
اِن ُقلت سازندگان مسکن در مورد قیمت ها

مسکن در چه صورتى دوباره گران 
خواهد شد؟

وضعیت بیمه دى از زبان مدیرعامل: سرمایه گذارى 
1700 میلیارد تومانى
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صفحه 5صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 7

راه خالصى از َشر تورم
تحلیل بازار سهام؛ بورس چرا به این روز افتاد؟

سایه ترس و نا اطمینانى 
بر فراز بورس

شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه 99 به 47,77 واحد رسید
رکود همچنان باقى مى ماند
مولفه هاى اقتصادى که آزاد نیست

رتبه ایران در شاخص آزادى اقتصادى افت کرد

مسیرهاى منتج 
به کاهش تورم

تاثیر شایعات فضاى مجازى 
بر بازار سرمایه

کره جنوبى طلب ایران 
را مى دهد؟

آمریکا قربانى کرد 
و قربانى شد

رییــس کل بانک مرکــزى اخیرا اشــاره کرده اند که با 
کاهش انتظارات تورمى، پیش بینى مى شود که شاخص 
کلى تورم در کشور کاهش پیدا کند و پس از آن قیمت 
اقالم مصرفى نیز پایین  آید.  باید دید آیا این پیش بینى 

از بازار ارز کشور، درست است یا نه؟ ... 

یکى از مســایل و مشکالت اساسى که به شدت در بازار 
ســرمایه این روزها و به خصــوص در طول هفته جارى 
بــا آن رو به رو بودیم، داغ بودن بازار شــایعات به ویژه 
در بســتر فضاى مجازى بوده اســت که سرعت انتشار 

اطالعات چه درست چه غلط در آن بسیار باالست ...

پول هاى بلوکه شــده ایران در کره جنوبى به چالش دو 
کشــور در روابط مالى کنونى تبدیل شــده است. چند 
مشــکل دســت به دســت هم داده تا نزدیک به هفت 
میلیــارد دالر از پول ایران در کره جنوبى بلوکه شــود. 

مهم ترین مسئله، عدم تصویب لوایح مربوط به ...

رابرت الیتایزر که دســت راســت ترامپ در امور تجارى 
اســت گله کرده که افزایش مازاد تجارى کاالهاى ویتنام 
بــا آمریکا اصًال در حالت عادى امکاِن رخداد نداشــته و 
حتماً دســتکارى در ارزش واحد پول ویتنام باعث ایجاد 
این وضع شده است. ترامپ حتى پا را از این هم فراتر ...
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دیوید داولسیدحسین سلیمىمعصومه ترکمان احمدىکمال سیدعلى

د   وهفته نامه اقتصاد   ى-   فرهنگى- سال هفتم- شماره98  
نیمه دوم دى 1399- قیمت 2000 تومان

دالر تامحدوده 19 تا 21 هزار تومان کاهش خواهد یافت

چشم انداز بازار سکه و دالر در بهمن 99

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

نقش نهاد نظارتى دربازار سرمایه کجاست ؟!نقش نهاد نظارتى دربازار سرمایه کجاست ؟!

حال بورس براى چه حال بورس براى چه 
کسى کسى خوب خوب است؟است؟

  اگرچه دنیاى قوانین بسیار پیچیده و گا ها مبهم است و همچنین 
نگارنده تخصص حقوقى ندارد، اما ماده 2 قانون مجازات اســالمى 
به صراحت جرم را اینگونه تعریف مى کند: «هر فعل یاترك فعلى 
که در قانون براى آن مجازات تعیین شــده باشــد، جرم محسوب 
مى شــود»؛ بنابراین اولین چیزى که باید بــه آن توجه کرد، این 

است که جرم بى شک تنها، انجام کار نیست.
در برخــى مواقع عــدم انجام کار نیز جرم اســت؛ مثال در هنگام 
تصادف اگر کســى در جاى خلوت به شــخصى صدمه زده و او را 
رها مى کند و با این رهاســازى آسیب بیشــترى به شخص وارد 
مى شود یا از خونریزى زیاد مى میرد، این ترك فعل، جرم محسوب 
مى شود. یکى از شــروط اساسى معامله منصفانه این است که دو 
طرف معامله (خریدار و فروشــنده) در زمان معامله داراى شرایط 
مســاعد بلوغ و عقلى مســاعد باشند. اما در طى ســال 99 بازار 

سرمایه با شرایطى بسیار مبهم مواجه گردید...



ترقى اقتصادى : متوســط درآمد ســاالنه یک خانوار شــهرى با 24,4 
درصد افزایش از 435 میلیون ریال در سال 1397 به 541 ریال در سال 
1398 رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال قبل طى 
سال هاى 1392 تا 1398، مربوط به افزایش درآمد در سال 1398 نسبت 
به سال 1397 است. طى سال هاى مزبور متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 

شهرى 17,6 درصد افزایش یافته است.
یکى از اساســى ترین مطالعات آمارى که به منظور نیل به اهداف مختلف 
اقتصادى و اجتماعى، در اغلب کشورهاى جهان صورت مى گیرد، بررسى 
هزینه و درآمد خانوار اســت. از طریق این بررســى مى توان به چگونگى 
هزینه هــا و درآمدهاى خانوار و روند تغییــرات آنها و نیز آمار و اطالعات 
گوناگون دیگرى پى برد. در طرح هزینه و درآمد خانوار که توســط مرکز 
آمار ایران براى مناطق شــهرى و روستایى اجرا مى شود، درآمد معادل با 
«مجموع درآمد پولى و غیرپولى» در نظر گرفته مى شود و اجزاى مختلفى 

را در برمى گیرد و لزوماً به معناى «میزان دریافتى نقدى خانوارها» طى یک 
ســال نیست؛ درآمد خانوار (پولى و غیر پولى) از سه بخش درآمد حاصل 
از مشــاغل مزد و حقوق بگیرى (عمومى، تعاونى و خصوصى)، مشــاغل 
آزاد کشاورزى و غیر کشاورزى و درآمدهاى متفرقه (حقوق بازنشستگى 
برآورد اجاره بهاى مسکن شخصى و سایر منابع که شامل درآمد حاصل از 
حساب هاى پس انداز سپرده و سهام، کمک هزینه تحصیلى، درآمد حاصل 
از اجاره منزل، باغ، زمین، کمک هاى دریافتى از سازمان هاى اجتماعى و...) 
تشکیل شده است. حاال با توجه به این آمار، مرکز آمار و اطالعات راهبردى 
وزارت کار به بررسى درآمد خانوارهاى شهرى و روستایى کشور برحسب 

ویژگى هاى شغلى سرپرست خانوار پرداخته است.
در این گزارش به بررســى درآمدهاى خالــص خانوار (اعم از پولى و غیر 
پولى) از منابع مختلف درآمدى با توجه به ویژگى هاى شــغلى سرپرست 
خانوار (وضع شغلى، گروه شغلى و فعالیت اصلى محل کار) پرداخته شده 
است. الزم به ذکر است در یک خانوار ممکن است هیچ فرد شاغلى وجود 
نداشته باشــد و درآمد خانوار از منبع درآمدهاى متفرقه باشد. از طرفى 
ممکن اســت در یک خانوار بیش از یک نفر شاغل وجود داشته باشد. در 
گزارش ضمن ارائه درآمد از مشاغل خانوار، درآمدهاى متفرقه خانوار نیز 

ارائه شده است.
 متوســط درآمد ساالنه یک خانوار شهرى با 24,4 درصد افزایش از 435 
میلیون ریال در ســال 1397 به 541 ریال در سال 1398 رسیده است. 

بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال قبل طى سال هاى 1392 تا 
1398، مربوط به افزایش درآمد در ســال 1398 نســبت به سال 1397 
است. طى سال هاى مزبور متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهرى 17,6 

درصد افزایش یافته است.
طى ســال هاى 1392 الى 1398، بیشــترین درآمد ســاالنه یک خانوار 
شــهرى به خانوارهایى اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه 
شــغلى «قانون گذاران، مقامات عالى رتبه و مدیران» قرار دارد. بیشترین 
افزایش درآمد در این گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در ســال 
1397 نسبت ب 1396 (29,7 درصد) است. کمترین درآمد ساالنه یک 
خانوار شهرى به خانوارهایى اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در 
گروه شغلى «کارگران ســاده» قرار دارد. بیشترین افزایش درآمد در این 
گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در سال 1398 نسبت به 1397 

(30,2 درصد) است.
قانون گــذاران، مقامــات عالى رتبــه و مدیران: 22,6 درصد از مشــاغل 
حقوق بگیــرى عمومى، 21,7 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى خصوصى 
0,1درصــد از مشــاغل آزاد کشــاورزى، 27,5 درصد از مشــاغل آزاد 
غیرکشاورزى و 28,1 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد 

از منابع متفرقه اصلى ترین منابع درآمدى این گروه از خانوارها است.
متخصصان (علمى و فنى): 37,1 درصد از مشاغل حقوق بگیرى عمومى 
0,1 درصد از مشــاغل حقوق بگیــرى تعاونى، 23,5 درصد از مشــاغل 

حقوق بگیرى خصوصى، 0,1 درصد از مشاغل آزاد کشاورزى، 6,9 درصد 
از مشاغل آزاد غیرکشاورزى و 32,2 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین 
کســب درآمد از مشاغل حقوق بگیرى عمومى اصلى ترین منابع درآمدى 

این گروه از خانوارها است.
تکنیســین ها و دســتیاران:21,5 درصد از مشاغل حقوق بگیرى عمومى 
26,2 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى خصوصى، 1,5 درصد از مشــاغل 
آزاد کشاورزى، 23,1 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزى و 27,7 درصد از 
منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از منابع متفرقه اصلى ترین منابع 

درآمدى این گروه از خانوارها است.
کارمندان امــور ادارى و دفترى: 39,9 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى 
عمومى، 29,6 درصد از مشــاغل حقوق بگیــرى خصوصى، 0,1 درصد از 
مشــاغل آزاد کشاورزى، 1,4 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزى و 28,9 
درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیرى 

خصوصى اصلى ترین منابع درآمدى این گروه از خانوارها است.
کارکنان خدماتى و فروشــندگان: 9,7 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى 
عمومى، 22,2 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى خصوصــى، 0,2 درصد 
از مشــاغل آزاد کشاورزى، 34,5 درصد از مشــاغل آزاد غیرکشاورزى و 
33,7 درصد از منابع متفرقه اســت، بنابراین کسب درآمد از مشاغل آزاد 

غیرکشاورزى اصلى ترین منابع درآمدى این گروه از خانوارها است.
کارکنان ماهر کشــاورزى، جنگلدارى و ماهیگیرى: 3,9 درصد از مشاغل 

حقوق بگیرى عمومى، 10,1 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى خصوصى، 
44,7 درصــد از مشــاغل آزاد کشــاورزى، 4,5 درصد از مشــاغل آزاد 
غیرکشاورزى و 36,7 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد 
از مشــاغل آزاد کشاورزى اصلى ترین منابع درآمدى این گروه از خانوارها 

است.
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط: 4,2 درصد از مشاغل حقوق بگیرى 
عمومى، 33,7 درصد از مشــاغل حقوق بگیرى خصوصى، 29,3 درصد از 
مشــاغل آزاد غیرکشاورزى و 32,6 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین 
کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیرى خصوصى اصلى ترین منابع درآمدى 

این گروه از خانوارها است.
متصدیان مونتاژکاران ماشــین آالت و دســتگاه ها: 5,0 درصد از مشاغل 
حقوق بگیرى عمومى، 27,3 درصد از مشاغل حقوق بگیرى خصوصى، 0,4 
درصد از مشاغل آزاد کشاورزى، 32,9 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزى 
و 34,2 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از منابع متفرقه 

اصلى ترین منابع درآمدى این گروه از خانوارها است.
کارگران ســاده: 6,1 درصد از مشاغل حقوق بگیرى عمومى، 52,2 درصد 
از مشاغل حقوق بگیرى خصوصى، 0,68 درصد از مشاغل آزاد کشاورزى، 
9,3 درصد از مشــاغل آزاد غیرکشاورزى و 31,9 درصد از منابع متفرقه 
است، بنابراین کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیرى خصوصى اصلى ترین 

منابع درآمدى این گروه از خانوارها است.

ترقى اقتصادى : سه شنبه نهم دى ماه بود که نخستین جلسه کمیته دستمزد شوراى عالى 
کار با حضور نمایندگان کارگرى، کارفرمایى و دولت برگزار شــد، جلســه اى که در آن با ارائه 
گزارش 75 صفحه اى از اقالم سبد معیشت کارگران، پیشنهاد مزد منطقه اى کارفرمایان رد شد 
و با درخواست گروه کارگرى از نماینده مرکز آمار به منظور ارائه گزارشى از اقالم مصرفى سبد 

معیشت خانوار هاى کارگرى دعوت به عمل آمد.
 کمیته دســتمزد شوراى عالى کار همه ساله با هدف بررسى هزینه هاى زندگى و تعیین رقم 

سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه مى دهد و رقمى که به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت 
تصویب مى شود مبناى مذاکرات دستمزد در سال بعد قرار مى گیرد. طى هفته هاى اخیر بانک 
مرکزى خط معیشت را در حالى 10 میلیون تومان اعالم کرد که سال گذشته اعضاى کمیته 
دستمزد، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین کردند. پیش 
از ایــن معاون روابط کار وزیر کار گفته بود به دلیل ناتوانى و عدم آمادگى واحد هاى تولیدى و 
صنعتى و شرایط اقتصادى کشور، در هیچ سالى نتوانستیم رقمى که کمیته مزد به عنوان هزینه 

سبد معیشت کارگران محاسبه مى کند را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم.این در حالیست که 
به نظر مى رسد در سال آینده حداقل دستمزد بیش از 20 درصد افزایش نخواهد یافت. حمید 
حاجى اسماعیلى عضو اسبق کارگرى شوراى عالى کار با اشاره به اینکه به نظر نمى رسد امسال 
نیز تغییر رویه اى در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد شود، اظهار داشت: قول هایى 
که نمایندگان کارگرى براى پیگیرى ترمیم مزد 99 و اعمال افزایش آن بر روى حداقل دستمزد 
ســال آینده داده اند، به نظر بنده به هیچ عنوان جنبه اجرایى نخواهد داشت، زیرا مدلى که بر 
اساس آن مذاکرات تعیین دستمزد صورت مى گیرد، به هیج عنوان شبیه آن چیزى که به صورت 
اســتاندارد در کشور هاى دیگر اجرایى مى شود نیست و براى همین نمى توان انتظار داشت که 
بهبود در این زمینه حاصل شود. وى افزود: این صحبت هایى که نمایندگان کارگرى انجام داده 
اند، در مورد افزایش بیشتر میزان دستمزد سال آینده بیشتر خوارك رسانه اى است و نمى تواند 
چیزى را تغییر دهد، در این رابطه باید بر اساس قانون کار مذاکرات تعیین دستمزد به صورت 

سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به صورت چانه زنى انجام شود و با 
تفاهم، اما شاهد هستیم که همیشه طى این سال ها نمایندگان کارگرى نتوانسته اند، کارى را از 
پیش ببرند. حاجى اسماعیلى گفت: درستش این است که دولت در ابتدا دخالتى در چانه زنى ها 
نداشــته باشد و نمایندگان کارگرى و کارفرمایى به چانه زنى ها و مذاکرات خود به بپردازند، تا 
شکل کار در آید و صحبت ها به نتیجه اى برسد، زمانیکه این مذاکرات مقدماتى تمام شد، دولت 
بیاید وسط و خواســته هاى کارگران و کارفرمایان را به هم نزدیک کند، این مدل قابل قبولى 
است که مى تواند اجرایى شود، اما االن درست برعکس است. وى خاطرنشان ساخت: تمامى این 
جلسات مقدماتى که تا قبل از اسفندماه برگزار مى شود، به نوعى فرمالیته است، در پایان سال 
دولت مى آید یک نرخى را به عنوان پایه در نظر مى گیرد و بعد از آن نمایندگان کارگرى تازه 
شروع مى کنند، به چانه زنى براى افزایش آن که در عمل نیز دولت هرکارى را که بخواهد انجام 

مى دهد و نمایندگان کارگرى نیز نمى توانند کارى را از پیش ببرند.

ترقى اقتصادى :  بررســى وضعیت گــزارش تورمى آذرماه از ایــن حکایت دارد که 
خانوار هاى ایرانى براى تهیه و تامین کاال و خدمات خود به طور متوسط نسبت به آذرماه 
سال گذشته 44.8 درصد بیشتر هزینه کردند. این افزایش در حالى رخ داد که نسبت به 
آبان متوسط افزایش قیمت دو درصد بوده و تورم ماهانه 1.2 درصد کاهش داشته است.
با این حال افزایش تورم در گروه حمل و نقل در ماه هاى گذشته با توجه به رشدى که 
در بــازار خودرو اتفاق افتاد، قابل توجه بوده و همچنان باالترین حد تورم نقطه به نقطه 
در این گروه وجود دارد، این در حالى است که حمل و نقل در آذر ماه نسبت به همین 
ماه در ســال گذشته 65.2 درصد افزایش قیمت داشته و تورم ساالنه براى گروه خودرو 

64.8 درصد بوده است.
در سایر اقالم مى توان به افزایش هزینه ها در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 60.8درصد 
میــوه و خشــکبار 76 درصد، نان و غــالت 59.9 درصد و مبلمان و لــوازم خانگى تا 
59درصد اشــاره کرد که باالترین میزان افزایش را نســبت به آذر ماه ســال گذشته 

داشته است.
در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین افزایش نسبت به آبان ماه مربوط به گروه شیر و پنیر 
و تخم مرغ با 10.3 درصد، روغن و چربى ها 10.4 درصد و میوه و خشکبار با 9.7درصد 

بوده است.
مرتضى افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه براى کنترل تورم باید 
مدیریت ها در کشــور اصالح شود، گفت: شاهد بیش از ســه دهه بى کفایتى در حوزه 
اقتصادى هســتیم، بنابراین این تورم و گرانى که االن وجود دارد، طى یک روز دو روز 
ایجاد نشــده، بلکه انباشت سال ها بى تدبیرى و سوء مدیریت است که با اتخاذ سیاست 

گذارى هاى غلط، وضعیت مملکت را به این روز در آورده اند.
وى افزود: بعضا برخى از کارشناســان مى گویند کشورى مانند ایران که نفت خیز است 
و با نفت اداره مى شــود، همیشه تورم در اقتصادش وجود دارد، اما به هیچ عنوان چنین 
چیزى صحیح نیست، اتفاقا تورم سه، چهار درصدى براى یک اقتصاد بسیار مفید بوده و 
نشان دهنده رونق است، اگر همین پول نفت را صرف تولید کاال و خدمات کنند، اقتصاد 
کشور زیر رو مى شود، بنابراین تورم فى ذاته امرى منفى نیست، ما طورى عمل مى کنیم 
کــه امروز تورم به یک معضل عمده براى اقتصاد ایران تبدیل شــده که راه عالجى نیز 

براى آن وجود ندارد.
افقه با اشــاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکى نیز به مانند یک تیغ دولبه عمل مى کند 
اظهار داشت: برخى از دوستان پیشنهاد مى دهند که دولت با افزایش نرخ سود، نقدینگى 
را از ســطح جامعه جمع کرده و از این طریق تورم را کنترل کند، اما این کار نیز فایده 
ندارد، چرا که مگر اقتصاد کشش چه میزان افزایش نرخ بهره را دارد، حداکثر 25 درصد 
بتوانند نرخ را افزایش دهند، با توجه به تورم 40 درصدى، با این نرخ سود، کسى حاضر 
نخواهد شــد در بانک سپرده گذارى کند، از سوى دیگر اقتصاد ایران کشش نرخ باالى 
30 درصد را ندارد، چرا که اگر شــما نرخ سود سپرده را باال ببرید، نرخ سود تسهیالت 
نیــز افزایش پیدا مى کند و با نرخ بهره 30 درصدى دیگر تولیدکننده توانى برایش باقى 

نمى ماند که وام بگیرد و تولید خود را افزایش و گسترش دهد.
این اقتصاددان اضافه کرد: در چنین شرایطى رکود تورمى که وجود دارد، تشدید خواهد 
شــد، زیرا که قدرت تولیدکننده از بین مى رود و رکود عمیق تر مى شود، زیرا که هزینه 
تولید به صورت سرســام آورى باال مى رود و دیگر تولید کننده در عهده اش نیست که 

بخواهد سرمایه در گردش را تامین کند و تولید خود را افزایش دهد، از سویى با افزایش 
نرخ ســود بانکى قدرت بانک ها براى خلق پول نیز افزایش مى یابد و آن ها از این طریق 

دوباره به رشد نرخ تورم دامن مى زنند.
 FATF این کارشــناس مســائل اقتصادى با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها و پیوستن به
شــرط الزم کنترل تورم است، اما شــرط کافى نیســت، ادامه داد: طبیعتا ما زمانیکه 
مى توانیم رشد اقتصادى را تجریه کنیم که در اقتصاد ثبات را شاهد باشیم، اما متاسفانه 
تمام این ســالیان گذشته کشــورمان همواره با تالطم هاى بسیار زیادى روبرو بوده و به 
نوعى آرامشــى حاکم نبوده، بنابراین نمى توان انتظار داشت که در چنین شرایطى تورم 
نیز وجود نداشته باشد، بر این اساس در ابتدا باید به مانند کشور هاى دیگر رفتار کرد و 
شرایط طبیعى داشت تا تازه برسیم اول خط، بعد از آن نیز باید مدیریت و برنامه ریزى 
داشــته باشیم تا بتوانیم به رشد اقتصادى و رفاه دست پیدا کنیم، اگر قرار باشد باز هم 
ناکارآمدى هاى مدیریتى سالیان گذشته نیز تکرار شود، بازهم شرایطى مشابه االن و چه 

بسا بدتر از این را نیز تجربه خواهیم کرد.

مسیرهاى منتج به کاهش تورم
رییس کل بانک مرکزى اخیرا اشاره 
کرده اند کــه با کاهــش انتظارات 
تورمــى، پیش بینــى مى شــود که 
شاخص کلى تورم در کشور کاهش 
پیدا کنــد و پس از آن قیمت اقالم 

مصرفى نیز پایین  آید.
 بایــد دید آیــا ایــن پیش بینى از 
بازار ارز کشــور، درســت است یا 
نــه؟ عواملى که مى توانــد نرخ ارز 
را تعدیــل کند و به تبــع آن تورم 
را کاهــش دهد، نیازمند بســتر و 
زمینه اى اســت که تا زمانى که ایجاد نشــود، ایــن پیش بینى ها به واقعیت 

بدل نمى شوند.
 بعــد از تحوالت اخیر بین المللى و انتخاب بایدن، قیمت ارز در کشــورمان 
به 22هزار رســید، اما چون بدون انتقال ارز این تعدیل صورت گرفت دوباره 

قیمت دالر به 26هزار تومان بازگشت.
 البته بعد از حضور بایدن پیش بینى کاهش نرخ ارز، محتمل اســت، اما این 
امر هم در صورتى قابل پیش بینى اســت که رخــداد غیر قابل پیش بینى را 

شاهد نباشیم.
 از سوى دیگر تصویب fatf که این روزها زمزمه هایى در خصوص آن شنیده 
مى شود، بر روى نرخ ارز اثرات مثبت کاهشى خواهد داشت. ضمن اینکه در 
خصوص ارزهاى صادراتى برگشتى و بهبود وضعیت ثبت سفارش متناسب با 
ارزهاى موجود و... نیز عواملى هستند که مى تواند سرنوشت نرخ ارز و کاهش 

آن طى ماه هاى پیش رو را مشخص کند. 
موارد بســیارى وجود دارد که در خصوص کاهش نرخ ارز و کنترل تورم اثر 
گذار اســت. براى سال ها واردات در کشــورمان، لنگر تورم بوده است. یعنى 
هر اندازه که قیمــت ارز روى قیمت هایى چون 1000تومان یا 3500تومان 
سرکوب مى شد که از این طریق واردات ارزان صورت مى گرفت، همواره این 

رویکردهاى وارداتى تورم را مهار مى کرد. 
اما اینکه تورم فعلى که 40درصد است، بعد از تحوالت اخیر کاهش پیدا کند 
و به 20 تا 30درصد برسد، امرى محتمل است. در این میان بودجه نیز یک 
گزاره اثرگذار در تعدیل نرخ ارز و مهار تورم است. بودجه سنواتى کل کشور 
دچار کســرى گسترده است، وقتى بودجه ها کسرى دارد و دولت هم تالشى 
براى کاهش هزینه ها صورت نداده، تبعات این وضعیت بر روى شاخص هاى 

کالن اقتصادى به عینه مشاهده خواهد شد.
 البته در برخى حوزه ها مثل حقوق و دستمزد با توجه به تورم افسارگسیخته 
دولت ناچار است که مبتنى بر نیازهاى کارکنان میزان پرداختى ها را افزایش 
دهد، اما در ســایر بخش ها شــاهد بهــره ورى و بهبود وضعیــت کلى مالى 
دستگاه ها نیستیم. ضمن اینکه اساس بودجه در کشورمان مبتنى بر عملکرد 

و بازدهى نیست. 
دســتگاه ها، نهادها، ارگان ها و... هر اندازه که سال گذشته دریافتى داشتند، 
امســال نیز درصدى بیشتر از بودجه ســال قبل دریافت خواهند کرد؛ بدون 
اینکه نهاد ناظرى در اقتصاد کالن کشــور، بررســى کند آیا این تخصیص ها 
مبتنى بر عملکرد مطلوب دستگاه هاى صورت گرفته یا بدون این شاخص ها 

عملیاتى شده است.
 وقتى بودجه کســرى داشته باشد، طبیعى است که دولت دستش به سمت 
بانک مرکزى و پول پرقدرت دراز مى شــود، این رویکرد اســتقراضى بدون 
تردید باعث افزایش تورم در کشــور خواهد شد. مساله اساسى در این میان 
این است که تحریم ها پایان پیدا کند و ایران بتواند فرآیند فروش نفت خود 

را در بازارهاى بین المللى از سر بگیرد.
 از ســوى دیگر ضرورت دارد تکلیف fatf هرچه ســریع تر تعیین شــود تا 
محدودیت هاى پیش روى تجارت و صادرات کشــور از میان برداشــته شود. 
وقتى تحریم ها ادامه داشــته باشــد، اقتصاد از ظرفیت هاى ارزى برآمده از 
صــادرات نفتى محروم مى شــود. در این صورت امکان ســرمایه گذارى در 
حوزه هاى مولد از میان مى رود. کاهش سرمایه گذارى هاى مولد نیز در نهایت 
تــوان کلى اقتصاد را براى رشــد و پویایى از میان مى بــرد. بودجه ها دچار 

کسرى مى شوند.
 در زمان کســرى بودجه دولت ها به سمت استقراض از بانک مرکزى حرکت 
مى کنند و نتیجه این استقراض هم در توسعه پایه پولى و تورم خود را نمایان 
مى کنــد. بنابراین براى مهار نرخ تورم، دولــت باید تالش کند این چرخه را 

معکوس سازد.
 یعنى زمینه هاى تحریم را از میان بردارد. روند فروش نفت را از ســر بگیرد. 
مســاله fatf حل و فصل شــود و در نهایت با بازگرداندن اقتصاد به شرایط 

عادى زمینه کاهش نرخ ارز و مهار تورم را فراهم کند.

ترقى اقتصادى : گرچه گزارش هاى رســمى از کاهش تورم 
در حوزه مسکن حکایت دارد، ولى همچنان هزینه خانوار هاى 
تهرانى براى خرید خانه حدود 83 درصد نبســت به پارسال 
بیشــتر شده اســت. در این رابطه گزارش مرکز آمار ایران در 
مورد وضعیت خرید مسکن در تهران در آذر ماه امسال نشان 
مى دهد که شــاخص به حدود 589 رسیده و این عدد نسبت 

به آبان ماه 8.5 درصد کاهش دارد.
بررســى روند تورم نقطه به نقطه در این ماه که نشــان دهند 
تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال قبل است حاکى از آن 
اســت که تورم نقطه اى به 83 درصد رسیده است، به عبارتى 
باید خریداران یک واحد مسکونى در شهر تهران نسبت به آذر 

1398، حدود 83 درصد بیشتر پرداخت کنند.
این در حالى اســت که در مورد قیمت مســکن دبیر کانون 
سراسرى انبوه سازان کشور گفت: ما به عنوان کارفرما، مخالف 
افزایش دســتمزد نیســتیم؛ در دو ماه آینده در حوزه تولید 
مسکن افزایش دســتمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این 
افزایش قیمت ها اعم از افزایش قیمت دستمزد و مصالح، تاثیر 
خود را بر قیمت مســکن خواهد گذاشــت و بــا توجه به این 

شرایط، بنده امیدى به کاهش قیمت مسکن ندارم.
فرشــید پورحاجت تصریح کرد: اگر تولیدى در حوزه مسکن 
نباشد، سونامى افزایش قیمت مسکن در کشور رخ خواهد داد. 
شرایط حال حاضر مسکن بى ثبات است که مرتبط با وضعیت 
اقتصادى کالن کشور است؛ اگر ثبات در اقتصاد نباشد، اقتصاد 

مسکن نیز بى ثبات خواهد بود.
دبیر کانون سراســرى انبوه سازان کشور افزود: بازیگران اصلى 
در حوزه مصالح ســاختمانى، در حال بــه هم زدن نظم بازار 
هســتند و امروز شاهد این هستیم که در شرایط بازار مسکن 
بــه هم ریختگى ایجاد مى کنند؛ قیمت فــوالد در هفته یا ماه 

گذشته به کدام سمت و سو رفته است؟
وى تصریح کرد: مســکن یک کاالى تولیدى اســت که تولید 
آن هزینه بر اســت و على رغم شعار هاى مختلفى که مجلس و 
دولت دادند، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانى هستیم. 
نرخ فوالد در همین دو سه ماهى که قرار بود کاهش پیدا کند، 
افزایش قیمت 20 تا 30 درصدى داشت. شن و ماسه، سیمان، 

بتن و سنگ نیز به همین صورت روندى افزایشى داشته اند.
مهدى ســلطان محمدى کارشــناس بازار مسکن در گفتگو با 

فرارو براى مشــخص شــدن وضعیت قیمت مسکن در کوتاه 
مدت باید تکلیف بســیارى از متغیر هاى اقتصادى مشــخص 
شــود، گفت: در حال حاضر همه در یک حالــت انتظار قرار 
دارنــد، تا ببیننــد، تکلیف برجام و مذاکــرات به کجا خواهد 
انجامیــد، بر همین اســاس باید وضعیت درآمد ملى، رشــد 
اقتصادى، فــروش نفت، نرخ ارز، نرخ تورم و بســیارى دیگر 
از پارامتر هاى اقتصادى وضعیت شــان معین شود، تا بتوان بر 

اساس آن ها بازار مسکن را تحلیل کرد.
وى افزود: اما آن چیزى که مســجل بوده این اســت که طى 
ســه ماه گذشته به دلیل خوشبینى هایى که ناشى از بازگشت 
آمریکا به برجام به وجود آمد، تورم انتظارى تعدیل شد و نرخ 
ارز از 32 هــزار تومان به حــدود 24 هزار تومان کاهش پیدا 
کرده، به همین تناســب خودرو، ارز، طال، سکه و بورس نیز با 
افت و اصالح قیمتى روبرو شــدند، اما مسکن به اندازه تمامى 
این ها با کاهش قیمت روبرو نشــد، زیرا که نحوه عملکرد بازار 
مسکن با این بازار ها متفاوت است، در وهله اول در بازار ملک 
سرعت رشد قیمت ها متوقف شد و دیگر شاهد باال رفتن افسار 

گسیخته قیمت مسکن نبودیم.
سلطان محمدى اظهار داشــت: در حال حاضر عالوه بر اینکه 
سرعت رشــد قیمت مسکن از بین رفته، شاهد کاهش جزئى 
قیمت ها در بعضى از مناطق هســتیم، بازار مســکن به دلیل 
اینکــه چرخه هاى قیمتى مختص به خود را نیز دارد، مى توان 
گفت که وارد رکود عمیق و شــدیدى شده و طى سال آینده 
ما با افزایش قابل توجه اى روبرو نیســتیم، این در حالى است 
که این روز ها بســیارى از خریداران مســکن صبر کرده اند و 
منتظر هستند که قیمت ها بیشتر ریزش کند، که این مسئله 
قدرى بعید اســت، از ســوى دیگر مالکان نیز از ترس کاهش 
بیشــتر قیمت ها این روز ها واحد هاى خود را عرضه کرده اند، 
به طوریکه عرضه بر تقاضا فزونى یافته و این مســئله نیز یکى 

دیگر از دالیل کاهش قیمت مسکن در این ایام است.
این استاد دانشگاه در واکنش به سخنان دبیر کانون سراسرى 
انبوه سازان کشور در مورد افزایش قیمت مسکن، بیان داشت: 
ایــن موضوع که بــا افزایش قیمت نهاده هاى تولید مســکن 
قیمت ها نیز در بازار با تالطم روبرو مى شود را نمى تواند تلقى 

درســتى قلمداد کرد، زیراکه اوال بیش از 70 درصد از قیمت 
تمام شده مســکن را زمین شامل مى شود و با توجه به اینکه 
قیمت زمین نیز به مانند ملک ســرعت رشــدش متوقف شد 
بنابراین از ایــن ناحیه نمى توان گفت که قیمت تمام شــده 
تغییر آنچنانى کند، از ســوى دیگر قیمت مصالح ساختمانى 
اما در ســال آینده بــا توجه به تورمى کــه در اقتصاد وجود 
دارد، گران خواهد شــد، اما این مســئله لزوما نمى تواند تاثیر 
مستقیمى بر قیمت ها بگذارد و باعث آن شود که بهاى مسکن 

با یک شوك قیمتى دیگرى روبرو شود.
وى تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت مســکن طى سه سال 
گذشته با افزایش بسیار زیادى روبرو بوده است، همان طور که 
گفته شد، نمى توان انتظار داشت، این روند در سال آینده نیز 
ادامه پیدا کند، بنابراین بازار با ثبات نســبى را تجربه خواهیم 
کرد، اما این روند با رکود شــدیدى همراه خواهد بود، تنها در 
صورتى که ریســک سیاسى بسیار شدیدى در آینده رخ دهد 
قیمت مسکن به مانند این سه سال گذشته دوباره رشد افسار 
گسیخته اى را تجربه کرده خواهد کرد، البته بعید است که با 
توجه به روى کار آمدن بایدن و برنامه هایى که او دارد، شاهد 

دوباره افزایش قیمت مسکن باشیم.
ســلطان محمدى با اشاره به اینکه باید عرضه مسکن متعادل 
باشــد تا بتوان بــازار را تامین کرد، ادامــه داد: در حالیکه ما 
ســالیانه به حداقل یک میلیون واحد نیاز داریم، اما متاسفانه 
طى این سال ها حداکثر 400 هزار واحد ساخته شده، به بیان 
دیگر میزان ســرمایه گذارى در بخش مسکن منفى بوده که 
این مســئله به هیچ عنوان نشــانه خوبى نیست زیرا، زمانیکه 
عرضه کم باشد و در مقابل آن تقاضا بیشتر قاعدتا قیمت ها با 
افزایش روبرو مى شــود، بنابراین باید دولت زمینه اى را فراهم 
کند، تا سرمایه گذارى در بخش مسکن با افزایش روبرو شود، 

تا تا میزان عرضه به بازار نیز متعادل شود.
این کارشناسس بازار مسکن اضافه کرد: یکى دیگر از مسائلى 
کــه باید در مورد بازار مورد بازار مســکن بــه آن توجه کرد 
موضــوع سیاســت گذارى هایى اســت که بــراى این بخش 
انجام مى شــود، نبایــد قوانین و مقررات طــورى به تصویب 
برســد که انگیزه ســرمایه گذارى در بخش مسکن را کاهش 
دهــد، بلکه باید قوانین تســهیل کننده و تشــویق کننده اى 
وضــع کرد تا بــه موجب آن هــا بخش خصوصــى راغب به 

سرمایه گذارى شود.

اِن ُقلت سازندگان مسکن در مورد قیمت ها

مسکن در چه صورتى دوباره گران خواهد شد؟

بیشترین درآمد براى گروه شغلى «قانون گذاران، مقامات عالى رتبه و مدیران» است
کارگران ساده و صنعتگران در انتهاى هرم درآمدى 

کارگران منتظر افزایش 20 درصد بیشتر نباشند
نمایندگان کارگرى قدرت چانه زنى ندارند

کارشناس اقتصادى 
کمال سید على

دوهفته نامه اقتصادى-   فرهنگى
سال هفتم-شماره 98 - نیمه دوم دى 1399
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کارشناس ارشد حسابدارى
ناصح جوادى  قوانین    دنیــاى  اگرچــه 

بســیار پیچیــده و گا ها 
مبهم اســت و همچنین 
نگارنــده تخصص حقوقى نــدارد، اما ماده 2 قانــون مجازات 
اســالمى به صراحت جرم را اینگونه تعریف مى کند: «هر فعل 
یاترك فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شــده باشد، 
جرم محسوب مى شــود»؛ بنابراین اولین چیزى که باید به آن 

توجه کرد، این است که جرم بى شک تنها، انجام کار نیست.
در برخى مواقع عدم انجام کار نیز جرم اســت؛ مثال در هنگام 
تصادف اگر کســى در جاى خلوت به شــخصى صدمه زده و او 
را رها مى کند و با این رهاســازى آســیب بیشترى به شخص 
وارد مى شــود یا از خونریزى زیاد مى میرد، این ترك فعل، جرم 

محسوب مى شود.
یکى از شروط اساســى معامله منصفانه این است که دو طرف 
معاملــه (خریدار و فروشــنده) در زمان معامله داراى شــرایط 
مســاعد بلوغ و عقلى مساعد باشــند. اما در طى سال 99 بازار 
سرمایه با شرایطى بسیار مبهم مواجه گردید که عقالنیت مردم 
چه در زمان خرید و چه در زمان فروش تا حد زیادى دستخوش 
تغییرات نامتعارف شده است و اخالقا نمیتوان معامالت موجود 

را معامله اى منصفانه قلمداد نمود.
همچنین حســن نیت در یک تقسیم بندى کلى به حسن نیت 
حمایتى و تکلیفى تقسیم مى شود. بعدى که به حقوق قرارداد ها 
مرتبط است بعد تکلیفى حســن نیت است که عبارت است از 
رفتار صحیح، درســتکارى و احترام به اعتماد و منافع دیگران 
حسن نیت در این بعد به عنوان یک قاعده رفتارى انجام یا عدم 

انجام امورى را از طرفین طلب مى کند.
اخالقى بودن حسن نیت امکان ایفاى نقش هاى مختلف را براى 
آن فراهم مى سازد. این نقش ها معموالً تحت عناوین محدود و 
تکمیل کننده حقوق و تعهدات طرفین، تعدیل کننده قرارداد، 
تفســیر قرارداد منطبق با حســن نیت و ایفاى نقش به عنوان 

مبناى سایر قواعد و اصول ظاهر مى شود.
در خصــوص بازار ســرمایه و حساســیت آن و این که ماهیت 
بازار ســرمایه نیز فراز و فرود هاى دارد شــکى نیســت، و بنده 
در نوشــتار هاى قبلى بر این مهم تاکید داشته ام، اما با اتفاقاتى 
که خصوصا در یک ســال اخیر در بــازار بورس ایران رخ داد و 
شگفتى ها و شوك هایى که در پى داشته است میتوان این روند 

را غیر معمول و غیر معقول و البته غیر مقبول دانست.
بنده زمانیکه شاخص بورس لجام گسیخته مرز 2 میلیون واحد 
را گزارنده بــود نگرانى ها و پیامد هاى احتمالى ادامه آن روند و 
همچنین تغییر روند و ریزش بورس را گوشزد نمودم. همچنین 
در زمانیکه شــاخص به مرز یک و نیم میلیون واحد نیز سقوط 
کرده بود تبعــات ادامه این روند و رفتار هــا را نیز بیان نموده 
بودم. اینک بر خود الزم دانســتم با توجه به وضعیت فعلى بازار 

مطالبى را یادآورى و نکاتى را گوشزد نمایم.
در مورد نقش و جایگاه ســازمان بورس اوراق بهادار و نهاد هاى 
ناظر همانگونه که درزمان رکورد شکنى هاى بورس و رشد لجام 
گسیخته قبلى سواالت بسیارى مطرح شد (که اغلب بى جواب 
ماندند)، اکنون نیز پس از ریزش بى سابقه بازار سرمایه و روند 
اتفاقات فعلى موجب ابهامات جدیدى شــده است و سواالتى و 
مباحثى را براى بخش زیادى از ســهامداران حقیقى و فعاالن 

بازار و کارشناسان بوجود آورده است.
پا پس کشــیدن نهــاد ناظر از مســئولیت هاى خود واعالم بى 
طرفى و عدم دخالت جهت روند ســازى در جریان معامالت و 
محدود نمودن مسئولیت خود تا حد یک کارگزار بورس نسبت 
به ســرمایه هاى مردم و ریســک هاى بازار در شرایطى که بازار 

روند ریزشى پیدا کرده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بازار ســرمایه از نظر سرعت معامالت ســریعترین بازار موجود 
کشور اســت. این بازار بر اطالعات استوار است و تصمیم گیرى 
جهت ســرمایه گذارى یا فــروش بر مبنــاى اطالعات صورت 
مى گیــرد. ایــن اطالعات مى تواند گزارشــات مالى و شــفاف 
سازى هاى رسمى ناشران باشــد یا اخبار و نظرات مسئوالن و 
متخصصان مربوطه و همچنین شایعات و رانت اطالعاتى. اصل 
شــفافیت و به موقع بودن اطالعات مهمتریــن مولفه این بازار 
است و مسئولیت صیانت از این مسئله در وهله نخست بر عهده 

سازمان بورس اوراق بهادار مى باشد.
اصلى ترین هــدف و وظیفه ناظر بورس ایجاد بســترى جهت 
شفاف سازى اطالعات و اتفاقات معامالت و ایجاد اطمینان الزم 
جهت شفافیت اطالعات براى سهامداران مى باشد. آنچه که در 
ماهیت اصلى بازار ســرمایه مطرح است عدم دخالت مسئوالن 
و مدیران و افراد بانفوذ و جلوگیرى از دســتکارى و روند سازى 
مى باشد و زمانیکه بر اثر عوامل بیرونى روند معامالت وارد حالت 
حباب سازى مى گردد وظیفه ناظر این است که با اطالع رسانى 
و شفاف سازى هشــدار الزم را به جامعه بدهد و به مسله ورود 

پیداکند، اما شــکل فعلى بازار ســرمایه ما روندى یکطرفه پیدا 
کرده و به مردم بعنوان منبع ورود پول به آن نگریســته شــده 
و در بخش هــاى نظارت بر اتفاقات و روند ها عمال جایگاه و صد 

البته تریبون رسمى ندارند.
در ایــن مقال با توجه به مطالب پیش گفتــه در ابتدا به مرور 
برخى اظهار نظر هاى مدیران و مســئوالن رســمى و اخبار در 

سال 99 مى پردازیم:
رییس جمهور:از همه دستگاه هاى دولتى، دستگاه هاى عمومى 
غیردولتــى، نیرو هاى مســلح و همه آن هایى کــه مى توانند، 
مى خواهم شرکت هایشان و سهامشــان را بیاورند و در بورس 
عرضه و مردم را شــریک کنند. (کد خبر 99/01/31-64635-

سنا).
رییــس جمهور خطــاب به منتقــدان تصریح کرد: شــما اگر 
ناراحت هســتید راه حلش این اســت در گوشتان پنبه بگذارید 
و این حرف هاى خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده عصبانى 
مى شــوند و مى گوینــد در همه دنیا بورس برهــم ریخته، چرا 
بورس ایران خوب است؟ (کد خبر 64771 -99/02/07-سنا).

رئیس جمهور گفت: در بورس شاهد یک تحول و رشد بى نظیر 
بودیم که مردم و آن دو میلیون نفرى که بیشتر در بورس فعال 
اند، از این تحول هم خوشحالند و هم سود فراوانى شامل حال 
آن ها شــده است و ما هم بسیار خوشــحالیم که مردم در یک 
شرایط بهترى در این سال سخت باشند. طرح هاى بسیار مهمى 
در هفته هاى پیش رو و ماه هاى پیشرو در بورس عرضه خواهد 

شد. (کد خبر 64855-تاریخ 99/02/11-سنا).
وزیــر اقتصــاد: واگذارى ســهام دولتــى در اتاق شیشــه اى. 
خوشــبختانه در روش واگــذارى دارایى هاى دولت تجدید نظر 
اساســى صورت گرفته اســت و واگذارى ها تا جایى که امکان 
دارد از طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس یک محیط 
شفاف، شیشه اى و کامال رقابتى است. (کد خبر 64999-تاریخ 

99/02/19- سنا).
وزیر اقتصاد در صحن علنى مجلس تصریح کرد: بازارســرمایه 
کمال و بلوغ خود را به دســت آورده اســت. وى با بیان اینکه 
ارزش بازار سرمایه باال رفته است، گفت: این حجم از نقدینگى 
اگر مدیریت نشود چه بســا به بازار هاى اختالل زا هدایت شود   
اما بخش قابل توجهى به بازار ســرمایه وارد شــده است. تصور 
کنیــد 10 تا 20 درصد آن به ســمت بــازار اختالل زا حرکت 
مى کرد، چه اتفاقى مى افتاد؟ وى با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه 
در اقتصاد کشور، ابراز کرد: به همین دلیل عزم را جزم کرده ایم 
تا بازار سرمایه را توسعه دهیم و بیش از پیش، به عمق بخشى 

آن کمک کنیم.
ایشان ابراز داشتند؛ ما در سال جارى براى تحقق حداقل رشد 
معقول به منابع کافى نیاز داریم. این میزان پول را به ســختى 
مى تــوان تجهیز کرد. یکى از برنامه هایــى که داریم بحث بازار 
سرمایه است. نگرانى در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت 
بــراى تامین منابع مورد نیاز به اســتقراض از بانک مرکزى تن 
خواهد داد؟ عرض مى کنم چنانکه در این چند سال گذشته این 
اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدى ما است. خزانه برنامه جامعى 
دارد که ان شــاهللا متوسل به این امر نشــویم. اما چگونه تامین 
کنیم؟ زمانى که پروســه مالیات و پروســه واگذارى دارایى ها 
طى شــد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش 
خصوصى، در مقابل استفراض از بانک مرکزى انجام دهیم. چرا 
که مى دانیم آثار اســتقراض از بانک مرکزى بسیار زیانبار است، 
بنابراین هیچ ضرورتى وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه 

امروز بازار ســرمایه کمال و بلوغ خود را به دســت آورده است. 
(کد خبر 65530-تاریخ 99/03/18-سنا).

دکتر حســن قالیباف اصل صبح امروز در اولین نشست خبرى 
خود به اهداف و اولویت هاى نهاد ناظر بازار سرمایه اشاره کرد و 
گفت: بازار ســرمایه نماد شفافیت اقتصاد کشور است و احتمال 
برخــوردارى از رانــت اطالعاتى در این بــازار نزدیک به صفر 
است. نهاد ناظر بازار ســرمایه، متولى شفافیت است. (کد خبر 

65830-99/04/02-سنا).
رییــس جمهور با بیان این که شــوك ایجاد شــده در بازار ارز 
موقت و گذرا بوده و ریشــه بنیادى ندارد، تاکید کرد: دولت به 
دنبال هدایت نقدینگى بر اســاس سیاست هاى پایدار در جهت 
تقویت تولید و پایه هاى اقتصاد مولد اســت (کد خبر 65846-

99/04/03 -سنا).
وزیــر اقتصــاد: آنچه در حــال حاضر انجــام مى دهیم تمرکز 
واگذارى ها در بازار ســرمایه اســت. بازار سرمایه بازارى شفاف 
اســت و قیمت ها در محیطى تعیین مى شود که همگان نسبت 
به آن آگاه هســتند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت 
مى پذیرد و خیلى از آســیب هایى که در قبل اشاره کردم، بروز 
پیدا نمى کند. آنچه من اســتنباط مى کنم این اســت که اتخاذ 
این رویکرد عالوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذارى موفق تر 
باشــیم، حاشــیه هاى واگذارى را نیز به حداقل رسانده است. 
به نحوى که از ابتداى ســال تاکنون حــدود 13 هزار میلیارد 
تومان در بازار سرمایه واگذار کرده ایم که این عدد میزان بسیار 
قابل توجهى براى واگذارى اســت. (کد خبــر 66213-تاریخ 

99/04/18 -سنا).
دژپسند در جلسه هیات عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام: نقدینگى وارد شده به بازار سرمایه را حفظ مى کنیم. (کد 

خبر 66789-تاریخ 99/05/10 -سنا).
دکتر قالیباف اصل معتقد اســت بازار سرمایه بازارى خبر محور 
است و شاید کمتر بخشــى از اقتصاد همچون بورس به خبر و 

رسانه وابسته باشد. (کد خبر 67100-99/05/26 -سنا).
رییــس جمهور تاکید کرد:افق بورس رو به باالســت. حســن 
روحانى: «معتقدیم که اقتصاد باید به مردم واگذار شود و آن را 
اصل مى دانیم. در خصوص مزیت بازار ســرمایه، همواره به وزیر 
اقتصاد و رئیس بانک مرکــزى گفته ام که مراقبت هاى الزم را 
انجــام دهند منتها مردم هم باید بدانند که خط مســتقیم در 
بازارسرمایه تحقق نمى یابد، اما مهم این است که در طول سال 
به سمت باال باشــد و ان شاءاهللا خواهد بود و آن را براى مردم 

حفظ مى کنیم. کد خبر 67192-تاریخ 99/05/29-سنا)
وزیر امــور اقتصادى و دارایى: بازار ســرمایه از نظر عملکردى 
به مرحله اى رســیده که مى توان بــه آن اعتماد کرد (کد خبر 

.(10/10/99- 70179
در رابطه با اظهار نظر هاى مدیران و مســئوالن باید موارد زیر 

را در نظر داشت:
الف) - یا آن ها قبول دارند که افرادى مســئول و صاحب نظر و 
متخصص و نخبه هستند و مردم با توجه به جایگاه این افراد به 
فرمایشات و تحلیل هاى آن ها توجه داشته و در تصمیمات خود 
مــد نظر قرار مى دهند که در این صورت یقینا در مورد عملکرد 

بازار سرمایه باید به نحو جدى پاسخگو باشند.
ب) - یــا اعتقاد دارند که آن ها هر آنچــه بگویند مبناى توجه 
مردم نیســت و مــردم در تصمیم گیرى هاى خود مســتقل از 
نظرات آن ها عمل مى کنند که این خود درد دیگرى اســت به 

مراتب بزرگتر.

بــا وجود همه اتفاقات پیش گفتــه مدیران اقتصادى هنوز باور 
دارنــد اتفاق رخ داده اصالح بــوده و از قبول ریزش خوددارى 
مى نمایند و حتى بیان مى نماید حال بازار ســرمایه خوب است.

حال آنچه که به ذهن متبادر مى شود این است که: دقیقا حال 
بازار سرمایه براى چه کسى خوب است؟

هنوز ابهامات و ســواالت بســیارى در خصوص اتفاقات یکسال 
اخیر بورس ایران وجود دارد که به بخشى از آن اشاره مى کنیم:

 1- از اواخر سال 98 تا اوج رکورد شکنى هاى بورس در مرداد 
سال جارى اکثر مدیران اجرایى دولت از ارزندگى بازار سرمایه 
و صیانت از ســرمایه مردم سخن مى گفتند و حتى به منتقدان 
توصیه نمودند که در گوششــان پنبه فرو کنند. رشــد سرسام 
آور بازار ســرمایه تا مرداد 99 بر چه مبنایى و با تکیه بر کدام 

اطالعات صورت پذیرفت؟
 2-اگــر روند و وضعیت فعلى بیانگر واقعیــت و جایگاه واقعى 
بازار ســرمایه ایران است، چرا مسئولین و متولیان امر زمانى که 
شاخص از مرز 1 میلیون واحد گذشت مردم را نسبت به واقعیات 
بازار سرمایه و ظرفیت و اندازه آن آگاه ننمودند و وظیفه شفاف 
ســازى خود را به جا نیاوردند و حتى همه مسئولین اقتصادى 
کشــور در روند قبلى همواره بر ارزندگى بازار سرمایه تاکید و 
حتــى در مرز 2 میلیون واحد نیز مردم را تشــویق به ورود به 
بازار ســرمایه مى نمودند؟! با توجه به اینکه مدیران و مسئوالن 
مربوطه مسئولیت اجتماعى وحتى قانونى در قبال بیانات خود 
را دارند، اکنون نباید بابت اتفاقات پیش آمده پاسخگو باشند؟

 3- نکتــه مهمى که در ظاهر بى ارتباط با این موضوع اســت، 
اما در ماهیت امر مســئله مهمى است این است که مدتى است 
مدیران اقتصادى بــه جاى کاهش قیمت ها در بازار هاى موازى 
بازار سرمایه از واژه«تثبیت»و «منطقى سازى قیمت» و واژ هاى 
مترادف اســتفاده مى کنند و البته این گفتمان ســه سال است 
ادامه دارد، ولى همواره قیمت ها افزایشــى بوده است. نیاز است 
این بزرگواران تعریف روشنى از برداشت خود از این واژه ها را به 

اطالع عموم مردم (ولى نعمتانشان) برسانند.
4-شــاخص و مالك انتخــاب و انتصاب مدیران و مســئوالن 
چیســت که با همه ضعف هاى مدیریتى و تبعات جبران ناپذیر 
ناشى از تصمیماتشان، هنوز بر صندلى هاى مدیرتى خود تکیه 
داده انــد؟ مدیرانى که پیکره جامعــه و زیربناى اقتصاد هر روز 
ضربات جبران ناپذیرى را از ســو مدیریت آن ها تجربه مى کند 
و همواره با فرافکنى از مســئولیت خــود آدرس غلطى از علت 

مشکالت به مردم ارائه میدهند.
 5-از مهر ماه ســال جارى باوجــود اینکه بخش بزرگى از بازار 
ســرمایه (عموما سهم هاى بزرگ و شــاخص ساز) همچنان در 
مدار ریزش قرار داشــتند و تا تاریــخ نگارش این مقال نیز این 
روند ادامه داشته است، چه اتفاقى افتاد که سهم هاى کوچک از 
مدار اصالح خارج و سقف هاى قیمتى بهار خود را پس گرفتند 
و حتى ســقف هاى جدیدى را تجربه نمودند؟ علت این بازى با 
گرو ها و صنایع چیســت؟ آیا این نوبتى کردن رشد و ریزش در 
دسته هاى مختلف سهام بخشى از بازى بزرگان است و سود هاى 

هزاران میلیاردى ولو به بهاى نابودى سرمایه سهامدار خرد؟
 6- کارگزاران بورس کارمزد معامالت را از کاربران خود دریافت 
میکننــد و در ماه هاى اخیر عمال بازار به ســمت ســفته بازى 
گرایش پیدا کرده است و این یعنى معامالت بیشتر و به تبع آن 
کارمزد و درآمد بیشــتر کارگزاران، فلذا باید بررسى هاى بسیار 
تخصصى صورت پذیرد در خصوص نقش احتمالى کارگزارى ها 

در تهییج معامله گران به معامالت بیشتر.
 7- آیا نقش آفرینى مهندســین ریاضیات مالى در روندسازى 
معامالت (الگوریتمى شــدن معامالت) صحــت دارد؟ اگر این 
اتفاق افتاده است تا چه میزان بوده است و سود حاصله (ناشى 
از زیان مردم) باعث انتفاع چه اشــخاص یا بخش هایى شــده 

است؟
 8- دولت بیان مى دارد به دلیل تحریم ها دچار کسرى بودجه و 
تراز منفى گردیده است و اکنون رییس دولت و وزارى اقتصادى 
او با افتخــار از تامین منابع جهت بخشــى از هزینه ها از بازار 
سرمایه سخن میگویند، اما مسئولیت گریزى مسئوالن مربوطه 
از نابســامانى بازار این ســوال را براى بخش زیادى از فعاالن و 
صاحب نظران و ســهامداران ایجاد نموده که آیا روند صعودى 
قبلى بازار سرمایه و تشویق مکرر مسئولین براى ورود مردم به 
بازار سرمایه و نوسانات اخیر این بازار تا حدى جهت تامین خال 

درامدى دولت بوده است؟
آنچه ســهامداران خرد اکنون باور دارند این اســت که بازار به 
حالتــى از غش در معامله و نوســانگیرى خواص تبدیل شــده 
اســت و این ذهنیت موجب ایجاد خســارتى بزرگ شده است 
که عالوه بر ضرر هاى مالى ســنگین به مــردم، لطمات جبران 
ناپذیــرى را بــه روح و روان جامعــه و البته اعتمــاد عمومى 

وارد نموده است.

نقش نهاد نظارتى دربازار سرمایه کجاست ؟!

حال بورس براى چه کسى خوب است؟
یکى از مسایل و مشکالت اساسى که 
به شدت در بازار سرمایه این روزها و به 
خصوص در طول هفته جارى با آن رو 
به رو بودیم، داغ بودن بازار شایعات به 
ویژه در بستر فضاى مجازى بوده است 
که سرعت انتشار اطالعات چه درست 
چه غلط در آن بسیار باالست. فضاى 
مجازى در کنار تمامى اســتفاده هاى 
مفیدى که مى توان از آن در راستاى 
آموزش و فرهنگ سازى آحاد مردم به 
ویژه در حوزه بورس داشت، در برخى 
موارد همچون شمشیر دولبه عمل کرده و به فضایى منجر مى شود که فارغ از هرگونه 
منطق و تحلیل تبدیل به یک فضاى مبتنى بر بى خردى و رفتارهاى احساسى کامل 
مى شود که در آن سهامداران و سرمایه گذاران حتى حقوقى ها و قدیمى  هاى بازار 
بعضاً اقدام به عرضه آبشارى سهام خود در عین ارزندگى مى کنند. این عرضه هاى 
آبشارى که کامال بى پایه و منطق صورت می گیرد در نهایت منجر مى شود که حرکات 
توده وارى در راســتاى ایجاد یک فضاى منفى بى منطق ایجاد شده و به سایر افراد 
نیز تســرى پیدا کند؛ تا حدى که افراد حاضر باشند در آن به هر قیمتى سهام خود 

را به فروش رسانند.
عمدتاً این قیمت هاى فروش فرســنگ ها با ارزش ذاتى سهام تفاوت دارد و بسیارى به 
اشتباه در دامى مى  افتند که ناشى از به اصطالح نقد شونده بودن سهام نسبت به سایر 
دارایى هاى مالى است؛ یعنى نقدشوندگى که مى  توانست به عنوان یک ارزش کلیدى 
براى بازار مطرح شــود. در این موارد و به دلیل بهره بردارى نامناســب به ضد ارزش 
بدل شده و طبعات سنگینى را براى آن نماد و پرتفوى این افراد یا شرکت ها به همراه 
مى  آورد. عمدتاً این افراد پس از فروش در این قیمت  ها که بعضاً منجر به شکل گیرى 
یه سرى کف هاى قیمتى مى شود و با رشد قیمتى که در روزهاى آتى اتفاق مى افتد 
اقدام به برخى اعمال احساسى از جمله ناسزاگویى و سپس خرید در قیمت  هاى باالتر 
از فروش خود در همان نماد مى کنند که نتیجه برآیند آنها در نهایت چیزى فراتر از 

برخى هزینه  ها از جمله هزینه معامالت به کارگزارى و غیره نخواهد بود.  
این اتفاق در طول هفته جارى نیز به وضوح مشاهده شد که علیرغم ارزندگى قیمت 
بسیارى از سهام شاهد یک ریزش دسته جمعى بر مبناى چند شایعه غلط در سطح 
بازار بودیم. در ارزندگى این سهام آیتم هاى موجود در صورتهاى مالى شرکتها از جمله 
گزارش مناسب تولید و فروش در شرکتهاى تولیدى، گزارش هاى ماهانه و دوره اى 
آنها، نرخ دالر و اثرات تسعیر ارزى، اثرات روانى مثبت نتیجه انتخابات آمریکا، امیدوارى 
مجدد درخصوص نتیجه رسیدن برجام، کشف واکسن کرونا و پرواز قیمت بسیارى از 
فلزات و بورس هاى جهانى در دوران پساکرونا و ... بصورت کامل فراموش شد و در یک 
حرکت توده وار و بدون قایل شدن تفکیک بین صنایع مختلف شاهد کاهش یکباره و 

ریزش شدید شاخص بورس بودیم.
البته در این بین، همه بازیگران نیز فروشنده نبودند بلکه بسیارى عالوه بر نگهدارى 
سهام ارزنده خود و اعتقاد به ارزنده بودن آنها، اقدام به اضافه کردن سهام به پرتفوى 
و خرید سهام جدید نیز کردند، زیرا این افراد معتقدند در روزهاى منفى و زمانى که 
کســى خریدار نیست مى بایست برخالف جهت بازار عمل و خرید کرد. این افراد بر 
مبناى کسب تجربه و تخصص به این باور رسیده اند که با هر حرف و شایعه  اى نباید 
چوب حراج به سهام ارزشمند خود زد و باید پاى انتخاب و اعتقاد خود به جد ایستاد 
و مى  دانند اگر ذره اى در این راه سست شوند، بسیارى از افراد هستند که با زیرکى 

مالک سهام آنها شوند.
 این افراد به درســتى مى دانند وقتى در بازارى که نزدیک به 600 شــرکت حضور 
دارند، نمى توان بر مبناى شــایعات اقدام به خریــد و فروش کرد  و تکرار این عمل 
تنها باعث خستگى و تصمیمات اشتباه آنها در معامالت خواهد شد. بنابراین این افراد 
به ســختى انتخاب مى کنند که چه سهمى را بخرند و به سختى نیز از سهام خود 
دل کنده و اقدام به فروش آن مى کنند. این افراد در اکثر مواقع برنده هســتند و به 
دلیل انتخاب هاى درستشان مجبور نمى شوند به چرخ و فلک ناسزا بگویند. این افراد 
مســئولیت اعمال خود را پذیرفته و با احساس مسئولیت باال پاى تمامى تصمیمات 
درست خود هستند و شیرینى نتیجه این تصمیمات را نیز در زندگى بورسى و پرتفوى 

خود مشاهده مى کنند.

کارشناسان معتقدند شفافیت و قیمت رقابتى مهم ترین 
دستاورد بورس مسکن است

مسکن به تاالر بورس رسید
ترقى اقتصادى : در این بین البته بخشــى از کارشناسان معتقدند بورس مسکن 
مى تواند به افزایش قیمت مسکن در کشور دامن بزند اگر چه که به خروج مسکن از 

رکود هم کمک خواهد کرد.
با شــروع به کار تابلوهاى معامالت امالك و مستغالت در بورس کاال، بورس مسکن 
عمال به صورت اجرایى فعالیتش را شــروع کرد و از این پس همه نهاد هاى دولتى و 
غیردولتى ازجمله بانک ها، شهردارى ها و... مى توانند امالك مازادشان را در این بازار 
عرضه کرده و به متقاضیان بفروشند. به اعتقاد کارشناسان این بازار مى تواند بهترین 
فضا براى فروش امالك مازاد نهادهاى دولتى و غیردولتى به صورت کامال شــفاف و 
در فضایى رقابتى باشد. تا کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک 
بانک خصوصى براى مزایده امالك خود اعم از مسکونى، تجارى و ادارى در بورس کاال 

اعالم آمادگى کرده اند.
کارشناسان مى گویند باتوجه به اینکه دولت، شهردارى ها و بانک ها ساالنه میلیاردها 
تومان از امالك مازاد خود را به فروش مى رسانند، حضور این نهادها در بورس امالك 
مى تواند رونق بخش این بازار تازه تشــکیل شده باشد و از جهتى به بازار مسکن در 
کشور هم خون تازه اى تزریق کند. هم اکنون ساالنه هزاران میلیارد تومان مزایده در 
ارتباط با امالك دولتى و نهادها برگزار مى شود که با ورود به بورس امالك مى توانند 
به شفاف ترین شکل ممکن و با نظارت هاى دقیق برگزار شود. فرهاد دژ پسند پیش 
از این گفته بود:« براساس گزارشى که آقاى اکرمى مسئول خزانه دارى در آبان97 ارائه 
کرده، دارایى هاى دولت 7 میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمى توان همه 
آنها را ارزیابى کرد، اما اگر فقط 20 درصد از دارایى هاى دولت ارزیابى شود و در چرخه 
اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق مى شــود.» البته مشخص نیست چه میزان این دارایى 
ها شامل امالك مى شود، اما برخى برآورد ها نشان مى دهد که بیش از 50درصد این 
دارایى را امالك دولتى تشــکیل مى دهد. به اعتقاد کارشناسان از اصلى ترین مزایاى 
عرضه امالك در بورس کاال، کشف نرخ منصفانه است؛ به طورى که این معامالت در 
سراسر کشور امکان رصد دارد و هر شخصى در هر نقطه اى مى تواند با انجام مقدماتى 
همچون دریافت کد و انتخاب کارگزار، به دور از تشــریفات قانونى و البته فسادهاى 
احتمالى در روند مزایده هاى غیرشفاف، امالك مورد نیازش را خریدارى کند. محمد 
اسالمى وزیر راه و شهرســازى چندى پیش درباره راه اندازى بورس مسکن گفت:« 
این اقدام به شفافیت معامالت امالك کمک مى کند و در عین حال، به ارزیابى هویت 
معامله کننده، اصالت ملک مورد معامله و اعتمادسازى در جامعه منتهى خواهد شد. 
با ورود مسکن به بورس امالك، معامالت مسکن از لجام گسیختگى خارج مى شود.» 
او درباره اینکه آیا بورس امالك مى تواند به مرجعى براى قیمت گذارى مسکن تبدیل 
شــود؟ گفت: « براى هر اندازه گیرى، یک شاخصى نیاز است که افراد مى توانند به 
عنوان نمونه به بورس امالك استناد کنند.» حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص راه اندازى بازار بورس امالك هم گفته است:« بحث تشکیل 
بورس امالك، اتفاق تازه اى است که در بازار سرمایه در حال وقوع است. ما قصد داریم 
در کنــار امالك، امتیازات و اموال نیز مورد معامله قــرار گیرند. در حوزه امالك دو 
مشکل اصلى در کشور ما وجود دارد؛ یکى بحث نقدشوندگى و دیگرى بحث کشف 
قیمت اســت. از طریق بورس امالك به دنبال آن هستیم که قیمت منصفانه تعیین 
شود، دارایى ها نقدشونده باشند و به عنوان ابزار تأمین مالى مورد استفاده قرار گیرند.» 
همچنیــن على صحرایى، مدیرعامل بورس تهران هدف از راه اندازى بورس امالك را 
«پایین آمدن قیمت نهایى براى مصرف کنندگان» دانست. در این بین البته بخشى از 
کارشناسان معتقدند بورس مسکن مى تواند به افزایش قیمت مسکن در کشور دامن 

بزند اگر چه که به خروج مسکن از رکود هم کمک خواهد کرد.

تاثیر شایعات فضاى مجازى 
بر بازار سرمایه 

کارشناس بورس 
معصومه ترکمان احمدى
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ترقى اقتصادى : «ســرمایه گذاران باید انتظارات خود را از بازار تعدیل کنند، در غیر 
این صورت با ضرر و زیان روبرو مى شــوند، در حال حاضر بورس نه تنها میلى به رشد 
ندارد، بلکه همگى شواهد نشان دهنده آن است که با کوچکترین خبرى همه فروشنده 
هستند، بنابراین باید سهام داران خرد با توجه به چنین وضعیتى استراتژى معامالتى 

خود را اتخاذ کنند، تا با ضرر مواجه نشوند.»
وحید شــقاقى شهرى کارشناس مسائل اقتصادى با اشــاره به اینکه بازار سرمایه این 
روز ها نســبت به اخبار حساس شده است، گفت: با توجه به این موضوع اخبار سیاسى 
و بین المللى که این روز ها منتشــر شــده ریســک حضور در بورس را باال برده، اما 
سازمان بورس و شرکت هاى بورس تهران و فرابورس به عنوان نهاد هاى ناظر بازار باید 
تمهیداتى را بیاندیشــند، تا زمان هایى که بــازار تحت تاثیر اخبار منفى قرار مى گیرد، 

هیجانى عمل نکند، اما متاسفانه تاکنون چنین موضوعى رخ نداده است.
وى افزود: متاســفانه دو رکن دیگــر بازار نیز یعنى بازارگردان هــا و حقوقى ها نیز به 
وظایف خود درســت عمل نمى کنند، بازارگردان ها دو کار مهم بر عهده دارند که یکى 
نقد شــوندگى است، آن ها گویى به وظایف خود آشنا نیستند، یا نمى خواهند به آن ها 
عمل کنند، براى ایجاد ثبات در بازار باید این بازارگردان ها که براى حمایت از نماد ها 
و ســهام داران خرد به وجود آمده، به کارکرد هایى که براى آن ها تعریف شده پایبند 

باشند.
شقاقى با تاکید بر اینکه طى این مدت بازارگردان ها به همراه حقوقى ها مشغول نوسان 
گیرى از ســهام داران خرد بوده اند، اظهارداشــت: حقوقى ها بازار در شرایطى که باید 
از ســهام خود در قیمت هایى که االن است، حمایت کند، شاهد هستیم، خود در صدر 
صف فروش قرار مى گیرد، با توجه به پول هاى درشــتى که در دست حقوقى ها است، 
آن ها مى توانند بازار را جمع و جور کنند، با توجه به افتى که بســیارى از نماد ها کرده 
اند و در کف قیمتى خود هســتند، اما متاســفانه چنین روندى را شاهد نیستیم و با 
توجه به ترسى که در بین سهام داران حقیقى افتاده و عدم عدم از بازار شاهد، تشکیل 

صف هاى فروش و ضرر هاى متوالى ســهام داران هستیم، بدون اینکه حمایتى از بازار 
انجام بگیرد. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت مى خواهد همچنان به تامین مالى 
خــود از بورس ادامه دهد، باید از این بازار حمایت کند، بیان داشــت: در حال حاضر 
اعتماد سهام داران از بورس سلب شده و به این به خاطر عملکرد نهاد ناظر، حقوقى ها 
و بازارگردان ها اســت، در این زمینه دولت باید به طور جدى وارد و شده و با خاطیان 
این مســئله برخورد کند، در حال حاضر عملکرد سازمان بورس به عنوان متولى بازار 
ســهام به هیج عنوان مورد قبول نیســت و انتقادات جدى به آن وارد است، حال باید 
دید که چه زمانى این تغییر روند انجام مى شود و دولت و حقوقى ها باالخره چه وقتى 

از بازار حمایت خواهند کرد.
بورس تا پایان سال بازدهى خاصى نخواهد داشت

فردین آقابزرگى کارشــناس بازار ســهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این روز ها 
بازار ســرمایه نسبت به کوچکترین خبر منفى واکنش شدیدى مى دهد، گفت: با توجه 
به اینکه بازار میل به اصالح دارد، این اخبارى که در مورد تحریکات آمریکا در عراق و 
خلیج فارس و همچنین توییت هاى وزیر امور خارجه کشورمان و واکنش آمریکایى ها 
به آن، تاثیر منفى بر روى بازار گذاشــته، از ســوى دیگر به دلیل ترسو بودن پولى که 
در بورس حضور دارد، به محض منتشر شدن خبرى همه آماده فروش هستند، زیراکه 

یک ترس مبنى بر عدم رشد بورس را فراگرفته است.
وى با اشاره به اینکه نباید انتظار بازدهى قابل توجه اى را از بورس تا پایان سال داشت 
افزود: با توجه به بازدهى مافوق تصورى که بورس در چندین ماه ابتدایى ســال داشت 
بعد از آن بورس وارد یک اصالح و ریزش شــد و سپس قدرى دوباره بازار باال آمد، اما 
دوباره میل به اصالح در بازار دیده شــد و به نظر مى رسد بازار هنوز جاى اصالح دارد  
از سوى دیگر بر اساس پیش بینى هایى که در مورد سایر بازار ها شکل گرفته بود، رنگ 
باخت، در این رابطه بســیارى پیش بینى کرده بودند، دالر تا پایان ســال به 35 هزار 

تومان و سکه نیز به 17، 18 میلیون تومان برسد.

آقا بزرگى اظهارداشــت: اما تمامى این پیش بینى ها رنــگ باخت، به طورى که دالر 
االن وارد یک روند فرسایشــى شــده که حتى در مسیر کاهش اســت، بنابراین این 
انتظار که بورس تا پایان ســال یک بازدهى خوبى داشــته باشــد، قابل تحقق نیست 
از نظــر بنــده، باالخره بازار هاى ســرمایه اى با یکدیگــر همگرایى دارنــد و با توجه 
به اینکه ارز، ســکه، طال، مســکن و خودرو وارد یک رکود شــدند، به نظر مى رســد 
حداقل تا پایان ســال بورس نیز وارد یک رکود شــود و بازدهــى خاصى را به دنبال 

نداشته باشد.
این کارشــناس بازار ســهام اضافه کرد: ســرمایه گذاران باید انتظارات خود را از بازار 
تعدیل کنند، در غیر این صورت با ضرر و زیان روبرو مى شــوند، در حال حاضر بورس 
نه تنها میلى به رشد ندارد، بلکه همگى شواهد نشان دهنده آن است که با کوچکترین 
خبرى همه فروشنده هستند، بنابراین باید سهام داران خرد با توجه به چنین وضعیتى 

استراتژى معامالتى خود را اتخاذ کنند، تا با ضرر مواجه نشوند.

تحلیل بازار سهام؛ بورس چرا به این روز افتاد؟
سایه ترس و نا اطمینانى بر فراز بورس
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ترقى اقتصادى : چند روزى است که نرخ دالر در سراشیبى 
نزول قرار گرفته، به طوریکه حاال این ارز در مرز روانى کانال 
22 هــزار تومانى قرار گرفته، این در حالیســت که بیشــتر 
نشــانه ها حکایت از ادامه افت دالر مى کنند؛ قیمت این ارز 
در معامالت پشــت خطى تهران و هرات، حتى پس از اینکه 
اعالم شد، آمریکا تحریم هاى جدیدى را بر روى برخى نهاد ها 
و اشخاص هاى ایرانى اعمال کرده است، دچار افت بیشترى 
شد. مسئله اى که نشان مى دهد بازار تا حدى حساسیت خود 
به اخبار تحریمى دوران ترامپ را از دست داده است و بیشتر 
بر مبناى امید هاى آینده نســبت به تغییر شرایط تحریمى 

موقعیت فروش را براى خود تعیین کرده است.
چنین شــرایطى نیز قیمت سکه و طال را نیز نزولى کرد، به 
طوریکه پیش بینى مى شــود، از روز دوشنبه سکه نیز کانال 
عوض کند و به کانال 9 میلیون تومانى سقوط کند و هر گرم 
طالى 18 عیار نیز باالخــره به زیر یک میلیون تومان بیاید 
حال باید دید که در هفته پیش روى بازار ارز، سکه و طال آیا 

گارد نزولى خود را همچنان حفظ خواهند کرد.
محمد کشــتى آراى نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با اشــاره به اینکه قیمت هر گرم طالى 18 عیار در مرز یک 
میلیون تومان قرار گرفته اســت، اظهار داشت: در معامالت 
روز شــنبه براى ســاعاتى طال 18 عیار به زیر یک میلیون 
تومان کاهش یافت، این در حالیســت که ســکه تمام طرح 
جدید نیز ایــن کاهش قیمت را تجربه کــرد و به محدوده 
10میلیون و صد هزار تومان نیز رسید، اما بعد از آن به دلیل 
اینکــه قیمت ها جذاب به نظر مى رســید، تقاضا براى خرید 
ســکه تمام بیشتر شد و این مســئله باعث آن شد که سکه 

تمام طرح جدید با افزایش 200 هزار تومانى روبرو شود.
وى افزود: این در حالیســت که کاهش قیمت ربع سکه، نیم 
سکه و ســکه هاى گرمى خیلى بیشــتر از سکه تمام است، 
به طوریکه قیمت این ســکه ها به ترتیب روز شــنبه به سه 
میلیــون و 550 هزار تومان، 5 میلیون و 550 هزار تومان و 
دو میلیون و 100 هزار تومان رســید، ازسویى براى قطعات 
دیگر ســکه به مانند ســکه تمام تقاضا وجــود ندارد و تنها 
طرح جدید اســت که به دلیل جذاب شــدن قیمت به رغم 
برخى از افراد، با توجه به تقاضایى که شــکل گرفت، دوباره 

در عصر روز شــنبه یک افزایش حدود 200 هزار تومانى را 
به ثبت رساند.

کشتى آراى با بیان اینکه کاهش قیمت دالر اصلى ترین دلیل 
براى افت قیمت سکه و طال در بازار است، افزود: با توجه به 
اینکه ارز طى روز هاى اخیر مدام در حال عوض کردن کانال 
قیمتى است و روز شنبه نیز حتى کانال 22 هزار تومان را نیز 
لمس کرد، این مســئله باعث شد که قیمت ها در بازار سکه 
و طال نیز کاهشــى شود، از سوى دیگر اظهارات آقاى رئیس 
جمهــور در مورد کاهش قیمت دالر بــه 15 هزار تومان در 
صورتیکه دارایى هاى ارزى بلوکه شــده ایران در کره جنوبى 
نیز آزاد شــود، مزید بر علت شــد تا کاهش قیمت ها بیشتر 

شود و سیر تندترى به خود بگیرد.
نائــب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران با تاکید بر اینکه 
االن نمى توان پیش بینى دقیقى از روند حرکتى آینده سکه 
و طال کرد، بیان داشت: این که دالر آیا به زیر 20 هزار تومان 
خواهد رســید یا نه را در حــال حاضر نمى توان در مورد آن 

مطلبى گفت، بلکه باید دید که بازار چه سمت و سویى پیدا 
خواهد کرد، طبعا در مورد بازار سکه و طال نیز همین موضوع 
صادق است و بر اساس قیمت دالر در بازار داخل و همچنین 

بهاى اونس جهانى قیمت هاى سکه و طال تعیین مى شود.
سیدکمال ســیدعلى کارشناس بازار ارز در گفتگو با فرارو با 
اشاره به اینکه از حدود 3، 4 ماه پیش نیز پیش بینى مى شد 
کــه ارز تا قیمت بین 19 تا 21 هزار تومان کاهش داشــته 
باشــد، گفت: این در حالیست که بخشنامه بانک مرکزى در 
مورد واردات بدون انتقال ارز قیمت دالر را در حدود 25 هزار 
تومان نگه داشــت و شاهد بودیم که حدود 40 روز نیز دالر 
در این قیمت ثابت ماند، باالخره وضعیت صادرات و واردات 

است که قیمت ارز در بازار را تعیین مى کند.
وى افزود: اصوال قیمت ارز تابع سیاست ها و متغیر هاى کالن 
اقتصادى اســت، در زمانیکه ارز بــاالى 25، 26 هزار تومان 
بود، کسانیکه به قصد سرمایه گذارى در بازار ارز حضور پیدا 
کردند، ریســک باالیى را متحمل شــدند، در این رابطه باید 

سیاســت بانک مرکزى در بلند مدت ثبات و تعادل در بازار 
ارز باشد. این در حالیست که قیمت ارز در هماهمگى کامل 
با وضعیت تجارت خارجى کشــور شامل صادرات و واردات، 

وضعیت تولید کاال و خدمات و... است.
ســیدعلى اظهار داشــت: قیمت ارز باید به نحوى تنطیم 
شود که از طریق واردات کاال ها با قیمت مناسب و منطقى 
به دســت مردم برســد تا از این طریــق انتظارات تورمى 
تخلیه شــود، در چنین وضعیتى به طور قطع نرخ ارز در 
بازار نیز به ثبات خواهد رســید که این موضوع خود یک 
نکته کلیدى به شما مى رود، اگر به چنین موضوعى دست 
پیدا کنیم، به طور قطع نوســان جزئى دالر در بازار دیگر 

اهمیتى نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل ارزى همچنین در مورد کاهش قیمت 
دالر بــه 15 هزار تومان که روحانى از آن صحبت کرده بود، 
یادآور شــد: اول این موضوع باید مشخص شود که آیا اساسا 
به نفع اقتصاد کشور اســت که دالر 15 تومان شود، یاخیر، 
از ســوى دیگر باید دید اگر دالر به این قیمت هم برسد، آیا 
در این محدوده ماندگار است یا دوباره افزایش خواهد یافت، 
این در حالیســت که به نظر مى رسد در کوتاه مدت دالر تا 
مــرز 19، 20 هزار تومان کاهش خواهد یافت، بعد از آن نیز 
کاهش بیشتر بستگى به متغیر هاى زیادى دارد، به طور مثال 
مــا باید بتوانیم روزانه حدود 2.5 میلیون بشــکه نفت صادر 

کنیم، تا درآمد هاى ارزى افزایش یاید.
وى اضافه کرد: از ســوى دیگر به سرمایه گذارى هاى جدید 
صنعتى بســیار نیازمندیم، زیراکه خطوط تولید و ماشــین 
آالت کارخانجات طى این چند ســال تحریم فرسوده شده 
اند و باید عوض شــود، در چنین شرایطى ولع ارزى ما بسیار 
زیادى اســت و با توجه به چنین شرایطى باید ورودى ارز به 
کشور زیاد شود، تا دالر بتواند به نرخ 15 هزار تومان برسد، 
از ســوى دیگر باید تولید کشور رونق بگیرد و بعد از آن نیز 
مى بایســت دید که آیا صادرات و واردات بــا دالر 15 هزار 
تومانى مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر، این ها ســواالتى 
است که باید به آن پاسخ داده شود تا بعد از آن بتوان گفت 
که آیا دالر به این عدد مى رســد یا خیر؟ و در وهله دوم آیا 

این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود نه؟

دالر تامحدوده 19 تا 21 هزار تومان کاهش خواهد یافت

چشم انداز بازار سکه و دالر در بهمن 99 بانک ملت دومین بانک بزرگ جهان در وام دهى
ترقى اقتصادى: نشریه بانکى بین المللى بنکر(The Banker) درجدیدترین گزارش درباره 
بانکدارى اســالمى،بانک ملت را دومین بانک بزرگ جهــان دروام دهى معرفى کردوعملکرد 
این بانک را درســال 2020 باوجودتحریم هاى اقتصادى چشــمگیر دانست.نشریه تخصصى 
و بین المللــى بَنکر در گزارش ماه نوامبر 2020، فهرســتى از برتریــن بانک هاى جهان که 
فعالیت هاى منطبق با شــریعت اسالم دارند ارایه کرد که نام بانک ملت نیز در این فهرست با 
رتبه هایى تحســین برانگیز به چشم مى خورد.بنکر در این گزارش، فهرستى از 10 بانک برتر 
اســالمى (با دارایى هاى بیش از 500 میلیون دالر) با بیشــترین رشد دارایى در سال 2020 
ارایه کرده اســت که بانک ملت با 55.38 درصد رشــد، در رتبه ششم قرار دارد.گزارش بنکر 
مى افزاید، بانک ملت ایران با تحقق رشد 55.38 درصدى در دارایى هاى منطبق با شریعت، 
علیرغم تحریم هاى اقتصادى، عملکردى چشمگیر را رقم زده و به دومین بانک بزرگ جهان 

از لحاظ وام دهى منطبق با شریعت تبدیل شده است.

افزایش 5 برابرى سود بانک کارآفرین
ترقى اقتصادى: مدیرعامل بانک کارآفرین با اشــاره به افزایش کیفیت خدمات رســانى در 
بانک و همچنین تاکید بر شــفافیت در حسابرسى هاى بانکى که مورد تائید حسابرسان قرار 
گرفته اســت از افزایش 5 برابرى سود بانک در شــش ماهه ابتداى سال جارى در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته خبر داد.محمدرضا فرزین ادامه داد : آمار و ارقام حسابرسى شده 
موجود بر روى سامانه کدال نشان مى دهد که بانک کار آفرین در 6 ماهه ابتداى سال جارى 
4 هزار میلیارد ریال ســود داشــته است، این در حالى است که این عدد براى 6 ماهه ابتداى 
ســال98، 800میلیارد ریال بود که رشد 5 برابرى نســبت به مدت مشابه سال قبل را نشان 
مى دهد.مدیرعامل بانک کارآفرین در ادامه به شــرکتهاى زیر مجموعه بانک هم اشاره کرد و 
گفت: در بانک کارآفرین اصل بر فعالیت هاى بانکى است و هیچ یک از شرکتهاى زیر مجموعه 
بانک فعالیتى غیر از بانکدارى انجام نمى دهند. در حقیقت اصال وارد سایز حوزه ها نمیشویم 

و مى خواهیم تنها خدمات جامع بانکى ارائه دهیم.

نخستین شعبه «ملى پالس» افتتاح شد
ترقى اقتصادى: نخستین شعبه «ملى پالس» بانک ملى ایران با رویکرد بانکدارى دیجیتال 
و ارائه مشــاوره هاى حضورى به مشــتریان فعال در حوزه هاى مختلف اقتصادى، افتتاح شد. 
دکتر محمد رضا حســین زاده مدیرعامل بانک که به صورت ویدئوکنفرانس در این مراســم 
حضور داشت با بیان این که صنعت بانکدارى جهان و کشور ما با سرعت به سمت دیجیتالى 
شــدن پیش مى رود، اظهار کرد: بانک ملى ایران در این زمینه پیشتاز است و تا کنون ده ها 
محصول در این حوزه را به مشتریان خود عرضه کرده است.وى با اشاره به این که بانک ملى 
ایران تا کنون بیش از 800 شــعبه خود را کاهش داده و این روند ادامه خواهد داشت، اظهار 
کرد: بدون شک نمى توان همه شعب بانک ها را تعطیل کرد، بلکه باید تعادل در این زمینه را 
حفظ کرد، اما رویکرد تعامل شــعب با مشتریان باید تغییر کند و «ملى پالس» نخستین گام 
در همین راستاست.حسین زاده با بیان این که «ملى پالس» نخستین شعبه با رویکرد نوین 
در نظام بانکى اســت، ارائه خدمات ویژه به مشتریان، فعاالن اقتصادى، دانشجویان و استارت 
آپ ها در این شعبه را باعث تغییر رویه هاى بانکى خواند و ادامه داد: در این شعبه پول تبادل 

نمى شود و همه فرایندها بر مبناى بانکدارى دیجیتال است.

اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر 
بانکدارى باز شاهین

ترقى اقتصادى: مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه 
بر بســتر بانکدارى باز خبر داد و گفت: 43000 تراکنش بانکى بالغ بر500 میلیارد ریال در 
بستر بانکدارى باز توسط این بانک انجام شد.دکتر على صالح آبادى با ذکر این آمار اعالم کرد 
که بانک توســعه صادرات در حوزه بانکدارى باز با استفاده از توانمندى هاى شرکت خدمات 
انفورماتیک و بســتر بانکدارى باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمى را در این زمینه انجام 
و آن را از راهبردى ترین محورهاى عملیاتى خود قرار داده است.وى با بیان اینکه، این بانک 
یکى از فعالیت هاى محورى خود را توســعه این بستر و خدمات رسانى بهتر و حل مشکالت 
مشتریان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از این رو طى ماه هاى گذشته تمرکز به 
فعالیت صندوق هاى سرمایه گذارى را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام 
بهینه عملیات بانکى براى صندوق هاى ســرمایه گذارى بورسى را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران با اشاره به انجام 43000 تراکنش بانکى بالغ بر500 
میلیارد ریال در بســتر بانکدارى باز و به صورت کامال مکانیزه( در یک صندوق)، تصریح کرد: 
این امر در سیســتم بانکى بى سابقه بوده و مى توان آن را دستاورد مهمى براى شبکه بانکى 

بستر بانکدارى باز و نیز خدمات مالى و فن آورى اطالعات دانست.

تسهیالت بانک سینا براى اهالى فرهنگ 
هنر و رسانه

ترقى اقتصادى: مطابق دستورالعمل ابالغى کارگروه مقابله با پیامدهاى اقتصادى کرونا و در 
ادامه اقدامات حمایتى بانک سینا از کسب و کارهاى آسیب دیده، اهالى هنر، فرهنگ و رسانه 
نیز مى توانند از این تسهیالت بانک بهره مند شوند.در راستاى حمایت از فعالیت ها و مشاغل 
غیر دولتى به شــدت آسیب دیده از شیوع کرونا، کسب و کارهاى حوزه هاى«فرهنگ، هنر و 
رسانه» نیز مى توانند از تسهیالت در نظر گرفته شده این بانک استفاده کنند.متقاضیان واجد 
شرایط مجازند براى اخذ این تسهیالت تا پایان دى ماه جارى در رسانه کار ثبت نام کنند. باز 

پرداخت اقساط تسهیالت فوق، از اول خرداد ماه سال 1400 خواهد بود.

اولویت هاى بانک گردشگرى در دهه آینده
ترقى اقتصادى: مدیرعامل بانک گردشگرى در آیین آغاز دومین دهه فعالیت این بانک اعالم 
کرد: توســعه بانکدارى الکترونیک و بانکدارى دیجیتال، محورى ترین برنامه بانک گردشگرى 
است.مرتضى خامى گفت: در استراتژى بانک، دیگر توسعه فیزیکى شعب بانک مطرح نیست؛ 
بلکه توســعه بانکدارى دیجیتال به عنوان اصلى ترین فعالیت بانک قرار دارد و تمام فعالیت ها 
به این سمت سوق داده شده است.وى با بیان اینکه اخذ مجوزهاى الزم براى حوزه بین الملل 
بانک در سال هاى گذشته تکمیل شده است، افزود: امروز مزیت ویژه رقابتى بانک گردشگرى، 
بخش بین الملل و ارزى آن اســت.خامى ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات موســس و اعضاى 
هیات مدیره اســبق بانک گردشــگرى در یک دهه گذشته، به فراز و نشیب هاى بانک در این 
مدت اشاره کرد و گفت:امروز بانک گردشگرى در کنار وظایف بانکى، از توسعه زیرساخت هاى 

صنعتى، معدنى، تولیدى و گردشگرى حمایت مى کند..

درصد دارایى هاى موسسه ملل افزایشى شد
ترقــى اقتصادى: شــرکت اعتبارى ملل در دوره منتهى به 31 شــهریور مــاه 1399، در 
مقایســه با دوره 6 ماهه ســال گذشــته افزایش 14 درصد درآمدها، افزایش 40 درصد سود 
عملیاتى، افزایش 40 درصد ســود خالص، افزایــش 26 درصد دارایى ها و افزایش 76 درصد 
ســود انباشته داشــته اســت.درصد دارایى هاى  موسسه ملل افزایشــى شدموسسه ملل در 
دوره منتهى به 31 شــهریور ماه 1399، در مقایســه با دوره 6 ماهه ســال گذشته افزایش 
14 درصــد درآمدهــا، افزایش 40 درصد ســود عملیاتى، افزایش 40 درصد ســود خالص، 
افزایش 26 درصد دارایى ها و افزایش 76 درصد ســود انباشــته داشــته اســت. براســاس 
صورت هاى مالى 6 ماهه منتهى به 31 شــهریور ماه 1399، ســرمایه شــرکت اعتبارى ملل 
6 هزار و 60 میلیارد ریال اســت و این شــرکت تعداد 3 میلیارد و 940 میلیون برگه ســهم 

منتشر کرده است.

صالحیان معاون روابط عمومى بانک صادرات شد
ترقى اقتصادى: دکتر حجت اله صیدى، مدیرعامل بانک صادرات ایران طى حکمى، فریدون 
صالحیان را به ســمت معاونت اداره کل روابط عمومى بانک صادرات ایران منصوب کرد.دکتر 
حجت اله صیدى، مدیرعامل بانک صادرات ایران طى حکمى، فریدون صالحیان را به ســمت 
معاونــت اداره کل روابط عمومى بانک صادرات ایران منصوب کرد. در این حکم ضمن تأکید 
بر نقش و اهمیت جایگاه روابط  عمومى آمده است.نظر به شایستگى، تعهد، تجربیات و سوابق 
جنابعالى، به موجب این حکم به ســمت معاونت اداره کل روابط عمومى بانک صادرات ایران 
منصوب مى شوید تا با بهره مندى از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابى به اهداف 
تنظیم شــده خود، یارى کنید. مزید توفیقات جنابعالى را در مسئولیت خطیرى که بر عهده 

دارید، از محضر قادر متعال خواستارم.

ترقى اقتصادى : با تغییر مؤلفه هاى تأثیرگذار بر بــازار ارز، ورق در این بازار 
برگشــته است. درحالى که ســفته بازان روى افزایش خشــونت ها در آمریکا و 
مقاومــت ترامپ در برابر پیروزى بایــدن و همچنین احتمال افزایش تنش هاى 
سیاسى در منطقه حساب باز کرده بودند و انتظار داشتند که دالر در بازار ایران 
از کانال 26 هزار تومان هم عبور کند، اما با اعالم رسمى کنگره امریکا و پیروزى 

قطعى بایدن، همه چیز در بازار ارز تغییر کرد.
 در حالــى که طى روز هاى گذشــته بازار خیابانى ارز آرام به نظر مى رســید، با 
افزایش حضور دالالنى که نگران افت شــدید قیمت ها بودند، مواجه شد. در این 
روز شــمار زیادى از دالالن با تجمع در چهارراه اســتانبول با کاهش قیمت ارز 
فروشنده شدند. در این بازار خریدار زیادى به چشم نمى خورد و همین موضوع 

به افت بیشتر قیمت ها دامن زد.
در همین راســتا عبدالناصر همتى رئیس کل بانک مرکزى در یادداشــتى در 
حساب اینستاگرامى خود با مرور رخداد هاى اخیر اظهار امیدوارى کرد که بازار 
ارز و اقتصــاد روز هاى پیش رو با آرامش همراه باشــد. به گفته رئیس کل بانک 
مرکزى با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاســى و رشــد صادرات نفت 
و فرآورده در ماه هاى اخیر از یک طرف و گشــایش هاى آغاز شــده در خصوص 
برخى منابع بانک مرکزى، امیدوارم بتدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات 

قیمت ها و کاهش تورم باشیم.
آینده دالرپایان ترامپ بازار ارز را آرام کرد

ابراهیم جمیلى رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه با 
پایان کار ترامپ بازار ارز آرام گرفت، اظهار داشــت: با توجه به فشار حداکثرى 
که ترامپ طى چهار ســال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و قصد داشت با 
این کار فروش نفت ایران را به صفر برساند و همچنین صادرات غیر نفتى را به 
کم ترین حد ممکن تقلیل دهد، اما در این کار شکســت خورد و ناموفق بود، با 
توجه به اینکه کار انتخاب جو بایدن نیز به طور رســمى تمام شد، شاهد بودیم 

که طى چند روز اخیر دالر با کاهش قیمت روبرو بوده است.

وى افزود: اگر هرکشور دیگرى به غیر از ایران بود، زیر بار تحریم هاى خردکننده 
ترامپ دوام نمى آورد، اما ایران نشــان داد که توانایى انجام این کار را دارد، این 
در حالیســت که کرونا نیز در یک ســال اخیر مزید بر علت شــد که وضعیت 
اقتصادى کشــور وخیم تر شود، اما این نیز باعث نشد که چرخ اقتصاد از حرکت 
باز بماند، مشــاهده مى کنید، کشور هاى مختلف در این یک سال اخیر به دلیل 
کرونا رشــد منفى اقتصادى را تجربه کردند، امــا ما هم با کرونا درگیر بودیم و 
هم با تحریم، اما خوشــبختانه شرایط در حال بهبود است و با رفتن ترامپ نیز 

اوضاع بهتر خواهد شد.
رئیــس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه االن مهم ترین نکته در 

مورد ارز ثبات این بازار اســت، اظهار داشت: در 
ســایه ثبات است که قیمت واقعى ارز مشخص 

خواهد شــد و از هیجانات و جوى که در آن 
ایجاد مى شــود، دیگر خبر نخواهد بود، از 

ســوى دیگر اینکه ارز در سال آینده در 
چه نرخى قرار خواهد گرفت، بستگى به 

این موضــوع دارد، که دولت بخواهد 
چه میزان از بودجه را با پول حاصل 
از فــروش نفت تامیــن کند و یا چه 
میزان از طریق صــادرات غیر نفتى 

این مســائل باید روشن شود، تا بعد از 
آن بتــوان به طور دقیق در این مورد به 

ظهار نظر پرداخت.
دالر در کدام محدوده مرز مقاومتى 

جدید تشکیل مى دهد؟
این فعال بخش خصوصى با اشاره به اینکه سه عامل مهم در وضعیت 

بازار ارز دخیل هســتند، بیان کرد: مورد اول مربوط به ثبات ارز اســت 

متاسفانه در دو سال گذشته آرامش در اقتصاد ایران وجود نداشت و با تکانه هاى 
شــدیدى که رخ داد، نرخ ارز با افزایش روبروشد، اما امروز به نظر مى رسد این 
آرامش به بازار ارز بازگشته است، عامل دوم نیز مرتبط با افزایش تولید در کشور 
اســت، هر چقدر که بتوان تولید را افزایش داد و از طرق آن میزان صادرات را 
نیــز باال بــرد، به تبع آن مى توان نرخ ارز را در ثبات و آرامش نگه داشــت و از 

تکانه هاى آن جلوگیرى کرد.
جمیلى افزود: ســومین عامل نیز مربوط به تحریم ها اســت که فشار زیادى به 
اقتصاد ایران وارد کرد و باعث شد که نرخ ارز با جهش قابل توجه اى روبرو شود 
اما به نظر مى رســد با روى کار آمدن بایــدن و رفع احتمالى تحریم ها مى توان 
امیدوار بود که شــرایط ارز نیز به یک ثبات بلند مدت دســت پیدا کند، این در 
حالیســت که در دوران تحریم نیز با اختصاص ارز 4200 تومانى و چند نرخى 
کردن ارز، رانت هاى بسیار زیادى توزیع شد که این مسئله ضربه سنگینى را به 
پیکره اقتصاد کشــور وارد کرد، یکى از بهترین سیاست هایى که در دوران ثبات 
اقتصادى باید در پیش گرفته شــود، موضوع تک نرخى کردن ارز اســت که از 
اهمیت بسزایى برخوردار است، زیراکه از به وجود آمدن 

هرگونه رانت و فسادى جلوگیرى مى کند.
رئیس خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: مهم ترین 
نکته در مورد قیمــت ارز ثبات و حکمفرمایى 
آرامــش در ایــن بازار اســت، در چنین 
حالتى، ارز به ســمت واقعى شــدن در 
قیمت حرکت مى کند کــه به نظر بنده 
این کلید ترین نکته قلمداد مى شود، این 
موضوع حتى از کاهــش آن نیز مهم تر 
اســت، زیراکه در شرایط ثبات است که 
شما مى توانید برنامه ریزى انجام دهید و 
میزان تولدى و صادرات را افزایش دهید 
بنابراین مهم تر از باال و پایین هاى ارز، ثبات 
و تعادل در این متغیر مهم و کلیدى اقتصاد 
است، در چنین شرایطى نیز از هیجانات و جوى که به 
صورت کاذب در بازار شــکل مى گیرد، جلوگیرى مى شود 

که این مسئله نیز بسیار مهم است.

پول هاى بلوکه شــده ایران در کره جنوبى به چالش دو کشــور در روابط مالى 
کنونى تبدیل شده است. چند مشکل دست به دست هم داده تا نزدیک به هفت 
میلیارد دالر از پول ایران در کره جنوبى بلوکه شــود. مهم ترین مســئله، عدم 
تصویب لوایح مربوط به اف اى تى اف در ایران و قرار گرفتن ایران در فهرســت 
ســیاه در کنار کره شمالى است. براســاس قوانین اف اى تى اف، بانک ها باید 
مبادالت مالى با شــرکت ها و بانک هاى کشــورى  که نام آن در فهرست سیاه 

قرار گرفته را متوقف کنند.
عالوه بر این، فشارهاى تحریمى آمریکا بر کره جنوبى، به عنوان یکى از متحدان 

اقتصادى این کشــور از دالیل بلوکه شدن پول ایران در این کشور است. کره جنوبى  
عالوه بر رعایت مقررات بین المللى از ترس جریمه هاى میلیارد دالرى ایاالت متحده 

آمریکا در تعامالت مالى با ایران احتیاط مى کند.
سطح روابط اقتصادى آمریکا و کره جنوبى باالست و قابل مقایسه با کشورهاى دیگر 
نیســت. بیشــتر شرکت هاى بزرگ در کره جنوبى متعلق به آمریکاســت. البته ایران هم در طى سال ها شریک تجارى 
خوبى براى کره جنوبى بوده است. صادرات قابل توجه انواع کاالى کره اى به ایران با اعمال تحریم ها متوقف شده است 

و کره جنوبى از این منظر آسیب دیده است با این حال، هر کشورى در روابط اقتصادى به اولویت ها توجه مى کند.
باتوجه به فشــار ناشى از محدودیت منابع ارزى، بانک مرکزى نهایت تالش خود را براى آزادى ارزهاى بلوکه شده ایران 
انجام داده اســت. کمبود ارز در یک ســال گذشته تامین بسیارى از کاالها در کشور را دچار مشکل کرده و به طور حتم 
گروه مســتقر در بانک مرکزى به دنبال وصول وجوهات ایران اســت. این امید وجود دارد که در ادامه، با توجه به فرصت 
تازه براى بررسى لوایح مربوط به اف اى تى اف، دسترسى به منابع ارزى ایران تسهیل شود. متاسفانه اف اى تى اف یک 

بحث اقتصادى است که در ایران سیاسى شده است. 

پایان ترامپ ارز را کاهشى کرد

آینده دالر

کره جنوبى طلب ایران را مى دهد؟

ترقى اقتصادى : امروزه فنــاورى اطالعات و فناورى هاى نوین 
حوزه مالى و پرداخت، یکى از ضرورت هاى صنعت بانکى اســت 

که باید مورد توجه ویژه اى قرار گیرد.
 اســماعیل هللا گانى مدیر عامل این بانک، دبیر جشــنواره چهره 
هاى ماندگار و یکى از اعضاى گروه انتخاب چهره ها، در ششمین 
نمایشــگاه تراکنش ایران که با حضور، دکتــر معمار نژاد معاون 
امور بانکى، بیمه و شــرکت هاى دولتــى وزارت امور اقتصادى و 
دارایــى، دکتر محرمیان معاون فنــاورى هاى نوین بانک مرکزى 
مدیران عامل و مســئوالن ارشــد تعدادى از بانک هاى دولتى و 
خصوصى، شــرکت هاى فعــال حوزه فناورى هــاى نوین مالى و 
متخصصان این عرصه، برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: امروزه 
فناورى اطالعات و فناورى هاى نوین حوزه مالى و پرداخت یکى 
از ضرورت هاى صنعت بانکى شــده و الزم اســت که فعاالن این 
عرصه نگاهى جدى و کارشناسانه به تحوالت و پیشرفت هاى این 

حوزه داشته باشند.
دبیر این جشــنواره با تشریح فرایند انتخاب چهره هاى ماندگار و 
مدیران موثر فناورى و پرداخت افزود: این اقدام ارزشــمند مرکز 
فابا حائز اهمیت فراوان اســت و تقدیر از مدیرانى که ســال هاى 

متمادى منشــاء خدمت و اثر در حوزه مالى و بانکى بوده اند مى 
تواند گوشه اى از زحمات این فعاالن و پیشکسوتان را جبران کند. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تمامى فعاالن و پیشکسوتان حوزه 
صنعــت بانکى و فناورى هاى الکترونیــک قدردانى کرد و خاطر 
نشان ساخت: هیأت داوران انتخاب چهره هاى ماندگار را با نهایت 
دقت و ظرافــت و دقیقاً منطبق با اصول، موازین و چارچوب هاى 
معین، انجام داده اند و امتیازهاى کسب شده به صورت علمى و با 

حساسیت فراوان در نظر گرفته شده است.
دبیر جشــنواره، معیارهاى ارزیابى را شــامل سوابق تحصیلى و 
علمى، ســوابق اجرایى و مدیریتى با رویکــرد فناورى اطالعات، 
داشتن خدمات و آثار مثبت در حوزه فناورى اطالعات و سالمت 
حرفه اى ذکر کرد و اظهار داشــت: کشور ما در عرصه بانکدارى 
الکترونیک و فنــاورى اطالعات و حوزه پرداخــت هاى مالى از 
بســیارى از کشــورهاى منطقه و حتى جهان جلوتر و پیشــگام 
تر اســت که این مهم حاصل ســال ها تالش و ممارست فعاالن 
و تالشــگران حوزه هاى مختلف در زمینه صنعــت بانکدارى و 
فراهم سازى زیرساخت هاى سخت افزارى و نرم افزارى فناورى 

اطالعات است.

ترقى اقتصادى :مدیرعامل بانک مسکن از اضافه شدن یک شکل 
جدید تسهیالت خرید مسکن به سبد تسهیالتى این بانک خبر داد.

دکتر شــایان مدیرعامل بانک مســکن با اعالم این خبر خوش به 
متقاضیان خرید مســکن در تهران و سایر شهرهاى کشور، به پایگاه 
خبرى بانک مســکن-هیبنا، گفت: از 25 دى ماه سال جارى، طرح 
اعطاى تسهیالت خرید مسکن بدون ســپرده در دستور کار شعب 

مختلف بانک مسکن قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه بانک مســکن طى دو ماه پایانى سال جارى از یک 
اهرم تسهیالتى جدید براى شارژ مالى متقاضیان خرید مسکن کمک 
مى گیرد، اظهار کرد: بانک مســکن با هدف کمک به خانه دارشدن 
اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح 
اعطاى تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده از محل منابع ناشى از 
اوراق رهنى مرحله دوم را از 25 دى ماه تا 22 بهمن ماه در دســتور 

کار قرار داده است.
وى به سقف تسهیالت جدید خرید مسکن اشاره کرد و افزود: تمامى 
شعب بانک مسکن اعطاى تسهیالت خرید مسکن تا سقف هاى قابل 
پرداخت از محل اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
به تمامى متقاضیانى که در بازه زمانى این طرح درخواست بهره مندى 

از تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق مذکور را ارائه مى کنند.
وى درباره چگونگى پرداخت این نوع تسهیالت توضیح داد: پرداخت 
تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده که قرار است 25 ماه جارى به 
متقاضیان پرداخت شود به نحوى است که 50 درصد مبلغ تسهیالت 
قابل پرداخت از محل اوراق گواهى حق تقدم اســتفاده از تسهیالت 
مســکن و 50 درصد مابقى از محل منابع بدون سپرده پرداخت مى 
شود. به این ترتیب متقاضیان فقط براى نیمى از تسهیالت نیلزمند 

خرید اوراق هستند.
مدیرعامل بانک مســکن در عین حال با اشــاره به نرخ سود و دوره 
بازپرداخت پیش بینى شده براى این تسهیالت، درباره دیگر شرایط 
اخذ آن عنوان کرد: تمامى شرایطى که متقاضیان براى اخذ تسهیالت 
اوراق گواهى حق تقدم نیاز دارند نیز براى این نوع تسهیالت جارى 
است. به عنوان مثال متقاضیانى مى توانند از این بخش از تسهیالت 
استفاده کنند که ســن بناى ملک خریدارى شده کمتر از 25 سال 
باشــد. وى ادامه داد: تنها تفاوت این تســهیالت با تسهیالت اوراق 
گواهى حق تقدم در مدت زمان بازپرداخت اســت که معادل 5 سال 
در نظر گرفته شــده این در حالى اســت که طول دوره بازپرداخت 

تسهیالت از محل اوراق گواهى حق تقدم معادل 12 سال است.

مدیرعامل بانک رفاه:
فناورى هاى نوین حوزه مالى، ضرورت نظام بانکى است

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد 
اعطاى تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده

اخبارکوتاهاخبارکوتاه

کارشناس اقتصادى 
سیدحسین سلیمى 

ن با تاکید بر اینکه االن مهم ترین نکته در 
ســت، اظهار داشت: در 
ت واقعى ارز مشخص 

ت و جوى که در آن
بر نخواهد بود، از 

ر سال آینده در 
فت، بستگى به 

ولت بخواهد 
پول حاصل 
کند و یا چه 
ت غیر نفتى 

شود، تا بعد از 
در این مورد به 

مرز مقاومتى  ه
ل مى دهد؟

 با اشاره به اینکه سه عامل مهم در وضعیت 
 بیان کرد: مورد اول مربوط به ثبات ارز اســت 

پیکره اقتصاد کشــور وارد کرد، یکى از بهترین سیاست
اقتصادى باید در پیش گرفته شــود، موضوع تک نرخ
اهمیت بسزایى برخوردار است
هرگونه رانت و فسادى جلوگ
رئیس خانه اقتصاد ای
نکته در مورد قیمــت
آرامــش در ایــ
حالتى، ارز به س
قیمت حرکت م
این کلید ترین ن
موضوع حتى ا
اســت، زیراکه
شما مى توانید
میزان تولدى و
بنابراین مهم تر از
و تعادل در این مت
است، در چنین شرایطى نیز

صورت کاذب در بازار شــکل مى
که این مسئله نیز بسیار مهم است.



ترقى اقتصادى: اســتارت آپها سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه مى شوند زیرا باعث افزایش 
رقابت، فرهنگ بیمه، خلق بازارهاى نوین و کاهش هزینه هاى عملیاتى مى شوند.

مدیرعامل شــرکت بیمــه دى با بیان مطلب فوق گفت : طلب فعلى این شــرکت از محل 
قرارداد بیمه تکمیل درمان ایثارگــران 1600 میلیارد تومان عنوان کرد و ارزش روز منابع 

سرمایه گذارى این شرکت را 1700 میلیارد تومان برآورد کرد.
محمدرضا کشاورز، در نشست خبرى که با حضورخبرنگاران برگزار شد، با اشاره به انتخاب 
شرکت بیمه دى براى چهارمین سال متوالى درمناقصه بیمه درمانى ایثارگران،گفت: در حال 

حاضر یک میلیون و 670 هزار نفر در این قرارداد تحت پوشش بیمه دى هستند.
وى،یکى از دغدغه هاى اساسى قرارداد بیمه درمانى ایثارگران را تامین منابع مالى آن عنوان 
کرد و توضیح داد: در 4 ســال گذشته که بیمه دى این قرارداد را اجرایى کرده گاهى دچار 
وقفه هایى در تامین منابع مالى این قرارداد شده زیرا در اردیبهشت و خرداد ماه سال جارى 

طلب بیمه دى به رقم باالیى رسیده بود.
کشــاورز، افزود: درحال حاضر قسمت زیادى ازطلب شــرکت بیمه دى از قرارداد درمانى 
ایثارگران در قالب اسناد خزانه و بخشى به صورت نقد دریافت شده، به گونه اى که حق بیمه 

قرارداد سال اول، دوم و 7 ماه از قرارداد سال سوم کامال تسویه شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت بیمه دى، حق بیمه قرارداد بیمه درمانى ایثارگران در سال جارى 
به غیر از افزوده شدن مالیات برارزش افزوده افزایشى نداشته و در حال حاضر رقم حق بیمه 

این قرارداد ماهانه 290 میلیارد تومان است.
کشاورزگفت: درحال حاضر پرداخت خسارت بیمه تکمیل درمان به خانواده هاى ایثارگرى 
کامال بروز است و حدود 80 درصد از جامعه ایثارگرى کشور خدمات خود را از مراکز تحت 

قرارداد دریافت مى کنند و 20 درصد به مراکز درمانى غیر طرف قراداد مراجعه دارند.
وى، عنوان کرد: ســال گذشــته در بخش اتکایى اجبارى، اتکایى اختیارى و قرارداد درمان 

ایثارگران با شرایطى خاص نزد بیمه مرکزى بود وامسال هم سه شرکت صنعت بیمه براى 
پذیرش اتکایى قرارداد درمانى ایثارگران ابراز تمایل کرده اند.

مدیرعامل شــرکت بیمه دى،یکى از شــاخص هاى مهم شــرکت هاى بیمه را روند ضریب 
خسارت دانست و افزود: با مدیریت ریسک و مدیریت و کنترل خسارت در سال 98 ضریب 

خسارت کلى شرکت 67 درصد بوده و در سال جارى هم این روند کاهشى است.
کشــاورز، بیان کرد: بیمه دى فعالیت سرمایه گذارى هاى خود را به صورت تخصصى توسط 
یکى از شــرکت هاى زیر مجموعه خــود انجام مى دهد و در 6 ماهــه 306 میلیارد تومان 
سوداورى ناشى از فعالیت هاى سرمایه گذارى این شرکت جداى از 919 میلیارد تومان سود 
سرمایه گذارى بوده است. مدیرعامل شرکت بیمه دى، ارزش روز منابع سرمایه گذارى این 

شرکت را 1700 میلیارد تومان عنوان کرد.
کشــاورز، خرید دارایى هاى ثابت را ازجمله اقدامات مهم ســالهاى اخیر شرکت بیمه دى 
دانست و گفت: در زمان شروع مدیریت خود در این شرکت 7 شعبه ملکى وجود داشت که 
اکنون این عددبه 42 ملک رسیده و حتى بخشى از افزایش سرمایه شرکت از همین محل 

تجدید ارزیابى ها شکل مى گیرد.
مدیرعامل شــرکت بیمه دى در پاسخ به سوال ایستانیوزدر خصوص نقش فناورى اطالعات 
در افزایش ضریب نفوذ بیمه گفت :  اســتارت آپها سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه مى شوند 
زیــرا باعث افزایش رقابت، فرهنگ بیمه، خلق بازارهاى نوین و کاهش هزینه هاى عملیاتى 

مى شوند.

دوهفته نامه اقتصادى-   فرهنگىبازاربازاربیمـــهبیمـــه5
سال هفتم-شماره 98 - نیمه دوم دى 1399

ترقى اقتصادى : تامین مالى و ایجاد فضاى آرامش در جامعه از مهم ترین اهداف 
صنعت بیمه به شمار مى رود.

غالمرضا ســلیمانى رئیس کل بیمه مرکزى در نشســت هم اندیشــى مدیران و 
کارشناســان صنعت بیمه و نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى، ضمن اعالم 
این مطلب افزود: پذیرش ریســک بخش هاى تولیدى و خدماتى تنها بخشــى از 
ماموریت هاى صنعت بیمه اســت و باید از منظر گسترش اشتغال، تولید ثروت و 

تزریق آرامش به جامعه نیز به فعالیت هاى آن توجه کنیم.
وى با تشــریح آخرین دســتاوردهاى صنعت بیمه در زمینه هاى گوناگون به ارائه 
آمــار خدمات این صنعت در ایام کرونا پرداخت و تصریح کرد: صنعت بیمه نقش 

تاریخــى خود را در بحران همه گیرى ویروس کرونا به بهترین شــکل ممکن ایفا 
کرده که نوعى اعتمادسازى را بین آحاد جامعه به دنبال داشته است.

وى از تاکید نهاد ناظر براى تســهیل امر بیمه گرى در کشور سخن گفت و افزود: 
شــرکت هاى بیمه در کنار ایفاى مســوولیت هاى اجتماعى در ایام کرونا، موضوع 
طراحى و عرضه بیمه نامه هاى متناسب با عوارض بیمارى و پوشش خسارات ناشى 

از توقف کسب و کار را نیز با جدیت دنبال کرده است.
سلیمانى با اشاره به آسیب پذیرى صنعت بیمه در برابر مقررات نامتناسب با مبانى 
این صنعت، خاطرنشــان کرد: تقویت صنعــت بیمه به مفهوم قدرتمندى نظام در 
تمامى عرصه هاست و ما از نهاد قانونگذار توقع داریم براى گسترش آرامش عمومى 
به حفظ آرامش این صنعت کمک کنند. وى در همین راســتا اظهار کرد: صنعتى 
که ماموریت آرامش بخشــى را برعهده دارد باید در فضایى ایمن و آرام به فعالیت 

بپردازد و مشکالت تحمیل شده تمرکز فعاالن آن را بر هم نزند.
رئیس شــوراى عالى بیمه موضوع افزایش بهره ورى سرمایه هاى صنعت بیمه را با 
اهمیــت توصیف کرد و افزود: حمایت جدى خانه ملت ازصنعت بیمه در مســاله 
تصویب صندوق بیمه حــوادث طبیعى مى تواند دغدغه هاى دولت و مجلس را در 

هنگام وقوع حوادث طبیعى به حداقل برساند.
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى نیز با ابراز خرسندى از حضور در جمع مدیران 
ارشــد صنعت بیمه از مقوله «اعتمادســازى» به عنوان یک ماموریت اساسى براى 
صنعــت بیمه یاد کــرد و گفت: ایجاد اعتماد و رفــع دغدغه هاى منطقى و روانى 
جامعــه در گرو برنامه ریزى صنعت بیمه اســت و مجلــس از تحقق این اهداف 

به صورت ویژه اى حمایت مى کند.
سیدامیرحســین قاضى زاده هاشمى حفظ و حراست از ســرمایه هاى کشور را از 
قابلیت هاى صنعت بیمه دانســت و اظهارکرد: رفع بخــش مهمى از دغدغه هاى 
معیشــتى جامعه با پوشــش هاى متنوع بیمه اى امکان پذیر است و دولت باید در 
طرح هاى ویژه مســوولیت هاى اجتماعى به این صنعت کمک کند. وى در بخش 
دیگرى از ســخنان خود به موضوع عوارض بیمه اى اشــاره کرد و گفت: عوارض 
دریافتى دســتگاه ها باید در مســیر کاهش تلفات و پیشگیرى از حوادث و سوانح 
هزینه شود چرا که کسرى منابع مالى سایر دستگاه ها نباید از محل حق بیمه هاى 

مردم تامین شود.
نایــب رئیس مجلس شــوراى اســالمى از راه اندازى کانون فکــرى صنعت بیمه 
به عنوان یک اتاق فکر راهبردى یاد کرد و افزود: ثبات اقتصادى موضوع مهمى به 
شــمار مى رود اما  مهم تر از آن چاره اندیشى براى بى ثباتى هاى اجتماعى و کاهش 
ضریب نفوذ اعتماد در کشــور است. وى خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در اقتصاد 
کالن نقشــى محورى دارد و به آسانى مى تواند براى نهادهاى حمایتگر جایگزین 
مطمئنى باشــد. نایب رئیس مجلس در همین راستا اظهار کرد: شرکت هاى بیمه 
با راه اندازى صندوق مشــترك ســرمایه گذارى مى توانند بخش مهمى از عملیات 
ســرمایه در کشور را مدیریت کنند که تحقق این مهم مستلزم اتخاذ راهبردهاى 
جدید و فرماندهى واحد است. وى در پایان از مدیران ارشد و فعاالن صنعت بیمه 
درخواست کرد تا با طراحى بسته جامع بیمه اى زمینه هاى رشد صنایع و خدمات 

در کشور را تقویت کنند.

عوارض بیمه صرف کاهش تلفات و پیشگیرى ازحوادث شود

وضعیت بیمه دى از زبان مدیرعامل: سرمایه گذارى 1700 میلیارد تومانى

مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا شدافزایش رقابت درصنعت بیمه با حضوراستارت آپ ها
ترقى اقتصادى : هیات مدیره بیمه آسیا به اتفاق آرا، مسعود بادین را به عنوان نایب رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت انتخاب کرد.در اولین نشست هیات مدیره جدید بیمه 
آسیا و در اجراى نظام حاکمیت شرکتى، اعضاى هیات مدیره به اتفاق آرا، مسعود بادین را به 
عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا انتخاب کردند.بنابر این گزارش، فضل 
اهللا معظمى  به عنوان رئیس هیات مدیره و اسماعیل مهدوى نیا به عنوان دبیر هیات مدیره 
انتخاب شدند.الزم به ذکر است، در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده بیمه آسیا، 
با اکثریت آراى سهامداران،  مسعود بادین، فضل اله معظمى، سید مهدى صادقى، اسماعیل 
مهدوى نیا و محمدرضا عربى مزرعه شــاهى به عنوان پنج عضو اصلى و مهدى شریفى به 

عنوان عضو على البدل هیات مدیره بیمه آسیا انتخاب شدند.

رشد 59 درصدى سود خالص بیمه رازى
ترقى اقتصادى: بیمه رازى در 9 ماه نخســت سال جارى 854 میلیارد تومان حق بیمه 
تولید کرد و همچنین 47 میلیارد تومان سود خالص شناسایى کرد و به هر سهم 156 ریال 
سود اختصاص داد.شرکت بیمه رازى صورت هاى مالى 9 ماهه منتهى به پایان آذر ماه سال 
99 (حسابرسى نشده) را منتشر کرد.این شرکت بیمه اى که در سال گذشته یک هزار 15 
میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود در 9 ماه نخست سال جارى توانست 854 میلیارد 
تومان حق بیمه تولید کند که نســبت به 9 ماه نخست سال گذشته 23 درصد حق بیمه 
خود را افزایش داد و در همین مدت 495 میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران این شرکت را 
جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است . رشد حق 
بیمه تولیدى در کنار کاهش خسارت پرداختى نسبت خسارت این شرکت از 80 درصد به 
58 درصد کاهش داد.این شرکت خصوصى در این دوره زمانى درآمد حق بیمه خود را 18 
درصد افزایش داد و به 770 میلیارد تومان رساند و همچنین هزینه خسارت این شرکت 28 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به رقم 605 میلیارد تومان رسید.

سبد متنوع و بیمه گرى متفاوت سامانى ها
ترقى اقتصادى: شرکت بیمه سامان به مدیرعاملى احمدرضا ضرابیه، رویکرد متفاوتى را در 
رقابت با دیگر بیمه گران انتخاب کرده و درصدد متنوع  نگه داشــتن سبد بیمه گرى است و از 
سیاست افزایش فروش حتى با قبول ریسک رشته هاى زیان ده و یا پرخسارت پرهیز مى کند. 
چه اینکه ورود این شرکت به رشته حساس و پررقابت و البته داراى نوسان زیاد تکمیل درمان 
هم متفاوت از دیگران بود و برند بیمه ســامان بیشتر به عنوان تنها شرکتى که بیمه درمان 
انفرادى را ارائه مى کند، شــناخته مى شود.یک انتخاب جسورانه و البته پرریسک که هرگونه 
خطاى محاسباتى و یا نظارت ضعیف در اعمال مدیریت ریسک، مى تواند به پاشنه آشیل جدى 
تبدیل شود؛ اما دستکم تجربه 2 سال گذشته بیمه سامان نشان مى دهد که نرخ پیش بینى 
شده در قالب طرح هاى بیمه درمان انفرادى، منطقى و محاسبه شده است و افزون بر اینکه یک 
توزیع ریســک را در سبد خود لحاظ کرده است.حق بیمه تولید شده شرکت بیمه سامان در 
آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته با رشدى 16 درصدى بالغ بر 159 میلیارد تومان 
برآورد شده در حالى که میزان خسارت پرداخت شده در این بازه زمانى 6 درصد کمتر شده 
و کل خسارت پرداخت شده در آخرین ماه فصل پاییز 1399 توسط شرکت بیمه سامان 54 
میلیارد تومان بوده است.در 9 ماه نخست امسال اما بیمه سامان بالغ بر 1148 میلیارد تومان 
فروش بیمه نامه داشته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26 درصد رشد را نشان مى دهد و 
میزان خسارت پرداخت شده هم 457 میلیارد تومان بوده که رشدى معادل 11 درصد را تایید 
مى کند. نتیجه اینکه نسبت خسارت به حق بیمه تولیدى بیمه سامان در پایان پاییز امسال 40 

درصد بوده یعنى 5 واحد درصد بهبود نسبت به پاییز سال گذشته. 

ضریب نفوذ بیمه در ایران 2.5 درصد است
ترقى اقتصادى: یک کارشناس ارشد صنعت بیمه با بیان این که ضریب نفوذ بیمه در جهان 
7.2 درصد اســت، گفت: این رقم در ایران حدود یک سوم یعنى 2.5 درصد است.اسماعیل 
دلفراز  در مورد ضریب نفوذ بیمه در ایران گفت: در حال حاضر رتبه اقتصادى ایران بر حسب 
تولید ناخالص داخلىGDP در دنیا رتبه 26 است، در حالى که رتبه حق بیمه سال گذشته 
در دنیا 38 است؛ یعنى 12 رتبه ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به بیمه جهانى کمتر است. 
از کل تولید ناخالص داخلى کشور در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان پرتفوى صنعت 
بیمه بوده است که از این میزان 35 هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداخت شده است.
وى گفت: در صنعت بیمه کشور 77 هزار نماینده براى همه شرکت هاى 31 گانه بیمه در 
کشور فعالیت مى کنند که این تعداد نمایندگان وظیفه اطالع رسانى، فرهنگ سازى و کمک 

به افزایش ضریب نفوذ بیمه و فروش بیمه نامه در کشور را برعهده دارند.

رشد 48درصدى فروش بیمه کوثر
ترقى اقتصادى: حجم حق بیمه تولیدى شرکت بیمه کوثر با رشد 48درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، از 2هزارو700 میلیارد تومان عبور کرده و ترکیب فروش 85درصد رشته هاى 
غیرزندگى و 15درصد رشته  زندگى را محقق کرده است. در طى این دوره رشته هاى هواپیما، 
کشــتى، مهندسى و باربرى شــرکت هر کدام  به ترتیب با رشــد 434، 123، 112 و 112 
درصدى نســبت  به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشــد فروش را میان سایر 
رشته ها داشته است.الله کریمى اظهارکرد: سهم خسارت پرداختى شرکت به بیمه گذاران در 
9ماهه سال 1399 مبلغ هزارو300میلیارد تومان بوده است که سهم رشته هاى غیرزندگى 

84 درصد و بیمه هاى زندگى 16 درصد از کل پرداختى خسارت ها بوده است.

تخفیف هاى زمستانه در بیمه پاسارگاد
ترقى اقتصادى: شــرکت بیمه پاسارگاد در راستاى اســتقبال هموطنان گرامى از طرح 
تخفیف هاى مناســبتى و به منظور تکریم مشتریان محترم و در راستاى گسترش فرهنگ 
بیمــه میان عموم مردم از تاریــخ 6 دى تا 6 بهمن ماه، تخفیف هاى ویــژه اى را در نظر 
گرفته است.شرکت بیمه پاسارگاد در راستاى استقبال هموطنان گرامى از طرح تخفیف هاى 
مناسبتى و به منظور تکریم مشتریان محترم و در راستاى گسترش فرهنگ بیمه میان عموم 
مردم از تاریخ 6 دى تا 6 بهمن ماه، تخفیف هاى ویژه اى را در نظر گرفته است.براســاس 
گزارش هاى دریافتى، خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل و همچنین آتش سوزى (واحد هاى 
مسکونى و غیرصنعتى) مى توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگى هاى بیمه پاسارگاد از 

تخفیف ویژه برخوردار شوند.

ضرورت همگام سازى فعالیت ها 
با تحوالت دیجیتال

ترقى اقتصادى: اختتامیه نشست هم اندیشى بررسى عملکرد هشت ماهه شعب بیمه البرز با 
حضور مدیرعامل،  اعضاى هیات مدیره، مدیران و روساى شعب این شرکت به صورت وبینار برگزار 
شد.محسن پورکیانى، مدیرعامل این شرکت در اختتامیه چهار نشست تخصصى بررسى عملکرد 
هشــت ماهه شعب بر لزوم همگام سازى فعالیت ها با تحول دیجیتال تاکید کرد و گفت: تحول 
دیجیتال واقعیتى جهان شمول است و بنگاه هاى تجارى اگر نتوانند خود را با این تحول همگام 
ســازند نابود خواهند شــد.وى با بیان این که هم اکنون هر فرد به طور متوسط روزانه پنج الى 9 
ساعت از اینترنت استفاده مى کند، گفت: پیش بینى مى شود تا سال 2030 میالدى، میلیاردها شى 
عالوه بر تلفن همراه به اینترنت وصل خواهند شد که بدیهى است سازمان هایى که زیرساخت و 
توانایى الزم را داشته باشند مى توانند از آن بهره مند شوند و سازمان هایى که از این موضوع غافل 
شوند بدون شک عمر طوالنى نخواهند داشت.پورکیانى، افزود: ایجاد زیرساخت هاى دیجیتال در 
زمینه نرم افزار،  منابع انسانى و آموزش ، الزمه همگام شدن با تحول دیجیتال کنونى است. تحول 

دیجیتال صرفاً تغییر ابزارها نیست بلکه تحول در کسب و کار است.

مجوز قبولى اتکایى بیمه سرمد، در انتظار 
تائید بیمه مرکزى

ترقى اقتصادى: بیمه سرمد درخواست مجوز قبولى اتکایى را به بیمه مرکزى ارسال کرد.
مهدوى گفت: با توجه به افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 2500 میلیارد ریال و کسب رتبه 
یک توانگرى مالى با نسبت 147 درصد، براى استفاده از ظرفیت هاى بازار بیمه هاى اتکایى 
درخواست مجوز قبولى اتکایى را به بیمه مرکزى ارائه کردیم.مدیرعامل بیمه سرمد افزود: 
ما در هفت ســال فعالیت بیمه گرى، عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشتیم و در دو سال 
گذشته با رشد قابل توجه پرتفوى به باشگاه هزار میلیاردى هاى صنعت بیمه وارد شدیم و با 
برنامه ریزى و تغییر در ساختار شرکت، خود را براى حضور در بازار اتکایى صنعت بیمه آماده 

کرده ایم و امیداویم به زودى این مجوز از بیمه مرکزى دریافت کنیم.

ترقى اقتصادى: مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز بیان کرد: 
کاهــش ضریب نفوذ بیمه یک معلول اســت و علت هاى آن به 
شرایط اقتصادى و اقتصاد کالن در جامعه، انگیزه بسیار اندك 
و بازدهى ناکافى سهامداران، نگاه اشتباه دولتمردان به صنعت 

بیمه و مسائل فرهنگى و نبود فرهنگ برمى گردد.
ایران از جمله کشور هایى است که با وجود شکل گیرى و توسعه 
اســتارت آپ ها، بازهم از ضریب نفــوذ پایینى در صنعت بیمه 

نسبت به میانگین جهانى برخوردار است.
عوامل بســیارى در پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشــور 
مطرح شده اســت که عمده آن به مسائل اقتصادى و فرهنگى 
جامعه ایران برمى گردد؛ امــا در کنار این عوامل، عامل مهمى 
دیگرى نیز نقش دارد و آن بازاریابى غیر حرفه اى و نادرســت 
شرکت هاى بیمه اســت که بسیارى از کارشناسان آن را عامل 

مهمى دیگرى کاهش ضریب نفوذ بیمه در ایران مى دانند.
امروز بســیارى از کارشناســان صنعت بیمه بر این باورند که 

بازاریابــى بیمه در ایران با مشــکالت متعدد مواجه اســت از 
عدم آمــوزش کافى و حرفه اى بازاریابان بیمــه گرفته تا نبود 
محصوالت متنوع بیمه اى که باعث شــده ضریب نفوذ بیمه در 

ایران همچنان درجا بزند و توسعه نیابد.
در همین رابطه ســید رســول تاجدار مدیرعامل سابق شرکت 
بیمه البــرز اظهار کرد: کاهــش ضریب نفوذ بیمــه در ایران 
متغیر هاى بســیارى دارد که بازاریابى شرکت هاى بیمه یکى از 
این عواملى است که در ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور موثر 
است. بازاریابى شــرکت هاى بیمه یا مارکتینگ یکى از دالیل 

ضعیف در کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
وى افزود: کاهش ضریب نفوذ بیمه یک معلول است و علت هاى 
آن به شرایط اقتصادى و اقتصاد کالن در جامعه، انگیزه بسیار 
اندك و بازدهى ناکافى ســهامداران، نگاه اشتباه دولتمردان به 

صنعت بیمه و مسائل فرهنگى و نبود فرهنگ برمى گردد.
وى خاطرنشــان کرد: وقتى انگیزه الزم براى ســرمایه گذارى 

در ایــن بخش باشــد و جامعه 
آن را از طریــق نهاد هــاى 

مالى خود مانند سازمان 
بــورس و یا ســرمایه 
مناسب  گذارى هاى 
و  الزم  تســهیالت  و 

یا امکان ســرمایه گذارى 
بــا کمتریــن قوانیــن و بخش 

نامه هاى مرتبــط، آماده کند 
بــه خودى خود بســیارى از 
مشــکالت در این بخش حل 

مى شوند.
این کارشــناس صنعت بیمه 

گفت: در کشــور ما سهامداران 
انگیــزه اى ندارند بــه همین علت اگر 

نگاهى به شــرکت هاى بورس و بیمه داشــته باشــیم متوجه 
مى شویم که شــرکت هاى بیمه و بانک ها، در مجموع از جمله 
صنایعى هســتند که کمترین بازدهــى را دارند. علت آن هم 

پایین بودن سود سهامداران در شرکت هاى بیمه است.
وى افــزود: نگاه دولتمردان یعنــى کلیه نهاد هاى 
مرتبــط در یــک حکومت ماننــد مجلس 
شــوراى اســالمى، دولت و مسئوالن 
در صنعــت بیمه، نــگاه اقتصادى 
نیست یعنى شــرکت هاى بیمه 
را بــه عنــوان یک موسســه 
خاطر  به  نمى بینند،  اقتصادى 
همین موضوع و دستکم گرفتن 
صنعت بیمه، در مجلس عوارض مختلفى بر 
این صنعت تحمیل مى شــود. اما باید 
در نظر داشــت که این عوارض و 
مالیات منطقى و عقالنى اســت یا 
خیر؟ عوارضى که شــرکت هاى 
بیمه، در یک ســال به حساب 
خزانــه واریز مى کننــد دو برابر 
ســودى است که شرکت هاى بیمه به 

سهامداران خود پرداخت مى کنند.

ترقى اقتصادى : هیأت عامل و مدیران ارشــد بیمه مرکزى در جلسه اى با هیأت مدیره 
بیمه تعاون از توســعه و روند روبه رشد سهم بازار بیمه تعاون و طراحى محصول جدید 

توقف کسب وکار ناشى از اپیدمى (کرونا) تقدیر کردند.
در این جلســه یونــس مظلومى، مدیرعامل بیمه تعــاون با ارائه گزارشــى از اقدامات 
صورت گرفته در این شرکت طى سه سال گذشته، ارتقاى کیفیت و سرعت ارائه خدمات 
در بیمــه تعاون را از مهم ترین اولویت هاى این مجموعه عنوان کرد و اظهار داشــت: در 
این مدت تالش شــده است تا با بازنگرى در ساختارها، فرایندها، افزایش توانمندى هاى 
نیروى انســانى از طریق آموزش و جذب مدیران حرفه اى، توسعه شبکه فروش و توسعه 
فروش بیمه آنالین، در کنار افزایش کیفیت خدمات دهى به مخاطبان، سرعت بیشترى 
در پاســخگویى به نیازهاى مخاطبان نیز داشته باشــیم. وى با بیان اینکه بیمه تعاون 
نخستین بیمه  پارامتریک کشور را با نام بیمه توقف کسب وکار ناشى از اپیدمى همزمان با 

شیوع کرونا و در راستاى حمایت از کسب وکارها طراحى کرده که مورد استقبال جامعه 
مخاطبان نیز قرار گرفته است، گفت: بیمه تعاون طراحى بیمه نامه هاى پارامتریک جدید 
را نیز در دستور کار خود قرار دارد و امیدواریم معرفى این بیمه ها نیز در توسعه بازار بیمه 
کشــور مؤثر باشند. در این جلسه که رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزى، 
مفید امینى، معاون نظارت بیمه مرکزى، غالمعلى جهانگیرى، معاون اتکائى بیمه مرکزى، 
جلیل قاســمى، مدیرکل حوزه ریاست بیمه مرکزى، على اکبر ترکاشوند، مدیرکل دفتر 
مرکزى حراســت بیمه مرکزى و کاظم فیروزپورى بندپى، مدیرکل بازرسى، حسابرسى 
داخلى و مبارزه با پولشویى بیمه مرکزى، جواد سهامیان، رئیس هیأت مدیره بیمه تعاون 
و محمدصالــح چیتگران، عضو هیأت مدیره بیمه تعاون نیز حضور داشــتند، ضمن ارائه 
گزارشــى از روند افزایش سرمایه شرکت بیمه تعاون بر لزوم افزایش سرمایه مجدد این 

شرکت تأکید شد.

ترقى اقتصادى : مدیرعامل بیمه ایران درباره ظرفیت اتکایى 
داخلى برداشــت دیگرى دارد ، محمد رضایى دراین باره گفت 
: با حضوردو شــرکت بیمه اتکایى امین و ایرانیان درکشــور ، 
ظرفیت محدود است و انحصار موجب شد تا ریسک ها گلچین 
شــوند و پروؤه هاى پرخطر رو دست شرکت هاى بیمه بماند . 
به عبارتى با ورود بیمه هاى اتکایى تازه این فضا رقابتى شده و 

ریسک ها به درستى توزیع و تقسیم خواهند شد .
 مدیرعامل بیمه ایران درباره ظرفیت اتکایى داخلى برداشــت 
دیگــرى دارد ، محمد رضایى دراین باره گفــت : با حضوردو 
شــرکت بیمه اتکایى امین و ایرانیان درکشور ، ظرفیت محدود 
اســت و انحصار موجب شد تا ریسک ها گلچین شوند و پروؤه 
هاى پرخطر رو دســت شــرکت هاى بیمه بماند . به عبارتى با 
ورود بیمه هاى اتکایى تازه این فضا رقابتى شده و ریسک ها به 

درستى توزیع و تقسیم خواهند شد .
اما محمد آسوده مدیرعامل شرکت بیمه اتکایى ایرانیان درباره 
ایــن فرضیه به مثلث مالى گفت : واگــذارى اتکایى امرى بین 
المللى اســت ، به عبارتى توزیع ریسک در جهان یعنى انتقال 
ریســک هر کشــور به خارج از آن که این عملیات براى برخى 
از کشــورهاى حادثه خیز مانند ایران بســیار حیاتى تراست تا 
در زمان بروز خسارات ســنگین مانند حوادث طبیعى بتوانیم 

از ظرفیت سایرکشورها براى جبران خسارات استفاده کنیم.
 آسوده درباره دالیل دقت درمیزان پذیرش ریسک هاى داخلى 
دربیمه اتکایى ایرانیان متذکرشد : سرمایه اتکایى ایرانیان 400 
میلیارد تومان و نســبت توانگرى آن 612 درصد است و بارها  
از ما انتقاد شده ، با این ظرفیت چرا ازبازار داخل بیش از آنچه 
قبول کرده اید ، نمى پذیرید ؟ و پاسخ ما این بود، “ آنچه باید 

از بازار داخلى قبولى داشته باشیم ، پذیرفته شد و نمى توانیم 
بیش از توان ایفاى تعهدات خود ریسک قبول کنیم“.

اودرخصــوص هدف اصلى از تاســیس بیمه اتکایــى ایرانیان 
یادآورشد : وقتى شرکت بیمه اتکایى ایرانیان به عنوان دومین 
بیمه اتکایى کشــور مجوز گرفت و تاسیس شد ، برنامه اصلى 
اش پذیرش ریســک ازخارج کشــور بود و به عبارتى به دنبال 
صادرات خدمات بیمه به ســایر کشورها بودیم . دربرنامه ریزى 
ها پیش بینى شــده بــود 60درصد درآمد اتکایــى ایرانیان از 
طریــق قبولى اتکایى باشــد که نتیجــه آن ارزآورى با اتکا به 

نیروهاى متخصص داخلى بود.
محمد آسوده گفت : طى سال هایى که صنعت بیمه کشورمان 
تحریم شده است ، دولت ها تدابیرى براى مقابله با آن اندیشیده 
اند که مى توان به صندوق حساب هاى ویژه و همکارى شرکت 
هاى بیمه اشــاره کرد و شاهد بودیم در زمان خسارات سنگین 
مانند آتش ســوزى در پتروشــیمى بوعلى ، زلزله کرمانشاه و 
سیل فروردین ماه ســال 98 صنعت بیمه به موقع خسارات را 

پرداخت کرد که جاى افتخاردارد.
مدیرعامــل بیمه اتکایى ایرانیان درپاســخ به پرسشــى مبنى 

براینکه ”آیا ریســک هــا در بازار داخل براســاس رفاقت بین 
مدیران اتکایى شرکت ها توزیع مى شود ؟ “ به صراحت گفت 
: ما ریســک سنج هســتیم . دربیمه اتکایى ایرانیان همه چیز 

براساس مدیریت فنى و اصول بیمه گرى است .
آســوده با رد این موضوع افزود : دررفاقت با شرکت ها شهرت 

دارم اما هیچ گاه روابط دوستانه را درکار دخالت نداده ام.

مدیرعامل سابق بیمه البرز بررسى کرد 

متغیرهاى کاهش ضریب نفوذ بیمه در ایران

در جلسه مدیران بیمه مرکزى و هیآت مدیره بیمه تعاون صورت گرفت

تقدیر از توسعه و افزایش سهم بازار بیمه تعاون

آیا در بیمه اتکایى انحصار وجود دارد 

رد فرضیه گلچین شدن ریسک ها
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نکته اى درباره خاموشى ها، آلودگى ها، جذب سرمایه گذار 

بیت کوین آدرس غلط خاموشى ها
ترقى اقتصادى : مسئوالن وزارت نیرو اعالم کرده اند از 38 هزار مگاوات برقى که در کشور 
مصرف مى شــود سهم اســتخراج رمزارزها و مزارع ماینینگ کمتر از 300 مگاوات است که 

عددى بسیار کم در مقابل کل مصرف انرژى است.
در روزهاى گذشــته و مخصوصا بعد از خاموشى هاى گســترده دیروز در 8 استان کشور از 
«بیت کوین» و استخراج رمز ارزها به عنوان یکى از متهمان اصلى قطع برق و افزایش مصرف 
انرژى یاد مى شــود و بسیارى از رسانه ها، فعاالن اجتماعى، مخاطبان شبکه هاى اجتماعى 
و... با اعتراض به وزارت نیرو خواستار قطع برق مزارع ماینینگ ( به خصوص چینى ها) شده 
اند و در فضاى مجازى و حقیقى کشــور شاهد شکل گیرى فضایى در مخالفت با استفاده از 
ماینرها ( ایرانى و خارجى) هســتیم؛ اما نکته مهم این است:« بیت کوین و استخراج رمز ارز 

آدرس غلط خاموشى» است؛ چرا؟
1-مشــکل اصلى قطع کنونى برق به نرســیدن سوخت به نیروگاه ها باز مى گردد و در واقع 
شــبکه برق کشور به دلیل اینکه ســوخت در اختیار ندارد، نمى تواند برق مورد نیاز مردم را 
تامین کنند و همین شــده که در زمســتان ( که قاعدتا با کاهش مصرف برق و وسایل برقى 

رو به رو هستیم) شاهد خاموشى هاى گسترده در کشور شده ایم.
2-آیا چون نیروگاه ها باچالش تولید برق رو به رو شده اند؛ وزارت نیرو باید برق مزارع مجاز 
ماینینگ ( تولید رمزارزها) را قطع کند؟ در دو روز گذشــته که گزارش هایى درباره حضور 
سرمایه گذاران چینى در ایران (رفسنجان) و راه اندازى مزارع ماینینگ منتشر شده بسیارى 
به وزارت نیرو اعتراض مى کنند که چرا در این شــرایط مجوز استخراج رمز ارز داده شده و 
چرا برق این مزارع به جاى برق شهرها قطع نمى شود؟ اما در پاسخ به این سوال باید گفت 
جذب ســرمایه گذارى در هر کشــورى در جهان در اولویت قرار دارد و جذب سرمایه گذار 
خارجى ( حاال از هر کشــورى چین و...) در اولویت بیشــتر است و در این بین آن چه براى 
ســرمایه گذار مهم بوده؛ ثبات و اجراى تعهداتى است که میزبان مى دهد. قطع برق شرکت 
هاى خارجى که براى استخراج رمزارز در ایران سرمایه گذارى کرده اند نه تنها به آن شرکت 
بلکه به همه شــرکت هایى که ایران را به عنوان یکى از بهترین کشورها براى تولید رمز ارز 
(به دلیل ارزانى قیمت برق) شناسایى کرده اند، پیام منفى مهمى مى دهد و سرمایه گذار را 

از حضور در کشورمان منصرف مى کند.
3- انتقاد مهمى که در این بین به مسئوالن دولتى در دو وزارتخانه نیرو و نفت (شرکت ملى 
گاز) وجود دارد این است که چرا از قبل پیش بینى نکرده بودند که با شیوع کرونا و افزایش 
حضور افراد در خانه ها در کشــور شــاهد افزایش مصرف گاز خواهیم بود و این موضوع مى 
توانــد چالش هاى جدى به خصوص در تامین گاز نیروگاه ها و کارخانه هاى صنعتى بزرگ 
مانند ســیمان، فــوالد و... ایجاد کند. از طرف دیگر به وجــود آوردن فضاى دوگانه «مازوت 
ســوزى و خاموشى» کار بســیار اشتباهى بوده اســت؛ اینکه به مردم گفته مى شود یا باید 
افزایش آلودگى هوا را به دلیل سوخت جایگزین در نیروگاه ها و صنایع ( مازوت و گازوئیل) 
تحمل کنید یا قطعى برق را بپذیرید. چرا مســئوالن با افزایــش راندمان نیروگاه هاى برق 
کشــور در سال هاى گذشــته، کاهش اتالف انرژى در شــبکه برق سراسرى کشور، افزایش 
تولید گاز، بهبود کیفیت تولید ســوخت گازوئیل و مازوت، واقعى ســازى قیمت انرژى و...به 
دنبال بهبود شرایط نبوده اند تا شاهد خاموشى هاى کنونى و زندگى در دود غلیظ نباشیم؟

4- اینکه ما ایرانیان در کشــورمان چندین و چند برابر ســرانه دیگر کشورها برق، گاز و به 
صورت کلى انرژى مصرف مى کنیم بر کســى پوشیده نیست، اما سوال این است که چرا در 
تمام سال هاى گذشته فرهنگ سازى و مدیریت این موضوع از سوى دولت و تشویق یا تنبیه 
مشــترکان پرمصرف به هیچ نتیجه اى نرسیده است؟ پاســخ به این سوال دراصل مى تواند 

کلیدى باشد براى رسیدن به مشوق هاى اصالح الگوى مصرف در کشور.  
5- مســئوالن وزارت نیرو اعالم کرده اند از 38 هزار مگاوات برقى که در کشــور مصرف مى 
شــود سهم استخراج رمزارزها و مزارع ماینینگ کمتر از 300 مگاوات است که عددى بسیار 
کم در مقابل کل مصرف انرژى اســت و اثبات مى کند، «ربط استخراج مرز ارز به خاموشى 

در روزهاى گذشته؛ موضوعى کامال غلط است.     

خوش بینى به نفت هنوز تحت تأثیر کرونا است
انقالب دوم نفت شیل رخ مى دهد؟

ترقى اقتصادى : تغییرات قیمت نفت تا حدود زیادى به تأثیر واکســن کرونا و اینکه تعداد 
موارد ابتال به کووید 19 همچنان رو به افزایش است، بستگى دارد.

گروه تولیدکنندگان نفت اوپک پیش بینى خود براى رشــد تقاضاى نفت در ســال 2021 را 
تغییر ندادند. دان یرگین، کارشــناس انرژى هشــدار داد که این ماجرا مى تواند تغییر کند. 

سى ان بى سى گزارشى دراین باره منتشر کرد.
دان یرگین، نایب رئیس شــرکت IHS Markit به سى ان بى سى گفت: تغییرات قیمت نفت 
تا حدود زیادى به تأثیر واکســن کرونا و اینکه تعداد موارد ابتال به کووید 19 همچنان رو به 

افزایش است، بستگى دارد.
روز پنجشــنبه بعدازاینکه جو بایــدن رئیس جمهورى منتخب ایاالت متحده از بســته 1,9 
تریلیــون دالرى براى حمایت از خانوارها و مشــاغل در برابر کرونــا رونمایى کرد، امید به 

افزایش تقاضاى نفت بیشتر شد.
بــه گفته یرگین، عالوه بر این بســته کمک مالى، دو عامل دیگر بــه خوش بینى بازار دامن 
زدند. یکى واکسیناســیون است که بدین معنى است که بحران پایان مى یابد و شاید تا بهار 

تعطیلى هاى سراسرى تمام شود.
مورد دیگر به اعتقاد یرگین، اقدامى اســت که عربستان سعودى انجام داد. او ادامه داد: این 
ســومین بار است که عربستان سعودى در کمتر از یک سال تغییر ناگهانى در سیاست خود 
انجــام مى دهد. تغییر اخیر هم کاهش تولید یک میلیون بشــکه در روز بود. البته آنها اعالم 

کرده اند که نگران تأثیر افزایش ویروس و موج دیگرى بیمارى هستند.
اعضاى اوپک و متحدان غیراوپکى آنها که اتحاد اوپک پالس را تشــکیل داده اند، تولید نفت 
را با رکوردى بى سابقه در سال 2020 کاهش دادند. آنها این اقدام را در تالش براى حمایت 
از قیمت ها انجام دادند، چراکه محدودیت هاى کووید 19 در سراسر جهان و سقوط سفرهاى 

هوایى منجر به شوك شدید تقاضاى سوخت شده بود.
عربســتان سعودى، بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان، از آن زمان گفته است که قصد دارد 
یک میلیون بشــکه در روز در ماه فوریه و مارس از تولید خود کم کند تا از انباشــت نفت در 

انبارها جلوگیرى کند.
یرگین گفت: هم تولید واکســن و هم کاهش عرضه باهم باعث خواهند شــد تا قیمت نفت 

درگذر ویروس در سال 2021 بهبود یابد.
قیمت نفت در حال حاضر ســومین هفته متوالى افزایش قیمت را پشت سر مى گذارد. نفت 
خام ایاالت متحده در روز جمعه به وقت آســیا به قیمت 53,08 دالر در هر بشــکه رسید. در 
پایان دســامبر قیمت ها باالى 48 دالر در هر بشــکه بود. درعین حال نفت برنت روز جمعه 
باقیمت 55,69 دالر هفته را به پایان رســاند. برنت اواخر دســامبر بــاالى 51 دالر معامله 

مى شد.
اوپک اعالم کرد که انتظار دارد تقاضاى جهانى نفت در ســال 2021 نسبت به سال گذشته 
5,9 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به 95,9 میلیون بشکه در روز برسد. پیش بینى آنها 

نسبت به ارزیابى ماه گذشته بدون تغییر بوده است.
در گزارشى که روز پنجشنبه منتشرشده بود، این طور گفته شده که پیش بینى 2021 با فرض 
بهبودى ســالمت در فعالیت هاى اقتصادى ازجمله تولید صنعتــى، بهبود بازار کار و فروش 
خودرو باالتر از ســطح سال 2020 اســت. بااین وجود یرگین هشدار داد که تقاضاى نفت به 

چگونگى وضعیت ویروس بستگى دارد.
به گفته تحلیلگران در صورت ادامه روند ویروس کرونا و درصورتى که واکســن به اندازه کافى 

مؤثر نباشد، تقاضاى انرژى دوباره سقوط خواهد کرد.
یرگین گفت: زمان انقالب دوم براى تولیدکنندگان نفت شــیل ایاالت متحده فرارسیده است. 
رونق حفارى این صنعت، امریکا را به جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده نفت در جهان در ســال 

2018 رسانده است.
به گفته یرگین در نیمه دوم ســال جارى شاهد شروع دوباره تولید نفت شیل ایاالت متحده 

خواهیم بود.
بااین حال هنوز مشــخص نیست سیاســت هاى انرژى بایدن براى صنعت شیل ایاالت متحده 

چه وضعیتى خواهد داشت.
ماه دســامبر، دن برولیت، وزیر انرژى ایاالت متحده هشدار داد که تولیدکنندگان نفت شیل 

ایاالت متحده باید نگران سیاست اقلیمى بسیار تهاجمى در دولت بایدن باشند.
به گفته تحلیلگران، بایدن، عملیات فرکینگ- فرایند اســتخراج سوخت فسیلى از زمین- را 
ممنوع نمى کند، اما بسیارى از آنها معتقدند هدف بایدن تنظیم مقررات سخت گیرانه است. 

شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه 99 به 47,77 واحد رسید

رکود همچنان باقى مى ماند
ترقى اقتصادى : شــاخص مدیران خرید براى کل اقتصاد 
ایران در آذرماه 47,77 به دست آمده است که نشان مى دهد 
به طور میانگین طى سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمترى در 
میزان فعالیت هاى اقتصادى وجود داشته است و روند نزولى 
شاخص کل طى 6 ماه گذشــته کمترین میزان کاهش در 

فعالیت ها را ثبت کرده است.
طبق اعالم مرکز پژوهش هاى اتاق ایران شامخ کل اقتصاد 
ایران در آذرماه امسال به 47,77 واحد رسیده که همچنان 
وضعیت رکود در فعالیت ها را نشان مى دهد؛ اما شدت رکود 
آن نســبت به آبان (45,7 واحد) کمتر شده است. در این 
ماه شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز به 49,3 واحد 
رسیده که بعد از رکود آبان ماه (47,63)، سیگنال قوى ترى 
را نســبت به بهبود فعالیت صنایع نشان مى دهد. بر اساس 
این گزارش وضعیت شــامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در 
آذرماه نســبت به ماه قبل با بهبود مواجه بوده اما همچنان 

زیر رقم 50 واحد و در محدوده رکود قرار دارد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد چند؟

طبق نظرســنجى انجام شــده از بنگاه هاى اقتصادى کشور 
شــاخص مدیران خرید براى کل اقتصــاد ایران در آذرماه 
47,77 به دســت آمده اســت که نشــان مى دهــد به طور 
میانگین طى ســه ماه گذشــته، نرخ کاهــش کمترى در 
میــزان فعالیت هاى اقتصادى وجود داشــته اســت و روند 
نزولى شــاخص کل طى 6 مــاه گذشــته کمترین میزان 
کاهش در فعالیت ها را ثبت کرده است. نتایج نشان مى دهد 
درحالى که در این ماه برخــى فعالیت ها در بخش خدمات 
و کشــاورزى با رکود بیشترى نســبت به آبان روبرو بودند 
(تعطیلى سراسرى بسیارى از مشاغل خدماتى در نیمه اول 
آذر)، اما مالیم تر شــدن نرخ کاهش شاخص کل در آذر، به 

دلیل بهبود فعالیت ها در بخش ساختمان و صنعت است.
شــاخص موجودى مــواد اولیه یا لوازم خریدارى شــده در 
آذرماه 46,13 است و نسبت به آبان (39,84) شدت کاهش 
آن بســیار کمتر است. این شاخص على رغم آنکه همچنان 
کمتر از 50 است اما نرخ کاهش آن نسبت به شدت کاهشى 
که طى ماه هاى اخیر داشــته کمتر شده، به گونه اى که طى 
14 ماه اخیر (از مهر ســال گذشته) کمترین نرخ کاهش را 

داشته است.
شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیرى نیروى انسانى در 
آذرماه 51,3 به دســت آمده که نسبت به آبان ماه (46,11) 
روند افزایشى داشته و طى 10 ماهه گذشته بیشترین مقدار 

خود را به ثبت رســانده است که چشــم انداز روشن ترى را 
براى ماه هاى پیش رو به همراه دارد.

شــاخص قیمت خرید مــواد اولیه یا لوازم خریدارى شــده 
(76,64) که از اردیبهشت ماه روند افزایشى شدیدى داشته 
اســت، براى دومین ماه پیاپى از شــتاب این روند افزایشى 
کاسته شده است. علیرغم اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار 
شــاخص کل کاالها و خدمات مصرفــى در آذرماه 280,6 
بوده اســت و نسبت به آبان (275,0) افزایش داشته است، 
کندتر شــدن روند افزایشى در شــاخص قیمت خرید مواد 
اولیه متأثر از کاهش اندك نرخ ارز طى دو ماه گذشته است 

که بیشتر بر قیمت مواد اولیه وارداتى مشاهده مى شود.
قیمت فروش محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده در 
آذرماه (56,73) نرخ افزایش بســیار مالیم ترى را نسبت به 
روند 8 ماهه خود از ابتداى ســال داشته است که بیشتر به 
دلیــل کاهش قیمت مواد اولیــه وارداتى و کاهش تقاضاى 

مشتریان است.
شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادى در 
مــاه آینده 56,38 اســت که طى 7 ماهه اخیر بیشــترین 
مقدار خود را به ثبت رســانده است، نشان دهنده انتظارات 

خوش بینانه و چشم انداز بهتر اقتصادى در دى ماه است.
به طورکلى با ادامه محدودیت هاى ناشــى از کووید 19 در 
آذرماه فعاالن اقتصادى بخــش خدمات بار دیگر با کاهش 
در فعالیت ها روبرو شــدند این در حالى اســت که وضعیت 

در بخش ســاختمان و خدمات بهتر شــده است و افزایش 
شاخص میزان استخدام نیز چشم انداز روشن ترى را نسبت 

به ماه هاى پیش رو نشان مى دهد.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت بهتر شد

بر اســاس داده هاى به دست آمده از بنگاه هاى بخش صنعت 
شــاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه،49,30 اســت و 
بعد از رکودى که در آبان ماه (47,63) داشــت، ســیگنال 
قوى ترى را نســبت به بهبود فعالیت صنایع در آذر نشــان 
مى دهد، اما همچنان به دلیل مشکالت موجود و همچنین 
کاهش تقاضاى مشــتریان وضعیت صنایع به حالت عادى 
بازنگشــته اســت. در بخش صنعت به جز شاخص صنعت 
میزان سفارشــات جدید مشــتریان و موجودى مواد اولیه 
سایر زیرشاخص هاى اصلى وضعیت بهترى را نسبت به آبان 

ماه نشان مى دهند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه 43,51 
است و یکى از کمترین مقادیر را از ابتداى سال 99 داشته 
اســت. به نظر مى رسد از یک سو انتظارات کاهشى قیمت ها 
از سوى مشــتریان و از ســوى دیگر ادامه روند تعطیالت 
و همچنین اثرات فصلى بعضــى از فعالیت ها باعث کاهش 

تقاضاى مشتریان در آذرماه شده است.
شاخص میزان موجودى مواد اولیه در آذر (48,92) علیرغم 
آنکه همچنان کاهشــى اســت اما کاهش بسیار مالیم ترى 
نســبت به آبان (42,49) دارد و نشــان مى دهد با توجه به 

اینکــه تولیدکنندگان همواره و به ویــژه در ماه هاى اخیر با 
کمبود شــدید مواد اولیه مواجه بوده اند این شــاخص در 
آذرماه، طى 27 دوره از ابتداى شروع طرح (مهر 97) یکى 
از بهترین مقادیر خود را به ثبت رســانده است که افزایش 
در ترخیص برخى مواد اولیه از گمرکات کشور در آن مؤثر 

بوده است.
شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیرى نیروى انســانى 
51,0 اســت که نشان مى دهد نسبت به آبان ماه (48,92) 
فعاالن بخش صنعت افزایش در به کارگیرى نیروى انسانى 

داشته اند.
شاخص قیمت محصوالت تولیدشــده (56,62) در آذرماه 
با شــیب مالیم ترى افزایش داشته است و در ماه هاى اخیر 
به ویژه از ابتداى سال که شدت افزایش قیمت ها بسیار زیاد 
بود، در آذرماه با افزایش کمترى مواجه بوده اســت. این در 
حالى اســت که کاهش تقاضاى مشتریان و کاهش قیمت 
مواد اولیه وارداتى باعث شــده تا تولیدکنندگان قیمت ها را 

کمتر افزایش دهند.
شــاخص انتظارات تولید در ماه آینده 58,22 نشان دهنده 
انتظارات خوش بینانه و امیــدوارى فعاالن اقتصادى بخش 

صنعت به بهبود فعالیت ها در دى ماه است.
کدام بخش بدترین وضعیت را دارند؟

شاخص کل شــامخ در بخش صنعت براى صنایع پوشاك 
و چــرم (32,5) بــه دلیــل کمبود شــدید مــواد اولیه و 
صنایــع فراورده هــاى نفــت و گاز (39,2) کمترین مقدار 
را نســبت به ســایر صنایع داشــته اند و صنایع الســتیک 
و پالســتیک (57,8) و وســایل نقلیه و قطعات وابســته 
بهترین وضعیت را نســبت به ماه قبل داشته اند. همچنین 
صنایع الستیک و پالســتیک، ماشین سازى و لوازم خانگى، 
کانــى غیرفلزى، شــیمیایى، چــوب و کاغــذ و مبلمان و 
ســایر صنایع وضعیت موجودى مــواد اولیه خود را بهتر از 

ماه قبل ارزیابى کرده اند.
به طورکلى در بخش صنعت مالحظه مى شود که به دلیل اثر 
نوســانات قیمتى کاهش نرخ ارز و اثرات تورمى شدید طى 
ماه هاى میزان تقاضاى مشتریان را به شدت تحت تأثیر قرار 
داده و اکثر صنایع با کاهش سفارشات جدید روبرو هستند. 
همچنین تداوم تعطیلى ناشى از کووید 19 نیز تأثیر کاهش 
تقاضا را دوچندان کرده اســت. از سوى دیگر در بسیارى از 
صنایع ترخیص مواد اولیه توسط گمرك و تخصیص ارز به 

شرکت هاى تولیدى کماکان با موانعى روبروست.

ترقى اقتصادى : در شرایطى که قرار بود آزادسازى قیمت 
خودروهاى پرتیراژ در دستور کار قرار گیرد و وزارت صمت 
هــم از این موضوع حمایت کــرد و همه چیز به نظر خوب 
پیش مى رفت، رئیس شوراى رقابت آب پاکى را روى دست 
بازار ریخت و ســه روز پیش اعالم کــرد:« طى تصمیمات 
اتخاذ شــده، قرار نیســت آزاد ســازى صورت بگیرد. فقط 
خودرو ها تقســیم بندى شــدند؛ بنابراین، قیمت بخشى از 
خودرو هــاى پرتیراژ و به گونه  اى که بــراى عامه مردم به 
صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلى محاسبه مى شود. براى 
قیمت گذارى 55 درصد خودرو ها از فرمول قدیمى شوراى 
رقابت و براى 45 درصد ماب قى از فرمول جدید اســتفاده 
خواهد شد. در فرمول جدید دیگر تورم بخشى نقشى ندارد 
بلکه روى قیمت متوســط بازار تمرکز دارد. در ســه ماهه 
فصل زمســتان، تغییرات قیمت کارخانه بر اســاس قیمت 
بازار خواهــد بود، از بهمن ماه قیمــت جدید روى خودرو 
اعمال مى شود. نکته مهم فرمول قیمت گذارى بحث تولید 

است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتى نخواهیم 
داشــت. هر چقدر تولید افزایش پیــدا کند قیمت افزایش 
مى  یابد. طى توافق صورت گرفته قرار اســت خودروساز ها 
ظرفیــت تولید را تا 50 درصد افزایش دهند و این مى تواند 

هزینه تولید را کاهش دهد.»
طبق اعالم شوراى رقاب 18 خودرو مشمول فرمول جدید 
مشــخص شده مى شوند که شــامل: پژو پارس، پژو 207 
اتومات، پژو 207 دســتى، سمند سورن پالس، رانا پالس، 
رانا پالس TU5، دنا پالس توربو شارژ، دنا پالس توبوشارژ 
اتومات، هایما توربو دســتى، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا

S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان مى شوند.
اما این فرمول شوراى رقابت با واکنش هاى منفى بسیارى 
رو به رو شــده اســت که مهم ترین آن از سوى بازار بود؛ 
بــازار خــودرو که در روزهــاى گذشــته آرام گرفته بود و 
تخت گاز نمــى رفت با اعالم روش جدیــد قیمت گذارى 
دوباره روند افزایشــى به خود گرفت و برخى از خودروهاى 

مشخص شده در فهرســت جدید تا 20 میلیون تومان هم 
افزایش قیمت داشــته اند. عالوه بر این در واکنش به روش 
جدید قیمت گذارى ســازمان بازرسى کل کشور به عنوان 
منتقــد ورود کرد. رئیس این ســازمان از تأثیر این تصمیم 
بر افزایش قیمت خودروهاى موجــود در بازار ابراز نگرانى 
کرد. حجت االســالم حســن درویشیان با اشــاره به اینکه 
نمى توانیم براى حل مشــکالت شــرکت هاى خودروســاز 
فشــار قیمتى را به مردم تحمیل کنیم، افزود: باید نیرو ها 
پاالیش شــده و تولید، صرفه بیشــترى پیدا کند نه اینکه 
با افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشــته باشیم. نادر 
شــکربیگى معاون نظارت و بازرســى امور تولیدى سازمان 
بازرســى کل کشور نیز با اشــاره به تصمیم شوراى رقابت 
براى قیمت گذارى برخى خودروها گفت: تصمیم جدید به 
دلیل ترغیب خودروساز ها به تولید بیشتر گرفته شده است. 
او با بیان اینکه خرید خودروى داخلى با شرایط موجود در 
توان مردم نیســت، گفت: چرا باید براى ترغیب خودروساز 

فشار بیشترى به مردم اعمال کنیم.»
در این بین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست روز 
پنجشنبه هفته گذشــته خود با مسئوالن سازمان بازرسى 
کل کشور، از بازگشت مســئولیت قیمت گذارى خودرو به 
ایــن وزارتخانه خبر داد و این موضــوع را از وظایف اصلى 
وزارتخانه متبــوع خود قلمداد کرد. علیرضا رزم حســینى 
گفت: «یکى از آســیب هاى وزارت  صمــت، انتقال وظایف 
بــه خــارج از این مجموعه بــود، تجــارت خارجى، فوالد 
قیمت گــذارى در کاالهایى مثل خودرو بــا وزارت صمت 
اســت اما افراد زیادى در آن دخیل هستند که با تالش ها 
و رایزنى هاى انجام شــده وظایف دوباره به این مجموعه در 

حال بازگشت است.»
تصمیمى که دیر گرفته شد

سعید لیالز کارشناس اقتصادى هم امروز در یادداشتى در 
روزنامه ایران نوشت:« شوراى رقابت مصوب کرده است که 
مبنــاى قیمت  گذارى خودرو معدل ســه ماهه قیمت بازار 
باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است. 

براى اینکه در مدت ســه سال گذشته حدود 100 تا 150 
هــزار میلیارد تومان، رانت به بخــش خصوصى، خریداران 
خودرو و دالالن پرداخت شد. بر این اساس حتى اگر دولت 
محترم و شــوراى رقابت نمى خواســتند که خود را درگیر 
این مســأله کنند که خودروسازان سود ببرند، مى توانستند 
کارى انجام دهند که مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار به 
حســاب دولت واریز شود و در پى آن دولت کمتر نقدینگى 
چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازى قیمت 
خودرو طى سه سال اخیر دنبال مى شد یا همین تصمیمى 
که اخیراً شــوراى رقابت به صورت نصف و نیمه اتخاذ کرده 
است عملیاتى مى شد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان 
صرفه جویى صورت گرفته بود و حتى احتمال داشــت، نرخ 
تــورم نصف نرخ تورم فعلى شــود. باتوجه به تصمیم اتخاذ 
شــده، یک ملت 80 میلیون نفرى گروگان تصمیمى شدند 
کــه قیمت خودرو به صــورت مصنوعى پایین نگه داشــته 
شــود. در حقیقت بــا تصمیم هایى که شــوراى رقابت در 
مورد خودروهاى ســوارى اتخاذ کرد، صنعت خودرو نابود 
شد، تورم بســیار ســنگین بر اقتصاد تحمیل شد و تولید 
که مى توانســت رشــد کند و در پى آن بازار متعادل شود 
و همچنیــن قیمت نهایى خودرو کاهــش پیدا کند، اتفاق 

نیفتاد.»
او نوشت:« در سه سال گذشته توسط دو خودروساز (ایران 
خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده 
است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده 
بود، تولید خودرو مى توانست بین 500 هزار تا یک میلیون 
دســتگاه بیشــتر شــود و یقیناً افزایش عرضه مى توانست 
ســبب کاهش قیمت خــودرو در بازار شــود. حال ممکن 
اســت این سؤال پرسیده شود در شرایطى که خودروسازان 
تولیــدات خود را افزایش داده اند، چرا قیمت ها کاهش پیدا 
نکرده اســت؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگى 
اجازه نمى دهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شــود. رشد 
نقدینگى تمام حوزه ها اعم از طال، دالر، مسکن، خوراکى ها 

و... را متالطم کرده است.»

ترقى اقتصادى : در شــرایطى در روزهاى گذشته بخشــى از صنایع بزرگ از 
جمله کارخانه هاى ســیمان و نیروگاه ها به دلیل آلودگى هوا مورد اتهام مازوت 
ســوزى قرار گرفته اند کــه فعاالن حوزه صنعت مى گویند به اجبار به ســمت 

مصرف سوخت دوم رفته اند و اصال تمایلى به مصرف سوخت مازوت ندارند.
 مدیران کارخانه هاى ســیمان در روزهاى گذشــته اعالم کرده اند که سوخت 
مازوت براى مجموعه هاى آن ها ســود که ندارنــد هیچ باعث ضرر و زیان هاى 
مالى بسیارى هم شده اســت. در این بین عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفى 
کارفرمایان صنعت سیمان اعالم کرد: « به تازگى تعداد کارخانجاتى که گاز آنها 
قطع شــده افزایش پیدا کرده اســت. از 77 کارخانه تولید سیمان، 3 کارخانه از 
ابتدا مازوت  سوز بودند. از بین 74 کارخانه گازسوز، گاز حدود 64 کارخانه قطع 

شده است.
 23 آبان امســال به علت افت فشار گاز و گازرســانى براى مصارف خانگى، گاز 
بســیارى از کارخانجات ســیمان را قطع کردند. این موضوع موجب وارد شدن 
شــوك به کارخانه ها و کاهش تولید شد که صدمات مالى زیادى به کارخانجات 
ســیمان وارد کرده اســت. هر ســال با پیش بینى قطع گاز گفته مى شــد که 
کارخانجات سیمان با هماهنگى وزارت نفت، ذخیره سازى سوخت دوم که همان 
مازوت است را انجام دهند که امسال اجازه اینکار را ندادند و اعالم کردند هنگام 
قطع گاز، مازوت را خواهند داد.» او ادامه داد:« امســال هم قیمت مازوت نسبت 

به سال گذشته دو و نیم برابر شد که نسبت به گاز افزایش چشمگیرى داشت و 
فشار زیادى به کارخانه ها وارد شد.

 البتــه قیمــت مازوت با هزینه حمل، ســه و نیم برابر قیمت گاز شــده که اثر 
این موضوع روى قیمت تمام شــده بســیار محســوس اســت. با این وضعیت 
بســیارى از کارخانجــات تــوان تولید خــود را از دســت دادند و به ســمت 
تعطیلــى رفتنــد. در هر اســتانى بعضــى از کارخانجــات توانســتند مازوت 
یارانــه اى دریافت کننــد؛ در حال حاضر مــازوت یارانــه اى 300 تومان و گاز 
119 تومان اســت. در بعضــى مناطق حتى 400 یا 500 تومــان هم به خاطر 

هزینه حمل باال مى رود.»
در این بین مصطفى رجبى مشــهدى ســخنگوى صنعت برق گفته است وزارت 
نیرو در شــرایط ســختى براى تأمین برق اســت: صنایعى که بیــش از دیماند 
خریدارى شده برق مصرف کنند، ابتدا تذکر دریافت مى کنند و در صورت تکرار 

جریمه و برقشان قطع خواهد شد. 
میزان مصرف برق در کشور 17.5 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته، که 
15 درصد آن در بخش صنایع و مابقى در بخش خانگى مصرف شــده است. در 
بخش ادارى نیز کنترل هاى از سوى مشترکان برق و گاز انجام مى شود و اداراتى 
که پس از پایان کار، دســتگاه هاى گرمایشى را خاموش نکرده باشند ابتدا تذکر 

دریافت کرده و در صورت تکرار مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.»

وى با اشــاره بــه کاهش مصرف ســوخت در نیروگاه ها گفت: مصرف ســوخت 
در نیروگاه هــا از 195 میلیــون مترمکعــب گاز در مــاه گذشــته بــه 183 
میلیــون متر مکعب گاز در حاِل حاضر رســیده که این کاهــش در پى برنامه 
ریزى هــاى انجــام شــده، صــورت گرفته اســت. مصرف ســوخت، بخصوص 
در اســتان هاى سردســیر، باید کاهش بیشــترى داشــته باشــد. زیرا ممکن 
اســت در ایــن اســتان ها با افــت فشــار گاز در نیروگاه ها و یــا بخش خانگى 

مواجه شویم.» 
در روزهاى گذشــته به دلیل عدم تامین گاز نیــروگاه ها میزان تولید انرژى در 
کشــور کاهش پیدا کرده است و وزارت نیرو مجبور به خاموشى برق سطح شهر 

در ساعت هاى منع تردد شده است.

فرمول جدید شوراى رقابت چه واکنش هایى را به همراه داشت؟
کالف سردرگم قیمت گذارى خودرو

کارخانه هایى که مجبور به استفاده از مازوت شده اند
زیان صنایع از مازوت سوزى

صنعت
تجارتتجارت
و تتتتتت6
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مولفه هاى اقتصادى که آزاد نیست

آمریکا قربانى کرد و قربانى شدرتبه ایران در شاخص آزادى اقتصادى افت کرد
رابرت الیتایزر که دســت راســت ترامــپ در امور 
تجارى اســت گله کرده که افزایــش مازاد تجارى 
کاالهاى ویتنام با آمریکا اصًال در حالت عادى امکاِن 
رخداد نداشــته و حتماً دســتکارى در ارزش واحد پول ویتنام باعث ایجاد این وضع شده 
اســت. ترامپ حتى پا را از این هم فراتر گذاشــته و ویتنام را بدترین سوءاستفاده کننده از 

تجارت با امریکا خوانده است.
اگر یک مســئله باشــد که دونالد ترامپ و دولتش همیشــه موضع ثابتى روى آن داشتند 
تمرکز وســواس گونه روى تجارت و آلرژى شدید آنها به کسرى تجارى هاى دوجانبه است. 
البته توجه داشــته باشــید که در قاموس این دولت، تجارت فقط به کاالهاى تولید شــده 
اطالق مى شــود، نه به خدمات. ترامپ هرگز به خودش زحمــت نداده که موضوع تجارت 

خدمات را بفهمد؛ و اهمیت این مسئله در اقتصاد آمریکا هم از چشم او افتاده است.
من هرگز نتوانستم درك کنم که چرا او این قدر درباره تجارت «کاالها» هیجان زده مى شود. 
شــاید عینى بودِن کاالها باعث مى شود دنیاى پیچیده امروزى براى او ساده تر تعریف شود. 
به هر حال، آن روایتى که آمریکایى ها از کســرى تجارى کاالها تعریف کرده اند باعث شده 
که به ترامپ نوعى حس قربانى شــدگى دست بدهد. او در سال 2018 موضوع را به وضوح 
در سخنرانى خود مطرح کرد: «ما مملکتى هستیم که همه سرمان کاله گذاشته اند. تقریبا 

همه کشورهاى دنیا موقع تجارت و کسب و کار با ما، کالهمان را برداشته اند.»
همان طــور که حدس مى زنید، نقطه اصلى توجه او در این موضوع هم چین اســت. ترامپ 
مى گوید: «چین ساالنه 500 میلیارد دالر یا حتى بیشتر از ما کالهبردارى مى کرد؛ اما من 
این وضع را تغییر دادم.» اینجاست که ریشه هاى ماموریتى که انگار او براى خودش تعریف 
کرده بود مشــخص مى شود. اما همین وسواس توهم گونه با مسئله قربانى شدگى باعث شد 
که ترامپ خودش را محق بداند که در مســائل تجارى تقریبا با همه شــرکاى آمریکا وارد 
دعوا بشــود. از کره اى ها و ژاپنى ها و اروپایى ها بگیرید تا مسئله خودرو و آلومینیوم و فوالد 
و حتى لبنیات. ترامپ همیشه هم توجیهى براى این دعواها داشته؛ مثًال گفته که مکزیک 
بیش از اندازه از معاهده تجارت آزاد آمریکاى شــمالى سود برده و آمریکا نمى تواند این را 

تحمل کند.
قربانِى یکى از اخیرترین حمالت به شــرکاى تجارى آمریکا هم کشور ویتنام بوده و به نظر 
نمى رســد آمریکا قصد داشته باشد به این زودیها دست از سر ویتنام بردارد. آمریکا ویتنام 
را متهــم کرده که ارزش واحد پول خود را دســتکارى کرده تا تراز تجارى اش با آمریکا به 

هم بخورد.
رابرت الیتایزر که دســت راســت ترامپ در امور تجارى اســت گله کرده که افزایش مازاد 
تجــارى کاالهاى ویتنام بــا آمریکا اصًال در حالــت عادى امکاِن رخداد نداشــته و حتماً 
دستکارى در ارزش واحد پول ویتنام باعث ایجاد این وضع شده است. ترامپ حتى پا را از 
این هم فراتر گذاشته و ویتنام را بدترین سوءاستفاده کننده از تجارت با امریکا خوانده است.

درست است که ویتنام در یک دهه اخیر نقش خود را به عنوان یک صادرکننده تولیدى (به 
خصوص به آمریکا) به وضوح افزایش داده اســت؛ اما لزوماً معنى اش این نیست که ویتنام 
در ارزش واحد پول خود دســتکارى مى کند. هر چه باشد، ویتنام در حال حاضر هفتمین 
تأمین کننده کاال به مقصد امریکاست. از سال 2009 تا 2019، صادرات این کشور به آمریکا 
پنج برابر شده و به 66.6 میلیارد دالر رسیده است. از آن سو، ویتنام با جمعیت صد میلیون 
نفرى اش همچنان کشورى نسبتاً فقیر است و طبعاً اشتهاى وارداتش از آمریکا آن قدر زیاد 
نیست. بنابراین تعجبى ندارد که مازاد تجارى 55 میلیارد دالرى با آمریکا پیدا کرده باشد. 
اگر این رقم را با مازاد تجارى چین که 300 میلیارد دالر اســت مقایســه کنیم، مى بینیم 
تازه وضع ویتنام خیلى هم عجیب نیست. اما ظاهراً این ارقام به شدت مقامات آمریکایى را 

ناراحت مى کند. /منبع: چاینا تودى

ترقى اقتصادى : شاخص و رتبه ایران در آزادى اقتصادى طى دوره 2010-18 
بــه ترتیب نزولى و صعودى بوده اند؛ به طورى که شــاخص و رتبه ایران در آزادى 
اقتصادى به ترتیب از مقادیر 5,54 و 141 در سال 2010 به 4,8 و 158 در سال 

2018 تغییر کرده اند.
در سال 2018، ایران با شاخص آزادى اقتصادى 4,8 از میان 162 کشور در رتبه 
158 واقع شــده است؛ یعنى بر اســاس رتبه بندى کشورها از آخر، ایران در سال 
2018 از 162 کشــور در رتبه 5 ازنظر بدى شــاخص آزادى اقتصادى واقع شده 
است و تنها چهار کشــور آنگوال، لیبى، سودان و ونزوئال وضعیت بدترى از ایران 
دارند. شــاخص و رتبه ایران در آزادى اقتصادى طى دوره 18-2010 به ترتیب 
نزولــى و صعودى بوده اند؛ به طورى که شــاخص و رتبه ایران در آزادى اقتصادى 
به ترتیب از مقادیر 5,54 و 141 در ســال 2010 به 4,8 و 158 در سال 2018 
تغییر کرده اند. درباره شاخص هاى آزادى اقتصادى جهانى و جایگاه ایران، موسسه 
مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى گزارشــى تهیه کرده است. این گزارش نوشت: 
این وضعیت نشــان از وخیم تر شدن کشــور در رتبه و شاخص آزادى اقتصادى 
طى دوره 19-2010 اســت. درحالى که طى دوره 18-2010 کشور با تنزل 1,8 
درصدى در شــاخص آزادى اقتصادى مواجه بوده است، رتبه ایران نیز طى این 
دوره، 1,4 درصد وخیم تر شده است که این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد.

این گزارش مولفه هاى این شاخص را تک به تک مورد بررسى قرار داده است.
اندازه دولت

حوزه اندازه دولت ایران از 6,11 در سال 2010 با متوسط نرخ رشد ساالنه منفى 
0,5 به 5,87 تنزل کرده اســت؛ یعنى طى این دوره، اندازه دولت ایران بزرگ تر 
شــده است. بدین صورت که ســهم مصارف دولت از کل مصارف (مصارف بخش 

خصوصى + مصارف دولت) در حال افزایش بوده است.
پول باثبات

کشور ازلحاظ حوزه پول باثبات از مقدار 7,6 در سال 2010 با متوسط نرخ رشد 
منفى 2,6 به مقدار 6,17 در سال 2018 تنزل کرده است. این وضعیت نشان از 
نوسانات زیاد پول ملى کشور در مقابل سایر اسعار دارد. از سوى دیگر، این معناى 

عدم ثبات قیمتى در کشور نیز است.
نظام حقوقى و حقوق مالکیت

این حوزه طى دوره 18-2010 رشــد 0,4 درصدى داشــته اســت؛ به طورى که 
از 4,09 در ســال 2010 به 4,21 در ســال 2018 افزایش یافته اســت. بررسى 
مؤلفه هاى این حوزه از شــاخص آزادى اقتصادى، نشــان مى دهد که این رشــد 
مثبت حوزه نظام حقوقى و مالکیت کشــور، بیشــتر ناشى از مؤلفه هاى «اجراى 
مقــررات قراردادها» و «محدودیت هاى نظارتى درفروش امالك و مســتغالت » 
است؛ زیرا بقیه مؤلفه هاى این حوزه طى دوره 18-2010 با تنزل مواجه شده اند. 
این دو مؤلفه به ترتیب با متوسط نرخ رشد ساالنه 0,5 و  4,2 از مقادیر 4,44 و 

5,87 در سال 2010 به 4,62 و 8,17 در سال 2018 رسیدند.
مقررات

روند حوزه مقررات ایران در ســال هاى 2010،2015 و 2018 نشان مى دهد این 
حوزه متوسط نرخ رشد ساالنه 1,7 طى دوره 18-2010 داشته است؛ به طورى که 
از 4,75 در ســال 2010 به 5,45 در سال 2018 افزایش یافت. این حوزه تقریباً 
در تمامى مؤلفه ها رشد مثبت را طى دوره موردبررسى تجربه کرده است؛ منتهى 
در چند مؤلفه با رشــد منفى مواجه شده که در کل، برآیند نرخ هاى رشد مثبت 

و منفى منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.
 حوزه مقررات شاخص آزادى اقتصادى، با شاخص کیفیت مقررات (که بخشى از 
شــاخص حکمرانى خوب منتشره سوى بانک جهانى است) ارتباط نزدیکى دارد. 
به واقــع کیفیت مقررات، توانایى دولت در تدوین و اجراى سیاســت ها و مقررات 
صحیح در راستاى توســعه بخش خصوصى است که این خود، داراى مؤلفه هاى 
متعددى اســت که تماماً براى حمایت از فعالیت بخش خصوصى است. شاخص 
کیفیت مقررات، در دامنه اى بین مثبت 2,5 و منفى 2,5 است. مالحظه مى شود 
که این شاخص طى دوره موردبررســى براى کشورهاى ترکیه و امارات، همواره 
مثبت و براى ایران علیرغم متوســط بهبود ساالنه 0,82 درصدى، همواره منفى 
بوده است. متوسط این شــاخص براى این سه کشور ایران، امارات و ترکیه طى 

این دوره به ترتیب منفى 1,38، 0,88 و 0,24 است.
آزادى تجارت بین الملل

از دیدگاه شــاخص آزادى اقتصادى در حوزه آزادى تجارت بین الملل طى دوره 
2018-2010، با فرازوفرودهایى مواجه بوده و ســاالنه به طور متوســط کاهش 
7,2 درصدى داشــته است؛ به طورى که از 4,17 در سال 2010 به 2,29 در سال 
2018 تنزل کرده اســت. بررسى این حوزه براى دو کشــور امارات و ترکیه نیز 
حاکى از تنزل براى کشــورهاى مذکور است؛ اما در مقایسه با ایران، بسیار کمتر 
کاهش پیداکرده است (به ترتیب منفى 0,2 و منفى 0,1 درصد) ؛ اما نکته مهم تر 
این اســت که دو کشــور مهم منطقه، در حوزه آزادى تجارت بین الملل، مقادیر 

بسیار باالترى را در مقایسه با ایران داشته اند؛ براى نمونه، در سال 2018، مقدار 
عــددى معیار آزادى تجارت بین الملل امــارات و ترکیه، به ترتیب 3,6 و 3 برابر 

ایران بوده است.
طــى دوره 18-2010 برخــى از مؤلفه هــا و زیــر مؤلفه هاى مرتبــط با آزادى 
تجــارت بین الملــل، با رشــد مثبــت و برخــى دیگر با رشــد منفــى مواجه 
بوده انــد کــه درنهایت همان طور کــه دیدیــم، درمجموع، نرخ متوســط نرخ 
رشــد ســاالنه منفــى 7,2 بــراى آزادى تجــارت بین الملل طــى 2010-18 

حاصل شد.
عالوه بر این، ســه کشــور ایران، امارات و ترکیه در شــاخص «تجارت مرزى» 
طى 20-2015 به ترتیب متوســط نرخ رشد ســاالنه 7,6، 0,4 و 0,8 درصدى 
داشــته اند. مالحظه مى شــود که ایران، نرخ رشد بسیار بیشترى در این شاخص 
نســبت به دو کشــور دیگر داشــته، اما همواره طى این دوره مقدار این شاخص 
بــراى ایران، از دو کشــور دیگر کمتــر بوده اســت. مؤلفه «نــرخ ارز در بازار 
ســیاه» از 10 در ســال 2015 به صفر در ســال 2018 به تنزل کرده است که 
نشــان دهنده کاهش بسیار شــدید این مؤلفه اســت. مؤلفه «کنترل جابجایى 
ســرمایه و مردم» طى دوره 18-2010 کاهش 14,5 درصدى داشــت اســت. 
هرچند دو زیر مؤلفه «کنترل ســرمایه» و «آزادى حضور خارجى ها در کشــور» 
رشد داشــته اند، ولى زیر مؤلفه «آزادى مالى» به اندازه زیادى کاهش یافته است. 

(نرخ رشد منفى 14,5 درصدى).

دیدگاه دیدگاه 

 رئیس مطالعات سیاست تجارى در هنگ کنگ
دیوید داول

ترقى اقتصادى : مصرف نفت هند براى اولین بار در 
بیش از دو دهه گذشــته در سال 2020 کاهش یافت، 
چراکه ویروس کرونا باعث تعطیل شــدن کسب وکارها 
و کارخانه ها شــد و بــه تقاضاى یکــى از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان سوخت جهان آسیب رساند. بلومبرگ 

گزارشى دراین باره منتشر کرده است.
طبــق محاســبات بلومبــرگ از داده هــاى موقــت 
منتشرشــده، تقاضاى کل نفت نسبت به سال 2019، 
10,8 درصــد کاهش یافت و به رقــم 193,4 میلیون 
تن رســید. حاال این کاهش ساالنه مصرف هند به حد 

بازگشت به سال 1999 بوده است.
مصرف ســوخت هاى نفتى توســط دومین واردکننده 
بزرگ نفت آسیا سقوط کرده است، سقوطى به میزان 
70 درصد، آن هــم پس ازاینکه در ماه مارس هند وارد 

یکى از سخت ترین دوران قرنطینه جهانى شد.
این کاهش منجر به کاهش شــدید پردازش و عملیات 

نفت خام در کارخانه هاى پتروشیمى شد.
محدودیت هاى شدید اقتصاد هند را نابود کرد، به طورى که 
تولید ناخالص داخلى ساالنه هند ممکن است به میزان 
ســال 1952 برگردد. دولت نخست وزیر نارندرا مودى 
براى بیرون کشــیدن ســومین اقتصاد بزرگ آسیا از 

رکود، بیشتر محدودیت ها را کاهش داده است.
با کاهش محدودیت ها، تقاضا در حال افزایش اســت. 
مصرف ماهانه ســوخت هاى نفتى، یکى از گزینه هاى 
تقاضاى نفتى تقریباً 1,8 درصد از ســطح سال قبل در 
ماه دســامبر رشــد کرده و به باالترین سطح 11 ماهه 

رسیده است.
مصــرف بنزین در ماه گذشــته 9,3 درصــد افزایش 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته را ثبت کرد و در 
باالتریــن اندازه از ماه مى 2019 قــرار گرفت، چراکه 
اســتفاده از وسایل نقلیه شــخصى افزایش یافته است. 
البتــه تقاضاى دیــزل 2,8 درصد کمتر از ســال قبل 

شــده اســت. رویترز هم در گزارشــى نوشت: مصرف 
ســوخت هند در دســامبر براى چهارمین ماه متوالى 
افزایش یافته اســت، چراکه فعالیت هــاى اقتصادى و 
تقاضــاى حمل ونقل بعد از شــیوع ویروس بهبودیافته 
است.مصرف سوخت هند در ماه دسامبر با افزایش 4,1 
درصدى به 18,6 میلیون تن رسید که باالترین سطح 

از ژانویه 2020 بوده است. 
بااین حال به صورت ساالنه تقاضا 1,8 درصد کاهش یافته 
است که نشان مى دهد مصرف در سومین اقتصاد بزرگ 

آسیا هنوز به سطح قبل از پاندمى نرسیده است.
نظرسنجى اى در هند نشان داد بخشى از کارخانه هاى 
هنــد در ســال 2020 با توجــه به وضعیت شــغلى 
 Apple ناخوشایند تولید را افزایش داده اند. داده هاى
Mobility Trends هم نشان داده است که رانندگى 
در هند،  برزیل، عربســتان سعودى و استرالیا از سطح 

قبل از پاندمى فراتر رفته است.
مصرف دیزل، یک پارامتر اصلى مرتبط با رشد اقتصادى 
که حدود 40 درصد از فروش کلى سوخت پاالیش شده 
در هند را تشــکیل مى دهد نســبت به مــاه قبل 1,9 
درصد افزایش یافت و به 7,18 میلیون تن رسید. البته 
نسبت به سال گذشته 2,8 درصد کاهش داشته است. 
فروش بنزین 1,5 درصد رشد از ماه نوامبر داشته و به 
2,7 میلیون تن رسیده که رشد 9,3 درصدى ساالنه را

نشان مى دهد.
فروش گاز پخت وپز یا گاز مایع (LPG) 7 درصد رشد 
کرد و به عــدد 2,53 میلیون تن رســید. درحالى که 
فروش نفتا کاهش 2,4 درصدى نسبت به سال گذشته 

داشته و به 1,24 میلیون تن رسیده است.
ماه گذشته فروش قیر که براى ساخت جاده ها استفاده 
مى شــود حدود 20,6 درصد رشــد کرد، درعین حال 

مصرف مازوت حدود 11,1 درصد کاهش یافته است.

ترقى اقتصــادى : بانــک جهانى در 
جدیدترین گزارش «دورنماى اقتصادى 
جهــان» پیش بینى خود از نرخ رشــد 
اقتصادى ایران و جهــان را تعدیل و به 
ترتیب 1,5 درصــد و 4,0 درصد اعالم 

کرده است.
بانک جهانى در جدیدترین گزارش خود 
از «دورنماى اقتصادى جهان» که مطابق 
روال گذشته در نخستین روزهاى سال 
نو میالدى منتشر شده، پیش بینى قبلى 
خود از نرخ رشد اقتصادى جهان در سال 

2021 را اندکى تعدیل کرده است.
در ایــن گــزارش کــه در واقــع اولین 
گزارشى اســت که پس از اعالم رسمى 
کشف واکســن کرونا منتشــر مى شود  

بانــک جهانى با توجه بــه اثرات عمیق 
بحــران کرونا بر اقتصــاد جهانى تأکید 
کرده است که مسیر بهبود پایدار اقتصاد 
و  گســترده  واکسیناســیون  از  جهانى 

احیاى سرمایه گذارى مى گذرد.
اگرچه بانک جهانــى در گزارش جدید 
خود نرخ رشــد تولید ناخالص جهان در 
ســال 2021 را 4,0 درصــد پیش بینى 
کرده است، اما در عین حال دو سناریوى 
دیگر را نیز در گزارش خود مورد بررسى 
قرار داده است: اگر فرآیند واکسیناسیون 
گسترده با سرعت بیشترى انجام گیرد و 
جهان موفق به کنترل کامل همه گیرى 
کرونا شــود، احتمال افزایش نرخ رشد 
اقتصــاد جهانــى تــا حــدود 5 درصد 

وجود خواهد داشــت؛ اما در مقابل اگر 
واکسیناســیون گسترده به هر دلیلى به 
تعویــق بیفتد، خطر کاهش نرخ رشــد 
اقتصادى جهان به 1,6 درصد نیز جدى 

خواهد بود.
بانک جهانى در خصــوص اقتصاد ایران 
نیز اقدام به تعدیل پیش بینى قبلى خود 
(2,1 درصــد) کرده و در گزارش جدید، 
نرخ رشد اقتصادى ایران در سال 2021 
را 1,5 درصد پیش بینى کرده اســت. از 
طرفــى برآوردهاى اولیــه بانک جهانى 
حاکى از این اســت که اقتصاد ایران در 
سال گذشته میالدى 3,7 درصد نسبت 
به ســال 2019 کوچکتر شــده اســت 
این در حالى اســت که بانک جهانى در 

گزارش قبلى خود نرخ رشــد اقتصادى 
ایران در سال 2020 را منفى 5,3 درصد 

پیش بینى کرده بود.
جهانــى  بانــک  جدیــد  گــزارش  در 
منطقه  اقتصادى  رشــد  نرخ  پیش بینى 
خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 
نیز تعدیل شــده و از 2,3 درصد قبلى 
به 2,1 درصد رســیده اســت. عالوه بر 
ایــن بانک جهانى نرخ رشــد اقتصادى 
این منطقــه در ســال 2020 را منفى 
5,0درصد برآورد کرده است. در گزارش 
قبلى که اواخر خردادماه منتشر شد، نرخ 
رشد اقتصادى منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در ســال 2020 منفى 4,2درصد 

پیش بینى شده بود.

مصرف ساالنه نفت هند براى اولین در 21 سال گذشته کاهش یافت
سومین اقتصاد بزرگ آسیا زمین مى خورد؟

بانک جهانى اعالم کرد: در سال 2021
تعدیل پیش بینى نرخ رشد اقتصادى ایران و جهان 
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ترقى اقتصاد   ى د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتى تهران توزیع مى گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

: داســتان مهاجــرت در روز هایى که  ترقى اقتصادى 
جمعیــت بیکاران کشــور رو به افزایش اســت و ســهم 
فارغ التحصیالن دو برابر افراد کم ســواد است با پدیده هاى 
عجیبى مواجه است؛ ازدواج با سالمندان به امید مهاجرت 
و تســریع در اقامت کــه راه میانبر برخــى جوانان براى 

رسیدن به هدف مهاجرت است.
توجه به این پدیده در شرایطى که به گفته بهرام صلواتى 
دبیر رصدخانــه مهاجرت در مرداد مــاه 98، 30 درصد 
جمعیت ایران تمایل به مهاجرت داشتند اهمیت دارد؛ به 
خصوص آن که به نظر مى رسد این درصد با وخامت اوضاع 

کشور در این روز ها افزایش یافته است.
ازدواج با ســالمند به امید اقامــت و مهاجرت اما در عمل 
با سختى هایى رو به روســت و گاه هزینه سنگین مادى و 
معنــوى براى افــراد به همراه دارد. بــه گفته محمدعلى 
جدارى فروغــى وکیــل دادگســترى و حقــوق دان این 
ازدواج هاى صورى غیرقانونــى و بنابراین در عمل ایده اى 

شکست خورده هستند.
وى در این زمینــه در گفتگو با فرارو اظهار کرد: در حال 
حاضر جهان به صورت یک دهکده جهانى درآمده اســت 
و ارتباطات مردم با یکدیگر بیش از پیش گســترده شده 
اســت. على رغم این که براى شــهروندان بعضى کشور ها 
ویزاى بســیارى از ممالک دیگر قابل دریافت است ولیکن 
برخى شهروندان کشــور هاى دیگر براى دریافت ویزا و از 
آن مهم تــر اقامت و اخذ تابعیت یک کشــور دیگر ناگزیر 
هســتند دســت به ترفند هــاى مختلف بزنند. شــرایط 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سبب مى شود برخى افراد 
به جایى برســند که از سرزمین مادرى خود دل بکنند و 
گاهــى بگویند طورى مى خواهیم برویم که راه بازگشــت 

نداشته باشیم.
او افزود: در همین راســتا، افرادى با ویزاى عادى به سفر 
مى رونــد و بعد تقاضاى پناهندگــى مى کنند یا به دلیل 
سابقه تحصیلى و موقعیت شغلى مى توانند اقامت بگیرند. 
اما برخى افراد براى مهاجرت ناگزیر از راه هاى غیرعادى و 
غیرقانونى هستند. از جمله به صورت قاچاق از ایران خارج 
شوند. نوع دیگرى از مهاجرت هاى غیرعادى و غیرقانونى، 
ازدواج هاى صورى اســت. در برخى کشــور ها رسم شده 
اســت که برخى آدم ها که اغلب مجرد هستند از موقعیت 
سخت افراد براى مهاجرت سوءاستفاده مى کنند و به طور 
مثال اعالم مى کنند حاضر هســتند با برخى شــهروندان 
خارجــى ازدواج کنند و در مقابــل مبلغى دریافت کنند. 
این مبلغ مى تواند از ارقام کم تا ارقام نجومى باشد. زمانى 
که یک زن یا مرد از کشــور خارجى تن به چنین روابطى 
براى اقامت وتابعیت مى دهد با مشکالت عدیده اى مواجه 

مى شــود. نخستین مشکل، کنترل کشــور هایى است که 
شــخص مهاجر به عنوان ازدواج با شــخصى به آن کشور 
رفته اســت. این کنترل ها شــامل معرفى فــرد یا کنترل 
درآمــد و دارایى او یا کنترل اینکــه این زن یا مرد که به 
عنوان ازدواج به آن کشــور مهاجرت کــرده آیا به عنوان 
همســر با آن فرد زندگى مى کند. این ازدواج ها مشکالت 

روحى و روانى براى هر دو طرف ایجاد مى کند.
جدارى فروغــى عنوان کرد: بســیارى از جوانان ایرانى از 
طبقه فقیر و حتى طبقه متوســط وقتــى ناظر مهاجرت 
عده اى تحت عنوان آقازاده با امکانات مالى و با اســتفاده 
از رانت هــاى پدران شــان به بهانه تحصیل یــا ازدواج به 
کشــور هاى غربى و زندگى عالى آن ها در غرب هستند در 
اندیشه سفر و مهاجرت به هر طریقى مى افتند، ولى غافل 
از اینکه در کشــور هاى دیگر با توجه به مقررات ســخت 
شــرایط اقامت، ازدواج و کار به آن راحتى نیست که یک 

شخص در اینجا تصور مى کند.
این حقوقدان افــزود: در همه جاى دنیا قوانین آنطور که 
باید و شاید براى همه افراد به طور یکسان اجرا نمى شود 
و براى هر شــخصى نحوه اجرا متفاوت اســت. چه بســا 
افرادى به خاطر ازدواج با شخصى به خارج رفتند و حتى 
یک روز بــا او زندگى نکردند، اما اکنــون به عنوان تبعه 

آن کشــور خارجى محسوب مى شوند و چه بسا افرادى با 
ازدواج درســت که به موانعى برخورد کردند. در همه جا 
دنیا اجراى قانون با شرایط متفاوت و تبعیض هایى همراه 
اســت. براى مثال خانواده کرد مهاجــر ایرانى در دریاى 
مانش غرق شــدند، اما همه مهاجران که غرق نمى شوند. 
از لحــاظ مقرارت و قوانین کشــور ها نیز یک وقت ممکن 
اســت یک مرد یا زن به امید ازدواج به کشورى برود، ولى 
نتواند ازدواج موفق داشــته باشد ناچار اقامتش باطل و از 
آن کشــور اخراج مى شود و ممکن اســت از لحاظ مالى 

خسارت ببیند.
جالل مرادى روانشــناس و آینده پژوه درباره این پدیده به 
فرارو گفت: این ازدواج ها بدون هر گونه چشم انداز فقط در 
جهت تسریع اقامت صورت مى گیرد. به دلیل ناآگاهى افراد 
به مســایل حقوقى در همان ابتدا از آن ها یک رضایت نامه 
مى گیرند که ازدواج این ها با شرط جدایى مالى و درآمدى 
است؛ بنابراین پسران مجبور به کار هاى خارج از تخصص 
و پســت و دختران به عنوان نظافتچى یا کارگر جنسى آن 

فرد سالمند یا میان سال مشغول مى شوند.
وى درباره آســیب هاى ایــن ازدواج افزود: چون این افراد 
بر خالف میلشــان با یک خانم یا آقاى ســالمند ازدواج 
مى کنند دچار ســرد مزاجى و بعد از مدتى خلل عاطفى 

و بى انگیزگى نســبت به روابط عاطفى و جنسى مى شوند. 
خیلــى از این افــراد از لحاظ جنســى و روانى آســیب 
مى بینند. نمونه هایى از خشــونت گفتارى مانند این که تو 
مجبورى وگرنه آواره مى شوى در این روابط دیده مى شود 

که تحقیرکننده است.
وى بیان کــرد: فرد با این ازدواج، فرصــت تامین رزومه 
و کســب و کار مناســب را ندارد بنابراین فرایند جذبش 
در کشــور مقصد منوط به تأیید آن ســالمند مى شود و 
بعضى مواقع به محض جدایــى باید روى موضوع دیگرى 

براى کسب اقامت تمرکز کند.
او با توجه به مســایل برخى مراجعانش افزود: نمونه هایى 
وجود دارد که فرد دو سال پیش کسى بوده بعد آن فرد از 
او خسته شده یا گفته تو با بچه هاى من یا خود من خوب 
رفتار نکردى بعد او را وادار کرده اســت که جدا شود یا به 
کمپ برگردد یا با لغــو قرارداد خود او را به کس دیگرى 
معرفــى کرده و قرارداد جدید با یک فرد جدید گذاشــته 
شده و باز همین فرایند نابسامان و ناهماهنگ اتفاق افتاده 
و این فرد از لحاظ روحى و روانى دچار مشکالت بیشترى 
شــده است. در واقع فرد به صورت درمانده به صورت یک 

ابزار بین افراد جابه جا شده است.
این روانشــناس با بیان این که افســردگى، پرخاش گرى 
و خودکشــى عوارض این روابط اســت تاکید کرد: ما در 
حال حاضر با چرخه بهره کشــى جنسى و عاطفى مدرن 
به امید اقامت در کشــور هاى اروپایى و آمریکایى مواجه 
هســتیم که متأســفانه از طریــق هم میهنــان خودمان 

هم رخ مى دهد.
او اظهــار کرد: برخى از این افــراد با این که مورد حمایت 
مشــاوران حقوقى قــرار مى گیرند به دلیــل درماندگى 
منفعل هســتند. یعنى بــا آگاهى از مورد سوءاســتفاده 
قرار گرفتن، اما توانایى مقابله و مواجهه درســت را با این 
موضــوع ندارند. در برخى مواقع هــم به دلیل هزینه هاى 
گزاف حقوقى، مالى و اســکان به ایران برمى گردند. آن ها 
دربازگشت افرادى شکست خورده هستند که از تخصص 
آن ها، ســال ها گذشته است و مورد آسیب و سوء استفاده 
جنســى و عاطفى قرار گرفته و آســیب روانــى دیده اند. 
آن هــا پرخاشــگر، درمانده، و مریض و ناتوان هســتند و 
فکر مى کنند فرصتى براى بازســازى روانى ندارند و کسى 
نمى تواند آن ها را با گذشــته اى که داشتند بپذیرد. برخى 
از این افراد بدگمانى و بدبینى بســیار شدیدى دارند. اما 
بــاز هم فرصت درمان آن ها وجــود دارد. در این بین، اما 
چیزى که از دست رفته است یک نیروى کار جوان، آماده 
و متخصص اســت که با امید از ایران رفته، اما درمانده و 

شکست خورده برگشته است.

سوداى مهاجرت با ازدواج هاى صورى

«ایاالت  کتــاب   : اقتصــادى  ترقى 
متحده شــرکت ها» تحلیل جدیدى از 
چگونگــى تحول راهبــرد کالن آمریکا 
از پایان جنگ ســرد تا به امروز عرضه 
مى کند و تحلیل یکپارچه اى از تداوم و 

تغییر ارائه مى دهد.
ترجمه کتاب «ایاالت متحده شرکت ها؛ 
راهبرد کالن آمریکا پس از جنگ سرد 
و شــبکه هاى نخبگان شرکتى» با مرورى بر سیاســت خارجى چهار دولت کلینتون، 

بوش، اوباما و ترامپ منتشر شد.
 کتاب ایاالت متحده شــرکت ها؛ راهبرد کالن آمریکا پس از جنگ سرد و شبکه هاى 
نخبگان شرکتى به قلم باستین ون اپلدورن و نانا دى گراف با ترجمه محمد جمشیدى 

عضو هیئت علمى دانشگاه تهران و زهرا رحیمى منتشر شد.
کتاب حاضر تحلیل جدیدى از چگونگى تحول راهبرد کالن آمریکا از پایان جنگ سرد 
تا به امروز عرضه مى کنــد و تحلیل یکپارچه اى از تداوم و تغییر ارائه مى دهد. راهبرد 
کالن پســاجنگ ســرد آمریکا همچنان در پى تضمین «در هاى باز» به روى سرمایه 

ایاالت متحده در سراسر جهان است.
این کتاب تشریح خواهد کرد که سه دولت مختلف آمریکا که در دوره پساجنگ سرد 
روى کار آمدند، چگونه این هدف را با ابزار هاى گوناگون از ترویج جهانى شدن نولیبرال 
کلینتون و «جنگ علیه تروریســم» بوش تا تالش اوباما براى حفظ برترى آمریکا در 

رویارویى با اقتصادى رو به افول و آسیایى رو به ظهور پیگیرى کرده اند.
کتاب حاضر به منظور معنا بخشــیدن به این تداوم هــاى محکم و این گوناگونى هاى 
قابل توجه، نقطه عزیمت خود را منابع اجتماعى (تعیین) راهبرد کالن قرار مى دهد تا 

ارتباط قدرت دولت (عمومى) با قدرت اجتماعى (خصوصى) را تشریح کند.
ایــن کتاب در عین ایجاد چارچــوب نظرى خود به منظور معنا بخشــیدن به تحول 
راهبرد کالن آمریکا، تحلیل دقیق تجربى را مبتنى بر داده هاى اولیه گســترده اى که 

طى سال هاى گذشته گردآورى شده، ارائه مى کند.
کتاب حاضر مجموعه داده هاى منحصربه فردى را که متشکل از داده هاى بیوگرافیک 
30 عضو کابینه و سایر مقامات ارشد سیاست خارجى هر یک از چهار دولت کلینتون، 
جورج دبلیو بوش، اوباما و ترامپ اســت، ارائه مى کنــد. کتاب حاضر براى متخصصان 
روابــط بین الملل در اقتصاد سیاســى بین الملل، امنیت بین الملل و تحلیل سیاســت 
خارجى و همچنین دانشجویان سیاست آمریکا مفید است و از سوى موسسه مطالعات 

و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر تهران منتشر شده است.

توسط نشر نوین منتشر شد
سرمایه گذارى خطرپذیر؛ 
رازهاى جاده ى سندهیل

خطرپذیر؛  «ســرمایه گذارى  کتاب   : اقتصادى  ترقى 
رازهــاى جــاده ى ســندهیل» بــه تشــریح کامــل 
ســرمایه گذارى خطرپذیر و عملکرد این بخش ضرورى 

اکوسیستم استارتاپى مى پردازد.
کتاب «ســرمایه گــذارى خطرپذیر؛ رازهــاى جاده ى  

ســندهیل» تألیف اســکات کوپر، به ترجمه وحید فخر 
توسط انتشارات نشر نوین چاپ و منتشر شده است.

جاده ى  رازهــاى  خطرپذیر؛  کتــاب «ســرمایه گذارى 
ســندهیل» به تشریح کامل ســرمایه گذارى خطرپذیر 
و عملکرد این بخش ضرورى اکوسیســتم اســتارتاپى 
مى پردازد. دوره عمر استارتاپ هاى با سرمایه خطرپذیر، 
تصمیم گیرى VCها راجع به سرمایه گذارى در موقعیت هاى مختلف، چگونگى ارائه به 
ســرمایه گذار، جزئیات مالى و قانونى این فرآیند، و همچنین بازیگران کلیدى صنعت، 

جزو موارد مهمى هستند که به تفصیل در کتاب مورد بررسى قرار گرفته اند.
این کتاب با آگاهى کامل از وجود برخى تصمیمات ســخت و شــاید گیج کننده بودن 
قراردادهاى سرمایه گذارى خطرپذیر به نگارش درآمده و در انتها نیز با نگاهى بر فرایند 
IPO به پایان مى رســد. تمامى این اطالعات به شکل ابزارى براى ساختاردهى مجدد 

رابطه میان استارتاپ ها و سرمایه گذارانشان ارائه شده است.
کتاب «ســرمایه گذارى خطرپذیر؛ رازهاى جاده ى سندهیل» تألیف اسکات کوپر، به 
ترجمه وحید فخر، به قیمت 65 هزارتومان توســط انتشارات نشر نوین چاپ و منتشر 

شده است.

«افسانه توسعه» بازنشر شد
ترقى اقتصادى: «اقتصادهاى ناکارآمد قرن بیســت  ویکم» نوشــته اسوالدو ِد ریِورو 
توسط نشر اختران به چاپ پنجم رسید. نویسنده در این کتاب توهم توسعه را بررسى 

کرده و ویروس هاى ناکارآمدى در کشورهاى در حال توسعه را شرح داده است.
نشر اختران پنجمین چاپ کتاب «افسانه  توسعه: اقتصادهاى ناکارآمد قرن بیست  ویکم» 
نوشته اسوالدو ِد ریِورو و ترجمه محمود عبداهللا زاده را با شمارگان 250 نسخه، 208 
صفحه و بهاى 40 هزار تومان منتشــر کرد. چاپ نخســت این کتاب ســال 1383 با 

شمارگان 1500 نسخه و بهاى دو هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
کتــاب 6 فصل به ترتیب با این عناوین دارد: «زوال دولت ملى»، «قدرت جهانى و فقر 
ملى»، «داروینیســم بین الملل»، «در جســت وجوى ال دورادو»، «چپاول جهانى» و 
«بقا». در فصل نخست چهار مبحث طرح شده است: شبه دولت هاى ملى، حاکمیت هاى 

خلل پذیر، قدرت هاى فاقد قدرت و قدرت جانشین.
نویســنده در فصل دوم کتاب ســه مبحث مهم را ارائه کرده اســت: اشراف ساالرى 
نوین جهانى، روحانیت اَبَر ملى و طبقه ســوم بین المللى. فصل سوم کتاب شامل پنج 
مبحث بدین ترتیب است: از آدام اسمیت تا چارلز داروین، جنگل جهانى، تعدیل بدون 
نوسازى، کارگرزدایى و ماده زدایى. تصور امر غیرقابل تصور، اقتصادهاى ملى ناکارآمد 
و عدم توسعه، سه مبحث ارائه شده در فصل چهارم کتاب است. فصل پنجم کتاب نیز 
شامل ســه مبحث با این عناوین است: رفتار در مقام گونه اى متفاوت، موجودیت هاى 
آشــوب زده لگام گســیخته و برقرارى صلح و مراقبت ویژه. در نهایت نیز نویسنده در 
فصل انتهایى کتاب به ارائه این مباحث پرداخته اســت: عوامل سرنوشــت ساز، مزیت 

استراتژیکى و پیمان بقا.
نویســنده، در این کتاب این باور عمومى را که توسعه فرایندى محتوم براى دولت هاى 
ملى است رد کرده و به اثبات این نکته مى پردازد که بسیارى از به اصطالح کشورهاى 
در حال توســعه در واقع بــه ویروس ناکارآمدى مبتال هســتند. او همچنین برخى از 
مشــکالت در کشورهاى در حال توسعه، فقر زده و در واقع کشورهایى را که جمعیت 
شهرى شان در حال انفجار است، معرفى و شرح مى کند. بسیارى از کشورهاى در حال 
توسعه در ساختار اقتصادى خود به هم شبیه اند و وابسته به برخى نهادهاى اقتصادى 
جهانى. مطالعه این کتاب بســیار مى تواند در زمینه شــناخت مشکالت اقتصادى که 
مشــکالت اجتماعى را هم موجب خواهند شد، مفید باشد. به باور منتقدان این کتاب 
حاوى اندیشــه هایى نو و روش هایى هوشمندانه براى درك بهتر بى نظمى هاى کنونى 

جهان است.
نویســنده این کتاب یعنى اسوالدو د ریورو دیپلمات اهل پرو بود که در شغل سفارت 
بازنشســته شــد. وى نماینده دائمى پرو در ســازمان تجارت جهانى (WTO) بود و 
همچنین در دفاتر ســازمان ملل در ژنو و نیویورك و شــوراى امنیت ســازمان ملل 
متحد نیز به خدمت اشــتغال داشت و در همین مدت توانست به خوبى با ساختارهاى 
اقتصادى حاکم بر کشــورهاى در حال توسعه آشنا شود و مدل هاى ناکارآمدى آنها را 

تحلیل کند.

آد   م هاى  خوشبخت کتاب 
مى خوانند    و قهوه مى خورند   

کافه کتاب

ترجمه کتاب «ایاالت متحده 
شرکت ها» منتشر شد

ترقى اقتصادى : «آرزویى ندارم، چون وقت نکردم بهش فکر کنم» جمله اى کوتاه که 
رضا کودك کار، هفت سال پیش در برنامه ماه عسل گفت و همان وقت ها نامش بر سر 
زبان ها افتاد؛ حاال در دى ماه سرد سال 99 بار دیگر نام رضا با خبر تلخ خودکشى اش بر 

زبان ها جارى شده است.
رضا که در هنگام مرگ در آســتانه بیست سالگى قرار داشت شاید دیگر مصداق کودك 
کار نبود، اما در یکى از محالت حاشــیه اى شهر تهران زندگى مى کرد و برچسب کودك 
کار بودن را به خصوص پس از حضور در یک برنامه با مخاطب چند میلیونى، بر پیشانى 

داشت.
خودکشــى رضا که در برنامه ماه عســل با اجراى احسان علیخانى شهرت یافت، بازتاب 
گســترده اى یافته اســت و بحران اجتماعى در اقشار ضعیف جامعه دوباره به بحثى داغ 

تبدیل شده است. 
از طرف دیگر این مورد خاص در شبکه هاى اجتماعى جنجال به پا کرده و به ابزارى براى 
حمله به احسان علیخانى و فعالیت هایى او بدل شده است. این در حالى است که ماجرا 

بسیار ریشه اى تر و عمیق تر  است.
رضا نمونه اى از  هزاران و شــاید میلیون ها کودکى اســت که در شــرایط بسیار دشوار 

اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى رشد مى کنند.
آمار مشــخصى درباره تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما فرشــید یزدانى فعال 
حقوق کودك و مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در گفتگویى تعداد آنان 

را 7 میلیون مى داند.
رضا هم در ســال هاى نه چندان دور، یکى از همین کودکان کار بود. سرنوشــت تلخ او 

مى تواند تلنگرى براى پرداختن به کودکان کار و حاشیه نشــینان دیگر باشد؛ سرنوشتى 
که شاید محصول آمیزه سرخوردگى و درد هاى اجتماعى، حاشیه نشینى، زخم هاى ایام 

کودکى، بى پناهى و رهاشدگى از سوى نهاد هاى متولى باشد.
فاطمه اســالمى مددکار اجتماعى و مدیر واحد مشاوره و صداى یاراى انجمن حمایت از 
حقوق کودکان در گفتگو با فرارو در این باره مى گوید: طبق پژوهش هاى بین المللى اثبات 
شده که تجربیات نامطلوب دوران کودکى بخصوص تا زیر سن هجده سالگى به طورکلى 

نقش مؤثرى در طول عمر، کیفیت زندگى، امید به زندگى و سالمت روان افراد دارد.
وى مى افزاید: شرایطى، چون مهاجرت، تابعیت، فقدان دسترسى به تحصیالت، ازدواج هاى 
اجبارى یا زودهنگام، عدم درك توســط والدین یا نبود والدین و مراقبین آگاه و حمایت 
مؤثرشــان، فقر، تبعیض و خشونت اجتماعى باعث مى شود کودك یا نوجوان در ریسک 
باالترى نســبت به سایر افراد جامعه قرار بگیرد. چون آسیب پذیرتر شده است. او مدام با 
چالش مواجه بوده و در ســنین مختلف رشدى به جاى این که نیازهایش از طریق افراد 
امن و مراقبین آگاهى تامین شود خود براى پاسخ گویى به نیازهایش تالش کرده و این 
تالش متناسب با سنش نبوده است. همه این عوامل مى تواند فرد را در شرایطى قرار بدهد 
که با یک بى قدرتى زیاد، احساس ناامیدى و درماندگى بکند. ما به این آسیب مى گوییم.

اســالمى ادامه مى دهد: تعریف آسیب این است که چیزى فراتر از توان و ظرفیت فرد به 
طور ناگهانى یا در بلندمدت به شکل مکرر بر او تحمیل بشود. این موجب کاهش تاب آورى 
فرد شده و افزایش ریسک خودکشى، اقدام به خودکشى موفق و درگیر شدن در مسائل 

مواد مخدر و دیگر بزه را به همراه دارد.
از منظر این کارشناس، شــرایط اجتماعى و روانى فرد در ایجاد سرنوشت تلخ این افراد 
اثرگذار اســت. او در این باره بیان مى کند: این دو مثل حلقه زنجیر به هم وصل هستند. 
وقتى من نابرابرى اجتماعى و عدم دسترسى به منابع را تجربه مى کنم و بار ها در شرایط 
آســیب زا و پرتنش قرار مى گیرم باور مى کنم که بهبود شرایط امکان پذیر نیست و من 
قدرت تغییر و بهبود شرایط را ندارم. پس ناامید مى شوم. دست از تالش برمى دارم و دچار 
درماندگى و بى حسى مى شوم. در این شرایط، درماندگى آموخته شده را تجربه مى کنم. 
یعنى از یک جایى به بعد، به دلیل تاثیر عوامل اجتماعى بر شــرایط روانى، من به عنوان 
کودك یا نوجوان تالشــى براى تغییر شرایط نمى کنم؛ بنابراین براى رهایى از رنجى که 

مى کشم ابزار خودکشى را انتخاب مى کنم.
وى بر این نظر اســت در اثر فقدان آرزو، کاهش امید به زندگى و نبود کیفیت حداقلى 
زندگى یک کودك، این فرد به خودکشى تمایل پیدا مى کند. او مى گوید: خودکشى امثال 
رضا، یک کوه یخ اســت. قســمتى از آن، وضعیت فرد است؛ قسمت دیگر پایین کوه یخ 
است که دیده نمى شود. ما همه عوامل و مسائل اجتماعى را مى بینیم، اما پایین آن کوه 
یخ هم باید دیده شود. این قسمت عملکرد نهاد هاى متولى، سازمان هاى دولتى، خصوصى 

سازمان هاى مردم نهاد و مرکزى است که با این بچه در ارتباط بوده است. نوع واکنش به 
مسئله خودکشى براى کسى که در ریسک خودکشى قرار داشته مهم است.

مســئول مشاوره و صداى یاراى انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید مى کند: ما باید 
فراتر از منابع سازمانى و اثبات صالحیت هاى خودمان به خودکشى نگاه کنیم. هدف هاى 
ما باید پیشگیرانه باشد و تنها نگاه دلسوزانه و دغدغه اجتماعى حمایت گرانه مؤثر نیست. 
یک نهاد متولى و یک ســازمان مدنى، وقتى مى داند یک نفر یا ده ها نفر از گروه هدفش 
در معرض ریسک قرار دارند باید از ابزار هاى تخصصى و علمى براى پیشگیرى و مداخله 

استفاده کند و نمى تواند صرفاً با نگاه حمایتى پیش برود.
وى اضافه مى کند: متأسفانه در تمام نگاه ها و اخبار مرتبط با رضا، این امر به عنوان علت 
عمده مغفول مانده اســت. این که رضا مراقبت هاى اثربخشــى درمانى و تخصصى را در 
بلندمدت به شــکل درســت دریافت کرده یا صرف ارتباط و حمایت افرادى که امین و 
معتمد بودند به نظر کافى بوده است. عالوه بر عوامل زمینه ساز خودکشى درکودکى افراد 
باید بر ارزیابى عملکرد و صالحیت نهاد هایى که با این گروه هدف کار مى کنند و تخصصى 
بودن اقداماتشان هم تاکید کرد. مرثیه سرایى، کافى نیست. به جاى تمرکز بر رضا، باید 
در ســطح کالن پى این بود که چگونه مى توان از تکرار این امر پیشــگیرى کرد؟ اخیراً 
آمار خودکشــى از مرز هشدار در ایران گذشته است. باید دید چگونه مى توان درماندگى 
آموخته شــده را از بین برد یا کاهش داد.در سطح کالن باید با اتحاد و تدوین برنامه هاى 

هدفمند و منسجم و با اقدامات علمى و تخصصى از تکرار این امر پیشگیرى کنیم.
او درباره حضور کودکان کار و آسیب دیده در برنامه هاى تلویزیونى، برچسب کودك کار و 
احساس رهاشدگى پس از آن نیز مى افزاید: ایجاد حساسیت اجتماعى و آگاهى عمومى 
باید خیلى هدفمند باشــد. این که در یک برنامه تلویزیونى با حضور کودکان تنها به یک 
معضل اجتماعى اشاره شود قطعاً کفایت نمى کند و شاید تنها حقوق آن کودك را نقض 
بکند و احساس بى ارزشــى به این افراد دست بدهد؛ بدون آن که مسئله دنبال شود. در 
اینجا باز آن درماندگى آموخته شــده خودش را این طور نشان مى دهد که من شناسانده 
شدم پس چرا هیچ مداخله مؤثرى براى بهبود زندگى من از سوى نهاد هاى متولى صورت 
نمى گیرد. پس این باور را در او تقویت مى کند که من هر چقدر هم صدا داشــته باشــم 

هیچ نتیجه اى ندارد.
اســالمى خاطرنشــان مى کند: هدف از رسانه اى شدن این مســئله این است که صدا و 
نیاز هاى کودکان کار شنیده و دیده شود تا احساس قدرت بیشترى کنند و اقدام مؤثرى 
صورت بگیرد نه این که فقط تبلیغ شــود. صرف اشاره یک رسانه و بعد رها شدن، قطعاً 
اثرات مخرب ترى دارد. مثال آنقدر که در ماه هاى اخیر اخبار خودکشــى زیاد شده است 
خبر خودکشى در جامعه عادى شده و مردم نسبت به این مسئله، بى حس شدند و این 

زنگ هشدارى براى ماست.

ترقــى اقتصادى : امســال بیش از 90 کشــور فیلم برگزیده 
خود را براى رقابت در شــاخه بهترین فیلم بین المللى جوایز 
اســکار به آکادمى معرفى کرده اند و سینماى ایران نیز فیلم 
«خورشید» ساخته مجید مجیدى را پس از نمایش موفق در 
جشــنواره ونیز به عنوان نماینده رســمى خود در این جوایز 

برگزیده است.
قانون جدید آکادمى، مى تواند شــانس نماینده سینماى ایران 
براى درخشــش در شــاخه بهترین فیلم بین المللى اســکار 

2021 را افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، اکادمى علوم و هنر هاى ســینمایى اسکار 
اعالم کرده امســال به دلیل شرایط همه گیرى ویروس کرونا 
راى گیرى مقدماتى شاخه بهترین فیلم بین المللى این جوایز 
را به صــورت مجازى برگزار خواهد کرد و تعداد فیلم هاى راه 
یافته به فهرســت کوتاه از 10 فیلم به 15 فیلم افزایش داده 

است.
امسال بیش از 90 کشور فیلم برگزیده خود را براى رقابت در 
شاخه بهترین فیلم بین المللى جوایز اسکار به آکادمى معرفى 
کرده اند و سینماى ایران نیز فیلم «خورشید» ساخته مجید 
مجیــدى را پس از نمایش موفق در جشــنواره ونیز به عنوان 

نماینده رسمى خود در این جوایز برگزیده است.
فیلم مجیدى که در بخش رقابتى ونیز 2020 رونمایى شد و 
یکى از نامزد هاى شــیر طالیى بود، در نهایت موفق به کسب 
جایزه «مارچلو ماســترویانى» ویژه برترین بازیگر نوظهور از 
این جشــنواره براى روح اهللا زمانى شد. حاال با افزایش تعداد 
فهرست فیلم هاى کوتاه به 15 فیلم، شانس سینماى ایران نیز 

براى قرار گرفتن در این فهرست افزایش یافته است.
مجیدى که در ســال 1998 به عنوان اولین فیلمســاز ایرانى 
با فیلم «بچه هاى آســمان» به جمع نامزد هاى نهایى شــاخه 
بهترین فیلم خارجى زبان راه یافت امســال نیز این فرصت را 
دارد تــا براى دومین بار، فیلم خــود را جمع برترین آثار بین 

المللى سال سینمابى جهان ببیند.
نشریه ورایتى پیش از این با انتشار فهرستى از 10 شانس برتر 
کسب جایزه بهترین فیلم بین المللى اسکار نود و سوم، جایگاه 
نهم را به فیلم «خورشــید» بــه کارگردانى «مجید مجیدى» 
نماینده ایران در این دوره از جوایز سینمایى اسکار اختصاص 

داد.
در ایــن پیش بینى، «رانــد دیگر» بــه کارگردانى «توماس 
وینتربرگ» که نماینده دانمارك در این دوره از جوایز اســکار 

است، به عنوان بخت نخســت کسب جایزه اسکار بین المللى 
2021 معرفى شــده و «دیگر اینجا نیستم» ساخته «فرناندو 
فریــاس» (مکزیک)، «دو نفــر از ما» اثــر «فیلیپو منگتى» 
(فرانســه)، «خواهر کوچــک من» به کارگردانى «اســتفانى 
چات» و «ورونیک ریموند» (سوئیس) و «شب پادشاهان» اثر 
«فیلیپ الکوت» (ســاحل عاج)، «رفقاى عزیز» به کارگردانى 
«آندرى کونچالوفســکى» (روســیه)، «کجا مى روى آیدا؟» 
ساخته «یاسمیال ژبانیچ» (بوسنى هرزگوین)، «یک خورشید» 
ســاخته «چانگ مونگ هونگ» (تایوان)، «خورشید» ساخته 
«مجید مجیدى» (ایران) و «شــارالتان» اثر «آگنیژکا هالند» 
(چک) به ترتیب دیگر شــانس هاى اصلى این شــاخه معرفى 
شده اند. «اسکات فینبرگ» تحلیگر جوایز سینمایى از نشریه 
هالیوود ریپورتر نیز در جدیدترین پیش بینى خود از شــاخه 
بهترین فیلم بین المللى اسکار 2021 فیلم هاى «راند دیگر» 
(دانمارك)، «دیگر اینجا نیســتم» (مکزیک)، «دو نفر از ما» 
(فرانسه)، «رفقاى عزیز» (روسیه) و «کولکتیو» (رومانى) را 5 
فیلم پیشتاز این شاخه معرفى کرده است و فیلم «خورشید» 
نماینده سینماى ایران را به همراه فیلم هاى «شب پادشاهان» 
(ســاحل عاج)، «خواهر کوچک من» (سوئیس)، «سیب ها» 

(یونان)، «کجا میروى آیدا؟ (بوسنى و هرزگوین)، «شارالتان» 
(چک)، «شــب» (ایتالیا)، «یک خورشید» (تایوان) و «عامل 
جاسوس» (شــیلى) را از شانس هاى اصلى حضور در فهرست 

کوتاه اسکار 2021 در این شاخه معرفى کرده است.
فهرست کوتاه نامزد هاى شاخه بهترین فیلم بین المللى نود و 
سومین دوره جوایز سینمایى اسکار روز 9 فوریه (21 بهمن) 

اعالم مى شود.
نامزد هاى نهایى اسکار 2021 روز 15 مارس (25 اسفند) اعالم 
مى شود و مراســم پایانى نود و سومین دوره جوایز سینمایى 
اســکار نیــز 25 آوریل 2021 (6 اردیبهشــت مــاه1400) 

برگزار خواهد شد.

نگاهى به خودکشى کودك کارى که هفت سال پیش در تلویزیون مشهور شد
ماجراى تلخ رضا، تکه اى کوچک از یک کوه یخ

شانس فیلم مجید مجیدى در اسکار چقدر است؟


