزرگ و کوچک اقتصادی 
خبر ندارند که در حوزه هايی که به نظر آنها زياد هم ربطی 
به اقتصاد ندارد ارقام چه می گويند ولی همين که از راز 
آنها خبر دار شوند حتما در جهت گيری های آنها در فعل و 
انفعاالت اقتصادی می تواند. موثر باشد. مثال آيا تا به حال می 
دانستيد که بيکار ترين فارغ التحصيالن مرد در برخی رشته 
های فنی هستند؟ متاسفانه مرکز امار ايران اين موضوع را 
تاييد کرده است. در چنين شرايطی اگر يک سرمايه گذار 
اقتصادی به فرض در زمينه های صنعت نرم افزاری و علوم 
کامپيوتری سرمايه گذاری کند می داند که با فوج بيکاری 
از جوانان تحصيل کرده در اين رشته سر و کار دارد که آنها 
اين توانايی را دارند تا در صورت وجود امکانات صنعتی با 
بازدهی باال را شکل بدهند. کشور هند هر سال بيش از 80 
ميليارد دالر صادرات نرم افزار دارد که از اين طريق توانسته 
بازار منطقه را از آن خود کند. هندی ها دقيقا با ايجاد کار 
از سوی سرمايه گذاران برای جوانانی که به علوم کامپيوتری 
اين  آشنا بودند توانستند در مدت زمان بسياری کوتاه به 
رقم دست يابند. اين در حالی است که ايران به رغم داشتن 
استعدادهای فراوان در حوزه علوم کامپيوتر هر سال کمتر از 

20 ميليون دالر صادرات نرم افزار دارد!
مهندس های بيکار در صدر

همان طور که گفته شد بر اساس اطالعات سازمان همياری اشتغال دانش آموختگان 

در حال حاضر ظاهار مهندس ها سکوهای نخست بيکاران فارغ التحصيل را از آن 
خود کرده اند)جدول زير(.

مطابق اين مطالعات نرخ بيکاری در بين 23 رشته اصلی دانشگاهی به شرح جدول 
1 است.

همانطور که مشاهده می شود تا پايان سال 93 اين وضعيت بيکاران فارغ التحصيل 
بيکاری  نرخ  درصد  به 42  نزديک  با  رشته صنعت  کردگان  تحصيل  است.  بوده 
بيشترين بيکارها در جامعه فارغ التحصيالن محسوب می شود. اين رقم بخ اندازه 
کافی گويای وشع صنعت و توليد در کشور. در سال 92 
نيز وضع همين گونه بوده است. در سال 1392 نرخ 
بيکاری جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل برای 
گروه مردان و زنان در کل کشور 18.9 درصد محاسبه 
و  مردان 12.8 درصد  برای گروه  نرخ  اين  است.  شده 
برای گروه زنان 31.3 درصد بوده است. بيشترين نرخ 
بيکاری در گروه مردان در بين گروه های عمده رشته 
تحصيلی، به ترتيب مربوط به رشته های تحصيلی علوم 
کامپيوتر )22.3 درصد(، صنعت و فناوری )21.8 درصد( 

و معماری و ساختمان سازی 20.8 درصد است.
همچنين نرخ بيکاری در گروه زنان در بين گروه های 
عمده رشته تحصيلی، به ترتيب مربوط به رشته های 
تحصيلی حفاظت محيط زيست 57.7 درصد، کشاورزی، 
جنگلداری و شيالت 56.2 درصد و معماری و ساختمان 

سازی 55.5 درصد بوده است.
البته مرکز آمار ايران گزارش می دهد که از حدود 11.2 
ميليون نفر جمعيت دارای تحصيالت عالی و يا در حال 
تحصيل در کل کشور، متاسفانه 5.7 ميليون نفر )51.4 
درصد( غيرفعال هستند. يعنی به عبارتی بيش از نيمی از 
جمعيت تحصيل کرده کشور هيچ نقشی در ايجاد ارزش 
افزوده توليدی ندارند. چنين چيزی اگر يک بحران برای 
اقتصاد کشور نباشد حتما می تواند يک چالش عميق 
محسوب شود که آينده توسعه را با خطری جدی مواجه 

کرده است.
بدون شک اگر سرمايه گذاران اقتصادی بتوانند حجمی از 
سرمايه خود را به سمت بيکاران با گرايش های تحصيلی 
صنعتی کوچ دهند شايد بتوانند انقالبی در توليد ايرانی 

به وجود اورند. آيا چنين چيزی می تواند واقعيت يابد؟

گروه تحصيلی نرخ بيكاری
صنعت و فراوری 41.6
علوم کامپيوتر 30.4

روزنامه نگاری و اطالع رسانی 30.3
علوم حياتی 26.6

هنر 26.4
حقوق 25.4

علوم فيزيکی 25
کشاورزی و شيالت 24.8
صنعت و فناوری 22.2

معماری و ساختمان سازی 21.1
خدمات شخصی 20

علوم رفتاری و اجتماعی 20.4
بازرگانی و علوم اداری 20.3

دامپزشکی 20.2
خدمات بهداشتی 19.8

خدمات محيط زيست 19.5
رياضيات و آمار 19

علوم انسانی 15.2
خدمات امنيتی 8.9

بهداشت 8
تربيت معلم 7.7

خدمات حمل و نقل 3.9

جدول 1

ايران اقتصاد 

راهنمای صفر و یک برای سرمایه گذاری
اعداد در اقتصاد ايران چه می گويند؟
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كاهش 23.8 درصدی واردات 
نياز به گفتن نيست که واردات کاال به يک مولفه نه چندان خوشايند در اقتصاد ايران 
تبديل شده است و يا به عبارتی المانی است که هر کس بخواهد اوج فاجعه را در 
اقتصاد ايران تخمين بزند حتما اشاره ای نيز به واردات کاال دارد.البته خيلی هم بيراه 
نيست که کارشناسان اين گونه از واردات کاال هراس دارند و يا آن را پديده منفی در 
اقتصاد ايران می دانند. ارقام و اطالعات موجود نشان می دهد که از سال 57 تا پايان 
سال 90 بيش از هزار ميليارد تومان نفت در اقتصاد ايران فروش رفته است که از اين 
رقم بيش از 770 ميليارد دالر صرف واردات کاال شده است. نمودار زير به خوبی دامنه 

واردات کاال را تا قبل از سال 90 يعنی از سال 57 تا سال 89 نشان می دهد.

در نقطه مقابل اين واردات اما بر اساس اطالعات موجود در سال 90 نرخ تشکيل 
سرمايه در اقتصاد ايران به کمتر از صفر می رسد و اين سقوط ادامه می يابد که در 
سال 91 به منفی 25 درصد می رسد. حاال با پشت سر گذاشتن اين دوره يک اتفاق 
روشن در اقتصاد ايران رخ داده است. ارقام موجود نشان می دهد که در فروردين 
94 ميزان واردات کاال کاهش يافته است. گمرک ايران گزارش می دهد که واردات 
کشورمان در فروردين ماه به يک ميليارد و 971 ميليون دالر رسيد که اين ميزان 

واردات 23 و 8 صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
همچنين در فروردين ماه امسال ميزان صادرات غير نفتی کشورمان به 2 ميليارد و 
731 ميليون دالر رسيد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 7 و 77 صدم درصد 

کاهش داشت . 
بنابراين گزارش،آمار تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد که در فروردين ماه 
امسال فعاالن اقتصادی به ميزان 760 ميليون دالر بيشتر از واردات، انواع کاال صادر 

کرده اند.
اين رقم می تواند يک خبر خوب برای اقتصاد ايران باشد چون همه به ياد می آورند 
که واردات بی حساب و کتاب در دوره های مختلف چه باليی بر سر اقتصاد ايران 
اورده است. به نظر می رسد سرمايه گذاران می توانند اين روند کاهش واردات را اين 
گونه ارزيابی کنند که اقتصاد ايران به سمت توليد جهت گيری کرده است مخصوصا 
اين که از بهار سال 93 نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز روند مثبت خود را آغاز 
کرده است. در بهار گذشته و در شروع تغيير فرآيند تشکيل سرمايه اين نرخ رشد 5.7 
درصدی را نشان داد. برای اينده نيز لغو تحريم ها و واقعی شدن فعاليت بازار سرمايه 

در تامين مالی صنعت نيز يک چراغ روشن برای توليد محسوب می شود.

20 ميليون گردشگر در راه ايران
می گويند صنعت توريسم و يا گردشگری با گردش مالی يک تريليون دالر در سال، 
چهارمين صنعت پولساز جهان محسوب می شود. اين رقم بدون شک آنقدر بزرگ 
است که بتواند موجب حيرت شود و همه کشورهای دنيا را بسيج کند تا سهم خود 
را از اين گردش بزرگ مالی افزايش دهند. در ايران اما به خاطر داليلی که خيلی به 
اقتصاد ربط نداشته اند طی سال های گذشته همواره صنعت توريسم در حاشيه قرار 
داشته است. اين در حالی است که ايران جزو کشورهای مرجع در زمينه پتانسيل 
های گردشگری محسوب می شود. درواقع اين درحاشيه قرار گرفتن در شرايطی 
است که اگر می خواستيم می توانستيم سهمی بزرگ حداقل به اندازه درآمدهای 
نفتی خود از يک تريليون دالر گردش مالی توريسم به دست آوريم. گزارش های 
موجود نشان می دهد ايران در سال 2010 ميزبان 2 ميليون و 938 هزار توريست 
بوده است. اين رقم در سال 2011 از پيشرفت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و به رقم 
3 ميليون و 354 هزار نفر رسيده است و در سال 2012 نيز حدوداً 500 هزار نفر 

نسبت به سال قبل افزايش داشته است. در مورد درآمد ايران از صنعت توريسم 
در سال 2010 و 2011 به ترتيب شاهد 2.4 و 2.3 ميليارد دالر هستيم. در سال 
های بعد نيز وضع همين گونه بوده است اما در سال 2014 ورق به کلی برگشته 
است و 5 ميليون گردشگر وارد ايران شده اند که 6.5 ميليارد دالر نيز به ايران ارز 
تزريق کرده اند. اين پرش درآمدی می تواند به نوبه خود يک اتفاق بسيار تازه برای 
اقتصاد ايران باشد. اما نکته اينجاست که دولتی ها عزم خود را جزم کرده اند تا 
ان طور که رئيس سازمان ميراث فرهنگی ، گردشگری و صنايع دستی کشور می 
گويد تا 11 سال آينده اين ميزان گردشگر به 20 ميليون نفر برسد. درواقع با اين 
اتفاق يک زمينه بزرگ سرمايه گذاری در حوزه گردشگری کشور به وجود آمده 
است که سرمايه گذاران می توانند با دقت در آن برای آينده زمينه حضور اقتصادی 

خود را گسترش دهند.
 شهرهای پر بازديد دنيا و درآمدهايی که اين شهرها از طريق صنعت گردشگری به 
دست آورده اند به وضوح نشان می دهد که توريسم می تواند رونق بسياری برای 

سرمايه گذاران اقتصادی به همراه آورد)جدول زير(:
ديف شهر كشور تعداد بازديد كننده در آمد انتظاری

)ميليارددالر(
1 بانکوک تايلند 15.98 14.3
2 لندن انگليس 15.96 16.3
3 پاريس فرانسه 13.92 14.6
4 سنگاپور سنگاپور 13.5 11.57
5 نيويورک آمريکا 11.52 18.6
6 استانبول ترکيه 10.37 8.6
7 دبی امارات 9.9 10.4
8 کوآاللمپور مالزی 9.2 7.8
9 هنگ کنگ 8.72 6.3
10 بارسلون اسپانيا 8.41 8.9
11 سئول کره 8.2 10.8
12 ميالن ايتاليا 6.83 6.6
13 رم ايتاليا 6.7 6.4
14 شانگهای چين 6.5 6.9
15 آمستردام هلند 6.35 6.3
16 توکيو ژاپن 5.8 12.7
17 وين اطريش 5.37 4.8
18 تايپه تايوان 5.19 8.1
19 رياض عربستان 5 3.4
20 لوس آنجلس آمريکا 4.84 7.8

جمع 178.26 191.1
همان طور که مشاهده می شود 20 شهردنيا فقط در سال 2013 به واسطه پذيرايی 
از گردشگران خارجی بيش از 191 ميليارد دالر درآمد به دست آورده اند. اين رقم 
بدون شک برای ايران که چندين شهر ياپتانسيل های گردشگری درسطح جهانی 
دارد  دور از ذهن نيست مگر اين که شرايط گسترش صنعت توريسم فراهم شود و 

سرمايه گذاران نيز اين فعاليت را دربرنامه خود قرار دهند.
اين سرمايه های سرگردان...

برخی از ارقام و اطالعات در دايره اقتصاد پيامی برای سرمايه گذاری ندارد اما 
از دايره توليد  می تواند برای اهالی اقتصادی يک نشانه باشد که وقتی توسعه 
دور می شود و مصرف نيز به امری ضروری در ميان شهروندان تبديل می گردد، 
آن وقت طبق آن ضرب المثل قديمی برخی پيدا می شوند که می توانند از آب 
هم کره بگيرند. نمونه اين ماجرا اجاره خودروهای لوکس با قيمت های عجيب و 
غريب است. در حال حاضر اجاره روزانه يک خودرو بنز يا پورشه و يا يک بی ام 
او کروک از يک ميليون 500 هزار تومان شروع می شود و تا 2 ميليون و 500 
هزار تومان ادامه می يابد. توجه کنيد درواقع نرخ اجاره يک روز اين خودروها از 
حقوق ماهانه يک کارگر هم بيشتر است! شايد اين هم يک نوع اشتغالزايی است. 
يعنی فرض کنيد سرمايه گذاری با شناخت عطش مصرف در ميان مردم سرمايه 
خود را صرف خريد خودروهای لوکس کرده است و با اجاره ان درآمد زايی می 
کند. اما ای کاش اين سرمايه به گونه ای ديگر در اختيار اقتصاد قرار می گرفت 
اين درد می خورند که  به  ارقام فقط  اين  افزايش می داد.  را  توليد  که ضريب 
سرمايه گذاران بعد از هر دور بازی با اعداد برای پيدا کردن مسيرهای تازه برای 
کوچاندن سرمايه به اين فکر کنند که چرا به تازگی مشاغلی با خاصيت ايجاد 
ارزش افزوده، شکل گرفته اند و هر روز نيز بر تعداد و حجم آنها افزوده می شود. 

واقعا چگونه !؟ 
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سرمايه

به جلسه ی چند هفته پيش  با توجه 
شورای پول و اعتبار و همچنين اعالم 
نرخ سود  كاهش  بر  مبنی  دولت  نظر 
بانكی، دولت اين بار اين نرخ را حقيقتا 
كارشناسان  برخی  اما  داد.  كاهش 
مدعی هستند كه اين كاهش دستوری 
پول  ارزش  كاهش  موجب  می تواند 
دوران  در  كه  شود  سپرده گذارانی 
متضرر  گذشته  ساليان  نجومی  تورم 
راهكاری  چه  توصيف  اين  با  شدند. 

پيش روی دولت قرار می دهيد؟
کاهش نرخ سود بانکی را در شرايط عادی با 
توجه به نرخ تورم موجود و مشکالت عديده ی 
مالی بنگاه های توليدی کامال درست می دانم. 
ولی در شرايط فعلی اقتصاد ايران و مشکالت 
سياست  اين  موجود،  ساختاری  و  نهادی 
افزايش ميزان قدرت دالالن  می تواند تنها به 
اين سياست  کند.  مالی کمک  واسطه گران  و 
جريانات  اين  سواستفاده ی  مورد  می تواند 
را  بااليی  آنان سود  و موجب شود  قرار گيرد 
به جيب بزنند. اگر يک سازوکار منطقی برای 
وجود  کشور  در  بانک ها  عملکرد  به  نظارت 
نفع  به  قطعا  سياست  اين  داشت،  خارجی 
بخش توليد خرد و متوسط و استفاده کنندگان 
حقيقی و نيازمند به منابع مالی بانک ها تمام 
می شد. در آن صورت اين سياست گام کامال 
موثری قلمداد می شد. اما متاسفانه با توجه به 
شرايط نظام فعلی بانکی و همچنين با توجه 
به تجارب تاريخی ما، به وضوح می توان گفت 
که چنين اتفاقی رخ نخواهد داد. بانک ها نيز 
قراردارند.  ناصحيح  معادله ی  اين  طرف  يک 
و  بانک ها  اداری  غلط  سازوکار  واسطه ی  به 
عدم نظارتی که روی اين مجموعه ها و ساير 
دارد،  وجود  مالی  موسسات  مجموعه های 

معموال اين منابع به دست کسانی می رسد که 
از کانال واسطه گری وام ها را به کارهای نامولد 
و بعضا مخرب و حتی بنگاه های غير نيازمند 
می رسانند. در شرايط کنونی ما شاهد هستيم 
که برخی بنگاه های بزرگ، در کشور وام هايی 
با نرخ بهره های غير قانونی )از 36درصد تا حتی 
38درصد( دريافت می کنند. وام هايی که حجم 
هر  که  است  محدوده ای  از  باالتر  بسيار  آنها 
اين  به  وام دهد،  بنگاه  به يک  بانک می تواند 
بنگاه های بزرگ پرداخت می شود. نرخ بهره ی 
اين چنينی تنها به جيب دالالن و بخش تجاری 
وارداتی غير رسمی می رود. اين در حالی است 
که ساير بنگاه های نيازمند، به اين منابع مالی 
دسترسی ندارند و اين ميزان بازپرداخت اصل و 
فرع پول برای آنان مقدور نيست. شرايط جديد 
نيز باعث می شود که بيش از پيش اين منابع 
به دست آنان نرسد. مهم اين است که بايد در 
کشور سازوکارهايی ايجاد شود که تضمين کند 
منابع به دست آنان که در بخش توليد فعاليت 
تعريف  هنوز  سازوکارها  اين  برسد.  می کنند، 
نشده است و اين نگرانی را به وجود می آورد 
که اين منابع تنها قدرت مالی گروه های خاصی 

را افزايش می دهد. 
فشار  باب  در  اخير  بحث  به  توجه  با 
توليدكنندگان  برخی  به  دولت 
كاهش  منظور  به  مصرفی  محصوالت 
مثل  بخشهايی  در  چرا  قيمت ها، 
مالی،  و  پولی  موسسات  و  بانكداری 
اين فشار دولت از كانال بانک مركزی 
و  دولتی  از  )اعم  موسسات  اين  روی 
اين  شاهد  تا  ندارد  وجود  خصوصی( 
قبيل  از  مشكالتی  ساير  يا  مشكالت 
»شركت داری« و »بنگاه داری« و ساير 

تبعيضات نباشيم؟

پس از اعالم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود 
همیشگی  اقتصادی  جنجال برانگیز  بحثهای  بانکی، 
دوباره  بانکی  نرخ سود  تعیین  پیرامون سازوکارهای 
آزاد،  بازار  اقتصاد  مکتب  نظریات  حامیان  شد.  داغ 
و  بانک ها   امور  در  دولت  دخالت  عدم  بر  همچنان 
تاکید میکنند و تعیین نرخ  بانک مرکزی  سیاستهای 
دستوری را رد می کنند. از طرف دیگر برخی دیگر از 
این  که  دولت، مدعی هستند  به  نزدیک  کارشناسان 
نرخ باالست اما با توجه به مشکالت بانک ها  و سپرده 
به کاهش نرخ سود  اقدام  گذاران و مسئله ی تورم، 
کارشناسانی  اما  است.  شتابزده  بانکی   سپرده های 
نیز هستند که سیستم پرداخت و دریافت بهره را در 
چهارچوب مباحث شرعی اساسا ربوی می دانند. آنان 
فعالیت های  قارچ گونه ی  گسترش  که  هستند  مدعی 
بانکی در کشور و صف طویل موسسات بانکی و مالی 
شرایط  در  بانک،  افتتاح  مجوز  متقاضی  اعتباری   –
فعلی نشان از وضعیت بغرنج یک نظام بانکی است، 
که گویا دولت فعلی مانند دولت های قبل قصدی برای 
دخالت و اعمال قدرت برای تغییر آن را ندارد. در این 
شرایط به نظر می رسد اگر توان مالی و تعداد بانک ها  
افزایش پیدا کند، به مرور عنان نظام پولی کشور از 
دست دولت خارج شود و این به اقتصاد کالن و تولید 
بهانه  همین  به  زد.  خواهد  آسیب  بلندمدت  در  ملی 
قارچ گونه ی  روند رشد  منتقد  اقتصاددانان  از  یکی  با 
هیئت  عضو  راغفر«،  حسین  »دکتر  یعنی  بانک ها  
علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر 
اقتصادی، گفت وگویی صریح داشتیم تا نظر ایشان را 
در ارتباط با تناقضات نظری موجود در مورد سرنوشت 

نظام بانکی کشور بپرسیم.

راغفر«،  با »حسین  در گفت وگو 
شد: مطرح  پژوهشگراقتصادی 

و اعتباری ضعیف است
رضا اسدآبادی

نظارت بر موسسات مالی 
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و  سياست  قبل،  دولت  چند  مانند  کنونی  دولت 
استراتژی آزادسازی اقتصادی را دنبال می کند. يکی 
از مواردی که از نتايج اين استراتژی کالن اقتصادی 
اين  اين است که دولت حداقل مداخله را در  است، 
موارد )حتی بحث های پولی و اعتباری کالن( داشته 
قدرت  هم  کوچک  بنگاه های  مورد  در  حتی  باشد. 
اعمال نظر چندانی در دولت وجود ندارد. البته انتظار 
منطقی ما اين است که با توجه به کاهش بخشی از 
محدوديتهای بنگاهها در فعاليت خود )که در اثر رفع 
برخی تحريمها يا کاهش انگيزه های منفی ايجاد شد(، 
به مرور قيمت برخی کاالها کاهش يابد. در گذشته 
منابع بزرگی از کشور با هزينه های باال برای وارد کردن 
کاالهای سرمايه ای و واسطه ای الزم برای توليد به هدر 
می رفت، که حاال بخشی از اين منابع در داخل کشور 
تحريم های  مشکل  دليل  به  همچنين  می ماند.  باقی 
بانکی، هزينه های مبادله ی بااليی برای پرداخت پول 
الزم برای خريدهای يادشده وجود داشت، که ديگر 
قرار نيست وجود داشته باشد )و بعضا نيز ديگر وجود 
در  که  کاالهايی  و  توليد  هزينه های  بنابراين  ندارد.( 
گذشته برای توليدکنندگان گران تمام می شد، اکنون 
ديگر ارزان تمام می شود. بايد اکنون انتظار داشت که 
اين قيمت ها کاهش پيدا کند. اما متاسفانه امروز، هم 
مقابل کاهش  در  توليدکنندگان  و هم  واردکنندگان 
ايجاد  دنبال  به  و  می کنند  مقاومت  قيمت  طبيعی 
حاشيه ی سود غيرمنطقی هستند. اين يکی ديگر از 
نگرانی هاست که اگر دولت به خصوص بعد از تحريمها 
اين فشار را به بنگاه های توليدی و وارداتی بياورد، از ديد 
اغلب کارشناسان منصف منطقی است. ولی در مورد 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نکته ی مهم تری 
وجود دارد. بخشی از اين موسسات اصال به قواعد و 
بخشنامه های بانک مرکزی توجهی ندارند و آن ها را 
مسئول  که  کرد  اذعان  بايد  البته  نمی کنند.  رعايت 
برخورد با اين پديده خود بانک مرکزی و مسئولين آن 
هستند. حاکميت نظام در حوزه ی پولی از کانال بانک 
اين حاکميت دچار  اکنون  و  اعمال می شود  مرکزی 
نقصان است. اين اصال مطلوب نيست که بانک مرکزی 
بگويد »هيچ ابزار کنترلی و اعمال فشاری از سوی اين 
مسئوليت  از  دور  ادعا  اين  است.«  نشده  تعبيه  نهاد 
است. نکته ی ديگر در ارتباط با سوال شما اين است 
نقض  و موسسات خصوصی  بانک ها  برخی  که حتی 
قانون می کنند و وام های بزرگی با نرخ بهره های بسيار 
باال می دهند. اين در کنار ساير تخلفات قابل گزارش 
است. حتی ديده شده که برخی از آنها منابع حاصل 
از سپرده های قرض الحسنه را نيز وارد منابع تجاری 
اين  که  کردند،  خودشان  شرکتداری  فعاليت های  و 
فعاليت ها سبب ايجاد سودهای عظيمی است. منابعی 
که بايد صرف وام های قرض الحسنه شود، اکنون باعث 
ايجاد فرصتهای اقتصادی ناصحيح شده است، که بايد 
جلوی آنها گرفته شود. بانک ها با نقض مقررات اين 
فرصت ها را ايجاد کردند و اعمال قدرت دولتی در اين 
شرايط يک ضرورت است. چه اين که تقريبا هيچ کدام 
از بانک های خصوصی در کشور، منابع کامال شخصی 
با  بعضا  آنها  نداشتند.  خصوصی  بانک  افتتاح  برای 
وام های کالن  و همچنين  دولتی  نفتی  منابع  کمک 
از ساير بانک های بزرگ دولتی، توانستند نام خود را 
بانک »خصوصی!« بگذارند. لذا به نظر بنده اين منطق 

حق  دولت  هستند،  خصوصی  بانک ها  اين  چون  که 
دخالت و تعيين مشی کلی و خطوط قرمز در مورد 
آنان را ندارد، منطقی غيرقابل دفاع است. چه اين که 
افتتاح  برای  دولتی  بانک های  پول  بازپرداخت های 
برخی از اين بانک ها، شرايط مساعد حقوقی و قانونی 
نداشته است. هنوز هم بسياری از اعتبارات بنگاههای 
دولتی و منابع صندوق توسعه ی ملی، توسط برخی از 
اين بانک ها استفاده می شود. لذا بايد آنان متعهد شوند 
و  امروز داشتند  تا  امتيازات که  اين  به واسطه ی  که 
قدرت اقتصادی خوبی که به هم زدهاند، به دولت در 
زمينه های سياستهای عمومی ياری برسانند و دولت 
از  اين  کند.  نظارت  آنان  فعاليتهای  بر  که  دارد  حق 
حقوق قانونی بانک مرکزی است، که عالوه بر نظارت، 
پيرامون منابعی که منشا آن ها پولهای بخش عمومی 
بوده است سوال و جواب کند و حتی از آنها استقراض 
کند. چراکه بخشی از اين منابع متعلق به جامعه است 

و دولت حق دارد نسبت به آنها تصميم گيری کند. 
و  اسالمی  اقتصاد  كارشناسان  از  برخی 
به  كه  معتقدند  حال  اين  با  فقها  همچنين 

نرخ سود  با  فعلی  تورم  زياد  فاصله ی  دليل 
بانكی، اين ميزان مابه التفاوت درصدی دقيقا 

مصداق رباست...
اين ايده و نظر درست است. اما بايد توجه داشت که 
نميتوان به اين راحتی نتيجه گيری سياسی کرد و تنها 
اين  دانست.  مسئول  را  دولت  اين  اقتصادی  بعد  در 
وضعيت نتيجه ی سياست های پولی و بانکی دولتهای 
نهم و دهم است. به هر صورت اين دولت ميراث دار 
که  است،  قبل  دولت  بزرگ  اشتباهات  و  کج رفتاری 
نادرست  استفاده ی  سمت  به  را  بانکی  مالی  منابع 
کشاندند. اين درست است که اين نوع فعاليتهای ربوی 
حوزه ی  در  صرفا  فعاليتها  اين  است.  گسترده  بسيار 
آنها محدود  به  تنها  و  نيست  سود سپرده های مردم 
قواعد  از  خارج  فعاليتها  از  بسياری  بلکه  نمی شود. 
منطقی يک اقتصاد اسالمی است. منتهی اصالح اين 
روند، منوط به نظارت گسترده ی بانک مرکزی است و 
اين پذيرفته نيست که بانک مرکزی نظارت نکند. يکی 
برای  مرکزی  بانک  است  الزم  که  مهمی  اقدامات  از 
اصالح اين روند انجام دهد، اين است که بايد بسياری 
از اين بانک های فعلی با يکديگر ادغام شوند. بسياری 
و  اضافی  دولتی  ارگانهای  به  وابسته  بانک های  از 
غيرضروری تاسيس شدند. بانک های فعال در خارج از 

حوزه ی نظارت دولت، دليلی برای فعاليت های اقتصادی 
ندارند. اين بانک ها بايد ادغام شوند، چراکه اقتصاد را 
به شدت آسيب پذير کرده اند. اين ادغام مستلزم تدوين 
يک طرح گسترده است. هزينه های اداره ی شعبه های 
اقتصاد  به  زيادی  فشار  می تواند  بانک ها،  اين  متعدد 
کشور و بودجه وارد کند و اينها هزينه های استفاده از 
منابع را به شدت افزايش می دهد. لذا بايد طرح ادغام 
اينها به مجلس داده شود. خطر گسترش تصاعدی و 
قارچ گونه ی موسسات تجاری برای کشور باالست. با 
اين روند امکان کاهش سود تسهيالت و پس انداز عمال 
منتفی می شود. لذا اگر دولت تمايل داشته باشد تا اين 
اتفاقات در کشور بيفتد و نرخ سود تسهيالت کاهش 
يابد، بايد هزينه های بانکی کشور را نيز از آن طريقی 

که عرض کردم به شدت کاهش دهد. 
برخی از كارشناسان كه با كاهش نرخ سود 
با  همصدا  مخالفند،  فعلی  شرايط  در  بانكی 
باال  دليل  به  كه  می گويند  بانكی  مسئولين 
سود  نرخ  كشور،  در  نقدينگی  حجم  بودن 
است.  منطقی   كاهش(  از  )قبل  فعلی  بانكی 
موجب  باال  تسهيالت  سود  نرخ  اين كه  چه 
می شود كه تنها بنگاه هايی كه توان بهره وری 
استفاده  بانكی  منابع  از  دارند  سودآوری  و 
كنند. همچنين نرخ سود سپرده ی باال، مانع 
خروج نقدينگی از بانک ها و افتادن چرخه ی 
پول در جريان داللی ارز و سكه می شود. لذا 
با توجه به نظريه ی مقداری پول كه نقدينگی 
را عامل اصلی تورم می داند، مدعی هستند 
كه كاهش اين نرخ به افزايش حجم نقدينگی 
در گردش و بازتوليد تورم می انجامد و از اين 

زاويه با آن مخالفند. حال نظر شما چيست؟
ببينيد! بنده اتفاقا برعکس معتقدم که يکی از داليل 
بانکی  سود  نرخ  بودن  باال  همين  تورم،  بودن  باال 
بانک ها  است.  باطل  دور  تقريبا  مسئله  اين  است. 
بهره وری خود همت کنند. مسئله ی  به  بايد نسبت 
در  اين که  شود.  مطرح  بايد  بانک ها  تعداد  بهينگی 
باشد  مالی  موسسه ی  و  بانک  چند  خيابانی  هر 
بی  از  ناشی  که  مازادی  سود  نيست.  پذيرش  قابل 
اعتباری است،  در و پيکر بودن فعاليت های مالی و 
توجيه  علمی  ظاهرا  استدالالت  دسته  اين  با  اتفاقا 
مواردی  از  باال  تسهيالت  سود  نرخ  اتفاقا  می شود. 
است که هزينه ی تمام شده ی توليد را باال می برد و 
خود مولد افزايش قيمت و درنتيجه تورم در کشور 
نيز  بانک ها  مالی  منابع  به  است. هزينه ی دسترسی 
اين  باالست.  بانکی  فعاليت  گستردگی  به  توجه  با 
ايجاد  برای  قطعا سوراخ هايی  بانکی،  بزرگ  سيستم 
فعاليت های  می کند.  ايجاد  اقتصادی  زدوبندهای 
بانک هادر حوزه های شرکت داری که تمام  اقتصادی 
شرايطی  هستند،  معترض  آنها  به  نسبت  مسئولين 
و  توان  بانک ها  با  برخورد  که  است  کرده  ايجاد  را 
خود  حضور  علت  آنان  کند.  طلب  را  ويژه ای  عزم 
حجم  کاهش  بدون  ولی  کنند  توجيه  می توانند  را 
فعاليت های بانک ها هيچ اميدی نمی توان به اصالح 
اين روند داشت. لذا اين سيستم بانکی خود هميشه 
نظام  اصالح  داشت.  خواهد  نگه  باال  را  تورم  ميزان 
دولتی  اراده ی  يک  بدون  کشور  در  پولی  و  بانکی 

ممکن نيست. 

وام های  صرف  باید  که  منابعی 
باعث  اکنون  شود،  قرض الحسنه 

اقتصادی  فرصتهای  ایجاد 
باید  که  است،  شده  ناصحیح 

برخی   شود.  گرفته  آنها  جلوی 
فرصتها  این  مقررات  نقض  با 
قدرت  اعمال  و  کردند  ایجاد  را 

ضرورت  یک  شرایط  این  در  دولتی 
ست ا

94 
داد

خر
  - 

زده
ه پان

مار
ش



24

. هُِحونلَ ال ا عهِبلَادهِيلَ الصَّ ْکرهِ ألَنَّ اْللَْرضلَ يلَرهِثُهلَ لَْعدهِ الذِّ بُورهِ مهِن ب ْبنلَا فهِي الزَّ تلَ ْد کلَ لَقلَ ولَل
و همانا در زبور پس از تورات نوشتيم که زمين را بندگان شايستة ما به ارث خواهند 

برد.
سوره انبيا- آيه 105

قرارمان را با قد کشيدن شمعدانی ها ميزان کنيم، برای جشنی که  در آن  به اندازة 
همة دل های دنيا لبخند خواهد بود. روزی که باالخره تمام خبرهای دنيا خوب خوانده 
می شوند. روزی که ديگر دل های اندوه ديده از هراس مصيبتی ديگر نخواهند لرزيد و به 
اتفاقی عظيم تکيه خواهند کرد. همان جشنی که قرار است ما انسان ها به آن برسيم. 
جشنی که در آن عدل پرچم دار هر راهی باشد و ظلم جرئت طغيان نداشته باشد. روزی 
که ما آدم ها اسير خواستن هايی از جنس بيمار نباشيم. رها شده باشيم از قيد خود و 
ساية خود، نگاهمان به خورشيد افتاده باشد و با او دوستی کرده باشيم، درست مثل 
شمعدانی ها. اين آرزوی جشن هر ساله مان باشد برای آمدن موعودی که نامش با انتظار 
عجين شده است. اين انتظار برای ماست تا به آن روز جشن برسيم. قدم هايمان هر چه 
درست تر و سريع تر برداشته شوند، انتظار زودتر به سر می رسد. عجيب نيست که راهی 
برای ما باشد و قدم ها هم از آن ما و باز هم از نشستن و نرسيدن و دور بودن مقصد گريه 
کنيم؟ آرزوی جشن هر ساله مان باشد، اين که بايستيم. سراسر شوق زندگی باشيم و 
برای پايان انتظار قدم برداريم. قدم هايی که از کنارشان شمعدانی ها جوانه بزنند تا به 

همراه زمزمة سحرگاهی همة منتظران، نشانه ای برای هم سفران شوند.
»خدايا برسان به موالی ما امام راهنمای راه يافته، قيام کننده به فرمانت که درودهای 
خدا بر او و پدران  پاکش، از جانب همة مردان و زنان مؤمن، در مشرق های زمين و 
مغرب هايش، همواري ها و کوه هايش، خشکي ها و درياهايش، و از طرف من و پدر و 
مادرم، از درودها به گرانی عرش خدا، و کشش  کلماتش، و آن چه دانشش برشمرده، و 
کتابش به آن احاطه يافته، خدايا در صبح اين روز و تا زندگی  کنم از روزهايم، برای آن 
حضرت بر عهده ام، عهد و پيمان و بيعت تجديد می کنم، که از آن رو نگردانم، و هيچ گاه 
دست  برندارم. خدايا مرا، از ياران و مددکاران و دفاع کنندگان از او قرار ده، و از شتابندگان 
به سويش، در برآوردن  خواسته هايش، و اطاعت کنندگان اوامرش، و مدافعان حضرتش، و 

پيش گيرندگان به جانب خواسته اش، و کشته شدگان  در پيشگاهش.«*
*دعای عهد

جشنی که دنیا در آن بخندد

خانواده و  مجله فرهنگ 

نسترن فتحی
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تاريخ  تقويم 

1- دکتر ابراهيم حشمت اطباء، مردی که بعضی ها می گويند رياکاری وثوق الدوله و فرستاده اش 
تيمور تاش را باور کرد و امضای پشت قرآن رضاخان را جدی گرفت و پای چوبه دار رفت ، 
يکی از سران نهضت جنگل و دست راست ميرزا کوچک جنگلی بود. مردی که دوش به دوش 
ميرزا کوچک پايداری کرده بود، از مسير عجيب و غريب و غيرقابل دسترس قله های شاندرمن با 
پای پياده رد شده بود، سربازانش را از محاصره ماسوله و يا حمله قزاق ها نجات داده بود و هفت 
سال برای ايران جنگيده بود، خدا می داند چرا، عقب نشست و امان نامه را باور کرد. بعضی ها 
می گويند فکر می کرد نهضت به آخر خط رسيده يا دلش طاقت مرگ تدريجی افرادش را 
نداشت، بعضی ها هم می گويند تسليم شد تا ميرزا جان سالم به در برد. اين وسط 270 نفر 
ديگر هم بودند که اسلحه زمين گذاشتند و در قلعه گردن تنکابن به دست قشون دولتی افتادند؛ 

همان هايی که ميرزا قدغن کرده بود به 
برادرهای  همان  بشکند.  آتش  رويشان 
و شکنجه  کردند  توهين  و  زدند  ايرانی 

کردند و سوزاندند.
آن  باشد گفتن قصه،  2- شايد عجيب 
هم از آخر به اول، اما اين صفحات آخر، 
آن هم دو سال آخری که ميرزا کوچک 
جور  يک  نداشت،  حشمت  دکتر  ديگر 
ديگر دل آدم را می لرزاند. ما کاری نداريم 
ميرزا يونس )کوچک جنگلی( طلبه ای بود 
که هم زمان با اوج گيری نهضت مشروطه 
به گروهی از آزادی خواهان پيوسته بود يا 
بعدها برای مبارزه با قرارداد 1919 انگليس 
يا يورش آهسته و ادامه دار روسيه تزاری به 
جنگل ها و سرزمين گيالن، جانش را از 
دست داد. قصه ميرزا کوچک، مردی که 
نهضت جنگل را ساخت، توی جنگل های 
گيالن پروراندش، با داس و تفنگ شکاری 
و نان خالی زنده اش نگه داشت، قصه ای 

است که بعدها، در روزی روشن تعريف می کنيم. امشب قصه اما قصه دکتر حشمت است.
3- دکتر ابراهيم حشمت االطباء، پسر ميرزا عباسقلی حکيم باشی از اهالی طالقان بود، مادرش 
هم ديلمی بود يا همان مازندرانی امروز. خانواده ای روشن و فرهيخته و دوست داشتنی که 
پسرشان را - که هرچند دانش آموخته مدرسه فرانسويان و معلم های خارجی دارالفنون بود - 
عشق به ايران آموختند. پسر بزرگ شد، عينک گرد دسته شاخی زد، نظام ملی طب الهيجان را 
تاسيس کرد و می گويند حتی کانال آبی ساخت که جلوی خرابی خيلی از شاليزارهای گيالن را 

چقد جنگَل خوسی
بهاريه ای در سالگرد اعالم حكومت جنگل و 

سالمرگ يكی از مشهورترين جنگلی ها 

16 خرداد صد و پنج سال پیش میرزا کوچک خان جنگلی در رشت اعالم 
حکومت جمهوری کرد ، یک سال و اندی قبل ازمرگش و تمام شدن 

داستان جنگل وشاید یک سال بعد کشته شدن دکتر حشمت یاروفادارش 
،جایی خواندم آخرین بار که دکتر حشمت و میرزا کوچک خان یار غار دوران 

جنگل، همدیگر را دیدند، سرزمینی  بود در کوه های تنکابن در ناحیه قلعه 
گردن از توابع خرم آباد تنکابن که بعدتر دکتر حشمت در محاصره شدید 

قزاق ها خودش را تسلیم کرد؛ روزی بهاری مثل امروز، روزی نه چندان دور.  
بهار سالگرد خیلی از این قصه هاست ، یکی شان را از توی کاله بیرون می 

کشیم و می گوییم . 

گرفت. اسم نهر هم شد »حشمت رود«.
4- »جلوگيری از دخالت خارجه و نفوذ 
سياست آنها در گيالن عملياتی بوده 
بس مقدس که به هر مسلمانی الزم. 
خداوند همه ايرانيان را توفيق دهد که 
نيت و عمليات آنها را تعقيب و تقليد 

نمايند.«
کوبنده  و  تاريخی  فتوای  از  قسمتی   
جمادی الثانی  در  مدرس  سيدحسن 
نهضت  از  حمايت  در  قمری   1339

جنگل
5- دهخدا در فرهنگ لغاتش از مالقات 
خان  نصرال  که  می نويسد  عجيبی 
صوفی املشی در 1297 شمسی وقتی 
نهضت متحد  عليه  روسيه  و  انگليس 
بين  هم  آن  داد.  ترتيب  بودند،  شده 
دکتر حشمت و مقامات نظامی دولت، 
اين وسط مقامات نظامی چقدر جفنگ 

گفتند و چه وعده هايی دادند، بماند.
اعزام  داستان  اما  وعده  قشنگ ترين 
دکتر و 12 نفر از نزديکانش به اروپا با 
خرج دولت، آن هم برای ادامه تحصيل 
بود؛ وعده ای که حتی قوی ترين آدم ها 
هم  باز  دهخدا  می داد.  فريب  هم  را 
اسم  روبه روی  درست  فرهنگش  در 
نفر  دو  که  می نويسد  حشمت  دکتر 
نماينده )مظفرزاده و يحيی 
کرمانی( دکتر را ديدند و به 
او گفتند که تسليم شدن به 
اما  است.  مرگ  برابر  دولت 
کردند  تاييد  هم  خودشان 
که يک عقب نشينی طوالنی 
هيچ  بی پايان  و  دامنه دار  و 
نخواهد  مرگ  جز  پايانی 
دل  که  بود  همين  داشت. 
دکتر حشمت لرزيد؛ مردی 
نابودی  و  باختن  جان  که 
سرمای  در  را  مردانش 
در  گيالن،  جنگل های 
ماسوله  محاصره  گرسنگی 
افراد  با  به تن  و جنگ تن 
امير سعد، فرزند سپهساالر 
و  مرد  بود،  ديده  تنکابنی 
دار  چوبه  پای  به  مردانه 

رفت.
6- تاريخ می گويد در آن روز 
بهاری حکم اعدام را مرد سياه سوخته و 
بدقيافه ای قرائت کرد. ژست دکتر حشمت 
به گفته شاهدان عينی مظلومانه و پر از 
وارستگی بود؛ تجسمی از خونسردی و 
بدون  زندگی.  لذات  همه  به  بی اعتنايی 

هيچ تشويشی پای چوبه دار رفت. کاله سياه نمدی اش 
را از سر برداشت، شنلش را که روی دوش انداخته بود، 
به زمين انداخت. عينک دسته شاخی اش را از روی دماغ 
برداشت و نگاهی به جمعيت کرد. باز هم تاريخ می گويد 
اينجا دکتر حشمت آه کشيد، بعد خودش با دست های 
خودش طناب دار را روی گردنش کشيد و ريش انبوهش 
را از روی آن رد کرد. طناب دور گردنش بود که مردم 

گيالن شيون کردند.
7- اواخر سال 1296 بود که بخش بزرگی از گيالن و 
مازندران و طارم، از آن طرف آستارا و تالش و تنکابن 
زير نفوذ کميته اتحاد اسالم درآمده بود؛ کميته ای که 
بين مردم به حزب جنگل معروف بود، روزنامه ای به 
نام »روزنامه جنگل« داشت و مرامش بطالن تمام 
روسيه  دخالت  »عدم  ايران«،  ضرر  به  »قراردادهای 
بشر  اقوام  همه  »تساوی  و  ايران«  داخلی  امور  در 
در حقوق« بود. نهضت جنگ هم کرده بود، محمد 
ولی خان خلعت بری يا همان سپهساالر تنکابنی را که 
جد اندر جد مشروطه خواه بود، شکست داده بود، با 
ارتش روسيه و انگليس روبه رو شده بود و باعث شده 
بود که همه دست به دست هم بدهند، بمباران کنند، 
حمله کنند، شکست بخورند و حتی حکومت ميرزا را 
در گيالن به رسميت بشناسند. اما بعد از مرگ دکتر 
حشمت وقتی وثوق الدوله آمد و قرارداد 1919 که 
امضا شد و تيمورتاش که سر رسيد، کار جنگل هم 

تمام شد. چون برادر به جان برادر افتاد.
8- چقد جنگللَ خوسی، ملت وسی، خسته نُبستی، 

می جان جانانا
تراگمه ميرزا کوچک خانا

خدا دانه که من، نتانم خفتم از ترس دشمن، می دل 
آويزانا.

تراگمه ميرزا کوچک خانا...
چقدر در جنگل می خوابی، برای خاطر مردمت، خسته 

نشدی، جان جانان؟
بتو می گويم ميرزا کوچک خان

خدا می داند که من نمی توانم بخوابم، از ترس دشمن، 
دلم پريشان است... به تو می گويم ميرزا کوچک خان

)تصنيف مردم کوچه و بازار که هشتاد و اندی سال در 
گيالن خواندند و از ياد نبردند«

منابع:
1- سردار جنگل، نوشته ابراهيم فخرايی، نشر بدرقه جاويدان، تهران 1363
2- دکتر حشمت جنگلی، نوشته محمود پاينده، نشر شعله انديشه، تهران 1368
3- تيمور تاش در صحنه سياست ايران، نشر بدرقه جاويدان، تهران 1371
4- سايت موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
5- سايت پايگاه تحليلی ديلم نيوز
6- سايت گيالن نيوز
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چیا فوادی

پرسپولیس روی دست دولت

حسين هدايتی مالک شرکت استيل آذين 
به همراه امير عابدينی نشستی با رئيس 
سازمان خصوصی سازی برگزار کردند و 
البته ناراحت هم بودند که نتوانسته اند 
رفتند و جلسه   ببرند. آن ها  را  مزايده 
و  کردند  برگزار  اين باره  در  ويژه ای 
ظاهرا پوری حسينی مدارک و داليل 
رد شدن شرکت استيل آذين در مزايده  
پرسپوليس را به هدايتی تحويل داده و 
مسئله را به طور کامل برای آن ها تشريح 
کرده است تا توجيه شوند. امير عابدينی 
پس از پايان جلسه به خبرنگاران گفت: 
»نشست خوبی را با مسئوالن سازمان 
خصوصی سازی داشتيم. آن ها يکسری 
اعالم  هدايتی  به  و  داشتند  ابهامات 
کردند که هدايتی اسناد و مدارکی را 
در اين زمينه به آن ها ارائه داد تا نشان 
دهد مسئوالن سازمان خصوصی سازی 
فکر  شده اند.  اشتباه هايی  مرتکب 
می کنم برطرف کردن اين ابهامات تا 
زمان برگزاری مزايده  چهارم کار آسانی 
به هر  ابهامات  رفع  اين  اگر  اما  باشد، 
دليلی مورد توجه اعضای محترم هيئت 
واگذاری قرار نگيرد و آن ها بگويند ما 
بازهم در مزايده  چهارم  نداريم،  قبول 
شرکت  پرسپوليس  باشگاه  واگذاری 
به  اين که هدايتی  می کنيم، به خاطر 
و  شود  گود  وارد  که  داده  قول  مردم 
کنار نکشد. مطمئن باشيد در اين ميان 
مبانی و اصول ما تغيير نکرده است.« در 
هر حال به نظر می رسد برای واگذاری 
اراده  زيادی وجود ندارد و خريداران برای 
خريدن پرسپوليس و حتی استقالل رو 
االن  تا   آورده اند که  پولتيک  به زدن 

جواب نداده است. 

پرسپولیس  به خصوص  روزها  این  و  تیم  دو  طرفداران  و  می شود  تازه تری  فاز  وارد  روز  هر  پرسپولیس  و  استقالل  واگذاری  داستان 
سردرگم تر می شوند. کسی نمی داند درنهایت چه پیش خواهد آمد و ماجرا به کدام سمت و سو می رود. اتفاقات جالبی که طی یک ماه 
اخیر افتاده است، باعث شده تا پرده های جدیدی از ماجرای خریداری پرسپولیس رو شود. پس از این که حسین هدایتی اعالم کرد 
که سازمان خصوصی سازی به این دلیل صالحیت حسین هدایتی را رد کرده است که هم وی و هم شرکت استیل آذین بدهکار بانکی 
هستند. شایعات از ارقام هزار میلیارد و دوهزار میلیارد و سه هزار میلیارد خبر می دادند و زمانی که عادل فردوسی پور روی آنتن زنده ی 
برنامه ی نود از پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی پرسید بدهی هدایتی هزار میلیارد یا باالتر است، وی جواب داد که 
نمی تواند رقم را بگوید اما رقم بدهی سنگین است. امیر عابدینی البته بدهکار بودن حسین هدایتی را رد نکرد، اما گفت ماجرا 

آن طوری هم نیست که شما می گویید و بدهی هدایتی مانع قانونی برای خریدن پرسپولیس ایجاد نمی کند.

پولتیک عجیب هدایتی
در همين زمان بود که رئيس سازمان خصوصی سازی روی آنتن 
به سيم آخر زد و گفت که ماجرا از چه قرار است. رئيس سازمان 
خصوصی سازی روی آنتن زنده ی برنامه ی 90 گفت: »اگر يک فرد 
يک پسر و دختر 21 و 23 ساله داشته باشد و 98 درصد سهام 
را به نام آن ها کند و خودش بدهی سنگين داشته باشد، آيا 
عقل حکم نمی کند که محل ابهام وجود داشته باشد؟ 
شرکت استيل آذين ايرانيان سهامدارانش مشکل 
داشتند. البته تا مزايده ی چهارم همه چيز 
برای خريداران قابل جبران است.« البته 
فردوسی پور باز هم پرسيد که بدهی 
چقدر است و پوری حسينی گفت 
مجاز نيست رقم را اعالم کند. اما 
ظاهرا بدهی باالی هزار ميليارد 
و  می رسد  نظر  به  تومان 
سهام  واگذاری  با  هدايتی 
که  دخترش  و  پسر  به 
بدهکار  آن ها  طبيعتا 
نبوده اند، قصد داشتند 
مالکان 98 درصدی 
بدهکار  را  شرکت 
ندهند،  نشان 
حال  اين  در  اما 
به  پولتيک  اين 
نمی رسد  جايی 
صالحيت  و 
هدايتی همه جوره 
تا  می شود  چک 
شرايط  نتواند  او 
را  پرسپوليس  خريد 
داشته باشد. در هر حال 
حسين  و  اميرعابدينی 
نمی آيند  کوتاه  هدايتی 
که  است  مصر  هدايتی  و 
شده  هرطور  را  پرسپوليس 

خريداری کند.

بهنام پیشرو هم کوتاه نمی آید

سازمان  رئيس  مشاور  سبحانی،  جعفر  اما 
خصوصی سازی نکات جالبی را می گويد. اين که 
مزايده ی چهارم پرسپوليس قابل تجديد نيست 
اما با توجه به عدم برداشت سپرده ی شرکت در 
مزايده توسط بهنام پيشرو کيش و استيل آذين، 
در  خريدار  دو  اين  مجدد  حضور  احتمال 
مزايده ی  البته  دارد.  وجود  بعدی  مزايده ی 
چهارم سرخابی ها با همان شرايط قبلی برگزار 
شده و تغييری در شرايط به وجود نخواهد آمد 
و حتی آگهی مزايده ی اين دو باشگاه هم در 
روزنامه های کثيراالنتشار منتشر شده است. 
سبحانی در اين باره می گويد: »تاکنون مبلغ 
شرکت  توسط  مزايده  در  شرکت  سپرده ی 
برداشت  کيش  پيشرو  بهنام  و  استيل آذين 
نشده و شرکت بهنام پيشرو به صراحت اعالم 
کرده است که در دور بعدی مزايده شرکت 
با  نيز  می کند و احتمال حضور استيل آذين 
دارد.«  وجود  سپرده  برداشت  عدم  به  توجه 
سبحانی درباره  مشکل استيل آذين هم صحبت 
کرده است: »اين شرکت با توجه به عدم احراز 
بايد بدهی  بانکی،  به دليل بدهی  صالحيت 
خود را قبل از برگزاری مزايده تسويه کرده يا 
ترکيب سهامداری خود را تغيير دهد تا بتواند 
در مزايده  چهارم شرکت کند. البته در حال 
حاضر مجاز به اعالم ميزان بدهی نيستيم، اما 
به هر حال مبلغی بوده که بانک مرکزی به  
عنوان عدم احراز صالحيت عنوان کرده است. 
در مزايده های قبلی سازمان خصوصی سازی، 
که  کسی  هر  و  نبوده  مطرح  اهليت  تعيين 
قيمت باالتری پيشنهاد می داد به  عنوان برنده 
دليل  به  مزايده  اين  در  اما  می شد،  معرفی 
که  است  شده  اعالم  موجود  حساسيت های 
اهليت خريداران بايد در سه مورد بدهی معوق 
بانکی، عدم سابقه  محکوميت موثر کيفری و 

عدم سوءسابقه  امنيتی تعيين شود.«

جلسه  هدایتی و عابدینی 
با رئیس سازمان خصوصی سازی

نداد جواب  پولتیک ها 
تیکه  40
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جوایزی به شکل خرس و خروس 
فرانسه و  آلمان  ادبی  مهم ترین جوایز 

ادبیات
فرید دانش فر 

به نظر می رسد نویسنده هایی که در خرداد ماه به دنیا می آیند، بخت بیشتر و همچنین مهارت بهتری در کسب جایزه ی نوبل ادبیات 
دارند. نویسندگانی مانند اورهان پاموک، میخائیل شولوخف و توماس مان  نمونه های خوبی برای تایید این موضوع هستند. ولی ما این بار 
برای ایجاد تنوع، به جای نویسنده ها تصمیم گرفتیم سراغ جایزه ها برویم. هر ساله جوایز ادبی متعددی در سرتاسر جهان برپا می شود. 
بسیاری از مردم کشور ما نمی دانند که نویسندگی می تواند شغل پردرآمدی باشد و نویسنده ها را اغلب افرادی در کنج یک اتاق تاریک و 
نمور تصور می کنند! اگر شما هم چنین تصوری دارید، پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید. البته در این جا تنها به جوایز 

ادبی کشورهای آلمان و فرانسه پرداخته ایم. اگر فرصتی پیدا شود، از جوایز دیگر ادبی هم می نویسیم. 

آلمان؛ جايزه ی گئورک بوشنر
مهم ترين  گفت  می توان 
همين  آلمان  ادبی  جايزه ی 
سال  در  که  جايزه ای  است. 
»گئورک  يادبود  به   1923
و  نمايشنامه نويس  بوشنر« 
انقالبی آلمانی پايه گذاری شد 
و از همان سال به هنرمندی 
تعلق پيدا می کرد که ساکن ايالت »هسن« بود. اين 
جايزه در حال حاضر ارزشی به مبلغ پنجاه هزار 
يورو دارد. جالب است بدانيد بوشنر در حالی که 
فقط بيست و چهار سال داشت و در تبعيد به سر 
می برد، بر اثر بيماری حصبه از دنيا رفت. اين جايزه 
حدود يازده سال، بين سال های 1933 تا 1944 
به دليل وقوع جنگ جهانی به هيچ شخصی تعلق 
نگرفت و مراسمی تحت اين عنوان برگزار نشد. تا 
سال 1950 اين جايزه در رشته های موسيقی و 
هنرهای تجسمی به بازيگران و خوانندگان هم اهدا 
می شد، اما از آن سال به بعد به يک جايزه ی ادبی 
تبديل شد که از طرف آکادمی زبان و ادبيات فقط 
به نويسنده های آلمانی اهدا می شود. هرمان هسه، 
گونتر گراس و هاينريش بل از جمله افرادی هستند 

که موفق به دريافت اين جايزه شدند. 

جايزه ی هيلده دومين
اين جايزه به نويسندگان خارجی که کتاب شان 
را به زبان آلمانی می نويسند تعلق می گيرد و 
نويسندگان  برای  است  جايزه ای  واقع  در 
مهاجر. نکته ی جالب اين است که حتی اگر 
مترجمی کتابی را به خوبی و با ظرافت به 
برنده ی  می تواند  کند،  ترجمه  آلمانی  زبان 
باشد. »هيلده دومين«  اين جايزه  يک سوم 
يکی از مشهورترين شاعران کشور آلمان بود، 
که در زمان ديکتاتوری نازی ها به جمهوری 
سن  به  وقتی  او  شد.  تبعيد  دومينيکن 
هشتادسالگی رسيد، جايزه ای به نام »ادبيات 
در تبعيد« به ياد او راه اندازی شد و خودش 
هم اولين برنده ی آن بود. پس از آن که در سن 
96سالگی از دنيا رفت، اسم وی را به روی اين 
جايزه گذاشتند. شهر هايدلبرگ هر سه سال 
يک بار مراسمی را برای اعطای اين جايزه و به 
ياد اين شاعر آلمانی برگزار می کند. در سال 
2013 يک نويسنده ی عراقی-آلمانی به نام 
عباس خضر، موفق به دريافت اين جايزه شده. 
او به دليل فعاليت عليه رژيم صدام حسين 
دستگير و راهی زندان شد. اين جايزه ارزشی 

حدود پانزده هزار يورو دارد. 

كشور فرانسه؛ جايزه ی گنكور
از  يکی  که  جايزه  اين 
قديمی ترين جوايز ادبی 
سال  از  است،  فرانسه 
1918 هر سال به رمانی 
در  که  می گيرد  تعلق 
همان سال منتشر شده 
باشد. جايزه ی گنکور از 
اهميت بسيار برخوردار است، تا جايی که امروزه دارای 
گنکور  جوانان،  گنکور  مانند  مختلفی  زيرشاخه های 
شعر و گنکور بيوگرافی شده. نويسنده ای که موفق به 
دريافت آن می شود، يک چک به مبلغ ده يورو دريافت 
می کند! البته اين موضوع ظاهر ماجرا است و می توان 
گفت جنبه ی نمادين دارد؛ چراکه اعضای اين آکادمی 
با انتخاب رمان برتر، در واقع فروش سيصد هزار نسخه 
از آن را تضمين می کنند. اعضای اين آکادمی که ده 
نفر هستند، اولين سه شنبه ی هر ماه در تاالر مخصوص 
خود در طبقه ی نخست رستوران دروان پاريس جمع 
بار می تواند برنده ی  می شوند. هر نويسنده تنها يک 
اين جايزه شود، اما »رومن گاری« نويسنده ی معروف 
فرانسوی دو بار اين جايزه را دريافت کرد؛ او يک بار با 
اسم اصلی خود و بار ديگر با نام مستعار »اميل آژار« 

توانست اين جايزه را به دست بياورد. 

جايزه ی فمينا
 La« از نويسندگانهِ مجله ی  حدود 20 نفر 
Vie heureuse« که همگی زن بودند، اين 
جايزه را پايه گذاری کردند. اسم اين مجله به 
معنی »زندگی خوش« است، که البته بعدها 
تمامی  دادند.  تغيير  »فمينا«  به  را  اسمش 
داورها زن هستند، اما جايزه فقط برای خانم ها 
نيست و ممکن است يک مرد برنده ی آن باشد. 
اين جايزه که به اندازه ی گنکور قدمت دارد، 
ويژه ی داستان و رمان است و فقط يک برنده 

دارد که هر سال در ماه دسامبر مشخص می شود. 

جايزه ی رنودو
گروهی بودند از روزنامه نگارهای فرانسوی که هر سال با دقت خاصی به برنده ی 
از دقيق شدن در اين مراسم و شيوه ی  جايزه ی گنکور نگاه می کردند. بعد 
انتخاب آن، به اين نتيجه رسيدند که بعضی از برنده های اين جايزه به واقع 
شايسته ی دريافت آن نيستند. پس اين عده دست به کار شدند و خودشان 
جايزه ای درست کردند و به ياد پدر مطبوعات فرانسه، اسم »رنودو« را بر آن 
گذاشتند. اين جايزه را به کسی می دهند که به عقيده ی خودشان به درستی و 
به خوبی شايسته ی دريافت جايزه ی گنکور يا فمينا باشد. به هر حال اين يک 
جايزه ی افتخاری است و برای برنده اش اعتبار گنکور را ندارد، ولی نويسنده ی 
منتخب از فروش حدود پنجاه هزار نسخه از کتابش بهره مند می شود. برنده ی 
اين جايزه پس از گذشت زمان کوتاهی از اعطای جايزه ی گنکور اعالم می شود.
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شهرزاد همتی

مرضيه کارشناس حقوق است و در يک شرکت خصوصی کار می کند. او معتقد است تاثير 
رفع تحريم ها روی کار او خيلی زياد خواهد بود، زيرا شرکتی که در آن کار می کند، می تواند 
مشاوره های  بين المللی  حوزه های  در  می تواند  نيز  او  و  شود  هم  بين المللی  پروژه های  وارد 
حقوقی بدهد که درنتيجه درآمد بيشتری خواهد داشت. او می گويد: »بيشترين تاثير لغو 
تحريم ها در زندگی من از نظر اقتصادی خواهد بود. عالوه بر اين که من در حوزة کاری ام 

تجربه های جديدی به دست خواهم آورد.«
دارد،  سال   33 او  است.  متفاوت  کمی  مذاکرات  رسيدن  نتيجه  به  دربارة  نرگس  نظر 

از  اين که  »از  می گويد:  او  می کند.  فعاليت  کتاب  انتشار  حوزة  در  و  است  گرافيست 
اين حالت که انگار در جنگيم درمی آييم، احساس خوبی دارم. قطعا با از بين رفتن 
تحريم ها آرامش بيشتری به بازار می آيد و درنتيجه فشارها و استرس های مالی بر من 

و همسرم هم خيلی کمتر خواهد شد و اين برايم خوشايند است، عالوه بر اين که در 
حوزة شغلی هم اگر قيمت کاغذ پايين بيايد، ما قطعا امسال کتاب های بيشتر 

و باکيفيت تری چاپ خواهيم کرد.« حامد 23 ساله هم نسبت به اين تفاهم 
خوش بين است. او بازيگر تئاتر است و معتقد است رفع تحريم ها در حوزة 

شغلی او بسيار تاثير گذار است. حامد در اين باره می گويد: »بدون شک، توافق 

خريد سبد 

بازگشت به 
خوشبختی 
یا زندگی 
پس از تحریم

تحریم های اعمال شده بر کشور ما در سال های 
مهم  و  چالش برانگیز  موضوعات  از  اخیر 
بین المللی بوده که اغلب کارشناسان از نگاه های 
یک  با  دید  باید  حال  پرداخته اند.  آن  به  مختلف 
به  را  نگاه ساده تحریم ها می تواند قدرت خرید 
مردم بازگرداند و آن ها را دوباره در زندگی کمی 

امیدوارتر به اقتصاد کند؟
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هسته ای برای من و هم صنفان من در حوزة هنرهای نمايشی اميدوار کننده و 
برای  مالی چندانی  پيشه، منفعت  به عنوان  نمايش  بود. هنر  تاثيرگذار خواهد 
دارد  و دلی مطمئن  آرام  به ذهنی  نياز  اين حوزه  کار در  ندارد.  تئاتری ها  ما 
ما سايه  بر سر کشور  بحران  و  تحريم  و  در شرايطی که جنگ  اين مسئله  و 
بدون  نيز  نمايش ها  بهترين  ديگر  سوی  از  نيست.  امکان پذير  باشد،  افکنده 
و  به دل  نياز  نيز  بودن  نمايش  ارزشی است و مخاطب  فاقد هرگونه  مخاطب 
ذهنی به دور از تشويش و البته شرايط اقتصادی به دور از بحران دارد و قطعا 
از هنر نمايش را  از پيش مخاطبان  توافق هسته ای به ما نويد استقبال بيش 

می دهد.«
عالوه بر اين، او معتقد است حل معضل اقتصادی و لغو تحريم ها هم بر شغلش 
با مديريت صحيح می توان بودجة بيشتری به اين حوزه  تاثير می گذارد، زيرا 
اختصاص داد. عالوه بر اين، حامد برقراری ارتباط با کشورهای ديگر را نيز بر 

کار خود تاثيرگذار می داند. 
محسن 33 ساله اما نظر متفاوتی دارد. او يک تاجر خرد حبوبات است. محسن 
می گويد: »االن توافق و رفع تحريم به درد من نمی خورد، مگر اين که قيمت 
زمانی  توافق  کرد.  نخواهد  فرقی  خيلی  من  حال  به  اگرنه،  بيايد.  پايين  دالر 
به کار من می آيد که مردم قدرت خريد پيدا کنند. مردم امروز قدرت خريد 
ندارند و اگر قرار نباشد قدرت خريد آن ها باال برود، پس نتيجة مذاکرات برای 
آن ها  با  من  که  همسايه  کشورهای  بين  در  ما  داشت.  نخواهد  اهميتی  من 
خريدوفروش دارم، وضع بدی نداريم، ولی اين به اين معنا هم نيست که وضع 
برود،  باال  مردم  خريد  قدرت  شود  باعث  تحريم ها  رفع  اگر  اما  داريم.  خوبی 
زيادی می گذارد و حتی  تاثير  بر کسب وکار من  و  بود  متفاوت خواهد  اوضاع 
می توانم تجارتم را به کشورهای ديگر به غير  از کشورهای همسايه گسترش 

بدهم. بايد منتظر ماند و ديد چه اتفاقی می افتد.«
داوود 45 ساله هم کاسب بازار است. او که به دليل تحريم ها در سال 88 اعالم 
يراق  فروشندة  حاال  ساختمانی  يراق  توليد  سال ها  از  بعد  کرده،  ورشکستگی 
ساختمانی است. او می گويد: »ما نياز داريم که بازار به ثبات برسد و قيمت ارز 
ثابت شود. مسئوالن بايد اين کار را انجام دهند، اگرنه رفع تحريم ها برای ما 
چه فايده ای خواهد داشت؟« او می گويد در سال های تحريم آن چه بيشتر از 
ورشکستگی آزارش داده است، فضای فرهنگی ناسالمی بوده است که می ديده 
و آرزويش اين است: »حاال که ممکن است به خاطر برداشتن تحريم ها فشار 
احساس  ما  که  بيايد  وجود  به  فرهنگی  کاش  شود،  کمتر  مردم  بر  اقتصادی 

کنيم يک خانواده هستيم. 
دکتر قويدل، مدير کانون هموفيلی نيز مسئلة تحريم ها را از نظر پزشکی ارزيابی 
اما در  دارد،  تاکيد  برحفظ سالمت  او می گويد:  »گرچه سازمان ملل  می کند. 
عمل تحريم ها سالمت مردم ايران را نشانه گرفته است .کمبود نقدينگی ارزی، 
عدم مبادالت ارزی ميان بانک ها ی خارجی با ايران و افزايش قيمت مواد اولية 
داده  کاهش  را  مردم  قدرت خريد  ايرانيان، همگی  غذايی  در سبد  نياز  مورد 

است. به شکلی که نه تنها قشر کم درآمد، بلکه جمعيت اصلی ايران که در قشر 
متوسط جامعه قرار دارند، در ليست تحريم ها قرار گرفته اند. حال وروز وضعيت 

تحريم های  و  ارز  نرخ  نوسانات  تاثير  دليل  به  دارو 
زندگی  بخش های  از ساير  بدتر  اگر  بانکی،  بين المللی 

واردات  کمبود  نيست.  بهتر  قطع  به طور  نباشد، 
به  را  کار  اخير  ماه های  طی  حياتی  کاالی  اين 
توزيع  و  واردات  توليد،  که  است  رسانده  جايی 
مواد دارويی در کشور با دشواری صورت می گيرد 
بيماری های  ساير  و  سرطان  به  مبتال  بيماران  و 
تحريم ها  انسانی  تبعات  مقدم  خط  در  خاص 
دارويی  اقالم  کمبود  زمانی  ابتدا  گرفته اند.  قرار 

از  افرادی  که  کرد  به خود جلب  را  توجه همگان 
جامعه که مبتال به بيماری های خاص بودند و نيازی 

حياتی به دارو داشتند، با معضل کمبود اقالم دارويی مورد 
از  کوچکی  درصد  خاص  بيماران  گرچه  شدند.  روبه رو  خود  نياز 

اما کمبود تدريجی داروهای عادی که می بايست  جامعه را تشکيل می دهند، 
در داروخانه های سراسر کشور توزيع شوند، بر بخش بسيار وسيع تری از جامعه 
تاثير می گذارد. کشور ايران نيز مانند بسياری از کشور های جهان برای توليد 
داروهای مورد نياز خود در بخش درمان، چه از نظر واردات مواد اوليه و چه 
از نظر توليد، نيازمند مبادالت بين المللی با ساير کشور هاست و کمتر کشوری 
خودکفا  نياز،  مورد  دارو های  توليد  مراحل  تمامی  در  که  دارد  وجود  دنيا  در 
باشد. متاسفانه با اين که گفته می شود تحريم ها شامل غذا و دارو نمی شود، اما 
بانک ها ی اروپايی از ترس مجازات های آمريکا، از انجام مبادالت ارزی قانونی 
در  نکتة جالب  و  دارو خودداری می کنند  برای  تحريم ها  در چهارچوب  حتی 
رفتار اتحادية اروپا و آمريکاست که دولت ايران را به بزرگ نمايی و عدم تمايل 

به واردات دارو متهم می کنند. 
عدم  علت  را  آمريکا  مجازات های  از  ترس  اروپايی  بزرگ  بانک های  مديران 
غذا  و  دارو  برای  تعريف شده  چهارچوب های  در  ايران  با  مالی  مجاز  تبادالت 
اين  برای  بانک ها   تمايل  عدم  مشکل  به  نيز  دارويی  شرکت های  و  می دانند 
داروهای  تدريجی  کاهش  از  نگرانی ها  دامنة  هم اکنون  دارند.  اذعان  موضوع 
بيماران خاص، به سازمان ملل نيز رسيده است. به شکلی که دبيرکل سازمان 
در  بانکی  سيستم  مشکالت  دليل  به  کرد:  اعالم  گزارشی  انتشار  ضمن  ملل 
ارتباط با ايران، شرکت های داروسازی صدور دارو به ايران را متوقف کرده اند 
از  بيماری های مختلف کمياب شده اند.  برای درمان  داروها  دليل  به همين  و 
جمله داروهايی مانند داروهای ضد سرطان، ناراحتی قلبی و تنفسی. متاسفانه 
که  شکلی  به  داشته اند،  قيمت  شديد  افزايش  وارداتی  داروهای  از  بسياری 
بسياری از آن ها کمياب شده اند. هم چنين بسياری از بيماران از ترس کمبود 
اين  دارو می کنند که  زيادی  تعداد  داروخانه ها درخواست  به  با مراجعه  دارو، 
در  نيز  بيماران  بلکه  می کند،  مواجه  دارو  کمبود  با  را  داروخانه  نه تنها  عامل 
نگه داری تعداد زياد دارو دچار مشکل می شوند و در بسياری از موارد داروها 
مشکل  اين  می شود.  فاسد  بيماران  منزل  در 
باعث شده است تا داروخانة 13 آبان، مهم ترين 
کشور،  در  خاص  داروهای  فروش  داروخانة 
در  فروش  برای  را  دارو  سهميه بندی  سيستم 
پيش گيرد. هر چند ايران در برهه هايی از زمان 
با ليست نايابی بيش از 300 قلم دارو نيز مواجه 
در  االن  با  آن دوران  تمايز  نقطة  ولی  است،  بوده 
و  پولی  حوزة  در  که  است  شديد تری  تحريم های 
بانکی وجود دارد و عمال فرآيند واردات دارو و مواد 

اوليه را با مشکل جدی مواجه می کند. 
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نریزید دور  لطفا 
المیرا حصارکی

آشغال های خانه می تواند به راحتی تبدیل به کابوس شوند. این کابوس ها به همان راحتی می تواند تبدیل به یک وسیله کاربردی و زیبا 
شوند. تنها باید چشم هایتان را باز کنید و آن ها را به عنوان یک کپه زباله که هیچ ایده ای برای آن ها ندارید نگاه نکنید. بهتر است به جای 

اینکه به ناچار آن ها را ال به الی جعبه های بال استفاده در انباری بگذارید، فکر کنید ببینید که چه کار می توانید با آن ها انجام دهید. 

لوستر های آوانگارد
حتما تا به حال يک سر به خيابان الله زار برای خريد لوستر زده ايد و از ديدن قيمت های عجيب و غريب و باال بی خيال خريد 
شده ايد و دست از پا دراز تر به خانه بازگشته ايد. خب اگر واقعا دوست داريد که لوستر خانه تان را عوض کنيد برای شما يک 

ايده هيجان انگيز داريم. به راحتی می توانيد صاحب يک لوستر آوانگار شويد. برای اين کار 
به چند شيشه مربا، ترشی، خيارشور و .. نياز داريد. يک سيم، يک سرپيچ، المپ و چکش. با 
استفاده از چاقو به آرامی در شيشه ای را به اندازه عبور سرپيچ ببريد. سر پيچ را رد کنيد و 
المپ را بين در و سر پيچ قرار دهيد. به همين راحتی. حاال شما می توانيد لوستر قديمی تان 
را باز کنيد و اين لوستر را به سقف آويزان کنيد. برای ايجاد تنوع هم می توانيد روی شيشه 

طرح های دلخواهتان را بکشيد و يک لوستر جديد و فوق العاده ارزان نهايت لذت را ببريد.

جای ليوان
به احتمال خيلی زياد از نبود فضای کافی در آشپزخانه 
تان کالفه شده ايد و دوست داشته ايد تا يک دکوری 
کوچک و شيشه ای برای ليوان های دوست داشتنی 
تان داشته باشيد. اما با ديدن قيمت های باال به همان 
کابينت های دربسته راضی شده ايد. خب، برای اين 
العاده ارزان قيمت  مشکل هم يک ايده تازه و فوق 
داريم. اگر اهل باغبانی کردن باشيد حتما يکی از اين 
بيل های شخم زنی داريد. اگر هم نه با يک هزينه 
خيلی کم می توانيد نمونه دست دوم آن را در مغازه ها 
پيدا کنيد. به خصوص اگر دسته نداشته باشد هزينه 
خيلی کمی را متقبل می شويد. آن را به خانه بياوريد، 
تميز کنيد و به ديوار بزنيد. حاال شما يک فضای جديد 
برای گذاشتن ليوان های خانه تان داريد. فضای عجيب و تازه ای که تازگی خيلی 

ارزانی برای شما دارد!

خوش بو كننده های دست ساز
استفاده از خوش بو کننده در خانه 
می تواند کم ترين هزينه ممکن را 
برای شما داشته باشد. اما همين 
به  توانيم  می  هم  را  کم  هزينه 
راحتی تبديل به هيچ کنيم و در 
عين حال يک دکور تازه به خانه 

اضافه کنيم. شيشه های کوچک قهوه يا مربا های کوچک برای اين کار 
مناسب هستند. به غير از آن به مقداری پارچه کنفی احتياج داريد و 
روبان. البته خوش بو کننده مورد عالقه تان هم الزم است. برای اين کار 
می توانيد از ادويه های خوش بويی مانند دارچين، نعنا، وانيل، قهوه و ... 
استفاده کنيد. آن ها را در شيشه بريزيد، درب آن را با پارچه های کنفی 
ببنديد و برای تزيين آن از روبان استفاده کنيد. به همين راحتی و با 
هزينه خيلی کم شما صاحب يک سری خوش بو کننده جديد شديد که 

هم طبيعی است و هم اينکه هزينه زيادی برای تهيه آن خرج نکرديد.

ميزهای الستيكی
از جلوی خيلی از مغازه های مبلمان که رد شويد اين ميز و صندلی های کنفی دل شما را با خود برده 
اند. اما هزينه باالی آن شما را از خريد منصرف کرده است. اما به راحتی می توانيد خودتان اين ميز و 
صندلی ها را تهيه کنيد. برای اين کار به دو چوب گرد به اندازه الستيک نياز داريد و مقداری نخ کنف و 
چسب و ميخ. از همان اول چوب های گرد را زير و روی الستيک ميخ کنيد و حسابی آن ها را  محکم 
کنيد. بعد از آن شروع به چسب زدن کنيد و نخ هيا کنفی را دور الستيک بچرخانيد و خيلی منظم آن 
را دور الستيک بچسبانيد. به همين راحتی يکی از صندلی ها آماده است. می توانيد برای باال آوردن 
ارتفاع از چوب يا الستيک به عنوان پايه استفاده کنيد. هزينه زيادی ندارد، زيبا است و از همه مهم تر 

محصول خالقيت خود شما است!

چیدمان
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يک فنجان چای

جدول 
متقاطع

sargarmi.kharazm@gmail.com
خوانندگان گرامی مجله در این صفحه شما را دعوت می کنیم. تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ مربوطه در قرعه 
کشی جایزه ای نفیس شرکت کنید. با جواب دادن به جدول این صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهید. در 
ضمن پاسخ  های خود را تا تاریخ 20  هر ماه به آدرس ای میل صفحه ارسال کنید. همراهان گرامی جواب ها را هم در 

شماره آینده وخارزم مشاهده  خواهید کرد.

پاسخ جدول وبرنده شماره قبل
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آزیتا رفیعی سرشکی، از خانواده بانک ملت، به قید 
قرعه برنده خوش شانس شماره قبل نشریه هستند 

که برای دریافت جایزه با ایشان تماس می گیریم.

ده سکه، مطابق شکل کنار هم قرار گرفته اند، و يک 
مثلث متساوی االضالع را تشکيل داده اند که راس آن 
رو به باالست. چطور می توانيد فقط با جابه جايی سه 

سکه،کاری کنيد که راس مثلث رو به پائين قرار بگيرد؟

در اين معما دو اتاق در مجاورت هم داريم که هيچکدام پنجره 
از  ندارند ولی هر کدام يک در ورود و خروج دارند. در يکی 
اتاق ها سه چراغ برق و در اتاق ديگر سه کليد برق مثل هم 
وجود دارند. ما نمی دانيم کدام کليد کدام چراغ را روشن ميکند. 
معلوم کنيد که هر کليد کدام چراغ را روشن می کند؟ )مثال: 
کليد وسطی المپ وسط را روشن می کند يا يکی از دو چراغ 
کناری را ؟ ، بايد معلوم کنيد که هر سه کليد مربوط به کدام 

چراغ ها هستند.(
توجه داشته باشيد

می توانيد هر چند مرتبه که بخواهيد کليدها را روشن و خاموش 
کنيد.

نبايد بيش از يک بار وارد اتاقی که چراغ ها در آن قرار دارند 
شويد. فقط يک بار می توانيد وارد اتاق چراغ ها شويد و وقتی 

بيرون آمديد ديگر نمی توانيد به اتاق چراغ ها برگرديد.
نبايد از کسی کمک بگيريد و هيچ وسيله ای هم در اختيار نداريد.
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یک وجب خاک، یک دنیا حرف
در آستانة3 خرداد، سالروز فتح خرمشهر

فتح خرمشهر فتح خاک نيست، فتح ارزش هاي اسالمي است. خرمشهر شهر 
الله هاي خونين است. خرمشهر را خدا آزاد كرد.

بيانات رهبر كبير انقالب اسالمی، امام خمينی)ره(

3 خرداد... هميشه در ذهن تاريخ می ماند. وقتی يک شهر 
می شود ناموس و به دست دشمن می افتد بايد سينه سپر 
کرد مقابلش تا به دنيا نشان بدهی که يک وجب از خاک 
دارد.  ابدی  و  ازلی  مفهوم  و  معنا  چه  ما  سرزمين  برای 
مفهومی که هشت سال از آن دفاع کرديم. بی هيچ ادعايی 
ما  امروز  و  نرفت  البته هدر  که  و خون های جوانانی که 

می توانيم سربلند و پر غرور از خاطرات اين دفاع بگوييم.
***

بعد از 578 روز که شهر به دست بعثی های عراق اشغال 
شده بود و آنان سرمست از اين اتفاق بودند، به طوری که 
طی اطالعيه ای به آن ها دستور داده بودند که به هيچ عنوان 
نبايد اين شهر را از دست بدهند و بايد به منزله ی بغداد و 
بصره به اين شهر نگريست، طی عمليات بيت المقدس اين 

شهر بازپس گرفته شد.
***

راديو  از  با شور خاصی  که  گوينده ای  ديگر صدای  حاال 
اعالم کرد: »شنوندگان عزيز توجه فرماييد، خرمشهر آزاد 
شد.« تبديل به يک سرود حماسه ای شده است. چه خبری 
خوش تر از اين. خبری که از بعد خبر بودن هم گذشته 

است و وارد يک فضای احساسی و ملی شده.
***

دهم  شب  نيمه  در  بيت المقدس  عمليات  آغاز  پی  در 

ارديبهشت سال 1361، چند هدف عمده ی استراتژيک و تاکتيتکی از جانب نيروهای ايرانی 
دنبال می شد، اين اهداف عبارت بودند از:

بيرون راندن نيروهای متجاوز به پشت مرزهای بين المللی
نشان دادن برتری قدرت سياسی -نظامی و اجتماعی جمهوری اسالمی به عراق و حاميان او در 

منطقه
انهدام نيروهای متجاوز در منطقة بين غرب کارون تا خط مرزی

آزادسازی خرمشهر از اشغال متجاوزين
آزادسازی خرمشهر درحقيقت از اهداف مرحلة چهارم عمليات بيت المقدس بود. در ساعت 22:30 
شامگاه شنبه،  1 خردادماه 1361، مرحلة چهارم اين عمليات با اعالم رمز يامحمدبن  عبدال ، از 
بی سيم فرماندهی قرارگاه مرکزی کربال به واحدهای عمل کننده،  با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز 
شد. در پايان اين نبرد عالوه بر پايان بخشيدن به اشغال بخشی از حساس ترين مناطق خوزستان 
و آزادسازی خرمشهر، ضربه ای سنگين به توان رزمی و روحية نيروهای عراقی وارد آمد. در جريان 
آزادسازی خرمشهر حدود 16هزار نيروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنين19 هزار نفر 

نيروی عراقی به اسارت نيروهای ايرانی درآمدند.
***

فتح خرمشهر يک چيزی کم داشت. چيزی که هر سال در نبودش خوانده می شود: ممد نبودی 
ببينی ... شهر آزاد گشته.

جای محمد جهان آرا که خود نماد ايستادگی خرمشهر بود، در اين پيروزی خالی بود. کسی که خود 
زادة خرمشهر بود و مانند تمام هم رزمانش تا پای جان ايستاد تا ذره ای از اين خاک کم نشود. تا خانة 

آبا و اجداديش زير پای غريبه ويران نشود. تا بتواند بگويد من اهل خرمشهر، اهل ايرانم ...
گرچه نبود اما ديد که چگونه در نبودش از شهرش دفاع کردند.

در 3 خرداد جای خيلی ها خالی بود...
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