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از احمدی نژاد
به آنجلینا جولی


هالیوود
نژاد در توییتی به س��خنان بازیگر مطرح
محمود احمدی 
درباره تبعیض س��اختاری در جهان واکنش نشان داد و در پاسخ
ب��ه صحبت هنرمند آمریکائی آنجلین��ا جولی در خصوص وجود
تبعیض س��اختاری در جهان در توییت ش��خصی خود نوش��ت:
با صحبت صریح ش��ما درباره وجود تبعی��ض بنیادین در جهان
موافق��م .تبعیض ،فقر ،جنگ و نا امن��ی محصول مدیریت فعلی
اس��ت که بر قدرت طلبی و سلطه جویی اس��توار است .جامعه
انس��انی نیازمند احترام ،صحبت ،همکاری و صداقت است .برای
اصالح وضع جهان همه با هم و متحد تالش خواهیم کرد.

چرا ترمز بورس کشیده شد؟
رش��د شاخص

حال همانطور که
اد و تیر بی
کل در م��اه های خرد 
منطق ب��ود ،اکنون پش��ت روند
کاهش��ی آن از نظر پارامترهای
اقتص��ادی هیچ منطق��ی وجود
تحلیلیات
ندارد .ن��رخ دالر رو ب��ه افزایش
است؛ بنابراین سهام شرکت های
رام��د دالری دارند،
بورس��ی که د 
ارزشمند شده است اما در این میان خشک و تر باهم می سوزند

ارند صف
و نه تنها سهم های کوچک که پشتوانه ای نداشته و ند 
فروش هس��تند ،بلکه س��هم های بنیادی نیز اص�لاح های قابل
اشتند که به نظر تمامی ندارد!
توجهی د 
شد که دولت گاه و بیگاه از مردم دعوت
شاید ماجرا از آنجایی آغاز 

کنند و بر حمایت
وارد بازار س��رمایه 
خود را 
کرد تا س��رمایه 
می 
تاکید می کرد .اتفاقی که پای نیمی از

خود از این بازار
قد 
تم��ام 
مردم کش��ور را (با احتساب مشموالن سهام عدالت) به بورس باز
باشد که سرمایه
اد زیادی سهام داری 
کرد تا این بازار میزبان تعد 

وارد بازار کردند.
خود را بدون هیچ دانشی 
های کالن 
اد س��هام داران س��نگین تر می ش��د،
در واقع هرچه ترازوی تعد 
ش��د و
ترازوی دانش و آگاهی آن ها از بازار س��رمایه س��بک می 
همین موضوع در کنار ادامه حمایت دولت از بورس ،نخستین آجر
ناامید از بازارهای

روند ش��اخص را گذاشت! مردمی که
دیوار کج 
ند و زمانی که
وارد بازار سرمایه کرده بود 
خود را 
موازی س��رمایه 
رمورد دارادوم وضعیت ب��ازار را بهم ریخت،
اخت�لاف نظ��ر وزار د 
خود از این
ند و هراس��ان به دنبال خارج کردن س��رمایه 
ترس��ید 
بازار بودند.
البته این فقط یک روی س��که است ،روی دیگر سکه تصمیماتی
شود اما تقریبا همه آن ها به
بهبود بازار گرفته می 

بود که با هدف

منفی شدن بازار کمک کرد! از دو قسمتی کردن ساعت معامالت
حد نصاب صن��دوق ها با درامد
ب��ازار بگیر تا کاه��ش و افزایش 
ید بازارگردانی،
ثابت ،کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها ،فصل جد 
کاهش اعتبار کارگزاری ها ،جلسات بی نتیجه با حقوقی ها و....
تصمیماتی که برخی از آن ها سیگنال گران بودن بازار را به سهام
بعد لغو می شد ،تاثیر
بعد از اینکه  ۲۴ساعت 
اد و حتی 
داران مید 
خود را روی بازار می گذاشت!
منفی 
خود در روز ش��نبه
حال ،س��ازمان بورس در جدیدترین تصمیم 
کرد امکان فروش س��هم در همان روز که خریداری ش��ده
اعالم 
وجود ندارد! احتماال هدف این تصمیم جلوگیری از سواس��تفاده

برخی نوس��ان گیرانی بوده که س��هم را با قیمت پایین می خرند
فروش��ند اما جالب است که بازار که روز شنبه

و با قیمت باال می
حرکتی نسبتا صعودی داشت ،پس از اخذ این تصمیم نه تنها در
روز ش��نبه بلکه در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز روندی نزولی
نباش��د که اجازه دهند

ش��اید این خواسته کمی

خود گرفت!
به 
خود را
بازار س��رمایه برای مدتی و ب��دون اخذ هیچ تصمیمی راه 
خود را پیدا کند .البته برخی
شاید از این طریق راه تعادل 
برود تا 

باورند که اتفاقتی که برای بازار سرمایه افتاد

صاحب نظران بر این
موجود در جامعه کمک کرد .مردم سرمایه

به سوزاندن نقدینگی
ند تا بازارهای موازی کنترل ش��ود
وارد این بازار کرد 
خود را 
های 
و اکنون با اصالح چش��مگیر بسیاری از س��هم ها ،دیگر سرمایه
آنچنانی در دست مردم نیست.

شیرینی اگر
ُپرملات باشد

دروغ نابغه شیطانی!!!

سیدکاظم موس��وی نماینده مجلس درباره
تفاوت رش��وه و ش��یرینی که در ادارات رد
اعتقاد م��ن بر این

و بدل میش��ود گف��ت:
باش��د با

اس��ت که ش��یرینی اگ��ر پُرمالت
رش��وه یکی اس��ت و تفاوتی ن��دارد اما اگر
فردی یک جعبه ش��یرینی یا مبلغی معادل
 500ه��زار تومان ت��ا  1و  2میلیون تومان
پرداخ��ت کن��د ،تنها ش��یرینی محس��وب
ش��ود همانط��ور که ش��خصی ب��ه خانه

می
رود و ب��ه ان��دازه بضاعت خود
کس��ی م��ی 
هدیه میدهد.
در اس�لام ه��م رش��وه گیرنده هم رش��وه
دهنده و هم فرد واس��طه ،جایشان جهنم
اس��ت و در قانون مجازات اس�لامی ما هم
نس��بت به این موضوع ،جرمانگاری شده و
از انفص��ال خدمت گرفته ت��ا جریمه نقدی
و حب��س ،مج��ازات در نظ��ر گرفته ش��ده
اس��ت.ما نمایندگان اگر خالقانونی مشاهده
کنی��م ،حتم��ا آن را اصالح ک��رده تا قانون
به درس��تی اجرا ش��ود .به نظ��ر من دو ماه
ال��ی یک س��ال حبس تادیبی برای رش��وه
باید مج��ازات آنها
گیرنده کافی نیس��ت و 
تشدید شود.

آدرس مشکلات کشور کاخ سفی د نیست

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در نشست علنی مجلس
به نقل از خانه ملت گفت :مدیریت اش��رافی خبر از غم و اندوه
مردم ن��دارد .ما بخاطر مصال��ح عالی نظام مراع��ات دولت را
باید در این یک سال باقی مانده مراعات
میکنیم اما دولت نیز 
بگیرید آقای

مردم را کند .در این سال آخری الاقل روزه سکوت
زنید هم
رئی��س جمهور حرف نزنید؛ چون هربار که حرف می 
یریزید.
کنید و هم بازار را به هم م 
مردم را عصبانی می 
امروز در شرایطی هستیم که فرصتی برای تعارف کردن نداریم،
یزنم؛ آدرس مش��کالت کشور
پس حرف آخر را همین اول م 
سفید نیست بلکه خیابان پاستور و دفتر کار کسانی است
کاخ 
کردهاند.
سفید 
که هفت سال کش��ور را معطل مذاکره با کاخ 
ود  4م��اه از اغاز فعالیت مجلس یازدهم،
امروز با گذش��ت حد 
یدانیم و دیگر بیان کردن مشکالت برای
همه ما مشکالت را م 
اند تا فقط
اده 
مردم خسته کننده شده است .مردم به ما رأی ند 
اند تا ریشه مشکالت را پیدا کنیم
اده 
مشکالت را بگوییم ،رأی د 
و برای حل آنها راه حل پیدا کنیم.مشکالت اقتصادی کشور دو
دلیل مهم دارد ،یکی سیاستگذاری اشتباه در حوزه اقتصادی و
ید مدیریتی در هفت
دوم ناکارآمدی مدیران به ویژه ضعف شد 

خود بپرسیم که چرا هر دولتی
سال اخیر؛ وقت آن رسیده که از 
که طی سه دهه اخیر روی کار آمده نتوانسته فاصله طبقاتی را
ببرد و این فاصله هر روز بیشتر شده است.
از بین 
ش��وند به

چرا هر روز ثروتمندان ،ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می
رسد پذیرش نسخههای بانک جهانی توسط دولتمردان
ی 
نظر م 
ایرانی ،علی رغم هش��دارهای حضرت آقا سبب شده است که
وضع اقتصادی ایران هر سال بدتر شود .یعنی دلسوزان کشور
انستند که خصوصیسازیهای بی رویه یک روزی ما را به

مید
رساند برای همین است که هرکس که رئیس جمهور
کجا می 
شود مردم میگویند ،خدا پدر قبلی را بیامرزد 30.سال است
می 
که یک جناح دولت را در اختیار داشته و آن هم جناح سرمایه
داری است؛ از همان سالی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهور شده ،هنوز هم رئیس جمهور مانده است و هنوز همان
سیاستهای سرمایه داری و خصوصی سازی دولت اوست که
افراد مختلف با شیوههای متفاوت اجرا میشود.
توسط 
اینکه ما فکر میکنیم هر  8سال یک جناح متفاوتی در رأس کار
قرار گرفته واقعیت ندارد ،حتی آنها که دنبال عدالت خواهی
اشتند ولی مسئله اصلی
مد نظر د 
ند عدالت را در توزیع ثروت 
بود 
باید شرایط برای خلق
تولید ثروت است یعنی 
عدالت در هنگام 
باشد نه اینکه شرایط به
ثروت و ساختن زندگی مناسب عادالنه 
بعد به طبقات
بخرند و 

بتوانند آینده را

عدهای
شود که 
گونهای 
دیگر صدقه بدهند .دیگر همه ما به خوبی میدانیم که ریشه
مشکالت کشور نه خارجی بوده و نه ربطی به اختیارات رئیس
ارد چ��را که دول��ت فعلی در باالترین س��طح با هر
جمه��ور د 
کرد و هر اختیاری که خواست
کش��وری که خواس��ت مذاکره 
آورد ولی امروز وضع اقتصادمان از همیشه بدتر است.
به دست 
تهایی که مردم را به دو گروه برنده و بازنده تقسیم
همان یاس 

فرورفتن کاخ سفی د در هراس
ش��بکه خبری «انبیس��ی» گ��زارش داده
کاخ س��فی د بع�� د از مبت�لا ش��دن دونال��د
ترامپ ب��ه بیم��اری کووی��د ۱۹-در هراس
فرورفته است.
این ش��بکه خبری با گزارش این خبر افزود
ش��ماری از نزدیکان دونال د ترامپ او را برای
حاضر ش��دن در مأل عام با هدف آرام کردن

بازارها و جو کش��ور ولو از طریق انتشار یک
ویدئ��و تحت فش��ار قرار دا دهان��د .یک منبع
مطلع درباره جو کاخ س��فی د گفت« :همه از
بابت س�لامت خودش��ان در هراس هستند.
بسیاری از مقامهای کاخ سفی د با هوپهیکس
و رئیسجمه��ور ارتباط داش��تهاند ».در بال
غربی کاخ س��فی د نگرانیهایی درباره صحت

کرده اس��ت.امروز از یک طرف ش��هرک باستی هیلز و از یک
طرف قلعه حسن خان هست ،از یک طرف مدارس غیرانتفاعی،
از ی��ک طرف م��دارس دولتی؛ ی��ک طرف بیمارس��تانهای
خصوصی ،یک طرف بیمارس��تانهای دولت��ی بدون امکانات؛
آقازادههای پورش��ه سوار ،یک طرف نوجوان کولبر؛
یک طرف 
یک طرف بانکه��ای خصوصی ،یک طرف کارگرانی که چند
ماه هم حقوق نگرفتهاند؛ یک طرف بساز بفروشهای میلیاردر
یک طرف مستأجران بی پناه .مشکل فقط ناکارآمدی مدیران
تهای دولت به نفع طبقه پولدار است هیچ
نیست وقتی سیاس 
تغیی��ری در زندگی مردم حتی با روی کارآمدن مدیر توانمند
نخواهد ش��د .تا زمانی که سیاست دولتها این چنین

ایجاد

ید سبز میشود؛
باشد هر روز از گوشهای کشور یک سلطان جد 

بگیرد و محاکمه کند.
تواند 
چند سلطان را می 
قوه قضاییه یقه 
چند روز دیگر هم سلطان
البد 
سلطان قیر ،دالر ،سکه و خودرو 
واکس��ن! اگر این سیاس��تها ادامه پیدا کند ،هر س��لطانی را
بگیرید یک س��لطان دیگر جای آن س��بز میشود .دولت یک

ارد و دستگاههای اجرایی هر کدام کار
هماهنگ کننده قوی ند 
کنند اگر بخواهیم از س��وء مدیریت در کشور
خودش��ان را می 
پراید  100میلیون تومانی
صحبت کنیم ،سخن بسیار است که 
نماد مدیریت این دولت اس��ت .مدیریت این
و اوض��اع بورس 
دولت است که کمر تولیدکنندگان را خم کرده است .مدیریت
اش��رافی خبر از غم و اندوه مردم ندارد .ما بخاطر مصالح عالی
نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری مراعات دولت را میکنیم
باید در این یک سال باقی مانده مراعات مردم را
اما دولت نیز 
بگیرید آقای رئیس

کند .در این سال آخری الاقل روزه سکوت
زنید هم مردم را
جمهور حرف نزنید؛ چون هربار که حرف می 
یریزید.
کنید و هم بازار را به هم م 
عصبانی می 

آزمایشهای س��ریعی که از نزدیکان ترامپ
گرفته شده وجو د دارد .یک مقام کاخ سفید
اع�لام کر د که عالئم خفیف ابتال به کرونا در
«دونال�� د ترامپ» رئیس جمه��ور آمریکا که
همانن د سرماخوردگی اس��ت ،در وی پدیدار
شده است.
از س��وی دیگر ،خبرها حاکی از آن است که
تس��ت کرونای «بارون ترامپ» فرزن د دونالد
ترامپ و مالنی��ا و همچنین «ایوانکا ترامپ»
دختر رئیس جمهور و «جر د کوشنر» همسر

وی و دس��تیار ارش د دونال د ترامپ نیز منفی
اعالم شده است .رئیس جمهور آمریکا صبح
روز جمع��ه (به وقت تهران) از مثبت ش��دن
آزمایش کرونای خو د و همس��رش خبر داد.
ترام��پ در این خص��وص در صفحه توییتر
خو د نوش��ت« :امش��ب آزمایش کووید۱۹-
بان��وی اول ایاالت متحده و من مثبت ش��د.
م��ا رون�� د قرنطینه و بهب��ودی را ف��ورا ً آغاز
میکنی��م .ما با ه��م از پس ای��ن (بیماری)
برخواهیم آمد!»

به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک ،مایکل مور  ۶۶س��اله با ر د
خبر بس��تری شدن دونال د ترامپ در بیمارستان به خاطر ابتال
به کروناویروس مدعی ش�� د که رئیس جمهور آمریکا به دروغ
گفته که به این بیماری مبتال شده است! .این فعال ضدترامپ
در عین ح��ال تاکی د کر د که رئیس جمهور آمریکا یک "نابغه
ش��یطانی" است که هوشمندانه از اخبار مربوط به ابتالیش به
کروناویروس "استفاده تسلیحاتی" میکند.
مایکل مور که کارگردان مستن د مشهور فارنهایت  ۱۱/۹است
میگوی د تنزل آمار آرای ترامپ در نظرسنجیها او را به تکاپو
انداخت��ه تا گزینههایی برای تقویت محبوبیت رو به تنزلش تا
پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آتی بیابد.
مور اظهار میکن د که با شکست در این زمینه ترامپ به دنبال
این اس��ت که روز انتخابات ریاس��ت جمهوری را صرف نظر از
قانون اساس��ی ،از س��وم نوامبر به تاریخی دیگر موکول کن د و
به گفته این مستندس��از ،ترامپ کوچکترین اهمیتی به قانون
یدهد.
اساسی نم 
مایکل مور در ادامه این مطلبش نوش��ت :دموکراتها ،لیبرالها،
رس��انهها و دیگ��ران هم��واره به اش��تباه با ترام��پ همچون
ی��ک لوده و ی��ک احمق و یک ک��ودن رفتار کر دهان��د .بله او
هم��ه اینها هس��ت اما او در عی��ن حال یک زیرک اس��ت .او
زرنگت��ر از کوم��ی بود .او زرنگ ت��ر از مولر ب��ود .او زرنگتر از
 ۲۰جمهوریخ��واه در رقاب��ت مقدماتی ح��زب جمهوریخواه
بو د و س��پس همی��ن کار را ب��ا دموکراتها کر د و ب��ه رغم به
دس��ت آوردن آرای کمت��ر نس��بت به رقیبش کاخ س��فی د را
به دست آورد.
مور مدعی ش د که کاخ سفی د و ترامپ دارن د حقیقت را درباره
وضعی��ت رئیس جمهور آمریکا پنه��ان میکنن د که چندان با
در نظ��ر گرفتن این که وی "از بابت دروغهای زیادی گناهکار
است" چندان جای تعجب نیست.
وی خاطر نش��ان کرد :یک حقیقت مطلق درباره ترامپ وجود
دارد :او یک دروغگوی ثابت قدم ،مطلق ،س��فت و سخت ،بی
پروا و حرفهای اس��ت .یک دروغگوی سریالی .یک دروغگوی
حقیقی اثبات شده.
مای��کل م��ور ادام��ه داد :چرا واقعا م��ا امروز ح��رف او را باور
میکنیم؟ آیا حاال او اعتما د شما را به دست آورده است؟
این مستندس��از در اثبات حرفش درباره ترامپ به افش��اگری
دکتر بورنس��تاین ،پزش��ک نیویورکی اش��اره کر د که در سال
 ۲۰۱۸گف��ت که ترامپ به او نامه گواهی داش��تن "س�لامت
فوقالعاده" خ��و د را در زمان کمپین  ۲۰۱۶به او دیکته کرده
است.

در یک مور د ذکر ش��ده دیگر از سوی مایکل مور ،دکتر رونی
جکسون ،پزش��ک کاخ سفی د در س��ال  ۲۰۱۸در ضمن ارائه
نتای��ج معاینه مربوط به س�لامت جس��مانی ترامپ گفت که
اگر ترامپ در  ۲۰س��ال گذش��ته یک رژیم غذایی س��المتر را
حفظ میکر د میتوانست تا سن  ۲۰۰سالگی زندگی کن د و از
"ژنهای خارقالعاده" او تعریف کرد.
مای��کل مور با این حال در انتهای پس��تش ظاهرا از ادعایش
عقب نشینی کرده و گفت که ترامپ "احتماال ویروس کووید
 ۱۹را دارد" ام��ا نیاز به بهبود حال��ش دارد تا بتواند متعاقبا
پاسخگوی "سوءمدیریت" خود در قبال پاسخ به همه گیری
کروناوی��روس در آمریکا باش��د .مور تاکید ک��رد :در پایان به
عنوان یادداشت ش��خصی "آقای رئیس جمهور زنده بمانید.
خروج ش��ما از زندگی عمومی بای د به طریقی درس��ت و در
خ��ور اتفاق بیفتد ".مایکل م��ور در ماه ژوئیه  ۲۰۱۶نیز جزو
معدود کس��انی ب��ود که پیش بینی کرده ب��ود دونال د ترامپ
در انتخابات ریاس��ت جمهوری بر هی�لاری کلینتون ،رقیب
دموکراتش غلبه میکند .وی همچنین پیش بینی کرده بود
که چهار س��ال ریاست جمهوری ترامپ به پایان نمیرسد یا
استیضاح میشود .وی حاال نیز پیش بینی کرده ترامپ پیروز
انتخابات  ۲۰۲۰خواهد بود.
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از صبوری مردم خاطر جمع نباشند

غالمرض��ا مصباحی مقدم ،عضو تش��خیص مصلحت نظام و نماینده پیش��ین
مجلس ب��ا انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی پرداخت و گفت« :اگرچه
زحم��ات زیادی میکش��د ،اما به ج��ای اینکه اقتصاد کش��ور را مدیریت کند،
اقدامات��ی انجام میدهد که وضع را خرابت��ر و بدتر میکند».این عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در پاس��خ به اینکه تبعات ادامه این وضعیت چیست؟
گفت« :واقع آن است که من نگران بازتابهای اجتماعی مساله هستم ،چون به
گونهای رقم خورده که تحمل آن برای عامه مردم س��خت اس��ت .عمده مشکل
بیکاری به خصوص بیکاری نس��ل جوان است .مساله مهم دیگر هم عدم تامین
حداق��ل نیازها برای عامه مردم .ش��کی ن��دارم که این مردم صبور هس��تند و
همیش��ه ثابت کردهاند .ممکن اس��ت که همچنان هم صب��ر کنند ،اما دولت و
دولتمردان نباید در اینباره احساس خاطرجمعی کنند»

بنزین دادیم و شمش طال گرفتیم

سرلش��کر س��یدیحیی صفوی دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :به
ونزوئال بنزین دادیم و ش��مش طال گرفتیم .و طالها را هم با هواپیما به ایران آوردیم
تا در راه اتفاقی برایش نیفتد.هر کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد،
کمک ش��ان میکنیم اما از آنها پول میگیریم ،به ونزوئال بنزین دادیم و ش��مش طال
گرفتی��م .و طاله��ا را هم با هواپیما به ایران آوردیم ت��ا در راه اتفاقی برایش نیفتد .ما
نقد گرفتیم ،با س��وریها قراردادی امضا کردیم که
هرکمکی به عراقیها کردیم دالر 
درمقابل چیزهایی را میگیریم البته روسها بیش از ما در س��وریه استفاده میکنند.
این مطلب را مهر نوشت.

زیان دیدگان تصمیمات غلط مسئوالن
ضی ها

ول بع

به ق

فرید ضیاالمالکی مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین:یکی از سیاستهای

غلط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در امسال این بود که نرخ سود بانکی
ح��دود  ۲۰درص��د را ب��ه  ۱۵درصد رس��اند و با این کار موجب ش��د تا بخش
عمدهای از س��پردهها از بانک خارج و روانه بازرارهای غیر رس��می س��وداگری
س��فته بازی ش��ود .در این باره فرید ضیاالمالکی مدیرعامل سابق بانک اقتصاد
نوین با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و سکه در بازار ناشی از سیاست غلطی است
س��ود بانکی گرفت ،افزود :مواجه ش��دن

ک��ه بانک مرکزی در قبال تغییر نرخ
س��پردهگذاران بانکی با کاهش نرخ س��ود و جذابیت سایر بازارها در سود آوری
باال نظیر س��که ،ارز و بورس باعث شد تا س��رمایهگذاران بانکی انگیزهای برای
باش��ند و با خروج س��پردهها از سیستم بانکی آن را در

ماندن در بازار نداش��ته
س��ایر بازارها سود آور دیگر به کار گیرند.ارزش دارییها سپردهگذاران در حال
سود بانکی با تورم موجود جذابیتی برای
کاهش است از آنجایی که نرخ پایین 
س��رمایهگذاران ندارد بنابراین س��رمایهگذاران بانکی در چنین فرآیندی س��ود
منفی  ۱۵تا  ۲۰درصدی عایدشان میشود یعنی در عمل ارزش دارایی هایشان
 ۱۵تا  ۲۰درصد در بانکها کاهش مییابد.اکنون هم مردم و هم کارشناس��ان
بازدهی بانکها را با سایر بازارها نظیر بازار ارز ،سکه ،و بورس مقایسه میکنند
و معتقدند نرخ س��ود بانکی حداقل تا اندازه پوشش تورم باید افزایش پیدا کند
ک��ه تورم ارزش دارایی س��پردهگذاران را از بین نبرد چرا که ماندن س��پردهها
در سیس��تم بانک��ی و تورمی که روز به روز ارزش پ��ول ملی را کاهش میدهد
داراییهای آنها را کم ارزش میکند.
اس�ماعیل غالمی کارش�ناس اقتصادی :تصمیم غلطی که بازارهای موازی
و س��فته بازی را رونق بخش��ید.هر فردی که  ۲واحد اقتصاد را پاس کرده است
به درس��تی میداند که زمانی نرخ تورم در کشور باالست ،نباید نرخ سود بانکی
کاهش یابد .این در حالی اس��ت که تورم در کش��ور  ۴۰درصد اس��ت اما بانک
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار امس��ال نرخ س��ود بانکی را از  ۲۰درصد به ۱۵
درصد رس��اند و باعث ش��د تا بخش عمدهای از سرمایهها از بانک خارج و راهی
بازارهای موازی س��فته بازی و یا بازار س��رمایه ش��وند ..ع�لاوه براین بازارهای
دیگری چون ارز ،س��که و خودرو در این چند ماهه با رش��د بسیار باالیی همراه
بودند و س��رمایهگذاران به خوبی از این بازارها منتفع شدند .این در حالی است
که سپردهگذاران بانکی با سود بسیار اندکی قانع بودند که البته با توجه به رشد
نرخ تورم ،ارزش پولهایشان کاهش یافته است.
رشد قیمتها در بازار سکه و ارز ناشی از بیتوجهی به بازار بانکی است .افزایش
قیمتی که س��که را تا مرز  ۱۳میلیون ب��رده و دالر را به حدود  ۲۷هزار تومان
کشانده است بیتردید بیانگر نتیجه تصمیمات غلط و غیر کارشناسانه مسئوالن
در تعیین نرخ س��ودبانکی است.بنا به این گزارش ،تیر ماه گذشته بانک مرکزی
نرخ سود را اندکی افزایش داد( .سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال۱۶ :
درص��د و  ۲س��اله  ۱۸درصد) اما از دید اقتصاددان��ان یکی و دو در صد در این
شرایط تورمی باال دردی را دوا نمیکند.
کام�ران ندری عض�و هیأت علمی دانش�گاه ام�ام صادق(ع) :ش��ورای
پ��ول و اعتب��ار س��قفهای جدی��د ن��رخ س��ود علیالحس��اب س��پردههای
ک��رد ک��ه ای��ن ام��ر در ابتدا اتف��اق خوبی

س��رمایهگذاری بانک��ی را تعیی��ن
اس��ت ام��ا نرخ��ی ک��ه ب��رای س��پرده س��رمایهگذاری در نظر گرفته ش��ده،
مناسب نیست.
اصل کاری که در نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی صورت
گرفته یعنی نرخهای سود تا حدودی افزایش پیدا کرده و تفاوت سررسیدها تا
حدودی معنا دار ش��ده ،درست اس��ت؛ ولی از نظر من میبایست نرخها توسط
ش��د و بانک مرکزی صرفاً نرخ بهره را در بازار بین بانکی
بانکها مش��خص می 
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی
مدیریت و هدایت کند .نرخ 
که اکنون توس��ط ش��ورای پول و اعتبار تعیین ش��ده با توجه به شرایط فعلی
اقتص��اد ،نرخ بازدهی در بازار س��رمایه ،نرخ تورم ،تورم مس��کن و تورم قیمت
ارز ،تأثیرگ��ذار نیس��ت ،اصل قضیه که جهتگیری بان��ک مرکزی برای اصالح
است ،درست است .ولی فکر نمیکنم که نرخهای تعیین شده در شرایط فعلی
اثرگ��ذاری خیل��ی خوبی در حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی داش��ته
باشد.
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مداخلهپرمجادله

تصمیم اخیر دولت برای حمایت از بورس مبنی
بر تزریق بخش��ی از منابع صندوق توس��عه ملی
به بازار س��رمایه از جمل��ه مباحث داغ چند روز
گذش��ته شده اس��ت .اتفاقی که فارغ از مداخله
فراین��د طبیع��ی ب��ازار و پیامدهای

دول��ت در
اجتماع��یاش دو ناکارآمدی ب��ه اقتصاد منتقل
میکن��د ک��ه یکی مغای��رت اه��داف موجودی
صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و دیگری
افزایش تورم اس��ت.کما اینکه باید توجه داشت
ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی
تعریف ش��ده اس��ت که با تصمی��م اخیر دولت
مغایرت دارد .دولت م��ردم را به حضور در بازار
سرمایه تشویق کرد و به پیشبینی کارشناسان
از ریزشو اصالحات این بازار بیتوجهی ش��د تا
سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزشهای
متداول است.
اما در تش��ریح جزییات بیشتر پیامدهای منفی
تزری��ق منابع صندوق توس��عه مل��ی به بورس
بای��د توجه داش��ت که ماهیت صندوق توس��عه
ملی با ه��دف حمایت از بازار س��رمایه مغایرت
دارد زی��را ،منابع این صندوق برای چنین امری
درنظر گرفته نشده است .همچنین ،زمانی که از
سمت صندوق توس��عه ملی چنین رقمی خارج
باید آن مبلغ را
میش��ود ،طبیعتا بانک مرکزی 
تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال
هد که در
پایه پولی بانک مرکزی را افزایش مید 

مکانیسم "ماشه"

نهایت موجب تورم میش��ود .شاید در این وادی
عاقالنهتری��ن و بهترین راه��کار برای حمایت از
بازار س��رمایه دخالت نکردن دولت در آن است.
کما اینکه در این مدت منافع زیادی از این بازار
عاید ش��ده است که در س��ه ماهه ابتدایی سال

رآمد مالیاتی حاصل از نقلو انتقال سهام بیش
د 
میلی��ارد توم��ان بوده ک��ه معادل کل

از ۳۵۰۰
رآمد مالیاتی سال گذش��ته و  11برابر مالیات
د 
این موضوع در سال  ۱۳۹۷خورشیدی است.
آنه��ا که حافظه تاریخی زی��اد دوری هم ندارند
ارند که دولت در دور دوم ریاس��ت
به خاط��ر د 
جمهوری خ��ود و به خصوص س��ال  98و ،99
ب��رای جب��ران کس��ری بودجه خود ،دس��ت به
اقدامات��ی زد که همه بازاره��ا را به هم ریخت و
از تعادل خارج کرد .درمورد بازار پول ،نرخ سود
وجود نرخ تورم  41.2درصد در پایان

بانکی را (با
س��ال  15 ،)98درصد معین کرده اند .از طرفی
دیگر در بخش مسکن و ساختمان سازی ،مجوز
اد صادر میشود،
پروانه س��اخت در کمترین تعد 
یعنی سرمایهگذاری در حوزه مسکن به حداقل
رسیده است.
اقتصاد مس��کن

در صورتی که بعد از بازار نفت،
برای کشور بسیار مهم و اشتغال زاست و میتواند
حداقل  500محص��ول صنعتی را به کار بگیرد.
حدود  10ماه پیش ،قیمت دالر  12هزار تومان
بود و اکن��ون به باالی  25هزار تومان رس��یده


دول��ت ایاالت متحده آمریکا مکانیس��م بازگش��ت تحریمها علیه
ای��ران را فعال کرد .در همین ح��ال« ،مایک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا در بیانیهای مدعی شد که تقریبا تمام تحریمهای سازمان
مل��ل از جمله تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران از س��ر گرفته
ش��ده اس��ت.این مکانیزم عالوه بر محدودیت تس��لیحاتی ،شامل
محدودیتهای��ی مانن��د تعامل با ای��ران در فعالیتهای مرتبط با
غنیس��ازی و بازفرآوری ،ممنوعیت س��اخت و آزمایش موش��ک
بالس��تیک و انتقال فناوریهای مرتبط با هس��تهای و موشکی به
ایران میشود.
پامپئ��و وزی��ر خارجه آمریکا در ای��ن باره افزود :بازگش��ت همه
تحریمهای س��ازمان ملل ش��امل تمدید دائمی تحریم تسلیحاتی
علیه ایران است و از همه کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم
که به تعهدات خود در اجرای تحریمها پایبند باشند.وزیر خارجه
ایاالت متحده در ادامه بیانیه خود آورده که شکست سازمان ملل

در اج��رای تحریمها علیه ایران ،پیامدهای ناگواری برای همگان
به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه مدعی ش��د :همه تحریمها علیه ایران به دلیل آنچه
که شکس��ت ایران در پایبندی به توافق برجام خوانده ،بازگش��ته
اس��ت .تحریمها متعاقب فرایند اس��نپبک ذیل قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل ،بازگش��تهاند .کارزار فشار حداکثری
واش��نگتن علیه ای��ران جهت مهار تهدیدات و توقف آش��وب و تا
زمان امضای یک توافق جامع با تهران ادامه خواهد داشت.ادعای
پامپئو درباره فعال ش��دن مکانیزم ماشه در حالی مطرح میشود
که سه کش��ور اروپایی انگلیس ،فرانس��ه و آلمان روز گذشته در
تأکید کردند که

نامهای به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د
تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریمها فاقد «تأثیر قانونی» است
و تعلی��ق تحریمها بعد از  20س��پتامبر ( 30ش��هریور) نیز ادامه
خواهد یافت.

خروج از برجام به ضرر ایران
درحالی که آمریکا و متحدانش با تبلیغات س��وء
قصد بزرگنمایی درباره فعال س��ازی «مکانیسم

ماش��ه» را داشتند  ،در همین رابطه ،هرمیداس
باون��د تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل گفت :اگر

آمریکا بخواهد اقدامی از جانب ش��ورای امنیت
علیه ای��ران انجام دهد ،هر کدام از کش��ورهای
صاح��ب حق «وتو» م��ی توانند پیش��نهاد این
رد کنن��د و چنانچه ای��ن اتفاق بیفتد
کش��ور را 
تواند هیچ اقدام دیگری انجام دهد.
آمریکا نمی 
دیدیم که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد
به قطعنامه پیش��نهادی آمری��کا رای منفی داد.
آمریکا ممکن است درصدد تغییر اساسنامه این
شورا باشد که آن نیز نیازمند طی کردن پروسه
مربوط به خود اس��ت .به نظر می رسد که تالش
آمریکا در این راس��تا مورد اس��تقبال کشورهای
عض��و ش��ورای امنیت نباش��د .اعض��ای دائمی
ش��ورای امنیت حق وتو دارند و کشورهایی که
صاحب این حق نیس��تند آزادند بر اساس منافع
ملی خودشان رای دهند.

ه��ر اقدام یکجانبه از س��وی آمری��کا غیرقانونی
اس��ت .ولی اگر موض��وع را در ش��ورای امنیت
بتواند رای اعضای آن را داش��ته

کند باید
مطرح 
باش��د .از این رو ،آنهایی که حق وتو دارند ،این
حق برایش��ان محفوظ است و کش��ورهایی هم
نیس��تند بر اس��اس نوع

که صاحب چنین حقی
خواهند داد.

روابطی که با آمریکا دارند ،رای
بخواهد اقدامی از جانب شورای امنیت

اگر آمریکا
علیه ای��ران انجام دهد ،هر کدام از کش��ورهای
پیش��نهاد این

صاح��ب حق «وتو» م��ی توانند
کنن��د و چنانچه ای��ن اتفاق بیفتد

کش��ور را رد
تواند هیچ اقدام دیگری انجام دهد.
آمریکا نمی 
بخواهد در قالب مکانیس��م ماش��ه

اگ��ر آمریکا
از نی��روی نظامی برای رس��یدن ب��ه هدف خود
اس��تفاده کند ،این تعرضی آشکار به حقوق بین
الملل بوده و غیرقانونی است.
تحریم هایی که مایک پمپئو خبر از بازگشتش
پ��س از گذش��ت س��ی روز داد ،هم��ان تحریم
های ش��ورای امنیت اس��ت که در دولت سابق

دریافت سو د منفی از بانک ها!

کارشناس��ان پولی و بانکی
معتقدند نرخ  ۱۵درصدی
س��ود بانکی با وجود تورم
 ۴۰درص��دی موج��ود در
کش��ور همخوان��ی ن��دارد
در چنی��ن ش��رایطی
تحلیلیات
س��پردهگذاران ب��ا توج��ه
ب��ه ای��ن موض��وع س��ود
 ۱۵درص��دی منف��ی از
س��پردهای خ��ود در بانکها دریافت میکنن��د ،یعنی ارزش پول
س��ود بانکی

آنه��ا روز به روز کاهش مییابد .سیاس��ت تغییر نرخ
همیش��ه دارای اثرات منفی و مثبت و زوایای مختلفی اس��ت که
چنین موضوعی کار تصمیم گیری مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران
این شاخص مهم اقتصادی را سخت میکند چرا که اثرپذیری آن
خیلی زود در اقتصاد کش��ور پدیدار میشود.ش��اخصی که تعیین

اس��ت .عملکرد رئی��س بانک مرکزی همیش��ه
حجت اس��ت و ای��ن روند قیمت ارز متاس��فانه
اعتماد مردم را خدش��ه دار ک��رد .صحبتهای

مس��ئولین اقتصادی ،تا به ام��روز برعکس اتفاق
افتاده ،وقتی دالر  12هزار تومان بود ،رئیس کل
بانک مرکزی اعالم ک��رد که مردم ارز نگهداری
نکنند و س��رمایهگذاری در بازار ارز ،پر ریسک و

بیثمر است اما چه شد!؟
همی��ن اتفاق درم��ورد بورس نیز افتاده اس��ت.
خود را از ای��ن بازار به آن بازار
م��ردم اگر وجوه 
منتقل میکنند ،هدفش��ان حف��ظ ارزش پول و
سرمایه شان است .بارها و بارها ثابت شده است
وارد ش��ده و دخالت
ک��ه دولت در هر ب��ازاری 
ک��رده اس��ت ،آن ب��ازار از تع��ادل خارج ش��ده
است .در زمان ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی
که یکسانس��ازی نرخ ارز ص��ورت گرفت ،مردم
ند و اقتصاد
هیچگاه اق��دام به پس انداز ارز نکرد 
در بخشهای دیگر نظیر مسکن و بورس ،تعادل
خود را حفظ کرده بود.

این در حالی اس��ت که طی دو روز گذش��ته از
فروش ارز در صرافیها جلوگیری میشود ،اصال
چرا باید چنین اقدامی انجام شود؟ در روزهایی
که بدترین شرایط ارزی حاکم است ،چرا دولت
بای��د در صرافیها به هر نفر  2هزار یورو با ارائه
کارت ملی در یکس��ال بدهد!؟ آیا این دس��ت
اقدام��ات خود موجب ایجاد بازار س��یاه و کاذب

جدیدی در کش��ور نمیش��ود!؟ آیا این دس��ت
مداخلهها به مجادله بیشتر بین فعاالن اقتصادی
و نظم و نظام بازار منجر نخواهد شد؟
در حال��ی که پیرو رونق بورس در اواخر  98و 5
ماه نخست سال  99سایر بازارهای اقتصادی به
نوعی تعطیل ش��دهاند و توجهها به س��مت بازار
س��رمایه جلب شده اس��ت؛ بهگونهای که حضور
در ب��ازار پول با توجه به ت��ورم موجود به صرفه
نب��وده و قدرت خرید را پایین میآورده اس��ت.
همچنین ،بازار مس��کن نیز وضعیت مشابهی از
نظ��ر اس��تقبال و توجه دارد که پروانه س��اخت
درپنج ماهه اول امس��ال نس��بت به س��الهای
گذشته به حداقل رسیده است و این نشاندهنده
این اس��ت که اشتغال و س��رمایهگذاری در این
حوزه ش��کل نگرفته اس��ت.لذا آنچه باید مدنظر
قانونگ��ذاران و نه��اد ناظر باش��د پیش��گیری از
هرگون��ه مداخله در ب��ازار و همچنین اظهارات
و مصاحبهه��ای غیرضروری اس��ت که به نوعی
در بازار تاثیرات منفی محسوس��ی را گذاش��ته
و خواه��د گذاش��ت .در ای��ن خص��وص نبای��د
تردی��دی داش��ت ک��ه آرام��ش در بازار ش��رط
طبیعی فعالیت س��رمایه اس��ت و هرگونه تنش
س��اختگی س��هوی و یا تعمدی میتواند چنان
اعتماد بازار س��رمایه وارد سازد که

خسارتی به
جبران ناپذیر باشد.
این مطلب را حیدر مستخدمین حسینی نوشت.

علیه کش��ور وضع شده بودند .اما نباید فراموش
کنیم که تحریم های آمریکا در خارج از شورای
امنیت ،بس��یار سنگین تر از تحریم های شورای
امنیت است .از طرف دیگر چین و روسیه اعالم
کردند ک��ه تنها به تحریم های ش��ورای امنیت
هس��تند ن��ه تحریم هایی ک��ه آمریکا به

پایبند
صورت یکجانبه علیه ایران وضع کرده است.
تحریم های ش��ورای امنیت ضوابط مش��خصی
دارند ،اما تحریم هایی که طی س��ال های اخیر
از س��وی آمریکا وضع ش��ده بسیار سنگین تر از
تحریم های پیشین ایران است .برای نمونه ،این
تحری��م ها عالوه بر اقتص��اد ،بخش های مربوط
به تسلیحات را نیز شامل شده است .اگر منظور
وزی��ر ام��ور خارج��ه آمریکا وض��ع تحریم های
س��نگین تر به صورت یکجانبه است ،باید گفت
که می تواند این کار را انجام دهد.
انتظار می رفت کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا
ب��ه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران عمل
نم��ی کردند ،اما دیدیم که پس از خروج ترامپ

میکند نقدینگی موجود در جامعه به س��مت بانکها س��رازیر و
یا باعث فرار آن از سیس��تم بانکی و جذب در دیگر بازارها ش��ود.
باید از قبل مورد
این در حالی اس��ت که اثرات چنین تصمیم��ی 
گیرد چ��را که بیتوجهی به چنین مقولهای میتواند
واکاوی قرار 
اقتصاد کشور را درگیر کند.

کل
س��ود بانکی که  ۲براب��ر نرخ ت��ورم بود! ب��ا روی کارآمدن

ن��رخ
دول��ت یازدهم ،پس از گذش��ت یکس��ال سیاس��تها بر کاهش
اقتصاد با

ن��رخ ت��ورم متمرکز ش��د و دول��ت بهخص��وص وزارت
راهکارهای کارشناس��انه توانس��ت نرخ تورم ح��دود  ۴۰درصدی
ه��د کاهش��ی ک��ه در آن ش��رایط
رص��د کاه��ش د 

را ب��ه  ۱۰د
رص��د بود و مردم بهتری��ن بازار را

ن��رخ س��ود بانکی حدود  ۲۰د
ب��رای س��رمایهگذاری بدون ریس��ک ،س��پردهگذاری در بانکها
میدانس��تند ،البته چنین رویکردی اث��رات منفی را هم به دنبال
س��ود جذاب بانکی باعث ش��د

داش��ت چرا که نرخ پایین تورم و
ت��ا خیلیه��ا متقاضی وام و تس��هیالت ش��وند و عده��ای نیز در

از برجام شرکت های سرمایه گذار اروپایی ایران
را ت��رک کردند .با اینکه برجام کج دار و مریض
باقیمانده ،همین که ایران به صورت اس��می در
آن بماند کار خوبی اس��ت .زی��را اگر به صورت
ش��ود ب��ه اقدامات خالف

رس��می از آن خارج
منشور سازمان ملل متهم خواهد شد.
اگر ایران از برجام خارج ش��ود ،به ضرر کش��ور
اس��ت .ضمن اینک��ه این ق��رارداد دیگر خود به
خود منتفی ش��ده و اعالم رس��می این موضوع

چندان به نفع ما نیس��ت .اگر چنین اش��تباهی
گیرد کشورهای اروپایی نیز آزادی عمل
صورت 
کرد برای اینکه علیه ایران موضع
پی��دا خواهند 
بگیرند.
اگ��ر آمریکا به برج��ام بازگ��ردد و اقداماتی در
راس��تای تبادل تجاری با ای��ران انجام گیرد ،به
نفع ایران اس��ت .ولی اگر آمریکا به تحریم های
خود علیه کشور ادامه دهد ،وضع همین خواهد

بود .البته اتحادیه اروپا امروز اعالم کرد که اقدام
علیه ایران هیچ مبنای قانونی ندارد.

پرداخت اقساط خود سهل انگاری کنند چرا که میدانستند پولی
که دردست دارند ارزش آن باالست و به جای پرداخت اقساط آن
س��ود باالتری دارد

به سیس��تم بانکی آن را در جاههای دیگر که
سرمایهگذاری کنند.
سود بانکی  ۱۵درصدی در مقابل نرخ تورم  ۴۰درصدی ،این روند

ادامه داش��ت تا اینکه نرخ تورم پس از گذش��ت  ۳سال دوباره به
مرور افزایش یافت و این شاخص در دولت دوازدهم ابتدا به باالی
رصد کنونی رسید.نکته قابل توجه
 ۲۰درصد و در نهایت به  ۴۰د 
این است که با افزایش نرخ تورم (  ۴۰درصدی) و سود بانکی ۲۰
درصدی ش��ورای پول و اعتبار بهار امس��ال نرخ سود بانکی را ۱۵
رصد کرد و این موضوع باعث ش��د تا سپردهگذاران پولهای خود
د 
را از بان��ک خارج کنند و به بازارهای موازی که اغلب س��ودآورتر
هس��تند ببرند.تصمیمی که همه کارشناس��ان اقتصادی را شوکه
کرد چرا که معموال با افزایش نرخ تورم نرخ س��ود بانکی نیز باید
متناسب با آن افزایش یابد.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

بینقشیجامعهوآشفتگیبازار
پرس��شهای متداولی که این روزها در س��طح جامعه درباره آشفتگی
اقتصادی و وضعیت بازار مطرح است ،این است که علت التهابات بازار
و بیثباتی اقتصادی بهویژه در یک س��ال اخیر چیست؟ این التهاب و
آش��فتگیها با چه منطقی (اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی یا سیاست
خارج��ی) قابل وصف و تبیین اس��ت؟ بازگردان��دن آرامش به بازار در
دستان کیست (مس��ئوالن قوا و دستگاههای مختلف ،اهالی سیاست،
جامع��ه یا قدرت خارجی)؟ هریک از این بازیگران تا چه حدی در این
آش��فتگیها نقش دارند؟ و با چه سازوکاری میتوان از توفان التهابات
کاس��ت و آرامش را به بازار و کش��ور برگرداند؟ هرچند بیشمار پاسخ
از سوی مجریان ،اندیش��مندان ،روزنامهنگاران و حتی مردم عادی به
این س��ؤاالت داده ش��ده اس��ت؛ اما یکی از مهمترین منابع ثباتساز
و آرامشبخ��ش در حوزههای اقتصادی و اجتماعی ،وابس��ته به نحوه
سیاس��تگذاری و تصمیمگی��ری کارگزاران کش��ور اس��ت .آرامش و
رش��د اقتصادی وابس��ته به محیط و بستر مناس��ب فعالیت است و در
ش��رایطی ش��کل میگیرد که آزادی ورود برای همگان فراهم باشد و
«هیچکسها» یعنی کسانی که به داالنها و راهروهای قدرت دسترسی
وارد عرصه فعالیت شوند و
بتوانند آزادانه و بدون هرگونه مانع 

ندارند،
ت��وان فکری و مادی خود را به کار گیرند.اما درجاییکه زمین فعالیت
هموار و عادالنه نباش��د و به گونهای ش��یبدار شود که عدهای خاص
بتوانند از مواهب و فرصتهای مختلف ارتباطی ،اطالعاتی و موقعیتی
بهرهمند شوند و در سوی دیگر افراد فراوانی از چنین امکانی برخوردار
مانند برگزاری مسابقه بین دو نفر ،یکی اسکیباز و
نباش��ند ،وضعیت 
دیگری کوهنورد اس��ت که قرار است یکی شروع خود را از باالی قله و
دیگری از پایین کوه آغاز کند .فرد اسکیباز به لطف رانتهای حاصله
و با وس��ایل کمکی روی سطح ش��یبدار برفی به پایین لیز میخورد
و دیگری در س��رباالیی نفسگیر و س��خت و با احتمال خطر س��قوط
بهمن بر س��رش باید خود را به نوک قله برس��اند .طبیعی اس��ت که
«هیچکسها» و «هیچکسنداران» هیچگاه به چنین میدان مس��ابقه
از قبل بازندهای ورود نمیکنند و اگر هم هوس فعالیت داشته باشند،
خواهند کرد تا

خود را در داالنها و راهروهای قدرت جس��توجو
راه 
به جای باالرفتن از سرباالیی نفسگیر و خطرآفرین ،به لطف مواهب و
امکانات رانتی مسابقه را با استفاده از فرصتهای تخصیص ارز دولتی،
وام بانکی ،معافیت گمرک��ی و مالیاتی ،مجوزهای وارداتی و نظایر آن
شروع کنند .ازاینرو به تعبیر ماکس وبر نوع بوروکراسی و مناسبات و
روابط آن بهعنوان یک ابزار رش��د و توسعه اقتصادی برای جوامع مهم
اس��ت و بانك جهانی در گزارش توس��عهای سال  1997خود با عنوان
خ��ود مبنی بر تبعیت

«دول��ت در جهان متغیر» در نظرات پیش��ین
كامل كش��ورها ازجمله جهان س��وم از نظام بازار ،تعدیل ساختاری و
نهاد و صندوق بینالمللی پول تجدید نظر کرد و نقش
دس��تورات این 

رفتارهای احتیاطی

دولت در «پایهریزی توس��عه» را مهم دانست؛ بنابراین تأکید این 
نهاد
و آموزههای حکمرانی خوب در دس��تیابی کش��ورها به رشد و توسعه
ایجاد بس��ترهای نهادی ،حقوقی و قانون��ی حمایتکننده،

پای��دار ،بر
عادالنه ،باز و ش��فاف از سوی دولت است تا انگیزه ورود برای همگان
فراهم آید و نظام نوآوری و رقابت شکل گیرد .برخی از مهمترین موانع
ساختاری ،قانونی و نهادی مانع شکوفایی و رونق اقتصادی که براساس
تجربیات بسیاری از کشورهای جهان سوم به دست آمده و به وضعیت
حکمرانی ما نزدیک است ،عبارت است از:
 -1محوری�ت اف�راد ب�ه ج�ای حاکمیت س�اختار و سیس�تم:
یک سیس��تم حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت س��اختار و سیس��تم
قاعدهمند ،از پیش تعیینش��ده ،با نظم و پیشبینیپذیر است تا بتواند
کند و ش��هروندان را درباره آینده خوشبین
اعتم��اد عمومی را جلب 
و امیدوار کند؛ درحالیکه ش��هروندان از مس��ئوالن قوا و دستگاههای
ارند ورود آنها به عرصه سیاست
متعدد و نمایندگان سیاس��ی انتظار د 
و بهدس��تگرفتن قدرت همانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان
اول مشاهده میشود ،براساس عشق به همنوع ،فداکاری در راه کشور
و ب��ا نیت خدمتگزاری باش��د؛ ولی در جایی که حاکمیت سیس��تم و
قانون،حکمفرما نباش��د تصمیمگی��ران نمیتواند خود را از وسوس��ه
برهاند و از موقعیت پیشآمده

مناف��ع خاص به نفع مصلحت عموم��ی
بهره ش��خصی نبرد .این یک اصل ثابتش��ده است که هرگاه سیاست
بیمهار و کنترلناپذیر ش��ود ،بخش اقتصاد و اجتماع را به زیر س��ایه
خ��ود خواهد برد و هرگاه نخبگان سیاس��ی و فعاالن اقتصادی یکی و

ش��وند یا دس��تکم از خانواده واحدی برآیند ،دیگر سیاست

همسان
ن��ه در خدم��ت بهروزی و س��عادت افراد جامعه؛ بلک��ه هم یک منبع
ثروتان��دوزی اقتص��ادی و هم یک اب��زار حمایت از ث��روت از پیش
بهدس��تآمده میشود .به همین دلیل است که تأکید بر جدایی حوزه
سیاسی از حوزه اقتصادی است و قوانین و مقررات بسیاری از کشورها
ورود سیاستمداران به عرصه فعالیت اقتصادی ،به دلیل ترجیح منافع
شخصی-گروهی بر منافع ملی را منع کرده است.
 -2هرچند هر فعالیت اقتصادی همواره با ریسک و خطرکردن
هم�راه اس�ت :اما بین «ریس��ک» و «ابهام» تفاوت وج��ود دارد .در
شرایط ریس��ک افراد با شانس پیروزی و شکس��ت یکسان ()50-50
مواجه هس��تند؛ ولی در ش��رایط ابهام هرچند ممکن اس��ت ش��انس
موفقیت هم وجود داش��ته باشد؛ ولی این احتمال از یک تا  99درصد
متغیر اس��ت و به طور دقیق نمیتوان گفت که در یک وضعیت مبهم
شانس موفقیت چند درصد است.
از طرفی شدت ترس و نفرت مردم از ابهام بهمراتب بیشتر از وضعیت
ریس��کی اس��ت؛ زیرا در این چارچ��وب از اختیار و ش��ناخت کمتری
برخوردارند و امکان پیشبینی آینده وجود ندارد؛ بنابراین وقتی عرصه

ماهنامه اقتصادی و اجتماعی -سال ششم  -شماره  52و  - 53شهریور و مهر ماه 1399

زرنگیهای چندهزار میلیاردی

فعالیت اقتصادی همگانی نباش��د ،میدانند که بهتر است فعالیتهای
مربوط به کس��ب و کارش��ان را ب��ه حوزههایی نبرند ک��ه ابهامآمیز و
خطرآفرین اس��ت و ب��ا منافع عدهای خاص در تض��اد قرار میگیرد و
خودخواس��ته از ورود به بسیاری از عرصههای مفید و رونقبخش کنار
میکشند.
بههمینخاطر وقتی راه ورود به فعالیت سالم اقتصادی ابهامآمیز شود،
دروازه ورود به بس��یاری از فعالیتهای س��وداگرانه و ناس��الم گشوده
میش��ود .چنین حوزههایی را دیگر نمیتوان با اب��زار کنترل و تعزیر
دولتی سامان بخشید و نه میتوان از ورود «هیچکسان» و حتی افراد
عادی به آن جلوگیری کرد.
اینجاس��ت که آش��فتگی بازار ش��کل میگیرد و قمار اقتصادی رونق
میگی��رد؛ بهگونهایک��ه اف��رادی ک��ه قرار ب��ود در وضعی��ت آزادی
اقتصادی ،سرمایه فکری-مادی خود را به نفع تولید و کارآفرینی وارد
عرص��ه فعالیت کنند ،در وضعیت انحصاری و ابهامآمیز س��رمایه خود
را به س��وی بازاره��ای مطمئن و بیخطری مانند زمین و مس��کن یا
فعالیتهای س��وداگرانه و داللی مثل خرید و فروش ارز و سکه و طال
مانند سیل ویرانگری هم اقتصاد را به هم میریزند و
روانه میکنند و 
هم جامعه و اخالق را ویران میکنند.
 -3راهحل رفع آش�فتگی و نگرانی جامعه ابهامزدایی از حوزه
سیاست و حکمرانی است :ابهامزدایی نیازمند هماندیشی ،گفتوگو
و اجماع نخبگان سیاس��ی ،فکری ،فعاالن بخ��ش خصوصی و جامعه
مدنی بر س��ر نحوه اداره کشور و تعیین اولویتهای آن است .تاکنون
در غی��اب احزاب فراگی��ر و جامعه مدنی قدرتمند ،نخبگان سیاس��ی
به صورتی یکجانبه ،ذوقی و براس��اس سالیق ،ارزشها و نگرشهای
ش��خصی یا گروههای همفکر دس��ت به تعیین و ترسیم سیاستها و
خطمش��ی اجرائی میزدند و انتظ��ار پذیرش و اطاعت بیچونوچرای
جامعه را داش��تند؛ اما در وضعیت جدید که دولت به دلیل مش��کالت
مالی مانند گذش��ته توان فرمانران��ی و فرمانروایی یکطرفه را ندارد،
دیگر نمیتواند به سیاست یکجانبهو خاصگرایانه ادامه دهد و ادامه
مس��یر محتاج حضور و مش��ارکت نخبگان فکری ،بخش خصوصی و
جامعه مدنی برکنار از سیاست است تا بتواند راه ناهموار و پرسنگالخ
کنونی را به سالمت طی کند؛ بنابراین تعلل در جلب مشارکت جامعه
مدنی و بخش خصوصی و بهرهمندی از نظرات و همکاری آنها وضعیت
موجود را پیچیده و س��ختتر میکند و ابهام آینده را بیش��تر خواهد
کرد.به همین منظور تأکید بر آن است که مسئوالن قوا و دستگاههای
مختلف از ادعای انحصارطلبی ،همهچیزدانی و مغز متفکر بودن دست
بشویند و تعیین اولویتها و مصالح کشور و تصمیمگیری راجع به آن
حمید شجاعی -تحلیلگر

را به خود جامعه واگذار کنند .این مطلب را
مدیریت دولتی نوشت.

ضی ها

ول بع

به ق

به ق

میع�اد صالح�ی ،مدیرعامل س�ابق صندوق بازنشس�تگی

کشوری :ضمن درخواست از دس��تگاه قضایی برای رسیدگی به
سوء استفادههای انجام شده توسط عادل آذر گفت :رئیس دیوان
محاس��بات از من خواس��ت مدیر متخلف زیر مجموعهام را برکنار
نکن��م ،به حرفش گوش ن��دادم ،زمینه برکن��اریام از صندوق را
فراهم کرد!
محمدرض�ا درافش�ارتحلیل گ�ر مس�ایل اقتص�ادی :ه��ر
وقت ش��رایط کش��ور بحرانی است ،دولت به س��مت تولیدکننده
میآی��د ،هر وقت ،همه چیز عادی میش��ود و نفتش را میخرند،

سهم بعضی نهادها از بودجه ۹۹
*ب��رآورد بودج��ه دفتر تبلیغات اس�لامی حوزه

علمیه قم  ۱،۵۰۰،۰۰۰میلیون ریال پیش بینی
شده است.
*ب��رآورد بودج��ه س��ازمان تبلیغات اس�لامی

 ۲،۰۰۸،۰۰۰میلی��ون ریال اس��ت ک��ه از میان
زیرمجموعههای آن ،س��هم پژوهش��گاه فرهنگ
و اندیش��ه اس�لامی ( ۲۰۷،۰۶۰میلیون ریال)،
ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه (۲۹۵،۰۰۰
میلیون ریال) ،مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد
س��تاد اقامه نماز

( ۳۱۰،۰۰۰میلی��ون ری��ال)،
( ۱۶۰،۰۰۰میلیون ریال) ،موسسه دایرهالمعارف
فقه اسالمی ( ۵۰،۰۰۰میلیون ریال) است.
*ب��رآورد بودجه موسس��ه پژوهش��ی حکمت و


بعد هم لب فرو میبندیم
از این به 
ضی ها

ول بع

با توجه به حساسیت بازار و حرکت در مرزهای مهم ،ممکن است پس از ساعت  ۴بعدازظهر نیز در
بگیرد که روند بازار در روز جاری را تحتتاثیر

معامالت پش��ت خطی ،خرید و فروشهایی صورت
قرار دهد .آنچه مس��لم اس��ت ،معاملهگران س��که و دالر عموما با احتیاط بیش��تری نسبت به قبل
رفتار میکنند و ترجیح میدهند با همان احتیاط بیش��تر فروش��نده باشند تا خریدار .با این حال،
ند به اندازهای باال ببرند که قیمت دچار ش��وک کاهشی شود.در
فروشهای خود را هم حاضر نبود 
کند کلیه تحریمهای بینالمللی را بر
واقع ،افت قیمتی دالر و سکه در زمانی که آمریکا تالش می 
علیه ایران فعال کند ،با احتیاط صورت گرفت.
ند و نه در
در این میان ،روز ش��نبه نه کش��ورهای اروپایی همراهی خاصی را با آمریکا نش��ان داد 
س��ازمان ملل خبری مبن��ی بر توجه به طرح آمریکا ش��د .در چنین فضایی بود که س��کهبازان و
دالرکاران ترجی��ح دادن��د با احتیاط در موقعیت فروش بگیرند .ممکن اس��ت ط��ی روزهای آتی،
رئیسجمه��وری آمریکا یک فرمان اجرایی را برای بازگش��ت تحریمها ب��ه کار بیندازد و باید دید
خواهد گرفت و ب��ه آن توجه خواهد کرد .این

در آن هن��گام ب��ازار ،چقدر تصمیم آمریکا را جدی
در حال��ی اس��ت که گروهی در ب��ازار باور دارند ،اخبار سیاس��ی دیگر اثر چندان��ی در بازار ندارند
و زمان��ی که در س��مت عرض��ه ارز اختاللی رخ ندهد ،قیمتها نیز از این بیش��تر رش��د نخواهند
کرد .مس��لما افزایشیها با دیدگاه این گروه موافق نیس��تند و روی ورود بیشتر تقاضای احتیاطی
به بازار حساب کردهاند.

برای بقای باجناقش

زرنگب��ودن و زرنگیکردن تعریف خاصی در جامعه ما دارد .وقتی کودکی
خود را به زور میگیرد ،به او میخندیم و میگوییم بچه
اسباببازی همبازی 
زرنگی اس��ت .در مدرسه تقلبکردن از روی دست دیگری را ارزش و نشانه
زرنگی یک فرد میدانیم و کس��ی که تقل��ب نمیکند را بیعرضه مینامیم.
در تربیت بچههایمان دائم به آنها یادآوری میکنیم که حق گرفتنی اس��ت
باید حق خود را از همه بگیری .بزرگتر که میشویم یاد میگیریم هرجا
و 
بود سعی کنیم توی صف بزنیم و زودتر کارمان را انجام دهیم.
صفی 
رانندگ��ی که ی��اد میگیریم یکی از اصول رانندگی ،گرفتن راه از س��ایرین
اس��ت .در حقیقت حق تقدم مهم نیس��ت؛ مهم این اس��ت که شما چگونه
بتوانی با زرنگی به دیگران راه ندهی و بتوانی راه خودت را زودتر از دیگران
باز کنی .خط عابر پیاده و خط ویژه و حتی آمبوالنس و آتشنشانی هم برای
ما فرق ندارد .مهم این است که من زرنگ باشم و زودتر به مقصد برسم.
وقت��ی همه در یک صف مرتب در خروجی بزرگراه در حال خروج هس��تند
از الین س��مت چپ سعی میکنیم به زور خودمان را در میان اتومبیلهای
جلویی جا بدهیم و با زرنگی س��ریعتر به مقصد برس��یم .در محل کارمان تا
بتوانی��م از زیر کار در میرویم و با زرنگی کار را به گردن دیگر همکارانمان
میاندازیم و با زرنگی تنها خودمان را برای مدیرمان فعال نشان میدهیم و
عوض کارکردن با چاپلوسی ،جایگاه خودمان را ارتقا میدهیم.
زرنگی برای ما رس��یدن به اهدافمان با هر وس��یلهای اس��ت .مش��روع و یا
نامش��روع بودن آن مهم نیس��ت .اگر کارمان غیرقانونی هم باشد میگوییم
ش��دهاند.در چنین جامعهای که
ای��ن قوانین دس��ت و پاگیر و بیهوده وضع 
آموزند زرنگ باش��یم ،اگ��ر مدیر ش��ویم و اختیارات

از کودک��ی ب��ه ما می
العادهای در اختیارمان باش��د و اگر با امضای م��ا میلیاردها تومان پول
فوق 
ش��ود چه میکنیم؟ آیا میشود توقع داشت اینجا هم جناب مدیر،

جابهجا
زرنگی نکند؟ سوءاس��تفادههای اقتصادی چه آنهای��ی که لو میروند و چه
مانن��د و با زرنگی عام��ل آن ب��ه دادگاه و محاکمه

آنهای��ی ک��ه مخفی می
رس��د همه ریشه در همین طرز فکر دارد که باید با زرنگی حق خودت

نمی
را بگیری.این کارها معموال با این عبارت که لیاقت و شایس��تگی من خیلی
بیشتر از حقوق دریافتی من است و من بایستی حقم را خودم دریافت کنم
و همچنین اش��اره ب��ه بیعدالتیهای موجود در جامعه توجیه میش��ود .از
زرنگیهای کودکانه تا زرنگیهای چندهزار میلیاردی همه و همه ریش��ه در
یک طرز فکر دارد و تا زمانی که این طرز فکر ما اصالح نشود نمیتوان توقع
پاکدس��تی و کار صادقانه از مدیران داش��ت .این مطلب را محمد حسنی
سعدی دانشآموخته جامعهشناسی نوشت.

فلسفه ایران  ۱۴۶،۱۳۶میلیون ریال پیش بینی
شده است.
*برآورد بودجه ش��ورای عال��ی حوزههای علمیه

 ۳،۴۵۰،۰۰۰میلیون ریال است.
*برآورد بودج��ه مرکز خدمات حوزههای علمیه

س��تاد احیاء امر به

 ۷،۹۹۶،۰۰۰میلیون ریال و
معروف و نه��ی از منکر  ۳۱۵،۰۰۰میلیون ریال
در نظر گرفته شده است.
*برآورد بودجه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ

قرآن��ی  ۲۰۰،۰۰۰میلیون ری��ال در نظر گرفته
شده است .پرداخت بودجه قرآن اتفاقی است که
از س��ال  ۱۳۹۰باهدف توسعه فرهنگ قرآنی در
برآورد بودجه این

کشور آغاز شده و سال گذشته

م��ا را فرام��وش میکنن��د و واردات را آغ��از میکنن��د!
خواهش��ا اگ��ر اینب��ار کش��ور ب��ه ش��رایط ع��ادی برگش��ت و
نفتت��ان را خریدن��د ،دروازهه��ای واردات را ب��از نک��رده و به ما
بیتوجهی نکنید.
مرتض�ی کاظمی تحلیلگر اقتص�ادی  :دولت پای خود را روی
هد تا ارز خود
گل��وی صادرکنندگان و تولید کنندگان ق��رار مید 
را برگردانند .این کار نقض مالکیت اس��ت ،نتیجه این کار کاهش
انگیزه تولید کننده و صادر کننده است و خودش منجر به افزایش
قیمت ارز میشود.

بود و امس��ال ۲۰
میلیارد تومان 

صن��دوق ۱۰۰
میلیارد تومان ب��رای این صندوق در نظر گرفته

شده و با کاهش  ۸۰درصدی روبه رو بوده است.
*برآورد بودجه شورای سیاستگذاری حوزههای

علمی��ه خواه��ران  ۱،۹۲۰،۰۰۰میلیون ریال در
برآورد شده است.

بودجه سال ۹۹
ب��رآورد بودج��ه جامعهالمصطف��ی العالمی��ه

*
 ۳،۰۸۷،۱۹۱میلیون ریال و دانشگاه امام صادق
پیشنهاد شده است.

(ع)  ۱۳۲،۹۲۵میلیون ریال
*برآورد بودجه س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات
اس�لامی  ۲،۳۰۰،۰۰۰میلی��ون ری��ال در ای��ن
بین بودجهه��ای پیشبینی ش��ده برای مجمع
جهان��ی تقریب مذاه��ب اس�لامی (۳۲۰،۰۰۰

میلی��ون ری��ال) ،مجمع جهانی اه��ل بیت (ع)
( ۴۰۰،۰۰۰میلی��ون ریال) ،دانش��گاه اهل بیت
(ع)  ۱۱۱،۷۷۵میلیون ریال ،دانش��گاه مذاهب
برآورد شده

اس�لامی ( ۱۹۴،۲۵۰میلیون ریال)
است.
*برآورد بودجه س��ال  ۹۹س��ازمان اوقاف و امور

خیریه  ۵۳۸،۶۰۰میلیون ریال اس��ت که در این
میان دانش��گاه علوم و معارف قرآنی (۳۳۹،۲۵۰
میلی��ون ریال) س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه -
حمایت از مدارس علوم دینی اهل س��نت کمک
ب��ه معیش��ت روحانی��ون ( ۱،۲۲۰،۰۰۰میلیون
خواهند داش��ت.این

ریال) از این بودجه س��هم
مطلب را آفتاب نوشت.

س�عید نمکی وزیر بهداشت :با اشاره به آزاد شدن قسمت اندکی از مبلغ
تخصیصی صندوق توس��عه ملی ب��رای مقابله با کرون��ا و همچنین دغدغه
رئی��س کل بانک مرکزی درباره تغییر در پایه پولی و نوس��ان در بازار دالر،
گفت :ما گفتیم نکند با این پایه پولی معادالت اقتصادی دچار مش��کل شود
و گفت��م همین میزان را هم برگردانن��د .از این به بعد ما لب فرو میبندیم.
هم��کاران م��ن اگر حقوق نگیرند ه��م کار میکنند .ان��دک پولی که بانک
بعد هم لب فرو میبندیم.صحبتهای
مرک��زی داد را پس دادیم؛ از ای��ن به 
میلیارد یورو را

بود که میگفتند :اگر ی��ک
وزی��ر هم کنایه به حرفهای��ی 
بدهیم ،پایه پولی بهم میریزد.
وه�ابزاده ،مش�اور نمک�ی :در واکن��ش ب��ه حاشیهس��ازیهای درباره
پ��س دادن پ��ول به بان��ک مرکزی نوش��ته :رق��م پرداختی دی��روز آنقدر
ک��م بوده ک��ه اص�لا دردی را دوا نمیک��رد .صحبتهای وزیر ه��م کنایه
ب��ه حرفهای��ی بود ک��ه میگفتن��د :اگر ی��ک میلی��ارد ی��ورو را بدهیم،
پایه پولی بهم میریزد.

وقتی دولت الیحه بودجه  ۹۹را
تقدیمکرد
س��هم ائمه جمعه ،ش��ورای نگهبان ،بسیج ،تبلیغات اس�لامی و حوزههای
علمیه از بودجه  ۹۹چقدر است؟
دول��ت در الیح��های ک��ه یکش��نبه  ۱۷آذر م��اه ب��ه مجلس تقدی��م کرد،
براس��اس آن میان بودجه در نظر گرفته ش��ده برای س��ازمان اوقاف ،دفتر
س��تاد اقام��ه نماز،

تبلیغ��ات اس�لامی ،ش��ورای عالی حوزهه��ای علمیه،
س��ازمان تبلیغ��ات ،مجم��ع جهانی تقریب مذاهب اس�لامی و ...مش��خص
شده است.
همزم��ان ب��ا تحویل بودجه س��ال  ۹۹به مجلس ش��ورای اس�لامی س��هم
ش��ورای عالیه حوزههای علمیه ،س��ازمان اوق��اف و امور خیریه ،س��ازمان
تبلیغات اس�لامی و ...در حالی مش��خص ش��د که بیش��تر آنها با افزایش
ش��دهاند ،اما در این بین بودجه
بودجه در قیاس با س��ال گذس��ته مواجهه 
صندوق مش��ارکت توس��عه فرهنگ قرآنی با کاه��ش  ۸۰درصدی مواجهه
بوده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ خبرگزرای ایس��نا نوشته است :دولت در الیحهای که
یکش��نبه  ۱۷آذر ماه ب��ه مجلس تقدیم کرد ،براس��اس آن میان بودجه در
نظر گرفته ش��ده برای س��ازمان اوقاف ،دفتر تبلیغات اسالمی ،شورای عالی
حوزههای علمیه ،س��تاد اقامه نماز ،سازمان تبلیغات ،مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی و ...مشخص شده است.
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داللی خوب داللی بد
بخواهد همان میش��ود.داللی همه جا را فرا گرفته اس��ت .فرهنگ

به نام او که هر چه
دالل��ی ،جامع��ه را رنجور و بیمار کرده اس��ت .محدوده داللی از یکی دو ش��غل و یکی
دو س��ازمان دولت��ی و یکی دو نفر فرا رفت��ه و خون جامعه را آلوده کرده اس��ت .همه
چند نگرش
رآمد یا حفظ سرمایه ،دالل باشند.درحالحاضر 
میخواهند برای کس��ب د 
گوید داللی ،موضوعی قانونی است و مواردی
وجود دارد؛ یک نگاه می 

به موضوع داللی
از آن در قوانین دنیا و ایران وجود دارد ،نگاه دیگر ،داللی را مخرب و ش��غلی نامناس��ب
کند و س��ومین نگاه تالش
فس��اد نقش��ی تعیینکننده بازی می 

اند که در تورم و
مید 
بگیرد و ش��غل داللی را یک نیاز همگانی

حد فاصل دو نگاه اول و دوم قرار
کند در 
می 
ایجاد ابزارهای کنترلی آن را از مذموم بودن برهاند.

جوامع مدرن اعالم کند و با
در لغتنام��ه دهخدا ،داللی یعن��ی میانجیگری میان خریدار و فروش��نده و راهنمایی
وس��تد ی��ا پیدا کردن طرف معامله ،اما در دالل��ی ،پولی که از بابت حق دالل به

در داد
ازن��د معنای خوبی ندارد.از طرف دیگر ،داللی یکی از قدیمیترین ش��غلهای
او میپرد 
تج��اری در تاریخ اس��ت .در قانون تجارت فرانس��ه انواع دالل��ی کاال ،داللی حملونقل
خاکی ،داللی حملونقل آبی و مواردی دیگر ذکر ش��ده و عرف تجارت نیز انواع خاص
دیگری مانند داللی بیمه ،داللی تبلیغات و داللی ازدواج را به آنان افزوده اس��ت.داللی
به هر نوع عملیات حقالعملکاری یا ش��غلی ک��ه صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن
کند با تطبیق مناف��ع طرفین ،معامله را جوش
طرفی��ن یک معامله به همدیگر ،س��عی 
هد نامیده شده است.
د 

ش��غل و وظیفه دالل صرفا انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق اس��ت و
اد ندارد ،اما امروزه در ایران دالالن امالک و خودرو اقدام به تنظیم
نقشی در انعقاد قرارد 
مبایعهنامه و قولنامههای عادی میکنند ،درحالی که قوانین ایران تنها نقش مش��ورتی
را برای این نهادها و افراد تعریف کرده و وظیفه آنها ارائه مش��اوره به مردم است.داللی
بهموجب بند  ۳ماده  ۲قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی میش��ود ،به همین جهت
دالل تاجر بهشمار میرود و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند .ماده  ۳۳۵این
اد داللی را تابع مقررات وکالت میداند.
قانون نیز دالل را نوعی وکیل دانس��ته و قرارد 
طب��ق قان��ون مراجعه به دالل جز برای خرید و فروش س��هام در ب��ازار بورس اجباری
نیس��ت ،اما باتوجه به اینکه در امور دیگر هم شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست،
هد با پرداخت حق داللی ،کار خودش را سریعتر انجام دهد.
خریدار ترجیح مید 
ند و از سرعت ،امنیت و تضمین
در گذش��ته تجار با مشکالتی در عرضه کاال مواجه بود 
کافی برخوردار نبودند و برای افزایش هر چه بیشتر فعالیتهای تجاری خود به واسطه
و دالل نی��از داش��تند .البته امروزه سیس��تمهای ارائه خدمات به مش��تریان باتوجه به
ند فعالیتهای اس��تارتآپی و
افزای��ش عرضه و تقاضا متحول ش��ده و خیلیها معتقد 
فروشه��ای اینترنتی هم نوعی داللی و واس��طهگری بی��ن تولیدکنندگان و خریداران
تلقی میشوند.
آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به داللی
در ایران ،داللی از ابتدا شغلی 
بود که
اختند و قانونگذار هیچگونه ش��رطی برای احراز سمت داللی قائل نشده 
میپرد 
این امر موجب سوءاستفاده میشد ،تا آنکه قانونگذار در سال  ۱۳۱۷با تصویب «قانون
دالل��ی» ش��رایطی را برای احراز مش��اغل داللی پیشبینی کرد ت��ا فعالیتهای داللی
قانونمند شود .این قانون شامل ۱۳ماده است که به بیان شرایط داللی میپردازد .ماده

کند که نخس��تین نوع آن داللی معامالت ملکی
 ۷ای��ن قانون  ۳نوع داللی را بیان می 
است.
در سال  ۱۳۱۹آییننامه دالالن معامالت ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی
که به ش��غل داللی اشتغال دارند تصویب شد و آییننامه داللی رسمی بیمه در ۱۳۵۲
به تصویب شورایعالی بیمه رسید .در سال  ۱۳۴۵نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
کرد دالالن ب��ورس انحصاری و اجباری
ب��ه معرفی کارگ��زاران بورس پرداخت و اظهار 
هس��تند .طبق بند  ۳ماده  ۲قانون تجارت هر قس��م عملیات داللی ،تجاری ش��مرده
ش��ود و اگر ش��خصی حتی یک بار در معاملهای واسطهگری کند ،عمل وی داللی و

می
معامله او تجاری است.
داللی ،شش��مین باب قانون تجارت اس��ت .تا پیش از این قانون ،داللی بهصورت عرفی
وجود داشت اما قرار گرفتن داللی در چارچوب قانون ازسویی و توسعه روابط

در ایران
نهاد داللی به یک نهاد
شد 
تجاری و گس��ترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر ،باعث 
پرکاربرد تبدیل شود.

حقوقی
امروزه اقسام دیگری از دالالن مانند دالالن ارز ،سکه ،خودرو ،اتومبیل ،دارو و کاالهای
دیگر و حتی دالالن ورزشی ،سیاسی ،بانکی ،اجتماعی ،تبلیغاتی ،اقتصادی و فرهنگی و
اند که در انجام معامالت و مبادالت ایفای نقش میکنند؛ هر
انواع کارراهانداز پیدا شده 
چند هیچ تعریف و جایگاه قانونی به این افراد غیررسمی اختصاص داده نشده اما بهطور
نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند .امروزه همه ما با انواع دالالنی روبهرو هستیم که
کنند که این
بدون داش��تن مجوز قانونی و پرداخت مالیات ،درآمد هنگفتی کس��ب می 
امر بهطور نهان و آشکار در جریان است.
قانونمند کرد .باید سیستمها را به

اگر قرار است داللی نیاز جامعه تلقیشود باید آن را
س��متی هدایت کرد که نیازی به واس��طه در مراجعه به سازمانهای دولتی و خصوصی
نباشد تا بتوان داللبازی را جمع کرد.

روند عادی کش��ور
وج��ود برخی داللبازیه��ای غیرقانونی موج��ب اخالل در نظم و 

وجودآورده ک��ه برخی از آن را
ش��ده و مش��کالت اقتصادی و اجتماعی فراوان��ی را به 
در همی��ن دادگاهه��ای مفس��دین اقتصادی ش��اهدیم ،در حالی که ب��دون دالل هیچ
کاری در جامع��ه ،بهوی��ژه ادارات پیش نم��یرود.از طرف دیگر دالل��ی طبق قانون در
رد و قوانینی بر آن
مواردی یک ش��غل تعریف ش��ده اس��ت؛ پس ماهی��ت حقوق��ی دا 
مترت��ب اس��ت و از طرف دیگ��ر میگوییم داللی کار بدی اس��ت؛ از همی��ن رو نوعی
وج��ود دارد.باید قانون یک بار دیگر در همه مش��اغل بازنگ��ری و فعالیت

بالتکلیف��ی
کند تا هرچه
دالل��ی و حتی تف��اوت آن با واس��طهگری در امور بازاریابی را مش��خص 
اقتصاد س��الم قطع ش��ود.این مطلب را

س��ریعتر دس��ت داللهای س��ودجو و مخ��ل
ناصر بزرگمهر نوشت.

خط فقر ۱۰میلیون تومان
حمیدرض��ا امامقلیتبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کش��ور :بیان کرد:
برآوردها نش��ان می دهد خ��ط فقر برای خانوارهای  ۴نفره ب��ه  ۱۰میلیون تومان
رس��یده و کارگران که درآمدشان در خوش بینانه ترین حالت در حدود  ۳میلیون
هد خط فقر برای
تومان اس��ت در فقر مطلق به س��ر می برند.برآوردها نشان می د 
خانوارهای  ۴نفره به  ۱۰میلیون تومان رسیده و کارگران که درآمدشان در خوش
بینانه ترین حالت در حدود  ۳میلیون تومان اس��ت در فقر مطلق به س��ر می برند.
در حال حاضر که به دلیل کرونا دانش آموزان از آموزش مجازی استفاده می کنند
خرید گوش��ی و تبلت را ب��رای فرزندان خود ندارند و

بس��یاری از کارگران توانایی
تحصیل فرزندان برایشان در اولویت نیست.
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خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

در د ب یدرما ناقتصا دایران
چند س��الی هس��ت که غائل��ه با معرف��ی و مجازات
شود و مدتی بعد باز همان
س��لطانی ختم بهخیر می 
داس��تان برای کاالیی دیگر و بخشی دیگر از اقتصاد
تک��رار میش��ود .داللی ،ب��ه یک��ی از بیدرمانترین
اقتصاد ایران تبدیل شده است .تقریبا پدیده

دردهای
هد و
و بحرانی نیس��ت که در بازارهای ای��ران رخ بد 
اث��ری از نق��ش مخ��رب فعالیتهای دالل��ی در آن
ابعاد این بحرانها
وجود نداش��ته باش��د .گاهی آنچه 

ورود مردم ع��ادی به عرصه
را گس��تردهتر میکن��د ،
شاهد این بودهایم

داللی اس��ت .در ماههای اخیر نیز
که مس��ئوالن در قبال این موجهای مردمی مخرب،
آورند و مردم را از ورود
عمدتا رو به توصیهدرمانی می 
به بازارهایی مثل ارز و طال و س��که و ...منع میکنند.
البته مردم هم بعضا پویشهای خودجوشی با عنوان
نه به خرید ...را تشکیل میدهند.
اقتصاد کشور

با مروری بر اتفاقات یکی دو سال اخیر
میتوان از  3حوزه ارز ،خودرو و مس��کن برای داللی
در اقتصاد کش��ور نام برد .ویژگی ب��ارز این حوزهها،
نبود نیاز به تخصص برای فعالیت ،عمومی بودن آنها

و نیز قابلیت معامله نس��بتا آسان آنها نسبت به دیگر
کاالهاست.
گروهی افتوخیزهای ناگهان��ی بازار ارز در ماههای
اخی��ر را هم جزو این فهرس��ت میدانند .به هر حال
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در بررسی دالیل
ب��روز این پدیده ،ریش��ه اصلی را در رش��د نقدینگی
انند و گروهی دیگر معتقدند
و تورمهای مزم��ن مید 
بای��د آنها را در

ارد که
موض��وع ،ابعاد عمیقت��ری د 

نوع مدیریت اقتصادی مس��ئوالن جس��توجو کرد؛
مدیریتهای��ی که در مواردی باع��ث کاهش اعتماد
م��ردم به نظام تصمیمگیری ش��ده و آنان را وادار به
اقدام ش��خصی در برابر تالطمهای اقتصادی میکند.
اما اگر از این س��طح عبور کنیم و به الیههای زیرین
افراد برای
باید گفت عمده انگیزه 
اقتصاد وارد شویم ،

داللی (از قبیل سودجویی یا حفظ ارزش دارایی و)...
حول موضوع «سرمایهگذاری» میچرخد.
وارد میکنند
م��ردم در جایی س��رمایههای خ��ود را 
که احس��اس کنن��د امنیت آن بیش��تر حف��ظ و به
بازده��ی بیش��تری منته��ی خواهد ش��د .ح��ال اگر
شرایط ،تورم حاد باش��د ،این سرمایهگذاری بهسوی
داراییهای نقدتر و پراقبالتر کش��یده خواهد ش��د.
در پرون��ده این هفته صمت به ابع��اد مختلف داللی
در حوزهه��ای مختل��ف اقتص��اد ای��ران پرداخت��ه
و زمینهه��ا و دالی��ل داللپ��روری اقتص��اد ای��ران
را بررسی کردهایم:
 -۱ضعف مفرط ابزارهای کنترل اقتصادی برای ناامن
ک��ردن فضای داللی:وجه تمایز آنچه در اقتصاد ایران
در زمین��ه داللی رخ میدهد با کش��ورهای پیش��رو،
ضع��ف قابلتوجه کنترل جریان درآمد اش��خاص در
اقتصاد بهویژه داللی است.در کشورهای پیشرو ،نظام
جامع مالیاتی به س��هولت ،ارتباط درآمدی اشخاص،
رآمد آنها ،مشروعیت فعالیت اقتصادی فعاالن
سطح د 
اقتصاد و س��هم مالیات و یاران��های که آنها از اقتصاد
میبرن��د را مش��خص میکن��د ،در حالی ک��ه بهنظر
میرس��د همین یک چالش اقتصادی که دستخوش

دلال پدرسوخته مفتخور

تصویری از پش��ت پرده مصاحبه وزیر بهداش��ت پخش شده است که در
کند که به نظر
یاد می 
آن وزیر از مش��تی «دالل پدرس��وخته مفتخور» 
ضد عفونیکننده را در اختی��ار گرفتهاند.
مواد 
رس��د بازار ماس��ک و 

می
این واکنش در رابطه با ش��یوع ویروس کرونا نش��ان داده شد؛ اما نمایی
تکراری از الگوی رفتاری غالب مسووالن در مواجهه با کاستیهای حوزه
مورد اقدامات پیشگیرانهای که
مسوولیتش��ان اس��ت.حرف و حدیث در 
بای��د در مقابله با ش��یوع ویروس کرونا انج��ام میگرفت و نگرفت فراوان

کرد که شیوع ویروس کرونا در کشور
است؛ اما شوربختانه نمیتوان ادعا 
شاهد شیوع این ویروس،

غافلگیرانه بوده اس��ت .حداقل از سه هفته قبل
ابتدا در چین و س��پس در سایر کشورها بودیم ،اقدامات پیشگیرانه سایر
اعتماد به نفس وزیر بهداشت را نظاره میکردیم،

کشورها و خونسردی و
میدانس��تیم که باالخره ما نیز به زودی میزبان این ویروس خواهیم بود
رس��د و البته

ضد عفونیکننده به اوج می
مواد 
و آنگاه تقاضای ماس��ک و 
باید میدانس��تیم که پاسخ به این حجم از تقاضا نیز به یک شبکه توزیع

کارآ و گسترده نیاز دارد.
مواد ضد
تولید و تش��کیل ش��بکه توزیع ماس��ک و 
زم��ان کافی ب��رای 
وجود داشت که اگر از آن استفاده میشد

عفونیکننده در س��طح کشور
ش��د که با جان
فرصتی به این «دالالن پدرس��وخته مفتخور» داده نمی 
مردم تجارت مرگ کنند .اینکه دالالن ،شایس��ته این صفتها هس��تند

سیاس��ی کاری دولت و مس��ئوالن در سالهای اخیر
شده ،فضای گستردهای را برای ایجاد انواع ناترازیها
در اقتصاد کشور رقم زده است.
در حال��ی پس از بحران ارزی س��ال گذش��ته ،بانک
مرک��زی و نظ��ام مالیات��ی همکاریهای��ی را ب��رای
شناس��ایی دالالن عم��ده در بازارهای ارز ،س��که و...
انجام دادهاند که معلوم نیس��ت چ��را این اقدام برای
شناس��ایی دیگر سطوح واس��طهگری ،پیریزی یک
سیستم ش��فاف برای شناسایی درآمد اشخاص و نیز
پیگیری سیاس��تهای حمایتی در کش��ور ابتر مانده
اس��ت .براس��اس برخی برآوردها ،اقتصاد زیرزمینی
هماینک  ۳۶درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص
داده اس��ت .از س��وی دیگر آمارهای سازمان مالیاتی
حاک��ی از این اس��ت که هماینک  ۴۰ه��زار میلیارد
تومان فرار مالیاتی در کش��ور وجود دارد .این آمارها
جدا از ضعف نظام مالیاتی برای تعریف و پیادهسازی
پایههای مالیاتی جدید اس��ت؛ بهطوری که مالیات بر
مجم��وع درآمد و نیز مالیات بر عایدی س��رمایه ،دو
ابزار مهم کنترلی هس��تند که تاکنون دولت باوجود
منافع آشکار ،از پیگیری و اجرای آنها استنکاف کرده
است.
 -۲ضع��ف سیس��تم دول��ت در برق��راری امنی��ت
س��رمایهگذاری مفید :بهنظر میرس��د در ش��رایطی
ک��ه مطابق ب��ا گزارشهای رس��می ،فض��ای امنیت
س��رمایهگذاری مفید مطلوب نیس��ت ،مردم مجبور
اند در س��الهای اخی��ر و برای حف��ظ ارزش
ش��ده 
داراییه��ای خود به میدانهای س��رمایهگذاری اعم

کردهاند ،یا مسووالنی که
یا مس��ووالنی که به ناحق جایگاهی را اش��غال 
هند یا همه ،محل بحث است؛ اما
خود را به درس��تی انجام نمید 
وظیفه 
کمبود و گرانی ماسک و

بهطور مش��خص نمیتوان تنها دالالن را مقصر
خود کسی
ضد عفونیکننده این روزها دانست .دالل در شکل منفی 
مواد 

ارند با
خرد تا در زمانیکه مردم به آن نیاز د 
اس��ت که کاالیی را ارزان می 
قیمتی بس��یار باالتر به آنها بفروشد .سودآور بودن چنین فعالیتی منوط
ب��ه فزونی تقاضا بر عرضه کاال -محلی یا ملی  -اس��ت که اجازه میدهد
قیم��ت آن کاال بهصورت نامتعارف باال ب��رود .نابرابری عرضه و تقاضا نیز
تواند داش��ته باشد ،گاهی به دلیل کاهش قیمت نفت
دالیل مختلفی می 
شود یا خودروسازان به
یا وضع تحریم ممکن است عرضه ارز به بازار کم 
هند یا پیشبینی مردم از تورم
دلیل��ی عرضه خودرو را به ب��ازار کاهش د 
و بیثبات��ی اقتصادی ،تقاض��ای ارز و خودرو را بهعن��وان ابزارهایی برای
مانند امروز تقاضای ماس��ک و مواد
هد یا 
حف��ظ ارزش ث��روت افزایش د 
ضدعفونیکننده در واکنش به شیوع یک بیماری افزایش یابد.
ی��دهای درونزا و دالالن زاییده سیاس��تها و
ب��ه عبارت دیگر داللی پد 
مورد اخیر
اقتصاد کش��ور هس��تند .بهطور مش��خص در 

مدیریت بازار و
اگر وزارت بهداش��ت که متولی س�لامت جامعه اس��ت از سه هفته پیش
م��واد ضدعفونیکننده

پیشبین��ی صحیح��ی از تقاضای آتی ماس��ک و
میداش��ت و سعی در عرضه بیشتر و تشکیل شبکه توزیع میکرد ،شاید

از مفی��د و غیرمفید وارد ش��وند .طبق گزارش مرکز
پژوهشه��ای مجل��س امنی��ت س��رمایهگذاری در
تابستان  ۹۷نس��بت به بهار سال گذشته ،بدتر شده،
این در حالی اس��ت که طبق نظ��ر فعاالن اقتصادی،
نقش مستقیم دولت در بروز این وضعیت قابلتوجه
اس��ت .در این گ��زارش ،فع��االن اقتص��ادی ،عمل
مس��ئوالن ب��ه وعدهه��ا ،اعم��ال نف��وذ و تبانی در
معام�لات ادارات حکومت��ی و نی��ز می��زان ش��یوع
رش��وه در ادارات ،در کن��ار می��زان حمای��ت
مس��ئوالن اس��تانی از داوطلبان س��رمایهگذاری ،از
مهمتری��ن تهدیدکنندههای امنیت س��رمایهگذاری
در کشور برشمرده شدهاند.
 -۳سیاستهایی که عمال مشوق داللی میشوند:جدا
از دو عام��ل فوق ،سیاس��تهای دولت ک��ه به غلط
برای حمایت از بازار انجام میش��ود ،اما عمال داللی
را تقویت میکند ،درد مضاعف این روزهای اقتصاد
ماست.سیاس��ت ارز عموم��ی  ۴۲۰۰تومان��ی ب��رای
واردات ک��ه منجر به هجوم دالالن و واس��طهها برای
بهرهمندی از رانت آن شد ،نمونه آن بهشمار میرود.
در حال��ی دولت برای کنترل قیمتها در کل اقتصاد
کرد که سیس��تمهای
ایران ،اقدام به عرضه ارز ارزان 
بازرگان��ی و بانکی ،منافذ قابلتوجهی را برای س��وء
اس��تفاده در اختیار دالالن و سودجویان قرار میداد.
در نهایت نیز این سیاس��ت در ش��کل ابتدایی خود،
پس از خسارتهای عظیم ،سودجوییهای گسترده و
بروز داللیهای بزرگ در اقتصاد ایران کنار گذاش��ته
شد.

اص�لا بحث داللی و دالالن پیش نمیآمد .این کمکاری ریش��ه داللی در
مواد ضدعفونیکننده است و با ناسزاگویی پاک نمیشود،
بازار ماس��ک و 
باد هوا
شنوند که 

اند و در مقابل ناس��زا می
کرده 
س��ود واقعی کسب 

آنها
خود میبری و زحمت ما میداری!
است ،عرض 
اقتصادیاش همواره

همانند کش��ور ما است که مسووالن

کمتر کشوری
انند و
دش��من فرضی به نام دالل را مس��وول وقوع مشکالت اقتصادی بد 
کنند و در انتها نیز
خود و س��پر بال اس��تفاده 
از آن برای رفع مس��وولیت 
انند که داللی و دالالن نتیجه سیاستها و
از آن شکس��ت بخورند! نمید 
هستند و همواره

خود آنها
نپذیرفتن مسوولیت اقدامات انجامشده و نشده 
دن کیش��وتوار در حال حمله به آسیابهای بادی دالالن و نابودی آنها
هس��تند و در انتها ب��ار تمام این توهم را نیز ب��ر دوش مردم میگذارند.

همیش��ه ابتدا متهم اصلی افزایش نرخ ارز ،س��وداگران و دالالن چهارراه
اس��تانبول و منوچهری هستند؛ اولین متهم افزایش مسکن و خودرو نیز
دالالن ،سایتهای اطالعرس��انی ،نمایشگاهداران و دفاتر معامالت ملکی
افراد و این واحدها بخش��ی جدانشدنی و مفید
هس��تند؛ در حالیکه این 
توانند نباشند؛ اما فعل آنها همواره
از بازار هس��تند ،همیشه هستند ،نمی 
با خیال سیاس��تگذار س��ازگار نیست و این سیاس��تگذار است که باید
همانند یک مربی خوب از آنها بازی بگیرد .متاسفانه فرهنگ عدم پذیرش

مس��وولیت از سوی مسووالن اقتصادی کش��ور و عدم صحبت عالمانه با
مردم از اعتبار صحبتهای کلیش��های آنها کاسته است و از این رو است
که گفتار آنها غالبا با واکنش منفی مردم و بازار روبهرو میشود.این مطلب
اود سوری نوشت.
را دکتر د 

تصویب طرح �اتمین کالای اساسی

شبکه توزیع کالا در کشور نابسامان است


تولید
رحیم زارع س��خنگوی کمیسیون ویژه جهش
مجلس مطرح کرد :در ص��ورت تصویب طرح تامین
کاالهای اساسی مردم ،الزام دولت به پرداخت یارانه
برای تامین کاالهای اساسی  ۲۰میلیون نفر ماهیانه
 ۱۲۰ه��زار تومان و  ۴۰میلی��ون نفر نیز ماهیانه ۶۰
خواهد بود .برای

ه��زار تومان به صورت بن کاالی��ی
میلیارد تومان در نیمه دوم

اجرای این طرح  ۳۰هزار
س��ال از محل بودجه س��ال  ۹۹در نظر گرفته شده
اس��ت و براس��اس این طرح  ۶۰میلیون ایرانی یارانه
معیشتی غیرنقدی دریافت میکنند.

محمدباقر قالیباف رئی�س مجلس :با بیان اینکه
مشکل در شبکه توزیع کاال در کشور است که دارای
نابس��امانی اس��ت ،گفت :اص��رار ما در ط��رح تامین
کاالهای اساسی آن است که کاالها بین مردم توزیع
شود.
دلیل آن اس��ت که دولت نتوانس��ته ای��ن مجموعه
را س��اماندهی کن��د .وقت��ی ارز  ۴۲۰۰تومان��ی به
کااله��ا تخصی��ص داده می ش��د انتظ��ار می رفت
ک��ه با همان قیمت به دس��ت مصرف کننده برس��د
ام��ا قیم��ت تم��ام ش��ده چیز دیگ��ری ب��ود؛ چون

ماب��ه التف��اوت ارز تخصیص داده ش��ده ب��ا قیمت
اصل��ی به جی��ب دالالن رف��ت .این همان اش��کال
دولت است.
ارند که
نمایندگان با عنایت ب��ه این موضوع تاکید د 
بای��د کاال توزیع ش��ود .قطعا این ام��کان و ظرفیت
ه��م وج��ود دارد ک��ه س��بد کاال بین م��ردم توزیع
ش��ود .دولت بای��د این کار را انج��ام دهد .منتهی ما
ب��رای بحث تامین منابع این طرح را به کمیس��یون
برنام��ه ارج��اع م��ی دهی��م ت��ا در اولی��ن فرصت
به صحن برگردانند.

گوشت کیلو�یی  ۴۰هزار تومان از روسیه وار د کند
محمدمهدی مفتح س��خنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان
اینکه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس روی تصویب هر چه
س��ریعتر طرح اجماع نظر دارد ،گفت :دولت میتواند اقالم اساس��ی را با
قیمتهای کمتر تامین و در اختیار مردم بگذارد.بوس��یله ش��ارژ مبلغی
چند قلم مشخص برای خرید میتوان
درکارتهای الکترونیکی و تعریف 
به مردم بویژه دهکهای متوسط و رو به پایین جامعه از لحاظ درآمدی

کمک کرد اما اکنون بررس��یها نس��بت به این طرح در کمیس��یون به
سمتی پیش رفته که مردم بتوانند اقالم متنوع و بسیاری را بوسیله این
کارتهای اعتباری خریداری کنند.کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
ارد تنها به دنبال
مجلس روی تصویب هر چه سریعتر طرح اجماع نظر د 
تعیین منابع الزم برای اجرای آن است که البته به نکاتی هم دست پیدا
ش��اید نیاز به تعیین منبع مالی وجود نداشته باشد ،زیرا

کرده که حتی

هزینه زندگی در تهران بالاتر از استانبول و باکو
وب��گاه لیوینگ کاس��ت در ارزیابی جدید خود،
متوس��ط هزینه زندگی ناخالص در شهر تهران
را ماهان��ه  ۳۷۲دالر ب��ه ازای هر نفر اعالم کرد.
(مبل��غ فوق بر حس��ب نرخ رس��می دالر یعنی
 ۴۲۰۰توم��ان و نه ن��رخ بازار آزاد اعالم ش��ده
است).
هزینه کل زندگی که ش��امل هزینه مسکن نیز
می ش��ود ماهانه  ۸۲۸دالر اس��ت .بدین ترتیب
ته��ران در بی��ن  ۹۲۹۴ش��هر منتخ��ب ۵۸۳۶
مین ش��هر گران جهان و  ۳۷درص��د ارزانتر از
گرانترین ش��هر جهان بوده اس��ت .در بین اقالم
مختل��ف ،هزین��ه مس��کن  ۴۵۵دالر در م��اه،
حمل و نقل  ۴۷.۲دالر ،غذا  ۲۰۴دالر و س��ایر

اقالم  ۱۲۱دالر بوده اس��ت .در ادامه با متوسط
هزین��ه زندگ��ی در ش��هرهای منتخ��ب جهان
آشنا می شوید:
 -۱مش�هد :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۴۷۸ :دالر
 -۲اصفهان :متوس��ط هزین��ه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۶۹۸ :دالر
 -۳تبری�ز :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۴۴۰ :دالر
 -۴ش�یراز :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۴۲۰ :دالر
 -۵باک�و :متوس��ط هزین��ه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۵۸۹ :دالر

دولت میتواند اقالم اساس��ی را با قیمتهای کمت��ر تامین و در اختیار
م��ردم بگذارد.دولت به طور مثال میتواند گوش��ت را کیلویی  ۴۰هزار
وارد کند .در گذش��ته هم اقالم مش��خصی با قیمت
توم��ان از روس��یه 
پایینتر بوس��یله کوپ��ن در اختیار مردم قرار میگرفت براین اس��اس با
تامین کاالهای اساسی با قیمت پایین توسط دولت و وزارت صمت دیگر
بار مالی هم بر دوش دولت بوجود نخواهد آمد.

 -۶تفلیس :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۵۶۷ :دالر
 -۷دوح�ه :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۱۸۰۴ :دالر
 -۸دوب�ی :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۱۸۳۶ :دالر
 -۹اس�تانبول :متوسط هزینه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۶۲۳ :دالر
 -۱۰کی یف :متوس��ط هزین��ه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۷۴۰ :دالر
 -۱۱نیویورک :متوسط هزینه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۳۲۴۶ :دالر
 -۱۲شانگهای :متوسط هزینه زندگی ماهانه با

احتساب هزینه زندگی ۱۲۶۳ :دالر
 -۱۳لندن :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۲۶۲۵ :دالر
 -۱۴سنگاپور :متوسط هزینه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۲۱۳۴ :دالر
 -۱۵مس�کو :متوس��ط هزینه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۱۰۰۶ :دالر
 -۱۶لس آنجلس :متوسط هزینه زندگی ماهانه
با احتساب هزینه زندگی ۲۶۶۹ :دالر
 -۱۷سیدنی :متوس��ط هزینه زندگی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۲۲۷۱ :دالر
 -۱۸برلین :متوس��ط هزینه زندگ��ی ماهانه با
احتساب هزینه زندگی ۱۷۰۳ :دالر.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

تورم؛ سرقت از جیب فقرا

رد گرس��نگی فقرا و س��یری اغنیا
جامع��های که از د 
برانگیخته نباش��د اخالقی و انس��انی نیست؛ این یک
شعار انگیزشی صرف نیست که امام علی(ع) گوشزد
فرم��وده« :خداوند از نخبگان جامع��ه ،عهد و پیمان
گرفته که در برابر ش��کمبارگی ستمگران و گرسنگی
مظلومان س��کوت نکنند» .جلوههای��ی از این گفتار
در دهههای گذش��ته به انحای مختلف مطرح ش��ده
اس��ت و در ص��در پیامهای نس��ل انق�لاب ،تابلوی
جانب��داری از محروم��ان ،پابرهنگان و کوخنش��ینان
به چش��م میخورد .کلیدواژگان دولت مس��تضعفان
و حکمروایی معطوف به طبقات فرودس��ت حکایتگر
یک گفتمان انس��انی عمیق اس��ت که نظام طبقاتی
تبعیضمن��د را خالف کرامت و حقوق بش��ر قلمداد
کند و تحمیل محرومیت اکثریت طی س��وداگری
می 
رانتی اقلیت معدود را تاب نمیآورد .باری این اندیشه
از یک بازی نمایش��ی یا مستمسک سیاسی مقطعی
رأیجمعکن با چاشنی مانورهای پوپولیستی متمایز
اس��ت .ن��گاه تأمین��ی و حمایتگران��ه از محرومان از
یک تفکر راهبردی نش��ئت گرفته ک��ه جامعه متأثر
از دوگان��ه فق��ر مطلق– غن��ای مطلق را ش��کننده،
آس��یبزده و خش��ونتمآب پنداشته اس��ت و تقدیر
ای��ران را چنی��ن ناعادالنه نمیخواهد .ای��ن تفکر از
مش��روطه تا دولت مدرن رفاه��ی تنظیمگر امروز با
نظریههای نوین حکمرانی مطلوب نمایندگانی دارد.
در قاب تاریخ ،تصویر و صدای محرومان کتمان شده
و بهواس��طه همین سنت دیرین ،واژه قشر مستضعف
م��رادف با ضعیف نگه داشتهش��ده (با فاعل مجهول)
در جوالن ارادههای تکاثرطلب خطاب میشود .یعنی

هستند که نفعشان و وجودشان در ضعیف

سوداگرانی
نگهداش��تن اکثریت اس��ت .وقتی کشوری داراست و
منابع ارزشمند هفتمین ثروت طبیعی جهان را دارد
ولی بخش درحالرش��دی از م��ردم فقیرند ،یعنی یا
کارآمدی سیستماتیک عدالت اجتماعی ضعیف است
یا توزیع منابع کمیت لنگ دارد یا انگیزه اولویتمدار
برای زدودن فقر مفقود اس��ت یا دس��تهای فاس��د
پیامد این وضعیت

نفعی در ای��ن قصه اندوختهان��د.
کاس��تی ،مولد خش��م ،ناامیدی و گسست اجتماعی
و محملی برای انکار وجود فقراس��ت .آنها که درگیر
حداقل معیشت هس��تند ،رخصتی برای عرض اندام
ارند و فقط
اجتماعی یا مجال مطالبه و پرسشگری ند 
توانن��د دریچهای برای حیات حداقلی و زیس��ت

می
کنند و سایر حقوق،
بخورونمیر به س��مت جامعه باز 
ع��زت و کرامت آنها تحت فش��ار فقر ،از بینمیرود.
گاهی شنیدن خودکش��ی بچههای فقیر ،محرومیت
خانوادههای بیکار از عزت نفس ،سفرههای تهیشده،
اس��تعدادهای بهخاط��ر فقر کتمانش��ده و کودکانی
ک��ه حداقل حق حیات را در س��یاهه س��طل زبالهها
میجویند ،همه آن شعارهای جامه عمل نپوشیده را
جلوی چش��مها میآورد .این تابلو ،تلنگری به غیرت
اجتماع��ی همه م��ا و البته اظهارنام��های خطاب به
مس��ئوالن اس��ت که امروز باید حاصل کشت خود را
درو کنند .غرض این انگاره حکم صادرکردن نیست؛
به علتها پرداختن اس��ت .پدیداری عینی واقعی که
گواه��ی غفلت یا دراولویتنبودن فقرا را در سلس��له
رویکردها و کارکردهای مشخص اثبات میکند.
خود و مسئوالن بپرسیم که با این شعارها
باید همه از 


باید چه کنیم؟ نگاهی
چ��ه کردهایم؟! و از این به بعد 
به گذش��ته ما را برای آینده مهیاتر میکند .عملکرد
سیاس��ت تعدیل اقتصادی یا مبتنی بر داللی منهای
مولد اش��تغالافزا یا س��پردن بازار به
ن��گاه راهبردی 
دست رانتسواران بیترمز یا بازیهای پوشالین ارزی
و دالری ه��ر بار آجر عزتی از دیوار مردم را کم کرد.
هر رانتجوی سوداگری که سر برآورد و بازار خودرو،
بانک ،بورس و مس��کن را جوالن اخالل س��وداگرانه
اد و با پش��توانههای رانتی و وامهای بیمبنای
قرار د 
بانکی ثروت مردم را بلعید ،چه خانهها و سفرهها که
اقتصاد صدقهای نیز نسخه معیوب

ود هوا نشد .آوار
د 
بود و به جای فکر راهبردی،
حمایت از فقرا 
مس��کن تخدیری کوتاهم��دت بیکیفیت از
آب درآمد .اما س��یاهترین چهره این
چکلیس��ت ،غ��ول ت��ورم بود که
س��رقت از جیب فقراس��ت.مردم
ه��ر ش��ب ک��ه خوابیدند،
صب��ح جیبش��ان تهیت��ر
شد! به قول آن حکایت،
«اصبحت امیرا امسیت
اسیرا!» با هر قدم حرکت
صعودی شیب باالی تورم ،حق
حیات شایس��ته ش��هروندان
آسیب بیشتری دید.
ح��اال س��هم نهای��ی
خانواره��ا از تولید
ناخال��ص مل��ی بر
اثر ش��وک افزایش
نرخ ارز س��الهای
اخی��ر ب��ه ح��دود
 ۳۸درصد رس��یده
ک��ه الج��رم بحران
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اقتصاد کوچکترشده را در پی دارد.

تقاضای مؤثر در
تالق��ی کرونا با این وضعیت ،مرزبندی خط فقر را به
سمت گستردگی فزاینده محرومیت جابهجا میکند
و اینجاس��ت که باید مش��فقانه ،حرکتهای تحولی
بنیادی��ن حکمران��ی را مطالبه کنیم .ب��دون ارتقای
کیفیت حکمرانی و کارآمدسازی نظام ،تصمیم تغییر
ناگزیر در راه است اما تحول توسعهگرا را باید ساخت
و ب��ا مدیریت ،کارآم��دی ،بهرهوری ،فسادس��تیزی،
نقش��ه راه مدبرانه علمی داش��تن و شکس��تن حریم
اقتصاد رانتی خامفروش��انه و داللمآبانه ،میتوان بر
ای��ن بحران فائ��ق آمد .باید نظ��ام حقوقی و قضائی،
منافع سرمایهگذار را تأمین و امنیت سرمایه را
تثبیت کند .این حق ش��هروند است که نظام
اقتصادی کش��ور علمی و مجرب اداره ش��ود.
ارن��د از حکمرانی
ش��هروندان حق د 
باتدبیر دوراندیش برخوردار باش��ند
ک��ه افتها و مش��کالت آتیه را
پیشبینی کرده و افق روش��ن
برای آنها به تصویر کشد .نقش
کلی��دی حکمروایی این اس��ت
ک��ه دوردس��تها را ببین��د و برای
فرداها تصمیمس��ازی و
ام��روز و 
تنظیمگیری کند .تجدیدنظر در
رویههای پیش��ین و بازخوانی
نظریه دولت در جمهوری
اس�لامی با توجه به آنچه
قانون اساس��ی در اصول
لوس��وم
س��وم و چه 
پروران��ده ،ی��ک ضرورت
اس��ت .ای��ن مطل��ب را
صال��ح نق��رهکار وکی��ل
دادگستری نوشت.

راهحل تورم بالای اقتصا د ایران

رئیس بانك مركزی اخیرا در یا دداش��تی در صفحه اینس��تاگرام خود ،ضمن
اس��تقبال از نق د كارشناس��ان و اصحاب رس��انهها ،از این افرا د خواس��ت در
انتقادهای خو د دو نكته را در نظر داشته باشند ،یكی آنكه وضعیت اقتصادی
كشور درحالحاضر وضعیتی عادی نیست؛ از اين رو «بدیهی است که بسیاری
از پیشنهادها و راهکارها» قابلیت اجرا ندارند .دیگر آنكه تنها بخشی از اقدامات
بانك مركزی در این دو سال به اطالع مردم رسیده و بخش مهمی از اقدامات
خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی ،مربوط به فعالیتهایی است که برای
جلوگیری از سوءاس��تفاده واضعان فش��ار حداکثری ،س��خنی از آنها به میان
نیاور دهایم»( .رسانهها)99/6/22 -
هر دو این مطالب صحیحان د و بر س��ر آنها مناقش��های با رئیس بانك مركزی
وجو د ندارد .مشكل آنجاست كه خو د مسئوالن این نها د اصرار به عا دیبودن
یدهن د كه تحقق آنها بسیار بعی د است .نمونه بارز
وضعیت دارن د و وع دههایی م 
24درصدی در پایان امسال است .اوایل خردادماه بو د كه
آن وعده تورم  20تا 
بانك مركزی با انتشار بیانیهای تحلیلی و بهنوعی آسیبشناسانه از علل بروز
تورم دورقمی در پنج دهه اخیر در اقتصا د كشور «هدف نرخ تورم را  ۲۲درصد
ب��ا دامن��ه مثبت و منفی دو واح د درصد» تعیین ك��ر د و با توجه به «کاهش
قیمتهای جهانی ،حجم اوراق در حال انتش��ار ،وضعی��ت ترازنامه بانکها و
شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سو د موجو د این هدف را قابل دستیابی

سودهایبادآورده

در کنار تمامی تالشهایی که برای دور کردن التهاب
از بازار مس��کن و تغییرات قیمتی حیرتآوری که در
اقتصاد کش��ورمان روی داده و رویای خانهدار

عرصه
ش��دن را برای جویندگان آن به غولی بیش��اخ و دم
تبدیل ک��رده ،این روزها ،انتش��ار متنی در فضاهای
مجازی در زمین��ه نقش بنگاهه��ای معامالت ملکی
ایج��اد التهاب و تغیی��رات قیمتی در این بخش و

در
سودهای بادآوردهای که بنگاهداران از این راه کسب
میکنن��د ،بار دیگ��ر ضرورت توجه به پیش��گیری و
توق��ف نقش این واحدهای صنفی در افزایش بیرویه
نرخ مس��کن و اجارهبها را بس��یار مهم و جدی کرده
و بجاس��ت مس��ئوالن امر برای س��اماندهی این بازار
افسارگس��یخته ،قبل از هر اقدام دیگری برای کوتاه
کردن دس��ت واس��طهها و س��وداگرانی که در ایجاد
التهاب بازار مس��کن نقش دارند ،اقدام کنند .مطلب

دانس��ت .طبق این بیانیه «با توجه به نرخهای س��ود ،سیاست پولی همچنان
انبساطی باقی میماند ،ولی بهتدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای
طبیعی ،از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم رون د کاهشی خو د را
حفظ خواه د کر د و( »...بیانیه بانك مركزی – رسانهها.)99/3/6 -
حدو د س��ه ماه از آن تاریخ میگذر د و اعدا د و ارقام اتفاق خاصی را در فضای
یدهد .نرخ تورم یكساله منتهی به ماههای خرداد ،تیر
تورمی كشور نشان نم 
و مردا د بهترتیب  26/4 ،27/8و  25/8درص د و نرخ تورم ماهانه در ماهها مذكور
نیز به ترتیب  6/4 ،2و  3/5درص د بوده است.
چنانكه مشخص است میانگین تورم یكساله منتهی به سه ماه قبل حدو د 27
درص د و میانگین تورم ماهانه نیز حدو د چهار درص د بوده اس��ت.میانگین نرخ
ماهانه تورم در پنج ماه ابتدای سال نیز حدو د  3/3درص د بوده كه در مجموع
یده د كه با رقم  22تا 24
رقم باالی  16درص د را برای پنج ماه اخیر نشان م 
درصدی ه دفگذاریش��ده بانك مركزی  6تا  8درص د بیش��تر فاصله ندارد.
بهاینترتیب در ماههای آتی حداكثر تورم ماهانه بای د حدو د یك درص د باش��د
كه طبق رون د اشاره شده (میانگین  3/3درصد) و رون د صعودی افزایش حجم
نقدینگی بسیار بعی د مینمای د.
چنانكه در گزارش تازه بانک مرکزی درباره نقدینگی و رش د آن نیز عنوان شده
اس��ت كه در پنجماه اخیر منتهی به پایان مردا د سال جاری 13/8 ،درص د به
حجم نقدینگی افزوده ش��ده (رش د نقدینگی در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸به
ترتیب  ۲۳/۱و  ۳۱/۳درص د بوده است) و رقم نقدینگی از  2472هزار میلیارد
تومان ،به ع د د  2813هزار میلیار د تومان رس��یده ( 341هزار میلیار د تومان
افزایش) یعنی روزانه  2.2هزار میلیار د تومان افزایش داش��ته اس��ت .ضریب
فزاینده پولی نیز که در پایان سال  98معادل هفت بوده كه در پایان مردا د 99
به ع د د  7.75رسیده است .با توجه به موار د فوق به نظر میرس د در پایان سال
جاری هم بای د منتظر همان محدوده نرخ تورم س��ال گذشته ( 41/2درصد)
باش��یم .در این میان بای د به وضعیت ركودی اقتصا د ایران نیز اش��اره كر د كه
در كنار تورم باال (ركو د تورمی) مصیبت اقتصادی كشور را دوچندان میکند.
آخرین گزارش مركز آمار رش د اقتصادی سهماهه اول سال با نفت را منفی 3/5
درص د اعالم كرد .رش د اقتصادی سالهای  97و  98هم به ترتیب منفی  5/4و
یدهد؛
منفی  6/5درص د بوده كه ركودی عمیق در دوسا لونیم اخیر را نشان م 
ركودی كه با رش د منفی سرمایهگذاری و رش د منفی مصرف بخش خصوصی و
تداوم تحریمها و نیز آثار اقتصادی و اجتماعی بیماری كرونا گره خورده است.
اما راهحل تورم باالی اقتصا د ایران چیست؟ توماس سارجنت ،برنده جایزه نوبل
اقتصا د در گفتوگویی با یك نش��ریه تخصصی اقتصادی كش��ورمان (تجارت
فردا– ش��ماره  -373شهریور )99بخشی از نامه «جان مینار د کینز» به وزیر

باوجود تمامی راهکارهایی

هد
منتشرشده نشان مید 
که مسئوالن امر برای کنترل قیمتها در بازار مسکن
بهکار گرفته اند ،از نقشآفرینی بنگاهها و مش��اوران
ام�لاک در ایجاد التهاب بهمنظور س��ودجویی هرچه
بیشتر در این عرصه ،غافل هستند.در این متن آمده
بود :در حالی که ام��روزه نرخ معمولیترین آپارتمان
میلیارد تومان نیس��ت،

در ته��ران کمت��ر از  ۳ت��ا ۴
بنگاههای معامالت ملک��ی برای نگارش یک قولنامه
 ۳۰تا  ۴۰میلیون تومان حقکمیس��یون (یک درصد
حق معامله) دریافت میکنند ،این درحالی است که
مسئولیت قانونی معامله برعهده طرفین معامله است
و معلوم نیست مسئولیت قانونی این بنگاهها در برابر
معامالت انجامشده ،چیست؟ پس این همه پول بابت
چ��ه دریافت میش��ود؟ کدام جراح ،وکی��ل ،قاضی،
س��ردفتر ،مهندس ،حتی فوتبالیس��ت و هنرپیشه به

جنجال میدان جمهوری

محس��نهاشمی ،رئیس شورای ش��هرتهران درباره حواشی حذف کلمه
اسالمی از تابلوی میدان جمهوری اسالمی اظهار کرد :جنجال نادرستی
علیه مدیریت شهری ایجاد شد؛ در مورد این میدان نیز تحقیق کردم و
دیدم از سال  ۹۰تا  ۹۱در بسیاری از تابلوهایی که به سمت این میدان

اقتصا د فرانس��ه در سال ۱۹۲۳را دراینباره ذكر میكن د كه در آن آمده است:
«اگر ب هدنبال کاهش تورم هس��تید ،گزینههای زیادی ندارید ،ش��ما کس��ری
بودجه زیادی داری د و برای تأمین مالی خو د پول چاپ میکنی د و به خلق پول
مش��غولید؛ بنابراین برای کاهش تورم ،یک راه ،کاهش هزینههای دولت است
که به نظر برای شما کار بسیار سختی است ،راه دیگر ،افزایش درآم د است که
یعنی افزایش مالیات که آن هم به نظر برای شما سخت است ،عدم پرداخت
بدهی خو د یا پرداخت آن با سو د کمتر که بازهم به نظر برای شما سخت .اما
آیا راه دیگری هست؟ پاسخ منفی است».
سارجنت میگوی د درباره تورم توصیهای غیر از توصیه كینز ندارد .هرچن د به
گفته وی «در واقع کینز هم در سال  ۱۹۲۳حرف جدیدی نزد .او نیز از ادبیات
اقتصا د کالسیک استفاده کرد».
اما باوجوداین فروتنی ش��ای د سارجنت در قالب مقالهای با عنوان «پایان چهار
تورم بزرگ» كه در چارچوب نظریهاش «انتظارات عقالنی» ،درباره كنترل تورم
باال در چهار كش��ور آلمان ،اتریش ،مجارستان و لهستان منتشر كرد ،به این
نكات بسیار مهم نیز بهعنوان راههای حل مسئله اشاره میكند« :این كشورها
تنها زمانی توانس��تن د بر تورم فائق آین د که انتظارات مردم را مدیریت کنند...
مدیریت انتظارات هم با پیشبینیپذیرش��دن اقدامات دولت ،پرهیز از تغییر
سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجا د توازن بودجه انجام شد».
به گفته س��ارجنت اما «بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است» اما دشواری
حل مسئله «بخش اقتصا د سیاسی» آن است ،چراكه به اعتقا د وی «برای مهار
تورم ،بای د به تعادل مخربی که در بازیگران تورم باال ایجا د شده ،توجه کر د و
راهی برای برهمزدن این تعادل ناصواب یافت»؛ بازیگرانی مانن د دولت ،بانكها،
یدهن د تا خود
بخشهایی از جامعه و« ...كه هركاری در توانشان هست انجام م 
را با شرایط وفق دهند».
بهنظر میرس د گرهخوردن تورم باال در اقتصا د كشورمان با وضعیت نامناسب
حكمرانی ،اقتصا د بسته و نفتی و مداخلهگرایی دولتها و ...كار را بسیار دشوار
و نیازمن�� د اراده قوی حاكمیتی برای درمان این در د مزمن و تاریخی از طرق
اعتمادس��ازی ،سیاستگذاری پولی و كنترل انتظارات تورمی میساز د و اراده
بان��ك مركزی فقط یك��ی از ارا دهها و از معقولتری��ن ،محجوبترین و البته
كمقدرتترین این ارا دهها در مجموع اقتصا د و اقتصا د سیاسی كشورمان است.
مهم همراهی نفعبرندگان از این چرخه نابودگر توان ملی اس��ت كه به گفته
س��ارجنت ،نوبلیس��ت اقتصاد ،بای د تن به این تحول بزرگ و تاریخی دهن د تا
تعادل مخرب فعلی به تعادلی س��ازنده تبدیل ش��ود .كاری سخت و دشوار به
قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سیاسی .این مطلب را حسین حقگو کارشناس
ی نوشت.
اقتصا د 

رآم��د دارد؟ آیا این ام��ر خود دلیلی بر

ای��ن اندازه د
اقتصاد نیست؟

فساد در عرصه
اشاعه 
هرچند بازار مس��کن و تغیی��رات قیمتی رخ داده در
ای��ن حوزه ،از تالطمهای بازار ارز و طال متاثر بوده و
در طول دهههای گذش��ته از این رهگذر نرخ خانهها
بهوی��ژه اجارهبها تاثی��رات بیش��تری را پذیرفته ،اما
تردیدی نیس��ت که یکی از متهم��ان اصلی افزایش
نرخ و س��وداگری در بازار مس��کن ،برخی بنگاههای
امالک بودهاند.
وقتی بخ��ش عمده پول در اقتص��اد ایران از طریق
واس��طهگری و فعالیتهای غیرمولد ایجاد و جابهجا
میش��ود ،حضور برخی بنگاههایی که فقط به منافع
خود (همان کمیسیونی که در هر معامله کسب
کنن��د و هرچ��ه نرخ نهایی معامله بیش��تر

می
سود بادآورده آنها نیز افزونتر
رآمد یا 
باشد ،د 
خواهد بود) میاندیش��ند ،باز بودن دس��ت

آنه��ا از طری��ق مصوبههای قانون��ی ،به موج
گرانیهای افسارگس��یخته در ای��ن بازار دامن

بود اصال کلمه اسالمی قید نشده است .درحال تحقیق و بررسی هستیم

که چه کس��ی در چه زمانی این تابلوها را نصب کرده اس��ت هر چند که
تاریخ دقیق مشخص نیست ،اما حذف کلمه اسالمی سابقه  ۱۰ساله دارد
و نمیدانم چرا حاال جنجال درست شده است.

میزند .وقت آن است که مقامات اجرایی در تعاملی
س��ازنده با ق��وه مقنن��ه بهعنوان نه��اد قانونگذاری
ازند و به اینگونه سودجوییهای
کشور طرحی دراند 
نامعقول و سوداگریهای مختلکننده
بازار مس��کن پایان دهند.
ای��ن مطل��ب را بهروز
صادقی روزنامه نگار
نوشت.

تابلوی میدان جمهوری قیافه مشکوکی هم دارد و به مانند سایر تابلوها
نیس��ت اما باید ببینیم که چه کس��ی در چه زمانی این تابلوها را نصب
کرده و باید دنبال کشف توطئه باشیم.
این مطلب را انتخاب نوشت.

شرمنده مردم هستیم

علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت :تامین کاالهای اساسی ضروری
بوده و بایس��تی اجناس س��فره و معیشت مردم را تامین کنیم؛ ما شرمنده مردم هستیم؛
در کوچه خیابان وقتی آنها را میبینیم شرمنده هستیم که امروز سفره آنها کوچک است
در حال��ی که آنها پای نظام و انقالب ایس��تادهاند .وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی
اد ضمن اینکه برای تنظیم
جهت تامین کاالهای اساس��ی اقدامات الزم را انجام خواهد د 
ب��ازار هم بر همکاری و مش��ارکت ب��ا اتحادیهها و صنوف جهت تنظیم ب��ازار و نظارت و
کنترل تاکید دارم.

یدهیم که
به شرطی رای م 
درمقابلمافیابایستید

محمود عباس زاده نماینده مردم مشکین شهر در مجلس بیان کرد :آقای رزم حسینی ما به یک

امید بسته
شرط به شما رای میدهیم که در مقابل مافیا ایستادگی کنید .ملت به این مجلس 
است ،این مجلس از دعای خیر و نظر مثبت مقام معظم رهبری برخوردار است و عنوان مجلس
خود را با موضع افرادی
انقالبی گرفته است .ما به نمایندگی از مردم موظف هستیم موضع و رای 
باید براساس منافع مردم و منافع کشور برای رای مثبت
اند منطبق کنیم ،ما 
اده 
که به ما نیابت د 
خود حجت شرعی داشته باشیم.در خصوص آقای رزم حسینی و مطالبی که در فضای
یا منفی 
باشد نشانگر
باید بگویم اگر این مطالب حقیقت داشته 
شود 
مجازی در خصوص ایشان گفته می 
باشد دیوان محاسبات ،وزارت
آن است که کشور دچار آنارشیسم شده است .اگر حقیقت داشته 
نود کجا هستند؟مگر این مطالب در خصوص من و شما در فضای
اطالعات و کمیس��یون اصل 
مجازی گفته نمیشود؟ این صحبتها در خصوص من هم در این فضا مطرح است .آقای رزم
حسینی ما به یک شرط به شما رای میدهیم که در مقابل مافیا ایستادگی کنید.

مرا به خاک سیاه نشاندند

س��ید مهدی کلیددارزاده رئیس هیات مدیره فرش تابان مهر از آزار و اذیت دولتیها بیان کرد:

بانک سپه و تامین اجتماعی زندگی مرا به خاک سیاه نشاندند ،از آلمان آمده بودم تا کار تولیدی
ورشکسته شدم.

ند که
کنم اما اینقدر اذیتم کرد 

ایجا د شغل کاریکاتور و طنز است

فرد غیر متخصص را وزیر کار می
اقتصاد دانشگاه تهران:بیان کرد :وقتی یک 

استاد
میثم موسایی 
کنند و به هر یک از مدیران لقب دکتر و مهندس میدهند ،مشخص است که این مدیر و این

ایجاد اشتغال می
خود را بی نیاز از مشاوره گرفتن از متخصصان امر برای 
آقای دکتر و مهندس 
باید از محضر وزیر رهنمون
داند .از س��وی دیگر در این مجموعه مشاور خوب ،مطیع است و او 
بگیرد! لذا می توان گفت ما با عدم شایس��ته س��االری که در سیس��تم جا انداختیم ،بسیاری از
مفاهیم و ما به ازای آنها را دچار تغییر اساسی کردیم .به عبارت دیگر  ۱۸۰درجه با اصل آنچه
شود نیز به
ایجاد شغل فراهم می کردیم فاصله داریم .از آنچه در سطح جهان انجام می 
باید برای 

ایجاد شغل انجام می شود ،فقط یک کاریکاتور و طنز است.
شدت فاصله داریم لذا آنچه به عنوان 

در سال آینده؛

عیدی و افزایش حقوق کارمندان دولت

براساس بخشنامه بودجه  ۱۴۰۰که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای
اجرایی ابالغ ش��د ،میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در س��ال آینده  ۲۵درصد و
میزان عیدی آنها ۱.۵ ،میلیون تومان خواهد بود.
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه ،۱۴۰۰افزایش ضریب ریالی حقوق
رصد تعیین ش��ده است که دس��تگاهها باید در چارچوب همین
به طور متوس��ط  ۲۵د 
ضریب مش��خص ش��ده بودجه خود در س��ال آینده را در بخش جاری پیشبینی کند.
رق��م قطعی افزایش حقوق کارکن��ان در نهایت به تصویب هیات وزیران رس��یده و در
الیحه بودجه گنجانده خواهد شد .براین اساس ،سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار
کارکنان در بودجه س��ال  ۱۴۰۰حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹
خواهد ش��د.میزان افزایش حقوق کارکنان در س��ال جاری به طور متوسط

پیشبینی
 ۱۵درص��د بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان  ۲.۸میلیون تومان
تعیین شد.

غذا در برابر پول

ریی��س کل بانک مرکزی از انج��ام مذاکرات جدید مالی و تج��اری ایران با عراق خبر
داده اس��ت .قرار اس��ت ایران در ازای صادرات برق و گاز به عراق ،کاالهای اساس��ی و
داروهای موردنیاز کش��ور را تامین کند .این طرح از دو نظر قابل ارزیابی است؛ نخست
آنک��ه داراییها و اموال ارزی بانک مرکزی که در عراق راکد مانده برای تامین نیازهای
ضروری کش��ور به جریان میافتد .دوم آنکه ای��ران از داراییهای دالری محبوسمانده
در ع��راق بیبهره میماند .بنابراین هزینه اجرای این ط��رح ،کاهش ذخایر ارزی بانک
مرک��زی و فایده آن ،تامین کاالهای اساس��ی و داروهای مورد نیاز کش��ور در ش��رایط
تحریمی اس��ت .کارشناس��ان میگویند طرح جدید بانک مرکزی اگرچه برای دورهای
میتواند راهگش��ا باش��د ،اما گذر از چالشها و مش��کالت موجود نیازمند بهرهگیری از
دیپلماس��ی فعال اقتصادی است.سیاستگذار پولی از طرح جدید بانک مرکزی رونمایی
کرده اس��ت .بر اس��اس این طرح ،بانک مرکزی قرار است سیاستهای جدیدی را برای
استفاده و بهرهگیری از داراییهای ارزی خود در عراق مورد استفاده قرار دهد .آنطور
که رییس کل بانک مرکزی میگوید ،توافقنامه جدید ایران و عراق مبنی بر اس��تفاده
از منابع ناشی از صادرات گاز و برق به عراق سال گذشته امضا شده اما عملیاتی شدن
آن با تاخیر همراه بوده اس��ت .به این ترتیب قرار اس��ت مذاکرات این دو کش��ور مبنی
بر تامین کاالهای اساس��ی و دارو در ازای پول حاصل از صادرات برق و گاز به عراق به
زودی وارد فاز اجرایی شود.

ذخایر ارزی

یکی از موضوعاتی که مطرح میشود به وضعیت ذخایر دالری بانک مرکزی برمیگردد.
از آنجا که به واس��طه تحریمها و محدودیتهای ناش��ی از آن درآمدهای دالری بانک
مرکزی رو به کاهش گذاش��ته ،توانایی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کش��ور
کاهش یافته اس��ت .آش��وبهای بازار ارز و نوس��انات قیمتی در آن نیز نتیجه مستقیم
چنین موضوعی اس��ت .به گفته فع��االن بازار ارز ،بانک مرکزی در هفتههای گذش��ته
از تزری��ق ارز ب��ه بازار خودداری و همین موضوع مس��یر افزایش قیم��ت را در بازار ارز
هموار کرده است .با توجه به تجربه دو سال گذشته کشور ،بانک مرکزی تنها با تامین
نیازهای ارزی بازار میتواند به قیمتگذاری ارزهای خارجی دس��ت بزند .به این ترتیب
نبود درآمدهای ارزی ،نوسانات قیمتی تداوم خواهد داشت.در عین حال کارشناسان
در 
موضوعات دیگری را نیز در این خصوص مطرح میکنند .به گفته آنان ،هرچند توافقات
جدی��د ایران و عراق درآمدهای دالری بان��ک مرکزی را کاهش میدهد ،اما از آنجا که
ورود این دالرها به کشور را مسدود کرده ،سیاستگذار چارهای جز
تحریمها مس��یرهای 
ب��ه جریان انداختن این داراییهای راکد از مس��یرهای اینچنینی ندارد .به این ترتیب
مذاکرات جدید ایران و عراق مبنی بر واردات کاالهای اساسی و دارو بهتر از بالاستفاده
ماندن داراییهایی اس��ت که در عراق بدون اس��تفاده مانده است .از سوی دیگر تامین
نیازهای اساسی کشور از این مسیر میتواند به بخشی از نگرانیهای مقامات دولتی در
این خصوص پایان دهد.
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سلطانزاده های نوسان بازار
زمانی که نوس��ان بزرگی در بازارهای مختلف رخ میدهد ،دولت و دستگاههای نظارتی به جای
ببند و مبارزه با فساد،
بررسی علل اصلی بروز نوسان و رفع آنها ،با تکرار سریال تعزیرات و بگیر و 
آحاد اقتصادی به بحران میپردازند.به این معنی که در
برخورد با معلول حادثه واکنش 

صرفا به
پی بروز هر نوسانی ،حاکمیت با خطای پرداختن به معلول بهجای علت ،به دنبال یافتن مقصران
حادثه در بین مردم است ،در حالی که اگر ایشان یکبار به جای مقابله با معلول ،در آینه نگاه کنند
فرآیند معیوبی،

توانند ریشه این همه نوسانات و نااطمینانی ویرانگر را بیابند .در نتیجه چنین
می 
متولد و کشف میشوند؛ از سلطان سکه و دالر و
مدام سلطانهای جدیدی در بازارهای مختلف 
خودرو گرفته تا سلطان شکر و گوشت و قیر و گوجه فرنگی.
هد سرچشمه این نوسانات جای دیگری است.این خطای
 .اما تکرار مداوم این پدیده نشان مید 
خود دارد؛ اینکه مردم
فاحش در مبارزه با معلول بهجای علت ،یک پیام ضمنی نادرست نیز در 
ایران بیش از مردم سایر کشورها در پی دروغ و دغلکاری و کمفروشی و کالهبرداری از یکدیگر
و این قبیل رفتارهای نادرست هستند .حتی این موضوع در بین مردم نیز در حال تبدیل شدن
به یک باور عمومی است.
اعتماد و دس��تگیری و عیاری در بین کسبه و مردم ایران در

وجود فضایی از
با توجه به س��ابقه 
س��الهای پیش از بروز تورم دورقمی ،درس��ت نیست که چنین رفتارهایی را به فرهنگ ایران و
وجود آنکه یکی از ثروتمندترین مردمان دنیا هستند،
مردم آن نسبت داد .آن هم مردمی که با 
خود در دنیا را به
خود در فقر و آب رفتن اعتبار 
خار در چشم و استخوان در گلو غوطه خوردن 
اند و صبوری میکنند.
تحمل نشسته 
اقتصاد ایران نوسانات بزرگی را در بازارهای مختلف تجربه کرده است؛ از اواخر

طی سه سال اخیر
شد و تا اواسط سال  ۱۳۹۷نرخ ارز تا بیش از  ۵برابر افزایش
سال  ۱۳۹۶تالطمات در بازار ارز آغاز 
کرد و نرخ ارز برای مدتی تا
باوجود اینکه هیجانات بازار ارز تا حدی فروکش 

یاف��ت .پ��س از آن
رصد کاهش یافت ،قیمت کاالها و خدمات و مسکن مسیر افزایشی پرشتابی را طی
ود  ۵۰د 
حد 
شاهد تحوالت بیسابقهای در بازار سرمایه بودیم .بهطوری که بازار سرمایه پس
کردند.همزمان 
رش��د نسبتا باال در سالهای  ۱۳۹۷و  ،۱۳۹۸با یک انفجار بیسابقه از ابتدای سال

از یک دوره
رشد کرد.
ود  ۴برابر 
شد و شاخص بورس طی چهار ماه با صعودی باورنکردنی حد 
 ۱۳۹۹مواجه 
مانند سایر نوسانات در بازارهای مختلف یک مقصر اصلی
در حالی که این نوسانات بازار سرمایه 
آحاد اقتصادی
ایجاد کس��ری بودجه و نحوه تامین آن .در واقع رفتار 
دارد :رفتار مالی دولت در 
نه علت این نوسانات بلکه معلول تصمیماتی است که دولتها و مجموعه حاکمیت درخصوص
ایجاد شوکهای
گیرند و با 
خود می 
زیاد و سپس نحوه تامین مالی هزینههای 
ایجاد هزینههای 

س��نگین در بازاره��ای مختلف ،مردم را ناگری��ز از واکنش برای در امان ماندن از این نوس��انات
رشد ناگهانی قیمت کاالهای مختلف طی دهههای گذشته،
میکنند.جهشهای گهگاه نرخ ارز و 
اند و آن تامین کسری بودجه از محل چاپ پول و افزایش مداوم
همه یک ریشه مشترک داشته 
اقتصاد بوده است .نهایتا این جرقه با خروج آمریکا از برجام زده شد.

حد نیاز
نقدینگی بیش از 
سپردهها جذابیت
سود 
در پی این موضوع از یکسو انتظارات تورمی افزایش یافت و در پی آن نرخ 
اد و از سوی دیگر با کاهش قابل توجه فروش نفت ،بازار ارز با بحران
خود را به تدریج از دست د 

مواجه ش��د.خروج تدریجی منابع از نظام بانکی و بحران ارزی نیز ،پیشران افزایش قیمتها در
بازارهای کاال و خدمات ،مسکن و نهایتا بازار سرمایه شدند.انتظار میرفت در اواسط سال ۱۳۹۸
کند و التهاب
ورود به سایر بازارها فروکش 
سپردهها از نظام بانکی و 
موج این انفجار ،یعنی خروج 
در بازارها به تدریج کاهش یابد .زیرا بازار ارز به ثبات نس��بی رس��یده بود ،بازار سرمایه با سطوح
بود و تورم نیز در مس��یر نزولی قرار گرفته بود.اما اینجا دقیقا زمانی
ید نرخ ارز تعدیل ش��ده 
جد 
بود که سلسله بینظمیها و بیبرنامگیهای بعدی در کنار فشار تحریمها تحوالت جدیدی را در

بازارهای مختلف رقم زد.
.طبق معمول دولت بدترین تصمیم ،یعنی چاپ پول برای تامین کسری را گرفت ،به این صورت
کرد که
خود به بانک مرکزی ،پول دریافت 
که به ازای انتقال مالکیت دالرهای غیرقابل دسترس 
این اگرچه به معنای افزایش پایه پولی از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بود ،اما در
رشد پایه پولی از
شد 
شرایط مذکور مصداق دقیق چاپ پول بدون پشتوانه بود.این تصمیم سبب 
فزایندهای را طی کند .در ادامه این روند ،رشد

روند
بگیرد و تا پایان سال 
آبان سال  ۱۳۹۸شدت 
پایه پولی در بهار سال  ۱۳۹۹به رقم بیسابقهای رسید.
س��ود -که در کنار

ید نرخ
تحت تاثیر این تحوالت در بازار پول ،یعنی چاپ پول و کاهش ش��د 
ید نرخ بهره حقیقی اس��ت -بازار س��رمایه در بهار ۱۳۹۹
تورم انتظاری باال به معنی افت ش��د 
رش��د بیسابقهای را تجربه کرد.به خصوص آنکه

شد و
محمل مناس��بی برای جذب این پولها 
خرید مسکن برای
محدودیت معامله در بازارهای ارز ،س��که و خودرو و از دسترس خارج شدن 
شد بازار سرمایه پیشقراول جذب این حجم از نقدینگی باشد.اما از
گروه بزرگی از جامعه ،سبب 
خود برای تامین کسری بودجه را به کلی تغییر
رویکرد 

اد سال  ۱۳۹۹دولت به ناگهان
نیمه خرد 
میلیارد تومان اوراق بدهی کرد.

ود  ۵۵هزار
داد .بهطوریکه در فاصله دو ماه اقدام به انتشار حد 
سود در بازار پول و اوراق به میزان  ۷تا
شد نرخهای 
ش��دت عرضه اوراق طی مدتی کوتاه سبب 
رصد سقوط و
سود مسیر  ۱۱د 
رصد افزایش یابد؛ یعنی در فاصله کمتر از پنج ماه نرخهای 
 ۹د 
صعود را طی کردند.
رصد 
 ۹د 
اقتصاد ایران به واسطه شوکهای بیرونی به اندازه کافی نااطمینانی داشت و دارد،

در شرایطی که
اقتصاد تزریق کرد.

دولت طی کمتر از پنج ماه موجی از نوسان و نااطمینانی را به
بازار س��رمایه نیز تحت تاثیر این نوس��انات در نرخهای سود ،دچار تالطمات سنگینی در سال
ایجاد شد
خرید سهام 
س��ود فشار تقاضای باالیی برای 

 ۱۳۹۹ش��د؛ ابتدا با کاهش ناگهانی نرخ
س��ود در بازهای کوتاه زمینه سقوط آن فراهم شد؛ بنابراین از نگاه

زیاد نرخ
و س��پس با افزایش 
شاهد بودیم ،چیزی جز بیبرنامگی و
نگارندگان ،منشأ اصلی نوسانات بزرگی که در بازار سرمایه 
نبود و بقیه حوادث و رویدادها نقش مکمل یا کاتالیزور را
بینظمی در تامین مالی کسری بودجه 
تاکید بر لزوم استفاده از ابزار اوراق بدهی برای تامین بخشی از کسری
بازی کردند.پس از سالها 
اد سال  ۱۳۹۹گویا سیاستگذاران
سود و تورم ،در خرد 
بودجه و فراهم شدن ابزار مدیریت نرخ 
ریافتند که انتشار اوراق بدهی ابزار مناسبی است و در فاصله

اقتصادی خوابنما شده و ناگهان د
دو ماه مبلغ زیادی اوراق منتشر کردند.در حالیکه اگر دولت حداقل از نیمه سال  ۱۳۹۸از سه
روش چاپ پول ،انتشار اوراق و عرضه سهام دولتی با ترکیب و زمانبندی مناسب بهطور توامان و
کرد این
سود را در بازه محدودی تثبیت می 
برد به نحوی که نرخ 
سود بهره می 
هدفگذاری نرخ 
با 
روند صعودی مالیم و باثباتی
ایجاد نمیکرد .در این صورت بازار سرمایه نیز 
همه نوسان در بازارها 
صعود بازار در سه ماه ابتدایی سال ،تبلیغات گسترده و وعده حمایت از
را طی میکرد .در دوره 
شد که روز به روز با افزایش شاخص ،ریسک
ورود بیشتر پسانداز خانوارها به بازاری 
بازار سبب 
صعود بی محابای بازار و در حالی که ریسک بازار به باالترین
آن بیش��تر و بیشتر میشد.پس از 
خود زمینه خروج منابع از بازار را ایجاد
سود که 
بود و همزمان با افزایش نرخهای 
خود رسیده 
حد 

ضد و نقیض در زمینه عرضه  ETFدوم ،ارائه ناقص و مبهم طرح گشایش
میکرد ،انتشار اخبار 
قواعد بازار در زمینه اعتبار و دامنههای نوسان،
اقتصادی ،دوتکه کردن زمان بازار و تغییر برخی 
ایجاد نوسان ،یعنی نحوه تامین مالی کسری بودجه،
جرقه سقوط بازار را زد؛ بنابراین نه تنها منبع 
ید دامنه نوسان عمل
روز به روز فعالتر و پرقدرتتر شد ،بلکه اخبار و رویدادها نیز در جهت تشد 
کرد.در مجموع ،س��لطانهایی که در بازارهای مختلف مشاهده میکنیم همگی زاده نوسان در
کند که
مانند فردی عمل می 
خود سلطانی دارد؛ این سلطان 
ایجاد این نوسان 
هستند و 

بازارها
س��ر طناب در دستش اس��ت و هر آن با تکان دادن طناب موجی از
ایجاد میکند.
نوسان را 
برخ��ی نیز در واکنش به این نوس��انات ،برای اینکه
بچس��بند و به باال و پایین پرتاب نش��وند،

به طناب
خ��ود را به طناب

زی��اد دارای��ی اتصال
خرید 
ب��ا 
کنند و با س��نگین کردن بخشی از
بیش��تر می 
خود به بازیگری در این نوسانات
طناب 
ش��وند و اینجاست که

تبدیل می
س��لطانهای جدی��دی زاده
میش��ود .از ای��ن رو برای
رفع این تالطمات و ایجاد
اقتصاد بهتر است

ثبات در
س��لطان اصلی رفتار خود
را اصالح کن��د .این مطلب
را مه��ران بهنیا و محبوبه
داودی نوشت.

ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

پولوپوپولیسم
سودای یکشبه پولدارشدن ،قدمتی به درازای تاریخ دارد.
بودهاند
همواره گروهی از مردمان در جستوجوی کیمیایی 
بتواند پارو
کند و کیمیاگر 
تا هر مسی را بیدرنگ و درجا زر 
پارو پول بردارد .این اش��تیاق سیریناپذیر ،اگرچه همیشه
در جلوهگری بوده اس��ت ،اما در شرایطی خاص از وضعیت
کنندهتری
اقتصادی ،شتاب بیشتر و جوش و خروش خیره 
گرفته و گاهی مردمان تش��نه بیتاب ،عنان اختیار از کف
رسیدهاند.
رها کرده و در س��ودای آب به سرابی سهمگین 
نمونههای بیش��ماری از بررس��یهای رفتاری گروهی از
ارد که غلیان ش��وق یکش��به
س��وداگران ،نش��ان از آن د 
پولدارش��دن ،نسبت مستقیمی با نااطمینانیهای اقتصاد
دارد .به بی��ان دیگر ،هنگامی که عدماطمینان در اقتصاد
افزای��ش مییابد ،بس��یاری از مش��تاقان ثروت ب��ادآورده،
کار و زندگ��ی ب��ه روال طبیع��ی و معمول را ره��ا کرده و
در جس��توجوی پول کالن ،س��ر به هر بیابان و خیابانی
زیاد دورتر نرویم و در همین دهههای اخیر
گذارند.اگر 
می 
در کشورمان واکاوی کنیم ،نمونههایی عجیب ولی واقعی
ش��اید خالی از لطف

نیس��تند که ذکر دو نمونه از آنها

کم
نباش��د.بیگمان ،از یادها نرفته است سالهایی که یکی از
بود که در کمال شگفتی
گرانترین ابزارها ،دستگاه فلزیاب 
به جای آنکه فقط به کار متخصصان ویژهای بیاید ،گروهی
زن ،مرد ،جوان و پیر با سالیق و عالیق مرتبط و نامرتبط،
حد داغ کرده بودند؛ به آن سبب
بازار این دستگاه را بیش از 
که در کویرهای کاشان و سمنان و کرمان در جستوجوی
موارد نی ز سرخورده و
ند و در قریببهاتفاق 
گنجهای طال بود 
گشتند و دنیا پیش چشمشان تیره و تارتر

دلشکسته باز می
برندههای
نمود و تنها 
می 
قطعی این بازار که پولشان
از پ��ارو ب��اال میرف��ت،
سازندگان ،فروشندگان و

انزوای اقتصادی

ند و بس .یا در این سیاق ،هنوز در
مبلغان این دستگاهها بود 
خاطرها زنده است که در همین نزدیکی ،سودای دستیابی
به دس��تگاههای استخراج بیتکوین ،غوغایی در بازارها به
بود که به دلیل تازگی ،نیازی به توصیف بیش��تر
پ��ا کرده 
ارد و نیز ناگفته پیداست که باز برندگان واقعی و قطعی،
ند 
ند و سازندگان و مبلغان
فروشندگان تجهیزات استخراج بود 
باش��د صفتی برای این ابزارهای دروغین

و بس و اگر قرار
دستیابی به پول بادآورده عنوان شود ،چه عنوانی مناسبتر
از پوپولیسم.بازار سهام ،اما حکایت دیگری است ،جالبتر و
جذابتر .سکهای است که دو رو دارد؛ یک روی آن ،بازاری
واقعی و مش��روع و از همه مهمتر ،رسمی است برای اوراق
مش��هود و نامش��هود

بهاداری مبتنی بر داراییهای واقعی
ارد و در ایران
ک��ه در جهان ،قدمتی بیش از  400س��ال د 
بیش از نیمقرن و بس��یاری از اقتصاددانان و نظریهپردازان
نیز بهدرس��تی آن را یکی از ابزارهای توس��عه حقیقی در
کش��ورها میدانند .در این حوزه ،بورس اوراق بهادار ایران،
همانند بسیاری از بورسهای جهان ،پیشینه و کارنامهای

قابل قبول و در مقاطعی درخشان دارد .روی دیگر سکه اما،
بازاری است مبتنی بر هیجان ،احساس و شتابزدگی که
نتیجه طبیعی همان اشتیاق مذموم یکشبه پولدارشدن
اس��ت و از این رو وادی بس��یار خطرناکی است که بیشتر
ماند تا تفرجگاه یا حتی آوردگاه .در این روی
به پرتگاه می 
ارند که به باور نادرستشان ،افزایش
س��که ،مردمانی قرار د 
چشمگیر ثروت در کوتاهزمانی ،حتمی و تردیدناپذیر است.
شود که در بازاری
این باور نادرس��ت زمانی خطرناکتر می 
رسمی به نام بورس اوراق بهادار یا بازار سهام اتفاق میافتد
و نه در بازار غیررس��می و غیرمتش��کل دستگاه فلزیاب یا
تجهی��زات اس��تخراج بیتکوین .درس��ت به همین
دلیل است که سازمانهای بورس و اوراق بهادار در
کشورهای مختلف با مأموریت مهم حفظ سالمت
ش��دهاند .اهمیت
بازار و حقوق فعاالن آن تش��کیل 
شود که ماهیت
این س��ازمانها زمانی دوچندان می 
عوام��ل مهم اثرگذار بر قیم��ت اوراق بهادار ،بهویژه
سهام ،روشنتر شود .واقعیت آن است که تنها عامل
اثرگذار بر قیمت س��هام ،اطالعات است که در سه
سطح اطالعات مربوط به شرکت ،اطالعات صنعت
خرد و کالن اع��م از اقتصادی و
و س��ایر اطالعات 
غیراقتصادی طبقهبندی میشود .نکته مهم در این
رابطه درستی و قابلیت اتکای این اطالعات است که
بورسه��ا مقرراتی دقیق و ظریف درخصوص کیفیت
ارند تا تش��خیص و تمییز
و کمی��ت این اطالع��ات د 
اطالعات واقعی از ش��ایعه ،تس��هیل ش��ود .تجربه ایران

اقتصاد ایران

ید
طرح جدید بانک مرکزی انزوای شد 
را نش��ان میدهد .بررس��یها نشان میدهد که از
زمان بازگشت تحریمها و محدودیتهای تجاری
و مالی اعمال ش��ده علیه ای��ران ،درآمدهای ارزی
حاصل از فروش نفت یکس��وم رقم پیشبینی شده در
الیحه بودجه س��ال  ۹۸بوده است .آنطور که مقامات
دولتی گزارش میدهند ،امسال نیز اتفاقی مشابه سال
گذش��ته را تجرب��ه خواهیم کرد .در نب��ود دالرهای
نفتی ،ذخایر ارزی کش��ور ب��ه میزان زیادی کاهش
یافته و تامین کاالهای اساس��ی و داروهای موردنیاز
کشور نیز با دش��واریهای زیادی همراه بوده است.
اگرچ��ه صادرات برق و گاز ب��ه همتایان تجاری ایران
از جمل��ه عراق ادامه دارد ،با این حال ایران از دریافت
درآمدهای دالری حاصل از صادرات این اقالم عاجز

و جهان نش��ان داده اس��ت که هرگاه نظارت بر بازار سهام
دقیق و حرفهای صورت گرفته و از طرف دیگر نااطمینانی
در س��طح پایینتری بوده ،فعاالن بازار نیز حرفهایتر عمل
اند و در این میان ،میدانی برای یکهتازی شایعهسازان
کرده 

و مبلغان دروغین پوپولیست که روی اشتیاق سیریناپذیر و
کردهاند ،نماند.
شتابزده مردم سرمایهگذاری 
برعکس هرگاه رواج ش��ایعه بیش��تر از اطالعات قابل اتکا
رون��ق گرفته ،نتیجه معام�لات بازار ،بهوی��ژه درخصوص
مردم عادی که اغل��ب برخوردار از دانش و تجربه حرفهای
در بازار س��هام نیز نیس��تند ،ناگوارتر از آن بوده که بر سر
جویندگان طال در کویر مرکزی آمده اس��ت.تجربه مبتنی
بر س��ه دهه فعالیت نویس��نده این س��طور در بازار پول و
هد که بازار سهام ،از آغاز سال جاری،
سرمایه ،نش��ان مید 
روزهای بیس��ابقه و بس��یار حساسی را از س��ر گذرانده و
میگذراند .مشاهده افراط شگفتآور هموطنان در گرفتن
خرید سهام ،بدون آنکه بسیاری از آنان حتی
کد بورسی و 

رسد به
نام دقیق ش��رکت یا نوع فعالیت آن را بدانند ،چه 
عملکرد و اطالعات مالی ش��رکتهایی که سهام آنها

نتایج
معامله میش��ود ،در عین حال که از منظر مشارکت مردم
در مالکیت بنگاهه��ا و بهجریانافتادن نقدینگ��ی در بازار
غیرمولد و

سرمایه ،به جای س��رمایهگذاری در داراییهای
راکد مایه خوش��حالی و امیدواری است ،هر ناظر حرفهای

کنندهترین نکته در این
و آگاهی را نگران میکن��د .نگران 
وادی «بیشواکنشی» است که در ادبیات مالی انگلیسی به
شود و در ادبیات فارسی ما
آن  Overreactionگفته می 
سردیکردن با دانهای
معادل َمثَل گرمیکردن با یک مویز و 
از غوره است.
چند هفته پیش ،بس��یاری از مردم و
در حالی که تنها در 
برخی مس��ئوالن ،به افزایش پنجدرصدی قانع نبوده و در
پی افزایش ساعات معامله بودند ،در هفته گذشته ،سودای
افزای��ش قیمت را از س��ر خ��ارج کرده و در ت�لاش برای
ل کمترین کاهش بودند
جلوگیری از کاهش قیمت یا تحم 
ند تا شاهد
پیش��نهاد توقف برخی نمادها را میداد 

و حتی
کاهش بیشتری نباشند .این رویدادها ،شهریورماه را به دوره
حساس��ی برای بازار سرمایه تبدیل کرده است که چارهای
خاص میطلبد.چاره اما سهل است و ممتنع .نه تشویق به
خرید بیشتر
عرضه بیش��تر چاره کار است و نه واداشتن به 
توس��ط بازارگردانانی که در اصطالحی درس��تتر حقوقی
خوانده میشوند .چاره ،پذیرفتن رفتار طبیعی بازار و از این
رو ،طبیعی رفتارکردن با بازار است.
مانند تحریم ،احتمال
اگر در سالهای دور و نزدیک مواردی 
مانند انتق��ال قدرت از
جنگ یا تغییرات سیاس��ی بزرگ 
اصولگرایان به اصالحطلبان یا بالعکس ،بر ش��اخص بورس
بیشتر اثرگذار بود ،امروز ،رفتار سیاستگذاران اعم از مقامات
اقتصادی و غیراقتصادی در قوای س��هگانه و سایر نهادها و
چگونگی اتخاذ تصمیمها و اطالع رسانیها اثرگذارتر از سایر

مانده اس��ت .به این ترتیب بخشی از
داراییه��ا و اموال بانک مرکزی در
کشورهای طرف تجاری ایران راکد
مانده و امکان استفاده و بهرهگیری
از آنها وجود ندارد .از همینرو است
که بانک مرکزی به توافقات جدیدی برای
اس��تفاده از درآمده��ای ارزی خود
در تجارت با عراق دس��ت یافته
است.به باور کارشناسان ،طرح
جدید بان��ک مرکزی میتواند
داراییه��ای راکد ای��ران را به
جری��ان بیندازد و اس��تفاده از
آنه��ا را در ش��رایط تحریمی
ب��رای ای��ران ممک��ن کن��د.

شرایط سخت اقتصادی و ُمسکن موقتی
ضی ها

ول بع

به ق

اس�حاق جهانگیری ،مع�اون اول رییسجمهور
 :شرایط کشور از نظر معیش��ت ،بودجه دولت و ارزی
بس��یار بحرانی است .اگرچه بخشی از این نگرانیها به
ایجاد ش��ده است ،با این
واس��طه شیوع ویروس کرونا 
حال سهم تحریمها در این نگرانیها بسیار بیشتر است.

ب��رای فائق آمدن بر این نگرانیها ،توافق مبادله برق و
گاز با کاالهای اساسی و دارو با کشور عراق حاصل شده
است .نخس��ت وزیر عراق اعالم کرده که برای عبور از
شرایط دشوار در کنار ایران هستیم ،از این رو میتوان
روند مبادالت دو کش��ور در این خصوص
در خصوص 
ابراز امیدواری کرد .نخس��ت وزیر عراق اعالم کرده که
درخصوص حل مش��کالت انتقال پول به شیوه تامین
مواد غذایی و کاالهای اساس��ی با شما هم توافق کامل

داری��م و همکاری الزم را به عم��ل میآوریم .عالوه بر
هس��تند و

مند به همکاری
ای��ن تجار عراقی نیز عالقه 
ادهام مشکالت مرتبط با پرداخت ایران
شخصا دستور د 
حل شود .مصطفی الکاظمی همچنین نسبت به پایان
تحریمه��ا علیه ایران ابراز امی��دواری کرده و گفته که
امید داریم ش��رایط به حالت عادی بازگردد .تجارت در

هرچند به دلیل

دولت م��ن یک هدف اصلی اس��ت و

ش��ه مس��ت و جهان خراب و دشمن پس و پیش ،پیداس��ت کز این میان چه
خواهد برخاست!

در ی��ادواره تاریخی ایرانیان خاطره خوش از پیمان یا امتیازهای اعطا ش��ده به
کشورهای خارجی از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمیکند .پس از عهدنامه
فینکنشتاین ،میان دولت فتحعلیشاه با دولت ناپلئون بناپارت ،اولین عهدنامه
دوجانبه دولت ایران در آس��تانه دوران مدرن ،معم��وال طرف ایرانی بوده که یا
دست خالی مانده و یا زیان دیده است.روح جمعی ایرانیان قراردادهای گلستان و
ترکمنچای ،پیمان آخال (که بخش هایی از مناطق شمالی را از ایران جدا کرد)،
و معاهده پاریس (که منجر به از دست رفتن هرات گشت) را فراموش نکرده و با
اد  ۱۹۱۹و قرارداد
مقاومت گسترده در برابر واگذاری امتیاز تنباکو به رژی ،قرارد 
گس-گلش��ائیان اعتراض خویش را به زیان پی در پی این نوع روابط یکطرفه
نشان داده است.

آنطور که عبدالناصر همتی
اع�لام ک��رده ،کش��ور عراق
به ج��ای آنکه پ��ول حاصل تحلیلیات
از ص��ادرات ب��رق و گاز را به
ایران پرداخت کند ،کاالهای
اساس��ی و م��واد غذای��ی
موردنی��از ایران را تامین میکند .به این ترتی��ب بانک مرکزی میتواند
به بخش��ی از نیازهای ضروری کشور با وجود تحریمها و محدودیتهای
ناش��ی از آن پاس��خ دهد .با این حال اجرای این طرح ب��ا انتقاداتی نیز
هم��راه بوده اس��ت .به ب��اور برخی از کارشناس��ان ،این طرح ُمس��کنی
موقتی اس��ت و تنها برای دورهای کوتاه میتواند قابلیت اجرایی داش��ته
خود با جهان
باش��د .از این رو الزم اس��ت مقامات دولتی در م��راودات 
کنند و مسیر دسترسی به درآمدهای ارزی و نیازهای اساسی
تجدیدنظر 
کشور را هموار کنند.

ش��یوع ویروس کرونا دچار کاهش مبادالت شدیم اما
ای��ن مراودات در آینده نزدیک بین دو کش��ور تداوم و
وجود خوش
خواهد داش��ت.درمجموع و ب��ا 

افزای��ش
وجود دارد ،گروهی از

بینیهایی که در این خص��وص
ند که این طرح تنها در کوتاهمدت
کارشناس��ان معتقد 
تواند مثمرثمر باشد .به باور آنها توافق حاصل شده
می 
س��ازندهای است ،با

در ش��رایط تحریمی کنونی اقدام
این حال راهکار عبور از ش��رایط دشوار کنونی ،بهبود
دیپلماسی اقتصادی با جهان است ،به طوری که ایران
هد و در
بتواند روابط تجاری جدیدی با جهان ش��کل د 

اقتصاد جهانی حاضر شود.

صحنه
عباس آرگون ،نایبرییس کمیس�یون بازار پول
و س�رمایه ات�اق بازرگانی ته�ران  :هر طرحی که
کند باید
بتواند به تامین منابع موردنیاز کش��ور کمک 

مورد اس��تقبال قرار گیرد.در شرایط تحریمی کنونی،


خطر سهمگین تنها�یی استراتژیک ایران

ورود به پیمان و قراردادهای بینالمللی بر کام ایرانیان
شوربختانه ،طعم تلخی که 
ید آورده
نشانده ،گونهای امتناع ملی در مقابل همکاریهای بینالمللی را نیز پد 
که پس از انقالب  ۵۷رنگ بیگانههراس��ی و اصطالحا استعمارستیزی نیز یافته
اس��ت .در نتیجه حضور ایران در همکاریهای جدی بینالمللی شدیدا محدود
شده ،محدودیتی که بسیار نگرانکننده است .تنهایی بی بدیل ایران:امروز ایران
در جغرافیای سیاسی بسیار رقابتی و ملتهبی قرار گرفته است .رقبای منطقهای
مانند اتحادیه عرب ،شورای همکاری خلیج فارس  ،پیمان
ایران در تشکلهایی 
ناتو ،پیمان شانگهای ،اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع ،اتحادیه اوراسیا و غیره،
از انواع حمایت و طیف گسترده همکاری مشترک و متقابل در مبانی بنیادین
امنیت��ی خوی��ش برخوردارند .برعکس ایران با هیچ کش��وری در جهان پیمان
همکاری همه جانبه اس��تراتژیک ن��دارد .و -جز پیمان اکو -عضو هیچ اتحادیه
موثر ،جدی و فراگیر منطقهای یا بینالمللی نیز نیست .تعارفهایی مثل عضویت

متغیرهاست .در منظر نخس��ت ،سیاستگذاران ،مجریان،
باید رفتار
مردم و تمامی س��رمایهگذاران بالفع��ل و بالقوه 
بپذیرند و بازار آرام و متعادل را بر هر چیز

طبیعی ب��ازار را
دیگری مقدم بدانند .تنها در این شرایط است که نوسانهای
اد ش��ده و در بلندمدت ،نتایج به مراتب
بازار طبیعی قلمد 
فرایند اتخاذ

آمد و در منظر دیگر،
خواهد 

بهتری به دست
بهبود یافته و
باید 
تصمیمها ،بهویژه تصمیمهای اقتصادی 
مورد هر مس��ئلهای،
فرایند در 

پس از تکمیل درس��ت این
اطالعرس��انی بهموق��ع ،ش��فاف و باکیفیت انجام ش��ود.
اطالعرسانیهای مبهم ،پیچیده ،نادقیق و گاهی متناقض،
کارکرد خود

ممکن است در حوزههای سیاسی یا اجتماعی
را داشته باشند ،اما با طبیعت بازار اوراق بهادار سازگار نیست
مورد نیاز
و آرامش��ی را که امروزه بیش از هر زمان دیگری 
خواهد زد.

بازار است ،به هم
اقتصاد ایران

ارد ک��ه
اعتقاد راس��خ د 

نگارنده این جمالت
با تمام مسائل ریز و درش��تش ،امروز محکمتر از هر زمان
دیگری در تاریخ 40س��اله انقالب اس��ت و ب��رای این باور
باید به آن
ارد ک��ه در جای دیگری 
اس��تداللهای فراوان د 
شود که
پرداخت و در اینجا فقط به ذکر این نکته اکتفا می 
عبور از شرایط دشواری که تحریمهای بیسابقه بینالمللی
اقتصاد کش��ور تحمی��ل کرده بودند

ب��رای بهزانودرآوردن
و ش��رایط ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا نیز شدت آنها را
کرد و تنها یکی از این دو عامل برای فروپاش��ی
دوچندان 
اقتصادی بس��یاری از کشورها کافی است ،مهمترین دلیل
اقتصاد و بهبارنشستن برخی

برای اس��تحکام خیرهکننده
اقتصاد مقاومتی اس��ت ،اگرچ��ه راه درازی تا

از طرحهای
تنومند باقی است

بالندگی بیشتر و پربارترشدن این درخت
نباید فراموش یا انکار کرد.
موجود را هم 

و مشکالت مهم
در چنین ش��رایطی ،بازگرداندن آرامش به بازار س��هام که
ود فعاالن حرفهای بازار س��رمایه خارج
اکنون از دایره محد 
ش��ده و بخش مهمی از جامعه را دربرگرفته است ،اهمیت
رس��د هرگونه حرکتهای
فراوان دارد .از این رو به نظر می 
ش��تابزده در هفتههای آینده ب��رای افزایش غیرطبیعی
بود بلکه
نخواهد 

شاخص بورس و فرابورس ،نهتنها اثرگذار
فزاید و روغن بادام
ممکن است از قضا س��رکنگبین صفرا 
باید به سازمان بورس و اوراق بهادار فرصت
خشکی نماید .
اد تا ب��ازار را آرامتر و حرفهایتر مدیریت کنند
و اختی��ار د 
تا عرصه برای پوپولیس��م در بازار سرمایه تنگتر شده و از
هرگونه اظهارنظر غیرحرفهای و انتشار اطالعات نادرست،
کرد و از س��هامداران عمده نیز
مبه��م یا دوپهلو خودداری 
باید انتظار داش��ت ک��ه بازارگردانی حرف��های را جایگزین

کنند تا پاس سرمایههایی که
جمعکردن احساسی صفها 
وارد بازار س��هام شده ،بهتر از اینها داشته
در ماههای اخیر 
ش��ود .از این منظر هفته اول ش��هریور ،هفته مهمی برای
مدتها افت و خیز به شمار میرود.این
تثبیت بازار پس از 
مطلب را حجتاله صیدی نوشت.

محدودیتهای بس��یاری علیه ایران اعمال شده است
بتواند مواد

و همچنین در شرایط کرونایی ،طرحی که
اولیه و کاالهای اساس��ی موردنیاز کشور را تامین کند،
مورد اس��تفاده قرار گیرد.به گفته وی ،طرح جدید
باید 

بان��ک مرک��زی از جمله راههای جایگزینی اس��ت که
تواند فش��ارهای وارده از ناحیه تحریمها را کاهش
می 
باید از راههای تهات��ری در بخشهای
دهد .بنابرای��ن 
مختلف استفاده کرد.آرگون تصریح کرد :هر راهکاری
م��واد غذایی و

بتواند به تامین کاالهای اساس��ی،

ک��ه
داروهای موردنیاز کش��ور منجر ش��ود ،عبور از شرایط
تحریم��ی را آس��انتر میکن��د.وی خاطرنش��ان کرد:
راهکارهای اینچنینی اصولی نبوده و تنها ُمسکنهای
باید به س��متی
موقتی محس��وب میش��وند .بنابراین 
کرد که به برداش��ته شدن تحریمها علیه ایران
حرکت 
بینجامد.

در اجالس کش��ورهای اس�لامی یا امثال آن را فراموش کنید.رقبای منطقهای
ایران تکلیفشان روشن اس��ت .پاکستان عالوه بر اینکه قدرت هستهای است،
ارد ترکیه عضو ناتو اس��ت و کشورهای عربی
زیر چتر حمایت آمریکا نیز قرار د 
عالوه بر اتحادیههای گوناگون میان خودشان ،به دلیل حضور نظامی آمریکا در
هستند و تلویحا از سوی ناتو نیز حمایت میشوند.

خاکشان زیر چتر دفاعی آن
بعالوه ،اکثریت آنها -بخصوص امارات -با قدرتهای اروپایی پیمانهای مشترک
هند و چین
خود را با روس��یه و 
ارند و در دهه گذش��ته روابط 
نظامی و دفاعی د 
کردهاند.ایران ،چه آگاهانه و خودخواس��ته چه ناگزیر و ناخواسته ،به
نیز تقویت 
اتحاد جدی و متصل به قدرتهای بزرگ
گونهای راهبردی تنهاست و از هر گونه 
حد حاصل واقعیت طبیعی جغرافیای
محروم مانده است .اینکه این تنهایی تا چه 
ایران و تا چه میزان نتیجه تصمیمهای دولتهای حاکم برآن بوده است ،بحثی
تخصصی اس��ت خارج از ظرفیت این نوشته .آنچه آشکار است تنهایی ایران در
ید  ،سهمگین و دلهرهافزا است ،اما
یک سیس��تم منطقهای استوار بر توازن تهد 
اس��تاد جامعه شناسی

محمود صدری،

هنوز فرصت باقی اس��ت .این مطلب را
علیرضا قندریز ،تحلیگر روابط بینالملل نوشت.
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ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

شاسیبلن دمیخواهم
لطف اهلل س��یاهکلی نماین��ده قزوین ،الب��رز و آبیک در
مجلس در پی واکنش برخی نمایندگان به طرح دریافت
خ��ودروی دنا پالس به قیمت نصف بازار گفت  :من برای
بلند می
رفتن به مناطق کوهس��تانی و روستایی شاسی 
خواهم ،اگر این ماشین را بفروشم با  ۴۰۰میلیون تومان
اضافه هم نمی ش��ود شاس��ی بلند خری��د .در دوره قبل
نمایندهها شاس��ی بلن��د گرفتند ،دولت ب��ه جای اینکه

نماین��دگان را در مقابل هجمه اف��کار عمومی قرار دهد،
باید دفترکار  ،ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار


نمایندگان بگذارد.نماینده می بایست هزینه های نیروی
ازد و کار مردم
آمد را از جیب بپرد 
انسانی ،دفتر و رفت و 
را هم انجام دهد..
آمد به
چند دفتر ،پرداخت حقوق پرس��نل و رفت و 
اجاره 
همه نقاط نمایندگی بس��یار پر هزینه اس��ت در حالیکه
اس��تانداران و فرمانداران همه این امکان��ات را در اختیار
باید ش��أن یک نماینده از یک بخش��دار کمتر
دارند؛ چرا 
باشد و به او این امکانات را ندهند.حکایت خوردن همزمان

چماق و پیاز است .ما از جیب خودمان ماشین می خریم و

به مردم حق م یدهیم حساس باشند

ود  ۴ماه
احم��د امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیس��ه مجلس گف��ت :حد 

پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود
 ۲۲۰میلیون تومان قیمت داش��ت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به
ود ۳۰۰خودروی تهیه ش��ده بخشی
 ۶۰۰میلیون تومان رس��ید ،البته از حد 
پژو پارس و بخش��ی دیگر دنا پالس اتومات است .بنابراین ما در این زمینه با
خود خودرو نداشته
مش��کل مواجهیم و بعضاً برخی نمایندگان در حوزههای 
م��ورد نیاز آنها را تأمی��ن کند.ما به مردم حق

تواند اتومبیل
و مجل��س نمی 
میدهیم با توجه به مشکالتی که دولت در خصوص خودرو و دیگر مسائل به

وجود آورده ،نس��بت به این موضوع حساسیت داشته باشند ،اما مجلس برای

باید میکرد؟مجلس
تامین خودروی نماین��دگان و انجام امور نمایندگی چه 
شورای اسالمی در سالهای متمادی به نمایندگان ،راننده و خودروی دولتی
آمد در جلس��ات اختصاص میداد
د در حوزههای انتخابیه و رفت و 
برای ترد 
شد و هزینه استهالک
که این امر باعث تحمیل بودجه کالن به بیت المال می 
شد که خودرو بدون
راننده و خودرو نیز بسیار باال بود ،بنابراین تصمیم گیری 
گیرد تا به این ترتیب
راننده و با هزینه ش��خصی در اختیار نماین��دگان قرار 
میلیارد تومان به نفع بیت المال تمام ش��ود.خودروها بر اس��اس

ود ۱۱۰
حد 

نهمردمراضیهستند،نهنانوا و نهخدا!
کمپین نانواها شهریور امسال در فارس من به ثبت 
رسید
ک��ه راوی قصهها و دردهای نانواها ش��ده در این کمپین
گوید  ":بااینکه نانوایی ش��غل
نانوای��ی از مصائب اش می 
نکنند شهر

چند روز نان پخت
حساسیس��ت و اگر نانواها 
ریزد اما کسی به فکر نانواها نیست .قیمت نان دست
بهم می 
نکند ما نمیتوانیم
چند سال هم اضافه 
دولت اس��ت .اگر 
آرد را کمی گران
کاری کنیم .هر وقت دلش��ان خواس��ت 
کنن��د روی قیمت نان هم چی��زی اضافه میکنند .دیگر

آرد نیس��ت .دس��تگاه میخواهد،
انند که نان فقط 
نمید 
خمیرگیری میخواهد ،کارگر میخواهد .از زمان ش��یوع

در طول  ۴سال این ماشین اسقاط میشود؛ آیا این درست
باید پرداخت شود.
است که این هزینه از جیب من نماینده 
شد و
چند مدت پیش در منطقه "چغور" ماش��ینم خراب 

مجبور ش��دم با تویوتا یکی از مدیران برگردم؛ این درست
باشد و سطح زندگی مالیاش
است که نماینده مردم پیاده 
باید هم
اندازه یک بخش��دار منطقه نباشد .اینکه نماینده 
شود تا به
خود 
هد و هم سوار ماش��ین 
پول ماش��ین را بد 
هد که چرا ماش��ین
باید توضیح د 
کند و هم 
مردم خدمت 
خریده؛ جای س��وال دارد .اگر این ماش��ین ها حتی با ۵۰

چند برابر ش��ده اما قیمت نان ثابت مانده.
کرونا همه چیز 
چند ماه کم میآورند.
بعد از 
نیستند و 

همه پس��ر پیغمبر
آرد یاران��های را به مردم
باید نگه داش��ت .
حرم��ت نانوا را 
مزد نانوایی
هند اما منتش را سر نانوا میگذارند .وقتی 
مید 
هند ممکن است به خطا بیفتد .از سر ناچاری و برای
نمید 
تأمین حقوق کارگران و چرخاندن نانوایی .ممکن است نانوا
بتواند مغازهاش را بگرداند.
کند تا 
 ۱۰گرم از چانهاش کمتر 
گویند وزن چانه نان
ببرند می 
بجای اینکه قیمت نان را باال 
ش��ود و
ش��ود نان کوچک می 

را کم کنید .وقتی چانه کم
گویند ما قدیم که نان میگرفتیم
بیشتر میسوزد .مردم می 

میلیون تومان در اختیار نمایندگان قرار میگرفت باز هم
باید همه هزینه ها شامل
ش��د چرا که 
نماینده متضرر می 
بنزین ،هزینه تعمیر و نگهداری و افت ماش��ین را نماینده
بعد از  ۴س��ال نیز ماشین اسقاط شود ،در حالی
ازد و 
بپرد 
باید همه امکانات الزم شامل ساختمان ،ماشین
که دولت 
و پرس��نل را در اختی��ار نماینده قرار ده��د .در اینجا باید
بگویند این نماینده سرش

باشند و

مردم مدافع نمایندگان
بخورد و هم

هد و هم فحش
باید هم پول بد 
کاله رفته چرا 
بعد از  ۴سال مستهلک شود.
ماشین اش 

قیمت مصوب ش��ورای رقابت و با رعایت تمام ضوابط خریداری شده و سند
آنها به نام مجلس است.

آرد سست هم نمک میخواهد ،پس
اند و 
شده 
همه سست 
فش��ار خون مردم باال میرود .من قول میدهم نان خوب
دس��ت مردم بدهیم مریضیها کمتر میش��ود .نمیشود
کجدار و مریز عمل کرد .االن نه مردم راضی هس��تند ،نه
خانوادهای که نمیتواند

نانوا ،نه دولت و نه خدا! .سرپرست
هد عزت ن��دارد .اگر دردم یکی
خ��رج زن و بچهاش را بد 
رد نانوا
ب��ودی چه بودی ،اگر هم اندکی بودی چه بودی .د 
زیاد است اما گوش کسی بدهکار حرف نانوا نیست .جوری

ش��ده که «هر سال میگیم دریغ از پارسال».این روایت را
فردین آریش در فارس نوشت.

چرا قیمت تخممرغ نجومی شد؟

کرونا پدیده کار کودکان را شدت بخشید
حضور در خیابانها و س��بک زندگی متفاوتتری که
افراد در خطر ابتال به کرونا قرار
دارند بیش از س��ایر 
گرفتهاند .در ایران نی��ز اوضاع به همین ترتیب بوده
گویند بیش

است .آنطور که مسئوالن بهزیستی می
از 80درص��د کودکان خیابان��ی در زمره کودکان کار
ق��رار میگیرن��د .همچنین یافتههای رس��می تعداد
کودکان کار در ایران را 900هزار نفر تخمین میزند،
ام��ا پژوهشهای مختل��ف برای ش��مارش جمعیت
کودکان کار فعال در ایران به اعدادی بین سهمیلیون
تا هفتمیلیون نفر هم دست یافتهاند.
با اینکه تا ام��روز کارگروهه��ا و کمپینهای فراوانی
ب��رای مقابله با اش��تغال ک��ودکان راهاندازی ش��ده
و قانونگ��ذاران کش��ورهای مختل��ف ه��م قوانی��ن
سرسختانهای را در این زمینه از تصویب گذراندهاند،
اما کمتر کسی را میتوان یافت که افزایش روزشمار
ک��ودکان کار را ان��کار کن��د .نگاهی به آمار رس��می
هد که امروز 386میلیون کودک در فقر
نش��ان مید 
مزید بر علت
ش��دید به س��ر میبرند .حاال کرونا هم 
ش��ده تا 60میلیون کودک دیگر در خطر فقر شدید
محمد ش��ریعتمداری،

ق��رار بگیرند .در همین زمینه
وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ای��ران در توئیتی

مشهد گفت :افزایش

شهناز رمام عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر
شود تا نوزادی
گرد مجبور به بارداری 
فقر باعث شده دختر  ۱۴ساله زباله 
آورد  ۲۰تا  ۳۰میلیون تومان برای تامین مخارج زندگی
را که به دنیا می 
خود بفروشد.

خود را در حاشیه شهر نشان داده و بروز آسیبها
با بیان اینکه فقر چهره 

همچن��ان درح��ال افزایش و رفتن به ح��وزه زنان و کودکان اس��ت .آیا
پرداختن به این موضوع در حوزه اختیارت شورا و شهرداری است؟ خیر؛
ارد اما مدیریت ش��هری مسئولیت اجتماعی خود
موارد متولی د 
همه این 
کند و به معنای این نیس��ت که
ان��د که در این زمینه نقشآفرینی 
مید 
ایجاد نشده و مردم
دولتمردان دست روی دست بگذارند.تا کار و اشتغال 

اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی بیان کرد :برای واکسیناسیون تمامی  ۸۰میلیون ایرانی،

ناصر ریاحی عضو کمیسیون
باید برای
بود که البته با توجه به ملی بودن موضوع ،دولت 
خواهد 

میلیارد دالر اعتبار نیاز

ود هشت
عددی در حد 
بود و برخی کشورهای اروپایی از
هند از قیمت  ۱۰دالری واکس��ن کرونا گفته 
آن برنامه ریزی کند .ش��رکتی در 
ود هش��ت
قیمت بیش از  ۱۰۰دالری آن .از این رو برای واکسیناس��یون تمامی  ۸۰میلیون ایرانی ،عددی در حد 
باید برای آن برنامه ریزی کند.
بود که البته با توجه به ملی بودن موضوع ،دولت 
خواهد 

میلیارد دالر اعتبار نیاز


توزیع انحصاری خوراک دام و طیور در تعاونیها و اتحادیهها موجب شده اغلب
کنند و از
خود را تهیه 
نتوانند سهمیه متناسب با میزان مصرف 

تولیدکنندگان
سویی دیگر برخی از تولیدکنندگان و دالالن سهمیه دان مرغ را که به نرخ ارز
آزاد فروخته
 ۴۲۰۰تومانی توزیع میش��ود ،دریافت کرده ،در ب��ازار به صورت 
و جوجهه��ا را معدوم میکنند.موضوعی ک��ه در افزایش قیمت مرغ و تخممرغ
اعتقاد فعاالن این بخش ،ممنوع ک��ردن صادرات به

تاثیرگذار بوده اس��ت .ب��ه
ش��کل بخش��نامهای و بدون آگاهی از دالیل کاهش تولید ،یکی از عوامل مهم
بههمریختگی بازار بوده است .همچنین تجربه نشان داده اتفاقا در مواردی هم که
دولت جلوی صادرات را گرفته ،بازهم قیمتها در بازار افزایش یافته و جلوگیری
از صادرات تخممرغ صرفا منجر به از دست دادن بازارهای این محصول میشود
نخواهد داشت.

و عایدی دیگری

نوش��ت« :تخمی��ن زده میش��ود 60میلیون کودک
ب��ه 386میلیون کودکی که ام��روز در جهان در فقر
شدید هستند ،افزوده شود .بیم آن میرود که اثرات
گس��ترده اقتصادی و اجتماعی کرونا و گسترش فقر،
پدیده ش��وم کار کودک را تش��دید کند .همه ما باید
تالشه��ا و اقدام��ات همهجانبه ب��رای مقابله با کار
کودک را موثرتر و گستردهتر کنیم».
هد شاید دیگر سپر جنگ
اظهارنظری که نشان مید 
اقتصادی یک میلیارد دالری صندوق بینالمللی پول
نتواند در برابر فقیر ش��دن بی��ش از نیممیلیارد

ه��م
از جمعی��ت جه��ان از خ��ود مقاوم��ت نش��ان دهد.
درخواس��ت کمک مالی حدود  100کش��ور جهان از
صندوق بینالمللی پول بهخوبی وخامت حال اقتصاد
جهان را به رخ میکشد .جمهوری اسالمی ایران نیز
برای اولین بار در ط��ول حیات خود ،از این صندوق
کمک خواس��ته که فعال پاسخ روش��نی برای انتقال
میلیارد دالری نشنیده است.

منابع پنج
بهرغ��م ش��عارهایی که مس��ئوالن این صندوق س��ر
باید منتظر فقیرتر ش��دن جوامع باش��یم
میدهند ،
ک��ه در ای��ن بی��ن 60میلیون ک��ودک هم ب��ه فقر
ید دچ��ار ش��ده و در خط��ر ورود به ب��ازار کار
ش��د 

بارداری دختر ۱۴ساله برای فروش فرزند!

اعتبارنیازداریم

ماجرایحاشیهساز«دناپالس»
تحویل یک دستگاه خودرو دنا پالس اقساطی به نمایندگان
بود که توسط روح اهلل ایزدخواه نماینده مردم
مجلس خبری 
شد و واکنشهای بسیاری را به دنبال
تهران در مجلس اعالم 
خود در اینستاگرام نوشته
داشت.ایزدخواه در صفحه شخصی 
بود که در ابتدای ش��روع مجلس شورای اسالمی فرمی برای

ش��د تا نوع اس��تفاده از خودرو را
خودرو به نمایندگان داده 
کنند و بنده چون خودرو نداش��تم (همس��رم یک
انتخ��اب 
خ��ودروی ام وی ام  ١١٠ب��ه ارزش فعلی  ۵٠میلیون تومان
دارد) گزینه سوم و نوع خودروی دنا پالس اتومات را انتخاب
بعد از اعالم این خبر ،روح اهلل ایزدخواه
م.هرچند ساعاتی 

کرد
طی نامه ای به معاونت اجرایی مجلس ش��ورای اسالمی که
ک��رد که از دریافت خودرو دناپالس

کلی��د خودرو دناپالس نیز بر روی آن قرار داش��ت ،اعالم

منصرف ش��ده اس��ت اما واکنشها به این امر در شبکههای اجتماعی همچنان ادامه دارد.این
مطلب را فارس نوشت.

انقالبیگری و دنا پالس

بود االن سنگک شده اندازه تافتون .مردم نان
اندازه قدمان 
خوب میخواهند .ابر آمده باالی سر ما و همه جا را گرفته.
اب��ر گرانی و تورم و نابرابری ..نان قوت غالب بش��ر اس��ت.
خاصیتی در گندم هس��ت که ب��دن را تأمین میکند .اما
هند بیکیفیت است .وقتی سبوس
گندمی که به ما مید 
هند چطور
گیرند و به نانوایی تفالهاش را مید 
گندم را می 
بعد از
آید و 
نان باکیفیت بپزیم .وقتی ن��ان از تنور در می 
شود معلوم است که مردم ناراضی
یک دقیقه خش��ک می 
میشوند .فقط به نانوا هم اعتراض میکنند .دیگر نمیدانند
شود نمک زد .آردها
آرد بیکیفیت را نمی 
آرد خراب است .


اعتق��اد فع��االن و تولیدکنندگان دام و طی��ور ،ممنوع کردن ص��ادرات به

ب��ه
ش��کل بخش��نامهای و بدون آگاهی از دالیل کاهش تولید ،یکی از عوامل مهم
بههمریختگی بازار بوده اس��ت.در روزهای اخیر قیمت هر ش��انه تخم مرغ ۳۰
جهاد کش��اورزی
ع��ددی حتی ب��ه مرز  ۴۰هزار تومان نیز رس��ید .اخیرا وزیر 
صادرات بیرویه را عامل افزایش قیمت عنوان کرده است.در این زمینه بررسیها
هد در ایران س��االنه یک میلیون و  ۳۰هزار تن تخم مرغ در کشور
نش��ان مید 
مازاد بر مصرف داخلی است .همچنین
شود که  ۶۰تا  ۸۰هزار تن آن 
تولید می 

ود ۴۸هزار تن تخممرغ
هد طی  ۵ماه اخیر حد 
آمارهای صادرات نیز نشان مید 
از کشور صادر شده است .اما فعاالن و تولیدکنندگان دام و طیور ریشه نوسانات
را در کمی��اب ب��ودن خوراک یا همان دان مرغ میدانن��د .به گفته آنان ،وزارت
خود و
جهادکش��اورزی با انحصاری کردن واردات در ش��رکتهای زیرمجموعه 

امیر داداش�ی :مراجع رس��می از فعالیت ۹۰۰هزار
کودک کار در ای��ران حکایت دارند؛ اما نیمنگاهی به
آمار غیررسمی فعالیت بین سهمیلیون تا هفتمیلیون
کودک کار در ایران را تصدیق میکند .حال ش��یوع
جهانی کرونا ب��ه هیزمی در آتش اش��تغال کودکان
تبدیل ش��ده و ه��ر روز ب��ر جمعیت ای��ن کودکان
محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون،

میافزاید .چنانکه
کار و رف��اه اجتماع��ی توئی��ت کرده ،گس��ترش فقر
وج��ود آورده تا به

بر اثر ش��یوع کرون��ا بیم آن را به
ید به سر
جمعیت ۳۸۶میلیون کودکی که در فقر شد 
میبرند۶۰ ،میلیون کودک دیگر اضافه ش��وند .پیش
از این نیز «کینگز کالج» و «نش��نیل یونیورس��یتی»
از کاهش ۲۰درصدی درآمد مردم در نتیجه ش��یوع
کرونا و فقیر شدن حداقل ۵۴۸میلیون نفر خبر داده
بودند که طبیعت��ا این خانوادهها ظرفیت بیش��تری
خود در ب��ازار کار خواهند
در بهکارگی��ری فرزندان 
داش��ت.حمایت از اقش��ار آس��یبپذیر در برابر کرونا
ش��اید کلیدیترین نکتهای باشد که رئیس صندوق

بینالمللی پول به آن اشاره داشته است.
در این بین میتوان کودکان کار را از آسیبپذیرترین
این اقشار برشمرد؛ کودکانی که در این مدت بهدلیل
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ق��رار میگیرند .به نظر میرس��د  12ژوئن ،مطابق با
 23خ��رداد ،هم که بهعنوان روز جهانی مبارزه با کار
ک��ودکان انتخاب ش��ده ،صرفا در ح��د حرف و کالم
باقی مانده و سیاس��تگذاران هم اعتنای چندانی به
آن ندارند.
چنانکه الیح��ه حمایت از ک��ودکان و نوجوانان در
ایران که  11س��ال پیش به تصویب مجلس رس��یده
ب��ود ،بهتازگی رای مثبت ش��ورای نگهبان را گرفت.
طبق این الیح��ه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مکل��ف اس��ت ب��رای پیش��گیری و مقابله ب��ا آزار یا
بهرهکش��ی اقتصادی از اطفال ب��ر اماکن کار نظارت
موثر داشته باشد.
ش��اید اگ��ر ای��ن الیح��ه زودتر ب��ه قان��ون تبدیل

میش��د ،امروز دیگر صحبت از فعالیت س��همیلیون
ت��ا هفتمیلیون ک��ودک کار در ای��ران یک کابوس
باورناپذیر قلمداد میش��د ،شاید دیگر اتباع خارجی،
ای��ران را بهعنوان مقصد بهرهکش��ی از کودکان خود
انتخاب نکردند .دیگر همین معدود پدران و مادرانی
که ب��رای تامی��ن مالی خود اق��دام ب��ه فرزندآوری
میکنن��د در جامع��ه پیدا نمیش��دند .حال تصویب
چنین قوانینی را میتوان به فال نیک گرفت ،مشروط
بر آنکه اجرای دقیق آن هم به  11س��ال یا بیش��تر
باش��د و دولت ایران بتواند س��هم

زمان نیاز نداش��ته
خود از فقیر ش��دن 60میلیون ک��ودک در جهان را

کاهش دهد.

توانند در نقاط برخوردار
باشند با هزینههای روزافزون نمی 

رآمد نداشته
د 
روند بدین ترتیب هرچه
شوند و به سمت حاشیه ش��هر می 
ش��هر ساکن 
به جمعیت حاش��یه ش��هر افزوده شود ،آس��یبهای اجتماعی نیز بیشتر
میشود.
گس��ترش حاش��یه نش��ینی ،افزایش فقر ،کودک کار و زباله گردی را به
ارد که اکنون زباله گردی ش��امل حال زنان نیز میشود؛ افزایش
دنبال د 
شود تا نوزادی
گرد مجبور به بارداری 
فقر باعث شده دختر  ۱۴ساله زباله 
آورد  ۲۰ت��ا  ۳۰میلیون تومان و ب��رای تأمین مخارج
را ک��ه به دنیا می 
خود بفروشد.
زندگی 

کردهاند
 ۱میلیوندانشآموزترکتحصیل 

در سال تحصیلی  ۹۶-۹۵نزدیک به  ۷۴۸هزار دانشآموز از تحصیل بازمانده و همچنین نزدیک به  ۲۵۷هزار
نفر دیگر نیز در همان سال ترک تحصیل کردهاند.
ب��ه گ��زارش آماره��ا نش��ان میده��د در س��ال تحصیل��ی  ۹۶-۹۵نزدی��ک ب��ه  ۷۴۸ه��زار دانشآم��وز
از تحصی��ل بازمان��ده و همچنی��ن نزدی��ک ب��ه  ۲۵۷ه��زار نف��ر دیگ��ر نی��ز در هم��ان س��ال
ترک تحصیل کردهاند.

مرد بودن و انقالبی گری حضور در میدان جنگ بود
هر شاخصه ای معیاری دارد ،زمانی معیار 
و سینه سپر کردن در مقابل دشمن اما معیارهای امروز تغییر کرده است .انقالبی گری امروز
فساد و ناپاکی و تالش و خدمت است برای
معیارهای دیگری دارد .معیارهای امروز مبارزه با 
رفع مشکالت بی شمار معیشتی و اقتصادی مردم .معیار امروز مبارزه با دالر  27هزار تومانی
بیاید بدون عذر
کند به میدان 
تواند این دردها را چاره 
پراید  100میلیونی .هر کس می 
است و 
بگویند "نمی گذارند" و

بعد از مدتی ناکارآمدی
بکارند و 

و بهانه! نه اینکه اول برای مردم بهار
کاشتند تحریم نبودیم.

"تحریم" هستیم! گویی زمانی که برای مردم بهار می
چند شاخصه مهم دارد:
انقالبی گری امروز 
فس��اد آن هم به دور از تعصبات جناحی و سیاسی .اینکه در

 -1پاک دس��تی و مقابله با رانت
کنید و در مقابل ش��بهات انتخاب رییس
رد اعتبارنامه یک نماینده رگ گردن کلفت 
قضی��ه 
دیوان محاسبات سکوت! این انقالب گری نیست.
کارآمد بودن و در خدمت مردم بودن و به دنبال حل معضالت اساسی مردم بودن ،آن هم
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بلند داشتن و ناسزا گفتن به دیگران .رهبر
تعهد نه فقط صدای 
با کار کارشناسی و تخصص و 
معظم انقالب فرمودند(( :راه شکست دادن امریکا کار است کار و کار)) .برادران انقالبی ،مرگ
اد مردم برسید.
لگد کردن پرچم امریکا هنر نمیخواهد ،به د 
بر امریکا گفتن و 
 -3وقت شناسی ،تدبیر و بصیرت از دیگر شاخصه های انقالبی بودن است .گرفتن دنا پالس
ارند ترمز گرانی خودرو کشیده
 300میلیونی با شرایط اقساطی آن هم زمانی که مردم انتظار د 
د و نمایندگان آنها مدعی خودروسازان شوند ،از
فاسد جمع گرد 
ش��ود و این بازار نابس��امان و 

عقل و بصیرت و تدبیر و وقت شناسی به دور است.
وقت��ی از یک رانت کوچک چ��ون "دناپالس" نمیگذرید ،تکلیف دیگر رانتهای بزرگ که در
کنند یا به
خود را روشن 
ارید چه می شود!؟ نمایندگان مدعی انقالبی گری تکلیف 
پیش رو د 
ارید یا اینکه لقب "
برسید و دست از هیجان های سیاسی برد 

مطالبات و گرفتاریهای مردم
ارید و این لقب را برای مردم و انقالب به یادگار بگذارید.این
خود برد 
انقالبی گری " را از روی 
مطلب را حسام بابابیگ نوشت.

زندگینمایندگانمجلسژاپن

باید به فکر
محمود جامس��از تحلیلگر مسائل اقتصادی:بیان کرد :متاسفانه نمایندگان مجلس 

باشند اما میبینیم به دنبال خودروی دنا پالس و شاسی

معیش��ت مردم و رفع مشکالت آنها
باید در خانههای  ۴۵متری زندگی کنند
هستند این در حالی است که نمایندگان ژاپن 

بلند

باشند تا مشکالت مردم را به درستی درک کنند.در حال حاضر

د داشته
و با تاکس��ی هم ترد 
ایجاد شده بین فقیر و غنی است که باید
مس��اله اصلی خطر فقر نیس��ت بلکه فاصله طبقاتی 
هستند و سایر دهکها و حتی

افراد جامعه مالک ثروتهای بادآورده
رصد 
گفت بین  ۴تا  ۵د 
دهک  ۹نیز در حال ریزش به سمت پایین و حرکت به سمت فقر هستند .متاسفانه نمایندگان
باشند اما میبینیم به دنبال خودروی دنا

باید به فکر معیشت مردم و رفع مشکالت آنها
مجلس 
باید در خانههای  ۴۵متری
هستند این در حالی است که نمایندگان ژاپن 

بلند
پالس و شاسی 
باشند تا مشکالت مردم را به درستی درک کنند.

د داشته
کنند و با تاکسی هم ترد 
زندگی 

یک بشکه انار و یک بشکه نفت

اد ش��مس مول��وی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان آبمیوه و
مهرد 
کنسانتره ایران :بیان کرد :در ایران پتانسیل صادرات و ارزآوری بسیار باالیی در زمینه آبمیوه
ود  ۱۵برابر نفت ارزآوری
تواند حد 
وجود دارد ،به طوریکه یک بشکه آبمیوه انار می 
و کنسانتره 
داش��ته باش��د.صنعت آبمیوه و کنسانتره طی چهار ماه اول سال  ۹۹بیش از  ۳۸میلیون دالر
به وزن  ۴۸هزار تن صادرات داش��ته که عمدتا به پاکس��تان و ترکیه و افغانس��تان و روسیه و
مقداری هم به آلمان صادر ش��ده است.در ایران پتانسیل صادرات و ارزآوری بسیار باالیی در
ود ۱۵
تواند حد 
وجود دارد ،به طوریکه یک بش��که آبمیوه انار می 

زمینه آبمیوه و کنس��انتره
مانند زعفران و پسته
باشد که از این نظر یک محصول استراتژیک 
برابر نفت ارزآوری داش��ته 
به حساب میآید.

اطالعند یا ذینفع!

برخی اعضای شورا یا بی

طهماس��ب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت :اکثریت اعضای شورای پول
هستند و در جلسات این شورا به دنبال سهم خواهیاند .اعضای شورای

و اعتبار ،مشتری پول
هستند و از انجام فعالیتهای

پول و اعتبار در کشورهای دیگر  ۲۴ساعته در خدمت این شورا
اقتصادی بخش خصوصی و دولتی منع میشوند .ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در الیحه
ید بانکداری بدتر شده است!
جد 

از مردم عذرخواهی میکنم

همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه برنامه تلویزیونی تیتر امشب در پاسخ به این که
آیا از قیمت اقالم اساس��ی باخبرید ،بیان کرد :باالخره به صورت هفتگی لیس��ت قیمتها را
به رئیس جمهور اعالم میکنیم .در جریان افزایش قیمتها هس��تیم و این.طور نیس��ت که
بی خبر باشیم .در منزل هم همسرم قیمتها را به بنده اعالم میکند و او هم همانند سایر
مردم از گرانیها ش��اکی اس��ت .فشار تحریمها کار را س��خت کرده و شرایط بر همه سخت
ش��ده است .فش��ار بر طبقات پایین را درک میکنیم ،به س��هم خودم از فشار اقتصادی که
م��ردم را آزار داده اس��ت عذرخواهی میکنم ،اما این را هم میگویم که تمام تالش��م را به
عنوان یک عضو کابینه انجام داده ام ،ولی در برخی موارد مش��کالت حل شدنی نبودند ،اما
خب ما ناامی د نشده و نمیشویم.

ماهنامه
خوش اخالق ها
و خوش ذوق ها
در حوزه اقتصادی و اجتماعی
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ته مقاله

طرح :کامبیز درمبخش

مدیر مسئول
خدمت خوانندگان محترم و س��روران مشترک و غیر مشترک که به نوعی پولی یا مجانی
هر ماه یک نس��خه جریده ما را دریافت می کنند  ,عارضم که این قضیه بر قاریین معظم
پوش��یده و مخفی نیس��ت که در این دوران وانفسای گرانی کاغذ وسرانه مطالعه یک صدم
ثانیه در روز هموطنان فرهیخته  ,جیگر ش��یر و س��ر پر سودا می خواهد که جریده داری
کنی .اوضاع ما به مثل مستاجری می ماند که هر ماه رویش را برنگردانده آخر ماه می شود
و خس��تگی کار از یک طرف و چمچاره پرداخت هزینه های اصلی و فرعی و بالخص چک
چاپخان��ه از طرف دیگر روزها و ماهها و س��الهای آینده را چ��ون زهر بر ما کوفت و خواب
به چش��مانمان حرام می کند.منظور این اس��ت که با تمام این وزاریات سعی کردیم از قلم
نویس��ندگان زبردس��ت آب زیرکاه و طنزیم کنندگان نامی دیروز و امروز که کم هم الکی
نیس��تند مس��تفیضتان کنیم .نتیجه اینکه جریده ای که به طبع و نظرتان می رسد یکی از

انند و به روی مبارکش��ان نمی آورند آن هم
هزاران نبوغ نهانی ماس��ت که بعضی ها می د 
به دالیلی که ما می دانیم و ش��ما نمی دانید و بهتر اس��ت خودتان را درگیر مشکالت ما
نکنید .به قول قضیه تق ریز نومچه هدایت خان عزیز که اگر می دانس��ت هواخواه پر و پا
قرصی چون ما دارد هر گز از افس��ردگی در عنفوان جوانی در غربت خودکش��ی نمی کرد
,خوش��بختانه بر عکس خیلی از س��ایر همکاران یک کلمه از جاهای دیگر بدون ذکر منبع
دزدی نکرده ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی نداشتیم  .و اما قضیه رنگ عوض کردنمان
را به پای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید  .بلکه بدلیل پاره ای منظور بعضی مشکالت
فنی در چاپ هیئت تحریره تصمیم به دورنگی گرفتند ,س��و تفاهم نباش��د ،منظور همان
چاپ دو رنگ بود که مالحظه می فرمائید .وایضا بقول قضیه وای بحال نومچه صادق خان
 ,جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید :
کند و ما خبردار
وای بحال آن کس��ی که از س��بک و س��یاق تک و آس ما کپی برابر اصل 
شویم که وا مصیبتا به حالش  ,آن سرش ناپیدا که اگر کسی پا روی کفش ما بگذارد.
وای بحال آن کسی که اقدام به انتشار مطالب ما بدون ذکر منبع کند.
کند که
انتقاد کند  ,نطق و مس��خره 

بگوید ,

وای بحال��ش اگ��ر از ما و نویس��ندگان ما بد
رسواش می کنم من .
و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه دوست بزرگوارمان  ,در پیشگاه ادبا و فضالی جلیل القدر و
نماناد که اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس

ارباب علم و دانش پوشیده و مخفی
کم��ر هم��ت بر میان بندد و به ما آگهی دهد و مش��ترک ش��ود ,م��ا را در امر خیر ی که
نماید عالوه بر س��هیم ش��دن در ثواب آن به عنوان اسپانسرینگ و حامی در

گفتیم یاری
تمام صفحات با درج لوگو تجلیل و قدردانی می گردد .باشد که اشخاص دیگر تشویق شوند
کنند و فقط سنگ
د  .البته نه اینکه کار و بار زندگی خودش��ان را ول 
و عبرت س��ایرین گرد 
ما را به س��ینه بزنند .در پایان به قول تقدیم نومچه هدایت  :ای خوانندگان معظم و گرامی
اوند حامیان و
! ما این جریده را با کمال احترام  ,دو دس��تی  ,تقدیم می کنیم به ش��ما .خد 
تعریف کنندگان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد!

ملکه انگلیس جایزه هاروی واینستین را
باطل کرد

ملکه الیزابت دوم ،نشان امپراتوری انگلیس را از هاروی واینستین تهیهکننده سینما پس گرفت.به نقل از
این دیوایر ،هاروی واینستین  ۶۳ساله به دلیل تعرض و آزار جنسی به  ۲۳سال زندان محکوم شده است.
ملکه الیزابت دوم هم نشان فرمانده عالی مقام امپراتوری انگلیس را که در سال  ۲۰۰۴به این تهیه کننده
اهدا ش��د ،باطل کرد .ملکه الیزابت اعالم کر د نام او از تاریخچه کسانی که این نشان را دریافت کرده اند،
حذف خواه د ش��د.این جایزه که به اختصار  CBEنام دارد ،به افرادی داده میشو د که فعالیتی متمایز و
مبتکرانه انجام داده باشند.طبق گزارش ورایتی در بیانیه دولت انگلیس آمده است ،انتظار میرو د کسانی
که این نشان را دریافت میکنن د انسانی خوب باشن د و خوب بمانند .به همین خاطر کسانی که این نشان
را دریافت کرده ان د در صورتی که گناهکار شناخته شون د و یا اعمالی مجرمانه انجام دهند ،جوایزشان سلب
خواه د ش��د.هاروی واینستین تهیهکنندگی فیلم سینمایی «شکسپیر عاشق» محصول انگلیس و آمریکا
( )۱۹۹۸را انجام داد .فیلمی که هفت جایزه اسکار از جمله جایزه بهترین فیلم و همین طور بهترین بازیگر
زن برای جودی دنچ را به ارمغان آورد.

آمار شهدا و ایثارگری های زنان در دوران جنگ

بر اس��اس آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی زنان قهرمان ایران  ۶هزار و ۴۲۸نفر شهیده در
طول سالهای جنگ که بیشتر آنها در بمباران و موشک باران شهرها به شهادت رسی دهاند.طبق آماری به نقل
از نش��ریه داخلی بنیا د ش��هی د و امور ایثارگران 500 ،نفر از این افراد ،رزمنده بودند ،بیشتر این زنان مجر د و
 2500نفر از آنان در س��ن  10تا  30س��ال بودند.براساس آمار بنیا د جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور
 ۱۳۸۱به تفکیک جنسیت و گروههای جانبازی منتشر شد ،تعدا د کل جانبازان زن  ۵هزار و  ۷۳۵نفر است
که از این تعدا د  ۳هزار و  75نفر باالی ۲۵درص د جانبازی دارند.درباره تعدا د اسرای زن جنگ تحمیلی ،آمار
روشنی منتشر نشده ،اما در برخی منابع از رقم  171اسیر زن در طول جنگ هشت ساله گفته شده است.
همچنین در طول ۸سال دفاع مقدس ۲۲هزار  808امدادگر و ۲هزار و  276پزشک زن به جبههها اعزام شدند.
ق رزمندگا ن برای
ب و تشوی 
فعالیت هایپشتیبانیو تدارکاتی :زنا ن کشورمانعالوه بر اینک ه در ترغی 
ت خانوا ده ،مدیریتخانهرا ب ه عهدهداشتند ،در ستادهای
ب سرپرس 
حضور در جبههها مؤثر بودن د و در غیا 
ی و غیرنق دی ،جمعآوری
ی نیز فعاالنهحضور مییافتن د و با انجاماقداماتینظیر ارائ ه کمکهاینق د 
پشتیبان 
س و آذوق ه برایرزمندگا ن و ....
ی ب ه جبه ه ها ،تهی ة لبا 
ی مردمی ،تقسیمو بست ه بندیموا د ارسال 
ک ها 
کم 
ی نمیتوانستن د در جبههها حضور مستقیم
ی ک ه ب ه نوع 
ن آ ن دست ه از زنان 
حضور چشمگیری داشتند .بنابرای 
ی و تدارکاتیجبران
ت هایپشتیبان 
ق انجامفعالی 
داش��تهباشند ،فقدانحضور عینیدر جبههها را از طری 
مینمودند.
ل زن��انو دخترانیرا ک��هبا گذران دن
ی و درمانی:هرگز نمیت��واناز یا د بر د خی 
فعالی�ت ه�ایام�دا د 
ط مق د م و پشتیبانی ،پروانهوار
ت امدادرسانی ،فو ج فو ج بهجبههها هجوم بردهو در خطو 
دورههایکوتاه م د 
ی میچرخیدن د و جراحاتآنا ن را با تفق د و صبوریمادرانهالتیام
گ تحمیل 
گر د مجروحا ن و مصدوما ن جن 
ی صحراییو نیز در شهرها بر عهدهزنانفداکار ،بهیار،
میبخشیدند ..سنگینترینوظیف ه در بیمارستا ن ها 
پرستار ،و پزشکبودهاست .پرستاریاز مجروحینجنگ ،انتقالمجروحین ،نظافتبیمارستانها ،شناسایی
ی از اجس��ا د مطهر شهدا و ...هم ه نشانگر شور انقالبیو
ی نگهبان 
ن برایتدفینآنانو حت 
ش��هدا ،حفر زمی 
ی داشتند.
ی بیشائبها 
ت و ایثارگر 
س فعالی 
ک دفاعمق د 
ی زنا ن مجاهدیبو د کهدر تداومو تدار 
انساندوست 
ط ب ه شهدا توسطزنانانجام
ی از امور مربو 
ی بهخانوادهرزمندگان:بسیار 
فعالیتهایمربوطبهشهدا و رسیدگ 
ی تخلیهشهدا در مناطقجنگی ،مراکز معراجشهدا در شهرستانها و واحدهایتعاوندر پایگاه
میشد .ستادها 
ی ب ه خانوادةرزمندگان
ن رسیدگ 
ن زمینهبهرهمن د گردی دهاند .همچنی 
ت زنا ن در ای 
ی نیز از خدما 
ی نظام 
ها 
ی انصارالمجاهدینانجا م میشد
ب واحدها 
ط بانوانو در قال 
و شهدا و دلجوییاز آنها نیز در هم ة موار د توس 
ک ه هنوز ه م ادامهدارد.
ت زناندر جبههها ،تقویتروحیهرزمندگاناز طرق
ی از حیاتیتریناقداما 
تقویتروحیهرزمندگان :یک 
ت جبههها از
ی زنانبا مردها و مهم تر از آن ،انجا م هرگون ه کاریک ه برایتقوی 
ف بو ده اس��ت .همراه 
مختل 
عه ده آنها بر میآم د قطعاً در روحی ه مردها تأثیر ش��گرفیبجا گذاش��ت ه و آنا ن را برایتداومدفاعو تحمل
ی ها آما دهتر میساخت .افزو ن بر روحیهشها دتطلبی ،صبر بر مصیبتعزیزا ن و رضایتو بلکهترغیب
سخت 
ق فرزندان ،همس��رانو برادرا ن بهحضور در جبههبیش��ترینتأثیر را در روحی ه رزمندگاناسالم
و تش��وی 
ن ها بو د کهصحنههاییبیهمتا و استثناییرا از یکملتدر حا ل دفا ع جلوهگر ساخت
میگذاشتو همی 
و آنانرا جاودانهنمود.
ل اعزامکثیریاز مردا ن ب ه جبهه ،شها دت،
ی حاصلاز جنگ :ب ه دلی 
مواجههو مقابلهزنانبا پیآمدها 
ی آ ن مستقیماً متوجهزناناست ،و از
ی و روان 
ی روح 
ت شماریاز آنها فشارها 
مجروحیت ،جانبازیو اسار 
ش آنا ن میگذارد .بای د زنا ن را بهعنوا ن مهم ترینگروه
طرفیمسئولیتادارهگوناگو ن خانهرا تماماً بر دو 
گ و میزا ن همراهیآنانبا
س نحوةمواجههآنانبا تبعاتجن 
ت جبههقلمدا د کرد .بر ایناسا 
حاضر در پش 
ی میزانموفقیتیکجنگ
ص ها 
ی از اساسیترینشاخ 
مس��ئوالنو نیروهایرزمنده رابای د ب ه عنوا ن یک 
ارزیابی کرد.
ی بهمنصة
گ تحمیل 
ی کهاز ناحیةزنانقهرمانایرا ندر جریا ن جن 
ی و استقامت 
بهجرئتادعا کر د کههمراه 
ی زنا ن صدر اسالمبا هم ه فداکاریها
چ زمانیو در هیچمنطقهایاز جها ن سابقهندارد .حت 
ظهور رسی د در هی 
ی آندوره
ی ابعا د جنگها 
ک بو د ن و سادگ 
ب کوچ 
گ ها از خو د نشا ن دادن د ب ه سب 
ی کهدر جن 
ت های 
و رشا د 
ی زنانایرانیدر جریا ن دفاع 8سال ه مواجهنبو دهاند.مقاومتو فداکاریاینزنان
ی ها 
هرگز با مصایبو سخت 
ت کهقلمو بیاناز ذکر آ ن عاجز ،بلک ه شرمسار است.پاین
ی آنچناناعجابانگیز اس 
گ تحمیل 
گ در جن 
بزر 
مطلب را پژوهش خبری صدا و سیمانوشت.
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بازتعریفرجلسیاسی
اش��رف بروجردی مش��اور و عضو کمیته زنان و جوانان
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام:ب��ه نظر می رس��د
ش��ورای نگهبان نيز مترص د اين است که با جامعه زنان
همراهی داشته باشد .نباي د اين طيف به دليل زن بودن
ردصالحيت شوند .ما اين بحث را درمور د خبرگان رهبري
ني��ز داريم و در اين جامعه نيز زن��ان حق کانديداتوری
ندارند.غيرممکن نيس��ت که خانمي کانديدا شده و وارد
عرصه انتخابات ش��و د و براي رياستجمهوري کار کند.
اي��ن ظرفيت در زنان سياس��ي جامعه ما وج��و د دار د و
آنها ميتوانن د خو د را مطرح کنن د و کانديدا ش��ون د حال
اينک��ه راي بياورن د يا نه؛ اين ب��ه اقبال مردم برميگر دد
ک��ه چقدر از اين وضعيت اس��تقبال کنند .البته به نظر
من اين اقب��ال در جامعه ما وجو د دار د چون هم تجربه
جدي��دي براي جامعه و مردم اس��ت.اين فکر کمکم در
اذهان رش د ميکن د که مديريت زنان اگرچه مور د سوال
قرار ميگير د ولي به لحاظ عملکردي توانايي پيش��برد

اهدافي را که براي خودش��ان ترسيم کر دهان د يا قانون به
آنها القا کرده اس��ت و بيان ش��ده و اينکه سياستهاي
کلي نظام از آن حرف ميزن د حرکت خوبي وجو د دارد.از
اين رو من فکر ميکنم اگر خانمهايي باشن د که کانديدا
ش��وند ،همانطور که قبال هم از اي��ن حرف زده بوديم و
خانم اعظم طالقاني اين شجاعت را داشت که پيش بيايد
و کانديدا ش��و د و اين س د را شکس��تن د باز هم ميتواند
چنين مواردي ديده شود.به نظر ميرس د شوراي نگهبان
نيز مترص د اين اس��ت که با جامعه زنان همراهي داشته
باش��د .نباي د اين طيف به دلي��ل زن بودن ردصالحيت
شوند .ما اين بحث را درمور د خبرگان رهبري نيز داريم
و در اي��ن جامعه نيز زنان ح��ق کانديداتوري ندارند.اول
گفته ش�� د اجتها د و امتحان و ...و دو س��ه زن با فشار و
جهتگيري زنان ديگر وار د مس��اله ش��دن د چون به آنها
گفته ش د شما که مجتهده هستي د بروي د و ببيني د حاصل
چه ميش��ود؟ حاصل اين ش�� د که تهدي د شدن د که اگر
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بخواهي د بيايي د و امتحان بدهي د ما ش��ما را نميپذيريم.
بنابراين اگر مالک عمل براي ش��وراي نگهبان نباي د اين
باش د که چهره سياسي و رجل سياسي را انتخاب کنند
ميتواني��م اين ويژگيها را در مور د خانمها نيز بار کنيم
و چهرههاي سياس��ي شناختهش�� دهاي با مواضع روشن
باش��ن د و در عرصههاي مديريتي شناختهشده هستند.
چني��ن خانمهاي��ي در جامعه وجو د دارن د اگر ش��وراي
نگهبان همراهي کن د و به زنان جامعه اجازه حضور بدهد
صداي آنان نيز به گوش ميرسد.اگر اين ظرفيت فراهم
شود ،در بين برخي از بانوان توانايي وجو د دار د و ميتوان
تعريف رجل سياسي را بر آنها بار کر د و نه شرع و نه عرف
هيچيک اين مس��اله را ر د نميکنن د و يک زن ميتواند
در مقام رياس��تجمهوري قرار بگيرد.اين ظرفيت وجود
دار د و ما خانمهايي با اعتمادبهنفس داريم .اين زنان فکر
يدانند
ميکنن�� د ميتوانن د يک جامعه را اداره کنن د و م 
کم از مرداني که ام��روز در جامعه رئيسجمهور و وزير

چالشهای نامزدی زنان برای ریاستجمهوری
چالشهای حقوق برابر زنان در جامعه ما هنوز متع ددند ،اما انگیزه و ظرفیت
پیگیری برابریخواهی جنس��یتی نیز در جامعه ما پرتوان است.آیا در ایران
زنان میتوانن د برای ریاستجمهوری نامز د شون د و در رقابت انتخاباتی کار
را تا مرحله انتخاب شدن و نشستن بر کرسی ریاستجمهوری ادامه دهند؟
پاسخ به این پرسش ساده ،نیازمن د طرح چن د سوال و جواب است.
یک�م) آیا زنان همچون مردان از توانایی ذات��ی و خلقتی برای مدیریت و
رهبری جامعه برخوردارند؛ به عبارت دیگر آیا زنان با مردان در اس��تعدا د و
ظرفیت انس��انی برای حوزههای مختلف بهطور جوهری برابرند؟ صرفنظر
از نگاه فلس��فی و اعتقادی هر مکتب و مس��لک ،اگر بخواهیم با دی د قرآن
کریم به انس��ان جوابی به این پرس��ش بدهیم ،به چیزی جز برابری ذاتی
زن و مر د نمیرس��یم؛ چراکه ق��رآن بر خلقت نوع انس��ان از نفس واحده
یداند.
تصریح دار د و فضیلت انسانی بر انسان دیگر را تنها مبتنی بر تقوا م 
بر اس��اس این اصل محک��م در کتاب ،تفاوت زن و م��ر د و تفوق مردان بر
زن��ان به دلیل مرجعیت مالی مردان ،همانن د تف��اوت ارباب و برده ،معلول
نظامهای اقتصادی و اجتماعی و مناس��بات حاکم بر جوامع اس��ت و آن را
بای د به صورت اعتباری دید؛ نه اینکه ذاتی و اصیل ش��مرد.از این گذش��ته،
تجربه موفق ،تصدی زنان توانمن د در پستهای مدیریتی کلیدی و رهبری
در جوامع مختلف طی دهههای گذشته ،عمال خط بطالنی بر نابرابری ذاتی
زن و مر د کشیده است و کسانی را که اهل جدل و سفسطه نیستند ،بینیاز
از جر و بحث کرده است.
دوم) قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران ،چه موضعی در قبال نامزدی
زنان برای ریاس��تجمهوری دارد؟ امر مسلم این است که قانون اساسی ما
منعی برای نامزدی زنان برای پس��ت ریاستجمهوری ندارد .تصریح قانون
اساس��ی در اصل مربوط به ش��رایط نامزدی برای ریاستجمهوری ،بر واژه
«رجال» اس��ت .کلمه «رجال» برای اش��اره به مردان برجسته و خاص به
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کار م��یرود.در واقع هنگام کاربر د این واژه تاکی د بر ویژگی و برجس��تگی
است .در مشروح مذاکرات و مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی میبینیم
که قانونگذاران مخالف و موافق لحاظ کردن ش��رط مر د بودن برای پس��ت
ریاس��تجمهوری ،به منظور فیصله دادن به دعواهای میان سنتگرایان و
نواندیشان دینی از صراحت در شرط جنسیت سر باز میزنن د و واژه «رجال»
را برمیگزینن د تا نه بر مر د رییسجمهور تاکی د شو د و نه جواز روشنی برای
حضور زنان برای این میدان صادر کنند؛ در واقع این مساله را به گذر زمان
و س��یر تحوالت ،میسپارند.در مسیر تحوالت اما به نظر میرس د این روزها
با وجو د مقاومت نیرومن د نگاههای سنتی در جامعه به مساله زنان ،زمانهای
است که به علت و دلیل ایجا د ظرفیتهای نواندیشانه قابل توجه در کشور
میتوان ج دیتر و با نگاهی پویاتر و واقعبینانهتر به این موضوع پرداخت.
س�وم) آی��ا معدل جامعه ایران آماده پذیرش ریاس��ت ی��ک زن به عنوان
ریاستجمهوری هست؟ برای پاسخ به این پرسش نیازمن د اطالعات آماری
دقیق برآمده از واکاویهای جامعهشناختی و نظرسنجیهای دقیق هستیم.
حتی اگر نتیجه این باش د که معدل جامعه ایران هنوز برای این تحول پاسخ
مثبت ندارد ،نبای د تعجب یا بازدارندگیای برانگیزد؛ چراکه در دنیا ،حتی در
کشورهای توسعه یافته هنوز شاه د مقاومت ارزشهای سنتی جنسیتی در
برابر باورهای برابریخواهانه هس��تیم و تا رسیدن به سر منزل مقصود ،راه
درازی در پیش است.
چهارم) در میان زنان نخبه ایرانی آیا چهرههایی هستن د که در قامت نامزد
ریاستجمهوری مطرح ش��ون د و رایآوری داشته باشند؟ به جای پاسخ به
یدهم که به ناکارآمدی جامعه نخبه ایرانی در نیرویابی
این پرسش ترجیح م 
و چهرهشناس��ی ،تربیت کادر و مطرح کردن چهرههای با استعدا د و دارای
ظرفیت اش��اره کنم .هر قدر جامعه نخبه مردانه م��ا از این ناکارآمدی رنج
میب��رد ،به جامعه نخبه زنانه که میرس��یم ،ای��ن ناکارآمدی چندین برابر

میشود! از اینرو اگر کمبودی در این زمینه به چشم میخورد ،بای د علت
آن را در فقدان یک س��اختار فکری ،آموزشی ،تبلیغاتی و رسانهای تعریف
شده بهروز و مؤثر دانست.
پنجم) زنان سیاس��ی و فعاالن مدنی زن در ایران آیا راهبر د درستی برای
اهداف و مطالبات برابریخواهانه خو د و زمینهس��ازی برای حضور و تصدی
پس��تهای مدیریتی کلی��دی همچون وزارت و ریاس��تجمهوری تعریف
کر دهاند؟ جواب اینجانب به این پرسش ،متاسفانه منفی است.
زن��ان فعال مدنی و نخبه ما ،برای مطرح ک��ردن انتقادات خویش در مورد
جایگاه زنان ،آنچه بای د در مدیریت کشور باش د و آنچه هست ،اهتمام دارند
و کار درستی میکنند ،اما هنوز در جامعه ایران در میدان نظریهپردازی و
تحلیل در موضوعات کالن همچون اقتصاد ،سیاست خارجی ،امنیت ملی و
چالشه��ای داخلی و برنامههای راهبردی علمی ،بیرون از قدرت و الزامات
ناشی از آن ،چندان شاه د هماوردی نیستیم.
در واق��ع بیش��تر انرژی و وقت زن��ان برابریخواه ما مص��روف رویکردهای
انتقادی در حوز ه حقوق زنان یا مطالبه س��همیه جنسیتی میشو د و کمتر
به موضوعات کالن و مس��ائل و مصایب کشور ،خصوصا در اوضاع معیشتی
فعلی ،میپردازند .از سوی دیگر هیچ روش روشنی که برآمده از مختصات
جامعه ایرانی باش د و توان حساسسازی بدنه اجتماعی را نسبت به حقوق
و نقش زنان داشته باشد ،در دست ندارند .در این صورت انتظار چه شرایط
مهیایی برای مطرح کردن موضوع ریاستجمهوری زنان میتوان داشت؟
سخن آخر اینکه چالشهای حقوق برابر زنان در جامعه ما هنوز متع ددند،
اما انگیزه و ظرفیت پیگیری برابریخواهی جنسیتی نیز در جامعه ما پرتوان
است .انتخابات ریاستجمهوری در کشور همیشه فرصتی برای طرح مسائل
مهم و ارتقای جامعه ایرانی بوده است .امی د است که فرصتشناسانه ،عاقالنه
و در تالش برای مفاهمه می��ان گرایشهای فکری بتوانیم از این موقعیت
ب��رای طرح ل��زوم نامزدی زنان بهره بگیریم و البت��ه که برای نتیجهگیری
مطلوب ،ش��تاب هم نکنیم .این مطلب را مرضیه آذرافزا کنشگر سیاسی-
مدنی در اعتما د نوشت.
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آنتونی��و گوترش دبیرکل س��ازمان ملل متح د به مناس��بت
فرارس��یدن  ۱۸سپتامبر( ۲۸شهریور) نخستین گرامیداشت
روز بینالمللی دستمز د برابر در پیامی گفت :دستمز د برابر نه
تنها برای زنان ،بلکه برای ساختن جهانی با کرامت و عدالت
برای همه ضروری اس��ت .در سرتاسر جهان ،با وجو د دهه ها
عمل گرایی و دهها قانون در مور د تس��اوی دستمز د ها ،هنوز
خانم ها کمتر از  ۸۰س��نت برای هر دالر نس��بت به مردان
درآم د کسب می کنند .این رقم برای زنان دارای کودک ،زنان
رنگین پوس��ت ،زنان پناهنده و مهاجر و زنان دارای معلولیت
حتی کمتراست .اگر این موضوع را  ۴۰سال پیش به اینجانب
گفته بودید ،بس��یار متعجب می ش��دم .اما بر اساس مجمع
جهانی اقتصاد ۲۵۷ ،سال طول می کش د تا بتوان این شکاف
را بست.

«نش��انه های نخستین از این قرار است که تاثیرات اقتصادی
همه گیری کووید ۱۹این ش��کاف جنس��یتی در دس��تمزد
را بیش��تر خواه د کرد ،قس��متی از آن به این دلیل است که
بسیاری از خانم ها در صنایع خدماتی ،مهمان یاری و بخش
غیررسمی فعالیت می کنن د که بیش��ترین آسیب را خورده
اند».
موقعیت نابرابر زنان در کار ،نابرابری را در دیگر قس��مت های
زندگیشان تقویت می کند .احتمال داشتن مزایایی همچون
بیمه س�لامت و مرخصی با حقوق برای خانم ها کمتر است.
حتی زمانیکه زنان مشمول بازنشستگی می شوند ،دستمزد
کمتر به معنی پرداختی کمتر دردوران سالخورگی برای آنان
اس��ت .قوانین پرداخت برابر نتوانستن د این موضوع را اصالح
کنند .برای پیدا کردن راه حل بای د عمیق تر وسخت ترتالش

کنیم .باالبردن اهمیت ش��کاف جنسیتی در دستمز د قدمی
مهم است .بنابراین ،اینجانب از این نخستین روز بین المللی
دستمز د برابر استقبال می کنم و به کسانی تبریک می گویم
که آن را محقق کردن د .بای د ببینیم چرا خانم ها به مشاغل کم
درآمدتر منتس��ب می شوند ،چرا حرفه هایی حقوق کمتری
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کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تشریح ماده  ۲شرایط و معیارهای الزم جهت
تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را
اینگونه خاطرنشان کرد :یک؛ سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و
سیاسی از قبیل مکتوبات ،سخنرانیها و اعالم مواضع .دو؛ سوابق کافی و قابل ارزیابی
در تصدی برخی مسئولیتها و مدیریتهای کالن .سه؛ سالمت و توانایی الزم جهت
ایفای مسئولیتهای ریاستجمهوری.

مرغ یک پا دارد

فائزه هاش��می رفس��نجانی نماینده تهران در مجلس پنجم و
فعال حوزه زنان این موضوع را که ممکن است شورای نگهبان
تغییر رویکردی داش��ته باش�� د و اجازه بده د زنی در انتخابات
ریاست جمهوری کاندیدا شو د و در کارزار رقابت ظهور و بروز
یدان د گفت :متاسفانه یکی از مهمترین
داشته باش د را بعی د م 
سیاستهایی که همیشه روی آن پافشاری شده است« ،مرغ
یک پا دارد» است ،یعنی زمانی که حرفی زده میشو د تا آخر
بای�� د روی آن قضیه پیش روند.البته ای��ن را هم میگوی د که
ممکن اس��ت برای باال بردن مش��ارکت چنین اقدامی صورت
بگیرد .او میگوی د من در جلسات آنها شرکت ندارم اما گزینه
برای معرفی کاندیدای زن کم نداریم.
ش��رایط و ویژگی هایی که قانون اساسی برای رئیس جمهور
تعریف کرده است ،مثال ما خانم طالقانی را داشتیم که معموال
برای اینکه ش��ورای نگهب��ان را در موضع تصمیم گیری قرار
ده�� د ثبت نام میکر د که به نظر من یک حرکت مدنی خوبی
بود ،البته خانم طالقانی ی��ک دوره ای نماینده مجلس بودند
و من نمی دانم آن ش��رایط مدیر و مدبر و رجل و ش��خصیت
اجتماعی و ...از نگاه ش��ورای نگهب��ان و حقوق دانان چگونه

وی با اش��اره به دیگر ش��رایط رجل مذهبی ابراز داش��ت :چهار؛ س��ن متناسب با
مس��ئولیتهای ریاس��ت جمهوری .پنج؛صالحیت علمی الزم جهت ایفای وظایف
ریاس��ت جمهوری .ش��ش؛ ارائه برنامهها و خط مش��یهای اجرای��ی در چارچوب
صالحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسنا د با الدستی از جمله قانون اساسی
و سیاس��تهای کلی نظام .هفت؛ معرفی مش��اوران جهت تش��ریح برنامهها و توان
مدیریت��ی و برنامهها .هش��ت؛ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان س��ابقه

تعریف می شد ،از طرفی خانم طالقانی بیماری هایی داشتند،
چون داش��تن س�لامت هم در این قضیه مهم اس��ت ،شاید
ش��رایط یک رئیس جمهور را نداشتن د که تایی د نشدند ،ولی
نمی توانیم با خوشبینی این قضیه را تحلیل کنیم ،طبیعتا نگاه
مخالف به حضور زنان به عنوان رئیس جمهور بوده است چون
تع��دادی از افرا د مذهبی و علما با مدیریت کالن زنان مخالف
هستند،همانطور که اجازه نمی دهن د زنان وزیر شوند ،چون در
دوره دوم آقای روحانی یکی از تصمیمات جدی ایشان این بود
که وزیر زن داشته باشن د ولی به ایشان دستور داده ش د که این
کار را نکنن د (رئیس جمهوری که باالتر از وزیر بودن است).
بنابراین یک نگاه غلط و یک تفسیر غلطی وجو د دار د که آنها
معتق د هستن د زنان نبای د مدیریت کالن انجام دهن د در صورتی
که چنین چیزی وجو د ندارد ،چون ما در یکی از س��وره های
قرآن آیاتی در تجلیل حکومت بلقیس داریم ،او یک زن است
و ملکه سبا است و در دوران حضرت سلیمان است و در قرآن
از بلقیس به عنوان یکی از پادشاه هان زن و از ذوالقرنین یک
پادش��اه مر د تجلیل شده اس��ت بنابراین این کار اصال مشکل
دینی و ش��رعی ندار د و فقط یک سماجت بی خو د روی این

و مسئول و تصميمگيرنده هستند ،نخواهن د داشت.من
يدان��م چنين زناني در جامعه ما وجو د دارن د و به تمام
م
کس��اني که انتخاب خواهن د ش د پيشنها د ميکنم حتما
معاون اول خو د را از بين زنان انتخاب کنند.اگر تاکنون
چنين فرصتي در جامعه و ش��وراي نگهبان به زنان داده
نشده اس��ت رئيسجمهور بعدي س��عي کن د خانمي را
بهعن��وان نفر دوم دولت معرف��ي کند ،همين رفتارها به
ب��روز و ظهور ظرفيتها و تواناييهاي خانمها در جامعه
کمک ميکند.

پرداخت می کنن د که خانم ها در آن بیشتر فعالیت را دارن د
 ش��امل مشاغل بخش مراقبت؛ به چه علت بسیاری از خانمها به صورت پاره وقت کار می کنند ،چرا وقتی خانم ها مادر
می شون د دستمزدشان کمتر می شو د در حالی که مردانی که
بچه دارمی ش��ون د اغلب از افزایش حقوق خو د لذت می برند؛
چ��را خانم ها در حرفه های پردرآمدت��ر به مانع برخور د می
کنند.برخی از راه حل ها ش��امل پایان دادن به کلیش��ه های
مضر جنس��یتی ،از بین بردن موانع نهادی و تقس��یم وظایف
خانواده به صورت مساوی است .نیازمندیم تا کارهای مراقبتی
بدون دس��تمز د که بگونه ای نامتناسب به وسیله زنان انجام
می ش��و د را به رسمیت شناخته ،مج ددا تقسیم کرده و برای
آن ها ارزش قائل ش��ویم.همه گیری کووید ۱۹از بسیاری از
انواع نابرابری ها بهره کشی و آنها را نمایان کرده که نابرابری
جنسیتی یکی از آن ها است .در حالیکه برای بهبودی سرمایه
گذاری می کنیم ،بای د از فرصت اس��تفاده کرده و به تبعیض
علیه زنان پایان دهیم.

محکومیت کیفری موثر .نه؛ ع��دم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی از
جمله کالهبرداری ،رشاء و ارتش��اء ،اختالس ،تبانی در معامالت دولتی ،پولشویی،
اخالل در نظام اقتصادی کش��ور .ده؛ وابس��ته نبودن به گروههای غیرقانونی و عدم
محکومیت به اقدام علیه جمهوری اس�لامی ایران و فقدان س��وابق سوء امنیتی از
جمله در فتنه س��ال  .۱۳۸۸یازده؛ عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در
تحکیم آن.

قضیه است.
حتی پدرم می گفتن د که در مجلس خبرگان زمانی که کلمه
رجل را به کار بردند ،منظور آقای بهشتی که آنزمان مجلس را
اداره می کردن د بخاطر اینکه آنزمان خیلی ها انقالبی و اسالمی
بودن د و ممکن بو د با ریاس��ت جمهوری زنان مش��کل داشته
باشن د از کلمه مر د استفاده نکردن د و به جای آن از کلمه رجل
اس��تفاده کردن د که بعدا ه��ر زمانی که فضای جامعه متفاوت
شد(البته جامعه با این قضیه مشکلی ندارد) بتوانن د از این کلمه
استفاده کنن د تا زنان هم بتوانن د رئیس جمهور شوند.
ط��رح اصالح قانون انتخابات کار زنان ب��رای کاندیداتوری در
انتخابات ریاس��ت جمهوری را س��خت می کند.من آن طرح
مجلس را خوانده ام و مصاحبههایی هم در این رابطه داشتهام.
آن طرح از این نظر طرح بدی است چون یکی از شروطی که
جزء شروط ریاست جمهوری گذاشته است معافیت دائم است،
یعنی یا س��ربازی رفته باش د یا معافیت داشته باش د و ننوشته
اس��ت که معافیت دائم برای مردان؛ همین که این واژه نوشته
نش��ده است می توان د تعبیر ش��و د که ریاست جمهوری برای
مردان است و تکلیف زنان مشخص نشده است.

در این طرح بای د نوشته می ش د که دارای معافیت دائم یا کارت
پایان خدمت برای مردان؛ در این صورت اگر زنی کاندیدا می
ش�� د به این ش��رط نیازی ندارد .آن طرح مجلس ،شبهه مرد
بودن برای ریاست جمهوری ایجا د می کند.
طرح مشکالت عدیده وحشتناکی دارد ،یعنی آن طرح شورای
نگهبان را در این انتخابات تقویت کرده و آزادی ها را محدود
کرده اس��ت و برخالف قانون اساسی سلطه شورای نگهبان و
نظارت استصوابی آن را گسترش داده است ،بنابراین اصال طرح
خوبی نیست و در مور د زنان رئیس جمهور چیزهایی دار د که
مر د بودن را تقویت کرده و زنان را بیشتر حذف کرده است.
زمانی که آقای احمدی نژا د رئیس جمهور شد؛  ۲سال شهردار
تهران بو د و بیش��تر از این سوابق نداشت ،بنابراین خانم هایی
هستن د که از لحاظ س��وابق کاری و مدیریتی به عنوان رجل
سیاسی شناخته ش��وند .خانم هایی که معاون وزیر یا معاون
رئیس جمه��ور بودن د مثل خانم مالوردی ،هم می توانن د این
شرایط را داشته باشن د و برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
از نظر من خانم های زیادی هستن د که می توانن د این شرایط
را داشته باشند.

