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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

1028000

1032800

518000

269000

172000

104880

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1284/10

17/22

43/88

52/99

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1/1285

1/5066

3/6732

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3455

3943

5250

943

2750

3104

4143

748

-

-

-

-

-

ش�هروند| اش��تغال یکی از اصلی ترین معضالت 
جامعه امروز ایران اس��ت و وزارت کار، تع��اون و امور 
اجتماعی مرجع اصلی رسیدگی به این معضل بزرگ. 
با آمدن دول��ت یازده��م، وزارت کار با محوریت علی 
ربیعی وعده هایی برای حل اشتغال داد. حال مقامات 
این وزارتخانه با همکاری س��ازمان یونیدو )س��ازمان 
توسعه صنعتی سازمان ملل( درحال تنظیم و اجرای 
طرحی هستند تا براساس سیاست گذاری در اشتغال 
به ص��ورت علمی و عملی اجرا ش��ود. ن��ام این طرح 
»تکاپو« است و به همین منظور اولین کارگاه آموزشی 
آن با نام »سیاس��ت گذاری و مداخله برای اش��تغال 
پایدار« با حضور ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی، آمادو 
نماینده یونیدو در ایران و عیسی منصوری، مشاور وزیر 
تعاون و نماینده ای��ران در یونیدو و جمعی از معاونین 
اش��تغال ادارات کل کار در اس��تان های کشور، صبح 
دیروز )11 بهمن ماه( برگزار شد. از وقایع این نشست 
علمی که تا 15 بهمن ادامه دارد، گزارشی می خوانید: 

آغاز هماهنگی برای سياست های شغلی
این کارگاه آموزش��ی که نقش هماهنگ کننده و 
تبیین سیاست های جدید وزارت کار را با ادارات کل 
استان ها دارد با س��خنرانی ربیعی آغاز شد. وزیر کار، 
تعاون و امور اجتماعی ابتدا به نکاتی اش��اره کرد که 
به ب��اور او، در صورت بی توجهی به آنها کش��ورهایی 

همچون ایران دچار مشکالت بنیان افکن می شوند.
وی اولین نکته را این گونه عنوان کرد: رشد جمعیت 
ناشی از بهبود بهداش��ت باعث می شود که جمعیت 
جوان شکل بگیرد و مطالباتی داشته باشد. دوم این که 
کشورهای درحال توس��عه قادر به ایجاد فرصت های 
برابر اجتماعی نیستند و پدیده نابرابری در آنها شکل 

می گیرد. 
او ادامه داد: گروه های اجتماعی ناتوان فرصت های 
برابر به دست نمی آورند و در چنبره نابرابری، ناتوان تر 
می ش��وند. پس روزبه روز در ورطه فقر فرو می روند. 
این جاس��ت که آس��یب های اجتماعی متعددی به 
وجود می آید. جمعیت غالب بعضی از این استان ها را 

نیز همین گروه ها تشکیل می دهند.
وی افزود: س��ومین نکت��ه پدیده فقدان نش��اط 
اجتماعی است. وقتی از جامعه می پرسیم آیا فردا بهتر 
از امروز است پاسخ مناسبی نمی دهد؛ یکی از دالیلش 
بحث اشتغال است. اش��تغال مسأله مهمی است. اما 
نحوه برخورد با این امر مهم فعال سیکل معیوبی است 
که مدام درحال تکرار ش��دن است. یعنی چون فقیر 
هس��تیم ناتوانی داریم. چون ناتوانی داریم از مراتب 
آموزش��ی باال بهره مند نمی ش��ویم. چون از آموزش 
بهره مند نمی شویم نمی توانیم تعامالت مثبت داشته 
باشیم و چون تعامل نداریم خانواده نمی تواند توانمند 
ش��ود و همچنان بخش��ی از جامعه ما در این چرخه 

معیوب فرو می افتد.
2 راهکار مقابله با بحران

وزیر کار، راهکار مقابله با مشکالت اشتغال ایران را 

در دو راهکار دانست که باید همدیگر را تأیید کنند. 
او توضیح داد: اول ارایه برنامه توانمندس��ازی است و 
دوم ایجاد اشتغال. باید در سیاست هایمان تجدیدنظر 

کنیم. متاسفم که می گویم وقتی 
ب��ه برخ��ي صدك ه��اي پایین 
جامع��ه می نگری��م می بینی��م 
که دارن��د فقر زی��ادي را تجربه 
می کنند. می بینی��م درآمدهای 
بسیار پایین دارند و اغلب فسادها 
هم در این جا شکل می گیرد. ما 
آژیر این آس��یب ها را باید به صدا 
درآوریم و برنامه ری��زی کنیم و 
انتظ��ار داریم ک��ه همکارانمان 
در ادارات و اس��تان ها هم همین 

مشی را در پیش بگیرند.
ربیع��ی تأکید ک��رد: ما بیش 
از آن ک��ه ب��ه توانمندس��ازی 
کنی��م  فک��ر  ش��هروندان 
سیاس��ت های صدق��ه ای را در 
پی��ش گرفتی��م؛ فک��ر کردیم 

با تزریق پ��ول می توانیم اف��راد را ثروتمند کنیم. در 
همین پرداخت های صدقه ای هم کرامت انس��ان ها 
رعایت نشد. هم کرامتشان را گرفتیم و هم ناتوانشان 
گذاش��تیم. وضع طوری شد که در بعضی از استان ها 
11 درصد افراد تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی 
هس��تند. وزیر، راهکار را در آموزش دانست و اظهار 
کرد: ما به دنبال همکاری با وزارت آموزش و پرورش 
و سازمان بهزیستی هس��تیم تا یکسری برنامه های 
آموزش��ی را دنبال کنیم. مثال آمار کودك بازمانده از 
تحصیل دیگر نداشته باشیم. این کار را در کرج شروع 

کردیم و تاحدود زیادی هم موفق شدیم.
رویکرد تازه اشتغال و تشریح طرح تکاپو 

ربیعی با بی��ان نق��ش و اهمیت هم��کاری تمام 

دس��تگاه ها برای آموزش گفت: هم��ه باید همکاری 
کنند. س��ازمان فنی و حرفه ای باید به سمتی پیش 
برود که هم مهارت فنی را مورد توجه قرار دهد و هم 
مهارت آمادگی را؛ دس��تور دادم 
که از فعالیت ارتدوکس و سنتی 
دست کشیده شود. یعنی این که 
فقط به دنبال پ��رورش ماهی و 
جوشکاری و امثالهم نرویم. باید 
به سمت آموزش س��یار برویم و 
آموزش را مدرن کنیم. این برنامه 
را باید از مناطق محروم ش��روع 

کنیم.
همچنی��ن  داد:  ادام��ه  او 
کارشناس��ان اس��تانی ما باید از 
یک جانشینی بیرون بیایند زیرا 
حتی بخش خصوصی هم پشت 

میزنشین شده است.
او تأکید کرد: کارشناس��ان ما 
باید به مناطق مح��روم بروند و 
آدم ها را شناسایی کنند. باید به 
سمت آموزش های مهارتی برویم. باید اجماع  سازی 
کنی��م و گروه ه��ای اجتماعی کوچک را در س��طح 
روستاها و شهرهای کوچک داشته باشیم. باید تفکر 

و رویکرد نو را در وزارتخانه آغاز کنیم.
وزیر کار دولت تدبیر و امید این رویکرد نو را »تکاپو« 
نام نهاد ک��ه جزییاتش را این گونه بی��ان کرد: دولت 
مکلف است که ابزار را دراختیار مردم متقاضی شغل 
قرار دهد. این فرآیندی است برای ارتقای توانمندی، 
آم��وزش دادن، آمادگی برای تعام��الت اجتماعی و 

اجرای طرح تکاپو.
ربیعی گفت: در این طرح شغل های غیررسمی هم 
رسمی می شوند و مفهوم اشتغال عوض می شود. یکی 
از مشکالت اشتغال این است که ایجاد اشتغال را تنها 

در اقتصاد کالن می دانند درحالی که اش��تغال بزرگ 
در کارخانه های بزرگ و صنایع پتروشیمی و نفت رخ 
نمی دهد بلکه اشتغال بزرگ را باید با کسب و کارهای 
کوچ��ک ایجاد ک��رد. در بنگاه های خ��رد و کوچک 
می توانیم رشد مناسبی را تجربه کنیم. مخصوصا االن 
که در رکود اقتصادی هس��تیم. در طرح تکاپو ما باید 
هدفمان استان ها باشد و استان ها باید توانایی هایشان 
را شناسایی کنند و وضع اشتغال را سامان دهند. در 
این طرح مرحله اول پول و تس��هیالت نیست. چون 
همان گونه ک��ه تا االن هم تبعات��ش را دیدیم نه تنها 
پایدار نبوده که فس��اد هم ایجاد کرده. در طرح تکاپو 
تأمین مالی آخرین گام است. از همکاران انتظار داریم 

که در انتظار رشد بزرگ باشند و کوشش کنند.
کی روش اقتصادی در ایران 

وزیر کار از تجربه های موفق این طرح در یک سال 
گذشته گفت: ما توانستیم در صنعت کفش و لباس 
موفقیت هایی داشته باش��یم و 500 هزار شغل ایجاد 
شده است. یا در بخش  آی تی اگر پهنای باند فقط یک 
مقدار بزرگ شود ش��غل های زیادی شکل می گیرد. 
در طرح تکاپو میراث فرهنگی و گردش��گری و جهاد 
کشاورزی باید با ما همکاری کنند. اگر هماهنگی بین 
این بخش ها به وجود بیاید مشکل اشتغال در بسیاری 

از استان ها حل می شود.
ربیعی در پایان اذعان کرد: در طرح تکاپو صندوق 
ارزی، فنی و حرف��ه ای، بانک ها و س��ایر نهادها با ما 
همکاری می کنند و در استان ها نیز معتقدیم که قادر 
هستیم با برنامه ریزی درست و ارتقای بنگاه های خرد 
بحث اشتغال را س��امان دهیم. ما باید پس از تجربه 
کش��ورهای دیگر که در این راه موفق بودند استفاده 
کنیم. اگر برای فوتبال ک��ی روش را می آوریم و اکثر 
مردم ه��م با وجود باخت ای��ران از عملکردش راضی 
هستند برای اقتصاد هم کسی مانند آمادئو )نماینده 

یونیدو( آمده است که می تواند به ما کمک کند.
سپس آمادئو پش��ت میکروفن رفت و به انگلیسی 
درباره توانایی های ایران در اج��رای این طرح گفت. 
پس از او عیس��ی منصوری مش��اور وزی��ر و نماینده 
ایران در یونیدو از اهمیت ظرفیت سازی دولت برای 
توسعه گفت و اولویت ارتقای کسب و کار در ایران. او 
که مدرس اصلی این دوره آموزشی است هماهنگی 
بین مدیران را برای اجرای طرح تکاپو مفید دانس��ت 
و وعده داد که هر سه ماه یک بار این نشست ها برگزار 
شود تا مدیران وزارتخانه به مفهوم و معنای واحدی 
دست یابند و کار بدون وقفه شکل گیرد. هدف اصلی 
ایجاد همصدای��ی مدیران اس��تان های دیگر با هم و 
تهران است تا از دل این کارگروه آموزشی توافقی برای 

برداشتن گام های بعدی حاصل شود.
در ادامه این کارگروه، معاونین ادارات کل استان ها 
از مشکالت اشتغال در اس��تان های خود گفتند و از 
مدیران ارشدشان خواستند که این طرح را نیمه کاره 

رها نکنند و به فکر تداوم آن باشند.

وعده وزیر کار برای تغيير مفهوم اشتغال در قالب طرح تکاپو

شغلهایغیررسمی،رسمیمیشوند
  طرح اشتغال پایدار با همکاری »یونيدو« اجرایی می شود

از تاالر چه خبر 

   به�ره مالکانه را یک س�اله تعيين نکنيد| 
حس��ن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس 
اوراق بهادار درباره آخرین تحوالت مربوط به بهره 
مالکانه تأکید کرد: کاهش 5 درصدی بهره مالکانه 
دولت از معادن امیدوار کننده است و بازار سرمایه 
انتظار دارد که مجلس نگاه حمایتی بیش��تری به 
این صنعت داشته باش��د. او افزود: موضوع تعیین 
بهره مالکان��ه در بودجه س��ال 94، ی��ک برنامه 
کوتاه مدت است که امکان برنامه ریزی بلندمدت 
را از س��رمایه گذاران س��لب می کند، بنابراین اگر 
موض��وع تعیین به��ره مالکانه از بودجه س��االنه 
خارج شود، اطمینان بیشتر سرمایه گذاران برای 

برنامه ریزی بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.

  بورس ان�رژی آماده عرضه نفت صادراتی| 
علی حس��ینی، مدیرعامل بورس ان��رژی در این 
خصوص اظهار کرد: همه زیرساخت ها برای عرضه 
نفت خام صادراتی و دیگ��ر فرآورده های نفتی در 
بورس انرژی وجود دارد و آماده همکاری با وزارت 
نفت در مسیر اجرای مصوبه مجلس هستیم. وی 
افزود: مصوبه نمایندگان مردم در خانه ملت سبب 
شفاف شدن بیشتر بازار و نیز تشویق پاالیشگاه ها 
برای معامله در بورس انرژی می شود و بدون تردید 
اجرایی شدن این قانون می تواند در مسیر خروج از 

رکود غیرتورمی تأثیرگذار باشد.

  به شرایط بنيادی سهام توجه ویژه کنيد| 
مدیر صندوق س��رمایه گذاری آگاه با بیان مطلب 
فوق گفت: دلیل اصلی برگش��ت بازار، افت شدید 
قیمت س��هم ها طی یک م��اه اخیر اس��ت که در 
کوتاه مدت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت رقم 
خورده بود. او با تأکید بر این نکته که باید به شرایط 
بنیادی سهم توجه ویژه ای شود، خاطرنشان کرد: 
در فضای فعلی نمی توان با قطعی��ت از ادامه روند 
بازار صحبت کرد و همچنان باید منتظر روش��ن 
شدن ش��رایط اقتصاد جهانی و چش��م اندازهای 
روشن تری بود اما در این نکته که در شرایط فعلی 

قیمت ها خیلی افت کرده است شکی وجود ندارد.

  هزار و 500 ميليارد ریال معامله فرابورسی| 
ارزش معامالت فرابورس ای��ران در روز 11بهمن 
به بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال رس��ید و 
شاخص این بازار با 14واحد افزایش، عدد 736 را 
نشان داد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
با معامله 16 میلیون و 220 هزار س��هم به ارزش 
35 میلیارد و 230 میلیون ریال بیشترین حجم و 

ارزش معامالت را به خود اختصاص داد.

اتفاق روز

بخشنامه جدید بانک مرکزی 

بانکهابرایمسکنکمدرآمدها
پولواریزمیکنند

بانک مرکزی در بخش��نامه ای، تم��ام بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری را ملزم به واریز نیم درصد 
درآمد مشمول مالیات به حساب خزانه برای تهیه 
مسکن افراد کم درآمد کرد. در این بخشنامه تصریح 
شده است: به منظور تأمین مسکن برای محرومان 
سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 
است عالوه بر وصول مالیات های مقرر، نیم درصد از 
درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را اخذ و به 
حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل صد درصد 
وج��وه دریافتی از حس��اب خزان��ه در قالب قانون 
بودجه به حس��اب 100 حضرت ام��ام)س( )ویژه 

کمک به مسکن محرومان( واریز کند.

رشد 288 واحدی شاخص پس از نوسان های اخير

رویخوشبورسبهسهامداران

ش�هروند| بعد از مدت ها نزول شاخص بورس 
تهران دی��روز باالخره هفته کاری خود را با رش��د 
آغاز کرد. به ای��ن ترتیب بازار س��هام روی خوش 
به سهامداران نش��ان داد و پس از مدت ها رکود و 
انزوا با افزایش قیمت ها و تشکیل صف های خرید 
مواجه شد. افزایش قیمت نفت در کنار تصمیمات 
اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره مالکانه معادن 
موجب ش��د تا انگیزه خرید در بورس تقویت شده 
و سهامداران تاالر شیش��ه ای افزایش یابد. در این 
روز اغلب سهام شرکت ها مثبت شده و بانکی ها و 
خودرویی ها از بیشترین استقبال برخوردار شدند 
به طوری که با حاکم ش��دن جو مثب��ت در بازار و 
افزایش تقاضا دماسنج بازار سرمایه 288 واحد رشد 

کرد و به نیمه 65 هزار واحد رسید.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل 

30 شركت بزرگ 

آزاد شناور 

بازار اول 

بازار دوم 

صنعت

 65542.8

 2941

 74418.8

 48250.2

 129117.5

54902.6

 286.7

 8.5

 535.7

 218.4

 517.5

119.8

 0.44

 0.29

 0.73

 0.45

 0.4

0.22

درصدتغييرمقدار

  در اولين کارگروه علمی 
وزارت کار مطرح شد: 

طرح ملی »تکاپو« راهکار 
حل معضل اشتغال در 

کشور است
  در بعضی استان ها 
11 درصد مردم تحت 
 پوشش کميته امام 

و بهزیستی اند
  به جای توانمندسازی 
شهروندان، سياست های 

صدقه ای پيش گرفتيم

نرخ نامه

  پایان فعالي�ت پاناس�ونيک در چين: 
شرکت پاناس��ونیک تولید تلویزیون در چین را 
متوقف کرده و تصمیم دارد ت��ا قرارداد برای این 
کار را لغو کند. این آخرین زنجیره از شرکت های 
الکترونیک ژاپنی اس��ت که در میان فشارهای 
س��نگین قیمتی در بازارهای بین المللی فعال 
بوده اند. این خبر هنوز ب��ه 300 کارگر کارخانه 

اعالم نشده است. )رویترز(
  بدهی یونان بخش�يده نمی شود: آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان پیشنهاد لغو بدهی های 
یون��ان را رد ک��رد. ب��ه این ترتیب تن��ش میان 
دولت رادیکال جدید یون��ان و اعتباردهندگان 
بین الملل��ی ش��دت گرفته اس��ت. م��رکل در 
مصاحبه ای گفت: تاکن��ون برخی وام دهندگان 
بخش خصوصی به طور داوطلبانه بدهی شان را 
بخشیده اند و بانک ها میلیاردها دالر از بدهی این 

کشور کاسته اند. )بيزنس اینسایدر(
  روسيه صاحب یک سوم طالی جهان: 
روس��یه در 11ماه نخست  س��ال 2014 حجم 
قابل توجهی از طالی عرضه ش��ده در جهان در 
این م��دت را خریداری کرده اس��ت. بنابر اعالم 
گولدکور، بانک مرکزی روس��یه با هدف تقویت 
روب��ل، واحد پولی این کش��ور، اق��دام به خرید 
حجم��ی معادل 6.1 میلی��ارد دالر ط��ال از بازار 
جهانی در  س��ال 2014 کرده است. روسیه طی 
 سال گذش��ته میالدی 152 تن طال خریداری 
کرده که نسبت به  سال 2013، حدود 123 درصد 

افزایش داشته است. )راشاتودی(
  اص�رار اعض�ای اصل�ی اوپ�ک ب�ر 
عدم کاهش توليد: میزان تولید نفت اوپک در 
نخستین ماه  سال جدید میالدی به رغم کاهش 
ش��دید قیمت نفت به 30.37 میلیون بشکه در 
روز رس��ید. عرضه نفت اوپ��ک در ماه جاری به 
علت افزایش ص��ادرات آنگوال و باال ماندن تولید 
نفت عربس��تان و دیگر تولیدکنندگان حاشیه 
خلیج فارس افزایش یافت. این نش��ان  می دهد 
که اعضای کلیدی اوپک همچنان بر عدم کاهش 

تولید اصرار دارند. )رویترز(

اقتصاد جهان

رخداد

آب پاکی روی دست واردکنندگان

هیچنیازیبهواردات
شکروبرنجنداریم

شهروند| وزیر جهادکش��اورزی گفت: واردات 
برنج و ش��کر تا اطالع ثانوی ممنوع اس��ت و هیچ 
نیازی ب��ه واردات این دو محصول نداریم. او افزود: 
این که عده ای همچن��ان به دنب��ال واردات برنج 
و شکر هستند، جزء طبیعت ش��ان است و ما نیز 
به عنوان متولی تولید و تأمین محصوالت موردنیاز 
کش��ور وظیفه خودم��ان می دانیم ت��ا از واردات 
بی رویه ای��ن دو محصول جلوگی��ری کنیم. وی 
تصریح کرد: آنچه مس��لم است نباید محصوالت 
کش��اورزی خارجی ارزان تر از محصوالت داخلی 
باش��د، بنابراین مجوزی برای واردات شکر برای 
عرضه به صورت آزاد داده نخواهد ش��د و واردات 
آن ممنوع اس��ت. وی درخصوص حل مشکالت 
کارخانجات تولیدکننده ش��کر از مح��ل واردات 
شکر به عنوان تأمین مواداولیه نیز گفت: مجوزی 
از ش��ورای اقتصاد دریافت کردیم تا کارخانه های 
تولیدکننده داخل به هر میزان که تولید می کنند، 
امکان واردات شکر داشته باشند و تعهدی در قبال 
پرداخت مابه التفاوت قیمت واردات و تولید داخل 
ندارند و در این زمینه معاف هستند تا فاصله میان 

قیمت شکر داخلی و خارجی حفظ شود.

گروه اقتصادی شهروند| براس��اس قانون بین المللی، پناهجو 
کسی است که خارج از کشور یا محل زندگی اش زندگی می کند و 
بیم از جان خود دارد. چنین فردی نمی تواند به کشور خود بازگردد. 
تعداد چنین افرادی در دنیای امروز کم نیس��ت. جنگ های مداوم، 
خشکس��الی، بیکاری و ... به مهاجرت افراد منجر می شود. می توان 
ادعا کرد ریشه بسیاری از مهاجرت های ناخواسته ای که در دنیای 
امروز انجام می شود، اقتصادی نیست. نبود امنیت اقتصادی عامل 
بسیاری از این مهاجرت های ناخواسته است. براساس آمار سازمان 
ملل تعداد پناهجویان درحال حاضر در جهان برای نخستین بار پس 
از جنگ جهانی دوم به 51/2  میلیون نفر رس��یده است. این تعداد 

در سراسر جهان پراکنده اند و ناخواسته تبعات اقتصادی زیادی به 
کشور میزبان تحمیل می کنند. فراهم کردن سرپناه، کار، آموزش و 
بهداشت برای پناهجویان هزینه های سنگینی دارد که البته سازمان 
ملل در برخی برنامه های خاص خود بودجه هایی را  برای این منظور 

درنظر گرفته است. 
اغلب این پناهجویان از کشورهای جهان سوم  یا مناطقی هستند 
که جنگ در جریان اس��ت. به همین دلیل آنها مجبور به مهاجرت 
شده اند و در نتیجه به نزدیک ترین کشورهای همسایه فرار می کنند. 
بخش اعظم جمعیت پناهجویان را فلس��طین )4/8میلیون نفر(، 
افغانستان )2/9  میلیون نفر(، عراق)1/8 میلیون نفر(، سومالی)700  
هزارنفر(، کنگو )456  هزارنفر( و... تشکیل می دهند. براساس آمار 
سال2011 نشریه اکونومیست از 20 کشور با باالترین تعداد پناهجو، 
پاکستان با 1.702.7 میلیون نفر بیشترین جمعیت پناهجویان را در 
خود جای داده اس��ت. پس از آن ایران با 886.5  هزار نفر در رده دوم 
این فهرست قرار دارد. سوریه نیز با 755.4  هزار نفر رده سوم را به خود 
اختصاص داده است. نگاهی به فهرست اکونومیست نشان می دهد، 
اغلب کش��ورهای میزبان پناهجویان درحال توسعه هستند که بار 
اقتصادی این پناهجویان را تحمل می کنند. یکی از استثناهای این 

فهرست کشور آلمان است که حدود 571/1هزار پناهجو را در خود 
جای داده است. کشور دیگر این فهرست چین است. این کشور در 
رده هشتم قرار دارد و 301 هزار پناهجو در آن اقامت دارند. آمریکا نیز 
264/8  هزار پناهجو را در خود جای داده است و در رده دهم فهرست 
اس��ت. همچنین کش��ورهای انگلیس و هند به ترتیب با 193/5 و 
185/1هزار پناهجو در رده های 15 و 16 فهرست اکونومیست قرار 
دارند. سیاست های مهاجرتی و پناهجویی این کشورها همچنین 
رویای دستیابی به امکانات و زندگی بهتر سبب می شود بخشی از 

پناهجویان در پی اقامت در این کشورهای توسعه یافته باشند.

گزارش اکونوميست از کشورهایی با بيشترین ميزان پناهجو

ایرانمقامدومبیشترین
تعدادپناهجورادارد

 51/2  ميليون پناهجو به دنبال خانه جدید
  براساس آمار 2011 ایران پس از پاکستان  بيشترین پناهجو را

 در خود جای داده است

یادداشت

سال های سال اس��ت که نظام بانکی کشور مورد 
نقد همگانی قرار دارد. از روس��ای جمهوری گرفته 
تا وزرا و کارشناسان و عموم مردم. اما اینکه چرا این 
نقدها راه به جایی نبرده و به اعتقاد برخی کارشناسان 
بعد از این هم نخواهد برد موضوعی است که بارها و 
بارها در وصف آن گفته شده است. تعیین نرخ سود 
تسهیالت و سپرده های بانکی از مهم  ترین ابزارهایی 
است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا بتواند از 
این طریق تاثیری جدی روی فعالیت های اقتصادی 
بگذارد. معم��وال بانک مرکزی با تعیی��ن این نرخ، 
سیاس��ت پولی خود را اعمال می کند به طوری که 
اگر قصد تعیین سیاست پولی انبساطی وجود داشته 
باشد،  در جهت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیالت 
بانکی گام بر می دارد و اگر بخواهد سیاستی انقباضی 
را پیش بگیرد در جهت افزایش نرخ سود تسهیالت 

و  سپرده حرکت می کند. با این تعاریف بانک مرکزی 
اگر قصد داشته باش��د با توجه به شرایط اقتصادی 
برای تغییر وضعیت رکود تالش کند و اقتصاد را به 
سمت رونق پیش ببرد، سیاست اول را مدنظر قرار 
می دهد تا با  ایجاد انبساط پولی از طریق کاهش نرخ 
سود تسهیالت، شرایط را برای کاهش قیمت پول 
و استفاده فعاالن اقتصادی از وام بانکی فراهم کند. 
اعمال سیاست دوم و افزایش نرخ سود هم، سیاستی 
انقباضی محسوب می شود که ضدتورم خواهد بود 
چراکه در این شرایط تالش می شود با توجه به نرخ 
باالی تورم، حجم نقدینگی در کشور کاهش یابد. با 
این تحلیل می توان گفت که افزایش نرخ سود بانکی 
به رکود دامن می زند و کاهش آن اثرات تورمی دارد. 
امروزه بای��د چالش های نظام بانکی را در بس��تری 
وسیع موردتوجه قرار داد. بستری فراگیر همچون 
فساد. متاس��فانه نظام بانکی کش��ور در سال های 
متمادی به ویژه در خالل 8س��ال دولت نهم و دهم 
عمال نه در خدمت توسعه اقتصادی بلکه در جهت 
تقویت فرآیندی ضدتوس��عه یعنی فس��اد حرکت 
کرده اس��ت. آنچه در یک س��ال اخیر توسط دولت 

یازدهم در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفته اگرچه 
در جهت گیری مثبتی به حساب می آید اما ناکافی 
بوده و نتایج مطلوبی به همراه نداش��ته است، البته 
در این راستا موضع گیری های صریح و چندین باره 
مش��خص رئیس جمه��وری در مبارزه با فس��اد و 
برخورد با متخلفان بانکی، برجسته و حایزاهمیت 

است.
ش��واهد نش��ان می دهد که به  رغم اتخاذ برخی 
سیاست ها و راهکار برای اصالح نظام بانکی از سوی 
دولت یازدهم، بسیاری از بانک ها تالش هایی برای 
دور زدن اقدامات دولت را آغاز کرده اند و سعی دارند 

کماکان از فضای رانتی موجود بهره ببرند.
در اینجا باید به این سوال پاسخ داد؛ چرا در خالل 
8س��ال حضور دولت نهم و دهم حض��ور بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری در کش��ور به اینگونه 
افزایش یافت؟ چه عاملی موجب اش��تیاق افراد و 
نهادهای مختلف برای حضور در بازار پولی کش��ور 
شد؟ در پاس��خ باید گفت که طی آن 8سال، رشد 
درآمدهای نفتی، تغذیه بس��یاری از این بانک های 
خصوصی و موسس��ات اعتباری را در کشور فراهم 

کرد در حالی که تع��داد زیادی از آنها اس��تحقاق 
حضور  در این بازار را نداشتند. موج فساد اقتصادی 
در آن سال ها زمینه عبور منابع مالی گسترده از این 
بانک ها و موسسات مالی را فراهم کرد و آنها ظرفیت 
بزرگی برای اعتباردهی و پرداخت سودهای هنگفت 

به افراد مشخص را ایجاد کردند.
برمبن��ای این ام��ر به نظر می رس��د ک��ه امروز 
مهم ترین و نخس��تین راهکار ب��رای اصالح نظام 
بانکی کشور و مبارزه با فساد سیستم بانکی، انحالل 
این موسسات مالی و اعتباری یا ادغام آنها در سایر 
بانک هاس��ت. بدون ش��ک هر اقدامی غی��ر از این، 
هرگونه هدفگذاری برای اصالح سیس��تم بانکی و 
احکام نظام  پولی بی نتیجه باقی خواهد ماند. عالوه 
بر این از برنامه ریزان اقتصادی و مردان دولت انتظار 
می رود خطر تداوم فعالیت ای��ن بخش ها در نظام 
پولی و نتیجه ادامه فس��اد نظام بانک��ی را در قالب 
گزارشی رسمی تهیه کرده و آن را در اختیار مقامات 
راس نظ��ام قرار دهند و نس��بت به خطر س��قوط 
اقتصادی و حتی اجتماعی کشور از بابت این چالش 

بزرگ اطالع رسانی کنند. 

نظامبانکیچگونهدوبارهبهریلاصلیاشبازخواهدگشت

مجيد سليمي بروجني
کارشناس اقتصادی


