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سخن نخست

گام دوم توانمندی
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي

شماره پانزده  -خرداد94
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روزهای کاری بهار سال گذشته ،روزهایی فراموشنشدنی برای سهامداران گروه خوارزمی و کارکنان آن بود .گام نخست توانمندسازی گروه ،با افزایش سرمایه
تا میزان یک هزار میلیارد تومان برداشته میشد و این البته مصادف بود با دوران افتوخیز  -و بیشتر البته افت  -شاخص بازار سرمایه ،که طبیعی است در دل
سرمایهگذاران تردید ایجاد میکند .اما سهامداران خوارزمی و سرمایهگذاران فعال در بازار اوراق بهادار ،بدون آنکه تردیدی جدی به دل راه دهند ،با شرکت
در افزایش سرمایه و پرداخت حصة نقدی آن ،شرکت خود را برای برداشتن گام نخست برنامة راهبردی هفت سالة گروه در مسیر ثروتآفرینی پایدار برای
نسلها یاری کردند تا حتی در کوتاهمدت ،با تحقق بخشی از برنامه ،پاداش اعتماد خود را دریافت کنند و شاهد افزایش قیمت مناسبی در سهام خود باشند،
درحالیکه شاخص بورس روزبهروز رکورد جدیدی در افت خویش به ثبت میرساند.
اکنون گروه خوارزمی در سال دوم برنامة هفت سالة ثروتآفرینی قرار دارد و برای آنکه در سال جاری به تمامی اهداف عملیاتی تعریفشدة خود دست
یابد ،مرحلة دوم افزایش سرمایه را به اجرا گذاشته است .اگرچه بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوقالعادة سال  09و دو امکان افزایش سرمایه تا یکهزار
و پانصد میلیارد تومان در این مرحله وجود داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مجوز اخیرش ،راه رسیدن به این میزان از سرمایه را باز گذاشت ،اما
سهامداران عمده با در نظر گرفتن شرایطی که بر اقتصاد کشور ،بهویژه بازارهای پول و سرمایه حاکم است ،مصلحت را در آن دیدند که تنها بخشی از افزایش
پیشبینیشده را محقق سازند و در این راستا ،هیئت مدیره نیز اگر چه عالقهمند به استفادة تام از مجوز صادرشده برای تحقق برنامههای شرکت بود ،اما با
تأیید نظر سهامداران ارجمند و لحاظ سایر شرایط پیرامونی ،برای آنکه گام دوم لرزان برداشته نشود و همچنان راه را با استواری بپیماید ،رأی به استفادة
نیمی از افزایش تصویبشده داد و با موافقت سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ،پذیرهنویسی را برای رسیدن به رقم سرمایة یکهزار و دویست و پنجاه
میلیارد تومانی آغاز کرد.
هرچند پیشرفت طرحهای توسعهای گروه ،اعم از طرحهای نیروگاهی منتظر قائم ،نفت و گاز و پتروشیمی ،ساختمان ،معدن و صنایع معدنی ،فناوری
اطالعات ،دارو ،بانکداری ،فعالیتهای بینالمللی و تجاری و گسترش فعالیت گروه در بازار سرمایه  -اعم از بازارهای اولیه و ثانویه  -هرکدام به مبالغی به
مراتب بیشتر از کل مبلغ افزایش سرمایة فعلی نیاز دارند ،اما مدیریت شرکت بر آن است تا با پرهیز از تحمیل هزینههای گران بر سهامداران ،عمدة این مبالغ
را از طریق ابزارها و روشهای تأمین مالی دیگر به دست آورده و با اندک وجه نقدی که در این مرحله به دست خواهد آمد ،بنیانهای گروه را در حد توان،
قدرتمند سازد .این مهم با شرکت تمامی سهامداران و استفاده از همة حق تقدمهای منتشرشده تحقق مییابد .استفادة همة سهامداران از حق تقدمها در
کوتاهترین زمان ممکن ،ثبت سریع افزایش سرمایه را قبل از آنکه مجمع عمومی ساالنه تشکیل شود ،میسر میسازد ،تا بتوان با سود تحققیافتهای که با
وجود رکود حاکم بر بنگاهها ،به مراتب از رقم سال گذشته بیشتر است ،نتیجة اعتماد و پشتیبانی سهامداران را درخشانتر به نظاره نشست .به ثمر نشستن
افزایش سرمایه تا یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان ،همراه با جدیت گروه برای تحقق برنامههای عملیاتی تدوینشده برای سال  ،49شرکت را آمادة
قرار گرفتن در باشگاه هلدینگهای بزرگ چند رشتهای میکند و تنها از این طریق است که میتوان در دنیای بزرگ ،پیچیده و البته رقابتی کسبوکار،
حرفی برای زدن داشت.
در دنیای کسبوکار امروز ،خیال توسعه ،افزایش سود پایدار و تحکیم جایگاه رقابتی ،بدون نگاه مدبرانه به بازار بینالملل و تعامل با شرکتهای مطرح جهان،
سرابی بیش نیست .به گفتة توماس فریدمن روزنامهنگار ،پس از فروریختن دیوارهای معروف دنیا ،فروپاشی جوامع بستة پیشین و ظهور شبکة جهانی اینترنت،
اکنون دنیا مسطح شده است و جامعة کوچکی بیش نیست که اعضای آن مانند ساکنان یک روستا ،ناگزیر از تعامل پیوسته با هماند .برای تعامل کشورمان
با سایر کشورها دو سناریو بیشتر قابل تصور نیست .یا در هفتهها و ماههای پیش رو ،توافق هستهای حاصل شده و محدودیتهای اقتصادی بینالمللی رفع
میشوند  -که رویدادهای اخیر و مجموعة عالیم انتشاریافته ،این سناریو را محتمل میسازند  -یا توافق حاصل نمیشود و شرایط سالهای اخیر  -بیش و
کم  -تداوم مییابد .بدیهی است که در هر دو حالت ،کسبوکار توسعهای و ارزشآفرینی کشور نباید تعطیل شده یا دچار وقفه شود .نقش گروه جوان و در حال
رشد خوارزمی هم در این میان روشن است .اگر توافق حاصل شد ،هجوم سرمایهها و شرکتهای بینالمللی به ایران سرعت خواهد گرفت .ایجاد مشارکتها،
کنسرسیومها ،قراردادهای همکاری کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،راه ناگزیر توسعة اقتصادی است و در آن شرایط ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و
شرکتهای تحت پوشش آن ،باید شرایط پیوستن به این مشارکتها و همکاریها را احراز کنند که یکی از شرایط ابتدایی این موضوع ،میزان اقالمی مانند
سرمایه ،دارایی و سودآوری است .اگرچه سرمایة یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد تومانی برای یک شرکت سرمایهگذاری جوان در ایران رقم کمی نیست و
در مقایسه با شرکتهای همانند ،شاید رقم قابل مالحظهای نیز به نظر برسد ،اما واقعیت این است که این رقم در سطح بینالملل تنها حدود چهارصد میلیون
دالر است و از اینروست که اگر قصد رقابت در عرصة بینالملل و ارتقای سطح سودآوری و رتبة شرکت وجود دارد ،باید مقدمات افزایش سرمایهای دیگر را
فراهم ساخت .رسیدن به دارایی ده میلیارد دالری و سود سه میلیارد دالری ،سرمایهای دستکم دو و نیم میلیارد دالری را طلب میکند.
به همین ترتیب ،اگر در نگاهی بدبینانه توافقی حاصل نشود ،باز فعالیت در عرصة بینالملل و مشارکت با شرکایی از آسیا ،خاور دور ،آمریکای جنوبی و
همسایگان باید توسعه یابد ،که در این صورت نیز ضرورت آمادهسازی شرکت برای فعالیتهای فرامرزی با شدت تمام وجود خواهد داشت.
بر این اساس کارکنان گروه خوارزمی ،بهعنوان امانتداران صاحبان سهم ،سعی خواهند کرد تا با اتکال به فضل بیکران الهی ،پشتیبانی بیدریغ سهامداران
و تالشی بیوقفه در میدان اجرا ،با دستیابی به رقم سودی رضایتبخش در سال جاری و پیشنهاد تقسیم درصد مناسبی از آن ،زمینة رضایت سهامداران از
مشارکتی که در افزایش سرمایه داشتهاند ،فراهم شود .بدین ترتیب است که گامهای بعدی توانمندی را میتوان استوارتر برداشت تا به سرمنزل مقصودی که
بارها در این صفحات از آن سخن رفته است ،دست یافت .گرچه منزل بس خطرناک است ،اما از آنجا که مقصد به روشنی تمام پدیدار گشته ،بهار جاری را
میتوان فصل برداشتن گام دوم توانمندی گروه خوارزمی از سوی سهامداران ارجمند ،همکاران و همة ذینفعان راهبردی گروه تلقی کرد تا برگ مبارک
زرین دیگری بر کارنامة ارزشآفرینی افزوده شود .اینچنینتر باد.

مجله اقتصاد و مديريت
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این حوالی
اشاره

توسعهی ساختمان خوارزمی؛
تقویت اعتبار حرفهای و تخصصی

شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی (سهامی خاص) شرکت ساختمانی
زیرمجموعهی هلدینگ سرمایهگذاری خوارزمی است .این شرکت در مدت زمان
کمتر از هفت سال ،توانسته اجرای پروژههای ساختمانی تجاری ،اداری و مسکونی
مختلفی را با موفقیت کامل در شهر تهران به اتمام برساند و هماکنون تعدادی
پروژهی جدید در دست اقدام و اجرا دارد.
با توجه به نیاز روزافزونی که به ساختمانهای مهندسیساز از لحاظ طراحی،
محاسبات فنی ،اجرا و همچنین شناسنامهدار در بخشهای مسکونی ،اداری و
تجاری و  ...به وضوح دیده میشود ،شرکت ضمن لحاظ نمودن موارد مطرحشده
با این هدف پیش میرود تا در سالهای آتی بتواند به تعداد پروژههای خود
افزایش داده و در نهایت با داشتن سهم بزرگتری از بازار ساختوساز کشور ،سود
بیشتری در جهت منافع سهامداران کسب کند.
شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی در اردیبهشت سال  ،1386با هدف ورود به
تمامی حوزههای مرتبط با بخش ساختمان از جمله سرمایهگذاری ،مشــاوره،
نظــارت ،طراحی ،مشارکت و اجرای انواع پروژههای ساختمانی با سرمایهی ثبتی
یک میلیون ریال به ثــبت رسـیده و از مــهرماه  1386رسـالت خود را بهطور
جدی آغاز کرده است .این شرکت تاکنون با سرمایهی ثبتی  1000میلیارد ریال
توانسته بیش از  230.000متر مربع بنـا را با کاربریهای مختلف احداث کرده،
تحویل قطعی داده و هماکنون در دست ساخت و اجرا داشته باشد و همچنین با
تالش مداوم ،با استفاده از دانش روز و با به کارگیری کارشناسان و افراد مجرب
در بخشهای گوناگون ،به ساختوساز مدرن و حرفهای دست یابد.

افتخارات ملی کسبشدهی شرکت در سال93
*

سیاستهای سال94

با توجه به تدوین برنامهی استراتژیک
 7ساله از سوی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی ،مقرر گردید تمامی شرکتهای
مجموعه با توجه به صالحدید گروه
خوارزمی ،مسئولیت بخشی از این برنامه
را بر عهده گرفته و با حداکثر توان خود،
گروه خوارزمی را در تحقق این اهداف
یاری کنند .البته تحقق این اهداف مستلزم
فراهم کردن مقدمات و زیرساختهایی
است که این بسترها شرکت را به سمت
گسترش کمی فعالیتها و ارتقاء اعتبار
حرفهای و تخصصی آن هدایت میکند.

این اهداف به شرح ذیل است :
* مطرح شدن شرکت به عنوان برند برتر سرمایهگذاری و ساخت در بخش
ساختمان.
* ادامهی سیاست گسترش کمی و کیفی شرکت در چارچوب برنامههای
تدوینشده.
* ایجاد و تکمیل ساختار مدیریت داخلی شرکت مانند معاونت طرح و برنامه و
کمیتهی حسابرسی داخلی و ریسک.
* تعریف پروژههای جدید در راستای برنامهی کلی شرکت و اهداف تعیینشده
توسط هیئت مدیره مانند پروژهی ولیعصر ،المپیک و . ...
* طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت یکپارچه و تحت وب در تمامی بخشهای
شرکت.
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حضور شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی در میان  500شرکت برتر اقتصاد ایران
شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی در سال  92که اوج دشواریهای ساختوساز
و رکود اقتصادی در دههی گذشتهی کشور بهویژه در این عرصهی کاری بوده
است ،توانست با عملکرد اثرگذار و مثبت خود ،از رتبهی  590به  442ارتقای
جایگاه داشته و با  148پله صعود ،خود را میان  500شرکت برتر اقتصادی ایران
مطرح کند .پیشبینی میشود با توجه به روند رو به رشد شرکت و نیز بهبود
نسبی وضعیت صنعت ساختمان در مقایسه با سال گذشته ،این شرکت بتواند
جایگاه بهتری را در ارزیابیهای آتی به خود اختصاص دهد.

* نامزدی این شرکت برای دریافت لوح عملکرد مناسب در گروه انبوهسازی
امالک و مستغالت ملی در بین سالهای  87الی 92
* اهدای تندیس و لوح سازهی برتر فاخر
به شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی در
اولین همایش ملی مهندسی سازهی ایران

آگهیپذیرهنویسیافزایشسرمایه
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
(سهامی عام)
ثبت شده به شمارۀ 131722
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یرساند ،به استناد مصوبۀ مجمع عمومی
به اطالع م 
فوقالعاده شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی
عام) در تاریخ  1392/11/20و مصوبۀ هیئت مدیرۀ
شرکت در تاریخ  1394/02/20و مجوز شمارة
 121/312411مورخ  1394/02/19سازمان بورس
و اوراق بهادار ،مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق
صدور سهام جدید از مبلغ 000ر 10میلیارد ریال
به مبلغ 500ر 12میلیارد ریال ،منقسم به 500ر12
میلیون سهم 000ر 1ریالی به شرح زیر افزایش
یابد:
 )1سرمایه فعلی شرکت000:ر000ر000ر000ر10
ریال،
 )2مبلغ افزایش سرمایه000 :ر000ر000ر500ر2
ریال،
 )3مبلغ سرمایه پس از افزایش:
000ر000ر000ر500ر 12ریال
 )4ارزش اسمی هر سهم000 :ر 1ریال
 )5تعداد سهام عرضه شده000 :ر000ر500ر1
سهم،
 )6نوع سهم :عادی
 )7محل افزایش سرمایه :افزایش سرمایۀ شرکت
از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده
نقدی به مبلغ 000ر500ر 1میلیون ریال و از محل
اندوخته سرمایهای به مبلغ 000ر000ر 1میلیون
ریال انجام خواهدشد.
 )8موضوع افزایش سرمایه :تأمین منابع مورد نیاز
بهمنظور جبران مخارج سرمایهای انجامشده در
شرکتهای سرمایهپذیر و تأمین مالی مخارج مورد
نیاز جهت تحصیل سرمایهگذاریهای جدید.
 )9به هر صاحب سهم ،در ازای هر  1000سهم
متعلقه در تاریخ  1394/02/20تعداد  100سهم
جایزه از محل اندوخته سرمایه ای و تعداد 150
حقتقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد .بدیهی
است تعداد دقیق سهام و حقتقدمهای متعلقه هر
سهم در گواهینامة حقتقدم محاسبه و به سهامداران
اعالم خواهدشد.
 )10سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از
تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر
دلیل ،گواهینامۀ حقتقدم خود را دریافت ننمایند،
میتوانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس
مندرج در بند  12این آگهی مراجعه نمایند.
 )11مهلت استفاده از حقتقدم در خرید سهام
جدید 60 ،روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.
 )12سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از
حق تقدم خود دارند ،حسب مورد باید بر اساس
موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
* سهامدارانی که به موجب گواهی حقتقدم خرید

سهام جدید ،فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان،
بهای سهام جدید را تأمین نمیکند ،میبایست
ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابهالتفاوت آن را
به حساب شمارة  0207695572008این شرکت
نزد بانک صادرات شعبۀ مرکزی کد  3046واریز
و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ
حقتقدم خرید سهام جدید ،ظرف مهلت استفاده از
حقتقدم ،با پست سفارشی به نشانی تهران ،خیابان
ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،پالک  ،16ساختمان
اداری – تجاری بزرگمهر ،طبقه اول ،واحد ،110
کدپستی  1416934981ارسال نموده و یا مدارک
را مستقیماً به آدرس ذکرشده باال تحویل و رسید
دریافت نمایند.
* سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حقتقدم
خرید سهام جدید ،دارای مطالبات به میزان بهای
سهام جدید میباشند ،میبایست ظرف مهلت مقرر
ضمن تکمیل گواهی حقتقدم ،مبنی بر اعالم
موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه ،مراتب را با
پست سفارشی به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر،
خیابان بزرگمهر ،پالک  ،16ساختمان اداری –
تجاری بزرگمهر ،طبقه اول ،واحد  ،110کدپستی
 1416934981ارسال نموده و یا مدارک را
مستقیماً به آدرس ذکرشده باال تحویل و رسید
دریافت نمایند.
 )13در صورت عدم تمایل به مشارکت در
افزایش سرمایه ،سهامداران میتوانند در مهلت
تعیین شده برای پذیرهنویسی نسبت به واگذاری
حقتقدم خود از طریق شرکت بورس اوراق بهادار
تهران اقدام نمایند .با توجه به قابلیت معاملۀ
مکرر حقتقدم خرید سهام شرکت ،خریداران
نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیرهنویسی
نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة
 0207695572008این شرکت نزد بانک صادرات
شعبۀ مرکزی کد  3046اقدام کرده و رسید بانکی
مربوطه ،به انضمام گواهینامۀ حقتقدم خرید
سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی

این حوالی
به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر،
پالک  ،16ساختمان اداری – تجاری بزرگمهر،
طبقه اول ،واحد  ،110کدپستی 1416934981
ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس
ذکرشده باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد
شده یا عدم واریز بهای اسمی ،سهام جدید به آنها
تعلق نخواهد گرفت.
 )14حقتقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از
حقتقدم خود استفاده ننمودهاند و همچنین پاره
سهمهای ایجاد شده ،توسط شرکت از طریق شرکت
بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از
فروش پس از کسر هزینهها و کارمزد متعلقه به
حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة
پذیرهنویسی بر عهدة ناشر است.
* ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان
و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت
وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور،
تقصیر ،تخلف و یا به دلیل ارائة اطالعات ناقص و
خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک
فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار ،به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات
قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا،
تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد
شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط
سازمان نمیباشد.
* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانة شرکت ،این افزایش سرمایه تا تاریخ
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نزد مرجع
ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.
* سایر افرادی که تمایل به خرید حقتقدم عرضه
شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را دارند
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت
شرکت ،میتوانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس
 www.kharazmi.irمراجعه و یا با شمارۀ تلفن
 9-66485908-021تماس حاصل نمایند.
* گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش
سرمایه ،گزارش بازرس قانونی در این خصوص و
همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی
شرکت به آدرس  www. kharazmi.irو سیستم
جامع اطالعرسانی ناشران به آدرس www.codal.
 irدر دسترس میباشد.
هیأت مدیره
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سود بانکی

به عبارتی بر اساس تصمیم شورای پول و
اعتبار نرخ سود سپرده از  22به  20درصد
کاهش یافت .همچنین نرخ تسهیالت بانکی
در قالب عقد مشارکت و مبادلهای نیز کاهش
یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی
از  28درصد به  24درصد و همچنین وامهای
مبادلهای از  22به  21درصد تصویب شد.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم
گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد
بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر

منابع در اختیار بانکها نیم درصد کاهش
دهند.
موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول
و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت
بانک هایی بود که تسهیالت تکلیفی بر عهده
آنها قرار دارد .براین اساس متناسب با مانده
تسهیالت آنها تا پایان سال  93این نرخ نیز
کاهش مییابد.
پرونده ای پر چالش
بر این اساس پرونده نرخ سود بانکی برای

سال  94بسته شد و آن طور که رییس کل
بانک مرکزی اعالم کرد قرار است هر سه ماه
یکبار کارایی نرخ های سود مورد ارزیابی
مجدد قرار بگیرد اما این همه ماجرا نیست.
مسئولین دولتی یکی از اصلی ترین دالیل
کاهش نرخ سود و نرخ تسهیالت بانکی را
گردش اقتصاد کشور به سمت تولید و یا
محور قرار گرفتن اقتصاد مولد اعالم کرده اند.
همین رویکرد باعث شده است تا چالش های
زیادی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی شکل
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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
مولفههایی 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 بنگاههای سرمایهگذاری 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  20و سقف سود تسهیالت
در قالب عقد مشارکتی به  24درصد کاهش یافته است.
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بگیرد .درواقع گروهی از کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که در مصوبات رسمی شورای پول و اعتبار ندارد برای همین جایگاه بسیار بهتری
شرایط حاضر و در زمانی که رکود در اقتصاد وزن زیادی دارد آیا حتی اگر برای مواجه با سرمایه ها دارد .یعنی با قدرت بهتری در رقابت برای جذب
کاهش نرخ های سود بتواند وضع تامین مالی را برای تولید مطلوب کند می سرمایه ها حاضر می شود».
توان امیدوار بود که شرایط تولید صنعتی در اقتصاد کشور تغییر کند؟ به باور وی ادامه می دهد«:وقتی چنین مشکلی وجود دارد به نظر می رسد ضرورت
این گروه از کارشناسان در چنین شرایطی کاهش نرخ های سود تنها باعث داشت تا بانک مرکزی مقابله با این بازار را در دستور کار خود قرار دهد و
می شود تا بازار غیر متشکل پولی وسایر بازارهای حاشیه ای با اضافه وزن یا در اولویت نخست بگذارد .چون وقتی نرخ سود کاهش یابد و و سرمایه ها
در مسیر بازار قرار بگیرند بازار غیر متشکل می
مواجه شوند .یعنی پدیده ای که طی سال های گذشته
تواند این سرمایه ها را در اختیار بگیرد ان وقت
بارها اقتصاد ایران شاهد ان بوده است اما با این وجود
سیستم بانکی حتی برای پرداخت تعهدات خود
این نکته را نباید فراموش کرد که بر حسب تجربه هایی
که از آزمون تغییر نرخ های سود طی سال های گذشته
مشکل خواهند داشت .این سیکل باعث بدهکاری
در شرایط فعلی حتما کاهش
به دست آمده است این بار مسئولین دولتی سعی داشته
بانک ها به بانک مرکزی و بانک مرکزی به دولت
نرخ های سود بانکی می تواند
اند تا با سرعت کمتری اقدام به کاهش نرخ سود بکنند.
می شود و آسیب این روند نیز در نهایت به کل
برای اقتصاد ایران مفید باشد اما
به عنوان مثال کاهش  2درصدی نرخ سود سپرده انقدر
اقتصاد سرایت می کند».
چالش هایی که وجود دارند باعث
بار روانی ندارد که بتواند با سرعت منابع بانکها را
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید «:برای
شده است تا این تصویر از اقتصاد
به سمت بازارهای موازی هدایت کند .این روند نرم
همین بهتر بود دولت به مشکالت ساختاری برای
کشور به چشم بنشیند که کاهش
کاهش نرخ سود بانکی شاید یکی از نقاط مثبت کاهش
کاهش نرخ سود توجه می کرد .کسی با کاهش
دستوری نرخ های سود سپرده باشد که اقتصاد ایران
هزینه پول مخالف نیست اما این کاهش نباید به
دستوری نرخ ها نیز نتواند به
به تازگی شاهد ان بوده است .اما با این وجود تحلیل
خاطر وجود مشکالت ساختاری به گره ای تازه
تنهایی توسعه را از مدار صفر درجه
گران اقتصادی باز هم دستوری عمل کردن برای کاهش
برای اقتصاد کشور تبدیل شود .این نکته را نیز
و یا رکود بزرگ نجات دهد
نرخ های سود را بر نمی تابند و می گویند اتفاق قابل
نباید فراموش کرد که اگر کاهش نرخ های سود
مالحظه ای برای اقتصاد کشور نمی افتد .این اما یک
که به شکل دستوری رخ می رهد ،قرار است بازار
روی سکه است .در سوی دیگر ،این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بخشنامه های دستوری را د رسیستم بانکی گرم کند حتما نتیجه این
اقتصاد ایران به واسطه گره هایی که تجربه کرده است ،چاره ای ندارد جز کار هم زیان سپرده گذار را در پی خواهد داشت و هم باعث می شود تا
این که با استفاده از استانداردهای جهانی دامنه عمل تولید را گسترده کند .گیرندگان تسهیالت ضرر کنند».
در شرایط فعلی به نظر می رسد کاهش نرخ های سود یکی از این الگوهای
آیا این تصمیمات یکجانبه است؟
استاندارد است اما مشکالت ساختاری باعث شده است تا نتوان با خیالی
آسوده به بازخورد مثبت این تصمیم امید بست .شاید بهتر بود که دولتیها به نظر می رسد مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران چیزی نیست که بشود
از یک سو بازار سرمایه را تقویت می کردند و از سوی دیگر فضایی را به وجود به سادگی از کنار آن عبور کرد .در شرایط فعلی حتما کاهش نرخ های سود
می آوردند که تسهیالت بانکی به شکل عادالنه ای در اختیار متقاضیان منابع بانکی می تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد اما چالش هایی که وجود دارند
بانکی قرار بگیرد .به عبارتی وقتی نرخ سود سپرده کاهش می یابد اگر دولت باعث شده است تا این تصویر از اقتصاد کشور به چشم بنشیند که کاهش
تمام قدرت خود را برای هموار کردن مسیر رسیدن منابع آزاد شده بانکی به دستوری نرخ ها نیز نتواند به تنهایی توسعه را از مدار صفر درجه و یا رکود
بازار سرمایه صرف نکند ،بازار غیر متشکل پولی به سادگی این سرمایه های بزرگ نجات دهد .نظریه پردازان اقتصادی بر این باورند که نرخ سود باید
را می رباید در نقطه مقابل تسهیالتی هم که قرار است در اختیار تولید قرار رابطه مستقیم با نرخ تورم داشته باشد به عبارتی کاهش نرخ تورم باید
بگیرد ،می توان بر حسب تجربه های گذشته گفت که بیشتر به افرادی می همواره منجر به کاهش نرخ سود شود اما نمودار تورم و نرخ سود در اقتصاد
رسد که می توانند منابع را با ارتباط از بانک ها دریافت کنند .این دو گره ایران نشان می دهد که به طور میانگین همیشه و در همه حال نرخ سود
ساختاری باعث شده تا فضای تحلیل کاهش نرخ های سود تا حد زیادی کدر کمتر از تورم بوده است .نمودار زیر در مورد نرخ های سود سپرده بلند مدت
باشد .اقتصاد ایران به خوبی به یاد می اورد که هر گاه نرخ های سود کاهش به وضوح این امر را نشان می دهد.
یافته است ،صف تقاضا برای منابع گسترش یافته و از سوی دیگر کسانی
در این صف پیروز شده اند که فعالیت انها خیلی هم به تولید مربوط نبوده
است .این مساله درواقع می تواند نه تنها مشکالت تولید را کم نکند بلکه
باعث افزایش تورم در تولید نیز بشود .برای همین کارشناسان اقتصادی می
گویند حاال که کار به اینجا رسیده است ،دولت باید بیشترین تالش خود را
معطوف بازار سرمایه کندکه از یک سو این بازار بتواند سپرده های مردمی
که از بانک ها خارج می شود دریافت کند و از سوی دیگر به کارامدترین
ابزار برای تامین مالی تولید تبدیل شود.

مشکالت ساختاری را جدی بگیریم

مهدی جهانگیری ،نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران ازکارشناسانی است که
معتقد است دولت قبل از اقدام به کاهش نرخ های سود باید گره های
ساختاری را تا حد زیادی ترمیم می کرد .او می گوید «:یکی از مشکالت
ساختاری در اقتصاد ایران وجود بازار غیر متشکل پولی است که به خوبی
می تواند سرمایه هایی که از بانک ها آزاد می شوند ببلعد چون تعهدی به

درواقع می توان گفت رابطه ای که میان نرخ تورم و نرخ سود در اقتصاد
ایران وجود داشته هم پوشانی مشخصی با تجربه های جهانی از یک سو
و همچنین دستورالعمل های علمی از سوی دیگر نداشته است .برخی

کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی این ماجرا را باید در نحوه رفتار
بانک ها در اقتصاد ایران جستجو کرد .بر اساس این برداشت از تراز نا
متناسب نرخ تورم و نرخ سود می توان گفت که بانک ها چون فعال
اقتصادی هستند و در بازارهای مختلف نیز با فعاالن اقتصادی رقابت می
کنند ،این کسب و کار بانکی باعث به وجود آمدن این خلل شده است.
پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بعد از اعالم کاهش نرخ
سود بانکی پا را از این فراتر برد و بانک ها را متهم به تبانی کرد .او گفت
در هر جای دیگر دنیا اگر بانک ها بنشینند دورهم و برای نرخ سود تصمیم
بگیرند دادگاهی می شوند! به نظر می رسد انگشت اتهامی که بانک ها را
نشانه رفته است بسیار جدی به این موضوع اعتقاد دارد که بانک ها بر
اساس حیطه بنگاهداری خود این تصمیم را گرفته اند که هم خواسته های
دولت را جامه عمل بپوشانند و هم به گونه ای رفتار کنند که کمترین
آسیب را از ناحیه کاهش نرخ سود متحمل شوند .چنانچه پدرام سلطانی
می گوید بانک ها با مکانیزمی خاص که انها را هماهنگ می کند این
تصمیم را برای نرخ سود گرفته اند  .اگر قرار بود بر حسب واقعیت های
علمی و اقتصادی نرخ سود کاهش یابد بسیار بیشتر از این باید پایین می
امد چون در حال حاضر میزان تورم از  40درصد به  15درصد رسیده
است .این دقیقا همان چیزی است که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
وعده داد تا در اتاق و طبق قانون پیگیری شود .اتهام زنی به بانک ها اما
به اینجا ختم نمی شود .بعد از اعالم کاهش نرخ سود بانکی یکی از رسانه
های اقتصادی در گزارشی مفصل از کارشناسان اقتصادی سعی کرد که
ثابت کند هر گاه بر حسب تصمیم بانکی ها نرخ سود کاهش یافته است در
روندی معکوس هزینه تولید و یا به عبارتی نرخ تورم تولید افزایش یافته
است .معنای این سخن این است که با کاهش نرخ سود بانکی تولید گران
تر می شود و هر گاه نرخ سود در اقتصاد ایران باال می رود هزینه تولید و
یا تورم تولید پایین می اید ،یعنی تولید به صرفه تر می شود .این اتفاق
عجیبی است که شاید فقط در اقتصادی نظم گریز مانند اقتصاد ایران بتواند
رخ دهد (نمودار زیر):

پنجمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی
پنجم تا هفتم خردادماه سال جاری در کرمانشاه برگزار
میشود .در این همایش مدیران ارشد گروه خوارزمی،
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة همة شرکتهای
تابعه حضور خواهند داشت.
سخنرانی آقایان دکتر اسماعیل لَلهِگانی مدیرعامل
بانک صادرات ،دکتر احمد عزیزی مشاور رئیس کل
بانک مرکزی ،دکتر سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس
انرژی ،دکتر مهدی برکچیان استاد اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف ،دکتر محمد سلطانیفر رئیس مرکز
مطالعات و تحقیقات رسانهها ،سعید جمشیدیفر نایب
رئیس شورای عالی جامعة حسابداران رسمی ایران،
دکتر سیاح عضو هیئت مدیرة شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی ،مهندس ریاحی عضو هیئت مدیرة توانیر،
دکتر کاظمی عضو هیئت مدیرة شرکت توسعة برق
و انرژی سپهر و مهندس اسالمی عضو هیئت مدیرة
شرکت توسعة برق و انرژی سپهر از جمله برنامههای
پیشبینیشدة این همایش است.
میزبانی پنجمین همایش مدیران شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی را شرکت توسعة برق و انرژی سپهر بر عهده
گرفته است.
گفتنی است ،همایش مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی برای نخستین بار بهمنماه سال  92در شیراز
برگزار شد .خرداد ،مهر و بهمنماه سال  93نیز دومین،
سومین و چهارمین همایش مدیران گروه خوارزمی به
ترتیب در شهرهای مشهد ،تبریز و کرمان برگزار شد.
از جمله اهداف برگزاری همایشهای ادواری مدیران
گروه خوارزمی ،ارتقای سطح همکاری و همافزایی
برای تحقق اهداف مرحلهای برنامة راهبردی هفتساله
و کمک به افزایش سطح آگاهی و دانش تخصصی
مدیران در زمینههای مرتبط با برنامههای این گروه
سرمایهگذاری است.
مشروح گزارشهای مربوط به این همایش مانند ادوار
گذشته ،عالوه بر ماهنامة وخارزم (نشریة داخلی خانوادة
بزرگ شرکت سرمایهگذاری خوارزمی) ،در وبسایت
رسمی گروه خوارزمی نیز منعکس خواهد شد.
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اگر چنین استدالل هایی را بپذیریم باید گفت که نوسان نرخ سود
بانکی نقش یک ابزار راهبردی را برای فعالیت اقتصادی بانک ها
ایفا می کند که لزوما» به نفع تولید نیست بلکه در ساختاراقتصادی
ایران می تواند برای تولید آسیب زا نیز باشد .در این شرایط اما
شاید بهتر باشد که برنامه ریزان اقتصادی دولت سعی کنند تا با باز
کردن گره های ساختاری مسیر را برای هرگونه انحراف در اقتصاد
ایران مسدود کنند .به طور قطع اما کمک به برطرف شدن ریسک
های سیستماتیک در بازار سرمایه و واقعی کردن نسبت قیمت به
درآمد در این بازار می تواند موجب شکل گرفتن بازاربورسی مبتنی
براستانداردها برای تامین مالی اقتصاد مولد شود .اگر چنین فضایی
شکل بگیرد به قول کارشناسان اقتصادی از این بن بست که در آن
حتی تصمیم های اصولی اقتصاد نیز می توانند آسیب زا باشند ،عبور
می کنیم.

پنجمین همایش مدیران
گروه سرمایهگذاری
خوارزمی پنجم تا هفتم
خردادماه برگزار میشود

اقتصاد

بررسی سناریوی تغییرنرخ سودبانکی و
تاثیر آن بر بازار سرمایه
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محمد ربیع زاده ،صاحبنظر در امور
بانکی و عضو هیئت مدیره گروه
سرمایهگذاری خوارزمی
مجموع فعاالن اقتصادی به دنبال کاهش
نرخ سود بانکی هستند که به طورحتم این
افراد یعنی نمایندگان مجلس،دولتمردان و
نمایندگان اتاق بازرگانی خواهان کاهش نرخ
سود سپرده ها نیستند ،بلکه خواهان کاهش
نرخ سود تسهیالت بانکی هستند.
یکی از هزینه های عمده شرکت های تولیدی،
هزینه های مالی آن شرکت ها است به همین
دلیل اگر تولیدکنندگان با کاهش نرخ سود
تسهیالت بانکی منابع مالی موردنیاز خود را
ارزان تر تامین کنند بی شک با تولید محصول
ارزان قیمت می توانند با محصوالت خارجی و
داخلی مشابه در بازار رقابت کنند و همچنین
سودآوری بیشتری داشته باشند.

به طورحتم کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی بر
ادامه حیات واحدهای تولیدی موثر خواهد بود،
اما مهم ترین نکته درحال حاضر این است که
باید تمام بنگاه های اقتصادی مورد حمایت قرار
گیرند .یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی
خود بانک ها هستند به طوری که بانکداری یک
صنعت فعال محسوب می شود ،بنابراین اگر در
راستای کاهش نرخ سود بانکی ،به تمام عوامل
به غیر از خود بانک ها توجه شود بی شک
طرح بانک مرکزی و دولت درخصوص کاهش
نرخ سود بانکی شکست خواهد خورد.
حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه های
اقتصادی به منظور رونق در تولید و رشد
اقتصادی کشور بسیار ضرورت دارد ،اما باید
توجه شود که بزرگترین بنگاه اقتصادی که باید
مورد حمایت همه جانبه مسئوالن و سیاسیون
قرارگیرد خود بانک ها هستند ،به همین دلیل

اگر در طرح کاهش نرخ سود اصلی ترین بنگاه
اقتصادی که سرچشمه حیات سایر بنگاه های
اقتصادی کشور است مورد توجه قرار نگیرد ،بی
شک سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ سود
بانکی با شکست مواجه خواهد شد.
به طورکلی هدف اصلی طرح کاهش نرخ سود
بانکی این است که منابع مالی به صورت بهینه
در اختیار تمام فعاالن اقتصادی و ذینفعان
قرارگیرد ،بنابراین حمایت از اصلی ترین بنگاه
اقتصادی یعنی خود بانک ها بسیار ضرورت
دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید نماینده
ملت باشند ،بنابراین به همان میزانی که از
واحدهای تولیدی حمایت می کنند باید از
نظام بانکی کشور هم حمایت کنند ،به طوری
که اگر در برنامه ششم توسعه یا قوانین بودجه
کشوری ،ماده ای به منظور حمایت از تولید

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
کاهش نرخ سود سپرده بانکی باعث سرازیرشدن
نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه یعنی بورس
می شود ،اما پول از مجموعه نظام بانکی خارج
نخواهد شد ،به طوری که کارگزاران بورس نیز
پول سهام داران را در بانک ها سپرده گذاری
می کنند.
بیشتر سپرده گذاران بانکی ریسک گریز،
بازنشسته یا سالمند هستند که سود بانکی
تنها منبع درآمد آن ها است به همین دلیل
در راستای کاهش  2درصدی نرخ سود سپرده
بانکی این اقشار ضعیف جامعه با ضرر مواجه
خواهند شد به طوری که شاید حتی نتوانند
قبوض آب ،برق و تلفن خود را پرداخت کنند.
به طورحتم در راستای کاهش نرخ سود سپرده
بانکی،اجاره بهای مسکن هم افزایش پیدا
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تصویب می شود باید ماده ای دیگر به منظور
حمایت از صنعت بانکداری تصویب شود.
نرخ سود سپرده ها هزینه و نرخ سود تسهیالت
درآمد بانک ها است به همین دلیل اگر فقط
نرخ سود تسهیالت بانکی کاهش پیدا کند و
بانک ها مجبور شوند که وام را با بهره پایین
تخصیص دهند در واقع بانک ها از کسب بخشی
از درآمد خود محروم شده اند ،به همین دلیل
در بسته کاهش نرخ سود بانکی،نرخ سود سپرده
ها نیز به منظور کاهش هزینه بانک ها حدود 2
درصد تقلیل پیدا کرد.
بانک ها از شورای پول و اعتبار در راستای کاهش
نرخ سود تسهیالت بانکی ،خواهان کاهش نرخ
سود سپرده ها به منظور کاهش هزینه ها شدند،
اما کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به دلیل
فرار سپرده ها به سوی موسسات مالی و اعتباری
فاقد مجوز به راحتی میسر نخواهد شد ،به طوری
که احتمال رونق بازارهای غیرمتشکل و غیرقانونی
بسیار وجود دارد.
کاهش هم زمان نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ
سود سپرده ها هیچ گونه اثری بر صورت های
مالی بانک ها نخواهد گذاشت ،اما اگر فقط نرخ
سود تسهیالت بانکی کاهش پیدا کند و نرخ
سود سپرده ها همچنان رقابتی باشد ،بی شک
طرح شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش
نرخ سود بانکی شکست خواهد خورد.
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 .تعداد این موسسات مالی
و اعتباری فاقدمجوز در رسانه ها اعالم شده
است ،بنابراین به همان میزانی که دولتمردان
و سیاسیون از بانک مرکزی برای کاهش نرخ
سود تسهیالت حمایت می کنند ،باید از بانک
مرکزی برای برخورد جدی و قاطع با موسسات
مالی و اعتباری فاقد مجوز حمایت همه جانبه
اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کنند.
به عنوان کارشناس مسائل بانکی عقیده دارم
که اقدامات قهرآمیز یعنی تعدیل یا توقیف
کوتاه مدت پاسخگو نخواهد بود ،به همین
دلیل بانک مرکزی به منظور برخورد قاطع
با موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز باید
سیاست و راهکار موثر و جدی تری اتخاذ کند،
به عنوان مثال اخذ مالیات برروی سود سپرده
های موجود در موسسات مالی و اعتباری فاقد
مجوز باعث می شود که فرد پول خود را از
آن موسسه مالی غیرمجاز خارج و در موسسات
مالی و اعتباری مجاز و بانک های دارای مجوز
سپرده گذاری کند .همچنین اگر وزیر اقتصاد

یا رئیس کل بانک مرکزی اعالم به عدم تضمین
از پول سپرده گذاری شده در موسسات مالی
و اعتباری فاقد مجوز کنند،باعث خروج سپرده
از موسسات غیرمجاز و انتقال پول به سمت
موسسات مالی و اعتباری و بانک های دارای
مجوز خواهند شد.

خواهد کرد که این امر به ضرر مستاجران تمام
می شود.
در مجموع کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی
برای تولیدکنندگان به صرفه است ،اما برای
افرادی که سودسپرده های بانکی به عنوان تنها
منبع درآمد آن ها است به صرفه نخواهد بود،به
طوری که ممکن است این افراد برای کسب
درآمد وارد بازار سکه و ارز شده و به دلیل
نداشتن تخصص کافی با ضررمالی شدیدی
مواجه شوند.
ساماندهی نرخ سود تسهیالت بانکی فقط برای
حمایت از بنگاه های تولیدی نیست ،بلکه مشمول
تمام مردم می شود به طوری که اگر فردی بیمار
است می تواند با مراجعه به بانک از تسهیالت
قرض الحسنه با بهره صفر درصد استفاده کند
اما کاهش غیرمعقول نرخ سود تسهیالت بانکی
تبعات منفی به همراه خواهد داشت.
درحال حاضر مجموع بانک ها به بانک مرکزی
اعالم می کنند که وقتی با کسری مواجه می
شوند ،هزینه های آن ها با پرداخت  34درصدی
نرخ جریمه بسیار افزایش پیدا می کند ،بنابراین
باید نرخ  34درصدی جریمه کاهش پیدا کند
تا بتوانند نرخ سود تسهیالت را کاهش دهند،
اما ممکن است بانک مرکزی نرخ  34درصدی
جریمه را کاهش دهد ،اما عده ای تشویق شوند
و کسری نقدینگی در نزد بانک مرکزی ایجاد
کنند که این امر باعث افزایش نرخ تورم خواهد
شد که با افزایش نرخ تورم ،نرخ سود سپرده
های بانکی نیز مجدد افزایش پیدا خواهد کرد،
بنابراین مسائل پولی و بانکی کشور معادله یک
مجهولی نیست که با یک متغیرحل شود.
یکی دیگر از تبعات منفی کاهش غیرمعقول
نرخ سود تسهیالت بانکی این است که صف
های کاذب در بانک ها ایجادمی شود و برای
یک واحد پولی  10نفر در صف قرار می
گیرند،که این صف های کاذب قابل اداره برای
بانک ها نیستند ،به طوری که ممکن است
افرادی در اخذ تسهیالت و وام بانکی حرفه ای
باشند و این تسهیالت را دریافت کرده اما در
مواردی که منجر به توسعه اقتصادی کشورنمی
شود،استفاده کنند بنابراین اداره این امر باید
به عهده خود بانک ها باشد و مسئوالن باید
به نظرات کارشناسانه هیات مدیره بانک ها و
کارشناسان مسائل بانکی توجه کنند.
متاسفانه افراد سرشناس کشوری و سیاسیون
بیش از حد بانک ها را مورد نقد قرارمی دهند
که این امر برروی سپرده گذاری اثر منفی
دارد،به همین دلیل باید در راستای جلب
اعتماد مردم با اخبارمثبت،توجه به تصمیمات
مدیران ارشد بانکی و ارائه اختیارات به هیات
مدیره بانک ها حمایت همه جانبه از بانک ها
شود.

بانک مرکزی چگونه کاهش نرخ های
سود بانکی را تحلیل میکند؟

اجماعخبرگانبانکی
برای خروج از رکود
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کاهش نرخ سود بانکی شاید پر بیننده ترین خبر در سایت های خبری اقتصادی طی چند هفته گذشته باشد .رویکردی که کارشناسان،
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؟

تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای  1391و  1392و رکود
شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخهای تورم باالی  40درصد ،مجموعه
سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاستهای
ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.
در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت ،اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم
قرار گرفت و تصمیمسازی در حوزههای مختلف سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی
و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز گردید.
پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در
بازار ارز ،در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و
نرخ تورم با کاهشی قابل مالحظه ( 19.1واحد درصد) از  34.7درصد در سال
 1392به  15.6درصد در سال  1393رسید.
در عین حال ،اولویت سیاستگذار بر مهار نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم

بر اقتصاد کشور نبوده است .درهمین راستا نیز دستگاههای اقتصادی دولت،
در اوایل سال  1393تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار
قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیتهای
تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارایه گردید .از میان راهحلهای
تنظیمی ،آن بخش که در حوزه تصمیمگیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی
کوتاهی اجرایی گردید .بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی
مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت ،با اقداماتی از جمله اولویتبخشی به
تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ،کاهش و یکسانسازی نسبت
سپرده قانونی بانکها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیالت
دهی بانکها  ،سعی نمود تا در عین رعایت انضباط پولی ،شرایط بهتری را برای
تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد .در نتیجه اقدامات اتخاذ شده،
شرایط فعالیتهای اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی
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کشور پس از دو سال رشد منفی ،در سه فصل متوالی سال  1393ارقام مثبت
را تجربه نمود .لیکن ،علیرغم بهبودهای حاصله در این زمینه و با وجود رشد
اقتصادی 3.6درصدی کشور در  9ماهه اول سال  ،1393سطح تولید کشور در
 9ماهه سال  1393در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سالهای  1389و
 1390قرار دارد که حاکی از وجود ظرفتیهای خالی در اقتصاد کشور میباشد.
از سوی دیگر ،در حوزه بازار پول پس از یک دوره طوالنی سرکوب مالی،
نرخ سود واقعی تسهیالت و سپردههای بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ
تورم ،از میانه سال  1393مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که
نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل مالحظهای باالتر از بازدهی دیگر داراییها از
جمله مسکن ،ارز ،طال و سهام قرار گرفت .علیرغم شرایط مزبور و با وجود روند
کاهشی نرخ تورم ،نرخهای سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو
به باالیی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم .این امر در حوزه سپردهگیری
به صورت تخطی برخی بانکها از سقفهای مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه
اعطای تسهیالت نیز به شکل نرخهای سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی
فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کالن کشور نمود
داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود.
عالوه بر الزامات احتیاطی ،این شرایط با پیشنیازهای بهرهبرداری از ظرفیتهای
خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که
در مجموع بازبینی نرخهای سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را
الزامی مینمود.
علیرغم توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخهای سود بانکی ،در
خصوص زمینههای بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به
وجود برخی مشکالت ساختاری در ترازنامه بانکها
توجه داشت .در حال حاضر شبکه بانکی کشور با
مشکالت فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه
است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانکها
 ،در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در
بازار پول و کاهش توان تسهیالت دهی شبکه
بانکی منجر شده است .مواردی همچون تمرکز
تامین مالی اقتصاد بر بانکها  ،رکود بازار امالک
و مستغالت که چرخش نقدینگی در بانکها
را با مشکل مواجه ساخته ،عدم
ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران
توسط دولت که در نهایت به افزایش
مطالبات غیرجاری بانکها منجر میشود ،فعالیت
موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول ،پایین بودن
حجم سرمایه بانکها  ،بدهی انباشته دولت و شرکتهای
دولتی به بانکها  ،رسوب اوراق مشارکت شرکتهای
دولتی در ترازنامه بانکها به دلیل عدم ایفای به
موقع تعهدات شرکتهای دولتی در این زمینه ،حجم
باال و قابل مالحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف
حاکمیت شرکتی در بانکها  ،در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از
مشکالت موجود در بازار پول و واگرایی نرخهای سود بانکی از تحوالت نرخ تورم
میباشند .بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و
تعدیل آن فارغ از مشکالت موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به
جای عوامل موجده میباشد ،بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار
پول ،در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.
با توجه به توضیحات فوق باید مجموعه سیاستهای پولی و اعتبار جدید مصوب
شورای پول و اعتبار را به صورت برنامهای از رویکردهای سیاستگذاری برای
کاهش هزینههای تامین مالی و توجه به حل همزمان مشکالت موجود در
شبکه بانکی و بازار پول تلقی کرد که در مجموع تکالیفی را برای اضالع سه گانه
شامل شبکه بانکی ،بانک مرکزی و دولت ایجاد مینماید .در حالی که اعمال

سقف  24درصدی بر نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتی ،کاهش یک واحد
درصدی نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف  20درصدی بر
نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت
انضباط بخشی به فعالیت واسطهگری مالی بانکها را به دست میدهد؛ لحاظ
مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانکها  ،تبدیل اضافه برداشت برخی
بانکها (ناشی از تسهیالت تکلیفی دولت) به خط اعتباری ،سپردهگذاری در
بازار بینبانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی
در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخهای تعادلی سود در
بازار پول ایجاد مینماید .در راستای حل و فصل تدریجی مشکالت موجود در
بازار پول کشور ،سیاستهای پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور،
در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکالت ناشی از پرداخت تسهیالت بانکی با نرخهای غیرمتعارف
و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد ،اعمال سقف بر نرخ سود
تسهیالت عقود مشارکتی ،اقدامی در جهت ارتقای سالمت و شفافیت بانکی
و کمک به تولید قلمداد میشود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی
نیز سازگاری دارد .الزم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت
بر اعطای تسهیالت با نرخهای باالتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی
بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپردهگذاران در نظام بانکی است
که نسبت به میزان ریسک و مخاطرهای که بانکها بر عهده میگیرند ،دامنه
مجازی را تعریف نموده است که میتواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و
بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد .این رویکرد ،با مداخله مستقیم دیگر
بانکها ی مرکزی دنیا در
بازار پول در مواقع لزوم نیز
همخوانی دارد و در چارچوب
شرایط بازارهای مالی کشور
و الزامات و مقررات بانکی
کام ً
ال موجه است .عالوه بر
این ،الزامات نظارتی شدیدتر
مصوبه شورای محترم پول
و اعتبار در خصوص رعایت
سقفهای نرخ سود تعیین
شده از سوی بانکها و
موسسات اعتباری و همچنین
الزام بانک مرکزی به تعیین و
اعالم رتبه اعتباری بانکها و
موسسات اعتباری ،در نهایت
شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی
بانکها ی خاطی فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیههایی برای دولت به منظور افزایش
سرمایه بانکها ی دولتی و تسویه بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی میباشد
که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکالت ساختاری بازار پول و ارتقای
توان تسهیالت دهی بانکها و رفع مضایقهای مالی واحدهای تولیدی کمک
خواهد نمود.
الزم به ذکر است که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی
در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای
تولیدی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای اشتغالزایی میباشد.
در پایان خاطر نشان میسازد که مجموعه مصوب شورای محترم پول و اعتبار
در جلسه مورخ  8/2/1394نتیجه بررسیهای کارشناسی و فنی مشترک بانک
مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالین و سیاستگذاران اقتصادی و خبرگان
بانکی و مدیران عامل بانکها بوده که با تشریک مساعی مجموعههای ذیربط
میتواند گامی مهم در جهت رفع مشکالت کنونی و تسریع در فرایند خروج از
رکود اقتصادی به حساب آید.

اقتصاد ایران
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اشاره :در شبكههاي برق تجديد ساختاریافته ،سياستهاي گوناگوني براي ايجاد رقابت در بازار برق اعمال ميگردد .استفاده از «مكانيزم
ظرفيت» به عنوان يكي از سياستهاي تشويقي برای توليدكنندگان و سرمايهگذاران مطرح شده كه در آن پرداختهاي مكمل با پرداخت
بازار انرژي ،براي پوشش مقداري از هزينههاي غير قابل اجتناب در تامين انرژی مصرفي به كار میرود .هدف مكانيزمهای ظرفيت عالوه
بر كاهش هزينهها و ايجاد رقابت در بازار برق ،حمايت از توليدكنندگان و سرمايهگذاران است .در اين ميان ،نهاد تنظيمكنندهی بازار
سعی در پوشش دادن هزينههای پايهی واحدهای عرضهكننده در مكانيزم ظرفيت و حمايت مالی و اعتباری از توليدكنندگان را دارد تا
به اين وسيله،بستری مناسب و مطمئن برای سرمايهگذاری در صنعت برق فراهم شود .هزينههای پايهی توليدكنندگان شامل كليهی
هزينههای ثابت نيروگاه ،اعم از هزينهی سرمايهگذاری ترازشده برای هر سال و هزينهی ثابت تعميرات ساالنه به عالوه هزينههای متغير
اعم از هزينه سوخت و مواد شيميايی و هزينهی متغير تعميرات و نگهداری است .با جبران هزينههای ثابت،سرمايهگذاران با اعتماد از
امنيت اقتصادی در سرمايهگذاری ،مطمئن میشوند كه حتی اگر از ظرفيت ارائهشدهی آنها در تمام طول سال برای تامين انرژی و
خدمات جانبی مورد استفاده واقع نشود ،به واسطهی آمادگی ظرفيت خود ،میتوانندهزينههای ثابت را پوشش دهند.
در حال حاضر بررسیها پیرامون مکانیزم ظرفیت تحت عنوان پروژهی «مطالعه و طراحی مکانیزم ظرفیت در بازار برق ایران» ،توسط
پژوهشگاه نیرو در حال انجام است .شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان ،به عنوان همکار بخش مالی و سرمایهگذاری ،در انجام
این پروژه مشارکت دارد.
سید محمدهادی رضوی ،امیر وفایی
(کارشناسان شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان)

صنعت برق در جهان و ایران

خالص تولید برق در جهان از  20.2هزار میلیارد
کیلووات ساعت در سال  2010با رشد ساالنهی
 2.2درصدی به  39.0هزار میلیارد کیلووات ساعت
در سال  2040افزایش مییابد .برق سهم فزایندهای
از تقاضای کلی انرژی در جهان را به خود اختصاص

داده و رشدیابندهترین نوع انرژی نهایی در جهان است.
در حالی که متوسط رشد ساالنهی کل انرژی نهایی
برابر  1.4درصد است ،برق تحویلی به مصرفکنندهی
نهایی با رشد ساالنه  2.2درصد از سال  2010تا سال
 2040رشد میکند .ظرفیت نیروگاهی نصبشده در
جهان حدود  5,300گیگاوات است .از این ظرفیت به

صورت ساالنه  21,000میلیارد کیلووات ساعت انرژی
الکتریکی خالص تولیدشده و حدود 92درصد این
مقدار به مصرف سالیانه میرسد .در حال حاضر از کل
تولید خالص برق در جهان تقریبا 40درصد از منابع
ذغالسنگ23 ،درصداز منابع گاز طبیعی21 ،درصد
از منابع تجدیدپذیر12 ،درصد از منابع هستهای و

دامنهی حضور گروه خوارزمی در
صنعتبرق

شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با ارزش بازار حدود 15
هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگترین شرکت در گروه
«سرمایهگذاریها» در بورس اوراق بهادار ،با ارزیابی
کارشناسی تحوالت و روندهای شکلگرفته در صنعت
برق ،در راستای اساسیترین شعار گروه «ثروتآفرینی
پایدار برای نسلها» ،طی سالیان گذشته به افزایش میزان

ایران با ظرفیت حدود  70گیگاوات
پس از کرهی جنوبی ،در رتبهی 14
جهان به لحاظ ظرفیت ،به لحاظ
تولید خالص پس از تایوان در رتبهی
 18جهان ،به لحاظ مصرف پس از
ترکیه در رتبهی  ،19به لحاظ اتالف
انرژی برق پس از مکزیک در رتبهی 8
قرار دارد .سهم نیروگاههای بخاری،
سیکل ترکیبی و گازی از کل ظرفیت
نیروگاههای کشور به ترتیب 35درصد،
25درصد و 22درصد است .سوخت
مصرفی ساالنهی این نیروگاهها
متشکل از گاز طبیعی ،نفت کوره و
نفت گاز به ترتیب برابر  37میلیارد متر
مکعب 15 ،میلیارد لیتر و  12میلیارد
لیتر است

مکانیزم ظرفیت و گواهی ظرفیت برق

در يك سيستم قدرت تجديد ساختاریافته ،مبحث
خصوصیسازی و نيز ايجاد رقابت بين شركتكنندگان
در بازار برق بهتدريج در سطوح مختلف و در قالب
خدمات مختلف معرفی شده است .عالوه بر معرفی بازار
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4درصد از نفت و فرآوردههای نفتی تامین میشود.
چین و آمریکا به ترتیب با ظرفیت  1,100و 1,053
گیگاوات با اختصاص حدود 40درصد از ظرفیت جهان
در صدر کشورهای تولیدکننده و مصرفکنندهی جهان
جای دارند.
ایران با ظرفیت حدود  70گیگاوات پس از کرهی
جنوبی ،در رتبهی  14جهان به لحاظ ظرفیت ،به
لحاظ تولید خالص پس از تایوان در رتبهی 18
جهان ،به لحاظ مصرف پس از ترکیه در رتبهی
 ،19به لحاظ اتالف انرژی برق پس از مکزیک در
رتبهی  8قرار دارد .سهم نیروگاههای بخاری ،سیکل
ترکیبی و گازی از کل ظرفیت نیروگاههای کشور
به ترتیب 35درصد25 ،درصد و 22درصد است.
سوخت مصرفی ساالنهی این نیروگاهها متشکل از
گاز طبیعی ،نفت کوره و نفت گاز به ترتیب برابر 37
میلیارد متر مکعب 15 ،میلیارد لیتر و  12میلیارد
لیتر است.
در بازار داخل با توجه به رشد سالیانهی مصرف در کشور
و پایین بودن سرانهی مصرف برق ،نیاز به رشد سالیانه
حدود 6درصد افزایش در تولید نیروی برق وجود دارد
و این به معنی افزایش سالیانه حدود  5,000مگاوات در
مجموع از ظرفیت جدید ،افزایش راندمان تبدیل انرژی و
کاهش تلفات است .افزایش ساالنهی این میزان ظرفیت
از طریق تاسیس نیروگاه جدید ،نیازمند سالیانه حدود 3
میلیارد یورو سرمایهگذاری است.

سرمایهگذاری در این صنعت اقدام کرده است .تملک
نیروگاه  1,600مگاواتی منتظر قائم و شرکت تولید و
توسعهی ایستگاهی نیرو پارسه ،دو سرمایهگذاری اصلی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در صنعت برق است ،به
گونهای که بیشترین ارزش سرمایهگذاری در کل پرتفوی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،به سرمایهگذاری در
صنعت برق تعلق گرفته است .سرمایهگذاری در صنعت
برق به دلیل گستردگی این صنعت و مسائل مربوط به
آن ،نیازمند توسعه همهجانبهی (فنی ،سرمایهگذاری،
حقوقی ،تامین مالی و  )...است .توسعه در جنبههای
تامین مالی پروژههای صنعت برق نیز یکی از بخشهای
مهم و مغفولمانده در این زمینه است .مقالهی حاضر
میکوشد تا به معرفی یکی از ابزارهای مالی نسبتا جدید
در صنعت برق با نام «گواهی ظرفیت برق» بپردازد.
کار روی مکانیزم ظرفیت برق هماکنون تحت عنوان
پروژهای با همین نام در پژوهشگاه نیرو در حال انجام
است .شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان به
عنوان همکار بخش مالی و سرمایهگذاری ،در انجام این
پروژهی تحقیقاتی مشارکت دارد.

انرژی به منظور تامين انرژی روزانهی مصرفكنندگان
در يك محيط رقابتی توسط انواع نيروگاهها با هزينههای
متغير مختلف ،انواع خدمات جانبی همانند تامين
ذخيرهی بهرهبرداری (شامل ذخيرهی كنترل فركانس،
ذخيرهی تنظيمكننده و دنبالکنندهی تغييرات بار
و ذخيرهی پيشامد) ،خدمات تامين توان راكتيو به
منظور حفظ ولتاژ و غيره بهتدريج استفاده شدهاند .به
اين منظور مكانيزمهای مختلفی برای تامين انرژی و
خدمات جانبی به كار گرفته میشوند ،كه از آن جمله
میتوان تشكيل حراج ( )1در بازار انرژی و خدمات
جانبی ،استفاده از قراردادهای دوجانبه ( )2در بازههای
زمانی متفاوت و سایر مکانیزمها را نام برد.
يكی از مهمترين عوامل در تأمين موفق انرژی و خدمات
جانبی در شبكههای برق تجديد ساختاریافته ،مسئلهی
تامين و برخورداری از میزان مناسب ظرفيت است.
عبارت «ظرفيت» در مراجع بازار برق ،هم به عنوان
«مقدار مگاوات آماده توسط نيروگاهها برای عرضه در
مكانيزم انرژی و خدمات جانبی در مرحلهی بهرهبرداری
يا فاز زمانی كوتاهمدت برای تامين انرژی مصرفی
روزانه و ذخيرههای بهرهبرداری» استفادهشده و هم
به عنوان «مجموع ميزان مگاوات نصبشدهی آماده
توسط توليدکنندگان با لحاظ كردن مسئلهی خروج
و تعميرات و مگاوات قابلپيشبينی برای نصب در
مرحلهی برنامهريزی يا فاز زمانی بلندمدت برای تامين
پيک بار ساالنه و ذخيرهی برنامهريزی» به كار گرفته
شده است .اينجا ،مقصود از «ظرفيت» غالبا اشاره به
تعريف دوم است ،که براي تامين پيک بار ساالنه (يا
ماهانه) و ذخيرهی برنامهريزي استفاده ميشود .بنابراين
با اين تعريف« ،مكانيزم ظرفيت» ( ،)3بايد برنامهريزي
الزم براي عرضهی ظرفيت توليدکنندگان را در بازهی
زماني طوالني براي تامين بار با كفايت( )4الزم انجام
دهد ،بهطوري كه در پي پيادهسازي چنين مکانيزمي،
بهرهبرداران شبكه و بازار برق ،براي تامين انرژي
مصرفکنندگان هنگام بهرهبرداري (هم در حالت نرمال
شبكه و هم هنگام بروز شرايط اضطراري) با مشكل
خاصي روبهرو نشده و با ارائهی انواع خدمات جانبي،
بتوانند اصطالحا امنيت شبكه را به لحاظ تامين انرژي
حفظ كنند .تامين ظرفيت با چنين مشخصهاي ،در
برخي مراجع به عنوان امنيت عرضهی ظرفيت به منظور
تامين انرژي و خدمات جانبي تلقي ميشود.
با توجه به موارد ذكرشده ،مقدار ظرفيت مطلوب در
يك شبكهی قدرت بايد حداقل برابر با مجموع پيك بار
در بازهی بلندمدت تامين ظرفيت (مثال پيك ساالنه يا
ماهانهی بار) و مقداري ذخيرهی برنامهريزيشده باشد،
بهطوري كه اين ظرفيت عالوه بر تامين كل بار در فصول
مختلف سال ،شاخصهاي كفايت و قابليت اطمينان شبكه
را نيز تامین كند .در برخي از بازارهاي برق معموال بازهی
زماني براي اجراي هر مكانيزم ظرفيت توسط برنامهريزان،
طوري تنظيم ميشود كه عرضهکنندگان ظرفيت ،عالوه
بر برنامهريزي براي عرضهی ظرفيت آمادهی خود (با
توجه به برنامهريزي خروج و تعميرات) ،ميتوانند براي
طرح توسعهی خود از جمله تصميمگيري به منظور
ساختوساز ظرفيتهاي جديد و نيز تكميل ظرفيتهاي
در حال نصب برنامهريزي كنند .در اين صورت ،عالوه بر
افق زماني مكانيزمهاي ظرفيت ،فواصل زماني بين هر

شماره پانزده  -خرداد94

14

اجرا و تسويهحسابها براي تامين ظرفيت از اهميت
زيادي برخوردار است .چراكه تاخيرهاي زماني براي
كسب مجوز ساخت و نيز مدت زمان الزم براي ساخت
انواع نيروگاهها معموال زياد بوده و سرمايهگذاران ،افق
زماني طوالني را براي ارائهی ظرفيتهاي قابل ساخت
و در حال ساخت مطلوب ميدانند .به عنوان مثال در
مكانيزم ظرفيت  ،)5( PJMهم 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 ،يك سال است.
همچنین مشوقهاي مالي موجود در مكانيزم ظرفيت
بايد به گونهاي باشد كه سرمايهگذاران به بازگشت
هزينههاي ثابت خود اميدوار باشند .مبناي پيشنهاد
قيمت براي بازار انرژي با طراحي حراج يكسان(،)6
بر اساس هزينههاي متغير تامين انرژي يا هزينههاي
بهرهبرداري (عمدتا هزينهی سوخت و كمتر هزينهی
متغير تعميرات و نگهداري) است .توليدکنندگان در
اين حالت ترجيح ميدهند هزينهی حاشيهاي( )7خود
را که همانا هزينهی متغير براي تامين يک مگاوات
ساعت واحد انرژي است ،به بازار انرژي پيشنهاد دهند.
در طراحي حراج تبعيضي( )8يا پرداخت بر اساس
پيشنهاد( )9نيز توليدكنندگان تالش ميكنند تا مقادير
قيمت بازار انرژي را بهطور صحيح پيشبينی کرده و
قيمت پيشبينیشده را در مواقع تامين بار پايه ،متوسط
و پيك به بازار انرژی پيشنهاد دهند .مشخصا برخی از
انواع نيروگاهها مستقل از نوع مكانيزم حراج ،درآمدي
بيشتر از هزينهی حاشيهای خود دارند .با اين تفاصيل،
مقدار عمدهاي از هزينههاي ثابت واحدهاي توليدکننده
از جمله هزينههاي سرمايهگذاري و هزينههاي ثابت
تعميرات و نگهداري و غيره بدون جبران باقي ميماند.
در واقع مكانيزم ظرفيت با ايجاد مشوقهاي الزم،
سازوكار مناسب براي جبران اين هزينهها را نيز بايد
فراهم كند ،که در اصطالح به اين کارکرد از مکانيزم
ظرفيت ،حل چالش پول گمشده( )10گفته ميشود.
از آنجايي كه بسياري از نيروگاهها (از جمله
نيروگاههاي بخاري ،هستهاي ،بادي و غيره) اصطالحا
فناوريهاي سرمايهبر( )11هستند و هزينهی اوليهی
زيادي براي ساخت و نصب اين نوع نيروگاهها صرف
ميشود .سرمايهگذاري در اين نوع نيروگاهها عالوه
بر اطمينان از بازگشت سرمايه ،مستلزم ايجاد
راهكار مناسب براي تامين اوليهی اين هزينههاي
سرمايهگذاري هنگام تصميمگيري و کسب مجوزهاي
الزم است .عالوه بر آوردهی سرمايهگذاران و تسهيالت
بانكي كه ممكن است قبل یا حین ساخت در اختيار
سرمايهگذاران قرار گيرد ،پيادهسازي يك مكانيزم
مناسب ظرفيت نيز ميتواند در حل اين مشكل
راهگشا باشد .استفاده از قراردادهاي بلندمدت تامين
ظرفيت که در آن هزينه تامين ظرفيت با مدت زماني
مناسب قبل از موعد تعهد تامين ظرفيت ،از سوي
شركتهاي تامينکنندهی بار( )LSEs( )12در اختيار
سرمايهگذار قرار ميگيرد ،میتواند راهکاری مناسب
باشد .بنابراين مهمترين اهداف از اجرای مكانيزم
ظرفيت كه تاكنون در بازارهاي برق در دنيا استفاده

مشوقهاي مالي موجود در مكانيزم
ظرفيت بايد به گونهاي باشد كه
سرمايهگذاران به بازگشت هزينههاي
ثابت خود اميدوار باشند .مبناي
پيشنهاد قيمت براي بازار انرژي با
طراحي حراج يكسان ،بر اساس
هزينههاي متغير تامين انرژي يا
هزينههاي بهرهبرداري (عمدتا
هزينهی سوخت و كمتر هزينهی
متغير تعميرات و نگهداري) است.
توليدکنندگان در اين حالت ترجيح
ميدهند هزينهی حاشيهاي خود را
که همانا هزينهی متغير براي تامين
يک مگاوات ساعت واحد انرژي است،
به بازار انرژي پيشنهاد دهند
شده است ،عبارتند از:
تامين امنيت عرضهی ظرفيت از ديدگاه بهرهبردار
شبکهی برق
جبران هزينههاي ثابت سرمايهگذاري (كه قبال انجام
شده است) با حل چالش پول گمشده
ايجاد مشوقهاي الزم براي سرمايهگذاري با تامين
نقدينگي مناسب در ابتداي سرمايهگذاري
برنامههاي مديريت ،کنترل و کاهش بار در بلندمدت
نيز در بسياري از بازارها به عنوان راهكار مكمل در
تامين ظرفيت مورد توجه قرار گرفته و در برخي

مواقع خود به عنوان جزئي از مکانيزم ظرفيت شناخته
ميشود .در مدل پيشنهادي  ،PJMاين راهكار به عنوان
بخشي از مكانيزم ظرفيت معرفي شده است .با انعقاد
قراردادهاي بلندمدت با شركتهاي تامينکنندهی بار
يا صنايع مصرفکنندهی بزرگ ،تا حدود بسيار زيادي
ميتوان از صرف هزينههاي هنگفت ساخت نيروگاهها
كم كرده و در عين حال به شاخصهاي مطلوب
كفايت ظرفيت در شبكهی برق نيز دست يافت.
اهداف فوق ،از اهداف اصلي مكانيزمهاي ظرفيت
هستند .در كنار اين اهداف ممكن است قابليتهاي
جانبي ديگري نيز به واسطهی ايجاد مكانيزمهاي
ظرفيت مشاهده شوند ،كه بهطور قطع اهداف
اصلي نيستند .اما پيامد وجود مكانيزمهاي
ظرفيت كارآمد ،ميتواند بروز اين قابلیتها باشد.
از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
تامين قابليت اطمينان شبکه و حفظ حقوق
مصرفكنندگان با تامين ظرفيت كافي
کاهش ريسک اقتصادي در بازار به واسطهی تبديل
درآمدهاي غير يكنواخت به مقدار مشخص درآمد و
با انباشتگي زياد
تشويق سرمايهگذاري و توسعهی ظرفيتها در صنعت
برق
كاهش قدرت بازار( )13يا رقابتگريزي بين
عرضهكنندگان ظرفيت
پيشبرد روند توسعهی ظرفيت در بازار برق بر مبناي
نوع نيروگاهها ،نوع فناوريها و مكان احداث و ارسال
سيگنال مناسب به سرمايهگذاران براي نوع فناوري و
مكان سرمايهگذاري منطبق بر نظرات سياستگذاران
شبكه و بازار برق
با توجه به مطالب ذكرشده ،بهطور خالصه ميتوان
گفت« ،مكانيزم ظرفيت مجموعهاي از سياستهاي
اعمالي توسط نهاد مستقل بازار با هدف تامين قابليت
اطمينان مورد نياز سيستم و توسعهی ظرفيت جديد
با كمترين هزينه است ،كه با ساختار بيمهگونهای
سعي در بازگشت هزينههاي سرمايهگذاري و در
نتيجه كاهش ريسك اقتصادي در بازار دارد».
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آشناییباگواهینامةSSL

اهمیت رمزنگاری اطالعات
در امنیت فضای «وب»
روزبه یاسایی ،کارشناس شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

پروتکل ،)1( SSLیک استاندارد وب برای رمزنگاری اطالعات بین کاربر و وب
سرور است .اطالعاتی که توسط پروتکل  SSLمبادله میشوند ،به صورت رمزشده
ارسال میشوند و به این ترتیب اطالعات مبادلهشده از دزدیده شدن یا (خوانده
شدن( ))2محافظت میشوند .گواهینامة SSLبرای شرکتها و مشتریان این
امکان را فراهم میکند تا بتوانند با اطمینان ،اطالعات خصوصی (مانند رمز عبور
شمارة کارت اعتباری) را به یکوب سایت ،بهطور محرمانه ارسال کنند.
بهطور معمول برای ایجاد ارتباط ،دریافت و ارسال دادهها بین سرور و کالینت،
از پروتکل  )3( HTTPاستفاده میشود .این پروتکل دادهها را به صورت عادی
ارسال میکند ،که همین امر این امکان را برای هکرها و افراد غیرمجاز فراهم
میکند تا با شنود ترافیکهای ارسالی و دریافتی ،دست به سرقت دادهها بزنند.

جدول  )1گستردگی فروش گواهینامة  SSLدر دنیا

پروتکل HTTPS

پروتکلی است که در بستر آن امکان رمزنگاری( )4اطالعات فراهم میشود ،به
لحاظ تخصصی در  HTTPپورت  80مورد استفاده قرار میگیرد ،درحالیکه
در  HTTPSاین پورت  443است و رمزنگاری دادهها ،توسط  SSLصورت
میگیرد.

 SSLبه چه معناست؟

 SSLدر اصطالح به سیستم امن و رمزی انتقال داده اطالق میشود SSL .را ابتدا
شرکت نتاسکیپ( )5به منظور نقل و انتقال امن و سری اطالعات ایجاد کرد و
اکنون تقریبا تمام مرورگرهای استاندارد از جمله فایر فاکس ،اینترنت اکسپلورر،
اپرا ،گوگل کروم و سافاری آن را پشتیبانی میکنند .همچنین در این رابطه
شرکتهایی وجود دارند که گواهی  SSLارائه میکنند .طبق گزارش وبسایت

ملیت

رتبه

شرکت صادرکنندة گواهینامه

درصد از بازار

1

Comodo

33.6

انگلستان  -آمریکا

2

Symantec Group

33.2

آمریکا

اسکاتلند  -آمریکا

3

Go Daddy Group

13.2

4

GlobalSign

11.3

بلژیک  -آمریکا

5
6

DigiCert
سایر شرکتها

2.9
5.8

آمریکا
-

همچنین شرکتهای Gius، OpenTrust، Türktrust، Camerfirma،
 Buypassو  Microsecاز جمله شرکتهایی هستند که در این حوزه فعالیت
میکنند .با توجه به تحریمهای ظالمانة اخیر کشور ما ،امکان استفاده از این
گواهینامهها برای سایتهای ایرانی بسیار دشوار شده است .در عین حال شرکت
کارگزاری آیندهنگر خوارزمی امکان استفاده از این پروتکل را از طریق انعقاد
قرارداد با یک شرکت معتبر خارجی یافته است.
گواهینامههای دیجیتال یک ارتباط امن را بر مبنای پروتکل  SSLتضمین کرده و
این کار را از دو طریق انجام میدهند :اول) از طریق رمزنگاری بستههای اطالعاتی
و دوم) از طریق تایید هویت وبسایت و سرویس نرمافزاری که گواهینامة دیجیتال
روی آن نصب شده است .به عبارت دیگر ،کاربر وبسایتی که دارای گواهینامة
دیجیتال معتبر است ،میتواند از جعلی نبودن وبسایت مذکور و هویت حقیقی
آن اطمینان حاصل کند و مطمئن باشد که این وبسایت با توجه به گواهینامة
معتبری که دارد ،واقعا همان است که ادعا میکند ،نه یک وبسایت جعلی که
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*شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی برای پشتیبانی اطالعات بخش معامالت
برخط خود ،درحال بهرهبرداری ازپروتکل  SSLاست.

 w3techدر ماه فوریة  ،2015گستردگی فروش این گواهینامهها در سطح دنیا
به شرح جدول زیر است:

شبیه به وبسایت اصلی ایجاد شده که با روشهای متعددی که برای انحراف
مسیر و هک کردن وجود دارد ،کاربر را به سمت خود هدایت کرده است.

شیوة رمزنگاری اطالعات در  SSLبه چه صورت است؟

در یک بیان ساده ،پس از برقراری اتصال امن SSL ،اطالعات را به وسیلة دو
کلید رمزنگاری میکند ،کلید اول که آن را کلید عمومی مینامیم ،برای اشخاص
غیر ،قابل خواندن است ،اما این کلید دوم است که تنها توسط ارسالکننده و
دریافتکنندة دادهها ،قابل استفاده است.
در استاندارد  ،SSLاز اکثر الگوریتمهای عمومی رمزنگاری
و مبادالت کلید( )6نظیر KEA, ,RSA ,MD2,
RSA Key Exchange DSA, DES5
 Skipjack ,DES3, ,SHA1پشتیبانی
میشود .برای مثال در گواهینامة
اخذشده برای سایت معامالت برخط
کارگزاری آیندهنگر خوارزمی از
الگوریتم  AES،SHA1و
 RSAاستفاده شده است.

اطالعاتگواهينامة
:SSL
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بهطور معمول يك گواهينامة
اطالعات
داراي
SSL
استفادهکننده از این سرویس
بهعنوان دارندة گواهينامه است
كه اين اطالعات عبارتاند از :
نام دامنه
نام شركت سرویسگیرنده
نشاني شركت سرویسگیرنده
شهر و ايالت شركت سرویسگیرنده
كشور محل اقامت شركت سرویسگیرنده
تاريخ انقضای گواهينامه

انواع گواهینامههای:SSL

گواهینامة  SSLدارای انواع مختلفی است ،که هر نوع آن تامینکنندة نیاز خاصی
است و اعتبار و قیمت متفاوتی دارد .به منظور انتخاب بهترین نوع گواهینامة
 SSLو صرف مناسبترین هزینه به منظور برآورده کردن نیاز و کارایی مطلوب،
الزم است ابتدا تعریفی از آنها داشته باشیم:
برخی از کاربردیترین انواع گواهینامههای  SSLبه شرح زیر است:
 - 1گواهینامة اعتبارسنجی دامنه(:)DV( )7
این نوع از گواهینامة  SSLطبق نام دامنه ،اعتبارسنجی را انجام میدهد .بهطور
معمول ،درخواست اعتبارسنجی یا تاییدیه از طریق ارسال ایمیل به آدرس
ایمیلی که در  Whoisدامنه قرار داده شده است ،انجام میشود .پس از تایید
گواهینامة  SSLبرای دامنة مورد نظر قابلیت  SSL/TLSروی آن وبسایت
فعال خواهد شد.
 - 2گواهینامة اعتبارسنجی سازمانی(:)OV( )8
این نوع گواهینامة  SSLدر صدد تایید اعتبار یک کسبوکار و تجارت است .به
منظور تهیة گواهینامة  OVنیاز به تایید کامل هویت درخواستکننده است و
تنها برای شرکتها ،سازمانهای دولتی ،بانکها  ،وزارتخانهها و بهطور کل
اشخاص حقوقی صادر میشود .درخواستکننده باید مدارک کامل ثبتی و قانونی
و هویتی شرکت ،سازمان و نهاد مربوط را ارسال کند.

 -3گواهینامة اعتبارسنجی توسعهیافته(:)Ex( )9
این نوع از گواهینامة  SSLبسیار شبیه گواهینامة  OVو با اعتبار و ارزشی بیش
از آنهاست .مدارک مورد نیاز برای سفارش این نوع از گواهینامة  SSLهمانند
گواهینامة  OVاست ،با این تفاوت که احراز هویت سازمان یا شرکت دقیقتر
بوده و ممکن است شامل بررسی شماره تلفن و برقراری تماس با آن سازمان
نیز باشد.

خطر جعل گواهی

با وجود امن بودن این گواهینامهها ،اما مواردی
از جعل این گواهینامهها وجود داشته است.
برای مثال طبق گزارشی که شرکت
کومودو در مارس  2011منتشر
کرد )10(،اعالم شد که هکرها
موفق شدند با نفوذ به سرورهای
این شرکت تعداد  9عدد از
گواهینامههای دیجیتال را
که روی سرویس ایمیل
شرکتهای گوگل ،یاهو و
مایکروسافت و همچنین
سایتهای اسکایپ و موزیال
نصب شده بود ،جعل و با
را هاندازی سرورهای جعلی
ترافیک کاربران را به سمت
خود هدایت کنند.
همچنین در سپتامبر  2011گزارشی
توسط شرکت هلندی دیجی نوتار()11
منتشر شد که در آن از جزئیات سرقت و
جعل گواهینامههای این شرکت پرده برداشت.
( )12هدف اصلی این حمله ،کاربران سرویس ایمیل شرکت
گوگل ( )Gmailبودند که حدود  300هزار کاربر این سرویس مورد حمله قرار
گرفتند.
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علی ماندگار /کارشناس اقتصادی
از وقتی که نفس مذاکرات هستهای گرم شده است و بوی رفع تحریمها به مشام
میرسد ،گروهی از کارشناسان و دستاندرکاران دولتی به گونهای سخن میگویند
که انگاری همهی نامرادیهای اقتصادی طی سالهای گذشته را باید به پای
تحریمها نوشت .البته بدون شک تحریمها ضربهی سختی به اقتصاد ایران زدند
آنطور که کاغذپاره نامیدن تحریمها به طنز تلخی برای اقتصاد کشور تبدیل
شد ولی در این سوی بازار همهی تقصیرها را به گردن تحریمها انداختن به نظر
میرسد آن سوی سکهای است که برای اقتصاد کشور به یادگار مانده است .شک
نباید کرد که تحریمها برای توسعه در ایران زیان به همراه داشتند اما در کنار
زیان ناشی از تحریمها ،ناکارآمدی مدیریت اقتصادی را نیز باید لحاظ کرد .این
مسئله مربوط به دورهی خاصی نیز نمیشود .در ایران همهی دولتها ک موبیش
در حوزههای اقتصادی با ناکارآمدی مواجه بودهاند .این مسئله یک واقعیت است
و کارشناسان اقتصادی با هر ایدهای و اندیشهای بر سر این موضوع تفاهم و توافق
دارند .برای همین نباید این ناکارآمدی را تماما به پای دورهی خاصی نوشت البته
در برخی دورهها بر دامنهی ناکارآمدیها افزوده شده است ولی طول موج تاریخی
این ماجرا آنقدر زیاد است که امروز مشکالت زیادی در اقتصاد ایران به شکل
ساختاری وجود دارند و باعث شدهاند که حتی در صورت رفع تحریمها در مورد
برخی از امور اقتصادی نتوان با قاطعیت گفت که ورق برمیگردد و همه چیز به
مطلوبیت نزدیک میشود .برای همین به نظر میرسد بیش از آنکه بخواهیم جذب
جذابیت رفع تحریمها شویم و برایش به انتظار بنشینیم ،باید به این فکر کنیم
که بعد از رفع تحریمها اقتصاد ایران چه برنامهای برای میزبانی از سرمایهگذاران
و تغییر شاخصها دارد .شک نباید کرد که این ماجرا نیاز به برنامه دارد و بدون
داشتن راهبرد نمیتوان از دورهای که دیگر در آن تحریمی وجود ندارد بی چون
وچرا استقبال کرد .از همین منظر ای کاش مسئولین دولتی برنامههای خود را
برای روزهای بعد از تحریم با کارشناسان اقتصادی در میان میگذاشتند .تا امروز
که هنوز صاحبنظری پیدا نشده که بگوید از سوی دولت دعوت شده است تا در
مورد شرایط پساتحریم سخن بگوید و برنامهریزی کند .اگر مشکالت ساختاری در
اقتصاد ایران نظیر فسادها بعد از تحریمها نیز بخواهند به کارکرد خود ادامه دهند
و اگر در آن شرایط فضا برای تنومند شدن فعالیت اقتصادی باز شده باشد ،این
گرههای ساختاری میتوانند با حجم بیشتری توسعه را در تنگنا قرار دهند .این
مسئله ضرورت برنامهریزی برای روزهای بعد از تحریم را نشان میدهد .مثال بعد از

رفع تحریمها دیگر نمیتوان صرفا به کارایی بانکها برای تامین مالی فعالیتهای
تولیدی اتکا کرد .پیش از این بارها رفتار بانکها نشان داده که برای محیط
اقتصادی کشور زیانآور بوده است و آسیبهای بزرگی را به شاخصها تحمیل
کردهاند .در چنان شرایطی حتما باید گرههای سیستماتیک بورس را باز کرد تا
این بازار بتواند نقش اصلی را در تامین مالی به عهده بگیرد .چنین چیزی نیاز به
راهبردها و برنامههایی دارد که دولتیها حتما باید تا به حال آنها را طراحی کرده
باشند ،اگر اینگونه نیست که زمان بسیار اندکی باقی مانده و اگر نتوان شاخصهای
بورس را در این مدت ترمیم کرد ،بعد از تحریمها با مشکل مواجه خواهیم شد .به
نظر میرسد بهترین کار این است که دولت شرکتها و بنگاههای سرمایهگذاری
و غولهای صنعتی بورس را فرا بخواند تا با کمک آنها راهبردهای فعالیت بورس
بعد از تحریمها را طراحی کند .این فعالیتها بهطور حتم باید نجات بخش تولید
و صنعت در کشور باشد .اینطور که از پرداختن به صورتمسئله و سطح رویی
مذاکرات میشود فهمید ،این است که هنوز بهطور منسجم برنامهای برای روزهای
بعد از تحریم وجود ندارد .به نظر میرسد باید این مسئله را جدی گرفت .اینکه
اگر تحریمها برطرف شوند اتفاق خوبی در زمینهی ورود سرمایههای خارجی و
فعال شدن سرمایههای داخلی شکل میگیرد واقعیتی غیر قابل انکار است اما
ما چگونه میخواهیم این محیط و فضا را مدیریت کنیم؟ اگر در گذشته و در
همهی دورهها ضعفهای مدیریتی در حوزهی کالن اقتصادی به ثبت نرسیده بود،
امروز با خیال آسودهتری میشد در انتظار رفع تحریمها نشست اما ناکارآمدیهای
مدیریتی گذشته در سطح کالن اقتصادی این واهمه را به وجود میآورد که دولت
حاضر نیز با وجود فعالیتهای مثبت و تاثیرگذاری که داشته است ،گرفتار همان
ناکارآمدیهای تاریخی شود .برای همین اگر قرار است برای اقتصاد ایران در دوران
پساتحریم برنامهای راهبردی و منسجم از سوی دولت شکل بگیرد ،ای کاش زودتر
جرقهی آن زده شود .در غیر این صورت هیچ دور از ذهن نیست که تحریمها
برداشته شوند و آنوقت اگربخواهیم تازه بنشینیم و در مورد چگونگی رفع گره
از پدیدههای زیادی سخن بگوییم و فکر کنیم که چه باید کرد ،به کلی میدان را
واگذار کردهایم .ما بارها در کنار تحریمهای تحمیلی که افتی برای اقتصاد کشور
بودهاند از نحوهی سیاستگذاریهای داخلی یا بهتر است بگوییم ضعف تعامل
داخلی بر سر توسعه ضربه خوردهایم .این بار سعی کنیم که این اتفاق رخ ندهد.
در واقع بدانیم که از رفع تحریمها چه می خواهیم و این خواستهی خود را چگونه
میتوانیم جامهی عمل بپوشانیم .آیا میشود؟

مدیر یت
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يكي از روشهاي مهم براي ايجاد انگيزه در کارکنان ،براي
تحقق اهداف سازمانی و فردی ،تشويق و سپاسگزاری است.
روشهای تشويقو قدردانی به لحاظ واژگان مورد استفاده ،به
م از
لحاظ افرادي كه مورد تشويق و قدردانی قرار گرفتهاند ،ه 
نظر تشویقکنندگان و هم پاداشهاي متعددي كه براي افراد
شايسته لحاظ شده است ،از گسترة وسيعي برخوردارند .به نظر
ميرسد وجه مشترك همة اين جنبهها ،كه به شيوههاي گوناگون
بيان شده است ،وجه انگيزشي آنها باشد .اين مقاله ،به بررسی
و تبیین فرایند سپاسگزاری و تشویق کارکنان پرداخته و
روشهای مختلفی را بدین منظور ارائه میکند.
چنانچه به کارکنان خود بها دهید و قدردان زحمات آنها باشید،
یک محیط کاری مثبت ،کارا و خالق را خلق کردهاید .حتی با یک
تشکر ساده هم میتوان نشان داد که کارکنان برای شما اهمیت
دارند .افرادی که احساس میکنند سازمان قدر آنها را میداند،

نسبت به خویش و نسبت به توان مشارکت خویش در فعالیتهای
کاری سازمان ،از دیدگاه مثبتتری برخوردارند .افرادی که دارای
عزت نفس هستند ،جزو بهترین کارکنان سازمان قلمداد میشوند.
یکی از مهمترین دالیلی که از جانب مدیران برای کمرنگ شدن
قدردانی از کارکنان بیان میشود ،ضیق وقت است .بها دادن به
کارکنان از جانب مدیران با تجربیات ناخوشایندی روبهرو شده
است .برای مثال در برخی موارد ،این کار باعث بروز شکایت از
جانب سایر کارکنان ،حسادت و نارضایتی آنان میشود .بنابراین
برخی کارکنان عطایش را به لقایش میبخشند .یک فرمول
خاص برای قدردانی از کارکنان برای همه قابل اجرا نیست و
معموال شناخت موضوعات باارزش و باکیفیت برای کارکنان،
بس مشکل و پیچیده است .در ادامه به تفصیل به بررسی مقولة
قدردانی از کارکنان یک سازمان پرداخته و روشهای اثربخشی
در این زمینه ارائه خواهد شد.

دکتر اصغر ابنالرسول (معاون طرح و برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)
دکتر شهرام قبادی (کارشناس ارشد برنامهریزی و سنجش عملکرد معاونت طرح و برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)

آسیبهاوپیشنیازهای
قدردانی از کارکنان

قبل از اینکه بخواهید از کارکنان زیرمجموعة خود
سپاسگزاری کنید ،ابتدا باید هدف خود از قدردانی از
کارکنان را تعیین کنید .بسیاری از سازمانها روشهای
جسته و گریختهای برای تشکر از کارکنان دارند.
مدیران این روشها را به کار میبرند تا شاید هدفی که
در پسزمینة قدردانی وجود دارد ،محقق گردد .یا آنکه
برخی مدیران آنقدر بهندرت از کارکنان خود قدردانی
میکنند که وقتی این کار را انجام میدهند ،کارکنان آن
را باور ندارند .بنابراین برای تشکر و قدردانی از کارکنان،
ابتدا هدف و سپس برنامة خود را مشخص کنید .کارها،
رفتارها ،روشها و دستورالعملهایی را که میخواهید در
سازمان خود جاری کنید یا ارتقا بخشید ،مشخص کنید.
قدردانی از کارکنان را به گونهای هدایتشده انجام دهید

تا به تقویت این روشها و رفتارها کمک کند .عدالت،
صراحت و استعداد در به رسمیت شناختن کارکنان از
مصادیق قدردانی از کارکنان است .افراد نیاز به دیده
شدن دارند تا به خاطر زحماتشان مورد قدردانی و
سپاسگزاری واقع شوند .جهت قدردانی و سپاسگزاری
نظاممند کارکنان در یک سازمان ،باید معیاری تعیین
شود تا مشخص شود که چه موضوعی یک کارمند را
مستحق قدردانی و تشکر میسازد .بنابراین هرکس به
این معیار دست یابد ،مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برای مثال ،اگر معیار سپاسگزاری ،فراتر رفتن از
میزان تعیینشدة تولید یا فروش باشد ،در این صورت
هرکس که از این هدف ،عبور کند ،باید مورد قدردانی
قرار گیرد .بنابراین چنانچه فقط باالترین عملکرد را
کاندیدای قدردانی قرار دهید ،در سایر افرادی که از
هدف تعیینشده فراتر رفتهاند ،احساس شکست و
سرخوردگی ایجاد میشود و نوعی رقابت منفی ایجاد

میشود و از این پس افراد از رشد دیگران جلوگیری
میکنند .این مسئله مادامی تشدید میشود که معیار
قدردانی از یک کارمند ،نامشخص و فقط بر اساس نظر
مدیر باشد.
قدردانی از کارکنان ،باید منصفانه باشد و برای افراد با
دستاوردهای مشابه یکسان باشد .به همین دلیل انتخاب
بهترین کارمند ماه ،ایدة چندان کارامدی نیست و معموال
نتایج مفیدی را در پی ندارد .در چنین روشهایی معیار
نتیجهگیری و عدالت برای افراد مشخص نیست .به
همین دلیل ،سایر کارکنان از اصطالحاتی چون «آدم
چاپلوس» یا «نور چشم مدیر» برای بهترین کارمند
ماه استفاده میکنند .چنین روشهایی برای قدردانی از
کارمندان بهرغم اینکه ّنیت سازمان خیر بوده است ،به
نارضایتی و احساس تبعیض منتج میشود .جای هیچ
شکی نیست که در حین تشکر از افراد موثر در موفقیت
یک طرح و با یک پروژه خاص ،اسامی زیادی نیز از قلم

میافتد .نتیجه اینکه کارکنانی که از آنها قدردانی
نمیشود ،بدون استثنا احساس میکنند که کوچک
شمرده شدهاند.
از آسیبهای دیگری که در حوزة قدردانی از کارکنان
میتوان بدان اشاره کرد ،تلقی شدن قدردانی بهعنوان
یک وظیفه از سوی کارکنان است .در برخی موارد
کارکنان سپاسگزاری از خود در قبال انجام کاری را
به صورت یک حق برای خود متصور شدهاند .بنابراین
اگر کارکنان به لطف و قدردانی مدیران عادت کنند،
دیگر این لطف برای آنها به توقع تبدیل میشود و
قطع آن به هر دلیلی باعث عدم رضایت کارمندان
شده و بر رفتار آنها تاثیر منفی میگذارد .تا جایی که
میتوانید ،موضوع را برای افراد کامال روشن کنید که
آنها به چه دلیل مورد قدردانی قرار میگیرند .هدف
از دریافت بازخورد این است که درنهایت یک کارمند
کارایی بهتری در زمینهای که مدنظر مدیرش است ،از
خود نشان دهد.
هدف از سپاسگزاری از کارکنان ،ارائة بهترین بازخورد
به او در قبال اثربخش بودن و مفید بودن فعالیتهایش
است .توصیه میشود که از کارکنان بالفاصله بعد از
انجام فعالیتی قابل تقدیر ،قدردانی شود .ممکن است
کارمند خودش نسبت به کارش احساس خوبی داشته
باشد ،اما قدردانی بهموقع مدیر از او ،باعث افزایش
اعتماد در کارمند میشود و انگیزهای فراوان در او برای
بهتر انجام دادن مسئولیتها و وظایفش در سازمان
ایجاد میکند.

شیوههایمختلفقدردانیازکارکنان
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پارسائيان و
سيدم
حمد
اع
رابي،
ته
ران،
دفتر پژوه 
شهاي فرهنگي
 oرابينر،
است
يفن
پي دي سنزو ،و ديويد اي ،م
باني مديريت ،ترجمه :محمد اعرابي،

محمدعلي حميد رفيعي و بهروز
اسراري ارشاد ،تهران ،دفتر پژوه 
شهاي فرهنگي
 oرضائيان ،علي ،انتظار ع
دالت و عدالت در سازمان ،تهران ،سمت
 oرضائيان ،علي ،مدي
ريت
رفتار
ساز
ماني،
تهران ،سمت
 oعسكريان،مصطفي،روابطان
سانيورفتارسازماني،تهران،اميركبير
 oگريفين و مو
ساز
رهد ،رفتار ماني ،ترجمه سيدم
هدي الواني و غالمرضا معمارزاده،
تهران ،مرواريد
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شیوة قدردانی از کارمند به موضوع مورد قدردانی
بستگی دارد .ممکن است شخصی ترجیح دهد از او
در جمع تجلیل شود ،شخص دیگری ممکن است یک
یادداشت شخصی جهت تشکر در فایل پرسنلیاش
را پسندیدهتر بداند .بهترین راه برای دریافتن روش
مناسب تجلیل از کارمند این است که شناسایی کنید
او در چه مرحلهای از سلسله نیازهاست .از فرصتهای
بیشماری که برای سپاسگزاری از کارکنان وجود
دارد ،بهره ببرید .پاداش ریالی تنها روش قدردانی از
یک کارمند نیست ،هرچند که حقوق ،پاداش و مزایا
در سیستم قدردانی و ارج نهادن به آنها مهم هستند،
اما میتوان سبدی از رویکردهای مختلف را در این امر
استفاده کرد .برخی از رویکردهای مناسب و مختلف
تجلیل از کارکنان عبارتاند از:
 oدر مراسم ،همایشها و جلسات از پرسنل برتر
قدردانی کنید ،که میتواند همراه با ارائة لوح تقدیر یا
تندیسی باشد که نام فرد روی آن درج شده باشد .حتی
با صحبت هم میشود قدردانی کرد؛ گفتن اینگونه
جمالت هزینهای ندارد ،اما راه و روش خاص خویش
را میطلبد .گفتن «کارت عالی بود ،همینطور ادامه
بده» اثربخش نیست و موجب انگیزش نمیشود .حال
اگر مدیر بتواند در جمع به مدت چند دقیقه دربارة
کاری که فرد انجام داده است ،در مقابل دیگران صحبت
کند ،غیرممکن است که کارمند چنین تصوری داشته

باشد که زحمات او با چند جملة سطحی پاسخ داده
شده است .همین که جنس کاری که کارمند انجام
داده است ،توسط مدیر برای دیگران بازگو شود ،در او
انگیزش ایجاد میکند .این یک راهحل بدون هزینه و
رایگان برای قدردانی از افراد سازمان است.
 oاجازه دهید تصویر کارمند یا حتی پرسنل فعالتر،
در نشریه یا در پورتال سازمان ،به همراه چکیدهای از
بیوگرافی و عوامل موفقیت آنها و وظیفهای که در آن
درخشیدهاند ،درج شود.
 oبرای تشکر و قدردانی میتوانید نامهای را بنویسید
و به کارمند خود ارجاع دهید و رونوشت آن را نیز
به مدیریت رده باالتر خود ارسال کنید .بیش از این
میتوانید یک نسخه از نامة قدردانی را در پروندة
پرسنلی آن کارمند بایگانی کنید.
 oتلفن زدن نه هزینه دارد و نه زحمت ،پس میتوانید با
تلفن کردن به او ،او را مورد توجه قرار دهید.
 oکارمندانی را که قصد ادامة تحصیل دارند ،شناسایی و
آنها را به کسب علم و دانش ترغیب کنید.
 oکارت پستال یا نامهای را به صورت دستنوشته
جهت قدردانی از کارمند تهیه کنید.
 oکارمندانی را که فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه
در جامعه دارند ،شناسایی و آنها را به استمرار در
فعالیتشان ترغیب کنید.
 oبرای مشخص کردن کارمند نمونه ،اجازه دهید که
پرسنل بهترینها را انتخاب کنند.
 oاجازه دهید کارمندان زبده در جلسات به جای شما
حضور پیدا کنند.
 oاگر شما در جلسات یا نشستهای سازمانی سخنرانی
میکنید ،در آخر از کارکنانتان ،بهویژه افراد یا تیم
خاصی که بیشترین همت را از خود نشان دادهاند ،با
ذکر نام قدردانی کنید.
 oاجازه دهید که کارمندان ویژة شما ،درجلسات رده
باالی سازمان به همراه شما حضور یابند ،همینطور
اجازة شرکت در جلسات خاص و همایشهای بیرون
سازمان را به آنها بدهید.
 oبا ارسال نامة تقدیر و تشکر از کارمند برتر و بیان
ویژگیهای او به همسر یا خانوادة او از ایشان قدردانی
کنید .این روش از موثرین و جدیدترین متدهای تشویق
است.
 oیک روز در هفته یا ماه ،صبحانه /ناهار خود را با کارمند
ویژة خود سرو کنید و به انجام آن مبادرت ورزید.
 oاز کارمند خود بخواهید به کارمندان تازهوارد آموزش
دهد .این عمل حس داشتن دانش و خودباوری را در
فرد تحریک کرده و نقش او را در فرآیند سازمانی پررنگ
میکند.
 oمیتوان از تابلوی اعالنات در سازمان به منظور
قدردانی و تشکر از کارمندان بهره جست.
 oبهعنوان نشانهای از تشکر میتوانید سبد کوچکی از
برخی کاالهای اساسی را بهعنوان هدیه برای کارکنان
ارسال کنید.
 oمیتوان برنامههای تفریحی و فرهنگی برونسازمانی
مانند کمپین زیارتی /سیاحتی ،گردش ،تور و اردوهای

ورزشی و غیره در نظر گرفت.
 oامکان این را فراهم کنید که کارمند بتواند به
آموزشهای تخصصی مورد عالقهاش در موسسات
آموزشی برود و هزینة دوره را تقبل کنید .یا ایشان
را ترغیب به شرکت در دورههای آموزشی تخصصی
کنید.
 oدر آخر هم الزم به گفتن است که برای مثال اگر
شما یک کاال به کارمند خود هدیه دهید ،این کار بسیار
اثربخشتر از دادن کارت هدیه است .پول خرج میشود
و اثری از آن باقی نمیماند ،اما هربار که کارمند از آن
کاال استفاده میکند ،حس توجه سازمانی دوباره در او
احیا میشود ،چراکه پاداش او ملموستر است.
ن
 oمعیارهای عملکردی و شاخصهای مربوط تعیی 
شوند و به خوب ،عالی ،ممتاز ردهبندی گردند و
پاداشهای حاصل از ارزیابی عملکرد تعیین و اعالم
شود و پس از اندازهگیری عملکرد افراد ،تقدیر و پاداش
تعیینشده عملی گردد.
***
قدردانی و تشويق يكي از روشهاي ايجاد انگيزه
است .در قدردانی کارکنان با محوريت پاداش ،اعم از
پاداشهاي مادي و معنوي ،نکات ذیل را باید مورد
توجه قرار داد.
قدردانی بايد بجا و با ميزان و نوع عمل متناسب باشد و
روحية شخص در انتخاب شكل آن ـ تشويق كالمي ،يا
غيركالمي ،مادي يا معنوي ـ مالحظه شود .مدير با پي
بردن به نيازمنديهاي گوناگون كاركنان ،ميتواند دريابد
كدام عامل قدردانی براي كارمند حكم پاداش را دارد.
نکتة ديگر اينكه هرگونه قدرداني با توجه به مقتضاي
حال و بسته به موضوع مورد بررسی انجام پذیرد .بر اين
اساس ،برخي از انواع روشهای قدرداني نسبت به سایر
روشها از لحاظ اثربخشی در اولويت قرار گیرد.
قدردانی داراي حدود معين است .نه آن حد قدردانی
كه اثر آن خنثي شود و وظيفة مدير تلقي گردد و نه
به قدري محدود كه آفت شود و نقش بازدارنده داشته
باشد .شناخت دقيق زمينهها و شرايط موجود نقش
بسزايي در اعمال روش قدردانی مناسب دارد .هرگونه
قدردانی بر مبناي ارزشيابي صحيح و بهموقع مدير
صورتپذيرد.
قدردانی وسيلة برانگيختن است و نبايد خود به صورت
هدف درآيد و تمام ذهن و فكر شخص را به خود مشغول
كند كه در اين صورت نقش بازدارنده پیدا خواهد کرد و
موجب غفلت از هدف اصلي ميشود.
هنگام قدردانی بايد علت آن براي شخص روشن باشد و
اين كار بايد به گونهاي صورت گيرد كه شخص خود را
مستحق آن ببيند و از تاييد دروني او برخوردار باشد.
قدردانی بايد بهموقع انجام گيرد تا تاثير مشخص و
اثربخشی داشته باشد.
از جمله اساسيترين نكاتي كه در قدردانی بايد به آن
توجه كرد ،رعايت اعتدال و تشخيص موارد اعمال آن
است .ستايش بيش از اندازه استحقاق ،چاپلوسي است
و كمتر از مقدار شايستگي فرد ،عجز ،ناتواني يا حسد
است.

اقتصاد ایران

اعداد در اقتصاد ایران چه می گویند؟

راهنمای صفر و یک برای سرمایه گذاری
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اقتصاد ایران پر است از اعداد و ارقامی که برخی از انها شیرین هستند و برخی از در حال حاضر ظاهار مهندس ها سکوهای نخست بیکاران فارغ التحصیل را از آن
انها نیز آنقدر تلخ که می توانند موجب ناخرسندی هر فعال اقتصادی شوند .البته خود کرده اند(جدول زیر).
در همه اقتصادهای دنیا می توان اعدادی با این ماهیت یافت اما به نظر می رسد مطابق این مطالعات نرخ بیکاری در بین  23رشته اصلی دانشگاهی به شرح جدول
در مدار توسعه ایرانی گاهی اوقات این ارقام و اعداد با تندی بیشتری می توانند این  1است.
شیرینی و تلخی را تداعی کنند .چند وقت پیش یکی از اساتید دانشگاه در یک گفت همانطور که مشاهده می شود تا پایان سال  93این وضعیت بیکاران فارغ التحصیل
و گو دوستانه می گفت که گاهی عجیب ترین اعداد را می توان در اقتصاد ایران پیدا بوده است .تحصیل کردگان رشته صنعت با نزدیک به  42درصد نرخ بیکاری
کرد چون اعداد در فضای اقتصادی ما این خصلت را دارند که موجب حیرت می بیشترین بیکارها در جامعه فارغ التحصیالن محسوب می شود .این رقم بخ اندازه
کافی گویای وشع صنعت و تولید در کشور .در سال 92
شوند؛ آنقدر که هر شنونده ای وقتی می شنود که مثال در
نیز وضع همین گونه بوده است .در سال  1392نرخ
یک اتفاق ساده اقتصادی این داده به ثبت رسیده است به
جدول 1
بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل برای
شدت حیرت می کند .به نظر می رسد نمی توان از کنار این
گروه تحصیلی
نرخ بیکاری
گروه مردان و زنان در کل کشور  ۱۸.۹درصد محاسبه
ادعا به سادگی عبور کرد ما هم برای این که ببینیم تا چه
صنعت و فراوری
41.6
شده است .این نرخ برای گروه مردان  ۱۲.۸درصد و
حد اعداد در اقتصاد ایران جادویی هستند از این به بعد می
کامپیوتر
علوم
30.4
برای گروه زنان  ۳۱.۳درصد بوده است .بیشترین نرخ
خواهیم که هر از گاهی چندتایی از این اعداد را بدون هیچ
روزنامه نگاری و اطالع رسانی
30.3
بیکاری در گروه مردان در بین گروه های عمده رشته
نظم و ارتباطی در کنار یکدیگر قرار دهیم و در مورد آنها گپ
علوم حیاتی
26.6
تحصیلی ،به ترتیب مربوط به رشته های تحصیلی علوم
بزنیم .بدون شک خیلی از فعاالن بزرگ و کوچک اقتصادی
هنر
26.4
کامپیوتر ( ۲۲.۳درصد) ،صنعت و فناوری ( ۲۱.۸درصد)
خبر ندارند که در حوزه هایی که به نظر آنها زیاد هم ربطی
حقوق
25.4
و معماری و ساختمان سازی  ۲۰.۸درصد است.
به اقتصاد ندارد ارقام چه می گویند ولی همین که از راز
علوم فیزیکی
25
همچنین نرخ بیکاری در گروه زنان در بین گروه های
آنها خبر دار شوند حتما در جهت گیری های آنها در فعل و
کشاورزی و شیالت
24.8
عمده رشته تحصیلی ،به ترتیب مربوط به رشته های
انفعاالت اقتصادی می تواند .موثر باشد .مثال آیا تا به حال می
صنعت و فناوری
22.2
تحصیلی حفاظت محیط زیست  ۵۷.۷درصد ،کشاورزی،
دانستید که بیکار ترین فارغ التحصیالن مرد در برخی رشته
سازی
ساختمان
و
معماری
21.1
جنگلداری و شیالت  ۵۶.۲درصد و معماری و ساختمان
های فنی هستند؟ متاسفانه مرکز امار ایران این موضوع را
خدمات شخصی
20
سازی  ۵۵.۵درصد بوده است.
تایید کرده است .در چنین شرایطی اگر یک سرمایه گذار
علوم رفتاری و اجتماعی
20.4
البته مرکز آمار ایران گزارش می دهد که از حدود ۱۱.۲
اقتصادی به فرض در زمینه های صنعت نرم افزاری و علوم
بازرگانی و علوم اداری
20.3
میلیون نفر جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال
کامپیوتری سرمایه گذاری کند می داند که با فوج بیکاری
دامپزشکی
20.2
تحصیل در کل کشور ،متاسفانه  ۵.۷میلیون نفر (۵۱.۴
از جوانان تحصیل کرده در این رشته سر و کار دارد که آنها
خدمات بهداشتی
19.8
درصد) غیرفعال هستند .یعنی به عبارتی بیش از نیمی از
این توانایی را دارند تا در صورت وجود امکانات صنعتی با
خدمات محیط زیست
19.5
جمعیت تحصیل کرده کشور هیچ نقشی در ایجاد ارزش
بازدهی باال را شکل بدهند .کشور هند هر سال بیش از 80
ریاضیات و آمار
19
افزوده تولیدی ندارند .چنین چیزی اگر یک بحران برای
میلیارد دالر صادرات نرم افزار دارد که از این طریق توانسته
علوم انسانی
15.2
اقتصاد کشور نباشد حتما می تواند یک چالش عمیق
بازار منطقه را از آن خود کند .هندی ها دقیقا با ایجاد کار
خدمات امنیتی
8.9
محسوب شود که آینده توسعه را با خطری جدی مواجه
کامپیوتری
از سوی سرمایه گذاران برای جوانانی که به علوم
بهداشت
8
کرده است.
این
به
کوتاه
آشنا بودند توانستند در مدت زمان بسیاری
تربیت معلم
7.7
بدون شک اگر سرمایه گذاران اقتصادی بتوانند حجمی از
داشتن
رغم
به
رقم دست یابند .این در حالی است که ایران
خدمات حمل و نقل
3.9
سرمایه خود را به سمت بیکاران با گرایش های تحصیلی
استعدادهای فراوان در حوزه علوم کامپیوتر هر سال کمتر از
صنعتی کوچ دهند شاید بتوانند انقالبی در تولید ایرانی
 20میلیون دالر صادرات نرم افزار دارد!
به وجود اورند .آیا چنین چیزی می تواند واقعیت یابد؟
مهندس های بیکار در صدر
همان طور که گفته شد بر اساس اطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان

کاهش  23.8درصدی واردات

نیاز به گفتن نیست که واردات کاال به یک مولفه نه چندان خوشایند در اقتصاد ایران
تبدیل شده است و یا به عبارتی المانی است که هر کس بخواهد اوج فاجعه را در
اقتصاد ایران تخمین بزند حتما اشاره ای نیز به واردات کاال دارد.البته خیلی هم بیراه
نیست که کارشناسان این گونه از واردات کاال هراس دارند و یا آن را پدیده منفی در
اقتصاد ایران می دانند .ارقام و اطالعات موجود نشان می دهد که از سال  57تا پایان
سال  90بیش از هزار میلیارد تومان نفت در اقتصاد ایران فروش رفته است که از این
رقم بیش از  770میلیارد دالر صرف واردات کاال شده است .نمودار زیر به خوبی دامنه
واردات کاال را تا قبل از سال  90یعنی از سال  57تا سال  89نشان می دهد.

نسبت به سال قبل افزایش داشته است .در مورد درآمد ایران از صنعت توریسم
در سال  2010و  2011به ترتیب شاهد  2.4و  2.3میلیارد دالر هستیم .در سال
های بعد نیز وضع همین گونه بوده است اما در سال  2014ورق به کلی برگشته
است و  5میلیون گردشگر وارد ایران شده اند که  6.5میلیارد دالر نیز به ایران ارز
تزریق کرده اند .این پرش درآمدی می تواند به نوبه خود یک اتفاق بسیار تازه برای
اقتصاد ایران باشد .اما نکته اینجاست که دولتی ها عزم خود را جزم کرده اند تا
ان طور که رئیس سازمان میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی کشور می
گوید تا  11سال آینده این میزان گردشگر به  20میلیون نفر برسد .درواقع با این
اتفاق یک زمینه بزرگ سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کشور به وجود آمده
است که سرمایه گذاران می توانند با دقت در آن برای آینده زمینه حضور اقتصادی
خود را گسترش دهند.
شهرهای پر بازدید دنیا و درآمدهایی که این شهرها از طریق صنعت گردشگری به
دست آورده اند به وضوح نشان می دهد که توریسم می تواند رونق بسیاری برای
سرمایه گذاران اقتصادی به همراه آورد(جدول زیر):
در آمد انتظاری
(میلیارددالر)

 20میلیون گردشگر در راه ایران

می گویند صنعت توریسم و یا گردشگری با گردش مالی یک تریلیون دالر در سال،
چهارمین صنعت پولساز جهان محسوب می شود .این رقم بدون شک آنقدر بزرگ
است که بتواند موجب حیرت شود و همه کشورهای دنیا را بسیج کند تا سهم خود
را از این گردش بزرگ مالی افزایش دهند .در ایران اما به خاطر دالیلی که خیلی به
اقتصاد ربط نداشته اند طی سال های گذشته همواره صنعت توریسم در حاشیه قرار
داشته است .این در حالی است که ایران جزو کشورهای مرجع در زمینه پتانسیل
های گردشگری محسوب می شود .درواقع این درحاشیه قرار گرفتن در شرایطی
است که اگر می خواستیم می توانستیم سهمی بزرگ حداقل به اندازه درآمدهای
نفتی خود از یک تریلیون دالر گردش مالی توریسم به دست آوریم .گزارش های
موجود نشان می دهد ایران در سال  2010میزبان  2میلیون و  938هزار توریست
بوده است .این رقم در سال  2011از پیشرفت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و به رقم
 3میلیون و  354هزار نفر رسیده است و در سال  2012نیز حدودا ً  500هزار نفر
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همان طور که مشاهده می شود  20شهردنیا فقط در سال  2013به واسطه پذیرایی
از گردشگران خارجی بیش از  191میلیارد دالر درآمد به دست آورده اند .این رقم
بدون شک برای ایران که چندین شهر یاپتانسیل های گردشگری درسطح جهانی
دارد دور از ذهن نیست مگر این که شرایط گسترش صنعت توریسم فراهم شود و
سرمایه گذاران نیز این فعالیت را دربرنامه خود قرار دهند.
این سرمایه های سرگردان...
برخی از ارقام و اطالعات در دایره اقتصاد پیامی برای سرمایه گذاری ندارد اما
می تواند برای اهالی اقتصادی یک نشانه باشد که وقتی توسعه از دایره تولید
دور می شود و مصرف نیز به امری ضروری در میان شهروندان تبدیل می گردد،
آن وقت طبق آن ضرب المثل قدیمی برخی پیدا می شوند که می توانند از آب
هم کره بگیرند .نمونه این ماجرا اجاره خودروهای لوکس با قیمت های عجیب و
غریب است .در حال حاضر اجاره روزانه یک خودرو بنز یا پورشه و یا یک بی ام
او کروک از یک میلیون  500هزار تومان شروع می شود و تا  2میلیون و 500
هزار تومان ادامه می یابد .توجه کنید درواقع نرخ اجاره یک روز این خودروها از
حقوق ماهانه یک کارگر هم بیشتر است! شاید این هم یک نوع اشتغالزایی است.
یعنی فرض کنید سرمایه گذاری با شناخت عطش مصرف در میان مردم سرمایه
خود را صرف خرید خودروهای لوکس کرده است و با اجاره ان درآمد زایی می
کند .اما ای کاش این سرمایه به گونه ای دیگر در اختیار اقتصاد قرار می گرفت
که ضریب تولید را افزایش می داد .این ارقام فقط به این درد می خورند که
سرمایه گذاران بعد از هر دور بازی با اعداد برای پیدا کردن مسیرهای تازه برای
کوچاندن سرمایه به این فکر کنند که چرا به تازگی مشاغلی با خاصیت ایجاد
ارزش افزوده ،شکل گرفته اند و هر روز نیز بر تعداد و حجم آنها افزوده می شود.
واقعا چگونه !؟
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در نقطه مقابل این واردات اما بر اساس اطالعات موجود در سال  90نرخ تشکیل
سرمایه در اقتصاد ایران به کمتر از صفر می رسد و این سقوط ادامه می یابد که در
سال  91به منفی  25درصد می رسد .حاال با پشت سر گذاشتن این دوره یک اتفاق
روشن در اقتصاد ایران رخ داده است .ارقام موجود نشان می دهد که در فروردین
 94میزان واردات کاال کاهش یافته است .گمرک ایران گزارش می دهد که واردات
کشورمان در فروردین ماه به یک میلیارد و  971میلیون دالر رسید که این میزان
واردات  23و  8صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
همچنین در فروردین ماه امسال میزان صادرات غیر نفتی کشورمان به  2میلیارد و
 731میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  7و  77صدم درصد
کاهش داشت .
بنابراین گزارش،آمار تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد که در فروردین ماه
امسال فعاالن اقتصادی به میزان  760میلیون دالر بیشتر از واردات ،انواع کاال صادر
کرده اند.
این رقم می تواند یک خبر خوب برای اقتصاد ایران باشد چون همه به یاد می آورند
که واردات بی حساب و کتاب در دوره های مختلف چه بالیی بر سر اقتصاد ایران
اورده است .به نظر می رسد سرمایه گذاران می توانند این روند کاهش واردات را این
گونه ارزیابی کنند که اقتصاد ایران به سمت تولید جهت گیری کرده است مخصوصا
این که از بهار سال  93نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز روند مثبت خود را آغاز
کرده است .در بهار گذشته و در شروع تغییر فرآیند تشکیل سرمایه این نرخ رشد 5.7
درصدی را نشان داد .برای اینده نیز لغو تحریم ها و واقعی شدن فعالیت بازار سرمایه
در تامین مالی صنعت نیز یک چراغ روشن برای تولید محسوب می شود.
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در گفتوگو با «حسین راغفر»،
پژوهشگراقتصادی مطرح شد:

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

با توجه به جلسهی چند هفته پیش
شورای پول و اعتبار و همچنین اعالم
نظر دولت مبنی بر کاهش نرخ سود
بانکی ،دولت این بار این نرخ را حقیقتا
کاهش داد .اما برخی کارشناسان
مدعی هستند که این کاهش دستوری
میتواند موجب کاهش ارزش پول
سپردهگذارانی شود که در دوران
تورم نجومی سالیان گذشته متضرر
شدند .با این توصیف چه راهکاری
پیش روی دولت قرار میدهید؟
کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط عادی با
توجه به نرخ تورم موجود و مشکالت عدیدهی
مالی بنگاههای تولیدی کامال درست میدانم.
ولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و مشکالت
نهادی و ساختاری موجود ،این سیاست
میتواند تنها به افزایش میزان قدرت دالالن
و واسطهگران مالی کمک کند .این سیاست
میتواند مورد سواستفادهی این جریانات
قرار گیرد و موجب شود آنان سود باالیی را
به جیب بزنند .اگر یک سازوکار منطقی برای
نظارت به عملکرد بانکها در کشور وجود
خارجی داشت ،این سیاست قطعا به نفع
بخش تولید خرد و متوسط و استفادهکنندگان
حقیقی و نیازمند به منابع مالی بانکها تمام
میشد .در آن صورت این سیاست گام کامال
موثری قلمداد میشد .اما متاسفانه با توجه به
شرایط نظام فعلی بانکی و همچنین با توجه
به تجارب تاریخی ما ،به وضوح میتوان گفت
که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد .بانکها نیز
یک طرف این معادلهی ناصحیح قراردارند.
به واسطهی سازوکار غلط اداری بانکها و
عدم نظارتی که روی این مجموعهها و سایر
مجموعههای موسسات مالی وجود دارد،

معموال این منابع به دست کسانی میرسد که
از کانال واسطهگری وامها را به کارهای نامولد
و بعضا مخرب و حتی بنگاههای غیر نیازمند
میرسانند .در شرایط کنونی ما شاهد هستیم
که برخی بنگاههای بزرگ ،در کشور وامهایی
با نرخ بهرههای غیرقانونی (از 36درصد تا حتی
38درصد) دریافت میکنند .وامهایی که حجم
آنها بسیار باالتر از محدودهای است که هر
بانک میتواند به یک بنگاه وام دهد ،به این
بنگاههای بزرگ پرداخت میشود .نرخ بهرهی
اینچنینی تنها به جیب دالالن و بخش تجاری
وارداتی غیر رسمی میرود .این در حالی است
که سایر بنگاههای نیازمند ،به این منابع مالی
دسترسی ندارند و این میزان بازپرداخت اصل و
فرع پول برای آنان مقدور نیست .شرایط جدید
نیز باعث میشود که بیش از پیش این منابع
به دست آنان نرسد .مهم این است که باید در
کشور سازوکارهایی ایجاد شود که تضمین کند
منابع به دست آنان که در بخش تولید فعالیت
میکنند ،برسد .این سازوکارها هنوز تعریف
نشده است و این نگرانی را به وجود میآورد
که این منابع تنها قدرت مالی گروههای خاصی
را افزایش میدهد.
با توجه به بحث اخیر در باب فشار
دولت به برخی تولیدکنندگان
محصوالت مصرفی به منظور کاهش
قیمتها ،چرا در بخشهایی مثل
بانکداری و موسسات پولی و مالی،
این فشار دولت از کانال بانک مرکزی
روی این موسسات (اعم از دولتی و
خصوصی) وجود ندارد تا شاهد این
مشکالت یا سایر مشکالتی از قبیل
«شرکتداری» و «بنگاهداری» و سایر
تبعیضات نباشیم؟

منابعی که باید صرف وا مهای
قر ضالحسنه شود ،اکنون باعث
ایجاد فرصتهای اقتصادی
ناصحیح شده است ،که باید
جلوی آنها گرفته شود .برخی
با نقض مقررات این فرصتها
را ایجاد کردند و اعمال قدرت
دولتی در این شرایط یک ضرورت
است
دلیل فاصلهی زیاد تورم فعلی با نرخ سود
بانکی ،این میزان مابهالتفاوت درصدی دقیقا
مصداق رباست...
این ایده و نظر درست است .اما باید توجه داشت که
نمیتوان به این راحتی نتیجهگیری سیاسی کرد و تنها
در بعد اقتصادی این دولت را مسئول دانست .این
وضعیت نتیجهی سیاستهای پولی و بانکی دولتهای
نهم و دهم است .به هر صورت این دولت میراثدار
کجرفتاری و اشتباهات بزرگ دولت قبل است ،که
منابع مالی بانکی را به سمت استفادهی نادرست
کشاندند .این درست است که این نوع فعالیتهای ربوی
بسیار گسترده است .این فعالیتها صرفا در حوزهی
سود سپردههای مردم نیست و تنها به آنها محدود
نمیشود .بلکه بسیاری از فعالیتها خارج از قواعد
منطقی یک اقتصاد اسالمی است .منتهی اصالح این
روند ،منوط به نظارت گستردهی بانک مرکزی است و
این پذیرفته نیست که بانک مرکزی نظارت نکند .یکی
از اقدامات مهمی که الزم است بانک مرکزی برای
اصالح این روند انجام دهد ،این است که باید بسیاری
از این بانکهای فعلی با یکدیگر ادغام شوند .بسیاری
از بانکهای وابسته به ارگانهای دولتی اضافی و
غیرضروری تاسیس شدند .بانکهای فعال در خارج از
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دولت کنونی مانند چند دولت قبل ،سیاست و
استراتژی آزادسازی اقتصادی را دنبال میکند .یکی
از مواردی که از نتایج این استراتژی کالن اقتصادی
است ،این است که دولت حداقل مداخله را در این
موارد (حتی بحثهای پولی و اعتباری کالن) داشته
باشد .حتی در مورد بنگاههای کوچک هم قدرت
اعمال نظر چندانی در دولت وجود ندارد .البته انتظار
منطقی ما این است که با توجه به کاهش بخشی از
محدودیتهای بنگاهها در فعالیت خود (که در اثر رفع
برخی تحریمها یا کاهش انگیزههای منفی ایجاد شد)،
به مرور قیمت برخی کاالها کاهش یابد .در گذشته
منابع بزرگی از کشور با هزینههای باال برای وارد کردن
کاالهای سرمایهای و واسطهای الزم برای تولید به هدر
میرفت ،که حاال بخشی از این منابع در داخل کشور
باقی میماند .همچنین به دلیل مشکل تحریمهای
بانکی ،هزینههای مبادلهی باالیی برای پرداخت پول
الزم برای خریدهای یادشده وجود داشت ،که دیگر
قرار نیست وجود داشته باشد (و بعضا نیز دیگر وجود
ندارد ).بنابراین هزینههای تولید و کاالهایی که در
گذشته برای تولیدکنندگان گران تمام میشد ،اکنون
دیگر ارزان تمام میشود .باید اکنون انتظار داشت که
این قیمتها کاهش پیدا کند .اما متاسفانه امروز ،هم
واردکنندگان و هم تولیدکنندگان در مقابل کاهش
طبیعی قیمت مقاومت میکنند و به دنبال ایجاد
حاشیهی سود غیرمنطقی هستند .این یکی دیگر از
نگرانیهاست که اگر دولت بهخصوص بعد از تحریمها
این فشار را به بنگاههای تولیدی و وارداتی بیاورد ،از دید
اغلب کارشناسان منصف منطقی است .ولی در مورد
بانکها و موسسات مالی و اعتباری نکتهی مهمتری
وجود دارد .بخشی از این موسسات اصال به قواعد و
بخشنامههای بانک مرکزی توجهی ندارند و آنها را
رعایت نمیکنند .البته باید اذعان کرد که مسئول
برخورد با این پدیده خود بانک مرکزی و مسئولین آن
هستند .حاکمیت نظام در حوزهی پولی از کانال بانک
مرکزی اعمال میشود و اکنون این حاکمیت دچار
نقصان است .این اصال مطلوب نیست که بانک مرکزی
بگوید «هیچ ابزار کنترلی و اعمال فشاری از سوی این
نهاد تعبیه نشده است ».این ادعا دور از مسئولیت
است .نکتهی دیگر در ارتباط با سوال شما این است
که حتی برخی بانکها و موسسات خصوصی نقض
قانون میکنند و وامهای بزرگی با نرخ بهرههای بسیار
باال میدهند .این در کنار سایر تخلفات قابل گزارش
است .حتی دیده شده که برخی از آنها منابع حاصل
از سپردههای قرضالحسنه را نیز وارد منابع تجاری
و فعالیتهای شرکتداری خودشان کردند ،که این
فعالیتها سبب ایجاد سودهای عظیمی است .منابعی
که باید صرف وامهای قرضالحسنه شود ،اکنون باعث
ایجاد فرصتهای اقتصادی ناصحیح شده است ،که باید
جلوی آنها گرفته شود .بانکها با نقض مقررات این
فرصتها را ایجاد کردند و اعمال قدرت دولتی در این
شرایط یک ضرورت است .چه اینکه تقریبا هیچکدام
از بانکهای خصوصی در کشور ،منابع کامال شخصی
برای افتتاح بانک خصوصی نداشتند .آنها بعضا با
کمک منابع نفتی دولتی و همچنین وامهای کالن
از سایر بانکهای بزرگ دولتی ،توانستند نام خود را
بانک «خصوصی!» بگذارند .لذا به نظر بنده این منطق

که چون این بانکها خصوصی هستند ،دولت حق
دخالت و تعیین مشی کلی و خطوط قرمز در مورد
آنان را ندارد ،منطقی غیرقابل دفاع است .چه اینکه
بازپرداختهای پول بانکهای دولتی برای افتتاح
برخی از این بانکها ،شرایط مساعد حقوقی و قانونی
نداشته است .هنوز هم بسیاری از اعتبارات بنگاههای
دولتی و منابع صندوق توسعهی ملی ،توسط برخی از
این بانکها استفاده میشود .لذا باید آنان متعهد شوند
که به واسطهی این امتیازات که تا امروز داشتند و
قدرت اقتصادی خوبی که به هم زدهاند ،به دولت در
زمینههای سیاستهای عمومی یاری برسانند و دولت
حق دارد که بر فعالیتهای آنان نظارت کند .این از
حقوق قانونی بانک مرکزی است ،که عالوه بر نظارت،
پیرامون منابعی که منشا آنها پولهای بخش عمومی
بوده است سوال و جواب کند و حتی از آنها استقراض
کند .چراکه بخشی از این منابع متعلق به جامعه است
و دولت حق دارد نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
برخی از کارشناسان اقتصاد اسالمی و
همچنین فقها با این حال معتقدند که به

حوزهی نظارت دولت ،دلیلی برای فعالیتهای اقتصادی
ندارند .این بانکها باید ادغام شوند ،چراکه اقتصاد را
بهشدت آسیبپذیر کردهاند .این ادغام مستلزم تدوین
یک طرح گسترده است .هزینههای ادارهی شعبههای
متعدد این بانکها ،میتواند فشار زیادی به اقتصاد
کشور و بودجه وارد کند و اینها هزینههای استفاده از
منابع را بهشدت افزایش میدهد .لذا باید طرح ادغام
اینها به مجلس داده شود .خطر گسترش تصاعدی و
قارچگونهی موسسات تجاری برای کشور باالست .با
این روند امکان کاهش سود تسهیالت و پسانداز عمال
منتفی میشود .لذا اگر دولت تمایل داشته باشد تا این
اتفاقات در کشور بیفتد و نرخ سود تسهیالت کاهش
یابد ،باید هزینههای بانکی کشور را نیز از آن طریقی
که عرض کردم بهشدت کاهش دهد.
برخی از کارشناسان که با کاهش نرخ سود
بانکی در شرایط فعلی مخالفند ،همصدا با
مسئولین بانکی میگویند که به دلیل باال
بودن حجم نقدینگی در کشور ،نرخ سود
ی است.
بانکی فعلی (قبل از کاهش) منطق 
چه اینکه نرخ سود تسهیالت باال موجب
میشود که تنها بنگاههایی که توان بهرهوری
و سودآوری دارند از منابع بانکی استفاده
کنند .همچنین نرخ سود سپردهی باال ،مانع
خروج نقدینگی از بانکها و افتادن چرخهی
پول در جریان داللی ارز و سکه میشود .لذا
با توجه به نظریهی مقداری پول که نقدینگی
را عامل اصلی تورم میداند ،مدعی هستند
که کاهش این نرخ به افزایش حجم نقدینگی
در گردش و بازتولید تورم میانجامد و از این
زاویه با آن مخالفند .حال نظر شما چیست؟
ببینید! بنده اتفاقا برعکس معتقدم که یکی از دالیل
باال بودن تورم ،همین باال بودن نرخ سود بانکی
است .این مسئله تقریبا دور باطل است .بانکها
باید نسبت به بهرهوری خود همت کنند .مسئلهی
بهینگی تعداد بانکها باید مطرح شود .اینکه در
هر خیابانی چند بانک و موسسهی مالی باشد
قابل پذیرش نیست .سود مازادی که ناشی از بی
در و پیکر بودن فعالیتهای مالی و اعتباری است،
اتفاقا با این دسته استدالالت ظاهرا علمی توجیه
میشود .اتفاقا نرخ سود تسهیالت باال از مواردی
است که هزینهی تمامشدهی تولید را باال میبرد و
خود مولد افزایش قیمت و درنتیجه تورم در کشور
است .هزینهی دسترسی به منابع مالی بانکها نیز
با توجه به گستردگی فعالیت بانکی باالست .این
سیستم بزرگ بانکی ،قطعا سوراخهایی برای ایجاد
زدوبندهای اقتصادی ایجاد میکند .فعالیتهای
اقتصادی بانکهادر حوزههای شرکتداری که تمام
مسئولین نسبت به آنها معترض هستند ،شرایطی
را ایجاد کرده است که برخورد با بانکها توان و
عزم ویژهای را طلب کند .آنان علت حضور خود
را میتوانند توجیه کنند ولی بدون کاهش حجم
فعالیتهای بانکها هیچ امیدی نمیتوان به اصالح
این روند داشت .لذا این سیستم بانکی خود همیشه
میزان تورم را باال نگه خواهد داشت .اصالح نظام
بانکی و پولی در کشور بدون یک ارادهی دولتی
ممکن نیست.
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جشنی که دنیا در آن بخندد
نسترن فتحی
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َولَق َْد كَ ت َْب َنا فِي ال َّزبُو ِر مِن ب َ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َ
ون.
الصال ُِح َ
ض يَ ِرثُ َها ع َِباد َِي َّ
و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایستة ما به ارث خواهند
برد.
سوره انبیا -آیه 105
قرارمان را با قد کشیدن شمعدانیها میزان کنیم ،برای جشنی که در آن به اندازة
همة دلهای دنیا لبخند خواهد بود .روزی که باالخره تمام خبرهای دنیا خوب خوانده
میشوند .روزی که دیگر دلهای اندوهدیده از هراس مصیبتی دیگر نخواهند لرزید و به
اتفاقی عظیم تکیه خواهند کرد .همان جشنی که قرار است ما انسانها به آن برسیم.
جشنی که در آن عدل پرچمدار هر راهی باشد و ظلم جرئت طغیان نداشته باشد .روزی
که ما آدمها اسیر خواستنهایی از جنس بیمار نباشیم .رها شده باشیم از قید خود و
سایة خود ،نگاهمان به خورشید افتاده باشد و با او دوستی کرده باشیم ،درست مثل
شمعدانیها .این آرزوی جشن هر سالهمان باشد برای آمدن موعودی که نامش با انتظار
عجین شده است .این انتظار برای ماست تا به آن روز جشن برسیم .قدمهایمان هر چه
درستتر و سریعتر برداشته شوند ،انتظار زودتر به سر میرسد .عجیب نیست که راهی
برای ما باشد و قدمها هم از آن ما و باز هم از نشستن و نرسیدن و دور بودن مقصد گریه
کنیم؟ آرزوی جشن هر سالهمان باشد ،این که بایستیم .سراسر شوق زندگی باشیم و
برای پایان انتظار قدم برداریم .قدمهایی که از کنارشان شمعدانیها جوانه بزنند تا به
همراه زمزمة سحرگاهی همة منتظران ،نشانهای برای همسفران شوند.
«خدايا برسان به موالى ما امام راهنماى راهيافته ،قيامكننده به فرمانت كه درودهاى
ن پاكش ،از جانب همة مردان و زنان مؤمن ،در مشرقهای زمين و
خدا بر او و پدرا 
مغربهايش ،همواريها و كوههايش ،خشكيها و درياهايش ،و از طرف من و پدر و
ش كلماتش ،و آنچه دانشش برشمرده ،و
مادرم ،از درودها به گرانى عرش خدا ،و كش 
كتابش به آن احاطه يافته ،خدايا در صبح اين روز و تا زندگى كنم از روزهايم ،براى آن
حضرت بر عهدهام ،عهد و پيمان و بيعت تجديد مىكنم ،كه از آنرو نگردانم ،و هيچگاه
ت برندارم .خدايا مرا ،از ياران و مددكاران و دفاعكنندگان از او قرار ده ،و از شتابندگان
دس 
ن خواستههايش ،و اطاعتكنندگان اوامرش ،و مدافعان حضرتش ،و
به سويش ،در برآورد 
ن در پيشگاهش*».
پيشگيرندگان به جانب خواستهاش ،و كشتهشدگا 
*دعای عهد

َ
جنگل خوسی
چقد
بهاریه ای در سالگرد اعالم حکومت جنگل و
سالمرگیکیازمشهورترینجنگلیها

 16خرداد 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 کوچکخان یار غار دوران
جنگل ،همدیگر را دیدند ،سرزمینی بود در کوههای تنکابن در ناحیه قلعه
گردن از توابع خرمآباد تنکابن که بعدتر دکتر حشمت در محاصره شدید
قزاقها خودش را تسلیم کرد؛ روزی بهاری مثل امروز ،روزی نهچندان 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 «حشمترود».
« -4جلوگیری از دخالت خارجه و نفوذ
سیاست آنها در گیالن عملیاتی بوده
بس مقدس که به هر مسلمانی الزم.
خداوند همه ایرانیان را توفیق دهد که
نیت و عملیات آنها را تعقیب و تقلید
نمایند».
قسمتی از فتوای تاریخی و کوبنده
سیدحسن مدرس در جمادیالثانی
 1339قمری در حمایت از نهضت
جنگل
 -5دهخدا در فرهنگ لغاتش از مالقات
عجیبی مینویسد که نصراهلل خان
صوفی املشی در  1297شمسی وقتی
انگلیس و روسیه علیه نهضت متحد
شده بودند ،ترتیب داد .آن هم بین
دکتر حشمت و مقامات نظامی دولت،
این وسط مقامات نظامی چقدر جفنگ
گفتند و چه وعدههایی دادند ،بماند.
قشنگترین وعده اما داستان اعزام
دکتر و  12نفر از نزدیکانش به اروپا با
خرج دولت ،آن هم برای ادامه تحصیل
بود؛ وعدهای که حتی قویترین آدمها
را هم فریب میداد .دهخدا باز هم
در فرهنگش درست روبهروی اسم
دکتر حشمت مینویسد که دو نفر
نماینده (مظفرزاده و یحیی
کرمانی) دکتر را دیدند و به
او گفتند که تسلیمشدن به
دولت برابر مرگ است .اما
خودشان هم تایید کردند
که یک عقبنشینی طوالنی
و دامنهدار و بیپایان هیچ
پایانی جز مرگ نخواهد
داشت .همین بود که دل
دکتر حشمت لرزید؛ مردی
که جان باختن و نابودی
مردانش را در سرمای
جنگلهای گیالن ،در
گرسنگی محاصره ماسوله
و جنگ تن به تن با افراد
امیر سعد ،فرزند سپهساالر
تنکابنی دیده بود ،مرد و
مردانه به پای چوبه دار
رفت.
 -6تاریخ میگوید در آن روز
بهاری حکم اعدام را مرد سیاهسوخته و
بدقیافهای قرائت کرد .ژست دکتر حشمت
به گفته شاهدان عینی مظلومانه و پر از
وارستگی بود؛ تجسمی از خونسردی و
بیاعتنایی به همه لذات زندگی .بدون

هیچ تشویشی پای چوبه دار رفت .کاله سیاه نمدیاش
را از سر برداشت ،شنلش را که روی دوش انداخته بود،
به زمین انداخت .عینک دسته شاخیاش را از روی دماغ
برداشت و نگاهی به جمعیت کرد .باز هم تاریخ میگوید
اینجا دکتر حشمت آه کشید ،بعد خودش با دستهای
خودش طناب دار را روی گردنش کشید و ریش انبوهش
را از روی آن رد کرد .طناب دور گردنش بود که مردم
گیالن شیون کردند.
 -7اواخر سال  1296بود که بخش بزرگی از گیالن و
مازندران و طارم ،از آن طرف آستارا و تالش و تنکابن
زیر نفوذ کمیته اتحاد اسالم درآمده بود؛ کمیتهای که
بین مردم به حزب جنگل معروف بود ،روزنامهای به
نام «روزنامه جنگل» داشت و مرامش بطالن تمام
«قراردادهای به ضرر ایران»« ،عدم دخالت روسیه
در امور داخلی ایران» و «تساوی همه اقوام بشر
در حقوق» بود .نهضت جنگ هم کرده بود ،محمد
ولیخان خلعتبری یا همان سپهساالر تنکابنی را که
جد اندر جد مشروطهخواه بود ،شکست داده بود ،با
ارتش روسیه و انگلیس روبهرو شده بود و باعث شده
بود که همه دست به دست هم بدهند ،بمباران کنند،
حمله کنند ،شکست بخورند و حتی حکومت میرزا را
در گیالن به رسمیت بشناسند .اما بعد از مرگ دکتر
حشمت وقتی وثوقالدوله آمد و قرارداد  1919که
امضا شد و تیمورتاش که سر رسید ،کار جنگل هم
تمام شد .چون برادر به جان برادر افتاد.
َ
جنگل خوسی ،ملت وسی ،خسته ُنبستی،
 -8چقد
میجان جانانا
تراگمه میرزا کوچک خانا
خدا دانه که من ،نتانم خفتم از ترس دشمن ،میدل
آویزانا.
تراگمه میرزا کوچک خانا...
چقدر در جنگل میخوابی ،برای خاطر مردمت ،خسته
نشدی ،جان جانان؟
بتو میگویم میرزا کوچک خان
خدا میداند که من نمیتوانم بخوابم ،از ترس دشمن،
دلم پریشان است ...به تو میگویم میرزا کوچکخان
(تصنیف مردم کوچه و بازار که هشتاد و اندی سال در
گیالن خواندند و از یاد نبردند»

منابع:
 -1سردار جنگل ،نوشته ابراهیم فخرایی ،نشر بدرقه جاویدان ،تهران 1363
 -2دکتر حشمت جنگلی ،نوشته محمود پاینده ،نشر شعله اندیشه ،تهران 1368
 -3تیمور تاش در صحنه سیاست ایران ،نشر بدرقه جاویدان ،تهران 1371
 -4سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 -5سایت پایگاه تحلیلی دیلم نیوز
 -6سایت گیالن نیوز
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 -1دکتر ابراهیم حشمت اطباء ،مردی که بعضیها میگویند ریاکاری وثوقالدوله و فرستادهاش
تیمور تاش را باور کرد و امضای پشت قرآن رضاخان را جدی گرفت و پای چوبه دار رفت ،
یکی از سران نهضت جنگل و دست راست میرزا کوچک جنگلی بود .مردی که دوش به دوش
میرزا کوچک پایداری کرده بود ،از مسیر عجیب و غریب و غیرقابل دسترس قلههای شاندرمن با
پای پیاده رد شده بود ،سربازانش را از محاصره ماسوله و یا حمله قزاقها نجات داده بود و هفت
سال برای ایران جنگیده بود ،خدا میداند چرا ،عقب نشست و اماننامه را باور کرد .بعضیها
میگویند فکر میکرد نهضت به آخر خط رسیده یا دلش طاقت مرگ تدریجی افرادش را
نداشت ،بعضیها هم میگویند تسلیم شد تا میرزا جان سالم به در برد .این وسط  270نفر
دیگر هم بودند که اسلحه زمین گذاشتند و در قلعه گردن تنکابن به دست قشون دولتی افتادند؛
همانهایی که میرزا قدغن کرده بود به
رویشان آتش بشکند .همان برادرهای
ایرانی زدند و توهین کردند و شکنجه
کردند و سوزاندند.
 -2شاید عجیب باشد گفتن قصه ،آن
هم از آخر به اول ،اما این صفحات آخر،
آن هم دو سال آخری که میرزا کوچک
دیگر دکتر حشمت نداشت ،یک جور
دیگر دل آدم را میلرزاند .ما کاری نداریم
میرزا یونس (کوچک جنگلی) طلبهای بود
که همزمان با اوجگیری نهضت مشروطه
به گروهی از آزادیخواهان پیوسته بود یا
بعدها برای مبارزه با قرارداد  1919انگلیس
یا یورش آهسته و ادامهدار روسیه تزاری به
جنگلها و سرزمین گیالن ،جانش را از
دست داد .قصه میرزا کوچک ،مردی که
نهضت جنگل را ساخت ،توی جنگلهای
گیالن پروراندش ،با داس و تفنگ شکاری
و نان خالی زندهاش نگه داشت ،قصهای
است که بعدها ،در روزی روشن تعریف میکنیم .امشب قصه اما قصه دکتر حشمت است.
 -3دکتر ابراهیم حشمت االطباء ،پسر میرزا عباسقلی حکیمباشی از اهالی طالقان بود ،مادرش
هم دیلمی بود یا همان مازندرانی امروز .خانوادهای روشن و فرهیخته و دوستداشتنی که
پسرشان را  -که هرچند دانشآموخته مدرسه فرانسویان و معلمهای خارجی دارالفنون بود -
عشق به ایران آموختند .پسر بزرگ شد ،عینک گرد دسته شاخی زد ،نظام ملی طب الهیجان را
تاسیس کرد و میگویند حتی کانال آبی ساخت که جلوی خرابی خیلی از شالیزارهای گیالن را

تقویم تار یخ

 40تیکه
پرسپولیس روی دست دولت

پولتیکها جواب نداد

چیا فوادی

داستان واگذاری استقالل و پرسپولیس هر روز وارد فاز تازهتری میشود و طرفداران دو تیم و این روزها بهخصوص پرسپولیس
سردرگمتر میشوند .کسی نمیداند درنهایت چه پیش خواهد آمد و ماجرا به کدام سمت و سو میرود .اتفاقات جالبی که طی یک ماه
اخیر افتاده است ،باعث شده تا پردههای جدیدی از ماجرای خریداری پرسپولیس رو شود .پس از اینکه حسین هدایتی اعالم کرد
که سازمان خصوصیسازی به این دلیل صالحیت حسین هدایتی را رد کرده است که هم وی و هم شرکت استیلآذین بدهکار بانکی
هستند .شایعات از ارقام هزار میلیارد و دوهزار میلیارد و سههزار میلیارد خبر میدادند و زمانی که عادل فردوسیپور روی آنتن زندهی
برنامهی نود از پوریحسینی ،رئیس سازمان خصوصیسازی پرسید بدهی هدایتی هزار میلیارد یا باالتر است ،وی جواب داد که
نمیتواند رقم را بگوید اما رقم بدهی سنگین است .امیر عابدینی البته بدهکار بودن حسین هدایتی را رد نکرد ،اما گفت ماجرا
آنطوری هم نیست که شما میگویید و بدهی هدایتی مانع قانونی برای خریدن پرسپولیس ایجاد نمیکند.

پولتیکعجیبهدایتی
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در همین زمان بود که رئیس سازمان خصوصیسازی روی آنتن
به سیم آخر زد و گفت که ماجرا از چه قرار است .رئیس سازمان
خصوصیسازی روی آنتن زندهی برنامهی  ۹۰گفت« :اگر یک فرد
یک پسر و دختر  ۲۱و  ۲۳ساله داشته باشد و  ۹۸درصد سهام
را به نام آنها کند و خودش بدهی سنگین داشته باشد ،آیا
عقل حکم نمیکند که محل ابهام وجود داشته باشد؟
شرکت استیلآذین ایرانیان سهامدارانش مشکل
داشتند .البته تا مزایدهی چهارم همهچیز
برای خریداران قابل جبران است ».البته
فردوسیپور باز هم پرسید که بدهی
چقدر است و پوریحسینی گفت
مجاز نیست رقم را اعالم کند .اما
ظاهرا بدهی باالی هزار میلیارد
تومان به نظر میرسد و
هدایتی با واگذاری سهام
به پسر و دخترش که
طبیعتا آنها بدهکار
نبودهاند ،قصد داشتند
مالکان  ۹۸درصدی
شرکت را بدهکار
ندهند،
نشان
اما در این حال
این پولتیک به
جایی نمیرسد
صالحیت
و
هدایتی همهجوره
چک میشود تا
او نتواند شرایط
خرید پرسپولیس را
داشته باشد .در هر حال
امیرعابدینی و حسین
هدایتی کوتاه نمیآیند
و هدایتی مصر است که
پرسپولیس را هرطور شده
خریداری کند.

بهنامپیشروهمکوتاهنمیآید
اما جعفر سبحانی ،مشاور رئیس سازمان
خصوصیسازی نکات جالبی را میگوید .اینکه
مزایدهی چهارم پرسپولیس قابل تجدید نیست
اما با توجه به عدم برداشت سپردهی شرکت در
مزایده توسط بهنام پیشرو کیش و استیلآذین،
احتمال حضور مجدد این دو خریدار در
مزایدهی بعدی وجود دارد .البته مزایدهی
چهارم سرخابیها با همان شرایط قبلی برگزار
شده و تغییری در شرایط به وجود نخواهد آمد
و حتی آگهی مزایدهی این دو باشگاه هم در
روزنامههای کثیراالنتشار منتشر شده است.
سبحانی در اینباره میگوید« :تاکنون مبلغ
سپردهی شرکت در مزایده توسط شرکت
استیلآذین و بهنام پیشرو کیش برداشت
نشده و شرکت بهنام پیشرو به صراحت اعالم
کرده است که در دور بعدی مزایده شرکت
میکند و احتمال حضور استیلآذین نیز با
توجه به عدم برداشت سپرده وجود دارد».
سبحانی درباره مشکل استیلآذین هم صحبت
کرده است« :این شرکت با توجه به عدم احراز
صالحیت به دلیل بدهی بانکی ،باید بدهی
خود را قبل از برگزاری مزایده تسویه کرده یا
ترکیب سهامداری خود را تغییر دهد تا بتواند
در مزایده چهارم شرکت کند .البته در حال
حاضر مجاز به اعالم میزان بدهی نیستیم ،اما
به هر حال مبلغی بوده که بانک مرکزی ب ه
عنوان عدم احراز صالحیت عنوان کرده است.
در مزایدههای قبلی سازمان خصوصیسازی،
تعیین اهلیت مطرح نبوده و هر کسی که
قیمت باالتری پیشنهاد میداد ب ه عنوان برنده
معرفی میشد ،اما در این مزایده به دلیل
حساسیتهای موجود اعالم شده است که
اهلیت خریداران باید در سه مورد بدهی معوق
بانکی ،عدم سابق ه محکومیت موثر کیفری و
عدم سوءسابق ه امنیتی تعیین شود».

جلسههدایتیوعابدینی
بارئیسسازمانخصوصیسازی
حسینهدایتیمالکشرکتاستیلآذین
به همراه امیر عابدینی نشستی با رئیس
سازمان خصوصیسازی برگزار کردند و
البته ناراحت هم بودند که نتوانستهاند
مزایده را ببرند .آنها رفتند و جلس ه
ویژهای در اینباره برگزار کردند و
ظاهرا پوری حسینی مدارک و دالیل
رد شدن شرکت استیلآذین در مزایده
پرسپولیس را به هدایتی تحویل داده و
مسئله را بهطور کامل برای آنها تشریح
کرده است تا توجیه شوند .امیر عابدینی
پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت:
«نشست خوبی را با مسئوالن سازمان
خصوصیسازی داشتیم .آنها یکسری
ابهامات داشتند و به هدایتی اعالم
کردند که هدایتی اسناد و مدارکی را
در این زمینه به آنها ارائه داد تا نشان
دهد مسئوالن سازمان خصوصیسازی
مرتکب اشتباههایی شدهاند .فکر
میکنم برطرف کردن این ابهامات تا
زمان برگزاری مزایده چهارم کار آسانی
باشد ،اما اگر این رفع ابهامات به هر
دلیلی مورد توجه اعضای محترم هیئت
واگذاری قرار نگیرد و آنها بگویند ما
قبول نداریم ،بازهم در مزایده چهارم
واگذاری باشگاه پرسپولیس شرکت
میکنیم ،به خاطر اینکه هدایتی به
مردم قول داده که وارد گود شود و
کنار نکشد .مطمئن باشید در این میان
مبانی و اصول ما تغییر نکرده است ».در
هر حال به نظر میرسد برای واگذاری
اراده زیادی وجود ندارد و خریداران برای
خریدن پرسپولیس و حتی استقالل رو
به زدن پولتیک آوردهاند که تا االن
جواب نداده است.

ادبيات
فرید دانشفر

مهمترین جوایز ادبی آلمان و فرانسه

جوایزی به شکل خرس و خروس

به نظر میرسد نویسندههایی که در خرداد ماه به دنیا میآیند ،بخت بیشتر و همچنین مهارت بهتری در کسب جایزهی نوبل ادبیات
دارند .نویسندگانی مانند اورهان پاموک ،میخائیل شولوخف و توماس مان نمونههای خوبی برای تایید این موضوع هستند .ولی ما اینبار
برای ایجاد تنوع ،به جای نویسندهها تصمیم گرفتیم سراغ جایزهها برویم .هر ساله جوایز ادبی متعددی در سرتاسر جهان برپا میشود.
بسیاری از مردم کشور ما نمیدانند که نویسندگی میتواند شغل پردرآمدی باشد و نویسندهها را اغلب افرادی در کنج یک اتاق تاریک و
نمور تصور میکنند! اگر شما هم چنین تصوری دارید ،پیشنهاد میکنم خواندن این مطلب را از دست ندهید .البته در اینجا تنها به جوایز
ادبی کشورهای آلمان و فرانسه پرداختهایم .اگر فرصتی پیدا شود ،از جوایز دیگر ادبی هم مینویسیم.

آلمان؛جایزهیگئورکبوشنر

جایزهیرنودو

جایزهیفمینا

یانیک الهن ،برنده
جایزه 2014

گروهی بودند از روزنامهنگارهای فرانسوی که هر سال با دقت خاصی به برندهی
جایزهی گنکور نگاه میکردند .بعد از دقیق شدن در این مراسم و شیوهی
انتخاب آن ،به این نتیجه رسیدند که بعضی از برندههای این جایزه به واقع
شایستهی دریافت آن نیستند .پس این عده دست به کار شدند و خودشان
جایزهای درست کردند و به یاد پدر مطبوعات فرانسه ،اسم «رنودو» را بر آن
گذاشتند .این جایزه را به کسی میدهند که به عقیدهی خودشان به درستی و
به خوبی شایستهی دریافت جایزهی گنکور یا فمینا باشد .به هر حال این یک
جایزهی افتخاری است و برای برندهاش اعتبار گنکور را ندارد ،ولی نویسندهی
منتخب از فروش حدود پنجاه هزار نسخه از کتابش بهرهمند میشود .برندهی
این جایزه پس از گذشت زمان کوتاهی از اعطای جایزهی گنکور اعالم میشود.

دیوید فوئنکیوس ،برنده جایزه 2014

نویسندگان مجلهی «La
حدود  20نفر از
ِ
 »Vie heureuseکه همگی زن بودند ،این
جایزه را پایهگذاری کردند .اسم این مجله به
معنی «زندگی خوش» است ،که البته بعدها
اسمش را به «فمینا» تغییر دادند .تمامی
داورها زن هستند ،اما جایزه فقط برای خانمها
نیست و ممکن است یک مرد برندهی آن باشد.
این جایزه که به اندازهی گنکور قدمت دارد،
ویژهی داستان و رمان است و فقط یک برنده
دارد که هر سال در ماه دسامبر مشخص میشود.
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میتوان گفت مهمترین
جایزهی ادبی آلمان همین
است .جایزهای که در سال
 1923به یادبود «گئورک
بوشنر» نمایشنامهنویس و
انقالبی آلمانی پایهگذاری شد
و از همان سال به هنرمندی
تعلق پیدا میکرد که ساکن ایالت «هسن» بود .این
جایزه در حال حاضر ارزشی به مبلغ پنجاه هزار
یورو دارد .جالب است بدانید بوشنر در حالی که
فقط بیست و چهار سال داشت و در تبعید به سر
میبرد ،بر اثر بیماری حصبه از دنیا رفت .این جایزه
حدود یازده سال ،بین سالهای  1933تا 1944
به دلیل وقوع جنگ جهانی به هیچ شخصی تعلق
نگرفت و مراسمی تحت این عنوان برگزار نشد .تا
سال  1950این جایزه در رشتههای موسیقی و
هنرهای تجسمی به بازیگران و خوانندگان هم اهدا
میشد ،اما از آن سال به بعد به یک جایزهی ادبی
تبدیل شد که از طرف آکادمی زبان و ادبیات فقط
به نویسندههای آلمانی اهدا میشود .هرمان هسه،
گونتر گراس و هاینریش بل از جمله افرادی هستند
که موفق به دریافت این جایزه شدند.

جایزهیهیلدهدومین

اینجایزهبهنویسندگانخارجیکهکتابشان
را به زبان آلمانی مینویسند تعلق میگیرد و
در واقع جایزهای است برای نویسندگان
مهاجر .نکتهی جالب این است که حتی اگر
مترجمی کتابی را به خوبی و با ظرافت به
زبان آلمانی ترجمه کند ،میتواند برندهی
یکسوم این جایزه باشد« .هیلده دومین»
یکی از مشهورترین شاعران کشور آلمان بود،
که در زمان دیکتاتوری نازیها به جمهوری
دومینیکن تبعید شد .او وقتی به سن
هشتادسالگی رسید ،جایزهای به نام «ادبیات
در تبعید» به یاد او راهاندازی شد و خودش
هم اولین برندهی آن بود .پس از آنکه در سن
96سالگی از دنیا رفت ،اسم وی را به روی این
جایزه گذاشتند .شهر هایدلبرگ هر سه سال
یک بار مراسمی را برای اعطای این جایزه و به
یاد این شاعر آلمانی برگزار میکند .در سال
 2013یک نویسندهی عراقی-آلمانی به نام
عباس خضر ،موفق به دریافت این جایزه شده.
او به دلیل فعالیت علیه رژیم صدام حسین
دستگیر و راهی زندان شد .این جایزه ارزشی
حدود پانزده هزار یورو دارد.

کشورفرانسه؛جایزهیگنکور

این جایزه که یکی از
قدیمیترین جوایز ادبی
فرانسه است ،از سال
 1918هر سال به رمانی
تعلق میگیرد که در
همان سال منتشر شده
باشد .جایزهی گنکور از
اهمیت بسیار برخوردار است ،تا جایی که امروزه دارای
زیرشاخههای مختلفی مانند گنکور جوانان ،گنکور
شعر و گنکور بیوگرافی شده .نویسندهای که موفق به
دریافت آن میشود ،یک چک به مبلغ ده یورو دریافت
میکند! البته این موضوع ظاهر ماجرا است و میتوان
گفت جنبهی نمادین دارد؛ چراکه اعضای این آکادمی
با انتخاب رمان برتر ،در واقع فروش سیصد هزار نسخه
از آن را تضمین میکنند .اعضای این آکادمی که ده
نفر هستند ،اولین سهشنبهی هر ماه در تاالر مخصوص
خود در طبقهی نخست رستوران دروان پاریس جمع
میشوند .هر نویسنده تنها یک بار میتواند برندهی
این جایزه شود ،اما «رومن گاری» نویسندهی معروف
فرانسوی دو بار این جایزه را دریافت کرد؛ او یک بار با
اسم اصلی خود و بار دیگر با نام مستعار «امیل آژار»
توانست این جایزه را به دست بیاورد.

سبد خرید
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بازگشتبه
خوشبختی
یا زندگی
پساز تحریم
تحریمهای اعمالشده بر کشور ما در سالهای
اخیر از موضوعات چالشبرانگیز و مهم
بینالمللی بوده که اغلب کارشناسان از نگاههای
مختلف به آن پرداختهاند .حال باید دید با یک
نگاه ساده تحریمها میتواند قدرت خرید را به
مردم بازگرداند و آنها را دوباره در زندگی کمی
امیدوارتر به اقتصاد کند؟
شهرزاد همتی

مرضیه کارشناس حقوق است و در یک شرکت خصوصی کار میکند .او معتقد است تاثیر
رفع تحریمها روی کار او خیلی زیاد خواهد بود ،زیرا شرکتی که در آن کار میکند ،میتواند
وارد پروژههای بینالمللی هم شود و او نیز میتواند در حوزههای بینالمللی مشاورههای
حقوقی بدهد که درنتیجه درآمد بیشتری خواهد داشت .او میگوید« :بیشترین تاثیر لغو
تحریمها در زندگی من از نظر اقتصادی خواهد بود .عالوه بر اینکه من در حوزة کاریام
تجربههای جدیدی به دست خواهم آورد».
نظر نرگس دربارة به نتیجه رسیدن مذاکرات کمی متفاوت است .او  33سال دارد،
گرافیست است و در حوزة انتشار کتاب فعالیت میکند .او میگوید« :از اینکه از
این حالت که انگار در جنگیم درمیآییم ،احساس خوبی دارم .قطعا با از بین رفتن
تحریمها آرامش بیشتری به بازار میآید و درنتیجه فشارها و استرسهای مالی بر من
و همسرم هم خیلی کمتر خواهد شد و این برایم خوشایند است ،عالوه بر اینکه در
حوزة شغلی هم اگر قیمت کاغذ پایین بیاید ،ما قطعا امسال کتابهای بیشتر
و باکیفیتتری چاپ خواهیم کرد ».حامد  23ساله هم نسبت به این تفاهم
خوشبین است .او بازیگر تئاتر است و معتقد است رفع تحریمها در حوزة
شغلی او بسیار تاثیرگذار است .حامد در اینباره میگوید« :بدون شک ،توافق
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هستهای برای من و همصنفان من در حوزة هنرهای نمایشی امیدوارکننده و
تاثیرگذار خواهد بود .هنر نمایش بهعنوان پیشه ،منفعت مالی چندانی برای
ما تئاتریها ندارد .کار در این حوزه نیاز به ذهنی آرام و دلی مطمئن دارد
و این مسئله در شرایطی که جنگ و تحریم و بحران بر سر کشور ما سایه
افکنده باشد ،امکانپذیر نیست .از سوی دیگر بهترین نمایشها نیز بدون
مخاطب فاقد هرگونه ارزشی است و مخاطب نمایش بودن نیز نیاز به دل و
ذهنی به دور از تشویش و البته شرایط اقتصادی به دور از بحران دارد و قطعا
توافق هستهای به ما نوید استقبال بیش از پیش مخاطبان از هنر نمایش را
میدهد».
عالوه بر این ،او معتقد است حل معضل اقتصادی و لغو تحریمها هم بر شغلش
تاثیر میگذارد ،زیرا با مدیریت صحیح میتوان بودجة بیشتری به این حوزه
اختصاص داد .عالوه بر این ،حامد برقراری ارتباط با کشورهای دیگر را نیز بر
کار خود تاثیرگذار میداند.
محسن  33ساله اما نظر متفاوتی دارد .او یک تاجر خرد حبوبات است .محسن
میگوید« :االن توافق و رفع تحریم به درد من نمیخورد ،مگر اینکه قیمت
دالر پایین بیاید .اگرنه ،به حال من خیلی فرقی نخواهد کرد .توافق زمانی
به کار من میآید که مردم قدرت خرید پیدا کنند .مردم امروز قدرت خرید
ندارند و اگر قرار نباشد قدرت خرید آنها باال برود ،پس نتیجة مذاکرات برای
من اهمیتی نخواهد داشت .ما در بین کشورهای همسایه که من با آنها
خریدوفروش دارم ،وضع بدی نداریم ،ولی این به این معنا هم نیست که وضع
خوبی داریم .اما اگر رفع تحریمها باعث شود قدرت خرید مردم باال برود،
اوضاع متفاوت خواهد بود و بر کسبوکار من تاثیر زیادی میگذارد و حتی
میتوانم تجارتم را به کشورهای دیگر به غیر از کشورهای همسایه گسترش
بدهم .باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی میافتد».
داوود  45ساله هم کاسب بازار است .او که به دلیل تحریمها در سال  88اعالم
ورشکستگی کرده ،بعد از سالها تولید یراق ساختمانی حاال فروشندة یراق
ساختمانی است .او میگوید« :ما نیاز داریم که بازار به ثبات برسد و قیمت ارز
ثابت شود .مسئوالن باید این کار را انجام دهند ،اگرنه رفع تحریمها برای ما
چه فایدهای خواهد داشت؟» او میگوید در سالهای تحریم آنچه بیشتر از
ورشکستگی آزارش داده است ،فضای فرهنگی ناسالمی بوده است که میدیده
و آرزویش این است« :حاال که ممکن است به خاطر برداشتن تحریمها فشار
اقتصادی بر مردم کمتر شود ،کاش فرهنگی به وجود بیاید که ما احساس
کنیم یک خانواده هستیم.
دکتر قویدل ،مدیر کانون هموفیلی نیز مسئلة تحریمها را از نظر پزشکی ارزیابی
میکند .او میگوید« :گرچه سازمان ملل برحفظ سالمت تاکید دارد ،اما در
عمل تحریمها سالمت مردم ایران را نشانه گرفته است .کمبود نقدینگی ارزی،
عدم مبادالت ارزی میان بانکها ی خارجی با ایران و افزایش قیمت مواد اولیة
مورد نیاز در سبد غذایی ایرانیان ،همگی قدرت خرید مردم را کاهش داده

است .به شکلی که نهتنها قشر کمدرآمد ،بلکه جمعیت اصلی ایران که در قشر
متوسط جامعه قرار دارند ،در لیست تحریمها قرار گرفتهاند .حالوروز وضعیت
دارو به دلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز و تحریمهای
بینالمللی بانکی ،اگر بدتر از سایر بخشهای زندگی
نباشد ،بهطور قطع بهتر نیست .کمبود واردات
این کاالی حیاتی طی ماههای اخیر کار را به
جایی رسانده است که تولید ،واردات و توزیع
مواد دارویی در کشور با دشواری صورت میگیرد
و بیماران مبتال به سرطان و سایر بیماریهای
خاص در خط مقدم تبعات انسانی تحریمها
قرار گرفتهاند .ابتدا زمانی کمبود اقالم دارویی
توجه همگان را به خود جلب کرد که افرادی از
جامعه که مبتال به بیماریهای خاص بودند و نیازی
حیاتی به دارو داشتند ،با معضل کمبود اقالم دارویی مورد
نیاز خود روبهرو شدند .گرچه بیماران خاص درصد کوچکی از
جامعه را تشکیل میدهند ،اما کمبود تدریجی داروهای عادی که میبایست
در داروخانههای سراسر کشور توزیع شوند ،بر بخش بسیار وسیعتری از جامعه
تاثیر میگذارد .کشور ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان برای تولید
داروهای مورد نیاز خود در بخش درمان ،چه از نظر واردات مواد اولیه و چه
از نظر تولید ،نیازمند مبادالت بینالمللی با سایر کشورهاست و کمتر کشوری
در دنیا وجود دارد که در تمامی مراحل تولید داروهای مورد نیاز ،خودکفا
باشد .متاسفانه با اینکه گفته میشود تحریمها شامل غذا و دارو نمیشود ،اما
بانکها ی اروپایی از ترس مجازاتهای آمریکا ،از انجام مبادالت ارزی قانونی
حتی در چهارچوب تحریمها برای دارو خودداری میکنند و نکتة جالب در
رفتار اتحادیة اروپا و آمریکاست که دولت ایران را به بزرگنمایی و عدم تمایل
به واردات دارو متهم میکنند.
مدیران بانکهای بزرگ اروپایی ترس از مجازاتهای آمریکا را علت عدم
تبادالت مجاز مالی با ایران در چهارچوبهای تعریفشده برای دارو و غذا
میدانند و شرکتهای دارویی نیز به مشکل عدم تمایل بانکها برای این
موضوع اذعان دارند .هماکنون دامنة نگرانیها از کاهش تدریجی داروهای
بیماران خاص ،به سازمان ملل نیز رسیده است .به شکلی که دبیرکل سازمان
ملل ضمن انتشار گزارشی اعالم کرد :به دلیل مشکالت سیستم بانکی در
ارتباط با ایران ،شرکتهای داروسازی صدور دارو به ایران را متوقف کردهاند
و به همین دلیل داروها برای درمان بیماریهای مختلف کمیاب شدهاند .از
جمله داروهایی مانند داروهای ضد سرطان ،ناراحتی قلبی و تنفسی .متاسفانه
بسیاری از داروهای وارداتی افزایش شدید قیمت داشتهاند ،به شکلی که
بسیاری از آنها کمیاب شدهاند .همچنین بسیاری از بیماران از ترس کمبود
دارو ،با مراجعه به داروخانهها درخواست تعداد زیادی دارو میکنند که این
عامل نهتنها داروخانه را با کمبود دارو مواجه میکند ،بلکه بیماران نیز در
نگهداری تعداد زیاد دارو دچار مشکل میشوند و در بسیاری از موارد داروها
در منزل بیماران فاسد میشود .این مشکل
باعث شده است تا داروخانة  ۱۳آبان ،مهمترین
داروخانة فروش داروهای خاص در کشور،
سیستم سهمیهبندی دارو را برای فروش در
پیش گیرد .هر چند ایران در برهههایی از زمان
با لیست نایابی بیش از  ۳۰۰قلم دارو نیز مواجه
بوده است ،ولی نقطة تمایز آن دوران با االن در
تحریمهای شدیدتری است که در حوزة پولی و
بانکی وجود دارد و عمال فرآیند واردات دارو و مواد
اولیه را با مشکل جدی مواجه میکند.

چید مان

لطفا دور نریزید

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
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حتما تا به حال یک سر به خیابان الله زار برای خرید لوستر زده اید و از دیدن قیمت های عجیب و غریب و باال بی خیال خرید
شده اید و دست از پا دراز تر به خانه بازگشته اید .خب اگر واقعا دوست دارید که لوستر خانه تان را عوض کنید برای شما یک
ایده هیجان انگیز داریم .به راحتی می توانید صاحب یک لوستر آوانگار شوید .برای این کار
به چند شیشه مربا ،ترشی ،خیارشور و  ..نیاز دارید .یک سیم ،یک سرپیچ ،المپ و چکش .با
استفاده از چاقو به آرامی در شیشه ای را به اندازه عبور سرپیچ ببرید .سر پیچ را رد کنید و
المپ را بین در و سر پیچ قرار دهید .به همین راحتی .حاال شما می توانید لوستر قدیمی تان
را باز کنید و این لوستر را به سقف آویزان کنید .برای ایجاد تنوع هم می توانید روی شیشه
طرح های دلخواهتان را بکشید و یک لوستر جدید و فوق العاده ارزان نهایت لذت را ببرید.

جای لیوان

به احتمال خیلی زیاد از نبود فضای کافی در آشپزخانه
تان کالفه شده اید و دوست داشته اید تا یک دکوری
کوچک و شیشه ای برای لیوان های دوست داشتنی
تان داشته باشید .اما با دیدن قیمت های باال به همان
کابینت های دربسته راضی شده اید .خب ،برای این
مشکل هم یک ایده تازه و فوق العاده ارزان قیمت
داریم .اگر اهل باغبانی کردن باشید حتما یکی از این
بیل های شخم زنی دارید .اگر هم نه با یک هزینه
خیلی کم می توانید نمونه دست دوم آن را در مغازه ها
پیدا کنید .به خصوص اگر دسته نداشته باشد هزینه
خیلی کمی را متقبل می شوید .آن را به خانه بیاورید،
تمیز کنید و به دیوار بزنید .حاال شما یک فضای جدید
برای گذاشتن لیوان های خانه تان دارید .فضای عجیب و تازه ای که تازگی خیلی
ارزانی برای شما دارد!

خوش بو کننده های دست ساز

استفاده از خوش بو کننده در خانه
می تواند کم ترین هزینه ممکن را
برای شما داشته باشد .اما همین
هزینه کم را هم می توانیم به
راحتی تبدیل به هیچ کنیم و در
عین حال یک دکور تازه به خانه
اضافه کنیم .شیشه های کوچک قهوه یا مربا های کوچک برای این کار
مناسب هستند .به غیر از آن به مقداری پارچه کنفی احتیاج دارید و
روبان .البته خوش بو کننده مورد عالقه تان هم الزم است .برای این کار
می توانید از ادویه های خوش بویی مانند دارچین ،نعنا ،وانیل ،قهوه و ...
استفاده کنید .آن ها را در شیشه بریزید ،درب آن را با پارچه های کنفی
ببندید و برای تزیین آن از روبان استفاده کنید .به همین راحتی و با
هزینه خیلی کم شما صاحب یک سری خوش بو کننده جدید شدید که
هم طبیعی است و هم اینکه هزینه زیادی برای تهیه آن خرج نکردید.

میزهایالستیکی

از جلوی خیلی از مغازه های مبلمان که رد شوید این میز و صندلی های کنفی دل شما را با خود برده
اند .اما هزینه باالی آن شما را از خرید منصرف کرده است .اما به راحتی می توانید خودتان این میز و
صندلی ها را تهیه کنید .برای این کار به دو چوب گرد به اندازه الستیک نیاز دارید و مقداری نخ کنف و
چسب و میخ .از همان اول چوب های گرد را زیر و روی الستیک میخ کنید و حسابی آن ها را محکم
کنید .بعد از آن شروع به چسب زدن کنید و نخ هیا کنفی را دور الستیک بچرخانید و خیلی منظم آن
را دور الستیک بچسبانید .به همین راحتی یکی از صندلی ها آماده است .می توانید برای باال آوردن
ارتفاع از چوب یا الستیک به عنوان پایه استفاده کنید .هزینه زیادی ندارد ،زیبا است و از همه مهم تر
محصول خالقیت خود شما است!

معما
سکهها
ده سکه ،مطابق شکل کنار هم قرار گرفته اند ،و یک
مثلث متساوی االضالع را تشکیل داده اند که راس آن
رو به باالست .چطور می توانید فقط با جابه جایی سه
سکه،کاری کنید که راس مثلث رو به پائین قرار بگیرد؟

یک فنجان چای
sargarmi.kharazm@gmail.com
خوانندگان گرامی مجله در این صفحه شما را دعوت میکنیم .تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ مربوطه در قرعه
کشی جایزهای نفیس شرکت کنید .با جواب دادن به جدول این صفحه اسم خود را در گردونه شانس قراد دهید .در
ضمن پاسخهای خود را تا تاریخ  20هر ماه به آدرس ایمیل صفحه ارسال کنید .همراهان گرامی جواب ها را هم در
شماره آینده وخارزم مشاهدهخواهید کرد.
جدول
متقاطع
1

2

3

4

5

6
13

12
16
21

22

23

32

40
46

آزیتا رفیعی سرشکی ،از خانواده بانک ملت ،به قید
قرعه برنده خوش شانس شماره قبل نشریه هستند
که برای دریافت جایزه با ایشان تماس میگیریم.

57

42

48

44

55

56

64

68
73

51

60

69

45

50

63

77

39

43

59

62

35

34

49

58

72

25

38

54

67

26

61
66

65

71

70
75

74

76

78

31
شماره پانزده  -خرداد94

پاسخ جدول وبرنده شماره قبل

53

19

33

41

20

30

37

47

15

29

36

در این معما دو اتاق در مجاورت هم داریم که هیچکدام پنجره
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توجه داشته باشید
میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش
کنید.
نباید بیش از یک بار وارد اتاقی که چراغها در آن قرار دارند
شوید .فقط یک بار می توانید وارد اتاق چراغها شوید و وقتی
بیرون آمدید دیگر نمیتوانید به اتاق چراغها برگردید.
نباید از کسی کمک بگیرید و هیچ وسیله ای هم در اختیار ندارید.

24

28

31

14
18

17

27

52

7

8

9

10

11

در آستانة 3خرداد ،سالروز فتح خرمشهر

یک وجب خاک ،یک دنیا حرف
فتح خرمشهر فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسالمي است .خرمشهر شهر
اللههاي خونين است .خرمشهر را خدا آزاد كرد.
بيانات رهبر کبير انقالب اسالمی ،امام خمينی(ره)
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 3خرداد ...همیشه در ذهن تاریخ میماند .وقتی یک شهر
میشود ناموس و به دست دشمن میافتد باید سینه سپر
کرد مقابلش تا به دنیا نشان بدهی که یک وجب از خاک
برای سرزمین ما چه معنا و مفهوم ازلی و ابدی دارد.
مفهومی که هشت سال از آن دفاع کردیم .بی هیچ ادعایی
و خونهای جوانانی که که البته هدر نرفت و امروز ما
میتوانیم سربلند و پر غرور از خاطرات این دفاع بگوییم.
***
بعد از  578روز که شهر به دست بعثیهای عراق اشغال
شده بود و آنان سرمست از این اتفاق بودند ،بهطوری که
طی اطالعیهای به آنها دستور داده بودند که به هیچ عنوان
نباید این شهر را از دست بدهند و باید به منزلهی بغداد و
بصره به این شهر نگریست ،طی عملیات بیتالمقدس این
شهر بازپس گرفته شد.
***
حاال دیگر صدای گویندهای که با شور خاصی از رادیو
اعالم کرد« :شنوندگان عزیز توجه فرمایید ،خرمشهر آزاد
شد ».تبدیل به یک سرود حماسهای شده است .چه خبری
خوشتر از این .خبری که از بعد خبر بودن هم گذشته
است و وارد یک فضای احساسی و ملی شده.
***
در پی آغاز عملیات بیتالمقدس در نیمه شب دهم

اردیبهشت سال  ،۱۳۶۱چند هدف عمدهی استراتژیک و تاکتیتکی از جانب نیروهای ایرانی
دنبال میشد ،این اهداف عبارت بودند از:
بیرون راندن نیروهای متجاوز به پشت مرزهای بینالمللی
نشان دادن برتری قدرت سیاسی-نظامی و اجتماعی جمهوری اسالمی به عراق و حامیان او در
منطقه
انهدام نیروهای متجاوز در منطقة بین غرب کارون تا خط مرزی
آزادسازی خرمشهر از اشغال متجاوزین
آزادسازی خرمشهر درحقیقت از اهداف مرحلة چهارم عملیات بیتالمقدس بود .در ساعت ۲۲:۳۰
ن عبداهلل ،از
شامگاه شنبه ۱ ،خردادماه  ،۱۳۶۱مرحلة چهارم این عملیات با اعالم رمز یامحمدب 
بیسیم فرماندهی قرارگاه مرکزی کربال به واحدهای عملکننده ،با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز
شد .در پایان این نبرد عالوه بر پایان بخشیدن به اشغال بخشی از حساسترین مناطق خوزستان
و آزادسازی خرمشهر ،ضربهای سنگین به توان رزمی و روحیة نیروهای عراقی وارد آمد .در جریان
آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین ۱۹هزار نفر
نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.
***
فتح خرمشهر یک چیزی کم داشت .چیزی که هر سال در نبودش خوانده میشود :ممد نبودی
ببینی  ...شهر آزاد گشته.
جای محمد جهانآرا که خود نماد ایستادگی خرمشهر بود ،در این پیروزی خالی بود .کسی که خود
زادة خرمشهر بود و مانند تمام همرزمانش تا پای جان ایستاد تا ذرهای از این خاک کم نشود .تا خانة
آبا و اجدادیش زیر پای غریبه ویران نشود .تا بتواند بگوید من اهل خرمشهر ،اهل ایرانم ...
گرچه نبود اما دید که چگونه در نبودش از شهرش دفاع کردند.
در  3خرداد جای خیلیها خالی بود...

