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 روش های جبران کاهش 
ارزش ریال درصنعت بیمه

 افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در استارت آپ ها

 آرزوهای مچاله شده 
دختران شین آباد 

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7

رئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد : 

سایه تحریم ها بر اکوسیستم اقتصادی کشور

 همتی برنامه های جدید دولت 
در بازار ارز را تشریح کرد

رمزگشایی
ارزیدولت

با تصویب هیات وزیران عمال از بســته جدید ارزی دولت رونمایی شد. 
طبق مصوبه دولت:» ارز کلیه کاالهای اساسی و دارو به نرخ رسمی 4200 
تومان تأمین می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست 
کاالهای اساسی را بازنگری و به روز رسانی کند و نظارت الزم را به منظور 
حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساســی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از 
زمان ورود کاال تا عرضه آن در شــبکه خرده فروشی )از تأمین، پخش، 
توزیع و رســیدن به دست مصرف کننده( به عمل آورد.« همچنین یکی 
دیگر از مصوبات هیات وزیران به فعالیت مجدد صرافی ها مرتبط بود. طبق 
سیاستگذاری قبلی دولت که روز 20 فرودین ماه ابالغ شده بود؛ خرید و 

فروش ارز اقدامی قاچاق محسوب می شد و...

بعد از تغییر ریاست بانک مرکزی نقدهایی به عملکرد بانک مرکزی 
در پنج ســال اخیر و ریاســت آن  وارد شــد که به نظر می رسد 
بخشی از آنها ناشی از عدم شناخت صحیح اقتصاد ایران و جایگاه 
بانک مرکزی در آن باشــد. برای بررسی عملکرد بانک مرکزی و 
نقد صحیح آن، الزم است جایگاه این نهاد را به درستی شناخت و 
متناسب با آن اظهارنظر و نقد کرد. در همین راستا تالش می کنیم 

به چند نکته مهم اشاره کنیم...

 رشــد این روزهای بازار سرمایه را می توان با در نظر گرفتن دو 
عامل تحلیل کرد. عامل اول افزایش قابل توجه قیمت ارز در بازار 
است. پیامد این افزایش قیمت سودآوری شرکت هایی است که 
محصول آن ها بر مبنای ارز قیمت گذاری می شود یا محصوالت 
را صــادر می کنند و به دنبال ایــن ارزش جایگزینی ریالی این 
شــرکت ها هم افزایش پیدا می کند. عامل دوم رشد قابل توجه 

شاخص کل بازار سرمایه هم مرتبط با موضوع ارز...

رمز ارز دیجیتال یک توکن بر روی بستر بالکچین است و بنابر 
آنچه اعالم شــده پشتوانه ارز ملی ایران ریال است. بنابراین این 
پروژه ملی ابزار پرداخت برای تبادالت و تسویه بین بانکی خواهد 
بود. اما آیا این رمز ارز می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران و راهی 
برای دور زدن تحریم های دولت آمریکا باشد؟ کشورهای زیادی 
تولید رمز ارز ملی خود را آغاز کرده اند. بعنوان مثال کشور مالزی 

رمزارز ملی خود را که با احکام شریعت منطبق است...

 رمز ارز ملی 
چاره اقتصاد ایران نیست

 دو شرط اصلی برای 
تداوم رشد بازار سرمایه

 سقف انتظارات 
از رئیس کل بانک مرکزی
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 59 - نیمه اول مرداد 1397

ترقی اقتصادی :ریال این روزها بحران کم سابقه ای را تجربه می کند که از 
سپتامبر ۲۰۱۲ تاکنون بی سابقه بوده است؛ اما از دید استیو هنکه-اقتصاد 
دان مشهور و جنجالی آمریکا - راهکاری برای حل این بحران وجود دارد.

به گزارش فوربس، اختالف بین قیمت دالر در بازار ســیاه و رســمی ارزی 
ایران به بیش از۱5۰ درصد افزایش یافت و هر دالر به ازای ۱۱۲ هزار ریال 
مبادله شد. استیو هنکه که پیشتر با بیان این که تورم ایران بیش از اعالم 
مراجع رسمی است جنجال به پا کرده بود، اکنون به ارائه راهکارهایی برای 

حل بحران ارزی پرداخته است.
 به گزارش هنکه نوشــته است: در شــرایطی که اوضاع مخاطره آمیز شده 
اســت، راهی بــرای درمان بیمار وجــود دارد که اتفاقا راه عالج ســریعی 
هم هســت. من این راه دســته اول را از آنجا می شناسم که تاکنون با آن 
کشــورهای با تورم مرگبار را حمایت کرده ام. برای مثال در بلغارســتان و 
هنگامی که مشــاور نخست وزیر )پتر اســویانوف( در سال های ۱۹۹۷ تا 

۲۰۰۲ بودم.
 در فوریه ۱۹۹۷ بلغارســتان به پدیده ابرتورم دچار شــده بود و نرخ تورم 
ماهانه آن به ۲۴۲ درصد رســیده بود. این نرخ تورم ماهانه بود و نه ساالنه 
که بیشــتر از برآورد من از تورم ساالنه ایران است؛ ضمن این که نرخ تورم 
ایران هنوز خیلی پایین تر از آســتانه تحمل این کشور است. چه کردیم تا 
در چند ســاعت ابرتورم بلغارستان را مهار کنیم؟ در یکم ژوئیه ۱۹۹۷ یک 
هیات ارزی تشــکیل دادیم که اسکناس و سکه های قابل تبدیل به ارزهای 
دیگر را در نرخی ثابت منتشــر می کرد. این اوراق مالی اوراق  ذخیره ای با 
ریسک پایین بود که توسط ارزهای خارجی و به ویژه مارک آلمان حمایت 
می شــد )آلمان در ســال ۲۰۰۲ یورو را جایگزین مارک کرد(. ســود این 
اقدام از طریق اختالف بین بهــره دارایی های ذخیره و هزینه های بدهی 

به دست می آمد.
 این اقدام نوعی سیاســت ارزی و نه سیاست پولی بود. عملیات هیات های 
ارزی تاثیرپذیر و خودکار اســت و نفس عملکرد آن،  تبدیل ارز داخلی به 
ارز لنگر )در خصوص بلغارستان مارک آلمان( با نرخ ثابت است. در نتیجه 
حجم پول در گردش ارز داخلی تنها توســط نیروهای بازار تعیین می شود 

که آن را تقاضای ارز داخلی می گوییم. از آنجا که ارز منتشــر شده توسط 
هیات ارزی مشابه ارز لنگر یا باثبات است، هیات ارزی آن کشور بخشی از 

منطقه ارزی ارز باثبات خواهد بود.
 به اذعان وی تجربه هیات ارزی بلغارستان تجربه بسیار موفقی بود چرا که 
در سال ۱۹۹۷ ابرتورم این کشور که در فوریه ۱۹۹۷ به ۲۴۲ درصد رسید 
متوقف شــد و به بلغارستان اجازه داد تا از بحران های خارجی نظیر سقوط 
روبل روسیه در سال ۱۹۹۸ و رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ جان سالم به در برد.

 از همــه مهم تــر از آنجا که دولــت نمی تواند از هیات ارزی اســتقراض 
کند، سیاســت های مالــی از طرف هیات ارزی به سیاســتمداران تحمیل 
می شــود نه برعکس. از زمان ایجاد هیات ارزی در بلغارســتان در ســال 
۱۹۹۷، کســری مالی به خوبی کنترل شــده است و بدهی های بلغارستان 
به نحو آشــکاری کاهش یافته اســت. عملکرد بلغارســتان در حوزه مالی 
 و کاهــش بدهی، آن را به کشــوری درخشــان در اتحادیــه اروپا تبدیل 

کرده است.
 اســتیو هنکه در ادامه می افزاید: برای توقف سریع روند کنونی، ایران باید 
همان کاری را کند که بلغارستان در سال ۱۹۹۷ کرد. باید یک هیات ارزی 
ایجــاد کند و به جای مارک آلمان که دیگر وجــود خارجی ندارد، طال را 
پشتوانه ریال قرار دهد. بدین ترتیب ایران ریالی خواهد داشت که به جای 

ارزی بی ارزش به اندازه طال با ارزش خواهد بود.
 اســتیو هنکه استاد اقتصاد دانشــگاه جان هاپکینز و از اعضای موسسه 
»کاتو« اســت. او طی چهار دهه به بســیاری از رهبران جهان مشــاوره 

داده است.

ترقی اقتصادی : با تصویب هیات وزیران عمال از بســته 
جدید ارزی دولت رونمایی شــد. طبــق مصوبه دولت:» ارز 
کلیه کاالهای اساســی و دارو به نرخ رســمی ۴۲۰۰ تومان 
تأمین می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد 
فهرســت کاالهای اساسی را بازنگری و به روز رسانی کند و 
نظــارت الزم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای 
اساســی و دارو بر مبنای نرخ رســمی از زمان ورود کاال تا 
عرضه آن در شبکه خرده فروشی )از تأمین، پخش، توزیع و 

رسیدن به دست مصرف کننده( به عمل آورد.«
همچنیــن یکی دیگر از مصوبات هیــات وزیران به فعالیت 
مجــدد صرافی هــا مرتبط بود. طبق سیاســتگذاری قبلی 
دولت که روز ۲۰ فرودین ماه ابالغ شده بود؛ خرید و فروش 
ارز اقدامی قاچاق محســوب می شــد و صرافــی ها اجازه 
هیچگونه فعالیتی را در این زمینه نداشتند. اما طبق مصوبه 
جدید هیــات وزیران:» کلیه صرافی های مجاز می توانند در 
چارچوب انجام معامالت خرد نسبت به خرید ارز به صورت 
اســکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با 
پولشــویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز 
صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی 
بانک مرکزی با ثبت مدارک و مســتندات الزم امکان پذیر 

خواهد بود.«
عالوه براین ها هیات وزیران مصوب کرده است: »ورود ارز به 
صورت اسکناس و طال به داخل کشور بدون محدودیت مطابق 
با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توســط اشخاص حقیقی و 
حقوقی مجاز است و واردات طال به صورت خام طبق ضوابط 
بانک مرکــزی از کلیه حقوق، عــوارض قانونی و مالیات بر 
ارزش افزوده معاف می شــوند. تأمین ارز برای واردات بقیه 
کاالها در بــازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه 
کاالهای غیرنفتــی )به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، 
پتروشــیمی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی( و خدمات 
تأمین می شــود. معامالت در این بازار بین صادرکنندگان و 

وارد کنندگان از طریــق بانک ها و صرافی های مجاز صورت 
می گیــرد و نرخ ارز در این بازار براســاس عرضه و تقاضا به 
دســت می آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد 
ارز اطالع رسانی می شــود. صادرکنندگان باید تعهد الزم را 
برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
بسپارند.« هیات وزیران تصویب کرد:» دریافت سپرده ارزی 
)به صورت اسکناس( از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه 

بانک های عامل انجام شود.«
رئیس کل بانک مرکزی درباره بسته توضیح می دهد

بعــد از تصویب بســته ارزی جدید از ســوی هیات وزیران 
که رئیس کل جدید بانــک مرکزی عبدالناصر همتی آن را 
پیشنهاد داده است؛ او با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه 
خبری شــبکه دو نکات مهمی را در توضیح این بسته ارائه 

داد:
۱-از نظر تراز ارزی، تراز مثبت است و مشکلی برای اقتصاد 
کشــور پیش نیامده اســت، پس اکنون که تراز ارزی خوب 
است اشکالی ندارد که بازار ارز را باز کرده و اجازه دهیم که 
فعاالن اقتصادی با هم آزادانــه کار کرده و بازار ارز را عمق 

بخشند و شفاف کنند.
۲- دغدغه عمومی مقام معظــم رهبری و رئیس جمهور و 
سایر مسئوالن نظام این است که کاالهای اساسی و ضروری 
و دارو، تجهیزات پزشکی به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ، 
به دست مردم برسد، بنابراین وزارتخانه های صمت، جهاد و 
بهداشت مکلف شده اند که فهرست کاالهای ضروری یعنی 
حتی باالتر از کاالهای اساســی را بازنگــری کرده و دارو و 

تجهیزات پزشکی نیز در گروه اول قرار گرفته اند.
3- نرخ کاالهای اساســی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر 
باقی خواهــد ماند و البتــه ارز هم تا همان زمــان به نرخ 

۴۲۰۰تومانی در اختیار آنها قرار می گیرد.
۴- در گذشــته قــرار بــر این بود کــه بیســت درصد از 
صادرکنندگان ارز حاصــل از صادرات خود را به بازار ثانویه 

ارایه کنند، که البته این بازار به صورت کامل شــکل نگرفت 
اما غیر از کاالهای اساسی، اکنون همه کاالها باید از این بازار 
تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی واردکنندگان بر اساس 
برنامه ریزی که وزارت صمت خواهد داشت و بر مبنای ثبت 
سفارشی که برای کشور و کارخانجات ضروری است، از این 

بازار تامین خواهد شد.
و  گازی  میعانــات  گاز،  فوالدی هــا،  پتروشــیمی ها،   -5
فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در 
بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اســاس عرضه 
و تقاضا اســت، البته عرضه و تقاضا این طور نیست که رها 
باشد، اگرچه معتقدیم که بازار بهترین کار را خواهد کرد، اما 
ما در نــرخ دخالت نمی کنیم، اما ارز پرقدرت بانک مرکزی 
نیز حضور خواهد شــد و در مواقــع ضروری، بازار را هدایت 

خواهد کرد، پس نرخ شناور مدیریت شده خواهد بود.
6- صادرکننــدگان اگر ارز خود را در مــدت زمان تعیین 
شــده به بازار ثانویه ارایه نکرده باشند، باید مابه التفاوت را 
با نرخ بازار آزادی که شکل خواهد گرفت، به حساب خزانه 

واریز کنند.
۷- دولــت راجع به نرخ دخالت نمی کند و این نرخ را اعالم 
نمی کند و نخواهد کرد، بنابراین بازار آزاد قیمت را شــکل 
خواهد داد، ضمن اینکه مطمئن باشید که نرخی که در این 
بازار شــکل می گیرد، به خاطر عمق زیاد بازار ثانویه جدید، 

حتما نرخ بهینه ای خواهد داشت.
۸- آن دســته از کاالهایی که در وزارت صمت ثبت سفارش 
خواهند شــد، از بازار ثانویه تامیــن ارز خواهند کرد؛ پس 

اولویت بندی دو و سه نیز نخواهیم داشت.
۹- اگر از مصرف کننــدگان حمایت کنیم، به طور خود به 
خودی تولیدکنندگان نیز حمایت خواهند شد. این در حالی 
اســت که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دســت تولیدکنندگان 
نمی رســید؛ این در حالی است که نرخ دستوری حتما رانت 

و فساد خواهد داشت.

۱۰-  تصمیم دولت بر این شــد که خریــد و فروش ارز در 
صرافی ها مجاز باشــد، همه صرافی هــا خرید و فروش ارز 
را خواهند داشــت و برای سفر خارجی و خدمات نیز تامین 
اســکناس خواهند کرد. امیدواریم صرافی ها که مدتی است 
فعالیتشــان تعطیل بوده است، به دولت و مردم کمک کنند 
تا این بازار شفاف شود و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی 

که در بازار ثانویه شکل گرفته است، تامین کنیم.
۱۱-  بــازار صرافــی ها، خریــد و فروش خــرد انجام می 
دهند، خریــد و فروش تــا ده هزار دالر نیز مجاز اســت. 
باید در بازار ثانوی، تســویه ارز صرافــی ها نیز صورت می 
گیــرد. در این میان صادرات غیرنفتی غیر از پتروشــیمی 
ها و مواردی از این دســت، می توانند تامین کنندگان ارز 
صرافی ها باشــند. اگر این روند صادرات پتروشیمی پیش 
رود، بــه ۴۰ میلیارد دالر در ســال جاری خواهیم رســید 
 چراکه در ۴ ماهه ابتدای ســال جــاری، ۱5 میلیارد دالر 

صادرات پتروشیمی داشتیم.
۱۲- اختالف اســکناس و حواله در بازار تا حد معقولی قابل 

قبول اســت؛ نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و ســامانه نیما به 
دست می آید.

۱3- با کنترلی که خواهیم داشــت اجازه خروج سرمایه را 
نخواهیم داد، ما ورود ارز به کشــور را از ســوی صرافی ها 
مجاز اعالم کرده ایم که هم طال و هم اســکناس می توانند 
وارد کنند.البته اشــخاص حقیقی نیز مــی توانند ارز و طال 
وارد کنند؛ این در حالی اســت که این کار البته در تخصص 

صرافی ها است.
۱۴-  ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است و ارز مسافرتی به 
کسی داده نخواهد شد البته افرادی که بلیت تهیه کرده اند 
برای روزهای پیش رو، حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت 
خواهند کرد. این در حالی است که از این پس ارز مسافرتی 

معنا نخواهد داشت.
۱5- بانک مرکزی وظیفــه دارد تا ارزش پول ملی را حفظ 
و تــورم را کنترل کند. این در حالی اســت که بانک ها باید 
ضوابط جدی را رعایت کرده و از خلق پول جلوگیری کنند. 

پس از ساماندهی بازار ارز، به بانک ها خواهیم پرداخت.

ترقی اقتصادی : اقتصاد ایــران روزهای پر التهابی را 
پشــت ســر می گذارد و بازار ارزهاي خارجی، طال و 
ســکه، خودرو و در نهایت بازار بــورس اوراق بهادار از 
جمله مهمترین بازارهایی هستند که در ماه هاي اخیر 
دچار نوســانات جدی شده و قیمت ها در این بازارها با 
شــیب زیادي رو به افزایش بوده است و البته همچنان 
هســت. عالوه بر این بازارها، اخیراً قیمت برخی کاالها 
و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت 
مــرغ، برنج، چــاي، دارو و ... افزایش یافته اســت. با 
این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شــده توســط 
بانک مرکزي و مرکز آمار نشــان می دهد این نرخ در 
خردادماه به ترتیب ۹/۴ و ۸/۲ درصد و در تیرماه ۱۰/۸ 
و ۸/۷ بوده اســت؛ اعدادی که با تلقی عمومی مردم از 

تورم متفاوت است.
اما چرا ایــن اتفاق رخ می دهد؟ نرخ تورم، متوســط 
افزایــش قیمت کاالها و خدمات ســبد خانوار در ۱۲ 
ماه اخیر اســت و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در 
تمام کاالهاي سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این 
شوک قیمتی در تورم هر ماه منعکس می شود و برای 
همین تورم پایین تر از انتظارات مردم اعالم می شود. 
اگرچــه در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند 
تطابق بیشــتري با تلقی عمومی از نرخ تورم و افزایش 
قیمت ها داشــته باشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه 
نشان می دهد این نرخ که در فروردین ماه ۱3۹۷ برابر 
۷/۹ درصد بــوده در خردادماه به ۱3/۷ درصد افزایش 
یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش 
ها که اتفاقاً تأثیر زیادي بر تلقی عمومی از تورم دارند 
بســیار قابل توجه اســت. براي مثال شــاخص قیمت 
خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه )یک ماه( 
نسبت به ماه قبل ۸/۸ درصد رشد داشته است. بررسی 
شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه 
این شاخص دارد. این موارد نشان از روند فزآینده تورم 
براي برخی گروه هاي کاالیی و در نهایت براي شاخص 
کل در آینده نزدیــک دارد.اتفاقاتی که می تواند حتی 

تورم را در کشور به باالی ۲۰ درصد هم برساند..
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی شــوک خروج آمریکا 
از برجــام در کنار عوامل زمینــه اي مثل حجم باالی 
نقدینگی، عدم تناســب رشــد نقدینگــی و نرخ تورم 
مشکالت و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ هاي باالی 
سود بانکی، رشــد باالی بدهی هاي عمومی، وابستگی 
به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه اي و سرمایه 
اي، عدم تناسب روابط اقتصادي بین المللی و سیاست 
خارجی کشــور، فساد، ضعف و تنزل سرمایه اجتماعی 
مهمتریــن دالیل تحوالت اخیــر در بازارهاي مختلف 

هستند.
 درواقع موارد فوق از کانال هاي انتظار افزایش تحریم 
ها و تکرار تجربه قبلی و تالش براي حفظ ارزش دارایی 
ها ازســوي فعاالن اقتصادي، افزایش خروج سرمایه از 
کشــور، افزایش تقاضاي ســفته بازي ارز و کاهش هم 

کاري بانک هاي خارجــی با ایران موجب افزایش نرخ 
ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهاي دارایی 

شده اند.
نرخ ارز از کانال هاي مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار 
باشد که مهمترین آنها افزایش قیمت کاالهاي وارداتی 
مصرفی خانوار و افزایش قیمت کاالهاي واســطه اي و 
در نتیجه افزایش هزینه هاي تولید اســت. برآوردهاي 
مرکز پژوهش هاي مجلس نشــان می دهد به ازاي هر 
۱۰ درصــد افزایش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشــد 

خواهد داشت.
تحریــم هاي اقتصادي از کانــال هاي کاهش صادرات 
نفت، کاهش صادرات غیرنفتي و محدودیت واردات بر 
تولید و بخش حقیقي اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. 
برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد 
در صورت کاهش 5۰۰ هزار بشــکه اي صادرات نفت 

رشد اقتصادي سال ۱3۹۷ برابر ۰/5 درصد و درصورت 
کاهش یک میلیون بشکه اي صادرات نفت این رقم به 
منفي دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است 
که دولت هیچ گونه سیاســت فعالی را در مقابل شوک 

هاي فوق نداشته باشد.
به اعتقاد کارشناســان بخش هایی که بیشترین آسیب 
پذیري را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند 
عبارتند از: »ســاخت وســایل نقلیه موتوري، تریلر و 
نیمتریلر«، »ســاخت ســایر تجهیــزات حمل ونقل« 
»ســاخت مواد شــیمیایی و محصوالت شــیمیایی« 
»ســاخت محصــوالت از الســتیک و پالســتیک« و 

»ساخت منسوجات«
همچنین بخش هایی که وابســتگی باالیی به واردات 
دارند، با اعمال تحریــم و محدودیت واردات با کاهش 
توان تولید بیشــتري در اقتصاد مواجه می شــوند. در 
این خصوص آنچه اهمیت مي یابد این است که بخش 
هایي در اولویت سیاســتگذاري قــرار گیرند که عالوه 
بر وابســتگي کمتر به واردات، از پیوندهاي قوي تر با 
ســایر بخش هاي اقتصادي و لذا توانایي بیشــتري در 
ایجاد تحــرک در اقتصاد برخوردار باشــند. به اعتقاد 
کارشناســان در صورتی که امکان جایگزینی واردات و 
تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش 
هایی در اولویت سیاستگذاري قرار گیرند که دو ویژگی 
مهم داشته باشند: » نخست آنکه وابستگی کمتري به 

واردات داشته باشند. 
دوم آنکــه از پیوندهاي قوي و توانایــی باال در ایجاد 
تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشــند. مانند ساخت 
محصوالت غذایی، کشــاورزي، ســاختمان، ســاخت 
مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت 
محصوالت چوبی و ســاخت ســایر محصــوالت کانی 
غیرفلزي.« به اعتقاد کارشناسان در این بین مسکن از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در دورانی که به 
دلیل تحریم ها فروش نفت سخت خواهد شد می تواند 

پیش ران اقتصاد کشور باشد.

ایـــراناقتصــاد2

 سقف انتظارات 
از رئیس کل بانک مرکزی

بعد از تغییر ریاست بانک مرکزی 
نقدهایی به عملکرد بانک مرکزی 
در پنج ســال اخیر و ریاســت آن  
وارد شد که به نظر می رســد بخشی از آنها ناشی از عدم شناخت صحیح 
اقتصاد ایران و جایگاه بانک مرکزی در آن باشد. برای بررسی عملکرد بانک 
مرکزی و نقد صحیح آن، الزم است جایگاه این نهاد را به درستی شناخت و 
متناسب با آن اظهارنظر و نقد کرد. در همین راستا تالش می کنیم به چند 

نکته مهم اشاره کنیم.
نکته اول آن است که فارغ از کارنامه آقای سیف و نقاط مثبت و منفی آن 
باید توجه کرد که هر کس باید به میزان مســئولیتی که دارد نقد شود. در 
واقع نقد باید متناسب با میزان مسئولیت باشد و نه میزان انتظارات. کسانی 
که با اقتصاد ایران آشــنایی دارند می دانند که رئیس بانک مرکزی بیشتر 
مجری سیاســت هایی است که توسط تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرا، 
معاونان و مشاوران اقتصادی تعیین می شود.به عنوان مثال در دولت یازدهم 
از همان ابتدا سیاست هایی همچون سالم سازی نقدینگی، کنترل پایه پولی و 
افزایش ضریب فزاینده، کنترل استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع 
بانک ها. کاهش تورم و حفظ تورم تک رقمی از سوی تیم اقتصادی تجویز و 
عملیاتی شد. شرایط فعلی اقتصاد کشور در حوزه پولی و بانکی و ارزی نیز 

تا اندازه زیادی معلول این سیاست ها است.
بی شــک رئیس بانک مرکزی نقش کوچکی در تعیین این سیاست ها 
داشته و بیشتر اجرا کننده آنها بوده است. لذا اگر نقدی وجود دارد باید 
کســانی که این سیاست ها را تجویز و به تایید تیم اقتصادی رسانده اند 
مورد نقد قرار گیرند. متهم کردن ســایر افراد باعث شانه خالی کردن 
مقصران اصلی از بار مسئولیت و عدم پاسخگویی آنها می شود.با توجه به 
آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت تنها راه تغییر در عملکرد اقتصادی 
دولت تغییر در معاونان و مشاوران اقتصادی و به عبارت دقیق تر تغییر 
در رویکردها و سیاســت های کلی اقتصادی اســت. لذا نکته دومی که 
باید مورد توجه قرار گیرد آن اســت که اگرچه تغییر در مدیریت بانک 
مرکــزی و وزارتخانه هــای اقتصادی می تواند مفید باشــد اما چندان 
تاثیری در عملکرد اقتصادی دولت و برطرف شدن معضالت اقتصادی 
فعلی نخواهد داشت. دیگر مورد حائز اهمیت در تغییر تیم اقتصادی و 
نقد تیم قبلی آن است که بسیاری از مشکالت اقتصاد ایران مشکالتی 
ســاختاری و نهادی هستند. مسکن هایی همچون تغییر افراد می تواند 
به صورت مقطعی مشکالت را کاهش دهد اما همچنان مشکالت باقی 
خواهنــد ماند. نظام بانکی ایران به دالیــل مختلف اکنون به نقطه ای 
رسیده است که نیازمند تغییرات اساسی و اصالحات گسترده است.بازار 

ارز نیز تقریبا در شرایط مشابهی قرار دارد.
این مشکالت ریشه ای ســبب زیان دهی برخی بانک ها، کاهش قدرت 
تســهیالت دهی بانک ها، رشــد باال و مســتمر نقدینگی، تورم مزمن 
جهش هــای پیاپی و بی ثباتی نرخ ارز در دوره های مختلف و ... شــده 
اســت. تا زمانیکه برای اصالح ســاختاری اقتصاد ایران اقدام نشــود 
نمی توان به برطرف شــدن این مشکالت و بهبود وضعیت اقتصاد ایران 
امید داشــت. بنابراین باید توجه داشــت که مدیران در چه ساختار و 
چارچوبی مشــغول فعالیت هســتند و با توجه به این شرایط عملکرد 
آنها را نقد کرد. از ســوی دیگر بیش از آنکه مشغول تغییرات مدیریتی 
و عملکرد افراد باشــیم باید به فکر برطرف کردن ریشه های مشکالت 

اقتصادی کشور باشیم. 
بخصوص کارشناســان و رسانه ها باید مطالبه گر اصالحات ساختاری و 
نهادی باشند و به دنبال مسائل فرعی نروند.نکته آخر آنکه انتظارات از 
رئیس جدید بانک مرکزی باید متناسب با میزان مسئولیت وی، نقش 
او در سیاســت ها و تصمیمات کالن و ســاختار اقتصادی کشور  باشد. 
اگرچه ایشان کارنامه نسبتا موفقی دارند و می توانند در برخی حوزه ها 
عملکرد بانک مرکزی را بهبود بخشند اما نمی توان از ایشان انتظار تغییر 
در سیاســت های پولی و بانکی و ارزی و از بین بردن معضالت موجود 
در این حوزه ها را  داشــت. باید انتظارات را با واقعیت ها تطبیق داد. در 
جمع بندی باید گفت عملکرد بانک مرکزی ایران متاثر از ساختار دولت 
و اقتصاد ایران است. از یک سو سیاست های کالن اقتصادی توسط تیم 
اقتصادی دولت تدوین می شود و بانک مرکزی تنها مجری آنها است. از 
سوی دیگر مشکالت ساختاری ای در حوزه پولی و بانکی شکل گرفته 
است که به شــدت عملکرد بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار داده 
است. لذا ریاست بانک مرکزی باید با توجه به سیاست های تعیین شده 
و شــرایط اقتصادی کشــور و نظام بانکی تصمیم گیری و فعالیت کند. 
انتظارات از این نهاد و ریاست آن باید متناسب با این دو مولفه باشد و 

نقدها با توجه به این قیود انجام شود.

کارشناس اقتصادی 
سعید مسگری

دیدگاه

آیامسکنپیشراناقتصادخواهدشد؟
زنگ خطر بازگشت تورم به صدا در آمده است

نسخه اقتصاددان آمریکایی برای بازار ارز ایران

طال پشتوانه ریال شود 

همتی برنامه های جدید دولت در بازار ارز را تشریح کرد

رمزگشایی از بسته جدید ارزی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 59 - نیمه اول مرداد 1397

ترقی اقتصادی : عرضه نفت خام در بورس، یکی 
از راهکارهای بی اثر کردن تحریم هاســت و بررسی 
تجربه ناموفق استفاده از این راهکار در سال های ۹۰ 
و ۹3 نشــان می دهد که پایبندی شرکت ملی نفت 

ایران، شرط موفقیت آن است.
مدتی اســت موضوع »عرضه نفت خام در بورس« به 
عنوان یکــی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم ها با 
اســتفاده از توان بخش غیردولتی مطرح شده و این 
موضوع با توجه به در پیش بودن تحریم های نفتی، به 
یکی از مهمترین مسائل حوزه نفت و گاز کشور تبدیل 
شــده است. در همین راســتا، مروری بر تجربه های 
پیشین عرضه نفت در بورس و بررسی دالیل شکست 
آن، گام مهمی در راســتای ایجاد شرایط الزم برای 
موفقیت اجرای این سیاست موثر بی اثر کردن تحریم 
ها در شرایط کنونی است. شکل گیری موضوع عرضه 
نفت خام در بورس ابتدا از ســال ۷۹ و در قالب بند 
»ج« ماده ۹5 برنامه سوم توسعه مطرح گردید که به 
ایجاد بورس کاال با همکاری دســتگاه های ذی ربط 
اشاره شده بود. نهایتا با پیگیری های وزارت اقتصاد 
زمینه الزم برای عرضه نفت در بورس فراهم شد. در 
نتیجه، عرضه نفت خام بــا هدف صادرات در بورس 
کاال در سال ۹۰ و نیز عرضه نفت خام با هدف فروش 
داخلی در در بورس انرژی سال ۹3 صورت گرفت و در 
نهایت هر دو عرضه ناکام ماند و بعد از مدتی متوقف 
شــد. حمید کمار، کارشناس انرژی در این زمینه در 
گفتگــو با مهر در مورد دالیــل عدم موفقیت تجربه 
مذکور می گوید: دالیل مختلفی مانند نامشــخص 
بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شــده )نفت 
بهرگانسر(، محل تحویل خاص تحویل نفت خام به 
خریداران داخلی )پاالیشگاه تبریز( و همچنین اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی از این خریداران به 
عنوان علل شکست فروش نفت در بورس بوده است. 

1- شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت:
کمار یکی از مهمتریــن دالیل عدم موفقیت بورس 
نفت در ســالهای ۹۰-۹۱  را شیوه نامناسب قیمت 
گذاری نفت عنوان کرد و گفت: این موضوع شامل دو 
محور »باال بودن قیمت پایه و انعطاف ناپذیری برای 
تغییر آن« و »عدم استفاده از نرخ ارز مرجع )دولتی( 

یا مبادله ای« اســت. در توضیح محور اول باید گفت 
در عرضه های نفت خام در بورس در سال های ۹۰ و 
۹3 شرکت ملی نفت ایران قیمت را از مقدار پایه اولیه 
کمتر نکرد. این در حالی بود که قیمت پایه توســط 
چند نفر از کارشناســان امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران و در فرآیندی غیرشفاف تعیین شده بود. 
از طرف دیگر مطابق ماده ۱۸ قانون توســعه ابزارها 
و نهادهــای مالی جدید به منظور تســهیل اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، قیمت 
کشــف شده در معامالت بورســی معتبر است و در 
نتیجه اگر شرکت ملی نفت ایران، نفت خام را به کمتر 
از قیمت پایه می فروخت، به هیچ اشکال قانونی برنمی 

خورد و از طرف نهادهای نظارتی مواخذه نمی شد.
وی تصریــح کــرد: در هر صورت شــرط الزم برای 
معامله شــدن نفت در بورس، پایبندی شرکت ملی 
نفت ایران به ســازوکارهای بورسی است و قطعا به 
دلیل ایجاد رقابت در میان مشتریان، قیمت حاصل 
 )OSP( در بورس تفاوت چندانی با قیمت رســمی

نخواهد داشت.
کمار توضیح داد: به عبارت دیگر کاهش قیمت پایه 
اگرچه ممکن است در معامالت اولیه زیان ده به نظر 
رسد، اما با رقابتی شدن فضای بورس و افزایش تقاضا 
حتی می تواند قیمت فروش نفت خام ایران را از قیمت 
رســمی باالتر ببرد. محور دوم این موضوع هم از این 
قرار بود که قیمت پایه نفت خام عرضه شده در رینگ 
داخلی بورس انرژی در سال ۹3 که تنها متقاضیان آن 
پاالیشگران داخلی خصوصی بودند، معادل متوسط 
قیمت صادراتی در ماه گذشته بر اساس نرخ آزاد بود. 
این اتفاق در حالی رخ داد که شرکت ملی نفت ایران، 
ارز حاصل از صادرات خود را بر اســاس نرخ مبادله 
ای با بانک مرکزی تسویه می کرد و همچنین قیمت 
فروش داخلی نفت به پاالیشگاه های داخلی ۹5 درصد 
متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته بر اساس نرخ 
ارز مرجع )دولتی( بود. همین قیمت پایه باالی نفت، 
یکی از عوامل مهم عدم تمایل پاالیشــگران داخلی 
بــه خرید آن از بورس بود. شــرکت ملی نفت ایران 
می توانست با فروش نفت بر اساس نرخ ارز مبادله ای، 

این بازار را تحریک کند.

2- شرایط سخت گیرانه درباره مهلت 
پرداخت وجه معامله:

این کارشــناس انرژی ، شرایط سخت گیرانه درباره 
مهلت پرداخت وجه معامله را دومین عامل مهم در 
شکست تجربه مذکور عنوان کرد و گفت:  بازپرداخت 
بهای نفت در فروش نفت خام توســط مدیریت امور 
بین الملل شــرکت ملی نفت ایران به شــرکت های 
خارجی به روش سنتی با استفاده از ضمانت نامه های 
بانکی )LC( 3۰، 6۰ و حتی ۹۰ روزه انجام می گیرد. 
با این وجود درخواســت این شــرکت از خریداران 
داخلی در سال ۹۰ پرداخت ۸۰ درصد بهای محموله 
در موعد تحویل به قیمت یکسان با قراردادهای سنتی 
بلندمدت بود که درخواستی بیش از حد سختگیرانه 
به نظر می  رسید. اگرچه بحث اطمینان فروشنده از 
پرداخت پول نفت توسط خریدار بحث مهمی است و 
در نتیجه، می  توان دلیل بیان شــده توسط مدیریت 
امور بین الملل این شــرکت مبنی بر عدم اعتماد و 
اعتبار کافی خریداران داخلی در مقایســه با شرکت 
 های خارجی را تا حدی وارد دانست، اما روشن است 
که در صورت پرداخت ۸۰ درصدی در موعد تحویل 
باید انتظار قیمتی پایین  تر داشت که این گونه نبود. 
در نتیجــه، منطقی بود زمان پرداخت وجه مشــابه 
قراردادهای تک محموله )Spot( شــرکت ملی نفت 
ایران باشــد که مدت زمان های متنوعی از ۱۰ روز تا 
بیش از ۹۰ روز را شامل می شد. گفتنی است شرکت 
ملی نفت ایران هیچ منع قانونی برای تغییر شــرایط 
زمان پرداخت نداشت زیرا این شرایط در آئین نامه ها 
و مصوبات داخلی این شرکت تعیین شده است و هیچ 

قانون باالدستی درباره آن وجود ندارد.
براین اساس، نگاهی به تجربه ناموفق عرضه نفت در 
بورس در ســال های ۹۰ و ۹3 نشــان می دهد که 
پایبندی شــرکت ملی نفت ایران به ســازوکارهای 
بورسی، شــرط الزم برای موفقیت این عرضه است. 
انتظار می رود در صورت عرضه مجدد نفت در بورس 
با هدف بی اثر کردن تحریم ها، این شــرکت به این 
نکته مهم توجه نماید تا شــاهد تداوم فروش نفت با 
قیمت بهینه در شــرایط اعمال مجدد تحریم های 

نفتی آمریکا باشیم.


بازارسرمایه 3

ترقی اقتصادی: رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: معامله 
ارز صادراتی در بازار ســرمایه به دلیل نبود راهکار نقل و انتقال آن امکان 
پذیر نیست. شــاپور محمدی با بیان اینکه بازار سرمایه تنوع خوبی دارد 
گفت: سود شرکت های بورسی در سال گذشته ۴6 هزار میلیارد تومان بود 
که اکنون به 6۲ هزار میلیارد تومان رســیده است.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار کشــور افزود: افزایش سود آوری شرکت های بورسی و شفاف 
بودن آن ها موجب جذب نقدینگی کشور به سمت بازار سرمایه بوده است.

محمدی شرکت های بورسی و فرابورسی را شفاف ترین شرکت های کشور 
دانســت و گفت: این شرکت ها افزون بر ایجاد اشــتغال و جذب سرمایه 

موجب حمایت از کاالهای ایرانی می شود.
افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه

وی افزود: چشــم انداز و سود شرکت های بورسی موجب افزایش سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه شده است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
گفت: شــرکت های بزرگ بورس ۲۰ تا 3۰ درصد افزایش سود داشته اند 
و سود خوبی به سهام داران پرداخت کرده اند.محمدی افزود: اکنون حجم 
معامالت در بورس تهران 5۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان و در فرابورس ۴۰۰ 
میلیارد تومان در روز اســت و بیشتر اشــخاص حقیقی وارد بازار سرمایه 
شــده اند در حالی که در سال گذشته حجم معامالت روزانه 3۰۰ میلیارد 
تومان در بورس و ۲۰۰ میلیارد تومان در فرابورس بود.وی گفت: در ســال 
۹۴ حجم معامالت دربورس ۱5۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹5، یکصد 
و ۹5 هزار میلیارد تومان و در سال ۹6، دویست و ۴۷ هزار میلیارد تومان 
بود، اما در چهار ماه نخســت امسال این رقم به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده و معادل نیمی از معامالت سال گذشته است.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشور افزود: این رشد معامالت به دلیل حجم معامالت است 
زیرا با افزایش این حجم روند قیمتی حمایت می شــود و حرکت واقعی و 
قابل تداوم در بازار سرمایه ایجاد می شود.محمدی گفت: شاخص موزون و 
شاخص هم وزن در مقاطع بسیاری هر دو مثبت بوده اند که نشان می دهد 
حرکت بازار ســرمایه واقعی اســت.وی افزود: البته، چون شاخص ها رشد 

خوبی کرده اند ممکن است تصحیح هایی را نیز در خود ببینند.
سهام عدالت معامله نمی شود

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور افزود: ســود سهام عدالت با 
تالش سازمان خصوصی سازی واریز می شود، اما تاکنون این سهام قابلیت 

معامله نیافته است.محمدی گفت: سازمان بورس تالش می کند بر اساس 
روش هایی سهام عدالت را قابل معامله و نقد شدن کند.وی افزود: سود سهام 
عدالت به دلیل تنوعی که از بانک ها، پتروشــیمی ها، معادن و ... برخوردار 
است ریســک کمی دارد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت:  
البته صندوق سرمایه گذاری نیز ریسک سهام را کاهش می دهد.محمدی 
افزود: حدود 6۰ شرکت در موضوع سهام عدالت قرار دارند که سود تک تک 
آن ها محاسبه و تجمیع شده و به سهام داران داده می شود.وی گفت: دولت 

در حال تهیه الیحه ای برای تعیین تکلیف سهام عدالت است.
سهام سپر تورم است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با بیان اینکه بازده بازار سرمایه 
متاثر صادرات شرکت ها و سودآوری آنها است افزود: اگر نرخ ارز افزایش 
یابد بازار ســرمایه نیز رشد خواهد داشت، زیرا شرکت های بورسی صادر 
کننده هســتند و بازارهای ســرمایه با تورم رابطه مثبت دارند.محمدی 
گفت: ســهام سپر تورم اســت و ارزش دارایی ها را در مقابل تورم حفظ 
می کند.وی افــزود: معامله ارز صادراتی در بازار ســرمایه به دلیل نبود 
راهکار نقل و انتقال آن امکان پذیر نیســت، زیــرا این نقل و انتقال در 
صرافی هاست.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: بازار پول 
آمادگی دارد ارز صادر کنندگان را برای معامله با واردکنندگان و تعیین 

نرخ رقابتی پیگیری کنند.
تقویت سود آوری شرکت ها

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور گفت: دولت برای حمایت از 
معامالت ســهام مالیات این معامــالت را از نیم درصد به یک دهم درصد 
کاهش داد و افزایش سرمایه شرکت های بورسی را مشمول نرخ صفر درصد 
مالیاتی کرد که به سود آوری این شرکت ها کمک می کند.محمدی افزود: 
دولت در حال آماده کردن صندوق قابل معامله با پنج یا ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اســت و تا ۲۰ درصد را برای جــذب نقدینگی به عموم مردم ارائه 
می دهد.وی گفت: از ابتدای سال تاکنون شرکت های دولتی، وزارتخانه ها و 
بانک ها 5 تا 6 هزار میلیارد تومان سهام در بازار فروخته اند.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشور با بیان اینکه 5۷۸ شرکت بورسی داریم افزود: 
پتروشــیمی پارس با ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش برای کمک به جذب 
نقدینگی وارد بازار سرمایه شــده است.محمدی گفت: عرضه اولیه سهام 
شرکت های چند هزار میلیارد تومانی نیز برای جذب نقدینگی، ثبات بازار 

و تعادل بخشی به اقتصاد در دست اقدام است.وی افزود: در دنیا ۷۰ تا ۸۰ 
درصد معامالت بورس در کشورهای پیشرفته الگوریتمی است و افراد خرید 
و فروش ســهام را تحلیل نمی کنند بلکه این تحلیل بر اساس برنامه های 

رایانه ای انجام می شود.
عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه

محمدی افزود: صندوق مشترک ســرمایه گذاری و صندوق تثبیت بازار 
سرمایه نیز به ثبات این بازار کمک می کنند و صندوق های بازار گردانی که 
سازمان بورس به ان ها مجوز می دهد عملکرد بسیار مثبتی برای ثبات بازار 
سرمایه داشته اند.وی گفت: اکنون فروش استقراضی نهایی شده و خرید 
اعتباری جاری است البته ممکن است ریســک را برای کارگزاران بورس 
افزایش دهند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور افزود: صندوق های 
بازار گردانی نیز باید نقد شوندگی سهام را افزایش دهند.ارزش صندوق های 
مشــترک ســرمایه گذاری.محمدی ارزش صندوق های مشترک سرمایه 
گذاری را ۱5۰ هزار میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد: در گذشته حدود ۸۰ 
درصد سرمایه این صندوق ها سپرده گذاری بانکی می شد یا به خرید اوراق 
با درآمد ثابت اختصاص می یافت.وی گفت: بر اساس تصمیم سازمان بورس 
این صندوق ها می توانند حداکثر 5۰ درصد سرمایه خود را سپرده گذاری 
کننــد و پنج تا ۱5 درصد صرف خریــد اوراق با درآمد ثابت کنند.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور افزود: اکنون بیشتر این صندوق ها فقط 
پنج درصد ســهام را خریده اند در حالی که سهام شرکت ها در صندوق ها 

بهتر مدیریت می شود.
توافق با بیمه مرکزی برای ایجاد ابزارهای مالی واوراق

محمدی گفت: با بیمه مرکزی برای ایجاد ابزارهای مالی مشترک و اوراق 
تامین مالی مشترک به توافق رسیده ایم.وی افزود: در مقطعی حدود ۷۰ 
نماد در ســازمان بورس بسته بود، اما با اصالح دستورالعمل های سازمان 
بورس نماد یک شــرکت حداکثر 3۰ روز بســته می ماند.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشــور با بیان اینکه تعداد نمادهای بسته اکنون به 
۱۰ نماد کاهش یافته اســت گفت: نماد بانک ها و آلومینیوم ایران بیش 
از یکسال بســته بودند که اکنون دیگر این مسئله وجود ندارد.محمدی 
افزود: اگر شــرکتی پرونده قضایی نیز داشــته باشد نماد نباید بیشتر از 

چهار ماه بسته باشد.
سرانجام فروش نفت خام

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور گفــت: در فروش نفت خام 
مکانیزم حراج رقابتی در بازار ســرمایه است.محمدی با بیان اینکه بورس 
کاال در تعیین قیمت پایه حد نوســان و نرخ دالر هیچ نقشی ندارد افزود: 
هر قیمــت پایه ای را که مراجع مربوط تعیین کنند بورس کاال می پذیرد.

وی گفت: اگر حد نوسان محدود تعیین شود بازار سرمایه حتماً به سمت 
خرید یا فروش یک طرفه می شــود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور افزود: بازار مالی انعطاف، کنترل پذیری و شفافیت بهتری نسبت به 
بازارهای دیگر دارد.محمدی گفت: بورس کاال شــفاف و اصالح پذیر است 
و اگر دولت می خواهد برای برخی کاالها محدودیت ایجاد کند بورس کاال 

این امکان را برای به تعادل رسیدن بازار دارد.

توافقبابیمهمرکزیبرایایجادابزارهایمالی
دیدگاهمعامله ارز صادراتی در بورس منتفی شد

رشد این روزهای بازار ســرمایه را می توان با  
در نظر گرفتن دو عامل تحلیل کرد. عامل اول 
افزایش قابل توجه قیمت ارز در بازار است. پیامد 
این افزایش قیمت سودآوری شرکت هایی است 
که محصول آن ها بــر مبنای ارز قیمت گذاری 
می شــود یا محصوالت را صادر می کنند و به 
دنبال این ارزش جایگزینی ریالی این شرکت ها 

هم افزایش پیدا می کند.
عامل دوم رشــد قابل توجه شــاخص کل بازار 
ســرمایه هــم مرتبط بــا موضوع ارز اســت. 
شایعه اعالم سیاســت های ارزی جدید دولت 
واکنش مثبت شــاخص کل را در پی داشته است. بسته های مختلف سیاستی حاوی 
سناریوهایی است که اگر هرکدام اتفاق بیفتد با فرض ثبات سیاسی به بهبود احتمالی 

بازار سرمایه منجر می شود.  
اکنون با دو ســناریو روبه رو هستیم. در سناریو اول تغییر مبنای ارز پایه رخ می دهد 
یعنــی ارز پایــه از ۴ هزار و خرده ای به حدود 5 هزار و خرده ای می رســد. این باعث 
می شــود بخشی از درآمد ناشی از فروش محصوالت با این نرخ تسعیر شود و بخشی 
هم در بازار توافقی با نرخ های نزدیک به ۷ هزار و 5۰۰ تومان به فروش برسد. در این 
سناریو افزایش درآمد انتظاری بنگاه ها را مشاهده می کنیم. در سناریوی دوم، کل ارز 
ناشی از فروش محصوالت صادراتی در بازار توافقی با نرخ باالتر از 6 هزار تومان مورد 

معامله قرار می گیرد و در اینجا هم افزایش درآمد انتظاری بنگاه ها را می بینیم.
با توجه به این سناریوها می توان رشد بلندمدت بازار سرمایه را پیش بینی کرد هرچند 
دو شرط برای تداوم رشد الزم است.  شرط اول ثبات سیاسی است و شرط دوم افزایش 
قدرت خرید در بازار داخلی اســت. با فرض اینکه قیمت محصوالت افزایش پیدا کند، 
اگر نتوانیم محصول را در بازار داخل و خارج به فروش برسانیم، پیش بینی های مبتنی 
بر سودآوری دچار ابهام می شود. برای فروش محصول در داخل به افزایش قدرت خرید 
مردم نیاز داریم. اگر بسته سیاســت ارزی دولت منجر به توانمندی سازی و افزایش 
قدرت خرید مردم نشــود، هرچند قیمت محصوالت باالتــر می رود اما حجم فروش 
کاهش پیدا می کند. این ها نکاتی که سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری برای افزایش 
ســرمایه یا خرید سهم در بورس به آن توجه کنند و بی مهابا نسبت به سرمایه گذاری 

اقدام نکنند.

دو شرط اصلی برای تداوم رشد 
بازار سرمایه

عرضه نفت خام در بورس، یکی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم هاست 

علل شکست فروش نفت در بورس

تحلیل گر بازار سرمایه
علی اسالمی بیدگلی
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ترقی اقتصادی : نظام بانکی ایران که به شدت 
با معضل دیون معوق )مشخصاً بدهی های دولت و 
شرکت های ساختمانی( دست وپنجه نرم می کند 
در دوران پسابرجام نتوانسته است آن طور که باید 
و شــاید در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری 
نقش ایفا کند. حســن روحانی قصد داشــت در 
دور دوم ریاست جمهوری خود اصالحاتی شامل 
محدود کردن فعالیت هــای غیرعملیاتی بانک ها 
فروش دارایی های مازاد و نظارت بیشتر بر ادغام 
بانک ها و مؤسســات مالی، در نظام بانکی ایران 
صورت دهد اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده 

است.
با گذشت حدود سه ماه از روزی که ترامپ خروج 
آمریکا از برجــام را اعالم کرد، وزارت خزانه داری 
آمریکا خود را برای اجرای دور نخست تحریم های 

جدید تجاری و مالی علیه ایران آماده می کند.
 ایران در واکنش به تحرکات کاخ سفید و با هدف 
حفظ منابع ارزی خود در این شرایط دشوار –که 
به افزایش بیــش از دو برابری ارزش دالر آمریکا 
در برابر ریال منجر شــده است- محدودیت های 
زیادی را بر واردات کاالها و نیز خرید و فروش ارز 

اعمال کرده است.
کشــورهای آســیایی و اروپایی از ســوی آمریکا 
تحت فشــار قــرار گرفته اند تــا واردات نفت از 
ایــران را متوقف و روابط تجــاری و پولی خود را 
با این کشور قطع کنند. واشنگتن این کشورها را 
تهدید کرده اســت که در صورت همراه نشدن با 
تحریم ها علیه ایران، دسترسی آنها را به سیستم 
بانکی آمریکا قطع خواهد کرد. تاکنون 5۰ شرکت 
چندملیتی از تــرس تحریم هــای ثانویه آمریکا 
تصمیم به توقف فعالیت های خود در ایران گرفته 
و یا از برنامه هایشــان برای حضــور در بازار ایران 

صرف نظر کرده اند.
از طرفی ســوئیفت که یک شــبکه جامع ارتباط 
بین بانکــی در ســطح جهانی اســت و مرکز آن 
در نزدیکی بروکســل بلژیک –پایتخت اتحادیه 
اروپا- واقع شده نیز مترصد این است که در مورد 
ادامــه همکاری با بانک هــای دولتی و خصوصی 
ایران تصمیم گیری کند. این در حالی اســت که 

ایران اخیراً گام های مثبتی در راه نزدیک شــدن 
بــه اســتانداردهای جهانی در زمینــه مبارزه با 

پول شویی برداشته است.
کاخ ســفید، بانک مرکزی و چندین بانک دولتی 
ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است و 
در چنین شرایطی سوئیفت تقریباً چاره ای ندارد 
جز اینکه دسترســی ایران به خدماتش را به کلی 
قطع کند و یا نقل و انتقاالت پولی ایران را -حتی 
برای صــادرات و واردات عادی- به شــدت تحت 

نظارت و کنترل قرار دهد.
نظام بانکی ایران که به شــدت بــا معضل دیون 
معوق )مشــخصاً بدهی های دولت و شرکت های 
ساختمانی( دســت وپنجه نرم می کند، در دوران 
پســابرجام نتوانسته است آن طور که باید و شاید 
در تأمیــن مالی پروژه های ســرمایه گذاری نقش 
ایفا کند. حســن روحانی قصد داشت در دور دوم 
ریاســت جمهوری خود اصالحاتی شامل محدود 
کردن فعالیت هــای غیرعملیاتی بانک ها، فروش 
دارایی های مازاد و نظارت بیشتر بر ادغام بانک ها 
و مؤسسات مالی، در نظام بانکی ایران صورت دهد 

اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.
متنوع ســازی بازار ســرمایه نیز در این ســال ها 
همواره جــزو اهداف دولت ایران بــوده که البته 
آن هم راه به جایی نبرده اســت. سرمایه گذاران 

خارجی همچنان حضور بســیار کم رنگی در بازار 
بورس ایران دارند و از طرفی نسبت سهام شناور 
آزاد در این بــازار تنها حدود ۲۰ درصد اســت. 
سرمایه گذاران حقوقی که اغلب دولتی شبه دولتی 
و یا وابســته به سایر نهادهای حاکمیتی در ایران 
هستند، کنترل بسیاری از شرکت های حاضر در 

بورس ایران را در دست دارند.
در دو سال اخیر تعدادی سرمایه گذار خرد و کالن 
ازجمله برخی صندوق های سرمایه گذاری خارجی 
وارد بازار بورس ایران شــده اند و تالش کرده اند 
تا ســطح نقدینگی و نحوه مدیریت آن را بهبود 
بخشند. علی رغم عملکرد ضعیف نظام بانکی و باال 
بودن نرخ بهره در ایران، بازار سهام و اوراق خزانه 
اســالمی هفته های پررونقی را تجربه می کنند و 
شاخص بورس به سقف تاریخی خود رسیده و پی 
در پی رکوردشــکنی می کند. این دو بازار )بورس 
و اوراق خزانــه اســالمی( آخریــن پناهگاه برای 
سرمایه گذاری و حفظ امید به مدرن سازی اقتصاد 

ایران به شمار می روند.
آخرین باری که ایران تحریم های شدید را تجربه 
کــرد، اقتصاد این کشــور درگیر رکــود و تورم 
هم زمان شد. در سال جاری میالدی اما بر اساس 
پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران 
رشد ۴ درصدی را به ثبت خواهد رساند؛ هرچند 

تورم در ایران بار دیگر دورقمی شــده و بازار ارز 
این کشور نیز روزهای بسیار ملتهب و پرنوسانی را 
پشــت سر می گذارد. در این میان تکنوکرات های 
دولت ایران همچنان قــول می دهند که انضباط 
پولی و مالی را حفظ خواهند کرد و بانک مرکزی 
نیز اخیراً به نیازهای بازار گردن نهاده و یک بازار 
ارز )به صورت پایلوت( برای شرکت های کوچک و 

متوسط راه اندازی کرده است.
در بخش نفت وضعیت ایران به گونه ای اســت که 
در کوتاه مــدت و قبل از اثرگــذاری تحریم های 
نفتــی، افزایش قیمت ها می تواند کاهش صادرات 
را جبران کند. از طرفی چین و هند که بزرگترین 
واردکنندگان نفت ایران هستند و مجموعاً روزانه 
بیش از یک میلیون بشــکه از ایران وارد می کنند 
اعالم کرده اند که بــه واردات نفت از ایران ادامه 
خواهنــد داد و هزینه آن را بــا پول های داخلی 
خود )یوان و روپیه( پرداخت خواهند کرد. ترکیه 
نیــز طبق اعالم مقاماتش، به کلــی از همراهی با 
تحریم های آمریکا علیه ایران ســر باز خواهد زد. 
بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری ترکیه آماده 

همکاری با ایران در دور جدید تحریم ها هستند.
بنا بر اعــالم صندوق بین المللی پــول، ایران در 
حــال حاضر حــدود ۱۲5 میلیــارد دالر ذخایر 
ارزی دارد، اما ممکن اســت بخشی از این ذخایر 
صرف تســویه مطالبات پیمانــکاران خارجی که 
قباًل در ایران حضور داشــته اند، شود. ایران برای 
استقراض از کشــورهای خارجی در صورت لزوم 
با مشکل مواجه است زیرا آژانس ها و شرکت های 
اعتبارســنجی غربی به دلیل تحریم های آمریکا 
تمایل چندانی به همکاری با ایران از خود نشــان 

نمی دهند.
جدا از مشــکالت مالی، بانکی، تجاری و ... یکی 
از معضالت اصلی اقتصاد ایــران )حداقل از نگاه 
غربی ها( فســاد اســت، به طوری که این کشــور 
همواره در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل 
جایگاهی بسیار نازل را به خود اختصاص می دهد؛ 
مســئله ای که حتی در شرایط غیرتحریمی نیز از 
انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای حضور در 

ایران می کاهد.

»دیونمعوق«پاشنهآشیلنظامبانکی
روایت فایننشال تایمز از وضعیت اقتصادی ایران 

روند رو به رشد بانک توسعه صادرات ایران با لغو تحریم ها
ترقی اقتصادی :روند رو به رشد، بهبود نسبت کفایت سرمایه، نسبت های نقدینگی مطلوب ، اینها تعابیری 
است که موسسه بین المللی کاپیتال اینتلیجنس در آخرین گزارش خود درباره بانک توسعه صادرات ایران 
به کار برده اســت.کاپیتال اینتلیجنس در گزارش منتشره سال جاری رتبه حمایتی ۲ برای بانک توسعه 
صادرات در نظر گرفت که به گفته این موسسه نشانگر احتمال باالی حمایت دولت ایران در حوزه نقدینگی 
و ســرمایه است.این موسسه نسبت کفایت سرمایه بانک با افزایش سرمایه ۱۰ تریلیون ریالی را در شش 

ماهه اول ۱3۹6 بهبود یافته اعالم کرده و افزوده است: این نسبت به سطح قابل اطمینانی رسیده است.

پیشنهاد رفع محدودیت وام برای واحدهای زیر ۱۵ سال
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اینکه شرط مدت 
صدور پروانه ســاختمانی از ۱5 به ۲۰ ســال را افزایش دهد تا متقاضیان واحدهای با طول عمر بیشتر 
خریداری کنند، گفت: پیشــنهاد شده ســقف اوراق از 6۰ به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.ابوالقاسم 
رحیمی انارکی با اشاره به برنامه های بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم برای ورود به بازار گفت:  
در ارتباط با صندوق پس انداز مســکن یکم بانک مسکن در حال انجام یک اقدام است که این صندوق 

افزایش سقف تسهیالت مستلزم چند محدودیت است..

نسخه جدید همراه بانک ملت به بهره برداری رسید
ترقی اقتصادی: مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت با بیان این موضوع که امروزه فناوریهای مبنی بر گوشی 
های هوشمند از اقبال عمومی و توجه قابل مالحظه ای برخوردار است به بهره برداری از نسخه جدید همراه بانک 
ملت اشاره نمود و آن را جزو یکی از برترین سامانه های بانکی کشور برشمرد.هادی سپانلو در مجمع خبرنگاران 
درباره اپلیکیشن همراه بانک ملت گفت : این سامانه از دو بخش عمده تشکیل شده است . بخش اول به امور 
حسابها ، تسهیالت و کارتهای بانکی مشتریان بانک ملت توجه دارد که برای ورود به آن نیاز به شماره کاربری و 

رمز عبور می باشد . بخش دوم خدمات بدون الگین می باشد که در قالب همراه پالس ملت عرضه شده است .

کارنامه تسهیالت دهی بانک رفاه در ۴ ماه نخست سال
ترقی اقتصادی: بانک رفاه در چهار ماهه نخســت ســال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و 
معدن، مسکن و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر ۷۷.335 میلیارد ریال تسهیالت اعطا 
کرده اســت.طی سال ۹6 و چهار ماهه نخست سال ۹۷، تعداد ۱۴.۷۷۲ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از ۱.66۴ میلیارد ریال 
به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

از سوی این بانک پرداخت شده است.

»بانک آفیسر« مسیر ارتقای رضایتمندی مشتریان در بانک مّلی
ترقی اقتصادی:بانک ملی ایران به منظور ارایه خدمات مطلوب تر طی یک سال اخیر، محصول منحصر به فرد 
بانک آفیسر را در حوزه بازارداری و ارتباط با مشتریان عملیاتی کرد تا مشتریان خود را در باالترین سطح رضایت 
نگه دارد.بانک آفیسر خدمتی است که بر اساس آن در هر مکان و هر زمان، بانک در کنار مشتری قرار می گیرد 
و درواقع رابطه مشتری و بانک را تسهیل می کند.این خدمت نقش بسزایی در ارایه خدمات به مشتریان ویژه 

بانک دارد و می تواند موجب افزایش رضایت و سطح وفاداری مشتریان و ارتقای سطح کیفی خدمات شود.

سرویس های جدید اینترنت بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی: در راستای ارتقا سطح خدمات رسانی مطلوب و رفاه حال مشتریان، چندین سرویس  
جدید در سامانه اینترنت بانک راه اندازی شد.بنا بر اعالم مدیریت امور بانکداری مدرن، در راستای ارتقا 
ســطح خدمات رسانی مطلوب و رفاه حال مشتریان، ســرویس های ذیل در سامانه اینترنت بانک، راه 
اندازی و عملیاتی شد.انتقال وجه کارت به شبا )سقف انتقال وجه تا مبلغ ۰۰۰  /۰۰۰  /3۰ ریال(؛با استفاده 
از این قابلیت، انتقال وجه با مبداء کارت ایران زمین و به شماره شبای هر یک از بانکهایی که عضو شبکه 

شتاب )نسخه ۷( هستند فراهم شده است.

پیش شرط های الزم اجرای اصالحات نظام بانکی
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خصوص شــرایط اقتصادی حال حاضر کشور گفت: با 
تصمیمات جدیدی که تیم اقتصادی دولت در کنار مجلس اتخاذ و پیاده سازی خواهند کرد تا حدی آرامش 
به بازارها باز خواهد گشت.در این مسیر، بدون شک نظام بانکی کشور بیش از پیش تالش خواهد کرد که 
ضمن همسویی با سیاست های کالن کشور و با اجرای عملیات سالم بانکی، نقش سازنده و اثربخشی در 
ثبات، رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور ایفا نماید. بلگوری افزود: پیش شرط این مهم مراجعه بانک ها به 
استانداردهای بین المللی بانکی است اما می بایست شاخص های تبیین کننده یک بانک سالم و استاندارد با 
توجه به مولفه های اقتصادی واقعی کشور و با توجه به تفاوت های ماهیتی بانک های کشور تدوین شود.در 
این راستا نهادسازی در بازار پول، اصالح قوانین ما در نظام پولی کشور، اصالح مقررات و رویه های عملیات 

بانکی از جمله پیش شرط های الزم جهت اجرایی شدن اصالحات نظام بانکی خواهند بود.

بانک آینده به تعهدات قرض الحسنه ازدواج عمل کرد 
ترقی اقتصادی : بانک آینده، در راستای طرح اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در کشور، در چهار 
ماه نخست سال جاری، صد در صد تعهدات خود را انجام داده است.بانک آینده، در راستای اجرای ابالغیه 
بانک مرکزی  جمهوری اســالمی ایران، در خصوص اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج و با هدف 
کاهش صف انتظار متقاضیان واجد شــرایط برای دریافت این خدمت، موفق شد؛ در چهار ماه نخست 
سال جاری، با اعطای 3 )سه( هزار وام ازدواج، صد در صد تعهدات خود را در حیطه مصارف قرض الحسنه 

پس انداز، به بهترین شکل و با باالترین سرعت، به انجام برساند.

تقدیر استانداری بوشهر از بانک صادرات
ترقی اقتصادی : استانداری بوشهر از اقدامات بانک صادرات ایران در حمایت از تولید، اشتغال در عرصه 
کارآفرینی تقدیر کرد.مجموعه اقدامات این بانک در استان بوشهر در راستای عمل به برنامه های اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی در حوزه های اشتغالزایی، تولید و مسئولیت های اجتماعی مورد تقدیر 
استانداری این استان قرار گرفت.بنا براین گزارش، مانده تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران در استان 
بوشــهر در پایان بهمن ماه ســال ۹6 از ۹۷33 میلیارد ریال فراتر رفت و قریب به ۱3درصد تسهیالت 

پرداختی شبکه بانکی در این استان را برعهده داشته است

فاصله زیادی با کاهش التهاب بازار ارز نداریم
ترقی اقتصادی :یک کارشناس بانکی با تاکید بر تداوم حمایت های گسترده نظام بانکی از بنگاه های 
اقتصادی کشور گفت:توزیع منابع بانکی به منظور افزایش تولید،ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره در 
دستورکار نظام بانکی قرار دارد.احمد درخشنده با بیان اینکه طی سال جاری منابع بانک ها تا حد زیادی 
به صورت هدفمند به سمت حمایت از تولید داخلی و به خصوص بنگاه های اقتصادی رفته است، افزود: 
نظام بانکی در سال ۹۷ با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی به گونه ای حرکت کرده 
است که در اختصاص اعتبارات مورد نیاز و قابل تامین به بخش های تولیدی، اقدامات حمایتی خود را 

از این بخش با هدف همراهی با دولت پُررنگ نماید.

افزایش موقت نرخ سود بانکی
ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک گردشگری بر لزوم افزایش نرخ سود بانکی به صورت موقت و کوتاه مدت در 
شرایط فعلی تاکید کرد.علی اصغر سفری اظهار داشت: از زمانی که بحث کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد، معتقد 
بودم که این موضوع بسیار حساس است و باید ریشه یابی دقیقی در این زمینه صورت گیرد.وی افزود: به لحاظ 
تئوری های اقتصادی در کاهش نرخ سود بانکی تردیدی نیست اما با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی و 
کاهش قدرت خرید مردم اعتماد سپرده گذاران کاهش پیدا کرده و منابع سپرده ای از بانک های خارج شده است.

نسخه ویندوزی اپلیکیشن پات رونمایی شد
ترقی اقتصادی : شرکت کارت اعتباری ایران کیش در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ از نسخه 
ویندوزی اپلیکیشن پات رونمایی کرد.این نخستین نرم افزار پرداخت الکترونیکی است که قابلیت نصب روی 
ویندوز را دارد . درمراسم رونمایی از نسخه ویندوزی پات پیمان طبری معاون فناوری این شرکت  اظهارداشت 
: اپلیکیشن نسخه ویندوزی پات از هم اکنون روی "ویندوز استور" قرار گرفته است و تمام  کسانی که ویندوز 
۱۰ و گوشی ویندوزی دارند  با رفتن به "ویندوز استور" و نصب  اپلیکشن پات می توانند ازاین نرم افزار برروی 
دسکتاپ های کامپیوتر و یا گوشی های موبایل استفاده کنند.صادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیش نیز با 
بیان اینکه امیدواراست ایران کیش همواره طبق وعده ای که داده شده پیش رود گفت:»می خواهیم روز به 
روز با توسعه محصول و افزایش سطح سرویس  کیفیت و خدمات مان را اضافه می کنیم واین تضمین را 
می دهیم که  از پذیرندگان و دارندگان کارت وهمه کسانی که اپلیکشن موبایلی ایران کیش را دارند حمایت 

کنیم.«وی همچنین از تیم فناوری اطالعات ایران کیش و شهره آقابابایی مدیر پروژه پات قدردانی کرد .

اخبارکوتاه

زهرا لطیفی- رمز ارز دیجیتال یک توکن بر روی بستر بالکچین است 
و بنابر آنچه اعالم شــده پشتوانه ارز ملی ایران ریال است. بنابراین این 
پروژه ملی ابزار پرداخت برای تبادالت و تسویه بین بانکی خواهد بود. اما 
آیا این رمز ارز می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران و راهی برای دور زدن 

تحریم های دولت آمریکا باشد؟
کشــورهای زیادی تولید رمز ارز ملی خود را آغاز کرده اند. بعنوان مثال 
کشــور مالزی رمزارز ملی خود را که با احکام شــریعت منطبق است 
با پشــتوانه طال تولید کرده اســت. کشــور ونزوئال نیز برای دور زدن 
تحریم های آمریکا رمز ارز ملی خود را با نام پترو با پشتوانه نفت معرفی 
کرده اســت. اما آیا پترو نجات دهنده اقتصاد فروپاشیده ونزوئال خواهد 
بود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است شرایط اقتصاد کشور ونزوئال که 
در تحریم، شرایطی مشابه با ایران دارد را بررسی کنیم. اگر چه رمز ارز 
ملی ایرات تفاوت های اساسی با پترو خواهد داشت اما شاید بتوان این 

دو را در خصوص دور زدن تحریم ها باهم مقایسه کرد.
ونزوئال رتبه اول را در ذخایر نفتی جهان دارد اما باالترین نرخ تورم در 
جهان را دارد. این کشــور تورم باالی ۴۰۰۰ درصد را تجربه کرده است 
و ارزش پول ملی ۹6درصد کاهش داشــته است. نرخ ارز رسمی دولت، 
یک دالر در ازای ۱۰ بولیوار است. ولی تنها رئیس جمهور و متحدانش 
به آن دسترســی دارند. مردم معمولی ونزوئال دالر را در بازار آزاد با نرخ 
ده هزار بولیوار می خرند. کشور ونزوئال تولید کننده نفت و وارد کننده 
همه چیز است. از طرفی کمبود تجهیزات و دانش تکنولوژی، استخراج 
نفت را نیز کاهش داده است. مردم می دانند اگر امروز خرید نکنند فردا 
ممکن اســت قادر به خرید چیزی نباشند زیرا نرخ ارز به معنای واقعی 
هر روز کاهش می یابد. قحطی، شهروندان نیازمند را تبدیل به ماینرهای 
بیت کوین کرد و شــماری از مردم کشور ونزوئال برای مصون ماندن از 
آسیب های اجتماعی به استفاده از بیت کوین روی آوردند. دولت ابتدا این 
کار را غیر قانونی کرد، اما با بدتر شدن شرایط، دولت ونزوئال متوجه شد 
که این ممکن است تنها راهی باشد که بتواند پول به اقتصاد ورشکسته 
اش تزریق کند. بنابر این رمز ارز ملی خود با پشتوانه نفت را معرفی کرد. 
اما نظرات متضاد و مسائل زیادی در مورد راه اندازی پترو وجود دارد که 

در این یادداشت فقط به برخی از آنها اشاره می شود:
 اول اینکه در گزارش اولیه منتشر شده، عنوان شده بود که پترو توکنی 
بر بســتر اتریوم است)ERC-۲۰(. اما روز بعد این خبر حذف شد و 

پترو به پلتفرم بالک چین NEM پیوســت. این موضوع یک مسئله 
حیاتی اســت و باید پیش از شروع کار، مورد بررسی قرار می گرفت. 
ممکن است چنین سواالت اساسی، حتی در مورد جنبه های دیگری 
از ساختار پترو نیز وجود داشته باشد. بنظر می رسد دولت در اعتماد 
نســبت به پول رمزنگاری شده با پشــتوانه نفت، ضعیف عمل کرده 
است. چرا در طی پیش فروش، از پلتفرم اتریوم که استفاده گسترده 
ای برای تأیید و نگهداری ســوابق معامالت در چندین ارز رمزنگاری 
شــده دارد، به پلتفرم نوظهور NEM سوییچ کردند؟ اصلی ترین ارز 
رمزنگاری پلت فرم NEM، دارای ارزش بازار ۴ میلیارد دالر است که 
در مقایسه با ارزش بازار 6۱ میلیارد دالری اتریوم بسیار اندک است. 
از آنجا که این پلتفرم کوچکتر است، بنابراین کار دولت ونزوئال برای 
تسلط بر پلتفرم ساده تر شود. دوم اینکه پترو را نمی توان با پول ملی 
ونزوئال خرید و فقط آنرا می توان با بیت کوین، اتریوم و ارزهایی مانند 
دالر و یورو خریداری کرد. همچنین تردیدهایی اساســی وجود دارد 
که نفت واقعا پشــتوانه پترو باشد. فرمول ارائه شده برای تعیین نرخ 
مبادله نفت و نرخ ارائه شده توسط مبادالت رسمی به این معنی است 
کــه در واقع هیچ قیمت ثابتی برای پتــرو وجود ندارد و دولت برای 
تعیین قیمت آزاد است. و نکته مهم آنست که مردم عادی نمی توانند 
آن را به طور مســتقیم از دولت خریداری کنند بلکه باید پترو را در 

بازار ثانویه خریداری کنند.
 سوم اینکه، هنوز مجلس ملی ونزوئال پترو را قانونی اعالم نکرده است. 
رئیس جمهور مادورو متهم به تالش برای دور زدن تحریم های ایاالت 
متحده است. بنابراین اگر تغییری در قدرت اتفاق بیفتد و مادورا دیگر 
قدرت نداشته باشد، احتماال پترو غیرقانونی خواهد شد و ارزش نخواهد 

داشت.
چهارم اینکه در گزارش اولیه منتشــر شده گفته شده است که یکی از 
موارد استفاده پترو، تبدیل شــدن به یک معیار مبادله است که برای 
خرید کاال و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. اما اولین چیزی که باید 
به آن پرداخته شود این  است که اکثر مردم با پول مجازی و چگونگی 
کارکردن با آن آشنا نیستند، برای برخی از آنها چیزهای مجازی که قابل 
لمس نیســت، ارزش ندارد. برای افرادی در کشورهای دارای وضعیت 
اقتصادی بد مانند ونزوئال، توضیح پول مجازی بسیار دشوار است. آنها 
حتی به پول هم اعتماد نمی کنند و فقط به کاال اعتماد می کنند. در واقع 

غذا، دارو و لباس چیزهایی هستند که کاربردی هستند و فردا ارزششان 
را از دست نخواهد داد. مردم ونزوئال آنقدر از دولت فریب خورده اند که 
دیگــر هرآنچه را دولت بگوید باور نمی کننــد. مردم در صورتی از پول 
رمزنگاری شده اســتفاده می کنند که مطمئن باشند فردا می توانند با 
آن پول آنچه که می خواهند بخرند، اما آیا دولت می تواند این مسئله را 
تضمین کند؟ وقتی فروش سکه های مجازی با دالر بسیار گران در بازار 
سیاه مبادله می شود مردم عادی چه کاری می توانند انجام دهند؟ حتی 
اگر مردم بخواهند از پول رمزنگاری شــده استفاده کنند، آیا تضمین 
می شود که پایدار باشد؟ اگر چه پترو نوعی انگیزه درکشورهای مختلف 
ایجاد کرده اســت که اگر با تحریم روبرو شــوند، برای دور زدن آن از 
ارزهای دیجیتال کمک بگیرند. اما از ســوی دیگر، وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده اعالم کرده است که پترو می تواند به منزله تعامل با دولت 
ونزوئال باشــد و کسانی که وارد معامالت این ارز دیجیتال شوند شامل 

تحریم ها می شوند.
در نهایت باید گفت پول مجازی یک قرص سحرآمیز نیست، که همه 
مشکالت اقتصادی را درمان کند. رمز ارز ملی یک ابزار مالی پیشرفته 
و مدرن است اما نمی تواند اقتصاد نابود شده را با یک روش فوق العاده 
تثبیت کند. اگرچه امیدواری نســبت به ارز رمزنگاری و آینده آن زیاد 
اســت اما کامال واضح است که اقتصاد، زیرســاخت ها، صنعت و سایر 
حوزه های مهم دیگر باید کارآمد باشند تا کشور به رفاه برسد. بنابراین 

نمی توان با رمز ارز همه مشکالت ناشی از تحریم ها را حل کرد.

پول مجازی یک قرص سحرآمیز نیست
رمز ارز ملی چاره اقتصاد ایران نیست 

امضای تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و موسسه ملل
ترقی اقتصادی :تفاهم نامه ســاخت و تکمیل چندین بیمارســتان بین وزارت بهداشــت و 
درمان و گروه توســعه اقتصاد ملل وابسته به موسســه اعتباری ملل امضا شد.دکتر سید امین 
جوادی مدیرعامل این موسســه گفت؛ در تفاهم نامه ای که میان شــرکت گروه توسعه اقتصاد 
ملل وابســته به موسســه اعتباری ملل و وزارت بهداشــت و درمان به امضا رســید بنا شد در 
 تکمیل و تجهیز بزرگترین بیمارســتان آموزشــی بــا ۷5۰ تخت و تکمیل چند بیمارســتان 

باهم مشارکت کنیم.

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به بانک انصار رسید
ترقی اقتصادی : به پاسداشــت اهتمام در ایفای مســئولیت اجتماعی و دفاع از کاالی ایرانی، 
جایزه ملی مســئولیت اجتماعی از سوی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به بانک انصار اهدا شــد.در نخســتین آیین رونمایی از ثبت ملی کتب نستعلیق میرعماد که با 
حضور علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ایران، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، مدیر بخش فرهنگ 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی 
و جمعی از مدیران بانک ها، شــرکت های بیمه و ســایر سازمان های بزرگ صنعتی و تجاری در 
مجموعه تاریخی فرهنگی ســعدآباد برگزار شد، جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به پاس اهتمام 

منحصربه فرد در ایفای مسئولیت اجتماعی به بانک انصار اهدا شد.

امکان پرداخت خودکار اقساط تسهیالت با همراه بانک سینا
ترقی اقتصادی : در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی آسان 
به خدمات بانکی، پرداخت خودکار اقساط تسهیالت با همراه بانک سینا فراهم شد.با هدف بهبود 
فرایندهای کاری و انعطاف پذیری بیشتر همراه بانک سینا، قابلیت های متعددی به آن افزوده شده 
که امکان پرداخت خودکار اقساط یکی از این موارد است.کاربران همراه بانک سینا با استفاده از این 
قابلیت که در بخش تقویم )ثبت رویداد( وجود دارد؛ می توانند با انتخاب شماره حساب یا شماره 
شبای مقصد، اقساط تسهیالت خود را در بازه های زمانی مورد نظر با مبالغ و دفعات دلخواه تعریف 
و پس از انتخاب سپرده مبدا و ورود رمز همراه بانک، امکان پرداخت خودکار قسط را فعال کنند.

یک نماینده مجلس: موسسه نور دارای مجوز است
ترقی اقتصادی : نماینده مردم تبریز در مجلس گفت:من اعالم نکرده ام که موسســه اعتباری نور مجوز 
ندارد.محمد حسین فرهنگی با تاکید براینکه موسسه اعتباری نورمجوز دارد،افزود:انتقادم نسبت به بانک مرکزی 
وسیاستهای یک بوم ودوهوای این بانک بوده است.وی ادامه داد: در حالی که موسساتی از گذشته دارای مجوز 
بوده اندودر حال حاضر خدمات ارایه میدهند،آســتان قدس در پی ایجاد بانک است.وی تصریح کرد:مثال چرا 
بانکهایی مانند انصار ومهر اقتصاد که موفق بوده اند،باید ادغام شوند.الزم به ذکر است موسسه اعتباری نور بر 
اســاس مجوز بانک مرکزی از ادغام و تجمیع تعاونی های اعتبار دارای مجوز کارسازان اینده ،پیشگامان کویر 
یزد وصندوق های قرض الحسنه ریحانه گستر و مشیز در سوم آبان سال ۱3۹۱در قالب موسسه اعتباری نور 
ساماندهی شد وبانک مرکزی در تاریخ۲۱ بهمن ماه ۱3۹۲ موافقت خود را با تجمیع موسسات یاد شده و فعالیت 

موسسه اعتباری نور اعالم کرد.
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ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه ســامان با بیان 
این نکته که این شرکت در سال گذشته 3۱ درصد 
رشــد حق بیمه داشته اســت اعالم کرد: در مجمع 
این شــرکت از 3۷6 میلیارد ریال سود محقق شده، 
۱5۰ میلیارد ریال ســود بین ســهامداران تقسیم و 
سود سهامداران حقیقی همزمان با برگزاری مجمع 

به حساب آنان واریز شد.
احمدرضــا ضرابیه بــا تاکید بر این نکتــه که بیمه 
ســامان در طول سال های گذشــته تالش کرده تا 
سطح توانگری خود را باالتر از ۱۰۰ و در سطح یک 
نگاه دارد، افزود: این شــرکت 6 درصد  از سهم بازار 
بیمه های زندگی و ۲ درصد از ســهم بازار صنعت را 
در اختیار دارد ولی برنامه داریم که تا ســال ۱۴۰۰ 
سهم خود را از کل بازار صنعت بیمه به 6 درصد و از 

بیمه های زندگی به ۱5 درصد برسانیم.
وی همچنیــن از برنامه ریزی برای برون ســپاری 
برخی ازفعالیت های این شــرکت از جمله در زمینه 
ارزیابی خســارت در زمینه درمــان خبر داد و  ارائه 
خدمات بیمه ای براساس نیاز را از جمله برنامه های 
این شرکت عنوان کرد و افزود: بیمه منازل مسکونی 
بیمه های اتومبیل، دستگاه های دیجیتال و موبایل 

از حوزه های مهم این موضوع هستند.
ضرابیه درباره همکاری با بیمه های اتکایی خارجی 
گفت: تصور ما این اســت که همکاری با بیمه گران 
اتکایی بســیار محــدود خواهد شــد؛ هرچند هنوز 

همکاری ما با این شرکت ها ادامه دارد و هنوز قطع 
ارتباطی به طور رسمی اعالم نشده است.

مدیرعامل بیمه ســامان خاطرنشان کرد که صنعت 
بیمه ایران در دوران تحریم، زیرساخت هایی را برای 
مقابلــه با تحریم ایجاد کرد و این زیرســاخت ها از 

جمله صندوق تضمین بار دیگر احیا خواهد شد.
وی درباره بیمه نامه های ارزی گفت: نرخ بیمه نامه 
ها بســته و مطابق با نرخ بانک مرکزی است. ضرابیه 
تاثیــر افزایش نرخ ارز بر خســارت به ویژه در حوزه 
درمان اظهار داشــت: افزایش نــرخ ارز قطعا باعث 
افزایش هزینه های شــرکت های بیمه می شود اما 

این به معنای عدم سودآوری این رشته نیست.
مدیرعامل بیمه ســامان اعالم کرد که ماه گذشــته 
این شرکت بیمه نامه زندگی با سرمایه یک میلیارد 

تومان را با مجوز بیمه مرکزی صادر کرده است. 
وی پیش بینی ســود این شــرکت برای ســال ۹۷ 
)EPS( را 3۸ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعالم 
کرد که براســاس آن ۲5۰ ریال سود برای هر سهم 

پیش بینی شده است.
ضرابیه ضریب خســارت این شــرکت برای ســال 

گذشته را 5۷ درصد اعالم کرد. 
وی در ادامــه تحــول دیجیتال درصنعــت بیمه را 
اجتنــاب ناپذیر توصیف کرد و گفت: بیمه ســامان 
برنامه ریزی جدی برای این حوزه دارد؛ بیمه مرکزی 
پیشــرو در حوزه تحول دیجیتال است و امسال قرار 

است کد یکتا برای رشته های درمان و آتش سوزی 
نیز مانند ثالث صادر شود.

وی تصریــح کرد کــه بیشــتر فرایندهــای بیمه 
ســامان به ویژه در رشــته های زندگــی و موبایل 
دیجیتالی خواهد شــد و رشــته هایی که تراکنش 
مالــی کمتری دارنــد مانند هواپیما و کشــتی، به 
روال کنونی باقــی خواهند مانــد. مدیرعامل بیمه 
ســامان با بیــان اینکه بیمه هــای زندگی برای هر 
خانواده ای ضروری اســت، خاطرنشان کرد: امکان 
تبدیل ســرمایه بیمه نامه به مستمری است. ضرابیه 
بــا تاکید بــر اینکه فیــن تک ها و اینشــورتک ها 
امــکان فعالیت در صنعت بیمــه را دارند، گفت: در 
حوزه خســارت می توان با برنامه ریزی به ســمت 
 دیجیتالی شــدن رفت و همکاری با مراکز درمانی، 
بانک ها، شــرکت هــای پرداخت و بازار ســرمایه 
دیجیتالی باشد. وی خاطرنشان کرد که این شرکت 
به دنبال آن اســت که با خرید هر بیمه نامه، امکان 
خرید ســهام، اوراق مشارکت و غیره نیز فراهم شود. 
مدیرعامل بیمه ســامان از اجــرای صدور بیمه نامه 
بدنه خودرو براســاس پیمایش از پاییز سال جاری 
خبر داد و گفت: این بیمه نامه با همراهی شــرکت 
تلفن همراه گروه مالی ســامان و بــا بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین خواهد بود؛ مراحل آزمایشــی 

این طرح اجرا شده است.
وی بیمه ســامان را اولین شــرکتی عنوان کرد که 

حاکمیت شــرکتی را اجرا کرد و گفت: تمام اعضای 
هیات مدیره بیمه ســامان به اعضای حقیقی تبدیل 
شــده اند زیرا که اعتقاد داریم برای توسعه مستمر 
بایــد مطابق با قوانیــن و مقــررات و انضباط مالی 

حرکت کنیم. 
ضرابیه تاکید کرد که این شــرکت همواره در سطح 
توانگری یک قرار داشــته و برنامه دارد که ســطح 
توانگری خود را تا سال ۱۴۰۰ به سطح ۱۸۰ درصد 

برساند.
ضرابیــه همچنین از تولیــد ۱۱6 میلیارد ریال حق 
بیمه و پرداخت ۹5 ریال خســارت در سه ماهه اول 
امسال خبر و گفت: ضریب خسارت شرکت در سال 

گذشته 5۷ درصد بوده است.

ترقی اقتصادی : یکی از نگرانی های جدی صنعت 
بیمه آن است که وصولی حق بیمه ثالث با حق بیمه 
تولیدی تناسب منطقی داشته باشد رییس کل بیمه 
مرکزی با بیان مطلب فوق درباره کاهش ارزش ریال 
گفت: این موضوع یک چالش اســت؛ دو روش برای 
حل این موضوع است اول اینکه حق بیمه را باال ببریم 
که به مردم فشار وارد می شود و روش دوم گسترده 

تر کردن بازار است.
رییس کل بیمه مرکزی از دریافت ۱۹.۱ میلیون بیمه 
نامه در ۴ ماهه نخســت امسال خبر داد و گفت: ۱۱ 
هزار میلیارد تومان حــق بیمه تولیدی در این مدت 

پرداخت شده است.
غالمرضا ســلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی 
در نشســتی خبری بــا خبرنگاران، اظهار داشــت: 
حدود ۹۰ درصد مجامع شــرکت های بیمه برگزار 
شــده؛ مجمع بیمه ایران نیز بــه دلیل بزرگی این 

شرکت زمان بر است.  
وی افزود: در ۴ ماهه نخســت سال جاری مبلغ حق 
بیمه تولیدی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان و خسارت 
پرداختی بیش از 6 هزار میلیارد تومان بوده بر همین 
اســاس حق بیمه تولیدی حدود ۲3.۴ درصد رشد 

داشته است.  
رییس شورای عالی بیمه گفت: همچنین در همین 
مدت، بالغ بر ۱۹.۱ میلیون بیمه نامه صادر شــده و 
تعداد بیمه نامه های صادره ۷.۷ درصد رشــد داشته 
اســت و ســهم بخش غیردولتی از حق بیمه 66.3 

درصد بوده است.
به گفته ســلیمانی امیری، سهم رشته بیمه شخص 
ثالث 3۸.۸ درصــد، درمــان ۱۹.۲ درصد و زندگی 
۱3 درصد از کل بیمه نامه های صادره بوده اســت. 
رییس کل بیمه مرکزی دربــاره اینکه آیا برنامه ای 
برای ادغام شرکت های بیمه دارید یا خیر، گفت: باید 
ابتدا آمادگی بین ســهامداران وجود داشته باشد؛ ما 
بــه عنوان ناظر نمی توانیم بگوییم که شــرکت ها با 

هم ادغام شوند.  
وی ادامه داد: برخی شــرکت ها وضعیت خوبی دارند 
ولی روی چند شــرکت در حال برنامه ریزی هستیم. 
رییس کل بیمه مرکزی درباره خروج شــرکت های 
بیمه اتکایی از کشــور، گفت: وقتی برجام به نتیجه 
رســید، شــرکت های اتکایی خارجی عالقه مند به 

همکاری با ایران شدند.  
رییــس کل بیمه مرکزی به خــروج آمریکا از برجام 

اشــاره کرد و افزود: خوشــبختانه توان شرکت های 
ایرانــی و بیمه مرکزی به اندازه ای هســت که بتوان 
اتکایی را به داخل کشور انتقال داد. وی افزود: تمامی 
پوشــش های اتکایی در بخش هوایی و دریایی را به 
خارج ارســال نکرده بودیم و زمانی که شرکت های 
اتکایــی همکاری خود را قطع کردند، پوشــش های 

اتکایی به داخل کشور انتقال داده شد.  
به دنبال اصالح ساختار مالی بیمه ایران هستیم

وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش نسبت توانگری 
بیمه ایــران و برنامه های نهاد ناظر بــرای رفع این 
موضوع گفت: بیمه ایران بیمه دولتی و بزرگی اســت 
و نزدیک ۴۰ درصد بازار را در دســت داشته و مورد 

اعتماد مردم است.
وی افزود: بیمه ایران جلساتی با وزارت اقتصاد و بیمه 
مرکزی داشته اند تا این موضوع را حل کنند. رییس 
کل بیمــه مرکزی گفت: اصالح ســاختار بیمه ایران 
فقط افزایش سرمایه نیســت و راهکارهای مختلفی 
دارد؛ ما با همکاری وزارت اقتصاد و بیمه ایران بدنبال 

راهکارهای خوبی در این زمینه هستیم.
 بازنشسته نیستم

رییــس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که بازنشســته 
نیســت و به عنوان عضو هیات علمی دانشــگاه ۲۴ 
سال سابقه فعالیت دارد و هنوز 6 سال دیگر می تواند 

فعالیت داشته باشد.
 صنعت بیمه از بازار پول و سرمایه عقب است

وی درباره رقم 6 هزار میلیارد تومانی ذخایر شــرکت 

های بیمه گفت: صنعت بیمه صنعت رو به رشــدی 
است و نسبت به بازار پولی و مالی عقب افتادگی دارد. 
وی رقم ۲.3 درصدی ضریب نفوذ بیمه را بسیار ناچیز 
عنوان کرد و افزود: باال بردن این رقم بســیار سخت 
است؛ تالش داریم این رقم را به 3.۲ درصد برسانیم.

رییس شورای عالی بیمه اظهار داشت: بدنبال افزایش 
صد در صدی حق بیمه هســتیم. ســلیمانی اظهار 
داشــت: بخش درمان، ثالث و زندگی بیشترین سهم 
را در بین بیمه نامه ها دارند ولی باید به تی برویم که 
هر ایرانی برای هر فعالیت اقتصادی، بیمه داشته باشد.
برنامه ریزی برای افزایش سهم بیمه زندگی 

به 20 درصد
وی ادامه داد: در بخش بیمه های زندگی بسیار عقب 
هســتیم و برنامه داریم که سهم بیمه های زندگی را 
به ۲۰ درصد برسانیم. رییس کل بیمه مرکزی تصریح 
کرد که قصد داریم سهم شرکت های بیمه  غیردولتی 
را افزایش دهیم. بدنبال افزایش توانگری مالی شرکت 

های بیمه هستیم.
فرصت قانونی به شــرکت های بیمه ای برای افزایش 
توانگری داده ایم و در صورتی که توانگری خود را ارتقا 
ندهند با آنها برخورد می کنیم. رییس شــورای عالی 
بیمه تاکید کرد که ســاالنه بدنبال معرفی دو یا سه 

محصول جدید بیمه ای هستیم.
اوراق بیمه ای و ریسکی در بازار سرمایه 

منتشر می شود
وی افزود با همکاری پژوهشــکده بیمه تالش داریم 

تا ریســک های بیمه ای را با انتشار اوراق در بورس 
عرضه کنیم که در زمان تحریم می تواند ریســک را 
بین همه توزیــع کند. رییس کل بیمه مرکزی ادامه 
داد: در بخش فناوری اطالعات، سنهاب به خوبی در 
صنعت بیمه فعالیت می کند اما هنوز تمامی اطالعات 

در آن منتشر نمی شود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی 
از نگرانی های جدی من در صنعت بیمه آن است که 
وصولی حق بیمه ثالث با حق بیمه تولیدی تناســب 
منطقی داشته باشد. رییس کل بیمه مرکزی درباره 
کاهــش ارزش ریال گفت: ایــن موضوع یک چالش 
است؛ دو روش برای حل این موضوع است اول اینکه 
حق بیمه را باال ببریم که به مردم فشار وارد می شود 

و روش دوم گسترده تر کردن بازار است.
وی ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که بازار را بزرگتر 
کنیم هرچند افزایش خواهیم داشــت؛ بیمه نامه هم 
مانند هر کاالی دیگری اســت. رییس شورای عالی 
بیمه درباره بسته دولت برای افزایش سهم بازار بورس 
و بیمــه گفت: برنامه داریم در بازار بورس اوراق بیمه 
ای و ریسکی را منتشر کنیم؛ برنامه ما فعال تر شدن 

بیشتر شرکت های خصوصی است.
وی درباره اصالح ســاختار مالی بیمــه ایران گفت: 
هدف ما بورســی کردن بیمه ایران نیست بلکه هدف 
ما آن است که ساختار مالی این شرکت اصالح شود. 
ســلیمانی امیری گفت: بیشتر شرکت ها به سرمایه 
۱5۰ میلیارد تومانی رســانده اند و شرکت هایی که 
خود را تطبیق دهند با آنها برخورد می شود؛ فرصت 

این شرکت ها تا پایان مردادماه است.
وی تاکید کرد که اطمینان دارد شــرکت های بیمه 
در مهلت باقی مانده به رقم  ســرمایه ۱5۰ میلیارد 
تومانی خواهد رســید. وی ادعای وجود شرکت های 
مشابه شرکت بیمه توســعه در کشور را رد کرد و بر 
نظارت دائمی نهاد ناظر بر فعالیت های شرکت بیمه 

تاکید کرد.
رییس شــورای عالی بیمه درباره سهم ۱۰ درصدی 
وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از بیمه شخص ثالث 
گفت: این موضوع منطقی اســت اما ما وظیفه داریم 
ببینیــم پولی که در این بخش می دهیم بدرســتی 
هزینه می شود یا نه؟ سلیمانی امیری تصریح کرد: از 
بخش نظارتی خواسته ایم بررسی کند تا ببینیم که آیا 
مبالغ پرداختی در جای خود پرداخت می شود یا نه؟ 
اگر در جای خود هزینه نمی شود، مبالغ کاهش یابد.

بازاربیمـــه5

روشهایجبرانکاهشارزشریالدرصنعتبیمه
اخبارکوتاهرئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد : 

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد
ترقــی اقتصــادی : بیمــه آســیا بــراي دوازدهمیــن ســال متوالــي 
 خبرنــگاران حــوزه بیمه رســانه هاي جمعي کشــور را تحت پوشــش بیمه 

حوادث گروهي قرار داد.
روابــط عمومي بیمه آســیا در اطالعیــه اي با تبریک روز خبرنــگار به تمامی 
فعاالن عرصه خبر و اطالع رســانی، اعالم کرد: خبرنگاران حوزه بیمه رســانه 
هاي جمعي کشــور برای دوازدهمین ســال متوالی به مدت یک سال از تاریخ 
۱3۹۷/5/۱۷ تــا ۱3۹۸/5/۱۷در مقابــل فوت، نقص عضو یــا از کار افتادگي 
براثــر حادثــه و هزینــه هاي پزشــکي ناشــي از حادثه تحت پوشــش بیمه  
حوادث گروهي بیمه آســیا قرار دارند.بنا براین اطالعیه، بیمه آســیا از ســال 
۱3۸6 و بــرای تقدیر ، قدرداني وهمراهی در مواقع بــروز حوادث ،خبرنگاران 
 حوزه بیمه رســانه هاي جمعي کشــوررا تحت پوشــش بیمه حوادث گروهي 

قرار داده است.

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه بدنه 
اتومبیل بیمه پارسیان

ترقــی اقتصادی : با توجه به افزایش قیمت خــودرو، بیمه گذاران بیمه بدنه 
اتومبیل بیمه پارســیان برای دریافت الحاقیه افزایش ســرمایه بیمه نامه بدنه 

اتومبیل به واحد صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه کنند. 
بــا توجــه به ارزش وســایل نقلیه و لزوم پیشــگیری از تبعــات آن در هنگام 
وقوع حادثه و بروز خســارت از بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه پارســیان 
درخواســت می شــود برای دریافت الحاقیه افزایش ســرمایه بیمــه نامه بدنه 
اتومبیــل به شــعبه یا نماینــده صادر کننــده بیمه نامه خــود مراجعه کنند.

بر اســاس این گــزارش، تمامی شــعب و نمایندگی های بیمه پارســیان در 
 سراســر کشــور آماده صدور الحاقیه افزایش ســرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل 

به بیمه گذاران هستند.

ارتقای بیمه نوین از بازار پایه »ب« به بازار 
دوم فرابورس

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه نوین بزودی پس از طی شدن مراحل پذیرش و 
گشایش نماد از بازار پایه »ب« به بازار دوم فرابورس ارتقا خواهد یافت.

حسین کریم خان زند مدیرعامل شــرکت بیمه نوین در سی وهشتمین نشست 
خبــری یک دیدار، یک عرضه در فرابورس با اعالم انتقال شــرکت از بازار پایه 
»ب« به بازار دوم فرابورس درباره اینکه بیمه نوین در بین ســایر شــرکت های 
بیمه ای از چه ســهم بازاری برخوردار اســت و این میزان چقدر در سوددهی و 
بازدهی شرکت موثر بوده اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها ۱.6 درصد سهم 
بازار بیمه کل کشور به شرکت بیمه نوین تعلق دارد که تاثیرات مثبتی در ارزش 
آفرینی ســود سهام شرکت داشته و با اعمال طرح های جدید که تا پایان سال 
حداقل 3 طرح جدید اجرایی خواهد شــد انتظار داریم تا سود و بازدهی سهام 

شرکت افزایش پیدا کند.
کریمخــان زند در ادمه با بیان این که کل مالیات شــرکت تا پایان ســال ۹5 
تســویه شــده اعالم کرد: آخرین وضعیت صورت های مالی شــرکت نشــان 
می دهد که ســود خالص بیمه نوین در ســال ۹6 با رشد ۲۲۱ درصدی مواجه 
 شــده و حاشــیه سود شرکت نیز در ســال ۹6 نسبت به ســال ۹5 افزایش را 

به ثبت رسانده است.

 حضور بیمه رازی 
در کنفرانس ملی ساخت ایران

ترقی اقتصادی: کنفرانس ملی ساخت ایران در راستای ترویج فرهنگ استفاده 
از کاال و خدمات ایرانی به همت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و جمعی 
از مدیران بنگاه های اقتصادی کشور یکشنبه 3۱ تیر ماه در مرکز همایش های 

بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در  ایــن کنفرانــس محورهایی ازقبیل  حمایــت از تولید و خدمــات ایرانی 
پیش نیــاز افزایش تولیــد، نقش نوآوری و اختراعــات در تولید و خدمات ملی 
فرصت هــای بین المللی در ارتقای تولید و خدمات ملی در پســا تحریم، رابطه 
بین کیفیت محصول و خدمات با رضایتمندی مشــتری و ســودمندی شرکت 
کمک به برجسته سازی نشان تجاری کاالها و خدمات مرغوب ایرانی و رفع نیاز 
 وابســتگی به واردات کاالهای خارجی و افزایش صادرات کاال و خدمات ایرانی 

مورد بررسی قرار گرفت.

بهره  برداری از نخستین اپلیکیشن صدور 
بیمه نامه بدنه

ترقی اقتصادی : نخستین اپلیکیشن صدور هوشمند بیمه  نامه کوتاه مدت بدنه 
خودرو در راستای ارایه خدمات الکترونیک به آحاد جامعه به بهره  برداری رسید.

این اپلیکیشــن باحضور جانشین مدیرعامل ساتا، اعضای هیات مدیره شرکت و 
اصحاب رسانه در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و 

تجارت الکترونیک رونمایی شد. 
شرکت بیمه کوثر با برگزاری نواوردگاه بیمه و حمایت از استارتاپ های برتر بیمه ای 
توانست این اپلیکیشن بدیع را طراحی کند. این پروژه گامی نوین در صنعت بیمه 
است و آحاد جامعه می توانند با استفاده از این اپلیکیشن به صورت غیرحضوری  
 بیمه نامه هوشــمند بدنه خــودروی خود را برای مــدت کوتاهی همانند طول 

یک سفر خریداری کنند. 

 دبیر جدید کارگروه تخصصی شبکه فروش 
و بازاریابی سندیکا انتخاب شد

ترقی اقتصادی: بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان با رای 
اکثریت اعضای کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران 

ایران، به عنوان دبیر جدید این کارگروه انتخاب شد.
کارگروه تخصصی شــبکه فروش و بازاریابی ســندیکای بیمه گــران ایران در 
نشســت اخیر از میان اعضای خود بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان 
بیمــه آرمان را به عنوان دبیــر این کارگروه انتخاب کرد.بر اســاس آئین نامه 
داخلی ســندیکای بیمه گــران، دبیر کارگروه های تخصصی ســندیکا از میان 
اعضای آن کارگروه و با اکثریت آراء به مدت یکسال انتخاب می شود. سندیکای 
 بیمه گــران ایران در حال حاضر دارای ۱3 کارگــروه تخصصی در زمینه های 

مختلف بیمه ای است.

 دفتر ارتباطی بیمه حافظ در بوشهر 
آغاز به کار کرد

ترقی اقتصادی: دفتر ارتباطی شــرکت بیمه حافــظ بعنوان بیمه اختصاصی 
مناطــق ویژه اقتصــادی و آزاد تجاری کشــور در آئینی با حضور مســئوالن 
اســتانی و مدیرعامل این شرکت بیمه ای در بوشــهرآغاز بکار کرد. عبدالرسول 
عطایــی در ایــن آییــن اظهار داشــت: تاکنون شــعبه های بیمــه حافظ در 
هفــت منطقــه آزاد شــعبه و چهار منطقــه ویــژه اقتصادی دفتــر ارتباطی 
دایر شــده اســت که با توجه به آنکه بوشــهر نیز جزء منطقــه ویژه اقتصادی 
 تــالش کردیم تــا جهت ســهولت در امور مشــتریان دفتر ارتباطــی در این 

منطقه دایر کنیم.
مدیر عامل شرکت بیمه حافظ افزود: تخفیفات بیمه ای ویژه ، خدمات و پرداخت 
خسارت فوق العاده از امتیازهای شاخص این شرکت بیمه ای برای شهروندان و 

واحدهای فعال در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری است.

ترقی اقتصادی : انواع مدل های اوراق بهادار بیمه ای که می تواند به عنوان 
ابزاری برای تأمین مالی شرکت های بیمه ایرانی به کار گرفته شود و براساس 
نیازها و پتانسیل های بازار بیمه ایران بومی سازی و طراحی شده اند، معرفی 
شــد. امروزه در کشورهای گوناگون دنیا به منظور به وجود آوردن انگیزه در 
میان صاحبان ســرمایه و کاهش ریسک های احتمالی از تخصیص منابع 
آنها در امور متعدد ، انواع گوناگون ابزارهای مالی ابداع و در قالب نهادهای 
مختلف در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می گیرد. یکی از نهادهای 
مهم در بازارهای اقتصادی و مالی که می تواند نقش مهمی در این زمینه 
ایفا کند ، بیمه اســت. این نهاد به مردم کمک می کند تا ریسک بعضی از 
خطــرات را در زندگی خود کاهش دهند. از طرفی شــرکت های بیمه ای 
برحســب بیمه نامه هایی که برای بیمه گذاران صادر می کنند با مســائل 
و چالش های مختلفی از قبیل تأمین ســرمایه الزم جهت قبول ریســک 
مربوطه یا نیاز و ضرورت انتقال ریسک مواجه می شوند.لذا این شرکت ها 
نیز به دنبال راههایی برای برطرف کردن این نیازهای خود هستند. یکی از 
بازارهایی که می توان راههای انتقال ریسک را در آنجا جستجو کرد ، بازار 
سرمایه می باشد. بازار سرمایه به خاطر ظرفیت ها و امکانات زیادی که دارد 
بیمه گران را جهت پوشــش ریسک و حتی دریافت بازده بیشتر به سمت 
خود جذب می کند. بخش اعظم جایگزین های انتقال ریسک که به اوراق 
بهادار بیمه ای )اوراق بهادار مرتبط با بیمه( معروف اند ، طی فرآیند تبدیل 
به اوراق بهادارسازی ریسک به وجود آمده اند و بخش دیگری نیز با استفاده 
از ابزارهای مشتقه طراحی شده اند. براساس مطالعات و بررسی های انجام 

شــده ، بازار بیمه و همچنین بازار ســرمایه ایران نیز ظرفیت طراحی و 
به کارگیــری این ابزارهای مالی را دارد و این ابزارها می توانند این دو بازار 
را بیش از پیش با یکدیگر پیوند دهند و شرکت های بیمه ایران می توانند 
به منظور تأمین سرمایه الزم و انتقال قسمتی از ریسک هایی که پذیرفته اند 
، اوراق بهادار بیمه ای منتشــر کنند. بدین منظور ، این طرح با هدف ارائه 
الگوها و مدل های الزم برای انجام این کار که براســاس شرایط بازار بیمه 
و بازار ســرمایه کشور ایران بومی سازی شده باشند ، انجام شد. این طرح 
شــامل 6 بخش اصلی اســت. بخش اول به معرفی کلــی موضوع و بیان 
انگیزه های اصلی اوراق بهادارســازی پرداخته است. در بخش دوم مبانی 
نظری و ادبیات موضوع بیان شده است. در این بخش پرکاربردترین مدل 
های اوراق بهادار بیمه ای که تاکنون در دنیا منتشــر شده است به همراه 
ارکان آن ها، معرفی شــده اند و کارکرد اصلــی هرکدام به اختصار بیان 
گردیده است. ســپس در انتهای این بخش مهم ترین نیازها و مشکالت 
بازار بیمه ایران که انتشــار اوراق بهــادار بیمه ای می تواند راه حلی برای 
رفع آن ها باشــد، بیان شده است. انواع مدل های اوراق بهادار بیمه ای که 
می تواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی شــرکت های بیمه ایرانی به کار 
گرفته شــود و براساس نیازها و پتانسیل های بازار بیمه ایران بومی سازی 
و طراحی شــده اند، در بخش سوم این طرح معرفی و شرح داده می شوند. 

این مدل های عبارتند از:
۱- اوراق بهــادار برای وامهای خرید بیمه نامه  یــا بیمه نامه هایی با حق 

بیمه های اقساطی یا مرحله ای

۲- اوراق بهادار ذخایر بیمه ای
3- اوراق بهادار برای سرمایه گذاری مشترک

بخش چهارم به معرفی و شــرح انواع مدل های اوراق بهادار بیمه ای می 
پردازد که می توانند کاربرد اتکایی داشــته باشند و به عنوان ابزاری برای 
انتقال ریسک بیمه ای شرکت های بیمه به بازار سرمایه به کار گرفته شوند. 

این مدل ها که عبارتند از:
۱- اوراق بهادار بیمه ای اتکایی ریسک های بزرگ
۲- اوراق بهادار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعه آمیز
3- اوراق بهادار بیمه ای اتکایی بیمه های زندگی ،

نیز براساس شرایط کشور ایران بومی سازی گردیده اند. در ادامه این بخش 
صندوق اتکایی جبران مازاد خســارت بیمــه مرکزی ، به عنوان یک مثال 
کاربردی از اوراق بهادار اتکایی حوادث فاجعه آمیز معرفی و شرح داده شد. 
در بخش پنجم یک ابزار مالی معرفی و شــرح داده می شود که در صورت 
اجرایی شــدن می تواند یکی از چالش های اصلی بیمه های زندگی یعنی 
مسئله بازخرید را تا حد زیادی حل کند این ابزار مالی اوراق بهادار بازخرید 
بیمه های زندگی نامیده شد.  یکی از مسائل و چالش های اصلی بر سر راه 
اجرایی سازی این ابزارهای مالی در ایران، بعد فقهی هرکدام از آن ها است. 
به همین دلیل مدل های ارائه شده در این طرح توسط متخصصان مطالعات 
اســالمی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم براساس 
مبانی فقه اسالمی بر روی آن ها انجام شد. نتایج این بررسی ها در بخش 

ششم طرح آورده شده است.  

معرفی اوراق بهادار بیمه ای با رویکرد نیاز بازار بیمه 

سهم بیمه سامان از بیمه های زندگی به ۱۵ درصد می رسد

برنامه صنعت بیمه برای مقابله با تحریم ها 
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ترقی اقتصاد ی : به طور میانگین د ستاورد  شغلی امریکا 
د ر ســه ماه گذشته ۲۲۴ هزار شغل بود ه است. تا این وقت 
سال، رشد  شغلی به طور میانگین ۲۱5 هزار شغل د ر هرماه 

بود ه است که از ۱۸۲ هزار شغل سال گذشته باالتر است.

نرخ بیــکاری ایاالت متحد ه د ر ماه جوالی به 3.۹ د رصد  
کاهش یافــت و اقتصــاد  امریکا همچنان شــغل تولید  
می کند . وزارت کار ایاالت متحد ه اعالم کرد  نرخ بیکاری 
کاهــش پید ا کــرد ه و د ر ماه جوالی ۱5۷ هزار شــغل 

جد ید  ایجاد  شد ه اســت. اما حقوق و د ستمزد  ساعتی از 
ماه گذشــته تنها ۲.۷ د رصد  نســبت به ماه مشابه سال 
گذشته رشد  د اشته است. البته نسبت به رشد  های قبلی، 
این بیشترین رشــد  بود ه است. اقتصاد د انان معتقد ند  که 

د ستمزد ها مانند  اقتصاد  با رشد  همراه خواهد  بود .
تحلیلگــران می گویند  با تورم تقریبــا د و د رصد ی خیلی 
جای کاری برای سرمایه گذاری برای بسیاری از امریکایی 
ها وجود  ند ارد . اقتصاد د انان هفته آیند ه زمانی که شاخص 
قیمت مصرف کنند ه و تولید کنند ه منتشــر شد ، روی نرخ 

جد ید  تورم کار خواهند  کرد .
با این حال هنوز هم شــلوغی اســتخد ام با روند  رشــد  
اقتصاد ی اد امه د ارد . اقتصاد  امریکا د ر ســه ماه د وم سال 
۴.۱ د رصد  رشــد  کرد ه اســت که ســریع ترین رشد  د ر 
۴ ســال گذشته بود ه اســت. فد رال رزرو د ر گزارش روز 
چهارشنبه خود  یک تصویر سالم از اقتصاد  ایاالت متحد ه 
منتشر کرد . فد رال رزرو می گوید : د ستاورد های شغلی د ر 
ماه های اخیر به طــور میانگین قوی بود ه و نرخ بیکاری 

همچنان پایین است.
اگرچه تعد اد  اســتخد ام ها د ر ماه جوالی کمتر از انتظارات 
اقتصاد د انان بود ، اما د ولت د ستاورد های شغلی ماه قبلی را 

به 5۹ هزار شغل اضافه، اصالح کرد .
به طور میانگین د ستاورد  شغلی امریکا د ر سه ماه گذشته 
۲۲۴ هزار شــغل بود ه است. تا این وقت سال، رشد  شغلی 
به طور میانگین ۲۱5 هزار شغل د ر هرماه بود ه است که از 

۱۸۲ هزار شغل سال گذشته باالتر است.
د ر ماه گذشــته، بخش تولید  3۷ هزارشغل اضافه کرد . اما 
با این حــال اقتصاد د انان منتظر تنــش د ر تولید  با وجود  
اختالفات تجاری ترامپ و چین و متحد انش هســتند . به 
گفته اقتصاد د انان، تنش های تجاری روی محرک های مالی 
و اقتصــاد  تاثیر می گذارد  و ایــن ماجرا هم می تواند  روی 

ایجاد  اشتغال د ر آیند ه موثر باشد .
د ر بخش خرد ه فروشــی د ر ماه مورد  بررسی، ۷ هزار شغل 
ایجاد  شــد ه اســت. د ر عین حال، 3۲ هزار شغل د ر کاالی 
ورزشی، سرگرمی، کتاب و موسیقی و اسباب بازی از د ست 

رفته است.
علی رغم مشکالت بسیاری از مشــاغل د ر یافتن کارگران 
ماهر، آنها هنوز استخد ام می شوند . این موضوع خبر خوبی 
برای کارگران بد ون مد رک د بیرستان و کسانی است که به 
د انشــگاه نرفته اند  و مد رک عالی ند ارند . د ر ماه گذشته نرخ 

بیکاری برای هر د و گروه کاهش یافته است.

که  دیگری  مهمی  اتفاق  گذاری  سرمایه  ریسک  کنار  در  اقتصادی:  ترقی 
می تواند به استارت آپ ها به خصوص استارت آپ های کوچک و متوسط 
آسیب وارد کند، بی ثباتی اقتصادی در کشور است که باعث می شود فضا 

کسب و کار برای اسارت آپ ها هم گل آلود شود
و  از کسب  بسیاری  رسد  می  نظر  به  آمریکا  های  تحریم  اول  دور  با شروع 
کارهای نوین و استارت آپی هم در کشور تحت تاثیر شروع تحریم ها قرار 
خواهند گرفت و عالوه بر کاهش سرمایه گذاری با کاهش و حتی توقف رشد 
و  نوین  کارهای  و  کسب  اگرچه  کارشناسان  اعتقاد  به  شد.  خواهند  مواجه 
استارت آپ ها به صورت مستقیم ارتباط چندانی با خارج از کشور ندارند و 
یا بیشتر شرکت های استارت آپی ) به جز شرکت هایی که در حوزه های 
دارویی یا دانش های نوین بیوتکنولوژی و.. فعال هستند ( از مواد اولیه خاصی 
بهره نمی برند اما به صورت غیر مستقیم این شرکت ها هم با شروع تحریم 

ها می توانند با چالش های جدی رو به رو شوند.
واقعیت این است که در دنیایی که ارتباطات و اینترنت در آن حرف اول را 
می زند، نمی توان از آثار این تحریم ها بر حوزه نوینی همچون استارت آپ ها 
چشم پوشید به خصوص اینکه با شروع تحریم ها عمال اکوسیستم اقتصادی 

کشور آسیب پذیر می شود.
از همکاری های مشترک تا سرمایه گذاری ها

دو سال  یکی  در  ایران  آپی  استارت  بزرگ  و  فعال  های  از شرکت  بسیاری 
را  ای  گسترده  های  تالش  برجام  اجرایی شدن  از  بعد  به خصوص  گذشته 
برای همکاری های مشترک با استارت آپ های خارجی، شروع کردند و در 
کنار این تعدادی از آن ها همچون دی جی کاال، اسنپ، سیپور و... توانستند 
توسعه  به شدت  را  استارت آپ های خود  با جذب سرمایه گذاری خارجی 
دهند؛ اما اتفاقی که حاال ممکن است رخ دهد، خروج این سرمایه گذاری ها 
و افزایش ریسک سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی است که عمال 
باعث می شود تا توسعه استارت آپ های ایرانی با مشکل رو به رو شود و حتی 

آن ها گام هایی به عقب بردارند.
در کنار ریسک سرمایه گذاری اتفاق مهمی دیگری که می تواند به استارت 
آپ ها به خصوص استارت آپ های کوچک و متوسط آسیب وارد کند، بی 
ثباتی اقتصادی در کشور است که باعث می شود فضا کسب و کار برای اسارت 

آپ ها هم گل آلود شود و رشد آن ها یا کاهش یابد و یا متوقف شود.

اشاره  با  مجازی  کارهای  و  کسب  کشوری  اتحادیه  دبیر  زاده  وکیل  فرشاد 
به وضعیت نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای نوین گفته 
است:» سال های پیش رو، سال های سختی برای فعاالن این حوزه خواهد بود 
و پیش بینی می شود که در سال های آتی شاهد ریزش، ادغام و کاهش رشد 
کسب و کارهای مجازی و استارت آپ ها باشیم. سرمایه گذاران خارجی به 
دلیل شروع مجدد تحریم ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری در کشور به 
خصوص در حوزه کسب و کارهای آنالین که جزء سرمایه گذاری های پرخطر 

هست، خواهند داشت.«
تحریم های داخلی موثرتر از خارجی

فناوری ریاست  بر تحریم های خارجی سورنا ستاری معاون علمی و  عالوه 

جمهوری هم گفته است:» بیشتر مشکالت در حوزه استارت آپ ها تفکرات 
سنتی و غلطی است که در حال حاضر جوانان ما با آن مقابله می کنند و بر 
این جوانان قرار دارد که می تواند  راه  اذعان داریم مشکالتی سر  این قضیه 
این تحوالت را کند، کند. این جوانان با وجود مشکالتی که در محیط کسب 
و کار دارند باز هم به تالش خود ادامه می دهند و با مشکالتی نظیر حضور 
بازیگران سنتی که مزاحم کسب و کار جوانان هستند نیز روبه رو می شوند. 
یکی از مشکالت ما تحریم های داخلی است که بدتر از تحریم های خارجی 
به کسب و کار جوانان ضربه می زند و ما باید این مشکالت را حل کنیم و در 
بحث اقتصاد دانش بنیان کاری کنیم که بازیگران سنتی کمتر وارد کسب و 

کار شوند و از ایده های جدید حمایت کنیم.«

افزایشریسکسرمایهگذاریدراستارتآپها
سایه تحریم ها بر اکوسیستم اقتصادی کشور

قائم مقام سابق وزیر صمت: 

با قواعد بازار و از مسیر 
بورس ، بازار را مدیریت کنید  
ترقی اقتصادی : پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و لمس 
رانت و فســاد از نزدیک، نخبگان کشــور تصمیم به راه اندازی 
بازاری متشــکل برای مبادالت کاالها گرفتند تا عرضه و تقاضا 
قیمت محصوالت را تعیین کند؛ اما امروز پس از ســال ها شاهد 
اتخاذ تصمیمی اشــتباه برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت 

ها هستیم که هیچ منفعتی برای مصرف کننده و مردم ندارد.
محمد صادق مفتح، قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در گفت و گو با تسنیم به قیمت گذاری دستوری و آسیب هایی 
که می تواند در کشور با خود به همراه داشته باشد اشاره کرد و 
گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین اشتباه و تصمیمی است 

که می توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد.  
او در ادامه بیان کرد: زمانی که قیمت گذاری دولتی در کشــور 
رایج شــود، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمــت بازار آزاد که 
فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد، متولد می شــود، همین 

دونرخی شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازی است.
مفتح با تاکید بــر اینکه قیمت گذاری دســتوری زمینه ایجاد 
احتکار تجاری و خانگی را در کشــور فراهم می کند، افزود: در 
ایــن میان افرادی که به کاالها و خدمــات با ارز یا قیمت های 
دولتی دسترســی دارند امکان سوء استفاده پیدا می کنند و این 
موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت 
گذاری دستوری زمینه دونرخی و چند نرخی شدن در کشور را 
فراهم می کند که به دنبال خود تمام فســادها در کشــور را به 

همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون در کشــور شــاهد تجربه های ناموفق 
فراوانی در قیمت گذاری دستوری بوده ایم، گفت: طی سال های 
متوالی حتی در زمان جنگ و نیز فراز و نشیب های اقتصادی که 
بعد از دوران جنگ در کشور ایجاد شد هیچ گاه سیاست گذاری 

قیمت دستوری جواب نداده و با موفقیت همراه نبوده است.
او به تاثیر قیمت گذاری دستوری بر پیکره تولید کشور تاکید و 
بیان کرد: در زمان وجود قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده و 
نیز عرضه کننده شروع به فعالیت غیرشفاف می کنند و به طور 

کامل شفافیت از چرخه اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.
 مفتــح افزود: با توجه به اینکه حجم تولید متاثر از برخی مولفه 
های خاص اســت، بنابراین قیمت گذاری دستوری ممکن است 
تاثیر چندانی را بر روی این مقوله نداشته باشد اما به طور حتم 

نقش مخربی را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت.
معاون ســابق وزیر صنعت، معدن و تجــارت به قیمت گذاری 
دســتوری در بازار ارز اشــاره کرد و گفــت: از زمان اعالم نرخ 
دولتــی دالر در بازار با قیمت ۴۲۰۰ تومان زمینه فســاد و دو 
نرخی شــدن در بازار فراهم شد و همان طور که طی سه دهه 
اخیر شاهد هستیم، عوامل هیچ یک از فسادهایی که در کشور 
ایجاد می شود به درستی کشف و شناخته نمی شود و همینطور 
مجازات های درستی برای کسانی که متخلف کرده اند در نظر 
گرفته نمی شود که این مســائل در کنار یکدیگر باعث تزریق 
یک نوع احســاس نامطلوب و ســرخوردگی بــه تولیدکننده و 

مصرف کننده شود.
ایجاد آرامش با رعایت قواعد اقتصاد بازار

قائم مقام وزیر ســابق صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نقش 
بورس کاال در اقتصاد کشــور اشاره کرد و گفت: پس از سال ها 
قیمت گذاری دستوری و لمس رانت و فساد از نزدیک، نخبگان 
کشور تصمیم به راه اندازی بازاری متشکل برای مبادالت کاالها 
گرفتنــد تا عرضه و تقاضا قیمت محصــوالت را تعیین کند؛ در 
طول این ســال ها نیز بورس کاال بزرگ شده و امروز مسووالنی 
که خود از متولیان ایجاد بورس کاال بوده اند باید از تجربیات این 

بازار استفاده کرده و به آن اطمینان کنند.
به گفته مفتح، بورس کاال به عنوان مهمترین ابزار ایجاد آرامش 
در الیه های عمده فروشی کاالهای استراتژیک در سطوح میزان 
باالی توزیع شــناخته می شود که البته معامالت بورس کاال بی 

تاثیر در خرده فروشی هم نیست.

گزارش

ترقی اقتصادی : در صورت کاهش 5۰۰ هزار بشــکه اي نفت از فصل ســوم سال جاري، رشد اقتصادي سال 
۱3۹۷ برابر ۰/5 درصد و در صورت اجراي سناریو کاهش یک میلیون بشکه اي صادرات نفت این رقم به منفی 

دو درصد خواهد رسید.
 حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تأثیر تحریم هاي اقتصادي بر تولید و بخش حقیقي اقتصاد 
ایران پرداخته اســت.طبق این گزارش، اگرچه به طور بالقوه ممکن است بروز بحران ارزي را معلول تحریم هاي 
اقتصاد تلقی کرده و تأثیرات آن بر بخش حقیقی را به تحریم مرتبط دانست. اما تحریم هاي اقتصادي به جز از 
کانال افزایش نرخ ارز، از طرق زیر می توان بر تولید مؤثر باشد: این موارد می تواند از طریق کاهش صادرات نفت 

تأثیر بر صادرات غیرنفتي و محدودیت واردات باشد.
 این گزارش درباره کاهش صادرات نفت می نویسد: در تحریم هاي فراسرزمینی )ثانویه( آمریکا حذف ایران از بازار 
نفت هدف گذاري شده است. اگرچه براساس واقعیات بازار نفت تحقق کامل چنین هدفی دور از انتظار است اما 
تحقق نسبی آن کامال محتمل است. برآوردهاي موجود مبین کاهش 5۰۰ هزار بشکه اي نفت در سناریو کوتاه 
مدت و حدود یک میلیونی در چشم انداز میان مدت است. با توجه به سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این خود 

به معناي کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشور است.
برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی نشان مي دهد در صورت کاهش 5۰۰ هزار بشکه اي نفت از 
فصل سوم سال جاري، رشد اقتصادي سال ۱3۹۷ برابر ۰/5 درصد و در صورت اجراي سناریو کاهش یک میلیون 

بشکه اي صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این در صورتی است که هیچ گونه سیاست 
جایگزینی براي خنثی سازي آثار اجرا نکند.

تأثیر بر صادرات غیرنفتي این گونه می شود که برخی از اقالم صادراتی ایران نظیر محصوالت پتروشیمی به طور 
مســتقل در لیست تحریم هاي آمریکا قرار دارند و سایر صادرات غیرنفتی نیز به طور بالقوه می توانند از طریق 
محدودیت هاي تبادالت مالی یا تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی موجود در لیست SDN آمریکا که با این صنایع 

مرتبط هستند، از تحریم ها متأثر شوند.
سومین مورد از طریق محدودیت واردات بیان شده است: تجربه تحریم هاي آمریکا در سال هاي ۱3۹۰ و ۱3۹۱ 
نشان می دهد که به کاهش واردات منجر خواهد شد. این موضوع می تواند تهدیدات و فرصت هایی را به دنبال 
داشــته باشــد. در کوتاه مدت کاهش واردات بر تولیدات وابسته به کاالهای واسطه اي و سرمایه اي تأثیر منفی 

خواهد گذاشت. بااین حال، در میان مدت و بلندمدت می تواند به معناي رشد تولیدات جایگزین داخلی باشد.
در این گزارش، وابستگی مستقیم و  غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات واسطه ای آورده شده 
است. براي مثال در صورت یک میلیون ریال افزایش سرمایه گذاري یا مخارج دولت از بخش ساخت وسایل نقلیه 
موتوري، واردات مستقیم، غیرمستقیم و القایی این بخش به اندازه 3۰۴ هزار ریال افزایش خواهد یافت. همچنین 
مشــاهده می شود که زیربخش هاي صنعت در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي، آسیب پذیري بیشتري از 
محدودیت واردات متحمل خواهند شد، زیرا این بخش ها وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بیشتري به واردات 

دارند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بخش هایي که بیشــترین آســیب پذیري را در شرایط تحریم و 
محدودیت واردات دارند، آورده شده است. این بخش ها شامل »ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل«، »ساخت 
وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیمتریلر«، »ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی«، »ساخت محصوالت از 

الستیک و پالستیک« و »ساخت منسوجات« می شود.
در مقابل بخش هایی که کمترین آســیب پذیری در برابر محدودیت واردات را دارند هم شــامل نفت خام و گاز 

طبیعی، آب، برق و گاز، سایر معادن، خدمات و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزي است.
براساس این گزارش، بخش هایی که وابستگی باالیی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش 
توان تولید بیشتري در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت مي یابد این است که بخش هایي 
در اولویت سیاستگذاري قرار گیرند که عالوه بر وابستگي کمتر به واردات، از پیوندهاي قوي تر با سایر بخش هاي 
اقتصادي و لذا توانایي بیشتري در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. درصورتی که بتوان با تخصیص ارز و 
جایگزینی واردات مشکل محدودیت واردات در شرایط تحریم را برطرف کرد، می توان بخش هاي ارائه شده در 

جدول  را به عنوان بخش هاي با اولویت سرمایه گذاري در شرایط تحریم معرفی کرد.
این گزارش ادامه می دهد در جدول زیر، ارقام ستون سوم به این معناست که براي مثال در پی اعمال یک سیاست 
مالی انبســاطی و یا افزایش مخارج ســرمایه گذاري در هر بخش اقتصادي، تولید کل اقتصاد چه میزان افزایش 
خواهد داشت. به طور مثال در صورت وجود تحریم، با افزایش یک واحد مخارج دولت از بخش محصوالت غذایی 

و آشامیدنی، 3/۰۴ واحد به تولید کل اقتصاد اضافه خواهد شد.
اما درصورتیکه امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد باید بخش هایی در اولویت 
سیاستگذاري قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: وابستگي کمتري به واردات داشته باشند و از پیوندهاي 
قوي و توانایي باال در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند. بخش هایی که داراي این دو مؤلفه هستند به 
ترتیب عبارتند از ساخت محصوالت غذایی، کشاورزي، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات 

اساسی، ساخت محصوالت چوبی و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزي.

آمارهای اقتصادی امریکا چطور پیش می رود؟
جنگ تجاری آینده اشتغال را تهدید می کند

زیربخش صنعت آسیب بیشتري از تحریم ها می بیند
رشد منفی دو درصد در انتظار اقتصاد است؟

جالل پور مطرح کرد؛کارایی باالی بورس کاال در پیچ التهاب بازارها

 »اقتصاد بازار« بهترین نسخه برای حذف رانت
ترقی اقتصاد ی : با بهره گیری از کارایی باالی بورس کاال د ر تنظیم واقعی بازارها و کشف قیمت کاالها، شاهد  جلوگیری از رانت د ر مباد الت خواهیم بود  که امید وارم مسووالن د ر مسیر 
بکارگیری اقتصاد  بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کاال قد م برد ارند . محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به تبعات قیمت گذاری د ستوری د ر کشور اشاره کرد  و گفت: 
د ر حال حاضر آثار قیمت گذاری د ستوری د ر کشور به طور کامل نمایان است، از این واضح تر نمی توان تبعات قیمت گذاری د ستوری را همانند  د وره ای که اکنون د ر آن قرار د اریم را 
د ر کشور ببینیم. او د ر اد امه بیان کرد : با توجه به جو موجود  کامال مشخص است که قیمت گذاری د ستوری بر روی نرخ ارز چه بالهایی را بر سر بازار، فضا و بخش های اقتصاد ی اعم 
از صاد رات، وارد ات و تولید  وارد  کرد ه است. جالل پور با تاکید  بر اینکه قیمت گذاری اجباری، بحث تعزیراتی کرد ن و نیز نظارت د ولت باعث ایجاد  سه مساله اساسی د ر بازار خواهد  شد ، 
افزود : د ر ابتد ا قیمت گذاری د ستوری عالوه بر اینکه باعث برهم خورد ن نظم و تعاد ل بازار می شود  به شد ت بازار را د چار تنش های فراوان و تاثیر گذاری نامتعال می کند ، مساله بعد  د ر 
قیمت گذاری د ستوری، فراهم کرد ن زمینه ایجاد  فساد  بسیار جد ی د ر کشور و باز کرد ن راه های فساد  برای افراد  واجد  شرایط است که منجر به شکل گیری یک جریان فساد ی د ر کشور 
می شوند  و مساله آخر وارد  شد ن صد مه جد ی بر بازار، رقابت، اقتصاد  و تولید  خواهد  بود . رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد  سه مساله مطرح شد ه د ر بازار هستیم 
اظهار د اشت: برخی معتقد  بود ند  که ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی خد مت به تولید  است و د ر واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید  می شود  اما د ر حال حاضر علیرغم صحبت های مطرح 
شد ه شاهد  بیشترین لطمه به قسمت تولید  هستیم. به گفته جالل پور، اکنون با توجه به شرایط فعلی، تولید کنند گان نسبت به باقی بخش ها بیشترین ضرر را متقبل شد ه اند  و وضعیت 
حاکم د ر بازار منجر به شکایت و گله مند ی تولید کنند گان شد ه است. او خاطرنشان کرد : وارد کنند گان و صاد رکنند گانی که مسیر د رست و واقعی کشور را طی می کرد ند  و شرایط سالم 
کار را د ر نظر گرفته بود ند  د ر حال حذف از چرخه فعالیت هستند  و تنها عد ه ای که قاد ر به د ستیابی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود ند  و از رانت های مربوطه برخورد ارند  د ر فضای بازار ماند گار 
خواهند  بود . جالل پور خد شه د ار شد ن فضای تولید  د ر کشور را نتیجه به کار گرفتن قیمت گذاری د ستوری د ر کشور د انست و افزود : همه مرد م ایران نظاره گر فساد ی هستند  که کل 
فضای اقتصاد ی کشور را فرا گرفته است، طی د و ماه اخیر عد ه ای خاص قاد ر به د ستیابی چند  صد  میلیارد  تومان رانت از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی بود ند  و شرکت هایی که وارد کنند ه 

نبود ند  یا وارد کنند ه کاالی د یگری بود ند  از موقعیت کنونی و نیز قیمت گذاری د ستوری به خوبی استفاد ه کرد ه اند . 

تعرفه های جد ید ی د ر تجارت چین و امریکا وضع می شود 

تعرفه های جد ید  چین روی محصوالت وارد اتی ایاالت متحد ه
ترقی اقتصاد ی : چین اعالم کرد ه که اگر ایاالت متحد ه تعرفه های بیشتری روی کاالهای چینی اعمال کند ، این کشور هم تعرفه های جد ید  تحمیل خواهد  کرد . چین می خواهد  تعرفه 
های 6۰ میلیارد  د الری روی کاالهای امریکا اعمال کند . چین آماد ه است تا مقابله و جنگ تجاری را تشد ید  کند ، آن هم با تعرفه های جد ید ی که می خواهد  روی کاالهای امریکای 
وضع کند . سی ان بی سی گزارشی د ر این باره منتشر کرد ه است. طبق این گزارش، وزارت بازرگانی چین د ر سایت خود  نوشت: مالیات وارد ات از 5 د رصد  به ۲5 د رصد  افزایش می یابد . 
چهار لیست وجود  د ارد  که برای هرکد ام نرخ های پیشنهاد  شد ه است. بسیاری از کاالها مربوط به کشاورزی هستند . البته این تعرفه ها شامل فلزات و مواد  شیمیایی مختلف هم می شود . 
چین می گوید  زمان اجرایی شد ن اقد امات مالیاتی تالفی جویانه علیه امریکا رسید ه است و چین حق د ارد  اقد اماتی انجام د هد . به گفته این کشور، هرگونه تهد ید  یا تحریم یک جانبه 
منجر به تشد ید  د رگیری ها و آسیب رساند ن به منافع همه طرف ها خواهد  بود . چین اعالم کرد ه که اگر ایاالت متحد ه تعرفه های بیشتری روی کاالهای چینی اعمال کند ، این کشور 
هم تعرفه های جد ید  تحمیل خواهد  کرد . این د ر حالی است که د ونالد  ترامپ، رییس جمهوری امریکا د ر نظر د ارد  تعرفه هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد  د الری وضع کند  و نرخ آن را از ۱۰ 
د رصد  به ۲5 د رصد  برساند . ترامپ د ر حال تالش برای استفاد ه از اقد اماتی از جمله ابزارهای د یگر برای فشار آورد ن به چین برای ترک تجارت غیرمنصفانه و رسید ن به معامله تجاری 
جد ید  است. هد ف ترامپ رسید ن به تعاد ل و مجبور کرد ن پکن برای آمد ن به پای میز مذاکره و تالش برای جلوگیری از تشد ید  جنگ تجاری بالقوه است. کاخ سفید  روز جمعه د ر بیانیه 
ای به چین اعالم کرد  که این کشور به جای اقد امات تالفی جویانه باید  نگران تجارت ناعاد النه خود  باشد .وزارت مالی چین هم د ر بیانیه ای که سی ان بی سی آن را به انگلیسی ترجمه 
کرد ه، پاسخ د اد ه است. چین اعالم کرد ه که برای برخی از کاالهای وارد اتی امریکا اقد امات تالفی جویانه انجام خواهد  د اد . اخیر با اعالم وضع تعرفه های ۱۰ د رصد ی به ارزش ۲۰۰میلیارد  
د الر برای کاالهای وارد اتی از چین به امریکا، ایاالت متحد ه پیشنهاد  د اد ه است که نرخ مالیات را از ۱۰ د رصد  به ۲5 د رصد  افزایش خواهد  د اد . د ر همین راستا، چین قصد  د ارد  تعرفه 
هایی برای حد ود  6۰ میلیارد  د الر از محصوالت وارد اتی ایاالت متحد ه را با چهار نرخ مالیاتی مختلف د ر نظر بگیرد . چین می گوید  تاریخ پیاد ه سازی اقد امات مالیاتی اش منوط به شروع 
اقد امات امریکا است و چین حق  د ارد  همچنان اقد امات د یگری انجام د هد . د ر بیانیه نوشته شد ه است: چین همیشه معتقد  به مذاکره با احترام متقابل و برابری است و منافع متقابل 
راهی موثر برای حل اختالفات تجاری است.چین معتقد  است که امریکا مرتب وضعیت را تشد ید  می کند  و چین باید  اقد امات الزم برای د فاع از کرامت کشور و منابع مرد مش انجام د هد .
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در آن روز سیاه آذر ۹۱ وقتی دخترها وارد مدرسه انقالب اسالمی 
که پنجره های مشــبک آهنی همانند زندانی آن را محصور کرده 
بود، می شــدند، نمی دانســتند چه سرنوشــتی انتظارشان را می 
 کشد."شــین آباد" شهر سردی است و از اول آذر برف و باران را به 

خود می بیند. 
دختربچه های ۱۰ ســاله کالس چهــارم از معلم خود می خواهند 
تــا بخــاری کالس درس را روشــن کنــد. ســاعت ۷:3۰ صبح 
ســرایدار با دو گالــن نفت وارد کالس می شــود و مخزن بخاری 
را پر می کند. چون بخاری ســوراخ بوده نفــت به اطراف بخاری 
نشــت می کند و آتش در آن زبانه می کشــد.دخترها که وحشت 
زده شــده بودند از معلم خود می خواهند از کالس بیرون بروند، 
امــا خانم معلم از خروج آنهــا ممانعت می کند. آن روز ۲۹ دانش 
 آمــوز در کالس بودند که یک نفر آنها بیرون می دود تا ســرایدار 

را صدا کند. 
به علت شــدت داغی، بخاری از دست ســرایدار می افتد و آتش 
بــه کالس نفوذ می کند. معلم و ســرایدار از روی آتش می پرند و 
بیرون می روند اما دختربچه ها به سمت دیوارها پناه می برند.وقتی 
والدین بعد از ۲۰ دقیقه از راه می رسند، ناچار می شوند دیوارهای 

این اتاق آتشین را تخریب کنند تا بچه ها را بیرون بکشند. 
دخترها به بیمارستان های ارومیه، تهران، تبریز و اصفهان منتقل 
می شوند. از آن روز تا کنون که ۱۲ نفر از بچه ها که آسیب دیدگی 
جدی تری داشتن و حاال ۱5 - ۱6ساله شده اند،در این سن و سال 
 که باید اوج شادی و نشاط   نوجوانیشان  باشد تنها رویای خوب شدن 

در سر دارند.
نمی داننداز کدام دردهایشــان  بگویند  دردهایی که چند ســال 
اســت زیر آوارش زندگــی می کننــد از آرزوی زیبایی تا آرزوی 
داشــتن یک زندگی بدون درد و رنج،دکترها گفته اند درمان آنها 
تا ۱5 ســال دیگر طول می کشــد. تا آن زمان 3۰ ساله شده اند و 
جوانی شان از بین رفته است. دیگرطاقت و تحمل این همه دردها 

را ندارند.
سالی پنج شــش بار عمل می شوند  در این شش سال تنها یک 
بار با روانشــناس حرف زده اند  و با این روح و روان آزرده شب ها 
را صبح می  کنند و کابوس های شــبانه زجرشان می دهد.سوختن 
دختران شین آباد واقعیتی تلخ از بی تدبیری مسئوالن ما در ادوار 
مختلف است. بچه ها باید زیر پوست خود وسیله ای به نام "تیشو" 
قرار دهند که باعث تولید و احیای بافت پوست می شود. آنها باید 

دقت کنند در این چند ماه تیشوها پاره نشوند. 
کما اینکه اتفاق افتاده اســت که این وسیله ها سوراخ شده اند که  
عفونت و درد شــدید به همراه داشــته اند و باعث شــده  دخترها 
مجدد تحت عمل جراحی قرار بگیرند. آنها از سال ۹۱ این رنج را 

با خود به همراه دارند. 
رنج ســوختن و درد ســوختگی با ســن آنها بزرگ شده است و 
چون دختران شــین آباد اثر انگشــت ندارند برای دریافت کارت 

ملی با مشــکالتی روبه رو شده اند، دیوار بزرگی بین این دخترها و 
جامعه ایجاد شــده و نگاه ترحم آمیز آزارشان می دهد. در حالی 
که آنهــا تنها به دنبال احقاق حق و کرامت خویش هســتند که 
با خودشــان سوخته اســت. دولت موظف است حقوق این دانش 
آمــوزان را بپــردازد در حالیکه تا امروز هر حقــی به والدین آنها 
داده گاه بــا منت، تحقیر و دوندگی بســیار همراه بوده اســت. 
وزیر بهداشــت به همه ایــن دخترها وعــده داد مقدمات اعزام 
آنها به خارج از کشــور بــرای ادامه درمان فراهــم کند و حتی 
 اگــر بودجه دولتی تامین نشــد از جیب خــودش هزینه درمان 

آنها را بپردازد. 
در حالی که تا کنون این وعده محقق نشده است تا به امروز 36۰ 
عمل جراحی  بر روی دختران شــین آباد صورت گرفته اســت.

مســافت پیرانشهر تا تهران طوالنی است و بعضا ۱۷ تا ۱۸ ساعت 
طول می کشــد. وزارت آموزش و پرورش قرار بود برای تحصیل و 
آمــد و رفت بچه ها بودجه ای اختصاص دهــد که تا امروز محقق 

نشده است. 
ســازمان مدیریت نیز بودجه ای برای درمان به وزارت بهداشــت 
اختصــاص داد امــا پرداخــت آن تا کنــون با مشــکل مواجه 
 شــده اســت . در نهایــت دود همــه این مشــکالت به چشــم 

دخترها می رود. 
آنها با دردسر درمان شده اند. با این حال کمیسیون پزشکی بنا به 
دالیلی که هنوز نمی دانیم چیســت با اعزام آنها به خارج از کشور 
مخالفت کرده اســت که با وعده وزیر بهداشــت در تعارض است. 
این دخترهــا دوران نوجوانی را طی کرده اند و در آســتانه ورود 
به دوران جوانی هســتند و اگر قرار باشــد تا ۱5 سال دیگر زیر 

تیغ جراحی بمانند زندگی شان نابود می شود. امیدواریم مسئولین 
به تعهدات خودشــان پایبند بماننــد و این دخترها که دیگر تاب 
 و تــوان تیــغ جراحی را ندارنــد برای درمان به خارج از کشــور 

بفرستند.
این حق طبیعی آنهاست و برای دولت تکلیف است که هزینه های 
آنها را بپردازد.آنها مبلغی در همان ســال برای جبران خسارت به 
 خانواده دو دانش آموز کشته شده دادند اما هنوز دیه کامل پرداخت 

نشده است. 
همچنین دولت تعهد داده بود پدر دو دانش آموز متوفی استخدام 
شــوند که هنوز یکی از آنها باقیمانده است. اکثر والدین به علت 
رفت و آمد فراوان به تهران کار خود را از دست داده اند.عمل های 
جدید دیه های جدیدی را به دنبال دارد وآنها تقاضا دارند دیه های 
جدید برای دختران برقرار شــود. آنها گذشــته خود را از دست 
داده اند و کودکی نکرده اند و آرزوی شان این است که مانند دیگر 

مردم به صورت عادی در جامعه حضور یابند.
دختران شــین آبادی تنها یک خواســته مشترک دارند و آن هم 
اعزام به خارج از کشــور برای درمان چــون بدن های نحیف آنها 
دیگر توان ســالی 3-۴جراحی تا ۱5 سال دیگر را ندارد، این ۱۲ 
دختر پشــت نیمکت های کالس درس بودند که آتش به جانشان 
افتاد. شــش سال از آن روزها گذشته اما آنها هر شب کابوس آن 
روز ســرد را می بینند. درد سوختگی و چندین مرتبه جراحی در 
سال امانشــان را بریده و از بی مهری و خدمت با منت مسئوالن 
گالیه دارند.آرزوهای مچاله شده این دختران نوجوان زیر آوار بی 
تدبیری و ســوءمدیریت ها مانده، هرچند هنوز لبخند می زنند و 

به آینده امیدوارند.

فرهنگ
ادب 7

و

تهیه بستنی د ر ایران متد اول نبود  و د ر قرن نوزد هم از اروپا به ایران انتقال یافت و متد اول 
شــد . د ر حقیقت از سفر سوم ناصرالد ین شاه به اروپا، پلومبیر نام محلی ییالقی د ر فرانسه 
اســت که بستنی خوشمزه ای د ر آنجا تهیه می شد  و نام پلومبیر یعنی نوعی بستنی که با 
مخلفاتی همراه استاز این شهر منشاء گرفته است.ممد  ریش اسم بستنی فروش معروف است  
او استاد کار اکبر مشهد ی مالیری به حساب می آید  و می گویند  او معروف ترین کسی است 
که د ر اواخر ســلطنت ناصرالد ین شاه بستنی تهیه می  کرد ه است. ممد ریش بستنی خامه 
د ار مخصوصی تهیه می کرد  که د ر تهران مرد م اســتقبال زیاد ی از آن کرد ند .  این بستنی 
با ثعلب تهیه می شــد . یخ و نمک را د ر بشکه ای ریخته د اخل بشکه را شیر می ریختند  و 
با وســایل مخصوص و تمهید ات زیاد  و تکان د اد ن و چرخاند ن ظرف از آن بســتنی تهیه 
می کرد ند .  بســتنی فروشی های د وره گرد  به زود ی د ر تهران پید ا شد ند  که بستنی را د ر 
همان محفظه ها می گرد اند ند  و با نان مخصوص عرضه می کرد ند .اما از آنجا که د ر اســناد  
تاریخی ضبط اســت میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالد ین شاه د ر روز پنجشنبه۱۱ارد یبهشت  
ذی قعد ه ۱3۱3ه.ق د ر تهران بود  و از د کان ممد  ریش بستنی خرید  و خورد . روز بعد  هنگام 
ظهر ناصرالد ین شاه را د اخل حرم مطهر حضرت عبد العظیم)ع( ترور کرد . نشان از آن د ارد  
که بســتنی  فروشی د ر عهد  ناصرالد ین شاه آنقد ر رواج د اشته که برخی از این فروشند گان 
د یگر به د ست فروشی نپرد اخته و آن چنان تمکن مالی د اشته اند  که توانسته بود ند  مغازه ای 
برای بســتنی فروشی اختصاص د هند . د یگر بستنی فروش مشهوری که شهرتش حتی به 
شــهرهایی مانند  لوس آنجلس و پاریس هم رسید ه است اکبر مشد ی است.  نام واقعی این 
شخص اکبر مشهد ی مالیری بود .وی د ر ابتد ا شکر و چای را شمال می برد  و از آنجا هیزم 
به تهران می آورد .هنگامی که وی۲۰ ساله بود  که با ممد  ریش آشنا شد  و از طریق آشنایان 
وی توانست به آشپزخانه د ربارمظفرالد ین شاه راه پید ا کند  و تا آخر د وره قاجاریه د ر د ربار 
بســتنی سرو می کرد .بعد  از انقراض سلسله قاجاریه ،رضا شاه تمامی پرسنل و خد مه د ربار 
ازجمله اکبر مشهد ی مالیری را از د ربار اخراج کرد  . اکبر مشهد ی مالیری بعد  ازاین واقعه 
با پولی که د ر مد ت خد مت د ر د ربار جمع کرد ه بود  توانســت مغازه بســتنی فروشی خود  
را  با نام بستنی فروشی اکبر مشد ی افتتاح کند . وی معتقد بود  که بستنی های ایرانی باید  
کامال با بســتنی های خارجی فرق د اشــته باشد  و ایرانی ها ترجیح می د هند  تا د ر بستنی 
هایشان خامه ، گالب و زعفران بیشتر از نگهد ارند ه های د یگر باشد .آن زمان هنوز یخچال 
ساخته نشد ه بود  و وی مجبور بود  برای تهیه یخ از یخچال های طبیعی راه های طوالنی تا 
کوه های شمال شهر را طی کند  . گاه تاعمق 6۰ متری د ر د ل یخچال های طبیعی پایین 
برود .تا ذره ای یخ بد ست بیاورد .اکبر مشد ی د ر ۹۲ سالگی بر اثر عارضه کلیوی فوت کرد  . 
خبر فوت وی حتی د ر روزنامه های عراق و پاکستان هم انعکاس یافته بود . یکی از د یپلمات 
های پاکستانی مقاله ای را برای بزرگد اشت اکبر مشد ی د ر روزنامه نوشت.موضوعی که مهم 

این است که هر چند  ساختن بستنی د ر ایران به نوعی از روشهای مرسوم فرنگی برگرفته 
شد ه با ابد اعاتی که توسط ایرانیان صورت گرفت  بستنی سنتی کامال منطبق برذائقه 

ایرانی تهیه شد.

بستنی خامه دار ممد ریش

يک فنجان 
چاي د  ر 

آرزوهایمچالهشدهدخترانشینآبادطهران قد  يم
فاطمه اسماعیلی

چند سالی است که بحث احیای سنت ها، آداب 
و رسوم و صنایع دستی فراموش شده در کشور 
ما رونق گرفته و در برخی از شهرها و روستاها 
ایــن کار انجام می شــود. در این زمینه یکی از 
اتفاقات مبارکی که در برخی از روستاها شاهد 
آن بودیم، احیای عروســک های بومی و محلی 
و ثبت جهانی برخی از این عروســک هاســت.

در روســتای اردبیلک از توابــع بخش مرکزی 
شهرســتان قزوین زنانی دست به کار شده اند و 
عروسک هایی با استفاده از ویژگی های فرهنگی 
و بومی خــود خلق کرده انــد. ۲5 نفراز زنانی 
اســت که عروسک های این روســتا را که حاال 
با برند »کیوانو« عرضه می شوند با سرپنجه های 

هنرمند خود می دوزند و به ســایر شــهرها و 
روســتاها معرفی می کنند. از آن جایی که قبل 
از آن عروسک های بومی در این روستای  وجود 
نداشــت، با مادربزرگ ها و سالخوردگان روستا 
ارتباط برقرار و در مورد پوشــش های مختلف 
زنان و مردان روستایی از آن ها پرس وجو کردند 
.مثاًل در مورد تفاوت پوشــش دختر با زن، فرد 
مســن و جوان، یک نوعروس با کسی که بچه  
داشــت و...  بعد از به دست آوردن ریزه کاری ها 
و جزئیات شروع به دوختن عروسک ها کردند. 

در مراحــل اولیــه عروســک های تولیدشــده 
بازارپســند نبودند،البتــه، این عروســک ها به 
لحاظ ســنتی و بافت فرهنگی جذابیت داشتند 
امــا بــرای این که یــک بچه آن ها را دوســت 
داشــته باشد و بخرد چندان جذاب نبودند. آنها 

به تدریج وارد بازار شدند، در نمایشگاه ها شرکت 
کردندو عروســک ها را در مکان های تاریخی و 
مؤسسه های فرهنگی و گردشگری عرضه و نیزبه  
صورت مستقیم عروسک ها را عرضه می کردند و 
سپس  به تدریج مردم استقبال کردند. به ویژه به 
این دلیل که عروســک ها پیشینه و شناسنامه 
دارند و رنگ لباس های آن ها شاد است، موجب 

استقبال بیشتر مردم شد.
از آن جایــی کــه معموالً عروســک ها در حال 
انجام کاری هستند، وسایل کاری که در دست 
عروســک ها قرار دارد مانند ابزار کشــاورزی، 
نجاری و... را همســران یا پســران همین زنان 
درست می کنند .عروسک ها شناسنامه دارند.آنها 
درباره این شناسنامه ها از مادربزرگ ها تحقیق 
کردند.مثاًل می پرســیدند قباًل که می خواستید 
انجام  بچه هایتــان را بخوابانید چــه کارهایی 
می دادید؟ آن ها هم تعریــف می کنند که بچه 
را کول می کردندیا روی پایشــان  می گذاشتند 

یا یک سری ننوهای دستی درست می کردند. 
آنها نیز هم عین همین موارد را بازآفرینی کردند. 
همچنین، مادربزرگ ها الالیی هایی  خوانده اند 
که ســینه به سینه بین نسل ها چرخیده اما در 
هیچ کتابی ثبت نشده است. آنها در شناسنامه 
عروســک ها به این الالیی ها هم اشاره کرده اند.

برخی از عروسک هایی که در استان هایی مانند 
خراســان جنوبی و کرمان احیا شده اند به ثبت 
جهانــی رســیده اند اما پرونده عروســک های 
روســتای اردبیلک هنوز در دست بررسی قرار 
دارد.ویژگی منحصربه فرد عروســک های کیوانو 
صورت آن هاست، مادربزرگ ها  برای عروسک ها 
صورت نمی گذاشــتند چون معتقد بودند خالق 
اصلــی و صورت گر واقعی خداســت، به همین 
دلیــل معمــوالً تنها یک روســری روی ســر 

عروسک می بستند. عروسک های اولیه  به این 
شکل بود اما با توجه به این که آنها می خواستند 
کارآفرینــی کننــد  و بچه ها این عروســک ها 
را دوســت داشــته باشــند، برای عروسک ها  
صورت هایی برگرفتــه از صورت مادربزرگ ها و 

سایر آدم های روستا طراحی کردند. 
ایــن صورت هــا خیلــی شــبیه صورت های 
شــخصیت های واقعی روســتا بود و به همین 
دلیل مــردم آن ها را می خرند.زنان روســتایی 
در کنار خانه داری و بچه داری در اوقات فراغت 
خود عروســک می دوزند .درآمد آنها بســته به 
تعداد عروسک هایی که می دوزند فرق می کند 
اما در کل این کار یک کمک  درآمد است .بازار 
فروش  به صورت نمایشگاهی و فروش اینترنتی 

است. 
یک سری از عروســک ها را هم برای فروش به 
تهران می فرســتند اما هنوز جــای ثابتی برای 
عرضه عروسک ها نیست . ۲5 نفری که مشغول 
به کار هستند تا االن بدون حمایت هیچ ارگان 
دولتی یــا خصوصی کار کرده انــد.  آنها حتی 
نمونه کارهایشان را برای صادرات به کشورهای 
دیگر برده و مورد قبول واقع شــده  اما به دلیل 
یک سری از مشــکالت بازرگانی نتوانستند این 

کار را پیگیری کنند. 
ما دوســت داریم عروسک خودمان را به دست 
بچه هایمــان بدهیــم. وقتی بچه هــای ما یک 
عروسک بیگانه را در دست می گیرند که بدون 
حجاب و آرایش شــده است، دیدشــان تغییر 
می کند. اما وقتی عروسک های خودمان را نگاه 
می کنند انگار که آن را می شناســند، چون از 
جنس خودشان اســت. این کار بسیار ریشه دار 
اســت و از این طریق فرهنــگ خودمان را به 

بچه ها انتقال می دهیم.

عروسک های زنان روستای اردبیلک 

مریم رجبوندی

زنان »کارگر علمی« فرود ست فرود ستان هستند 
پرد یس عامری - پژوهشگر اجتماعی و جنسیت

د انشــجویان مقاطع باال را به مثابه کارگراِن علمی می د اند  که د ر خد مت کارفرمای استاد مآب مشغول به 
فعالیت هستند . د انشجویان مرد  هم از جانب اساتید  هیات علمی استثمار می شوند  اما از یاد  نبرید  که زنان 
»کارگر علمی« فرود ســت فرود ستان هستند . به این معنا که حتی با حضور د ر طبقه فراد ست و به رغم 
جایگاه عالی همچنان ناد ید ه گرفته می شــوند .امروزه کارگــران د ر نگاه تحلیلگران این حوزه، نمی توانند  
تنها افراد ی باشند  که د ر کارخانه، خانه یا حتی د ر کارگاه های زیرزمینی مشغول به کار کاذب و بی ثبات 
هســتند ..حضور کمرنگ زنان د ر جایگاه هیات علمی د انشگاهی ناشی از اقتد ارگرایی اساتید ی است که 
مصرانه د رصد د  حفظ چهره ی مرد ساالر، بزرگساالر و د رنهایت سرکوب قد رت خالق د انشجویان هستند . 
چهره مرد ساالرانه ای که د ر تمامی عرصه های شغلی زنان، به وضوح د ید ه  می شود .به نظر می رسد  که قشر 
د انشجوی زنان د ر د و طبقه تقسیم می شوند . یک د سته آن گروهی هستند  که کم بضاعت ترند  ولی همچنان 
از جانب ساختار خانواد ه پد رساالر تامین و د رواقع کنترل می شوند که د ر صورت عد م ورود  به د انشگاه از 
طرف خانواد ه پد رساالر خود  شاید  مجبور به ازد واج شوند .اما گروه بزرگتری که تعد اد  بیشتری هم د ارند  
شامل زنان پژوهشگر هســتند . این گروه از راه پژوهش کسب د رآمد  می کنند . این کارگران علمی شاید  
د هه ها از عمرشــان را گذاشته اند  و از بسیاری از آرمان های خود  برای  تحصیل  زد ه اند . آنها برای رسید ن 
به این جایگاه نه تنها از محیط خانه بلکه د ر محیط تحصیل، جامعه و کار هم تحت فشار هستند . فشاری 
که البته مانع جد ی برای ارتقای آنان است.این د سته از د انشجویان تحت استثمار طبقه بورژوآی علمی 
قرار می گیرند . به این صورت که گروه هیات علمی و اقتد ارگرایی یا همان معروف به »بررکان«، به هیچ 
وجه به آنها اجازه ورود  به طبقه فراد ست را نمی د هد . گروه طبقه کارگر علمی تمام مد ت با پژوهش ها و 
د وند گی های علمی خود  کسب د رآمد  مختصر می کند  که  اکثر مواقع هم نامی از آنها مانند  سایر کارگران 
د ر هیچ جا ذکر نمی شود . البته د انشجویان مرد  هم از جانب اساتید  هیات علمی استثمار می شوند  اما از یاد  
نبرید  که زنان »کارگر علمی« فرود ست فرود ستان هستند . به این معنا که حتی با حضور د ر طبقه فراد ست 
و به رغم جایگاه عالی همچنان ناد ید ه گرفته شد ه یا کمرنگ د ید ه می شوند . این اقتد ارگرایی د انشگاهیان 
خصوصا افراد  صاحب رتبه و هیات علمی به د و د لیل است. اول زن بود ن این د انشجویان و د لیل د وم منتقد  
و مستقل بود ن آنهاست. مجموع این  مولفه ها باعث شد ه تا آنها از سمت جامعه صاحب قد رت و تریبون 
علمی طرد  شــوند . اگر زنان علمی مستقل د ر پروژه های علمی شــرکت د اشته  باشند ؛ بازهم به جایگاه 
فرود ســت فرود ست می روند . یعنی این زنان عالوه بر همه موانعی که باید  طی کنند  با مشکل بزرگتری 
مواجه هستند . آنهم اینکه د ر رد ه علمی خود ، متخصص و مستقل هستند   اما با رانت های سیاسی و د ولتی 

ارتباطی ند ارد . باید  بد انیم که این سکوت و خاموشی به معنای نبود ن اعتراض نیست.

مشکالت زیاد ی د ر کشور وجود  د ارد  که به نظر نمی رسد  
د ولت های مختلف برنامه ای برای رفع آن د اشته اند . بنابراین 
آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر مرد م را گرفتار کرد ه 
و این گرفتاری ها هر بار به صورتی خود  را نشان می د هد .

کارمند ی که پایه حقوقش کفاف اجاره خانه و خرج زند گیش 
را  این  هم  د ولت  و  کند   د زد ی  است  مجبور  د هد   نمی  را 
می د اند  اما برای رفع این مشکل برنامه ای ند ارد . د ختری که 
تومان  با حقوق ماهیانه ۴۰۰هزار  د ر یک شرکت خصوصی 
کار کند  و از او بخواهند  که با کارفرما هم رابطه د اشته باشد  
ممکن است به روسپی گری کشید ه شود . فرد ی که طالق 
گرفته اما قانونی برای حمایت از او و تامین زند گیش وجود  

می گیرد .  قرار  د یگر  گوناگون  های  آسیب  معرض  د ر  ند ارد  
اما  هستیم  آن  شاهد   امروز  که  است  مسائلی  اینها  همه 
راهکاری برای رفعش ند اریم.هیچ گاه برنامه های توسعه ای به 
صورت کامل اجرایی نشد ه. اینکه هر وزیری که بر سر کار می 
آید  یک برنامه جد ید  ارائه می د هد  و برنامه های قبلی را کنار 
می گذارد  د ر هیچ جای د نیا سابقه ند ارد  اما د ر کشور ما هر 
بار اتفاق می افتد  و به همین د لیل است که هیچ گاه برنامه 
های توسعه ای به صورت کامل اجرایی نشد ه و شاهد  کاهش 
ند اد ه   د ر جامعه  رخ  انقالب جنسی  نیستیم.  مسائل کشور 
گرفتار  را  ما  جامعه  آنچه  ند ارد .  وجود   چیزی  چنین  اصال 
کرد ه آسیب های اجتماعی است که هر کد ام قابل تبد یل به 
د یگری هستند  و به این ترتیب روز به روز افزایش می یابند  

و به صورتی خود  را نشان می د هند .

افزایش مشکالت و بیماری های روانی 

آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر مردم را گرفتار کرده
د کتر اقلیما - رییس انجمن علمی مد د کاری اجتماعی ایران 



 نشست علمی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ د ر روز چهارشنبه 
ســوم مرد اد  ماه ۱3۹۷  د ر سالن د کتر پرهام سازمان اسناد  
و کتابخانــه ملی ایران با حضور جمعــی ازاعضای انجمن و 
پژوهشــگران برگزار گرد ید . خانم د کتــر ربابه معتقد ی به 
عنوان ســخنران اصلی جلســه د ر مورد  سبک زند گی زنان 
د ر ســالهای جنگ جهانی اول پژوهش و تحقیق خود  را د ر 
این زمینه ارائه نمود ند  که  د ر اد امه حاضران  به  پرســش و 
پاسخ  و تباد ل نظرات  کارشناسانه د ر این زمینه  پرد اختند . 
د ر این هم اند یشی سه سبک زند گی زنان از د ید گاه سرمایه 
اقتصاد ی ،فرهنگی و اجتماعی د ر د وران قاجار مورد  بررسی 
قرار گرفــت و  به تاثیر جنگ جهانــی اول د ر زند گی زنان  
اشــاره گرد ید . به گفته این پژوهشــگر تاریخ  د ر ابتد ا تصور 
می شــد  که د ر مورد   زند گی اجتماعی زنان د ر د وران قاجار  
اســناد  تاریخی وجود  ند اشته باشــد  و زند گی آنان د ر هاله 
ای از ابهام د ر پس پســتوهای خانه ها پنهان ماند ه باشــد  
ولی با کمال تعجب د ید ه شــد  که اسناد  زیاد ی د ر ارتباط با 
فعالیت، توانمند ی  و نقــش بارز زنان  د ر آن د وران  وجود  
د اشته اما  با این تفاوت که فقط اسمی از آنها د ر تاریخ برد ه 

نشد ه است . 
د کتر معتقد ی با اشــاره به سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۴ د ر د وران 
جنگ جانی اول چنین اشــاره می کند  : د ر این سالها تهران 
د چار قحطی بزرگی شــد ه بود  و حضور سربازان بیگانه  د ر 
ایران و صاد رات غله و غذا توســط متفقین به خارج از ایران 
باعث شــد ه بود  که زنــان بخصوص زنهــای تهرانی با این 
موضوع قحطی بســیار د رگیر باشند  . د ر سال ۱336 قمری 
مرگ و میر د ر تهران خیلی زیاد  بود  و مرد م نگران نان گند م 
و برنج بود ند  و زنهــا به عنوان نیمی از جامعه و ماد رانی که 
موظــف به تهیه خوراک برای فرزنــد ان بود ند  عموماً د ر راه 
انــد ازی تظاهرات وشــعار د اد ن د ر  اعتصاب ها و اعتراضات  
مرد می د رکوچه و بازار د ر کنار سفارت ها و منازل خوانین و 

بزرگان  د ر طلب نان  نقش بسیار پررنگی د اشتند  . 
وی  د ر اد امه  به بررســی ابعاد  فرهنگــی و تغییر عاد ات و 
ســبک زند گی زنان د ر د وران قاجار د ر طول سالهای جنگ 
و قحطی تهران پرد اخت و  خاطر نشــان کرد :  با ورود  اولین  
چرخ خیاطی های سینگر د ر تهران که د ر خانه های اشراف 
جنبه د کوری و تجمالتی د اشــت خانــواد ه های کارگری و 
متوســط جامعه برای د وخت لباس های مد رن و اروپایی و 
راه اند ازی کسب و کار خیاطی اقد ام به خرید  اقساطی چرخ 
خیاطی های گران قیمت ســینگرنمود ند  که د ر آن ســالها 
بد لیل جنگ و قحطی و ورشکســتگی خریــد اران  قاد ر به 
پرد اخت اقســاط چرخ خیاطی ها نبود ند  و با پر کرد ن فرم 
هــای افالس نامه ناتوانی و عجــز خود  را د ر پرد اخت بد هی 
های خود  به شــرکت مربوطه  اعــالم می نمود ند . اما با این 
وجود   جلو های مد  و مد گرایی د ر پوشــش زنان د ر کوچه و 

بازار با وجود  جنگ و قحطی بسیار مشهود  بود . 
به گفته این پژوهشــگر تاریخ: این تغییر د ر سبک پوشش و 
رواج موسیقی د ر این د وران به طبع ارتباط و ورود  سربازان 
متهد ین و حشــر و نشــر با افراد  اروپایی بــود  که تبلیغات  
روزنامه ها د ر ترویج آن نقش به ســزایی د اشتند . به همین 
ترتیب رواج کالس های موسیقی و آموزش زبان های خارجه 
نیز د ر تهران  بسیار زیاد  شد ه بود  . کم کم نوع پوشش خانم 
ها نیز  تغییر محسوسی کرد   . چاد ر چاقچولها به چاد رهای 
چرخی کوتاه و ابایی با جوراب های گیپور خارجی جایگزین 
می شــود   . زنان و د ختران جوان با لباسهای لباس های مد   
اروپایــی د ر کوچه و بازار تا د یر وقت به گرد ش و تفریح می 
پرد ازند  چنانچه این مسئله موجب تشد ید  رفتارهای تعصب 
آمیز بازاریان و کســبه  می گرد د   و خواســتار مقررات منع 
رفت و آمد  زنان از ســاعات بعد  از غروب د ر خیابان های پر 

رفت و آمد  علی الخصوص  الله زار می شود . 
موضوع ســاز و گرامافون و نوای تصنیف و موسیقی عالوه بر 
حضور زنان آال مد  د ر کوچه و خیابان جلوه های جد ید ی از 
ســبک زند گی اروپایی را د ر تهران به نمایش می گذارد . د ر 

اسناد  موجود  شکایت های زیاد ی از مرد م  متد ین که نگران 
به گناه افتاد ن برای به گوش رســید ن صد ای ساز و آواز از 

خانه ها ی همسایگان موجود  است .
د ر اد امــه د کتر معتقد ی به  موضوع کارگران جنســی  زن 
د رطــول  این ســالها که بد لیل حضور ســربازان  بیگانه د ر 
ایران خصوصا د ر مناطق نفت جنوب و شــهر تهران  با ارائه 
مســتند ات تاریخی پرد اخت واشــاره نمود  که وجود  محله 
های خاص کارگران جنسی بر خالف تصور مربوط به د وران 
پهلــوی اول و تعطیلی کاخ های د رباری و آوارگی کنیزهای 
د رباری نبود ه بلکه طبق اسناد  موجود  د ر محله قجر یا همان 
د روازه قزوین استشــهاد  های محلی ساکنین این منطقه د ر 
مورد  شکایت از اوضاع موجود  به نظمیه  وجود  د اشته است. 
همچنیــن د ر مورد  حبــس و جریمه و اســتنتاق زنان  و 
پرد اخت پول و جزای نقد ی   اســناد  موجود  د ر این د وران 
بررســی گرد ید  . بخشــی از این اســناد  مربوط به باند های 
ســرقت و جیب بری زنان بین سنین ۴5-۹ سال و استنتاق 

و حبس و جریمه  بود  . 
د کتــر معتقد ی  د ر پایان  تاکیــد  کرد :.زنان د ر طول تاریخ  
و حتــی   د وران جنــگ جهانــی اول مثل زنــان عصر ما 
می زیســتند  و مفعــول منزوی نبود ند . چنانچه د ر اســناد  
تاریخی۱5۰ ســال قبل  زنان با سواد  و فرهیخته ای وجود  
د اشــتند  که د فترچه خاطرات و کتابچه های د ستور آشپزی 
می نوشتند   و حتی تصنیف خوانی می کرد ند  .  اما با کمال 
تعجب د ر کتابهای تاریخی هیچ اثری از آنها د ید ه نمی شود  
که این مســئله به د لیل کــم کاری زنها نبود ه بلکه به د لیل 
این بود ه که د ر آن زمان قد رت د ر د ســت  مرد انی بود ه که 
د ر تبد یل اطالعتشــان به د انش طبق نظریه میشل فوکو د ر 
کتاب معروفش تحت عنوان " میل به د انستن  " عمد اً زنان 
را ناد ید ه گرفتند  و د ر مورد  آنها ننوشتند  و حذفی عمد ی د ر 
کار بود ه اســت. اما امروز ما زنان چون گذشته هستیم ،کار 
می کنیم و خیلی پر انرژی تر از قبل حضور د اریم   و تاریخ  

را به نفع خود  رقم خواهیم زد .
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لیال د ر یک خانواد ه مذهبی و مرفه متولد  شد . 
علی رغم عالقه وی به تحصیالت د انشــگاهی 
د ر رشــته حقــوق بــه تحصیل د ر رشــته 
آزمایشــگاهی میکروبیولوژی می پرد ازد . وی 
بعد  از اتمام تحصیل و بازگشــت به منزل از 
خانواد ه خود  جد ا می شود .د ر سال های اولیه 
اســتقالل، وی از طریق تد ریس خصوصی و 
کار د ر کارخانه د ستمال کاغذی مخارج خود  
را تأمین می نمود . پس از اتمام د انشــگاه د ر 
بیمارستان آبان مشغول به کار می شود . زمانی 
که تصمیــم به صعود  به نانگاپاربات می گیرد  
وی موفق به جذب یک اسپانســر می شود  و 
به این ترتیب از کار د ر بیمارســتان استعفا 
می د هد  و تــا زمانی که د ر قیــد  حیات بود  
روزانه د ست کم ۷ ساعت تمرین کوهنورد ی 
بد ن سازی، شــنا و سنگ نورد ی را د ر د ستور 
کار خود  قــرار می د اد . وی آرزو د اشــت د ر 
کوهســتان و یا د ر غار جان خود  را از د ست 
د هد  د ر یکی از شاخص ترین صعود های خود  
موفق شد  به قله د شوار نانگاپاربات صعود  کند 
صعود ی که از ســوی فد راسیون کوهنورد ی 
ایران هرگز پذیرفته نشــد . اما پس از مرگش 
بارها از این صعود  یاد  شــد . وی همچنین د ر 
تالش برای ثبت رکورد ی جد ید ، قصد  صعود  
به قله کی۲، د شوارترین قله جهان را د اشت 
که به د لیل شــرایط نامســاعد  جوی موفق 
به این کار نشــد .لیال کوهنورد ی را از ســال 
۸۱–۱3۸۰ به صورت تفریحی آغاز کرد ه بود  
و نخســتین صعود  او قله توچال بود . د ر سال 
۸۱ به عضویت باشــگاه اسکی و کوهنورد ی 
د ماوند  د ر آمد . وی با این گروه توانست بیشتر 
قله های ایــران را صعود  کند  و اغلب غارهای 
ایران را بپیماید . وی موفق شد  ۲۲ مرتبه قله 
د ماوند  را صعــود  نماید  که این صعود ها از 3 
مسیر مختلف انجام شد ه است. وی همچنین 
د ر ســال۱3۸6 با هم طنابی منیره رفیعی به 
عنوان نخستین صعود  مستقل زنانه موفق به 
صعود  د یواره علم کوه گشت.سال ۱3۸۱ لیال 
اســفند یاری به عنوان اولین زن ایرانی موفق 

به پیمایش کامل غار پــراو، عمیق ترین غار 
ایران د ر استان کرمانشاه شد .د ر سال ۱3۸6 
تصمیم می گیرد  به غار ورونیکا، عمیق ترین 
غار د نیا د ر آبخازیا بــرود  که د ر آنجا پلیس 
روســیه به د لیل ایرانی بود ن، اجازه ورود  وی 
و همراهانش را به آبخازیا را نمی د هد . بعد  از 
این ناکامی وی تصمیم به برنامه ریزی صعود  
به نانگاپاربــات می گیرد .اولین صعود  وی به 
قلــل باالی ۸۰۰۰ متر د ر ســال ۱3۸۷ و با 
صعود  به قلــه نانگاپاربات ۸۱۲6 متر صورت 
گرفت. وی د ر ابتد ا تصمیم به صعود  انفراد ی 
د اشت ولی د ر اد امه د وستانش به وی ملحق 
شد ند . این صعود  به د لیل فقد ان مد ارک الزم 
بــرای اثبات صعود  قله اصلــی نانگاپاربات از 
سوی فد راسیون کوهنورد ی ایران مورد  قبول 
قرار نگرفت. د ر سال ۱3۸۹ تالش برای ثبت 
رکــورد ی جد ید ، قصد  صعود  بــه قله کی۲ 
د شوارترین قله جهان را می گیرد  که به د لیل 
شرایط نامســاعد  تا کمپ ۲ به ارتفاع ۷565 
متری قله کــی۲ صعود  می کند  و همه گروه 
مجبور به بازگشت می شــوند . تأمین هزینه 

صعود ها شــخصاً و بــد ون کمک های د ولتی 
بود ه اســت تا جایی که به گفتــه خود  برای 
صعود  به قله کی ۲ مجبور شد ه اســت خانه 
خود  را بفروشد .وی د ر طول د وران ورزشی اش 
۲ بار مجبور به جراحی د یسک کمر خود  شد  
ولی با کمک پزشــک متخصــص د وباره به 
کوهنورد ی حرفه ای بازگشت.لیال اسفند یاری 
که برای صعود  به قله های گاشربروم ۱و۲ که 
به این کوهستان رفته بود ، د ر د ومین تالش 
خود ، د ر ساعت ۱۴:۱5ظهر جمعه مورخ 3۱ 
تیر ۱3۹۰ موفق می شود  قله گاشربروم ۲ را 
صعود  کند . اما د ر حین فرود  د قایقی بعد  د ر 
بازگشــت تیمی  از قله به سمت کمپ 3، د ر 
حد ود  ســاعت ۱۴:3۰ د و نیم بعد  از ظهر به 
د لیل خســتگی و از د ست د اد ن تعاد ل خود  
از مسیر د شوار یخی زیر قله سقوط می کند  و 
د ر حد ود  ارتفاع۷۸۰۰ متری د ر مکانی خارج 
ازمسیر د ر میان صخره ها، بین د و شیب یخی 
متوقف می شود .او به د وستان و بستگان خود  
بــه صورت زبانی می گفت اگــر د ر کوه جان 
خود  را از د ســت د اد م همانجا بگذارید  بمانم 

نمی خواهم د یگران به خاطر من جانشان را به 
خطر بی اند ازند ، می خواهم بام جهان آرامگاه 
ابد ی ام باشد . جسد  وی د ر آذر ماه ۱3۹۴ به 
صورت ســالم و یخ زد ه پید ا شد  . صعود های 

شاخص لیال
۱3۸۱ پیمایش کامل غار پراو به عنوان اولین 

زن
۱3۸۱ تــا ۱3۸6 صعــود  د ه هــا مســیر بر 
د یواره های علم کوه، بیســتون، لجور، یافته 

اخلمد ، صفه، زنوز، کالهک ماکو 
۱3۸5 صعود  یخچال های سبالن و کسری

۱3۸6 صعــود  یخچال د ره یخــار د ماوند  به 
عنوان اولین و تنها زن ایرانی

اولیــن صعود  د یواره علم کوه با منیره رفیعی 
نخستین صعود  مستقل زنانه

۱3۸۰ تا ۱3۸۹ صعود  زمستانه قله د ماوند  از 
مسیرهای مختلف

۱3۸۰ تا ۱3۸۷ پیمایش زمستانه خط الراس 
البرز

۱3۸6 سرپرســتی نخســتین گروه ایرانی و 
پیمایش کامل غار نمکد ان، طوالنی ترین غار 

نمکی جهان
۱3۸۷ صعــود  به قله نانگاپاربــات به ارتفاع 

۸۱۲6 متر و سرپرستی گروه
۱3۸۸ پیمایش غارهای جیتا، ســینک هول 

بال و آلبرت د ر لبنان
۱3۸۸ سرپرســت برنامه اکتشــاف غارهای 

مید ان پرآو و اکتشاف غار میراث
۱3۸۸ شرکت د ر برنامه بین المللی اکتشاف 
غارهای مگاالیای هند  به عنوان نمایند ه ایران

۱3۸۹ شــرکت د ر برنامه هــای اکتشــافی 
غارهای انگرمینوسپید ان و غار جهان بین

۱3۸۹ تــالش بــرای صعــود  قلــه کی ۲ 
د شوارترین کوه جهان و صعود  به کمپ ۲ تا 

ارتفاع ۷565 متری
۱3۹۰ صعود  به قله گاشــربروم ۲ به ارتفاع 
۸۰35 متر و جان باختن د ر راه بازگشــت از 
قله د ر اثر سقوط،روحش شاد  و یاد ش گرامی 

باد .

عنوان کتاب: پرد ه نشینان عهد  ناصری   
نویسند ه: پریسا کد یور  

ناشر: گل آذین  
تعد اد  صفحه: 3۴۴  

سال انتشار: ۱3۹6   
د وره چاپ: اول   

قیمت :۲۷۰۰۰تومان  

معرفی کتاب 
نگاهی به حیات اجتماعی زنان د رعهد  قاجار-این کتاب با رویکرد  تاریخ نگاری اجتماعی، مطالعه مستقیمی روی 
تود ه زنان د ر د وره قاجار د ارد  و د ر شش فصل تنظیم شد ه است.یک فصل از این کتاب، به شبکه خانواد گی قد رت 
قاجار اختصاص د ارد  که چطور پاد شاهان قاجار با ازد واج های سیاسی توانسته اند  یک سلسله قد رتمند  خانواد گی 
ایجاد  کنند . از این نظر، نقش اعمال قد رت زنان د ر سیاست مهم بود ه است.نویسند ه د ر فصل د یگر کتاب سعی 
کرد ه  موقعیت زنان قاجار را د ر اجتماع نشان د هد . د ر آن د وره و د ر این زمینه، ما با یک د وگانه حقوق جمعی 
و فرد ی مواجه بود ه ایم. مثال د ر آن زمان، زنان روستایی از نظر حقوق اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به زنان 
شهری د اشتند  و راحت تر و آزاد تر به فعالیت های اقتصاد ی و خانواد گی می پرد اختند . آن ها به راحتی اسب سواری 
می کرد ند  و از این حقوق برخورد ار بود ند  اما د ر حوزه فرد ی، زنان شــهری از حقوق باالتری برخورد ار بود ند .د ر 
بخشی از کتاب »پرد ه نشینان عهد  ناصری« به زنان نامد ار د وره قاجار پرد اخته شد ه است. نویسند ه د ر این کتاب 
سعی کرد ه  از د استان سرایی های مرسوم از حرم سراها فاصله بگیرد . همچنین سعی کرد ه  زنان هنرمند روزنامه نگار 
و فعال اجتماعی آن روزگار را شناسایی و معرفی کند . تالش کرد ه  با کنار هم قرار د اد ن اطالعات و اسناد  به شکل 
یک پازل، تصویر روشنی از نقش زنان د ر عهد  قاجار ارائه د هد .کتاب »پرد ه نشینان عهد  ناصری« موضوع مهم 
زنان را مورد  توجه قرار د اد ه اســت. زنانی که با وجود  تأثیرشان، نقش آنان د ر تحوالت اجتماعی د ید ه نشد ه و 
متأسفانه هنوز هم نگرش ما به زنان د چار تحول نشد ه است. بیشترین اشتغال زنان د ر حوزه نشر است، اما د ر 
حوزه های د یگر، زنان غایب هستند . وقتی هم که صحبت از اشتغال می شود ، متأسفانه د ر تریبون های رسمی 
علنا می گویند  زنان کار می خواهند  چه کار؟! اگر هم بحث اشتغال جوانان را مطرح می کنند  منظورشان اشغال 
مرد ان است نه زنان.ازد واج های مصلحتی و سیاسی د ر د وره  قاجار، یکی از پایه های تحکیم حکومت بود ه و به این 
موضوع د ر کتاب به خوبی پرد اخته شد ه است. کتاب »پرد ه نشینان عهد  ناصری« نگاه خوبی به اند رونی حکام 
قاجار د اشته است و توانسته از د ل تاریخ مرد انه، برخی عناصر زنانه را بیرون بکشد . با خواند ن این کتاب به یک 

نگرش نسبی از مرد ان و زنان عهد ه قاجار د سترسی پید ا می کنیم.  

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال پنجم- شماره 59 - نیمه اول مرداد  1397 

ترقی اقتصاد  ی د  ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد  د  ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید  .

کافه کتاب 

کافهداستان

عید ، آهســته آهسته می  آمد . با صد ای گنجشک  های روی د یوارها می  آمد .د ر کوچه  ها د یگر برف نبود .ننه برای 
هر کد ام از ما، مشتی گند م و عد س د ر کاسه  ای می  ریخت تا بخیسد  و بعد  د ر سینی می  ریخت و پهن می  کرد  
تا سبز بشود .هر شب قلک  هامان را بیخ گوش  مان می  گرفتیم و تکان می  د اد یم و به صد ا د ر می  آورد یم.هر کس 
پول قلکش برای خود ش نبود . سالی یک بار و یک نفر بایستی لباس می  خرید  و آن کسی بود  که لباسش بیشتر از 
همه وصله د اشته باشد . شب از زیر کرسی با همد یگر د رباره ی خرید  لباس یکی به د و می  کرد یم.یک روز نشستیم 
د ور هم. قلک ها را آورد یم. ننه هم مال خود ش را آورد . چهار تا قلک بود . ننه با تیشه آن ها را شکست. چند  مرتبه 
پول  هایش را شمارد . بعد  با نگاه مشکوکی مرا نگاه کرد . آخر پول من کمتر از همه بود . راه پول د رآورد ن از قلک 
را یاد  گرفته بود م. ننه پول  ها را پر چاد رش ریخت و با هم به بازار رفتیم وبه د کان کت وشــلوار فروشــی رسید م 
و ننه با صاحب د کان حرف  زد  و اصغر را نشــان  د اد . کت وشلوار فروش از گوشه ی د کان چوب بلند ی برد اشت 
و یک د ســت کت و شلوار از سقف پایین آورد . اصغر کت و شــلوار را پوشید ،مناسب بود . به خانه برگشتیم. کت  
و شــلوار را به د یوار اتاقمان آویزان کرد یم. اصغر ســاعتی یک مرتبه می  رفت صند وق کوچکی را که د اشتیم، زیر 
پایش می  گذاشت و جیب های کتش را وارسی می  کرد . شب عید  آمد  ، صد ای ترقه  ها، گالب  پاش  ها و پاپیچک  
ها شب شهر را آشفته کرد ه بود .از بیرون فشفشه  ها به تاریکی آسمان خط می  اند اختند . من و اکبر و اصغر، یواش 
یواش و د زد کی، خود مان را پشــت شیشه ی اتاق می  کشاند یم. از گوشه ی شیشه  ها به بیرون خیره می  شد یم.

همراه فشفشه  ها سرمان تا ته آسمان باال می  رفت عید  شد . شیرینی خورد یم. قلک تازه خرید یم و به انتظار سال 
بعد  نشستیم تا نوبت که باشد . تعطیلی خیلی زود  تمام شد . شب های آخر می  نشستیم و تند  و تند  مشق  هامان 
را می  نوشتیم و گریه می  کرد یم. گریه برای شیرینی  هایی که د یگر نبود ن و برای مشق  هایی که ننوشته بود یم.

د وباره مد رسه رفتن شروع شد . چند  روزی بود  که اصغر خود ش را از ما پنهان می  کرد . د زد کی می  آمد  و د زد کی 
می  رفت. با هیچ  کس د عوا و شوخی نمی  کرد . کتابش را یک  وری می  گرفت و می  آمد  خانه. کتش را هیچ  کس 
نمی  د انست کجا می  گذارد . قیافه  اش گرفته و غمگین بود . یک روز که از مد رسه به خانه می  آمد م، حسین یکی 

از همکالسی  های اصغر را د ید م. او خود ش را به من رساند  و با عجله گفت:
  - د اد اش اصغر! می  د انی چه شد ه به اصغر؟

  - نه نمی  د انم. زود تر بگو چه شد ه؟!
به اطرافش نگاه کرد  و گفت: اصغر یک »بی«  بزرگ خرید ه و گذاشــته تو جیبش. حاال یک هفته  هســت که از 

توی جیبش بیرون نمی  آد .
د وان  د وان به خانه رفتم و به ننه گفتم: »بی« تو جیب اصغر گیر کرد ه و د ر نمی  آد .

ننه مد تی هاج  و واج مرا نگاه کرد  و بعد  که فهمید  چه شد ه، با ناله گفت:
  - آخ! آخه »بی« از کجا رفت تو جیب اون»بی« خور پد رسگ؟

جریان را که گفتم، ننه بیشتر پکر شد . د ر این موقع اصغر، پرید ه رنگ از راه رسید  کتابش را روی جیبش گرفته 
بود  سالم کرد . ننه گفت:

  - علیک سرپنام. بیا ببینم جیبته.
اصغر لرزید .رنگش ســفید تر شــد وناگهان به گریه افتاد . کتش را د رآورد یم و گذاشتیم گوشه ی اتاق.شب، ساکت 
نشسته بود یم و کت اصغر را با »بی« بزرگ میان جیبش کنار اتاق گذاشته بود یم. پد رم وقتی فهمید  به عمو پیره 

خبر د اد ند  که بیاید . عمو پیره و بی  بی آمد ند . 
عمو پیره پرسید :

  -  چه شد ه، خیره؟!
ننه با شوربختی گفت:

  -  خیر ببینی واال. اآلن یک هفته  س که یک»بی«  به چه بزرگی تو جیب کت نو اصغر بد کرد ار گیر کرد ه.
عمو پیره نگاهی به کت که جیبش بر آمد ه بود ، کرد  و با تند ی به اصغر گفت:

  -  کاش »بی« تو رود ه  ات گیر می  کرد  و از د ستت راحت می  شد یم. 
بابا مد تی با کت ور رفت و نا امید  به عمو پیره گفت:

  -  حاال تکلیف چه می  شه ؟
عمو پیره گفت:

  - یک چاقو بیارین ببینم.
بابام گفت:

  - چه می  خوای بکنی. کاری به د ستمان ند ی.
عمو پیره با غرور گفت:

  - اگر علی ساربانه، می  د انه شتر را کجا بخوابانه
بی  بی، پیر نازای آمد  و گفت:

  - کت پسره را پاره نکنی، شرش ریشت را بگیره.
عمو پیره چاقو را از ننه گرفت. د ر حالی که د ســتش می  لرزید ، چاقو را از د ر جیب د اخل کرد . زرد ی»بیِ« د ید ه 

می  شد . همه گرد ن کشید یم و نگاه کرد یم.
عمو پیره ناگهان د ست از کار کشید  و به ما براق شد  و گفت:

  - می  گذارین یک کم نور چراغ بیاد  یا نه؟!
و چاقو را د ر قسمتی از به که پید ا بود  فرو کرد  و فشار د اد . ناگهان چاقو سرید  و از میان کت بیرون زد  و...

  -  آخ خ خ خ...
این آخ همه ی ما بود . چاقو یک طرف کت را پاره کرد ه بود . بی  بی  بامچه  ای بر سر عمو زد ه. عمو پیره سرخ شد . 
»بی« بیرون آمد ه بود  اما چه فاید ه. اکبر و اصغر گوشه  ای نشسته بود ند  و پچ  پچ می  کرد ند . اصغر به هر ترتیبی 

بود ، »بی« را به چنگ آورد ه بود . اکبر آهسته می  گفت:
  - همه  اش یک گاز می  زنم به  خد ا. فقط یک گاز.

سکوت شد  و ناگهان جیغ اصغر هوا رفت. اکبر انگشت اصغر را همراه »بی« گاز گرفته بود . بهانه به د ست بابا آمد  
و توفانی از کتک بر سر آن د و فرو ریخت.

داستان بی 
علی اشرف درویشیان 

لیالاسفندیاری

اولینزنایرانیفاتحبامهایجهان

سبک  زندگی زنان در سالهای جنگ جهانی اول

اگرچه اهمیت کتابخوانی برای کودکان سنین 
مختلف بر هیچ کس پوشــیده نیست اما همه 
کــودکان به کتاب عالقه ندارنــد. با این حال 
والدین می توانند نقــش کلیدی در عالقه مند 
کردن کودکان خود به کتابخوانی بازی کنند.

از لحظــه ای کــه تصمیم می گیریــد بچه دار 
شوید همه از اهمیت کتابخوانی برایتان سخن 
می گویند. فوایــد مثبت کتابخوانی در مراحل 
مختلف زندگی حقیقتی غیرقابل انکار و تأثیر 
آن بر کودکان بســیار زیاد اســت.  اگر مدتی 
است کتابخوانی را کنار گذاشته اید بهتر است 
بار دیگر کتاب در دست بگیرید. برای پرورش 
یک کتابخوان حرفه ای باید خودتان نیز کتاب 
بخوانید. ممکن اســت فکر کنید تا وقتی بچه 
روی پای خود بایســتد الزم نیســت برایش 
کتاب بخوانید اما چنین نیســت و نوزادان نیز 
از شنیدن داســتان لذت می برند.مهم نیست 
چه کتابی برای نــوزاد خود می خوانید ،کتاب 
آشپزی، داســتان جنایی یا حتی روانشناسی. 
محتوای کتــاب اهمیتی نــدارد. صدا و لحن 
شما هنگام خواندن کتاب مهم است. تحقیقات 
نشان می دهد تعداد کلماتی که نوزاد در معرض 
آن قرار می گیرد در شــکل دهی زبان و سطح 

سوادآموزی او مؤثر اســت. فقط به یاد داشته 
باشید در هنگام خواندن کتاب باید به کودک 
خود نــگاه کنید،نه اینکه در حال آشــپزی یا 
تماشــای تلویزیون برای کودک قصه بگویید.

کودک باید از حالت های شــما متوجه شــود 
کتابخوانی عمل لذت بخشــی است. بهتر است 
شادی یا غم در چهره شما پدیدار شود. این کار 
حواس مختلف کودکان را تقویت می کند وبه 
کودک خود نگاه کنید اما منتظر عکس العمل 
خاصی نباشــید. ممکن اســت احساس کنید 
کودک توجهی به شما نمی کند اما او این تجربه 
را به راحتی جــذب می کند و تأثیر کارتان در 
تمــام زندگی او تا پایان عمــر جریان می یابد.

نوزادان در جواب کتابخوانی شــما صداهایی از 
خود درمی آورند. شــاید به همین دلیل است 
که بیشتر کتاب های مربوط به این سن درباره 
حیوانات است زیرا تقلید صدای حیوانات آسان 
است. اگر فرزندتان صدایی ایجاد کرد پاسخ او 
را بدهید. ممکن است در آغاز کارتان بی معنی 
باشد اما در واقع این راه ارتباطی شما با کودکتان 
است.خواندن کتاب پیش از خواِب کودک برای 
همه آشنا است اما کتاب خواندن برای کودکان 
در طول روز موجب می شــود شیطنت کودک 

کمتر و تمرکزش بیشتر شود. کنار او بنشینید و 
از این لحظات شیرین لذت ببرید.کودک ممکن 
اســت شما را با ســلیقه و عقاید متفاوت خود 
شگفت زده کند. شــاید عالقه ای به تفریحات 
کودکی والدین خود نداشــته باشــد. آن ها را 
تشــویق کنید تا کتاب های موردعالقه خود را 
بیایند و کمک کنید کتاب های بیشــتری در 
ژانر موردعالقه شان بیابند.گاهی کودکان عاشق 
کتابی می شوند که والدین آن را دوست ندارند. 
آنها را ســرزنش نکنید یا مــورد قضاوت قرار 
ندهید. بهتر است تالش کنید او را از کتاب هایی 
مطلع کنیــد که در دنیای آنــان وجود ندارد.

ممکن است  کودکتان به سمت کتاب خاصی 
برود و عکس های آن کتاب را دوســت داشته 
باشد اما شــما به عنوان پدر یا مادر حتی آثار 
زمین شناسی، هنری، و زندگی در فرهنگ های 
مختلف را به او نشــان دهید.در سنین خاصی 
فرزندان شما به کتاب هایی عالقه مند می شود 
که در آن شــخصیت اصلی داســتان همسن 
خود آنها است اما این موضوع در مورد نوزادان 
صدق نمی کند. از این دوره در زندگی شان بهره 
ببرید و کودک خود را با شخصیت های مختلف 
آشنا کنید.هیچ زمان مشخصی وجود ندارد که 

کودک در آن به صورت مستقل کتاب بخواند. 
فرمول خاصی نیز بــرای کتابخوانی جداگانه 
کودکان تا پنج و نیم سالگی وجود ندارد. عده 
کمی از پنج ساله ها به تنهایی کتاب می خوانند. 
اگر خود شما به عنوان والدین کودک گام های 
مؤثری بــرای کتابخوانی فرزندتــان بردارید 
مطمئن باشید به زودی قادر خواهد بود بدون 
نیاز به شما کتاب بخواند.بسیاری از کودکانی 
که عالقه ای به کتابخوانــی ندارند کامپیوتر و 
بازی های کامپیوتری را دوســت دارند. کتاب 
مربوط به بسیاری از این بازی ها در بازار موجود 
اســت که می تواند فرزندتان را به کتابخوانی 

عالقه مند کند.

گاهی کودکان عاشق کتابی می شوند که والدین آن را دوست ندارند
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