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 منطقی ترین رفتار سهامداران در ماه های آینده

رشد فاکتورهای سودآوری شرکت ها

رویکرد بانک های مرکزی دنیا به رمزارزها تغییر کرده است

دالیل ترس دولت ها ازارزهای دیجیتال

سازندگان مسکن ملی یک لگنه پا معطل ارزانی سیمان

بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر!

صنایعی که بیشترین صدمه را از تغییرات اقلیمی می بینند
آینده صنایع وابسته به تغییرات آب وهواست

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰7  
نیمه دوم تیر 1400- قیمت 2000 تومان

بررسی افزایش دو برابری حجم نقدینگی

آیا طوفان تورمی بی سابقه درراه است؟

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

 تقویت دیپلماسی اقتصادی 
با همسایگان

اینترنت جزئی جدایی ناپذیر 
از زندگی مردم

انتظار از بانک مرکزی در 
مدیریت »انتظارات تورمی«

چطور خطای برنامه ریزی را 
کاهش دهیم

برنامه داشــتن و حرکت بر اســاس آن یکی از مهم ترین 
اصولی اســت که به موفقیت افراد در هر مسیری کمک 
می کند. در این راســتا دولت ســیزدهم برای موفقیت و 
رهایی از چالش های جدی اقتصادی موجود نیازمند نقشه 

راهی دقیق و منسجم است...

 در حال حاضر فضای مجازی و اینترنت جز جدایی ناپذیر 
کار و زندگی مردم اســت. به خصوص دانشــگاه و نسل 
جدید، همه زندگی شــان اینترنت اســت. امروز به یک 
دانشجوی کارشناســی، نه ارشد و دکترا بگویید اینترنت 

وجود ندارد، تحصیلش مختل می شود. امروزه اینترنت...

یکــی از عوامل کلیدی تبیین تورم، انتظارات مردم ، چه 
تولیــد کنندگان و چه مصرف کننــدگان، از تورم آینده 
اســت. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که 
امروزه برخی بانک های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار 

سیاستی برای تحقق اهداف خود بهره می گیرند...

 وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار گرفته به 
طوری که ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش 
یافته، تــورم باالیی دامن گیر اقتصاد شــده، گرانی کمر 
تولیدکننده و مصرف کننده را شکســته و بیکاری به مرز 

بحران نزدیک شده است؛ اگر این روند ادامه یابد...
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ترقی اقتصادی : در حالیکه این روز ها خوزســتان با بی آبی و خشکســالی شدید 
دســت و پنجه نرم می کنند، مردم نیز نســبت به این وضعیت معترض هســتند، 
هرچند در چند روز گذشــته اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده، اما به نظر 
می رســد این اقدامات کافی نبوده و تالش های بیشــتری باید از ســوی مسئوالن 
امر انجام شود.حســین آخانی استاد دانشــگاه تهران و کارشناس محیط زیست با 
اشــاره به اینکه بی آبی امروز خوزستان حاصل سوءمدیریت های دولت های مختلف 
است، اظهارداشت: کارشناسان محیط زیســت بار ها نسبت به احداث سد بر روی 
رودخانه های مختلف خوزستان هشدار دادند و اعالم کردند که این سدسازی ها در 
آینده باعث بی آبی اســتان خوزستان می شود، اما گوش شنوایی برای این موضوع 
وجود نداشت.وی گفت: در حال حاضر بر روی تمامی رودخانه های استان خوزستان 
از جمله کرخه، کارون، دز و.. سد احداث شده و این سد ها حقابه آب شرب، محیط 
زیست، دامداری و کشاورزی را نمی دهند، از سویی آن قدر آب رودخانه ها را پشت 

سد ها نگه داشتند که عماًل حوزه اطراف رود ها و همچنین پایین دست...

صفحه 2

کارشناسانمحیطزیستمطرحکردند

مقصران بی آبی 
خوزستان



ترقی اقتصادی : مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرادر صفحه 
شــخصی خود نوشــت: طبق آمار بانک مرکزی میــزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار 
میلیارد عبور کرده و نســبت به دو ســال پیش ۲ برابر شــده است. اگرچه طی 
ماه های گذشــته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده 
شده »امادریغ«. با این روند در ماه های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد 

که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.
براساس آمار های جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ماه 
امســال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رســیده 

است.
طبق اعالم بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال 
۳۹.۴ درصد رشــد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد 

افزایش نشان می دهد.
طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ 
هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در ســه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد 

تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
همچنین پایه پولی در ســه ماهه اول امســال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار 
و ۱۰۷ میلیارد تومان رســیده که نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد 
)۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان( رشد داشته است. این آمار نگرانی های زیادی 

را در پی داشته است. 
مرتضی افقه کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دو 
برابر شــدن حجم نقدینگی در دو سال گذشته تبعات بسیاری جبران ناپذیری را 
به دنبال دارد، گفت: متاســفانه در این شرایط عده ای از اقتصاددانانی که معتقد 
به بازار آزاد هســتند، یک بعدی به این موضوع نگاه می کنند و می گویند، چون 
حجم نقدینگی افزایش یافته، ما با تورم بســیار زیادی روبرو خواهیم شد، چنین 
نگاهــی تنها به معلول توجه می کند، بــدون اینکه دالیل و علت ها را مورد توجه 
قرار دهد، از ســویی چنین تفکری بیشــتر ریشه در فکر کســانی دارد که نگاه 
مهندسی به اقتصاد دارند و از دریچه صنعت و تخصص های فنی به فضای اقتصاد 

کالن آمده اند و اظهار نظر می کنند.
وی افزود: بله بر اســاس آماری که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی منتشر 

شــده حجم نقدینگی در ۲ سال گذشــته دو برابر شده، اما باید علت را جستجو 
کرد، زمانی که نظام بودجه ریزی کشــور بر اســاس چانه زنی اســت و هیچگونه 
چارچوبی برای قاعده مند کــردن بودجه وجود ندارد، طبیعتاً ریخت و پاش های 
بودجه بســیار زیاد اســت، در گذشــته به دلیل وجود درآمد های نفتی پوشش 
هزینه های اضافی توســط پول صادرات نفت در بودجــه انجام می گرفت، اما در 
سه سال گذشــته به دلیل تحریم ها و کاهش شدید درآمد های نفتی این ریخت 
و پاش ها همچنان ادامه یافت و برای جبران کســری بودجه دولت، بانک مرکزی 
پــول بدون پشــتوانه چاپ کرد کــه نتیجه آن افزایش حجــم نقدینگی و تورم 

وحشتناک است.
افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از 
مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو ســال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه 
و عدم استقبال مردم از آن ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، 
دیگر خرید این اوراق برای مردم  جذابیت ندارد، اخذ وام از کشــور های خارجی 
نیــز به دلیل تحریم ها و روابــط ما با دنیا امکان پذیر نیســت، بنابراین تنها راه 

باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: طی سال گذشته بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش 
پایه پولی، حجم نقدینگی را چندین برابر کرده، این در حالیســت که راهی جزء 
این نیز وجود نداشته است، زیرا که دولت باید هزینه های خود را به نحوی تامین 
می کرد، اما همانگونه که گفته شد به دلیل ریخت و پاش های غیرضروری بودجه 
و اختصاص منابع مالی به بســیاری از نهاد ها و ارگان هایی که از بودجه عمومی 
ارتزاق می کند، این مســئله موجب شــد که کســری بودجه چند هزار میلیارد 
تومانی روی دست دولت بماند و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی نهایی راهی 

است برای دولت باقی ماند تا کسری بودجه را جبران نمایند.
وی اظهار داشــت: این در حالی است که عمده کسری بودجه نیز به بخش غیر 
مولد و غیرتولیدی کشور اختصاص دارد، بنابراین افزایش حجم نقدینگی و تورم 
ناشــی از این موضوع را مســتقیماً مردم باید تحمل کنند، ازســویی بسیاری از 
کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی بودجه باید انقباطی و سختگیرانه 
و به نوعی ریاضتی بســته شــود و بســیاری از هزینه ها کنار گذاشته شود، اما 
متاســفانه با وجود کاهش درآمد های دولت ما شــاهد هســتیم نه تنها از حجم 

هزینه های دولت کاســته نشده بلکه حجم بودجه عمومی سال به سال با افزایش 
بسیار زیادی روبرو بوده است.

افقه بیان کرد: از ســویی مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشــور طی دو دهه اخیر 
نیز مزید بر علت شــده تا تمامی تصمیماتی که گرفته می شود همگی در جهت 
افزایش تورم و نقدینگی باشــد، بنابراین تا زمانی که بســیاری از ســاختار های 
اقتصادی کشــور با اصالحات اساسی روبرو نشــود و نظام بودجه ریزی همچنان 
هزینه های بســیار زیادی روی دســت مردم و کشــور می گذارد، افزایش حجم 

نقدینگی اجتناب ناپدیر است.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر عدم احیای برجام نیز مزید بر علت شده 
تا ما با شــرایط بسیار بغرنج و پیچید ه ای روبرو باشیم، بنابراین اگر در نیمه دوم 
ســال برجام احیا نشــود و ما نتوانیم به منابع مالی خود در کشور های دیگر که 
بلوکه شده دســت پیدا کنیم، تورم بسیار سنگینی در انتظار کسب کشور است  
در حال حاضر درآمد های ارزی کشــور به شدت کاهش پیدا کرده، ما نیاز داریم 
که بتوانیم نفت خود را فروخته و پول آن را به داخل کشور به ریال تبدیل کنیم 

تا جلوی چاپ پول گرفته شود.
وی خاطر نشــان کرد: اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نقدینگی، تا پایان سال 
باز هــم نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع در افزایش قیمت ارز، 
ســکه طال،  خودرو، مســکن و کاال ها و مایحتاج ضروری مردم در بازار خود را 
نشــان خواهد داد، بنابراین راهکار کوتاه مدت جلوگیری از به وجود آمدن موج 
ســنگین تورم در نیمه دوم سال احیای برجام و رفع تحریم ها است که از طریق 
آن می تــوان منابع حاصل از فروش نفت را به داخل کشــور انتقال داد و جلوی 

کسری بودجه بیشتر و چاپ پول را گرفت.

ترقی اقتصادی :  بررســی گزارش مرکــز آمار ایران درباره 
وضعیــت درآمد و هزینه خانوار های ایرانی در ســال ۱۳۹۹ 
نشــان می دهد که متوســط هزینه کل خالص ســاالنه یک 
خانوار شــهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به 

رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد.
 از هزینه کل ســاالنه خانوار شــهری بیش از ۱۶.۱ میلیون 
تومان با ســهم ۲۶ درصد مربوط بــه هزینه های خوراکی و 
دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با ســهم ۷۴ درصد مربوط 

به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
این در حالی اســت که در بین هزینه های خوراکی و دخانی 
بیشــترین ســهم مربوط به هزینه آرد، رشــته، غالت، نان و 
فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به 

هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اما متوســط درآمد اظهار شــده ســاالنه یک خانوار شهری 

بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده اســت که نسبت به سال قبل 
۳٨درصد افزایش داشــته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ 
رشــد متوسط درآمد ساالنه خانوار های شهری بیشتر از رشد 

متوسط هزینه کل ساالنه است.
حســین راغفر اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا در گفتگو با 
فرارو با اشــاره به اینکه ایرانی ها در ســه ســال اخیر فقیرتر 
شــده اند، اظهار داشت: گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد 
که هزینه های یک خانوار طی ســال ۹۹ به نســبت سال ۹٨ 
۳۱درصد افزایش پیدا کرده، این در حالی اســت که این رقم 
به صورت متوسط اعالم شده، اما اقالم اساسی مردم از جمله 
خوراک، مســکن و بهداشــت با افزایش بیش از ۳۰ درصدی 

روبرو بوده اند.
وی افزود: به طور متوسط در سالیان گذشته هزینه بهداشت 
و درمان شش درصد از هزینه خانوار ایرانی را تشکیل می داد 
اما این موضوع به قبل از کرونا مربوط می شود، اما با توجه به 
شیوع کرونا در یک ســال و نیم اخیر هزینه درمان خانوار ها 
بســیار بیشتر شده وآن ها هزینه بیشتری را برای درمان خود 
می پردازند، طبیعتاً زمانی که هزینه درمان بیشتر شود، آن ها 
از ســایر هزینه های جاری خود می زنند که این موضوع باعث 

کاهش رفاه مردم و در نتیجه افزایش فقر آن ها می شود.
راغقر یادآور شــد: بر اســاس همین آمار حدود ۲۶ درصد از 
هزینه کل خانوار ها مربوط به بخش خوراکی است، در صورتی 

که این رقم در سال های گذشته حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد بود، 
این به معنای آن است که افزایش هزینه های خوراکی مردم، 
به نوعی نشــان دهنده آن است که مردم از سایر هزینه های 
خــود زده اند، تا مــواد خوراکی تهیه کنند کــه باز هم این 
شــاخص به نوعی به ما می گوید که مردم، نسبت به گذشته 

فقیرتر شده اند.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه دولت آینده می تواند 
روند گســترش فقر را متوقف کنند، گفت: اصالح واقعی نظام 
مالیاتــی و همچنین کاهش یارانه بنگاه های خصولتی و نیمه 
دولتی از جمله راهکار هایی اســت که می تواند از سوی دولت 
در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد تا ترمز روند گسترش 

فقر در کشور کشیده شود.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر کارخانه های پتروشــیمی و 
فوالدی که اکثــر محصوالت آن ها نیز صادراتی هســتند از 
انرژی ارزان به واســطه یارانه دولتی بهره مند هستند، دولت 
می تواند در ســود این بنگاه ها شریک شــده و منابع حاصل 
از آن را صرف اشــتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوســط 

جامعه کند.
این اســتاد دانشــگاه با تاکید بــر اینکه دولــت می تواند به 
بنگاه هایی که توانایی ایجاد اشــتغال دارد تسهیالت پرداخت 
کند، ادامه داد: این منابع باید در جهت اشــتغال پایدار افراد 
طبقات پایین جامعه صرف شود، قدر مسلم اگر چنین کاری 

انجام شود، با اشتغالزایی که صورت می گیرد، تولید نیز رونق 
گرفته و بسیاری از مشکالت اقتصادی نیز می تواند رفع شود 
از ســویی چنین راه حلی کاماًل قابل اجرا اســت و کار بسیار 

سخت و غیر ممکنی نیست که نتوان آن را انجام داد.
راغفر بیان کرد: کار مهمی که دولت آینده می تواند انجام دهد 
کاهش قیمت هاست، اگر دولت سیزدهم بتواند ۲۰درصد به 
صورت متوســط قیمت ها را در بــازار کاهش دهد، در مقابل 
۲۰ درصد به توان خرید مردم افزوده می شــود، که این مورد 
از اهمیت بســزایی برخوردار است، در این رابطه اگر باند های 
فاســد و قدرتمند که نفع شــان در افزایش مصنوعی قیمت 
کاال ها ومایحتاج ضروری مردم است، اجازه چنین کاری را به 
دولت بدهند، آن ها سالهاست که از این طریق سود های کالن 

و باد آورده ای را به جیب زدند.
وی خاطر نشــان کــرد: اگر دولت بتواند از پــس این باند ها 
بر بیاید، قدر مســلم قیمت بســیاری از کاال ها در بازار، توان 
کاهش قیمت دارد، اما به شــرط اینکــه دولت از عزم جدی 
در این رابطه برخوردار باشد، از سوی دیگر بهترین راهکاری 
کــه می توان برای فقرزدایی از جامعــه ایران انجام داد ایجاد 
اشــتغال پایدار اســت نه اینکه یارانه نقدی در جامعه توزیع 
کرد، ایــن کار به هیچ عنوان فقر را از بیــن خواهد نخواهد 
برد، بلکه تنها از طریق اشــتغال پایدار اســت که فقر کمتر 

خواهد شد.

تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان
برنامه داشتن و حرکت بر اساس آن یکی 
از مهم ترین اصولی است که به موفقیت 
افراد در هر مســیری کمک می کند. در 
این راستا دولت سیزدهم برای موفقیت 
و رهایــی از چالش های جدی اقتصادی 
موجود نیازمند نقشــه راهــی دقیق و 

منسجم است.
این دولــت باید در مســیری که برای 
اقتصاد ترسیم می کند بیش از هر چیز بر 
رونق تولید و تقویت دیپلماسی اقتصادی 
متمرکز شــود. دیپلماســی اقتصادی 
نیازمند یک برنامه دقیق به عنوان نقشه 
راه است و بر همین اساس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آماده همکاری 
با تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی برای تدوین این برنامه هست. اینکه وضعیت اقتصادی 
در گفتمان رئیس جمهور جدید کشور مورد تاکید قرار گرفته جای امیدواری دارد؛ اما 
ســخن گفتن از چالش ها و مشکالت کافی نیست و الزم است در سطح کالن مسئله 
راهکار و استراتژی معرفی شود. رفع موانع تولید و ارتقای بهره وری از مهم ترین مسائل 
اقتصادی کشــور بوده و دولت جدید با پشــتیبانی از تولید داخلی باید مانع از صدور 
بخشنامه های خلق الساعه شود. مهار تورم و اثرات نامساعد آن بر سطح رقابت پذیری 
محصوالت صادراتی نیز باید در اولویــت برنامه های دولت قرار بگیرد. باید بر انتخاب 
کارآمدترین افراد به عنوان مشاوران رئیس جمهور و برقراری ارتباط مجدد شبکه بانکی 
کشــور با SWIFT نیز تاکید کرد. این قطع ارتباط به سبب تحریم های بین المللی 
مشــکالت متعددی برای واردات و صادرات کشــور از منابع دست اول ایجاد کرده و 
هزینه های دادوستد را حداقل ۳۰ درصد افزایش داده است. در این راستا پیشنهادهایی 

نیز مطرح است.
۱- کاهش نرخ تســهیالت بانکی صادرات که دست کم ۶ برابر نرخ تسهیالت رقبای 

تجاری ایران است.
۲- کاهش نرخ تعرفه ریسک های صندوق ضمانت صادرات ایران و افزایش سرمایه این 
صندوق تاسطحی که بتواند ۲۰ درصد کل صادرات بخش خصوصی را تحت پوشش 

تضمین خود قرار دهد.
۳- حــذف پیمان ارزی برای صادرکنندگان بخــش خصوصی که ارزش کل صادرات 
ساالنه آنها حداکثر تا ۵ میلیون دالر در سال است و موافقت با استفاده از این ارزها برای 

خرید قطعات یدکی واحدهای تولیدی صادراتی و تعویض قطعات فرسوده.
۴- بازگشایی بازارچه های مرزی در استان های محروم مرزی به منظور انجام مبادالت 

بازرگانی با همسایگان تا سطح معین.
۵- پیوســتن به موافقت نامه FITF  که از ۱۹۰ کشــور جهان ۱٨٨ کشــور به آن 
پیوســته اند و تنها ایران و کره شــمالی آن را نپذیرفته اند. ) توضیح آنکه تعدادی از 

کشورهای عضو، در عمل مفاد آن را رعایت نمی کنند.(
۶ – واگذاری ارز به نرخ ترجیحی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی 
در کشــورهای همجوار )ترکمنســتان، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان 

ارمنستان، عراق و اقلیم کردستان(
۷- حمایت از تشکل های صادراتی و اعطای پاره ای از اختیارات به آنها برای نظارت بر 

فعالیت های اعضا و جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب و قیمت شکنی آنان.
٨- اعطای تسهیالت اعتباری کافی به صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی باتوجه به 

ارزش  یا طرح هایی که در مناقصه ها برنده می شوند.
۹- تدوین سیاســت های پولی و مالی کشور با درنظر گرفتن مصالح تجارت خارجی 

کشور و در نهایت
الف - کاهش ضرایب مالیاتی بخش خصوصی

ب- بخشودگی مالیات های واحدهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط که در اثر رکود 
چندســاله نه تنها درآمدی کســب نکرده اند بلکه به علت همه گیری کرونا متحمل 

زیان های فاحش شده اند.
۱۰- تدوین دیپلماسی اقتصادی کشوربا همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، 

اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران.
۱۱- تقویت بخش اقتصادی نمایندگی های سیاسی کشور در خارج به گونه ای که بتواند 

خدمات مورد نظر را به تجار ایرانی ارائه دهند.
۱۲- مهار تورم که اثرات نامســاعد شدیدی در رقابت پذیری صادرات کشور ایفا کرده 

است.

اینترنت جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردم
 در حال حاضر فضای مجازی و اینترنت 
جز جدایی ناپذیر کار و زندگی مردم است. 
به خصوص دانشگاه و نسل جدید، همه 
زندگی شان اینترنت است. امروز به یک 
دانشجوی کارشناسی، نه ارشد و دکترا 
بگویید اینترنت وجود ندارد، تحصیلش 
مختل می شــود. امروزه اینترنت در رده 
آب، برق، تلفن و گاز است. همان طور که 
نمی شود یک لحظه زندگی بدون آب و 
بــرق و گاز و تلفن را تصور کرد، زندگی 
بدون اینترنت هم غیرممکن شده است.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از همان زمانی که مطرح شــد با انتقادهای 
زیادی روبه رو شد. در نهایت امروز از دستور این هفته مجلس خارج شد. اما برای بررسی 
طرح های این چنین باید گفت که به طور مثال مگر می شود برق را قطع کرد و مردم 
بدون برق زندگی کنند؟ دیدید که چند هفته برق قطع بود و [ه اتفاقاتی در کشور رخ 

داد. حتی قیمت سیمان هم افزایش پیدا کرد.
در حــال حاضر فضای مجازی و اینترنت جز جدایی ناپذیر کار و زندگی مردم اســت. 
به خصوص دانشــگاه و نســل جدید، همه زندگی شان اینترنت اســت. امروز به یک 
دانشجوی کارشناسی، نه ارشد و دکترا بگویید اینترنت وجود ندارد، تحصیلش مختل 
می شــود. امروزه اینترنت در رده آب، برق، تلفن و گاز اســت. همان طور که نمی شود 
یک لحظــه زندگی بدون آب و بــرق و گاز و تلفن را تصور کرد، زندگی بدون اینترنت 
هم غیرممکن شده است. اما این به این معنی نیست که القید باشد و نظارتی صورت 
نگیرد. به هرحال اگر امروز در بازار چاقو فروشان هم نظارت صورت نگیرد، آنجا ممکن 
است بزهکاری اتفاق افتد. اگر هر کس مجاز باشد که یک قمه حمل کند، حتماً تهدید 
امنیتی اتفاق می افتد و بدیهی است که نیاز به نظارت داشته باشد؛ لذا اینترنت هم مانند 
هر ابزار دیگری هم می تواند ایجادکننده یا خلق کننده فرصت باشد و هم زمان تهدید 
به حساب آید. به عنوان مثال ساده بد افزارها و هکرها، چه زیان هایی ایجاد می کنند؟ آنها 
مانند کسی هستند که چاقو می خرد و مردم تهدید می کند. همان طور که مردم راضی 
به کنترل و برخورد با قمه کش هستند، در مورد هکرها و بزه کاران دنیای مجازی هم 

مردم قبول دارند که باید برخورد صورت بگیرد.
از طرفــی هر جامعه ای برای خودش ارزش های اخالقــی دارد. ایران با اینکه در علوم 
مختلف، توسعه پیدا کرده است، اما اخبار، اخبار قهوه خانه ای است. در قدیم چطور مردم 
در قهوه خانه دوره هم می نشستند و اخبار محله را ردوبدل می کردند و بقیه هم بدون 
بررســی صحت وسقم آن خبر، آن را پخش می کردند، حاال همان ها به فضای مجازی 
رفته اند، اما این بار به وسعت ایران. یک کانال با ۳۰۰ عضو، یک ادعا را مطرح می کند 
بالفاصله کل شــبکه ها پخش می کنند. در نتیجه این ها است که بزرگ ترین سرمایه 
کشور، یعنی سرمایه اجتماعی را از بین می برد. سرمایه اجتماعی ای که مهم ترین عنصر 
آن هم اعتماد است. شما اعتماد را از مردم بگیرید، مثل این است که بگوید در تهران 
پلیس نیست. احساس عدم اطمینان به امنیت در بهترین خانه، ماشین و شرایط، باعث 
می شــود که زندگی آرامی را طی نکنید. همان طور که گفتم طرح صیانت از کاربران 
فضای مجازی را باید در دو بخش مدنظر قرار دارد. اول اینکه زندگی بدون اینترنت و 
فضای مجازی معنا و مفهوم ندارد. دوم اینکه هر ابزاری هم تهدید است و هم فرصت. 
اما باید با ابزار قانونی بر آن نظارت کرد. حال اینکه دقیقاً طرح صیانت از کاربران فضای 
مجازی با چه بندهایی و چه نکاتی را مطرح می کند، باید مورد بررسی دقیق اهل فن قرار 

بگیرد و آنها اعالم کنند دقیقاً کدام بندها خوب و کدام بندها نامطلوب است.

 رئیس اتاق بجنورد
سعید پورآبادی
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بررسی افزایش دو برابری حجم نقدینگی
آیا طوفان تورمی بی سابقه در راه است؟

چرا ایرانی ها هر سال فقیرتر می شوند؟
راهکار کشیدن ترمز گسترش فقر 

 کارشناس مسائل اقتصادی 
هادی حق شناس

دیدگاه

ترقی اقتصادی : در حالیکه این روز ها خوزستان با بی آبی 
و خشکسالی شــدید دست و پنجه نرم می کنند، مردم نیز 
نسبت به این وضعیت معترض هستند، هرچند در چند روز 
گذشــته اقداماتی برای رفع این مشــکل انجام شده، اما به 
نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و تالش های بیشتری 

باید از سوی مسئوالن امر انجام شود.
حســین آخانی استاد دانشــگاه تهران و کارشناس محیط 
زیســت با اشــاره به اینکه بی آبی امروز خوزستان حاصل 
ســوءمدیریت های دولت های مختلف اســت، اظهارداشت: 
کارشناســان محیط زیست بار ها نســبت به احداث سد بر 
روی رودخانه های مختلف خوزســتان هشدار دادند و اعالم 
کردند که این سدســازی ها در آینده باعث بی آبی اســتان 
خوزستان می شــود، اما گوش شــنوایی برای این موضوع 

وجود نداشت.
وی گفت: در حال حاضر بر روی تمامی رودخانه های استان 
خوزســتان از جمله کرخه، کارون، دز و.. سد احداث شده 
و این ســد ها حقابه آب شــرب، محیط زیست، دامداری و 
کشــاورزی را نمی دهند، از ســویی آن قدر آب رودخانه ها 
را پشت ســد ها نگه داشتند که عماًل حوزه اطراف رود ها و 
همچنین پایین دســت رودخانه ها با خشکسالی های بسیار 

شدیدی روبرو شده اند.
آخانی با اشــاره به اینکه طی دو ســال گذشــته به دلیل 
بارندگی هایی که رخ داد مسئوالن بحران خشکسالی و بی 
آبی خوزســتان را فراموش کردند، یادآور شد: اما در سال 
جاری به دلیل افزایــش قابل توجه گرمای هوا و همچنین 
خشکســالی شدید، خوزستان به این روز افتاده است، عماًل 
به دلیل سد های عظیمی که بر روی رود ها ساختند آب به 
انتهای رودخانه ها و تاالب هورالعظیم نرســیده و این باعث 
شــده که زندگی مردم خوزستان به خصوص پایین دست 
تاالب و دشــت آزادگان عماًل مختل شود، زیرا کسب وکار 
مردم بیشــتر به دلیل جغرافیا خوزســتان کــه در منطقه 
جلگه ای قرار گرفته، کشــاورزی و دامداری اســت و عماًل 
بدون آب این دو فعالیت تعطیل می شود، از سویی اقدامات 
مقطعی که مسئوالن انجام می دهند، تنها می تواند ُمسکنی 

برای کوتاه مدت باشد.
این کارشــناس محیط زیســت با بیان اینکــه وزارت نیرو 
عماًل با سدســازی هایی که در ســه دهه اخیر انجام داده 

سرزمین ایران را خشــک کرده است، اضافه کرد: مدیریت 
بسیار غلطی که بر وزارت نیرو حاکم بوده باعث شده که هر 
رودی که در ایران جریان داشــته، بر روی آن حداقل یک 
سد احداث شــود، این موضوع باعث شده که تمام ایران را 
خشکســالی فرا بگیرد، راهکار اساســی این موضوع نیز آن 
اســت که انحالل وزارت نیرو و اتمام سدســازی در کشور 
انجام شود، این وزارتخانه سیستم زیست بوم کشور را نابود 
کرده و باعث شــده که کل فالت ایران دچار خشکســالی 
شدید شــود، در حال حاضر نیز راهکاری که بتوانند برای 
بلندمدت این وضعیت را سامان دهد وجود ندارد، زیرا آنقدر 
مســئوالن اهمال کاری کرده و ســوء مدیریت نشان دادند 
که کارد به اســتخوان رســیده و خوزستان به وضعیتی که 

مشاهده می کنید درآمده است.
هورالعظیم را در دوره احمدی نژاد خشکاندند

محمدرضــا محبوب فر کارشــناس محیط زیســت و عضو 
انجمن مخاطرات طبیعی و توســعه پایدار ایران در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به بی آبی این روز های اســتان خوزستان، 
اظهار داشت: با توجه به خشــکی تاالب هورالعظیم که به 
نوعی چشــمه زندگی بسیاری از مردم خوزستان محسوب 

می شود، علیرغم اینکه ورودی های سد کرخه را باز کرده اند، 
تا تاالب سیراب شود، اما همچنان هورالعظیم خشک است 
و مردمی که شغل اصلی آن ها کشاورزی و دامپروری است، 
بخصوص در پایین دست هورالعظیم و دشت آزادگان، امروز 

زندگی آن ها عماًل تعطیل شده است.
وی با تاکید بر این که از گذشته خوزستان به حاصلخیزی 
و پرآبی در ایران مشــهور بوده است، گفت: به همین دلیل 
شــغل اصلی مردم خوزستان کشاورزی است، به طوری که 
این اســتان قطب اصلی تولید گندم در کشــور محســوب 
می شــود، اما امروز به دلیل سیاست های غلط و همچنین 
ســوء مدیریت هایی که وجود دارد خوزستان بی آب شده 
و با خشکســالی بســیار شدید و جدی دســت وپنجه نرم 
می کند، از زمان مرحوم هاشــمی رفسنجانی سیاست های 
سد سازی به اسم توسعه در اســتان خوزستان شروع شد 
و در دولت هــای بعــدی نیز ادامه پیدا کرد، اما متاســفانه 
تمامی این اقدامات به ضد توســعه تبدیل شــد و موجبات 

خشکسالی و بی آبی خوزستان را فراهم آورد.
محبوب فر با اشــاره به اینکه فاجعه اصلی در خوزستان در 
دوره محمــود احمدی نژاد رخ داد، یادآور شــد: در زمان 

دولت هــای نهــم و دهم به اســم آن کــه می خواهند در 
هورالعظیــم نفت اســتخراج کنند، عماًل تاالب را خشــک 
کردنــد و وضعیتی که امروز مشــاهده می کنید، محصول 
اقدامات دو دهه گذشته است، هرچند در آن زمان بسیاری 
از کارشناســان محیط زیســت و فعاالن این حوزه نسبت 
بــه این اقدامات هشــدار های الزم را دادند، اما آن زمان با 
شــعار توسعه و آبادانی و ایجاد شغل برای مردم خوزستان، 
هورالعظیم را خشک کردند برای استخراج نفت، اما امروز نه 
تنها مردم از این موضوع نفی نبردند، بلکه با بی آبی و از بین 

رفتن کشاورزی و تلف شدن دام ها روبرو هستیم.
این عضو انجمن مخاطرات محیطی و توســعه پایدار ایران 
با اشــاره به اینکه اگر نقشه های هوایی تاالب هورالعظیم را 
مشــاهده کنید به نکات جالبی بــر می خورید، اضافه کرد: 
در حالی که قســمتی از هورالعظیم که در عراق قرار دارد، 
از طریق نقشــه های هوایی بســیار پرآب و سرسبز نشان 
داده می شــود، اما در طرف ایران خشــکی تاالب به خوبی 
قابل مشــاهده است، از ســوی امروز که مسئوالن به دلیل 
اعتراضــات مردم بــه تکاپو افتادند بــرای کنترل وضعیت 
باید گفت این وضعیت یک شــبه به وجود نیامده که حال 
بخواهند با اقدامات یک روزه و یک شبه آب را به خوزستان 
بازگردانند. وی بیان کرد: در این زمینه اگر خروجی سد ها 
را بــاز کرده تــا رودخانه ها به جریان بیفتنــد و جان تازه 
بگیرند و همچنین با اســتفاده از تانکر های آبرسان، آب به 
روستا ها و شــهر ها آبرسانی شود، در کوتاه مدت میتوان تا 
حدی از عمق فاجعه کاســت. ایــن اقداماتی که االن انجام 
می دهند برای مدت زمان بســیار کوتاهی جوابگو اســت و 

باید برای بلندمدت فکر اساسی شود.
این کارشــناس محیط زیست با اشــاره به اینکه پرداخت 
حقابه تنها برای کشاورزی و آب شرب نیست، افزود: دادن 
حقابه محیط زیســت و طبیعت از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت، اگر حقابه محیط زیســت داده شــود جریان آب 
می تواند بسیاری از رودخانه ها را سیراب کند و خشکسالی 
را تــا حد زیادی رفع کند، اما در این زمینه تنها حقابه آب 
شرب، دامداری و کشاورزی در مورد آن حرف زده می شود 
که آن هم داده نمی شــود تا حد زیادی، بنابراین باید برای 
اصالح این وضعیت فکر درست و اساسی شود، در غیر این 

صورت هر سال وضع بدتر خواهد شد.

کارشناسان محیط زیست مطرح کردند

مقصران بی آبی خوزستان

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰7 - نیمه دوم تیر ۱4۰۰



ترقی اقتصادی : یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص 
روند آینده بــورس گفت: در ماه های آینــده قطعا افت و 
خیزهایی در شاخص کل بورس خواهیم داشت و نمی  شود 
بهبود وضعیت را به صورت رشــد پایــدار و همه جانبه در 

همه صنایع را از بازار انتظار داشته باشیم.
بورس در ســال گذشــته و ماه های ابتدایی ســال جاری 
تبدیل به بازاری با روندهای غیرمنطقی شــده بود که اکثر 
ســهامداران در پی خروج از این بازار بودند. از خرداد ماه 
سال ۱۴۰۰ و با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
بازار سرمایه واکنش مثبتی به برنامه های کاندیداها نشان 
داد و به یک روند منطقی همراه با شــیب صعودی مالیم 
رســید. اکثر کارشناسان معتقدند، این روند در صورتی که 
مولفه های بنیادی بازار دچار تحوالت چشمگیر نشود، می 

تواند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد.
رضاپور، کارشــناس بازار ســرمایه در زمینــه تحلیل بازار 
سرمایه می گوید: بخشی از احتیاطی که در حال حاضر در 
بازار سرمایه وجود دارد به واسطه شرایط روانی پر هیجان 
منفی اســت کــه در این مدت در بازار حاکــم بوده و این 
شــرایط تا االن نیز پایدار بوده و وضعیت ماه های گذشته 
را رقم زده است. بازار سرمایه با ریزش شدیدی که در ماه 
های گذشــته تجربه کرده، در حــال حاضر اکثر نمادها به 

محدوده های جذابی رسیده اند.
در ادامــه گفت و گوی فارس با احســان رضاپور نیکرو را 

می خوانید:
 انتظارات از سودآوری شرکت ها باال رفته است

به عنوان اولین سوال بفرمایید با توجه به اتفاقات سیاسی و 
اقتصادی که در کشور طی ماه های گذشته رخ داده است 

تحلیل شما از روند فعلی بازار سرمایه چیست؟
بعد از ریزشــی که بورس در ســال گذشــته و تــا اواخر 
اردیبهشــت مــاه تجربه کرد، ســهام اکثر شــرکت  ها به 
محدوده های جذاب رسیده است و در این برهه زمانی که 
مقارن با معرفی کاندیداها و انتخابات ریاست جمهوری نیز 
شد، شاهد این مساله بودیم که بازار با تقویت سمت تقاضا 
در بیشتر سهم ها مواجه شد و این موضوع نیز سبب رشد 
شاخص کل بورس در ۲ ماه گذشته شد. محرک مهمی که 
به عنوان یک عامل در بنیادی و مهم در زمینه رشد بورس 
نقش موثری داشــته اســت، به گزارش های شرکت ها در 

فروش و سودسازی آنها باز می گردد.
یعنی شــما گزارش شرکت های بورســی در زمینه رشد 
فروش و ســود را عامل مهم بنیادی متعادل شدن بورس 

و روند صعودی آن می دانید؟
بلــه. مخابره شــدن گزارش هــای عملکــرد فروردین و 
اردیبهشــت ماه به بازار، در بهبــود وضعیت بورس نقش 
مهمی داشــته اســت و ایــن موضوع با توجه بــه این که 
دالر در محــدوده باالی ۲۳ هزار تومان تثبیت شــده بود 
و احتمال کاهش آن وجود ندارد و اکثر معامالت شــرکت  
ها در نرخ های دالر بــاالی ۲۳ هزار تومانی در بورس کاال 
عرضه شــده اســت، عواملی بوده اســت که بازار را در دو 
ماه گذشــته به یک یک تعادل کشــانده اســت. از طرف 
دیگر، مجوز افزایش نرخ هایی که به برخی شــرکت  ها در 
اردیبهشت و خرداد ماه داده شد، باعث این مساله شد که 

انتظارات از رشــد تولید و فروش شرکت  ها در خرداد ماه 
باالتر برود و ســهامداران به دنبال تکرار روند ابتدای سال 

شرکت ها باشند.
با مخابره شــدن گزارش عملکرد خرداد ماه چیزی که در 
بازار ســرمایه به صورت واضحی مشهود بود این نکته بود 
که گزارش های مخابره شده نشان می  داد فروش شرکت ها 
در بسیاری از صنایع، در بهار سال ۱۴۰۰ بعضا بیش از دو 
برابر بهار ۱۳۹۹ بوده است. این موضوع تا حد زیادی نشان 
می دهد که بازار از نظر بنیادی وضعیت مساعدی را تجربه 
می کند. برنامه هایی که رئیس جمهور منتخب برای بورس 
ارائه داده اســت، چقدر می  تواند برای آینده بازار سرمایه 
مفید باشد و سهامداران را متقاعد کند که به بازار برگردند؟  
یکی از مهمترین رویکردهایی که ایشان اعالم کرده بحث 
مبارزه با فساد و رانت خواری در بحث های اقتصادی است 
که عمدتا این موضوعات در صحبت های ایشان پررنگ به 
چشم می خورد. از آن جایی که منشا و منبع ایجاد کننده 
قسمت مهمی از این فســادهای اقتصادی و رانت ها بحث 
هایی اســت که مربوط به قیمت گذاری دستوری کاالها و 
خدمات می  شود و فرصت های سوداگری را نصیب واسطه 
های فعال در بازار های مختلف می  کند، این انتظار خیلی 
پررنگ نزد اهالی اقتصادی کشور و فضای اقتصادی کشور 
ایجاد شــده که ایشــان احتماال با خشک کردن منشا این 
فساد یعنی از بین بردن قیمت گذاری دستوری محصوالت 
می تواند کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان انجام دهد. 
قیمت گذاری دستوری منافع بزرگی را از جیب بنگاه های 
اقتصادی و شــرکت  ها و تولید کننــده های ما خارج می 
 کنــد و بدون اینکه این را منتقــل به مصرف کننده نهایی 
کند، صرفا جیب افراد واســطه را پر تر می  کند. این انتظار 
ایجاد شده که با ورود به این موضوع اتفاقی رقم بخورد که 
می تواند تاثیرات مثبتی را در وضعیت سودآوری و اقتصادی 

شــدن تولید و فروش شــرکت  ها ایجاد کند. از جمله این 
موارد، تعدادی از آزادســازی قیمت  ها را در اردیبهشت و 
خرداد شــاهد بودیم. ولی با وعده هایی که آقای رییســی 
دادند به نظر می  رسد این موضوع در صنایع بزرگتر ما هم 
جاری و ساری شود که قطعا می  تواند اثرات مثبتی را روی 
وضعیت سودآوری بنگاه های ما داشته باشد و ضمن اینکه 

زیان های این شرکت ها نیز کاهش پیدا می کند؛
در صورتی که با افزایش سودآوری این شرکت ها و مبارزه 
با فساد، امکان توسعه و فعال سازی و برگرداندن واحدهای 
تولیدی بیشتری به چرخه تولید رقم بخورد که همه اینها 
برای محیط اقتصادی کشــور ما و بازار سرمایه ما می تواند 

اتفاق مثبتی باشد.
 بسیاری از سهامداران از فضای ملتهب 

در بورس ترسیده اند
 بورس پس از یــک دوره ۶ ماهه صعودی، گرفتار ۱۰ ماه 
ریزش در سال نیمه دوم سال ۹۹ و ماه های ابتدایی سال 
۱۴۰۰ شــد. به نظر شــما بازار ســرمایه در چه دوره ای 
می تواند به یک وضعیت متعادل برســد و دیگر سهامداران 

نگرانی بابت سقوط بورس نداشته باشند؟
 بخشــی از احتیاطی که در حال حاضر در بازار ســرمایه 
وجود دارد به واســطه شرایط روانی پر هیجان منفی است 
که در این مدت در بازار حاکم بوده و این شرایط تا االن نیز 
پایدار بوده و وضعیت فعلی را رقم زده اســت. بازار سرمایه 
با ریزش شــدیدی که در ماه های گذشته تجربه کرده، در 
حــال حاضر اکثر نمادها به محدوده های جذابی رســیده 
اند و بســیاری از ســرمایه گذارانی که از فضای هیجانی و 
ملتهبی که در بازار ســرمایه حاکم بود، ترسیده بودند، این 
روزها باز هم در حال وارد شدن به بورس هستند و همین 

افراد در حال ترک بازارهای غیر مولد دیگر هستند.
تعــداد افراد صدمه دیده ای که با خاطره بد بورس را ترک 

کردند در فروردین و اردیبهشت امسال به اوج خود رسید. 
نتیجه همه ایــن اتفاقات اعم از تــرک بازارهای موازی و 
رسیدن به کف حمایتی از منظر تحلیل تکنیکال، در نهایت 
منجر به جذاب شدن بازار شــد و شرایط برگشت به بازار 
را فراهم تر شــد. بخصوص که محرک های بنیادی به این 
موضوع کمک کرد. طبیعتا انتظاراتی که ناشــی از اصالح 
یک سری رویه  ها به واسطه وعده های انتخاباتی داده شده، 
در بین اهالی و فعالین اقتصادی بوده اســت در این زمینه 
تاثیر زیادی داشــته اســت. انتظاری که راجع به مدیریت 
بهتر فضای اقتصادی و کسب و کارها در بدنه جامعه ایجاد 
شده احتماال می  تواند با انتخاب وزرا و کابینه ای که حامی 
تولید و ســود آور بودن و مزیت داشتن سرمایه گذاری در 
تولید نسبت به سایر سرمایه گذاری  ها باشد، می تواند این 
وضعیــت را با تداوم همراه کند. با موضع گیری  ها و جهت 
گیری  ها و سیاست گذاری هایی که کابینه می  تواند انجام 
دهد در حد اینکه منافع تولید را بیشــتر از منافع ســایر 
فعالیــت های اقتصادی کند، انتظار مــی  رود در ماه های 
آینــده در صورتی که این اتفاق بیافتــد این اطمینان هم 
بیشتر شــود و طبیعتا وقتی یک حوزه اقتصادی که تولید 
اســت و جذابیت و بازده بیشتری به سرمایه گذاران بدهد، 
طبیعی است که باعث می شود منابع را از قسمت های غیر 
مولد یا ســرمایه گذاری هایی که ممکن است اثرات منفی 
بر روی وضعیت ســرمایه گذاران داشته باشد، خارج کند و 
به ســمت فعالیت های اقتصادی و مولد که چنانچه تولید 

باشد، سمت سوق دهد.
طبیعتا باید برای اینکه ببینیم کابینه جدید به کدام سمت 
و سو حرکت می کند، باید چند ماه منتظر باشیم تا مواضع 
و رویکردهای کابینــه جدید را در مورد این موضوع و این 
وعده های داده شده مشاهده کنیم. طبیعتا اگر خالف این 
باشــد می  تواند اثرات منفی در بازار سرمایه داشته باشد. 
این مســاله که دولت جدید اگر نتواند رشد را  به یک رویه 
پایدار تبدیل کند می تواند تبعات بدی برای اقتصاد کشور 

داشته باشد.  
شاهد رشد فاکتورهای سودآوری شرکت ها هستیم

 شما روند آینده بازار ســرمایه را با توجه به همه اتفاقاتی 
که در ماه های گذشته رخ داده است، چگونه می بینید؟

 در ماه های آینده قطعا افت و خیزهایی در شــاخص کل 
بورس خواهیم داشــت و نمی  شــود بهبود وضعیت را به 
صورت رشــد پایدار و همه جانبه در همه صنایع را از بازار 
انتظار داشــته باشیم. این طبیعی است که بازار رفته رفته 
با مخابره شــدن گزارش های شــرکت  ها و نمایان شدن 
فاکتورهای مثبت در وضعیت ســودآوری بنگاه  ها در ماه 
های آینده شاهد تقویت معامالت باشیم. در صنایع مختلف 
کــه خبرهای مثبت راجع به آنها مخابره شــده به صورت 
مقطعی می توانیم شاهد انتقال منابع مالی سهامداران بین 
آنها باشــیم. با ادامه نوسانات کلی بازار ولی به صورتی که 
کف هــای قیمتی رفته رفته افزایش پیــدا کنند، احتماال 
منطقــی ترین رفتار بــازار در هفته  ها و مــاه های آینده 
خواهــد بود. اخباری که هر مــدل نگرانی و مخاطره برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند می  تواند بازار را موقتا با چالش 

مواجه کند و نوساناتی را رقم بزند.

ترقی اقتصادی : تأمین مالی جمعی از ســال ۱۹۹۷ و با ابتکار گروه 
راک انگلیسی آغاز شد و اکنون پلتفرم های گوناگونی در تالش هستند 
با استفاده از روش های بازاریابی مانند روابط عمومی، تبلیغات پرداخت 
به ازای هر کلیک و بازاریابی در شــبکه های اجتماعی کاربر را به سوی 
ایــن صفحه ها هدایت کنند. در میــان پلتفرم های تأمین مالی جمعی، 
هفت پلتفرم با شعارهای مشخص، مدعی هستند در این زمینه بهترین 

هستند.
حتی اگر اصطالح تأمین مالی جمعی را هرگز نشــنیده باشید، احتماالً 
در شــبکه های اجتماعی با نمونه ای از آن مواجه شــده اید. تأمین مالی 
جمعی به ســادگی به ایده جمع آوری سرمایه برای یک پروژه از طریق 
گروه بزرگی از افراد آنالین اشاره دارد و در بستر اینترنت انجام می شود. 
افراد یا کسب وکارهای کوچک می توانند از طریق تأمین مالی جمعی، 

ایده های خود را از مراحل اولیه آن، مورد حمایت مالی قرار دهند.
تأمین مالی جمعــی مبتنی بر پاداش، تأمین مالــی جمعی مبتنی بر 
قــرض )وام( و تأمین مالی جمعی مبتنی بر ســهام از انواع تأمین مالی 
جمعی هستند. در تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش، سرمایه گذاران 
ســرمایه خود را در اختیار اســتارتاپ مورددنظر خود قرار می دهند و 
در ازاء پرداخــت هزینه از خدمات و محصوالت آن اســتفاده می کنند. 
در تأمیــن مالی جمعی مبتنی بر قرض )وام(، افراد یا کســب وکارهای 
کوچک، وامی را با تعهد پرداخت در یک بازه زمانی مشــخص دریافت 
می کننــد. در تأمین مالی جمعی مبتنی بر ســهام، ســرمایه گذاران با 
ســرمایه گذاری و مشــارکت در تأمین مالی یک پروژه، در مالکیت آن 
ســهیم شده و درصورت وقوع رویدادهای خاص همچون عرضه اولیه یا 

فروش مالکیت، می توانند سهام دار آن کسب وکار شوند.  
زمانی که در جست وجوی سایتی برای جمع آوری کمک مالی هستید، 
هزینه ها را بررســی می کنید و احتماال به دنبال پلتفرمی هســتید که 
»همه یا هیچ« باشــد؛ بســیاری از پلتفرم ها هزینه پــردازش مطالبه 
می کنند و همچنین درصد کمی از درآمد کلی شما را دریافت می کنند. 
اما چند سایت اینترنتی وجود دارند که از مدل »همه یا هیچ« استفاده 
می کنند؛ به بیانی دیگر، شما تنها در صورت رسیدن به هدف موردنظر 

خود، پول پرداخت می کنید.
در ادامه به شناســایی بهترین سایت های تأمین مالی جمعی اینترنتی 

می پردازیم.
Kickstarter: شعار »بهترین در کل«

کیک اســتارتر، یکی از بزرگ ترین نام ها در تأمین مالی جمعی اســت. 
این ســایت به دلیــل کمک به کارآفرینان فنــاوری و خالق در تأمین 
بودجــه پروژه های خود پیــش از گرفتن وام یا جمــع آوری پول برای 
سرمایه گذاری جسورانه شهرت فراوانی دارد. این شرکت با حدود ۲۰۰ 
هزار پروژه، بیش از ۵.۶ میلیارد دالر سرمایه جمع آوری کرده است که 

از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۹ بودجه تأمین شده است.
در این ســایت، استفاده از قسمت جمع آوری کمک مالی آسان است: با 
تعیین هدف خود شــروع کنید و ســپس یک دوره زمانی برای تکمیل 
آن مشــخص کنید. پیش از اینکه کمپین شــما راه اندازی شــود، باید 
توسط کیک استارتر تأیید شــوید. برای هر سطح پولی که به ازای هر 
فرد جمع می شود، یک هدیه کوچک یا تجربه شخصی برای اهداکننده 

خود تعیین می کنید.
کیک استارتر یک پلتفرم »همه یا هیچ« است. به این معنی که بودجه 
خود را دریافت نمی کنید، مگــر اینکه کمپین خود را کامل کنید. این 
هزینه در ازای پرداخت هزینه پــردازش )۳ تا ۵ درصد( در هر معامله 
۵ درصد اســت. اگر به اندازه کافی پول جمع کنید، آن وقت یک دوره 

انتظار ۱۴ روزه برای دریافت بودجه وجود دارد.

Indiegogo: شعار »دونده، بهترین در کل«
کاربــران Indiegogo معمــوالً در حــال ایجاد کمپیــن هایی برای 
نوآوری هــای تکنولوژیکی، کارهــای خالقانه و پروژه هــای اجتماعی 
هســتند. این پلتفرم تأمیــن مالی جمعی عملکردی مشــابه با کیک 
استارتر دارد، با این تفاوت که مدل جمع آوری سرمایه به طور انحصاری 
برای »همه یا هیچ« نیست. کاربران مجاز به انتخاب یکی از گزینه های 
بودجه ثابت یا بودجه انعطاف پذیر هستند. بودجه ثابت، بهترین گزینه 
برای پروژه هایی اســت که به مقدار مشــخصی از پول نیــاز دارند. در 
حالی که بودجه انعطاف پذیر بــرای کمپین هایی که از هر مقدار بودجه  
برای کســب وکار خود بهره مند می شوند، مناسب است. از طریق بودجه 
انعطاف پذیر، کسب وکارها بودجه موردنظر خود را دریافت خواهند کرد، 
خواه هدف خود را برآورده نکنند یا نه. از طریق بودجه ثابت، در صورت 
عدم تحقق هدف کمپین، کلیه وجوه به ســرمایه گذاران بازگردانده می 
شــود. در این پلتفرم، ۳ درصد برای پردازش دریافت می شود. حداقل 

مقدار هدف برای هر دو نوع جمع آوری سرمایه ۵۰۰ دالر است.
Causes: شعار »بهترین برای موسسات غیرانتفاعی«

Causes بزرگتریــن پلتفرم تبلیغات آنالین در جهان اســت که روی 
موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متمرکز است. این پلتفرم خود 
را به عنوان یک شــبکه اجتماعی برای افرادی کــه می خواهند تغییر 
سریع و موثرتری ایجاد کنند، معرفی می کند. این پلتفرم بیش از ۱٨۶ 
میلیون کاربر در ۱۵۶ کشــور مختلف دارد. این پلتفرم برای موسسات 
غیرانتفاعی کــه می خواهند بدون صرف هزینــه و منابع مالی زیاد در 
شــبکه های اجتماعی، از یک جامعه اهداکننده برخوردار شوند، بسیار 
مناسب است. از آنجا Causes اجرا کننده تبلیغات است، برای کاربران 
خود رایگان اســت. در این پلتفرم، افراد در صفحه تأمین مالی جمعی 
خود، می توانند کمک ها و تعهدات را جمع آوری کنند، آگاهی خود را 
افزایش دهند و رســانه های مربوط به اهداکنندگان بالقوه را به اشتراک 
بگذارند. افزون بر جمــع آوری کمک های مالی، Causes یک پلتفرم 
شبکه اجتماعی است که به افراد امکان می دهد کسانی که دارای عالیق 
مشــترکی در حوزه هایی همچون حیوانات، حقوق بشر و محیط زیست 
هستند را جست وجو کننند. همچنین بستری را برای ایجاد دادخواستی 
بــرای وکالت فراهم می کنــد. برخورداری از این امکانــات منحصر به 
ســازمان های غیرانتفاعی ثبت شده نیســت. افراد همچنین می توانند 
بــرای برنامه ها و ایده هایی که به آنها اهمیــت می دهند به این پلتفرم 

دسترسی پیدا کرده و از طریق آن پول جمع کنند.
ترجمه و تنظیم: محبوبه حاجی زاده

ترقی اقتصادی :آقای رییســی همواره از بازارســرمایه حمایت کرده است. ایشان 
تنها نامزد ریاســت جمهوری بود که از بورس تهران بازدید داشــت و این موضوع 

حاکی از توجه رییس جمهور آینده به بازار سرمایه است.
 دکتر محمد علی دهقان دهنوی ضمن بیان مطلب باال، گفت: بازار سرمایه در کنار 
گزارش  شرکت ها از میزان ســوددهی ها، از جانب حمایت رییس جمهور آینده هم 
دلگرمــی پیدا کرده  و مجموع این عوامل به ایجاد اطمینان در بازار ســرمایه منجر 
شــده است. براساس این گزارش، یک هفته پس از استعفای »حسن قالیباف اصل« 
در اواخر دی ماه سال گذشته، »محمدعلی دهقان دهنوی« با پیشنهاد وزیر اقتصاد 
و با رای شــورای عالی بورس به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب 
شــد. دهقان دهنوی در روزهای اوج اعتراضات سهامداران به وضعیت بازار سرمایه 
و ریزش های پی در پی شاخص، ریاست سازمان بورس را پذیرفت. وی پیش از آن 
معــاون وزیر اقتصاد و قبل تر عضو هیات مدیره بانک مســکن و هیات علمی گروه 
مالی و بانکداری دانشــگاه عالمه طباطبایی بود. دهقان دهنوی پس از گذشــت ۷ 
ماه از حضورش در بازار سرمایه به عنوان متولی این بازار، دالیل سقوط شاخص در 
سال گذشته و صعود شاخص در چند هفته اخیرا را تشریح کرده  و معتقد است که 
صدای معترضان به ویژه سهامداران خرد متضرر باید شنیده شود. طبق گفته رییس 
سازمان بورس در سال ۹۹ به جز سهام عدالتی ها ۶ میلیون کد جدید بورسی صادر 
شــد که با وجود ریزش های شــاخص، هنوز ۶۰ درصد آنها در سود هستند و ۴.۵ 

میلیون نفر از آنها سرمایه کمتر از ۱۰ میلیون تومان وارد بازار کرده اند.  
انتخاب ترکیبی از عقاید و نظرات بودم، نه فقط وزیر اقتصاد

محمدعلی دهقان دهنوی در پاســخ به این پرسش که چرا در ماه های پایانی دولت 
و با وجود اعتراضات عده ای از ســهامداران، ریاســت ســازمان بورس را پذیرفت و 
آیــا جریان مخالف وی، پس از ورودش به ســازمان بر روند بازار تاثیر گذاشــتند، 
گفت: پیش از انتخابم به عنوان رییس ســازمان بورس، دو ســال در وزارت اقتصاد 
در معاونت اقتصادی مشــغول به کار بودم اما از قبل با دکتر دژپســند آشنا بودم و 
مدت ها با وی همکاری داشتم و شناخت کاملی نسبت به یکدیگر داشتیم. فعالیت ها 
در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و تبیین 
و تدوین سیاســت های اقتصادی دارد و برخی از برنامه های بورسی در این معاونت 

طراحی می شود.     
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد عمال بازوی ستادی وزارت اقتصاد در 
حوزه بازار سرمایه اســت و مباحث کالن بازار سرمایه در معاونت اقتصادی جریان 
دارد و بــه همین دلیــل همواره ارتباط پویا بین معاونت اقتصادی و بازار ســرمایه 
وجود دارد و در همان مقطع به طور مســتمر به اقــای قالیباف اصل در اداره امور 
بازار ســرمایه همفکری و همکاری داشــتیم، اما در نهایت تصمیم وی برای استعفا 
جدی بود و شــورای عالی بورس در موقعیتی قرار گرفت که استعفای اقای قالیباف 

را بپذیرد.
رییس سازمان بورس افزود: پس از اینکه استعفای آقای قالیباف توسط خود ایشان 
علنی شد اقای دژپسند به بنده پیشنهاد حضور در سازمان بورس را داد و از آنجایی 
که بیشــتر از ٨ ماه تا پایان دولــت باقی نمانده بود به دنبــال گزینه ای بودند که 

آشنایی کامل را داشته و دو طرف فهم مشترک داشته باشند.
دهقان دهنوی درباره مخالفان حضور وی در ســازمان بورس اظهار داشت: طبیعی 

اســت که افراد بنا بــر نظرات خود یا بابت شــناخت کمتری که از من داشــتند 
گزینه های دیگری را برای ریاســت ســازمان بورس مطرح می کردند، اما در نهایت 
تصمیم گیرنده درباره انتخاب رییس سازمان، شورای عالی بورس است. در واقع وزیر 
اقتصاد گزینه مورد نظر خود را به شورا پیشنهاد می دهد و اگر گزینه پیشنهادی در 

شورا رای نیاورد، نمی تواند رییس سازمان بورس شود.   
وی تاکیــد کرد: البته همواره در انتخاب افراد برای پســت های مختلف یک جریان 
البــی وجود دارد و نمی توانــم این موضوع را انکار کنم. چراکــه همواره موافقان و 
مخالفانی در این خصوص وجود دارد اما در نهایت شــورای عالی بورس براســاس 
برنامه هایی که برای این ســازمان و بازار سرمایه ارایه دادم، من را به عنوان رییس 

سازمان بورس انتخاب کرد. باید توجه داشته باشیم که شورای عالی بورس ترکیبی 
از افراد حقیقی و حقوقی و نهادهایی از بازار سرمایه، نمایندگان دولت، دادستانی و...  
است. از منظری دیگر،  این شورا ترکیبی از عقاید و نظرات مختلف و متنوع است.  
دهقان دهنوی ادامه داد: تاکید می کنم که ســازمان بورس متولی شاخص نیست و 
انتظار از سازمان برای باال بردن یا پایین آوردن شاخص اشتباه است. وظیفه سازمان 
طبق قانون مشخص اســت و باید به دنبال ایجاد بازار شفاف کارا و منصفانه باشد. 
شفاف به این معناست که اطالعات از سمت ناشر به سمت سهامدار هدایت شود و 
جریان پایدار داشــته باشد و فضای تبادل اطالعات به گونه ای باشد که سهامدار در 
جریان اتفاقات شــرکت قرار بگیرد. این شــفافیت از عملکرد سازمان بورس حاصل 
می شــود. در بحث شفافیت در یک دوره ای متوســط زمان تاخیر ارایه گزارش های 
شــرکت ها ۶۰ روز بود اما اکنون به کمتر از یک روز رسیده اســت و باید به جایی 

برسیم که این عدد صفر شود.
دهقــان دهنــوی در خصوص اینکــه چرا با وجــود اســتفاده از ابزارهای مختلف 
روند ریزشــی بازار متوقف نشــد، ادامه داد: ســال گذشته ســال خاصی در تاریخ 
اقتصادی کشــور بود. اگر به گذشــته بازار ســرمایه نگاه کنیم و شــاخص را مورد 
بررســی قرار دهیم، می بینیم که شــاخص همواره افت و خیز داشــته  است. پس 
از طی دوره های نزولی، شــاخص احیا شــده و به دوره های صعود رســیده ایم. این 

در حالی اســت که اساســا افت و خیز شــاخص در طبیعت بازار سرمایه است؛ اما 
ســه موضوع، سال گذشــته را از تاریخ بازار ســرمایه متمایز می کند. شدت صعود 
و نزول شــاخص، رشد جهشی کدهای جدید بورســی و انتظارات از رشد نرخ دالر 
 موضوعاتی بودند که به شــدت بازار را تحت تاثیر قرار دادند و بورس ۹۹ را متمایز 

از سال های گذشته کردند.  
رییس ســازمان بورس گفت: همان طور که گفته شد موضوع مهم رشد شاخص در 
ســال گذشته است؛ البته در سال ۹٨ رشد شاخص بیشــتر از سال ۹۹ بوده اما از 
آنجایی که در آن سال ریزشی رخ نداد کسی درباره صعود جهشی شاخص در سال 
۹٨ صحبت نمی کند. وی با بیان اینکه موضوع دوم این اســت که در سال گذشته 
ورود مردم به بازار ســرمایه نسبت به ســنوات گذشته بسیار زیاد بود و شاهد ورود 
گسترده مردم به بازار سرمایه بودیم، اظهار داشت: کسانی که از قبل در بازار سرمایه 
حضور داشــتند و از سهامداران قدیمی محسوب می شوند، وقتی از تجربه های خود 
در ریزش های دوره های گذشــته می گویند جزو افتخارتشــان است که سه الی ۴ 
ریزش بازار را دیده اند. برخی از آنها پیشکسوتان بازار سرمایه هستند که به نظرات 
این افراد بســیار بها داده می شود. بعضا سرمایه این افراد در بورس چند بار به صفر 
رسیده اســت تا دریابند که چگونه ریسک در بازار سرمایه را مدیریت کنند. لذا این 
افراد همیشــه مسئولیت سود و زیان خودشان را می پذیرند و واقعیت وجود ریسک 

در بازار را پذیرفته اند.
وی درباره تبلیغ دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع مهمی 
که باید برای مردم توضیح داده شود این است که آیا دولت ها باید مردم را به بورس 
دعوت کنند یا خیر؟ در واقع سؤال این است که دولت ها باید مردم را به کدام یک 
از بازارهای چهارگانه کالســیک دعوت کنند؟ اگر کســی وارد بازار ارز شود و برای 
مثال ۱۰ هزار دالر خانگی داشته باشد، در واقع وام بدون بهره به دولت آمریکا داده 
است. بنابراین بازار ارز گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری مردم محسوب نمی شود. 

هر دولتی باید توصیه منع ورود به بازار ارز را برای مردم داشته باشد.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه افرادی که وارد بازار طال می شوند هر چند خود 
را در مقابل تورم پوشــش داده اند، اما کمکی به اقتصاد کشور نمی کنند، گفت: این 
بازار مولد نیســت بلکه بازاری خنثی محســوب می شــود. وی افزود: در بازار ملک 
دولت برای تامین مســکن وظیفه ذاتی دارد اما اگر ســرمایه های سرگردان و مازاد 
وارد بازار ملک شــود و قیمت ها را بیش از تورم باال ببرد، به این معناست که دقیقا 
با یک وقفه ای نرخ اجاره باالتر می رود. این همان چیزی اســت که امروز شاهد آن 
هستیم. بنابراین تاثیر ورود ســرمایه های سرگردان به بازار مسکن، فشار معیشتی 
برای مردم است. هر چند دولت برای ساخت و ساز مسکن مردم باید برنامه داشته 
باشد و مشوق هایی در این جهت ارایه دهد اما برای خرید و فروش مسکن و هدایت 
نقدینگــی به این بازار انگیزه ای ندارد چراکه اثر ورود ســرمایه به این حوزه رشــد 

تورم است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: اما در بازار ســهام هیچ یک از این اتفاقات را نمی بینیم. 
بازار ســهام وام به کشور خارجی نیســت؛ نمی تواند خنثی باشد و در سبد مصرفی 
خانوار هم حضور ندارد. از این رو، نمی تواند اثر تورمی داشــته باشــد. نکته مثبت 
 بازار ســرمایه این است که امکان تامین مالی از این محل برای شرکت ها و بنگاه ها 

فراهم می شود.

پلتفرم های تأمین مالی جمعی برتر جهان

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

»رییس دولت سیزدهم« به بازار کد مثبت داد


بازارسرمایه 3

 منطقی ترین رفتار سهامداران در ماه های آینده

رشد فاکتورهای سودآوری شرکت ها 
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ترقی اقتصادی : در سال های اخیر بحث ارزهای دیجیتال به 
یکی از بحث های داغ اقتصادی در جهان تبدیل شــده است. با 
این حال هنوز اکثر کشــورها برای مواجهــه با این واحد پولی 

جدید برنامه مشخصی ارائه نکرده اند.
ایران یکی از این کشــورها است که درصدی از شهروندانش به 
ارزهای دیجیتال روی آورده اند. در این شرایط سوال این است 
که دولت برای مواجهه بــا این پدیده چه باید بکند؟ آیا دولت 
سیزدهم که یک ماه دیگر کار خود را آغاز می کند با مجلسی که 
روی کار اســت می توانند سر یک قانون مشخص برای مواجهه 
و به رسمیت شناختن رمزارزها به توافق برسند یا این موضوع 

همچنان در پرده باقی خواهد ماند؟
از سوی دیگر، در مقابل ارزهای دیجیتال خصوصی )بیت کوین 
دوج کوین و...( آیــا ارزهای دولتی )گاوکوین( در ایران ظرفیت 
رشد و توسعه دارند یا خیر؟ دکتر رحمان معصوم پور امیرآبادی 
مدرس بازارهای مالی و کارشــناس رمزارز در گفت وگو با ایِبنا 
به این موضــوع پرداخت و با ذکر مقدمه ای اظهار کرد: در یک 
بررسی کلی خواهیم دید بانک های مرکزی دنیا که از استقالل 
نسبی برخوردارند با چه حساسیتی روند سیاست های انبساطی 
و یــا انقباضی را رصد می کنند و موضوع رمرزارزها را در چارت 
خــود قرار داده اند و به دور از سیاســت، این چنین برنامه های 
کالنی را به مرحله اجــرا در آورده اند اما در ایران بانک مرکزی 
برای انجام برخی سیاست ها همچون رمزارزها از استقالل کافی 
برخوردار نیســت که چنین مواردی حکایــت از همان چرخه 

معیوب اقتصاد در ایران دارد.
وی با اشــاره به اینکه بایــد به موضوع رمزارزهــا علمی نگاه 
کرد، ادامه داد: بنابراین، بررســی اقتصاد کشورهای پیشرفته و 
کشورهای نوظهور و مقایسه آنها با سیاست های اقتصادی ایران 

درس های فراوانی برای آموختن دارد و شاید یک روزی در ایران 
مسئوالن هم به این  نتیحه رسیدند که اقتصاد یک علم است و 

با دستور دادن کاری نمی توان از پیش برد.
معصوم پــور امیرآبــادی گفت: در بحــث رمــز ارز، اگر نگاه 
موشکافانه ای داشته باشــیم خواهیم دید با حذف نهاد واسطه 
نقل وانتقــاالت مالی، کنترل دولت ها بــر مبادالت مالی از بین 
می رود و این یکی از دالیل ترس دولت ها از ارز دیجیتال است.

این کارشــناس بازارهای مالی اذعان کــرد: البته در این بین، 

مورادی مثل قاچاق انســان، فرار مالیاتی، پولشویی، جابجایی 
موادمخدر و فروش اســلحه از اقدامات غیرقانونی  اســت که به 

صورت متناوب با  BTC انجام می شود.
وی افزود: همچنین این چالش قابل درک اســت که عدم  نیاز 
به نهاد واســطه برای مبادالت مالی، قابلیت دولت ها برای رصد 
و شناســایی مبادالت را محدود کند و از طرف دیگر، با کاهش 
مبادالتی که دولت می تواند آنها را شناســایی کند، درآمدهای 

مالیاتی دولت ها نیز دچار تزلزل شود.

معصوم پور امیرآبادی یادآور شــد: از سوی دیگر، امکان تسهیل 
در پولشــویی ویژگی دیگری است که انگشت اتهام را به سمت 

بیت کوین نشانه گرفته است.
وی در ایــن باره تصریح کرد: با اینکه بدیهی به  نظر می رســد 
که بیت کوین حاکمیت دولت ها را تحت الشــعاع قرار داده، اما 
من معتقدم انگاره اســتفاده از رمزارزها در اقدامات مجرمانه نه 
تنها اغراق آمیز است، بلکه فناوری بالک چین ابزار کارآمدی برای 

جمع آوری اطالعات به  شمار می رود.
امیرآبادی ادامه داد: به  نظر می رســد تهدیدهای بیت کوین چه 
واقعی و چه اغراق آمیز باعث شــده دولتمردان واکنش هایی را 
در مواجه با این دارایی های جدید داشته باشند، اما ایران در این 

زمینه سکوت کرده و به حاشیه رفته است.
این مدرس بازارهای پولی و مالی درباره سیاست های حاکمیت 
در مواجهــه با رمزارزها تاکید کــرد: به طور کلی، من معتقدم 
دولــت جدید در ایران بیش از هر زمان دیگری به ارز دیجیتال 
نیاز دارد تا با توجه به شرایط تحریمی، بتواند با بهره گیری از آن 

بسیاری از موانع اقتصادی را دور بزند.
این کارشــناس رمزارز اظهار کرد: بنابراین، من معتقدم ایران 
بیشــتر از هر کشــور دیگری به رمزارزها نیاز دارد و اگر دولت 
جدید به این موضوع با چشم باز نگاه کند می تواند از این فرصت 

استفاده کند و به اقتصاد کمک شایانی داشته باشد.
وی بــا بیان اینکه دولت جدید باید رویکردی متفاوت از دولت 
فعلی در رمز ارز داشــته باشــد، افزود: چرا کــه در همه دنیا 
بانک های جهان رویکرد خودشان در این حوزه را تغییر داده اند 
و بانک های مرکزی به این فکر افتاده اند که اگر نمی توان مقابله 
موثری با رمزارزها داشــت خود این نهادها وارد عرصه شوند و 

رمزارزهایی با پشتوانه دولت ها راهی بازار کنند.

رویکرد بانک های مرکزی دنیا به رمزارزها تغییر کرده است

دالیل ترس دولت ها ازارزهای دیجیتال تقدیر از بانک پارسیان به عنوان یاور اشتغال
ترقی اقتصادی: مراســم تقدیر از بانک پارســیان به عنوان یاور اشتغال در حضور معاون اول 
رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار شد.طی 
این مراسم که در راستای تقدیر از فعاالن حوزه اشتغال و توانمند سازی یاور کمیته امداد امام 
خمینی )ره( بوده اند لوح تقدیری به بانک پارسیان اهدا شد و از خدمات این بانک تجلیل شد. 
گفتنی است در این مراسم مجموعاً بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان حائز دریافت لوح 
تقدیر شناخته شدند.این مراسم ساالنه و در جهت ترغیب بانک ها به خدمات مسئوالنه در مقابل 

جامعه و با شناسایی و اهدای لوح تقدیر از سوی کمیته امداد امام خمینی )ه( برگزار میگردد.

 آغاز پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روستایی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مسکن با ابالغ مصوبه جدید این بانک در راستای تامین مالی 
سریع بخش عرضه مسکن، فرمان پرداخت ۳۰ هزار فقره تسهیالت مسکن روستایی را خطاب به 
شعب سراسر کشور صادر کرد. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات این مصوبه 
به پایگاه خبری بانک مســکن گفت: شرایط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی به این صورت 
است که سقف فردی تسهیالت مسکن روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان است. آن  
دسته از متقاضیانی که معرفی نامه های صادره آنها قبل از ابالغ این نامه عمومی به بانک ارائه و به 
ثبرت رسیده و قرارداد تسهیالتی آن ها در دفترخانه ثبت نشده باشد، در صورت ارائه معرفی نامه 
جدید از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران )اعتبار ابالغی سال ۱۴۰۰( می توانند از سقف 
تسهیالت ابالغی جدید بهره مند شوند.شایان همچنین گفت: مجموع دوران ساخت و بازپرداخت 
۲۰ ســال )۳ سال دوران مشارکت و ۱۷ سال دوران فروش اقساطی( است. نرخ سود تسهیالت 
نیز طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱٨ درصد است اعمال می شود به این 

صورت که ۵ درصد سهم متقاضی و ۱۳ درصد سهم سازمان است.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین 
ترقی اقتصادی: دبیر مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین از رشد ۵۰ درصدی سود پرداختی 
این بانک به سپرده گذاران در سال ۹۹ خبر داد و گفت : این رقم از ۱۹ هزار میلیارد ریال در سال ۹٨ 
به ۲۶ هزار میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافته است.دکتر فرشاد محمد پور در مجمع عادی 
ســاالنه بانک کارآفرین که به صورت حضوری و مجازی برگزارشد، افزود: افزایش سود پرداختی به 
سپرده گذاران به طور عمده ناشی  از رشد حجم سپرده ها بود و بانک با توجه به برنامه ها و سیاست 
های خود توانست منابع ارزان قیمت را جذب کند.دبیر مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین 
همچنین ضمن ارائه گزارشــی از روند فعالیت بانک در سال ۹۹ و مقایسه آن با یک سال قبل از آن 
گفت : درآمد تسهیالت بانک در سال  ۹٨ تنها ۱٨ هزار میلیارد ریال بود که سال گذشته به ۳۰ هزار 
میلیارد ریال رسید.محمدپور ادامه داد: درآمد سرمایه گذاری نیز در سال۹۹ در مقایسه با سال پیش 
از آن افزایش قابل توجهی داشته به طوری که این رقم در سال ۹٨  تنها ۶۰۰ میلیارد ریال بود که 

در سال ۹۹ به ۱۳۰۰میلیارد ریال رسید که رشد۹۹ درصدی را نشان می دهد.

رشد ۳۲ درصدی تسهیالت بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی: طبق صورت های مالی ســه ماهه منتهی به ســی و یکم خرداد ماه ســال 
جاری، این بانک ۶۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال تسهیالت غیردولتی پرداخت کرد که نسبت به 
دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ با رقم ۳۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریالی رشدی حدود ۳۲ درصدی را 
تجربه کرده است.به  واسطه این میزان از تسهیالت اعطایی بانک ایران زمین یک هزار و ۲۲۷ 
میلیارد ریال درآمدزایی داشــته که باوجود رقم ۷۳۳ میلیارد ریالی درآمد در ســه ماهه سال 
۹۹ رشدی ۶۷ درصدی را محقق کرد.همچنین بر اساس گزارش صورت سود وزیان بانک در 
این دوره با کنترل هزینه کارمزد بانکی خالص درآمد از محل کارمزد بارشدی ۴۹٨۴ درصدی 
و درواقع از وضعیت ضرر ۱۱ میلیارد ریالی به درآمد ۵۶۲ میلیارد ریالی رســید. خالص سایر 

درامدهای بانک نیز مبلغ دو هزار و ۴۷٨ میلیارد ریال رشد داشته است.

 تقسیم ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم 
در مجمع عمومی بانک سینا

ترقی اقتصادی: بانک سینا در راستای شفافیت مالی و رعایت مقررات و ضوابط قانونی، جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه خود را برگزار نمود.در ابتدای جلسه مدیرعامل بانک سینا با تشریح 
گزارش عملکرد بانک گفت: عملکردها حاکی از رشــد ۵۶ درصدی درآمدهای کارمزدی و رشد 
۵۴ درصدی ســرمایه گذاری ها در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن بوده و سود خالص بانک 
در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ از رشد ۱٨۱ درصدی برخوردار شده است.در ادامه پس 
از قرائــت مجوز بانک مرکزی در خصوص موافقت با برگزاری مجمع بانک و گزارش ســازمان 
حسابرســی از سوی نماینده این سازمان، توضیحات الزم در مورد بندها از سوی معاون مالی و 
سرمایه گذاری بانک ارائه و به سواالت سهامداران نیز پاسخ داده شد. سپس صورتهای مالی بانک 

سینا به تصویب مجمع رسید و مقرر شد مبلغ ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم پرداخت گردد.

 توضیحات بانک دی در خصوص 
بازگشایی نماد در بورس

ترقی اقتصادی: ســخنگوی ســهام بانک دی در خصوص توقف نماد این بانک در بورس و 
بازگشایی آن توضیحاتی ارائه داد.علیرضا محمدی گفت: با عنایت به اینکه پیش بینی می شد 
تهیه و تنظیم صورت های مالی حسابرسی شــده ســال مالی ۱۳۹۹ بانک دی تا تاریخ مقرر 
)انتهای تیرماه ســال جاری( نهایی نشود، به منظور پیشگیری از توقف نماد در این خصوص، 
مکاتبــه الزم جهت دریافت حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی با شــرکت فرابورس صورت 
پذیرفت ولی با توجه به تعطیالت اعالمی اخیر از سوی ستاد ملی کرونا، اقدامات اداری آن در 
ســازمان بورس با تأخیر مواجه شد که موجبات توقف نماد بانک را فراهم آورد.وی ادامه داد: 
در همین راستا و بابت دریافت مهلت و تسریع در بازگشایی نماد، پیگیری های الزم در دست 

اقدام بوده و متعاقباً نتیجه به سهامداران محترم اطالع رسانی خواهد شد.

غیرحضوری در بانک رفاه حساب باز کن
ترقی اقتصادی: متقاضیان افتتاح حســاب قرض الحســنه پس انداز در بانک رفاه کارگران 
مــی توانند در قالب طرح »جســت و جوی رفاه« نســبت به افتتاح این حســاب به صورت 
غیرحضوری اقدام کنند.به منظور گســترش و توســعه فرهنگ و سنت قرض الحسنه و حفظ 
سالمتی کارکنان و مشتریان در دوران شیوع بیماری کرونا، افتتاح حساب های قرض الحسنه 
پس انداز در قالب طرح »در جست و جوی رفاه« به صورت غیر حضوری امکان پذیر است.بر 
اساس این گزارش، عالقه مندان و متقاضیان افتتاح حساب قرض الحسنه غیرحضوری در بانک 
رفاه کارگران که فاقد حســاب پس انداز نزد بانک هســتند، می توانند برای این کار به نشانی 
اینترنتی hesab.refah-bank.ir   مراجعه و با ثبت کد ملی و شماره همراه خود نسبت به 
دریافت کد تایید، اقدام و وارد فرایند افتتاح حساب در قالب طرح »جست و جوی رفاه« شوند.

 استقبال متخصصین از طرح افق 
موسسه اعتباری ملل

ترقی اقتصادی: متخصصین، با طرح افق موسسه اعتباری ملل به حرفه ی خود رونق بخشیدند.این 
موسسه در راستای حمایت از فعالیت متخصصین نسبت به اعطای تسهیالت تا سقف ۲۰ میلیارد ریال 
در قالب تســهیالت مرابحه و اجاره به شــرط تملیک اقدام می نماید. این گزارش می افزاید: پزشکان، 
مســئولین داروخانه ها، وکال و مهندسین، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طالق می توانند، برای 
تامین سرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی، تعمیر و بازسازی محل فعالیت، خرید کاالهای سرمایه ای 
)خرید ماشین آالت و تجهیزات و نیز خرید محل کار( تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۱ تا ۵ ساله 
از این تسهیالت بهره مند شوند.گفتنی است بنا به استقبال متخصصین از این طرح، موسسه اعتباری 

ملل عالوه بر افزایش صنوف مختلف نسبت به افزایش مبلغ تسهیالت نیز مبادرت نموده است..

افزایش سقف انتقال وجه در همراه  بانک مهر
ترقی اقتصادی: ســقف انتقال وجه در همراه  بانک مهــر ایران تا ۵۰۰ میلیون ریال در روز 
افزایش یافت.،ســقف انتقال وجه از طریق همراه بانک »مهریران« افزایش یافته است.بر این 
اســاس مشــتریان بانک مهر ایران قادر خواهند بود از طریق همراه  بانک، در هر روز تا ۵۰۰ 
میلیــون ریــال را منتقل کنند. این افزایش در مورد انتقال وجه داخلی و همچنین ســاتنا و 
پایا صدق می کند. سقف انتقال وجه در هر ماه نیز ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

ترقی اقتصادی : بانک مرکزی در اطالعیه ای درباره اســتفاده از ابزار نرخ بهره بین 
بانکی در کنترل بازار دارایی ها توضیحاتی داد که نشان دهنده تاثیرگذاری نوسان این 

نرخ بر بورس است.
اوایل تابستان سال گذشته بود که شاخص کل بورس با سرعت زیادی در حال رشد بود. 
در همین زمان بر اثر سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، سود بین بانکی در زمانی کوتاه 
از زیر ۱۰ درصد تا ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. به اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی 

از عوامل موثر ریزش بازار سرمایه بود.
نرخ ســود بین بانکی در چند ماه گذشــته نیز نوسان زیادی داشت به طوری که برای 
مدتی روند کاهشــی تا ۱۷ درصد را داشــت. اما مجددا در روز های اخیر روند صعودی 

را طی می کند.
شنبه ۲۶ تیر ماه، بانک مرکزی اطالعیه ای با عنوان خالصه تحوالت خرداد ماه امسال 
منتشــر کرد. اما در این اطالعیه مطلبی عنوان شده است که تا حدودی بحث برانگیز 
اســت. این جمله به این صورت بیان شده است: با توجه به کاهش انتظارات تورمی و 
لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعال ضرورتی برای تغییر نرخ 
سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحوالت قیمت دارایی ها نشانه ای از افزایش 
انتظارات تورمی باشــد و روند نزولی نرخ ســود بازار بین بانکی تداوم یابد، ممکن است 

اعمال برخی تغییرات در داالن نرخ سود ضرورت یابد.
در توضیــح این جمله اینطور بیان می شــود که بانک مرکزی به نوعی با اســتفاده از 
ابزار هایی همچون نرخ بهره بین بانکی در بازار ها دخالت می کند. در صورتی با تغییرات 
این نرخ در سال گذشته و اثرات آن بر بازار سرمایه، نظرات مخالفی در این خصوص از 
سوی مسئوالن مربوط بیان می شد. اما توضیح این اطالعیه کامال گواهی تاثیر نرخ بهره 

بین بانکی بر بازار سرمایه است!
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت نوسانات نرخ بهره بین بانکی 
اظهــار کرد: علــت افزایش و کاهش نرخ بهره بین بانکی این بود که اواخر ســال قبل 
مالحظه کردیم حجم پایه پولی به مقدار زیادی افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از 
تغییر و تحوالت شــب عید است. بخشی از آن نیز استقراض بانک های معلول الحال از 

بانک مرکزی بوده است.
او افزود: پول هایی که در بازار بین بانکی گردش دارد، همین پول های پر قدرت اســت. 
زمانی که حجم پول زیادی تزریق می شود، گردش آن ها در بازار منجر به این می شود 
که افت نرخ بهره برای مدتی در بازار قابل مشاهده باشد. بهار امسال با وجود اینکه دولت 
درخواســت فروش اوراق خود را در بازار داشت، اما بانک ها تمایل خاصی نشان ندادند. 
زیرا وجوه در بازار زیاد بوده و نیازی به تهیه اوراق برای پوشش نیاز های خود نمی دیدند.

این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: به همین علت نرخ بهره کاهش یافت. 
همچنین در سال هایی که انتخابات به فصل بهار معطوف می شود، عوامل اقتصادی در 
تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تامل می کنند و تقاضای وام کاهش می یابد. 
کاهش تقاضای وام منجر به انباشــت وجوه در بازار بین بانکی می شود که در مجموع 

سبب کاهش نرخ بین بانکی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بعد از انتخاب رئیس جمهور از آنجایی که عوامل 
اقتصادی اقدام به تصمیم گیری می کنند، تقاضای وام افزایش یافته و وجوه از بازار بین 
بانکی خارج و نرخ بهره را افزایش می دهد. مقام سیاست گذار نیز این قابلیت را دارد که 

بتواند نرخ بهره بازار را با خرید و فروش اوراق افزایش دهد.
نرخ بهره بین بانکی؛ ابزار بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

میرزایی در خصوص شائبه دستکاری بانک مرکزی در بازار دارایی ها اظهار کرد: اولین 
نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که در حال حاضر بازار های مالی دیگر مانند 
گذشــته نیستند و میان بازار های مالی یک پیوستگی وجود دارد. تغییر در یک متغیر 
حوزه ای از جمله نظام بانکی ســبب ایجاد تغییر در سایر بازار ها از جمله بازار سرمایه، 

طال و ارز می شود.
او افــزود: نکته ای که در خصوص نرخ بهره بین بانکــی وجود دارد و گزاره ای که بانک 
مرکزی مطرح کرده ناظر بر همین موضوع اســت. در حال حاضر وضعیت نقدینگی در 
کشور نامناسب است و بانک مرکزی با ابزار های خود از جمله نرخ بهره بازار بین بانکی 
قصد مهار سرعت نقدینگی را دارد. این اقدامات منجر به این می شود که دامنه اقدامش 
فقط به بازار پول معطوف نباشد. بانک مرکزی برای مهار نقدینگی صرفا نرخ بهره بین 

بانکی را افزایش می دهد.
میرزایی در ادامه بیان کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی منجر به تمایل بانک ها به عرضه 
وجوه خود به بازار بین بانکی می شــوند. این عامل سبب می شود که در سایر بازار ها از 
جمله بازار ســرمایه شاهد حالت نوسانی منفی باشیم؛ بنابراین زمانی که بانک مرکزی 
بازار را دستکاری کند، خود به خود منجر به تغییر و تحول در سایر بازار ها می شود. پس 

شائبه بانک مرکزی قابل تایید است.
اعتراف بانک مرکزی به دست های پشت پرده نظام پولی کشور

بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص اظهار کرد: این مسئله مشکل 
بزرگی است که طی هشت سال گذشته رخ داده و بانک مرکزی با این اطالعیه اعتراف 
کرد که چه دســت هایی در پس بازار های مالی، بازار ســرمایه و بازار پولی کشور نقش 

داشته است.
او در ادامه بیان کرد: تالطمی که در بازار سرمایه شاهد بودیم و به تبع در کل اقتصاد 
کشــور نیز در جریان است، ناشی از سیاست های غلط پولی و مالی بانک مرکزی بوده 
اســت. موضوع جدیدی نیست و ۱۲ سال اســت که چنین سیاست های پولی مالی نا 
مناســبی را در کشــور داشــته ایم. راهکاری که در این زمینه می تواند مناسب باشد، 

سیاست استقالل نسبی بانک مرکزی است.
البته نظرات کارشناسان متفاوت با هم است. کامران ندری کارشناس اقتصادی در پاسخ 
به شائبه دستکاری بانک مرکزی در بازار های دارایی اظهار کرد: جمع بندی این جمالت 
این است که نرخ تورم و انتظارات تورمی در حال کاهش است و به این نتیجه رسیدند 

که نرخ بهره بین بانکی به میزان نرخ قبلی حدود ۱٨.۵ درصد باقی بماند.
او افزود: علت کاهش نرخ ســود در بازار بین بانکی طی دو سه هفته گذشته می تواند 
برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی باشد که باعث افزایش پایه پولی 

و ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی می شــود که به دنبال آن، نرخ کاهش پیدا می کند. 
این اطالعیه نشــان می دهد که بانک مرکزی تمایلی به کاهش این نرخ ندارد؛ بنابراین 
ممکن است با اســتفاده از عملیات بازار باز نرخ را به سمت نرخ سیاستی خود )۵.۱٨ 

درصد( هدایت کرده باشد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: علت افزایش این نرخ ممکن است استفاده بانک 
مرکزی از عملیات بازار باز باشد. یعنی اوراقی که نزد بانک مرکزی است، در بازار فروخته 
باشد و خرید آن در بازار توسط بانک ها باعث جمع آوری این ذخایر شود که در نهایت 

می تواند اثر افزایشی بر نرخ سود بین بانکی داشته باشد.
بانک مرکزی به دنبال منافع تمام ملت است نه فقط سهامداران بورس

ندری تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که در مواقع باال بودن نرخ تورم معموال 
نرخ بین بانکی را افزایش می دهد. بانک مرکزی در کشورما دوستدار بازار دارایی ها است 
که بانک های مرکزی دنیا چنین نیســتند. در این کشور ها در شرایط تورمی، نرخ سود 
را بسیار بیشتر از آنچه که در کشور ماست، تعیین می کنند. بانک مرکزی نباید از بازار 
دارایی ها تبعیت کند. وظیفه و اهداف بانک مرکزی مشخص و مبنای آن نیز کنترل تورم 

است و نه کنترل قیمت دارایی در بازارها.
او در ادامه اظهار کرد: زمانی که قیمت دارایی ها در بازار های مختلف افزایش پیدا می کند 
و از افزایش طبیعی نیز بســیار بیشتر است، می تواند نشان دهنده وجود شوک تورمی 
باشد و بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد تا از بروز تورم جلوگیری کند. وظیفه 
بانک مرکزی مدیریت اقتصاد کالن است، نه اینکه فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در 
نظر بگیرد. تورم بر زندگی تمام مردم تاثیر می گذارد و وضعیت بازار ســرمایه به تمام 

مردم مربوط نمی شود.
او تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی این نیست که سیاستی اتخاذ کند تا سرمایه گذاران 
در بازار ســرمایه سود کنند. متاسفانه تاکنون نیز خیلی در کنترل تورم موفق نبوده و 
انتقادات بسیار جدی نسبت به بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد. اما بانک مرکزی 
تحت تاثیر فشــاری است که از سوی بازار سرمایه به آن وارد می شود و استقالل کافی 
را ندارد که تصمیم جدی برای کنترل تورم اخذ کند؛ بنابراین نظرات متفاوتی در مورد 
این شائبه وجود دارد. اما نمی توان منکر تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته 

و اثر آن بر بازار سرمایه شد!

عوامــل  از  یکــی 
کلیدی تبیین تورم 
انتظارات مردم ، چه 
تولید کنندگان و چه مصرف کنندگان، از تورم آینده اســت. در 
اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که امروزه برخی بانک 
های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحقق اهداف 

خود بهره می گیرند.
در شکل گیری انتظارات تورمی چه عواملی موثرند؟

    نرخ هــای جاری تورم: نرخ جــاری و فعلی تورم بزرگترین 
راهنمای انتظارات مردم از آینده تورم است.

    روند گذشته تورم: به عنوان مثال، کشوری با سابقه تورم باال 
احتماالً مردم خود را با بدبینی بیشتری مواجه میکند.

    چشم انداز کل اقتصاد: به عنوان مثال، امید و انتظار از رشد 
اقتصادی و بیکاری. بــا وجود این، آنچه اقتصاد دانان و مردم از 
آینده می بینند ممکن است کاًل با هم متفاوت باشد. برای مثال 
اگر چشــم انداز آینده از رکود و بیکاری خبر می دهد ما انتظار 
داریم تورم کاهش پیدا کند. در صورتی که برخی مردم ممکن 
اســت رکود را یک خبر بد، مثل خبر باال رفتن قیمتها، بدانند. 
)در رکود ســال ۲۰۱۱، این درســت همان چیزی است که در 
برخی کشــورهای اروپایی اتفاق افتاد، یعنی کاهش درآمدها و 

افزایش قیمت ها(
رشد حقوق و دستمزدها

   اعتبار و آبروی بانک مرکزی: اگر مردم احســاس و باور کنند 
دولت تمایل دارد برای بســط و توسعه اقتصاد و اینکه ریسک 
پذیری خود را در تقبل ریسک تورم نشان دهد، آنگاه آنان انتظار 
تورم بیشتری را می کشند. اگر مردم، تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان، به این باور برســند که بانک مرکزی به طور قاطع و 
عالمانه و قدرتمند می خواهد تورم را کاهش دهد، آنگاه انتظارات 
تورمی آنها کاهش یافته و این امر کار را برای نگه داشتن تورم در 

سطحی معقول و مقبول راحت تر میکند.
در کالس درس دو مدل برای تحلیل انتظارات مطرح می کنیم 
ولــی چون در این یادداشــت ها به خودم و شــما قول داده ام 
وارد مباحث فنی بحث نشــوم، لذا فقط به آنها اشاره می کنم؛ 
نخســت مدل »انتظارات تطبیقی« است که محور را بر شکل 
دهی انتظارات مردم بر اطالعات گذشــته می گذارد و دیگری 
مدل »انتظارات عقالئی« که فقط به گذشته تورم اتکا و اعتماد 
نمی کند بلکه متغیرهــای متعددی را در مدل لحاظ می کند. 
در ایــن مدل مردم بهتر می توانند تــورم را پیش نگری کنند. 
اگر آنها ببینند که دولت و بانک مرکزی سیاســت های پولی و 
مالی انبســاطی می خواهند تعقیب کنند، انتظارات تورمی آنها 
تغییر کرده و گول انتظارات قدیمی و منســوخ شده از تورم را 
نمی خورند. حرف اصلی »انتظارات عقالئی« آن است که گزیده 
شدن از یک سوراخ در دفعه اول اشتباه است ولی دفعه دوم دیگر 
اشتباه نیست! در یک کلمه »انتظارات عقالئی« می گوید انسان 

خطاپذیر است اما خطای سریالی ممنوع است.
به هرحــال ، »انتظــارات تورمی«، حداقــل دو نقش مهم در 

بانکداری مرکزی ایفا می کند:
نخســت به عنوان نهاده ای مهــم در تعیین و تبیین قیمت ها 

و دســتمزدها، با تهیه یک آماره یا شاخصه خالصه برای اینکه 
بدانیم احتماالً تورم در زمان پیش رو کجا قرار می گیرد.

دوم، بانک های مرکــزی از »انتظارات تورمــی« برای ارزیابی 
عملکرد خود در برخورد با تورم و کم و کیف مقابله با آن استفاده 
مــی کنند. بنابراین، از آنجا که بنگاه ها و خانوارها نرخ انتظاری 
تورم را در تصمیمات اقتصادی مثل مذاکره برای تعیین حقوق 
و دستمزدها لحاظ می کنند و یا وقتی بنگاه ها در مورد مسئله 
مهمی چون »قیمت گذاری« محصوالت خود تصمیم سازی می 
کنند، نه تنها باید نرخ تورم حال و فعلی بلکه نرخ تورم آینده را 

در نظر بگیرند و در لیست قیمت های خود لحاظ کنند.
تصمیم گیری درباره خریدن یک آپارتمان با هزار و یک زحمت 
به انتظارات تورمی شما منوط است. )چرا در کشور ما خریداران 
بالقوه مسکن تالش دارند قبل از عید نوروز مسکن خود را خریده 
باشــند؟( تصمیم درباره اینکه خط جدید تولید راه بیندازیم و 
کسب و کار را توســعه دهیم یا حتی همین که داریم را جمع 
و جورتر کنیم؛ همه به انتظارات تورمی ما بستگی دارد. در یک 
کلمه تمامی این تصمیمات، به نوبه خود، می توانند باعث افزایش 
نرخ واقعی و فعلی تورم شــوند و به تقویت بنیه غول تورم برای 

بیرون آمدن از شیشه کمک کنند.منبع: ایِبنا

نرخ بهره بین بانکی؛ ابزار بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

چرا نرخ بهره بانکی به ضرر بورس تغییر کرد؟

انتظار از بانک مرکزی در مدیریت »انتظارات تورمی«

»رسید خوبی« را در چهل و دومین دوره قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران 

دریافت کنید
مشتریان بانک ملی ایران از امروز تا پایان مرداد ماه فرصت دارند با شرکت در چهل و دومین 
دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، عالوه بر دریافت »رسید 
خوبی« به عنوان اجر معنوی، بخت خود را برای دریافت جوایز امتحان کنند. به گزارش روابط 

عمومی بانک ملی ایران، این فرصت برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی در نظر گرفته 
شده است و تمامی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی بانک در این قرعه کشی 
شرکت داده خواهند شد. برای این دوره از قرعه کشی ٨۰۲ هزار و ۹۰۰ فقره جایزه به ارزش 
بیش از یک هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال تخصیص یافته است. یک صد فقره کمک هزینه خرید 
واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، یک هزار و ۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید 
کاالی ایرانی هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و یک هزار و ۴۰۰ کمک هزینه خرید صنایع 
دســتی هر یک به ارزش ۱۰ میلیون ریال تنها بخشــی از این جوایز است. باز بودن حساب 

و داشــتن حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریالی در روز قرعه کشــی، شرایط الزم برای شرکت 
حساب ها در قرعه کشــی و حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به مدت 
ســه ماه یا ۹۰ روز متوالی در طول دوره قرعه کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب 
یا تکمیل موجودی، شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان حساب هاست. مشتریان بانک 
ملی ایران برای افتتاح حساب قرض الحسنه،  نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارند، بلکه 
می توانند با استفاده از قابلیت های سامانه »بام« این عملیات را انجام دهند. افزایش موجودی 

حساب ها نیز با استفاده از سامانه هایی مانند بام، بله و ایوا قابل انجام است.

اخبارکوتاه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 
احمد یزدان پناه 



ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه زندگی در ایران 
به دلیــل وجود بازارهای موازی چندان موفق نبــوده، اما به صورت 
راهبردی در بیمه مرکزی برای آن برنامه تعریف شــده است و با جدا 
کردن حساب بیمه زندگی از حساب های بیمه های دیگر ساالنه سود 

این بیمه به بیمه گذاران اعالم می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: آئین نامه مربوط به راننده محور شدن 
بیمه با همکاری نیروی انتظامی در حال تهیه اســت و با اجرای آن 

تخفیف بیمه متعلق به اشخاص است و با خودرو منتقل نمی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد: آئین نامه مربوط به راننده محوری 
با همکاری نیروی انتظامی تهیــه و در صورت تصویب هیأت دولت 

ابالغ می شود که بر اساس آن تخفیف بیمه به راننده تعلق می گیرد.
غالمرضا سلیمانی ، با بیان اینکه در حال تبادل داده ها در این زمینه 
با نیروی انتظامی هســتیم، افزود: بر اساس این آئین نامه اگر صاحب 
خودرو وســیله نقلیه اش را بفروشــد تخفیف بیمه برای او محفوظ 
می ماند یا می تواند آن را به خانواده درجه یک خود انتقال دهد، اما این 

تخفیف بیمه قابل انتقال به خریدار خودرو نیست.
به گفته سلیمانی، راننده حتی اگر مدت طوالنی خودرو نداشته باشد 

تخفیف بیمه برای او معتبر می ماند.
او در ادامــه  با بیــان اینکه این درآمد حاصل از گســترش فعالیت 
نمایندگی ها و افزایش بهره وری است گفت: حدود ٨۹ درصد ضریب 
خســارت بوده و حــدود ۴۳ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در ســال ۹۹ 
پرداخت شده است که حدود ۳۷ درصد در سال ۹٨ رشد داشته ایم.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ بیمه را به اندازه تورم افزایش 
نمی دهیم گفت: در اواخر سال ۹۹ که دیه شخص ثالث ۴۵.۵ درصد 
افزایش یافت ما در شورای عالی بیمه حق بیمه را ۳۷ درصد افزایش 

دادیم که باید بیش از ۵۵ درصد این حق بیمه افزایش می یافت.
وی ادامه داد: در برخی از بیمه های درمان مســئولیت، مهندسی و ... 
تعرفه قانونی وجود ندارد و تعرفه ها بر اساس رقابت تعیین می شود که 

در مقایسه با سال ۹٨ نرخ ها کاهش یافت.
سلیمانی افزود: سرانه حق بیمه دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایثارگران 
و جانبازان که تحت پوشش بیمه دی هستند در سال ۹۹ نسبت به 
سال ۹٨ کاهش یافت درحالی که تعرفه های درمان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ضریب خســارت را در بیمه درمان تکمیلی کاهش 
داده ایم گفت: تعرفه های بیمه به جز بیمه شخص ثالث بر اساس رقابت 

تعیین می شود.
وی دربــاره پرداخــت حــق بیمه بر اســاس خودرو متعــارف در 
شــرکت های بیمه نیز گفت: حدود دو ســال اســت به این مسئله 
پرداخته ایــم و با مســاعدت دولت اصالح این قانــون را به مجلس 
شــورای اســالمی فرســتاده ایم کــه در کمیســیون اقتصــادی 

 تصویــب و بــرای ارســال به صحــن علنی آماده شــده اســت.
وی افزود: بر اســاس این مصوبه شرکت های بیمه باید تا سقف تعهد 
پرداخت کنند و تعریف خودرو متعارف و نامتعارف در پرداخت ها کنار 

گذاشته می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: مســئله خــودرو متعارف موجب 

نارضایتی و فرار بیمه ای شده است.
وی گفت: از ٨۲ هزار میلیارد تومان درآمد بیمه ای در ســال گذشته 
۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث ۱۵ و نیم درصد 
مربوط به بیمه درمان تکمیلــی و ۱۵ درصد مربوط به بیمه زندگی 
اســت. وی اضافه کرد: بیمه شخص ثالث قانونی و اجباری است، اما 
در بیمه های دیگر مانند بیمه درمان تکمیلی و زندگی در آمد بیمه ها 

افزایش یافته است.
وی دربــاره بیمه هــای درمان تکمیلی نیز گفت: پــس از بیمه پایه 
شــرکت های بیمه ای با بیمه گذار بر اساس سرانه حق بیمه درمان 
تکمیلی، سقف تعهدات را تعیین و بر اساس آن خدمت ارائه می دهد.

ســلیمانی افزود: در ایــن زمینه تعرفه ای وجود نــدارد، اما توانگری 
شــرکت های بیمه و میزان ســرمایه آن ها مشخص شــده است و 
گروه های بیمه گذار بر این اساس با شرکت های بیمه مذاکره می کند.

وی گفت: البته ممکن است شرکت های بیمه گر بر اساس سرانه ای 

که دریافت می کنند با چهار گروه چهار نوع مختلف بیمه درمان امضا 
کنند. وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت های بیمه های تکمیلی اکنون 
بین ســازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت ارتباط برقرار 
شــده است و افراد بدون مراجعه و فقط با ارسال اطالعات به صورت 

موبایلی و شماره شبا می توانند هزینه های خود را دریافت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از دی امســال با الکترونیکی شــدن 
دفترچه های بیمه و نســخه ها بیمه های تکمیلی بدون مراجعه افراد 

پرداخت می شود.
وی درباره وضعیت مالی شــرکت های بیمه با بیان اینکه ۱٨ شرکت 
مجمع خود را تشکیل داده اند و بقیه تا آخر تیر مجمع خود را برگزار 
می کند گفت: جز یک شــرکت بیمه که توانگری پایینی دارد، اما در 
حال افزایش ســرمایه برای رسیدن به رتبه یک است بقیه شرکت ها 
توانگری مناســبی دارند. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شرکت بیمه 
ایران نیز ســرمایه خود را به ۱٨ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش 
داده اســت. وی گفت: در سال ۹۹ سود خالص شرکت های بیمه ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است. سلیمانی اضافه کرد: همه 
شرکت های بیمه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت دارند میزان سرمایه خود 
را دو برابر کنند البته اکنون ۵۰ درصد شرکت ها در این زمینه بیشتر 

از تعهدات خود افزایش سرمایه داده اند.

وی بــا بیان اینکــه ۱۳ درصد حق تأمیــن اجتماعی در برخی حق 
بیمه ها دیگر گرفته نمی شــود افزود: در تعریف جهانی بخش بیمه 
نباید ســود زیادی داشته باشد و میزان خسارت با میزان درآمد برابر 
اســت، اما چون بیمه پول را زودتر از مردم می گیرد بنابراین فرصت 

سرمایه گذاری دارد.
رئیــس کل بیمــه مرکزی گفــت: وظیفــه شــرکت های بیمه ای 
سرمایه گذاری است، اما این به معنای سپرده گذاری دربانک ها نیست 
بلکه شرکت های بیمه با اصالح آئین نامه می توانند در بازار ساختمان 
بازار اولیه و بازار ثانویه وارد شوند و بخشی از سرمایه خود را نیز برای 

پرداخت های فوری در بانک سپرده گذاری کنند.
وی ادامه داد: از ســال ۹۹ بخش خصوصی به طور جدی وارد عرصه 

بیمه شده و تا کنون شش بیمه جدید ایجاد شده است.
سلیمانی افزود: در شرکت های بیمه از نظر صورت مالی و تراز نامه ها 

مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: بر اســاس برنامه ششــم ضریب بیمه در کشور باید هفت 
درصد می شد، اما برای محقق شــدن این موضوع آئین نامه ها و زیر 

ساخت ها را فراهم نکرده ایم.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه اکنون در ایران ۲ و ۶ دهم درصد 
است افزود: در بیمه های غیر زندگی وضع ما در مقایسه با کشورهای 
منطقه و در حال توسعه پایین نیست، اما آنچه که نتوانسته ایم محقق 

کنیم بیمه زندگی است.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۱۵ و نیم درصد پورتفوی ما مربوط به بیمه 
زندگی اســت درحالی که بر اساس میانگین جهانی ۵۵ تا ۶۰ درصد 

بیمه ها مربوط به بیمه زندگی است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمــه زندگی در ایران به دلیل وجود 
بازارهای موازی چندان موفق نبوده، اما به صورت راهبردی در بیمه 
مرکزی برای آن برنامه تعریف شده است و با جدا کردن حساب بیمه 
زندگی از حســاب های بیمه های دیگر ساالنه سود این بیمه به بیمه 

گذاران اعالم می شود.
وی ادامه داد: برای این شرکت های و طرح سوئیچ بیمه ای ۱۱ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری کردیم و اطالعــات را زیر نظر ما برای تعیین 

بهترین نرخ از طرف آنها، به این شرکت ها ارائه کرده ایم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: ایــن موضوع به نظارت بیمه مرکزی 

لطمه ای وارد نمی کند.
محمدرضا فرهی کارشناس صنعت بیمه نیز در این برنامه گفت: انتظار 
ما از بیمه مرکزی این است که ساختار سازمانی دوراندیش را حفظ و 

از ابالغ بخشنام های ناگهانی و یک سویه پرهیز کند.
وی افزود: در زمینه طرح ســوئیچ بیمه ای، بیمه مرکزی در حد نهاد 

ناظر بماند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۰7 - نیمه دوم تیر ۱4۰۰

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر اینکه بیمه ایران بیش از هر ارزشی نیاز 
به اخالقی تر شــدن در چارچوب مبانی ارزش های سازمانی دارد، گفت: باید بستر ذهنی و 

اخالقی شرکت برای اجرای کامل و بی عیب و نقص سند راهبردی بیمه ایران آماده شود.
سید مجید بختیاری با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی بررسی و تدوین سند راهبردی 
بیمــه ایران که با رعایت پروتکل های بهداشــتی و با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره 
معاونان مدیر عامل، مدیران ســتادی ، مدیران کل بیمه ایران اســتان ها )به صورت ویدئو 
کنفرانس( و مدیران و کارشناســان دست اندرکار تهیه و تنظیم پیش نویس این سند برپا 
شد، گفت: سند راهبردی بیمه ایران بزودی و پس از صدها ساعت هم اندیشی، نظر سنجی، 
تبادل نظر و کار کارشناسی درون و برون سازمانی قطعیت خواهد یافت و بعد از تأیید هیأت 
مدیره و تصویب مجمع عمومی بیمه ایران که در آینده نزدیک برپا می شود، به اجرا گذاشته 
خواهد شد. اما نکته مهم پایبندی جمعی یک یک اعضای خانواده معظم بیمه ایران به اجرای 

دقیق مفاد این سند است.
وی با قدردانی و تشــکر از تمامی عوامل موثر در فرآیند تدوین این ســند ارزشمند، افزود: 
در سند راهبردی بیمه ایران کلید واژگانی با یک دریا معنا وجود دارد که تحقق آنها بسیار 
دشوار است و فقط با اتکا به عزمی همگانی می توان به اجرای آن همت گماشت. به اعتقاد 
من،  »نوآوری باز«، »غلطان بودن« و »تحول دیجیتال«کلید واژه های اساسی سند راهبردی 

بیمه ایران است که در جمع شش راهبرد اساسی پیش بینی شده در سند، می درخشند.
   بختیاری با اشاره به شش راهبرد و هشت مگا پروژه پیش بینی شده در سند راهبردی بیمه 
ایران، اضافه کرد: در این ســند دستیابی به سود پایدار و فروش بیمه های زندگی به طبقه 

متوسط در سطح وسیع در نظر گرفته شده است.

بنا به این گزارش، در ادامه جلسه، خانم دکتر یکتا اشرفی عضو هیات مدیره بیمه ایران و از 
راهبران اصلی تدوین سند راهبردی شرکت، در سخنانی از نهایی شدن مراحل تدوین نظام 
نامه اجرایی ســند راهبردی بیمه ایران و خودکفا شــدن شرکت در تهیه و تنظیم و تدوین 
اسناد باالدستی و کاربردی خبر داد و اشاره کرد: که این دومین نشست تخصصی تدوین سند 
راهبردی اســت که با همکاری مشاور پروژه، معاونین و مدیران ستادی و استانی برگزار می 

شود و از همراهی بسیار خوب همکاران برای تدوین سند تشکر و قدردانی کرد.
وی اشاره کرد: بزرگترین دستاورد این سند، شکوفایی و به نمایش گذاشتن دانش تخصصی 
است که در بدنه بیمه ایران وجود دارد، خودباوری کارکنان و مدیران شرکت که با همکاری 
بسیار ارزنده آنها توانستیم با مدیریت مشاور پروژه و در فرصتی کوتاه تدوین این سند را به 

انجام برسانیم.
عضو هیأت مدیره بیمه ایران افزود: سندی که اهداف آن را خود همکاران تعیین کردند و با 
اطمینان خاطر می توان امیدوار بود که درمرحله اجرا نیز تمام تالششان را برای تحقق اهداف 
و انجام پروژه ها خواهند نمود. همراه با ســند، نظامنامه اجرایی نیز تدوین شده که ضمانت 
اجرا و چارچوب رصد و پایش و همچنین KPI سند را داشته باشیم خوشبختانه این سند 
می تواند نقشه راه تحول و حرکت به سمت بیمه هوشمند باشد و همچنین نقش بیمه ایران 

را در بازارهای مالی بعنوان یک پیشرانه مورد تأکید قرار بدهد.
 در ادامه وی نقاط قوت ســند، توجه به منابع و سرمایه انسانی برشمرد و اشاره داشت یکی 
از پنج مگا پروژه و یکی از شــش برنامه استراتژی به حوزه منابع انسانی اختصاص یافته که 
امیدواریم به رفع کاســتی های موجود در حوزه منابع انسانی و همچنین آموزش و توانمند 
ســازی نیروی انسانی بیانجامد. همچنین اشاره کردکه از مهمترین خصیصه های این سند 

غلطان و پویا بودن آن است بدین معنی که ارزیابی عملکرد شاخص ها با نگاه آینده پژوهی 
به اکوسیستم بیمه، اقتصاد کالن و بازارهای مالی  در تواترهای شش ماهه و یکساله اهداف و 

عملکردها را مورد بازبینی قرار می دهد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر سالمی،مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و همچنین 
مشــاور پروژه،گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته به منظور تدوین و بروزآوری ســند 
راهبردی بیمه ایران ارائه نمودند و در پایان جلســه نیز تعدادی از مدیران ستادی و استانی 

نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

مدیرعامل بیمه ایران در نشست تدوین سند راهبردی شرکت تاکید کرد:

آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی با اجماع تمامی ذینفعان کلیدی شرکت

 صورت های مالی بیمه دانا علت ناکامی بیمه های زندگی درایران 
تصویب شد

ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت سهامی بیمه دانا روز 
۱۹ تیرماه جاری با حضور ســهامداران حقیقی و حقوقی در سالن اجتماعات 

ساختمان سعدی این شرکت برگزار شد.
در این مجمع که امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و بنا بر تاکید وزارت 
بهداشت و ســتاد ملی مقابله با کرونا با رعایت دستور العمل های بهداشتی به 
صورت آنالین برگزار شــد، صورت های مالی منتهی به ۳۰ اســفند ماه سال 
۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از قرائت بندهای مختلف توسط 
حسابرس و بازرس قانونی و ارائه توضیحات الزم، تصویب شد.در ادامه سازمان 
حسابرســی به عنوان حســابرس و بازرس قانونی و روزنامه دنیای اقتصاد نیز 
به عنوان روزنامه رســمی شرکت انتخاب شــدند.همچنین طبق مصوبه امروز 
 مجمــع عمومی بیمه دانا، مقرر شــد به ازای هر ســهم ۵۰ ریال ســود بین 

سهامداران تقسیم شود.

 اوراسیا فرصتی برای گسترش 
همکاری های تجاری است

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه »ما« به همراه اعضا هیات مدیره و تعدادی 
از مدیران شرکت در اولین نمایشگاه اوراسیا حضور یافت.

حجــت بهــاری فــر مدیرعامل و عضــو هیات مدیــره بیمه »مــا«، محمد 
جعفریــان عضــو هیــات مدیــره شــرکت و تعــدادی از مدیــران فنی با 
حضــور در ســالن خلیــج فــارس نمایشــگاه بین المللــی تهــران، ضمن 
 حضــور در غرفه بیمه »مــا«، با بازدیدکننــدگان و حاضرین در نمایشــگاه 

دیدار کردند.
حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه »ما« با اشــاره به حضور فعاالنه این شــرکت 
در اولین نمایشــگاه اوراســیا گفت: این نمایشــگاه با حضور ۱۰۰ شــرکت 
بین المللــی فرصتی برای معرفــی ظرفیت های صادراتی ایران و کشــورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا و نیز گســترش همکاری های تجاری است.

وی افــزود: حضور در نمایشــگاه اختصاصی اوراســیا، زمینه ســاز آشــنایی 
فعــاالن اقتصادی ایرانی بــا فعاالن اقتصادی روســیه، قزاقســتان، بالروس 
قرقیزســتان و ارمنستان پنج کشور عضو این اتحادیه شده و در رشد و توسعه 
 صــادرات غیرنفتی و افزایش تبادالت تجاری ایران بــا این اتحادیه اقتصادی 

سهم بسزایی دارد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسماری 
برگزار شد

ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه 
آســماری منتهی به ۳۰ /۱۲ / ۱۳۹۹، ۲۲ تیر مــاه ۱۴۰۰ با حضور ۹۲٫۳۱ 
درصد صاحبان ســهام در هتــل همای تهران برگزار شــد.در این گزارش به 
مواردی از جمله افزایش حق بیمه تولیدی به بیش از دو هزار و ۴۷۰ میلیارد 
ریال با رشــد ۷۹ درصد نسبت به سال قبل پرداخت بیش از یک هزار و ۳۱۰ 
میلیارد ریال خسارت، پرداخت بیش از یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال خسارت 
درمــان و  اتخاذ تدابیر الزم و به هنگام بــرای ارائه خدمات با کیفیت به بیمه 
گزاران و نیز شــبکه فروش  اشاره شد.همچنین پیشــنهاد هیئت مدیره برای 

تقسیم سود ٨۱ میلیارد ریالی میان سهامداران تصویب شد.

 رونمایی از پنج طرح جدید 
بیمه میهن

ترقی اقتصادی: رونمایی از پنج طرح جدید بیمه میهن در حوزه بیمه های 
ســاختمانیگروه بیمه: شرکت بیمه میهن برای اولین بار در کشور از پنج طرح 
جدید خود در حوزه بیمه های ســاختمانی رونمایی کرد.این طرح ها در حوزه 
بیمه های مســئولیت حرفه ای با هدف حمایت از کارفرماها و مهندسین حوزه 

ساخت و ساز تدوین گردیده است.
ســند همکاری وتفاهمنامه این طرح ها میان شــرکت بیمــه میهن و کانون 
انجمــن های صنفی کارفرمایی ســازندگان مســکن و ســاختمان سراســر 
کشــور در دبیرخانه مشــترک در سرپرستی خراســان رضوی بیمه میهن به 
امضای دکتر مصطفوی مدیرعامل این شــرکت و مهندس چراغچی مســئول 
 دبیرخانه شــرق کانــون انجمن های صنفی کارفرمایی ســازندگان مســکن 

و ساختمان رسید.

 پرداخت خسارت زلزله »سی سخت« 
توسط بیمه سامان

ترقی اقتصــادی: مدیر بیمه های آتش ســوزی شــرکت بیمه ســامان 
از پرداخــت بیــش از ۴۳میلیارد ریال خســارت بابت زلزله ســال گذشــته 
 »ســی ســخت« شهرســتان یاســوج در اســتان کهگیلویه و بویــر احمد 

خبر داد.
فریبا نقی پور با بیان این که پس از وقوع زلزله در آخرین روزهای بهمن ماه سال 
گذشته در منطقه »سی سخت«، هتلی که با سرمایه ٨۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه سامان بود با خساراتی مواجه 
شد، افزود: پس از بازدید تیم کارشناسی از محل حادثه و ارزیابی های دقیق، 
مبلغ خسارت وارده به این مکان بیش از ۴۰ میلیارد برآورد و بالفاصله پس از 
 تکمیل پرونده، این خسارت به صورت کامل با رضایت بیمه گذار در وجه ایشان 

پرداخت گردید.

 تحقق ۲۵.۵ درصد سود قطعی 
بیمه  نامه های عمر نوین

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته 
بیمه نامه های عمر انفرادی در سال ۱۳۹۹ را ۲۵.۵درصد اعالم کرد.این شرکت 
در پایان ســال مالی ۱۳۹۹، نرخ ســود قطعی ۲۵.۵ درصــدی را برای بیمه  
نامه هــای عمر انفرادی خود محقق و در اندوختــه بیمه نامه های بیمه گذاران 
خود در قالب سود مشارکت در منافع اعمال کرده است.بر اساس این گزارش، 
استمرار بیش از ۱۱سال پرداخت سود مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر و 
 سرمایه گذاری یکی از اهدافی است که در شرکت بیمه نوین همواره مّدنظر بوده 

و تحقق یافته است.

 تقدیر دبیرکل سندیکای بیمه گران 
از بیمه رازی

ترقی اقتصادی: ســید محمد کریمی دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران : 
دکتر جباری یکی از مدیران ارشــد و امتحان پس داده و پشتوانه صنعت بیمه 
کشور است.مطمئنم ذینفعان بیمه رازی از عملکرد ایشان حتما رازی خواهند 
شد.قابل ذکر است علی جباری به عنوان یکی از وزنه های اصلی صنعت بیمه 
کشور، از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ مدیرعاملی بیمه رازی را بر عهده گرفته است 
و در این مدت کوتاه بیمه رازی در میزان سرمایه، عملکرد و ظرفیت نگهداری، 
ارتقای ده پله ای در صنعت بیمه کشــور داشته اســت و هم اکنون با حدود 
 دو هزار میلیارد تومان ســرمایه و ســطح توانگری یک، در بین ۵ شرکت اول 

بیمه کشور قرارداد.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : بزرگ ترین ســرمایه، برند و ارزش یک شــرکت 
بیمه ای، اعتماد مردم اســت و جای خرسندی است که بیمه آسیا 
موفق شد اعتماد عمومی خوبی را در سطح کشور و مردم جلب کند.

 به مناســبت ۶۲ سالگی بیمه آسیا دکتر سلیمانی، رییس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران با مسعود بادین نایب رییس هیات 

مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا دیدار و گفت و گو کرد. 
 بر اســاس این گزارش، در حاشــیه این دیدار، دکتر ســلیمانی در 
مصاحبه ای اختصاصی با واحد خبر روابط عمومی بیمه آسیا، شصت 

و دومین سالگرد تأسیس این شرکت بیمه آسیا را تبریک گفت و از 
تالش هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران، کارکنان و شبکه فروش این 

شرکت تقدیر کرد.
 رییس کل بیمه مرکزی عملکرد بیمه آســیا را بسیار خوب توصیف 
کرد و اظهار داشــت: بزرگ ترین سرمایه، برند و ارزش یک شرکت 
بیمه ای، اعتماد مردم اســت و جای خرسندی است که بیمه آسیا 
موفق شد اعتماد عمومی خوبی را در سطح کشور و مردم جلب کند.

 دکتر سلیمانی، پرتفوی بیمه آسیا را از مجموع پرتفوی کل صنعت 
بیمه در ســال ۱۳۹۹، خوب ارزیابی کرد و اظهار امیدواری نمود که 
این روند افزایشی در سال های آتی در بیمه آسیا و هم کل بازار بیمه 

کشور، ادامه یابد.
 وی روند حرکت صنعت بیمه در ســال های گذشــته را قابل قبول 
توصیف نمود و گفت: با افزایش تعداد شــرکت های بیمه ای، سطح 
پرتفوی بیمه ای در کشور افزایش یافته است که موجب بهبود رقابت 

در صنعــت بیمه و همچنین رشــد بهــره وری و کارآیی و پایداری 
شرکت های بیمه ای شده است.

 رییس کل بیمه مرکزی با اشــاره به رشد ضریب نفوذ بیمه ای در 
جهــان، گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشــور نیاز به 
حرکتی جهشی است و به عبارت دیگر، ما باید همانگونه که در بخش 
اقتصاد، جهش تولید داریم در بخش بیمه ای نیز جهش خدمات بیمه 
ای داشته باشیم. بخشــی از جهش خدمات بیمه ای شامل افزایش 
پرتفوی به خصوص در بخش بیمه هــای زندگی و درمان تکمیلی 

است.
 دکتر ســلیمانی با اشاره به رشــد تعرفه ها و هزینه های درمانی و 
افزایش نیاز مردم به بیمه های درمان تکمیلی، عملکرد بیمه آســیا 
را در این زمینه بســیار خوب ارزیابی کــرد و اظهار امیدواری نمود 
با ارتقای فعالیت های بیمه آســیا در بخــش صدور بیمه نامه های 
درمان تکمیلی، نحوه خدمات رســانی در بخش پرداخت خسارت و 

الکترونیکی کردن پرداخت خســارت، این روند بیش از پیش ادامه 
داشته باشد.

 دکتر ســلیمانی بــا اعالم حذف ویزیــت کاغــذی و الکترونیکی 
شــدن خدمات مطــب ها و داروخانــه ها از ابتدای دی ماه ســال 
۱۴۰۰ اظهــار امیدواری نمود که بیمه آســیا نیز با آماده ســازی 
زیرســاخت های الزم در راســتای صــدور بیمه نامــه و پرداخت 
 خســارت الکترونیکی، در این زمینه پیشــرو و پیشتاز شرکت های 

بیمه کشور باشد.
 رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران افزایش جذابیت شرکت های بیمه 
برای سهامداران را از اتفاقات بسیار مهم در صنعت بیمه ذکر کرد و 
اظهار داشــت: رشد بازدهی شرکت های بیمه در سال های اخیر در 
عملیات بیمه گری و بازار سرمایه و همچنین پیوستن صنعت بیمه 
به بازار سرمایه ازســال ۱۳۹۷، موجب عالقه در ایجاد شرکت های 

بیمه ای جدید شده است.

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمــه البرز در مجمع عمومــی فوق العاده که با حضور 
سهامداران این شرکت برگزار شــد، افزایش سرمایه ۱۴۳ درصدی خود را طی دو 

مرحله به تصویب رساند.
مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت بیمه البــرز با حضــور مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره و جمعی از ســهامداران این شــرکت و نمایندگان نهادهای نظارتی از 
بیمه مرکزی،  ســازمان بورس و اوراق بهادار و ســازمان حسابرسی با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
بر اســاس گزارش روابط عمومی بیمه البرز، در مجمع عمومی عادی ســالیانه این 
شرکت که به ریاست مجید علی پناهی، رئیس هیات مدیره بیمه البرز و با حضور ۶۲ 
درصد از ســهامداران برگزار شد، به ازای هر سهم مبلغ ۱۱۶۷ ریال سود شناسایی 

و با رای سهامداران مبلغ ۱۵۰ ریال در ازای هرسهم توزیع شد.
همچنیــن در این مجمــع، عملکرد هیات مدیره، ترازنامــه و صورت های مالی این 
شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ از سوی صاحبان سهام حاضر در 
جلســه تصویب شد وسود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه 

سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۴۵ درصدی نسبت به سال ماقبل آن معادل ۲۲۴و٨۳۵و۱۶ 
میلیون ریال اعالم شــد که پس از کســر ذخایر و اندوخته هــای الزم، ۱۵۰ ریال 
به ازای هر ســهم بین ســهامداران توزیع شــد و مابقی به افزایش سرمایه شرکت 

اختصاص یافت.
براســاس گزارش هیات مدیره، شرکت بیمه البرز در سال گذشته ۷۳۹و۴۳ میلیارد 

ریال حق بیمه تولید کرده و٨۰۲و۲۱ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است.
برایــن اســاس، ســود ناخالــص فعالیت هــای بیمــه ای شــرکت بیمــه البرز 
 نیــز در ســال گذشــته رشــد داشــت و بــه ۳۹۱و۹۱۲و۱۲ میلیــون ریــال 

افزایش یافت.
بر اســاس این گزارش: با توجه به عملکرد و ســودآوری مناســب این شرکت در 
ســال ۱۳۹۹، هیات مدیره جهت رعایت مقررات و پذیرش ســهم نگهداری باالتر 
و ارتقای ظرفیت قبولی اتکایی داخلی پیشــنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴ هزار 
و ۴۲۴ میلیــارد ریال به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریــال معادل ۱۴۳ درصد از محل 
ســود انباشــته به مبلغ ۱٨ هزار و ۷۵ میلیارد ریال و اندوخته ســرمایه به مبلغ 

 ۲۵۰۰ میلیارد ریال را طی دو مرحله پیشــنهاد کرد که مورد تصویب ســهامداران 
قرار گرفت.

بر این اساس، سرمایه شرکت بیمه البرز در مرحله اول در سال جاری تا سقف ۲٨ 
هــزار و ٨۴٨ میلیارد ریال معادل ۱۰۰ درصد ســرمایه فعلی به صورت قطعی و تا 
سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳ درصد سرمایه فعلی در اختیار هیات مدیره 

در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران:  

بیمه آسیا در جلب اعتماد عمومی خوب عمل کرده است

طی دو مرحله

افزایش سرمایه ۱۴۳ درصدی بیمه البرز تصویب شد



ترقی اقتصادی : بالیای طبیعی در سراسر جهان باعث خسارت اقتصادی ۲۶٨ میلیارد 
دالری در سال ۲۰۲۰ شده است. بیمه تنها بخش کوچکی از این رقم را پوشش داده است.

حوادث شدید اقلیمی به شــبکه های برق، خطوط لوله گاز و سایر زیرساخت های انرژی 
آسیب می زند. این حوادث مدام کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به ویژه مکان هایی 
که سرمایه گذاری کافی در زمینه ارتقا و زیرساخت ها انجام نشده دارند را آزمایش می کند. 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به معرفی صنایعی که بیشترین آسیب را ممکن است از 

تغییرات اقلیمی متحمل شوند پرداخته کرده است.
بالیای طبیعی در سراسر جهان باعث خسارت اقتصادی ۲۶٨ میلیارد دالری در سال ۲۰۲۰ 
شده است. بیمه تنها بخش کوچکی از این رقم را پوشش داده است. تخمین خسارت بیمه 
شــده از بالیای طبیعی در سال ۲۰۲۰ حدود ۷٨ میلیارد دالر بوده است. با رشد سریع تر 
خسارات اقتصادی ناشی از فجایع نسبت به خسارات بیمه شده، سازگاری اقتصاد با تأثیرات 

مربوط به آب وهوا به یک اولویت اصلی اجتماعی تبدیل شده است.
تغییرات اقلیمی شدید می تواند بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به درآمد 
ناپایدار، هزینه های بیشتر، درآمد کم و حتی ورشکستگی شود. صنایعی که دارای بیشترین 

ریسک در مقابل تغییرات اقلیمی هستند، عبارتند از:
کشاورزی

ضربه ناگهانی سرما، امواج گرما، سیل، تگرگ و آتش سوزی می تواند محصوالت کشاورزی 

را از بین ببرد. حدود ۷۵ درصد از تولید جهانی کشاورزی بیمه نیستند. حتی اگر ریسک 
تغییرات اقلیمی تقریباً با ۶۰ درصد از تنوع عملکرد همراه باشد، بنابراین عاملی مهم در 

تأثیرگذاری بر تولید مواد غذایی و درآمد کشاورزان خواهد بود.
ساخت وساز

پروژه های ساختمانی با خطرات مختلف آب وهوایی مانند طوفان، رعدوبرق، باران شدید، 
گردباد و امواج گرما یا یخ بندان مواجه است. این اتفاقات ممکن است تأخیرهای قابل توجهی 
به دنبال داشته باشد حتی اگر این پروژه صدمات فیزیکی متحمل نشود باز هم خسارات 

شدید مالی خواهد دید.
گردشگری

صنعت گردشــگری به خصوص در برابر طوفان، ســیل و گردباد حساس است. تأثیر 
طوفان می تواند برای ماه ها و حتی سال ها تأثیر زیادی در صنعت گردشگری بگذارد. 
به عنوان مثال، گردشــگری ۶.۵ درصد از اقتصاد پورتوریکو را تشــکیل می دهد. این 
سرزمین در سال ۲۰۱۶ شاهد رکورد جمعیت ٨.۱ میلیون نفری بوده است. اما توفان 
ماریا در اکتبر ۲۰۱۷، این جزیره را ویران کرد. ســال ۲۰۱۹، تعداد گردشگرانی که 
از این جزیره بازدید کردند ۳۶ درصد کمتر از میزان سال ۲۰۱۶ است. برای آنهایی 
کــه بیمه بوده اند، بیمه امــالک دیر اقدام کرد و تســویه و پرداخت بدهی طوالنی 

شده است.

انرژی تجدیدپذیر
بــا تغییر قابل توجه تولید انرژی از باد، خورشــید و آب، خطرات آب وهوایی و اقلیمی به 
عامل مهم تبدیل شده است. تولید انرژی تجدیدپذیر می تواند به طور قابل توجهی تحت 
تأثیر حوادث آنی مانند طوفان، تگرگ، خشکســالی، سیل یا حوادث طوالنی مدت مانند 
تغییر الگوی باد قرار بگیرد. همچنین خطر دوره های طوالنی مدت عدم وجود باد یا منابع 

خورشیدی ناکافی هم وجود دارد.

 وضعیــت اقتصادی 
کشــور در شــرایط 
قــرار  ســختی 
گرفته به طــوری که ارزش پول ملی به صورت چشــمگیری 
کاهش یافته، تورم باالیی دامن گیر اقتصاد شــده، گرانی کمر 
تولیدکننده و مصرف کننده را شکسته و بیکاری به مرز بحران 
نزدیک شده است؛ اگر این روند ادامه یابد از گردونه اقتصاد دنیا 
حذف خواهیم شــد. هرچند در این بین تا زمانی که نفت برای 
صادرات داشته باشیم می توانیم بخشی از نیازهای جامعه را از 

طریق واردات تامین کنیــم؛ اما بعد از این باید منتظر بدترین 
شرایط باشیم.

بهای دالر در یک پروسه ٨ ساله از ۳ هزارو ٨۰۰ تومان به نزدیک 
۳۰ هزار تومان رسید، تورم از ۱۵.۶ در سال ۹۲ به ۳۶.۴ درصد در 
سال ۹۹ افزایش یافت، هرچند به علت تعدد نهادها و شاخص های 
محاسبه ای و برخی نگاه های سیاسی در بیان آمار نمی توان اعتماد 
کامل داشــت؛ اما توجه به همین اطالعات ارائه شــده هم مبین 

شرایط سخت و پیچیده اقتصادی است.
عده ای تمام تالش دارند تا این چالش های امروز اقتصاد را به گردن 
تحریم ها بیندازند، هرچند هیچکس منکر تاثیر تحریم ها نیست؛ 
اما باید بپذیریم که برخی سیاســت گذاری ها و اقدامات نادرست 
مدیرتی، موجب شــد تا ضریب آســیب پذیری اقتصاد تا این حد 

افزایش پیدا کند.
بــاال بودن ضریب خطای برنامه ریزی داخلی برای مقابله با جنگ 
اقتصادی و وارد شدن زیان های متعدد از یک سو و بیگانه دانستن 
نهادهای تخصصی و تشــکیالت صنفی بخش خصوصی از سوی 
دیگر را نباید در رسیدن به این نقطه از اقتصاد بیمار کشور، نادیده 
و بی اثر دانســت. متاسفانه در همین برهه زمانی، دولت و مجلس 

همواره خود را از مشاوره با این بخش ها بی نیاز دیدند.
بخش خصوصی برعلم آسیب شناســی مســلط بوده و بر دانش 
روش شناســی برون رفت از بحران ناشی از تحریم واقف است؛ اما 
نهادهای تصمیم گیر این واقعیت را نادیده گرفته و بدون بهره گیری 
از توانائی های آن اقدام به تصویب قانون و صدور بخشنامه می کنند. 
برای نمونه می توان به بســته های حمایتی مملو از ایراد در زمان 
تحریم و کرونا و ضوابطی مانند پیمان سپاری ارزی اشاره کرد که 
عالوه بر اینکه موجب بهبود شــرایط نشد بلکه زمینه  بروز بحران 

برای واحدهای اقتصادی را مهیا کرد.
حال با انتخاب ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس جمهور آینده و با 
توجه به نوع فعالیت ها و نگرش های او این امید وجود دارد که شاهد 
تغییر و تحول اساسی در نظام اداره کشور و اجرای قوانین باشیم.  

  در زمان ریاست او بر قوه قضائیه، تشکیالتی مانند ستاد پیگیری 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شعبه تخصصی ویژه برای 
پرونده های اقتصادی و مقابله با باندهای فساد تشکیل شد و اثرات 
مثبتی بر اقتصاد کشور داشت. در این مدت در بسیاری از پرونده ها 
حکم به نفع واحد تولیدی صادر شد و هزاران واحد تعطیل شده به 

چرخه تولید برگشتند.

شــواهد نشان می دهد رئیسی در راســتای مقابله با فساد و رانت 
حرکت می کند؛ اما این کافی نیســت. رویکرد مبارزه با فساد باید 
نهادینه شــده و تبدیل به عمل شود. حال امیدواریم برای اعمال 
تغییرات ساختاری در مدیریت کشور، نگاه ها و بینش او تاثیرگذار 
باشــد و بیش از این زمان را برای احیای اقتصاد کشــور از دست 

ندهیم.
ظرفیت ها و توانمندی های های بخش خصوصی  به مثابه چشم 
ســوم و بصیرتی اســت که به خوبی در مقاطــع مختلف، موانع، 
چالش ها و فرصت ها را رصد می کند. بدین ترتیب اســتفاده از این 
ظرفیت ارزشمند می تواند بهترین مکانیسم عبور از بحران اقتصادی 

کشور باشد.
به اســتناد قانون، اتاق هــا ماموریت ارائه مشــاوره اقتصادی در 
بخش هــای صنعتی، معدنی، کشــاورزی، بازرگانی و خدماتی به 
قوای سه گانه را دارند و در این راستا همه دستگاه های تصمیم ساز 
باید به مشورت های بخش خصوصی توجه کنند. از سویی صدور 
مجوزهای اقتصادی باید در اختیــار اتاق ایران که برآمده از متن 
بخش خصوصی واقعی است، قرار بگیرد. این امر در بهبود مستمر 

محیط کسب وکار موثر خواهد بود.

ترقی اقتصادی : متوسط قیمت اقالم خوراکي مانند سیب و خیار در محدوده هشدار 
قرار دارند و متوسط قیمت اقالمي مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله یا گاو و گوجه 
فرنگي در محدوده مطلوب اســت. متوسط قیمت اقالمي مانند پیاز و رب گوجهفرنگي 

بهتر از حد مطلوب هستند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار به بررســی تورم اقالم خوراکی در خردادماه 
پرداخته است. طبق این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکي در ماه جاري با 
ماه قبل نشــان می دهد بیشترین افزایش قیمت در کاالهاي منتخب مربوط به سیب 

زمیني )۱۴.۷ درصد(، گوجه فرنگي )۱۴.۳ درصد( و پیاز )۹.۹ درصد( هستند.
در ۲ قلم از کاالهاي منتخب تغییرات منفي است و بیشترین کاهش در قیمت ها مربوط 

به اقالم پرتقال )منفی ٨.٨ درصد ( و گوشت گوسفند )منفی ۲.۲ درصد( هستند.
 مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکي در ماه جاري با ماه مشابه سال قبل نشان می 
دهد در ۲ مورد از اقالم خوراکي منتخب، تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین 
افزایش قیمت در اقالم کره پاستوریزه )۱۲۱.۴ درصد(، مرغ ماشیني )۱۱٨.٨ درصد( و 
روغن مایع )٨۹.۰ درصد( مشاهده مي شود. کمترین میزان رشد در قیمت ها مربوط به 
اقالم سیب )۳.۹ درصد(، پرتقال )٨.۵ درصد( و رب گوجه فرنگي )۱٨.۰ درصد( است.

حد بحرانی کجاست؟
درادامه این گزارش، جهت بررســي روند تغییرات قیمت اقالم خوراکي از ســه حد 
مطلوب، هشــدار و بحراني استفاده مي شــود که به شرح زیر هستند: »حد مطلوب 
:حدي از قیمت کاالي منتخب اســت که با توجه به شــرایط کشور، نوسانات قیمت 
در اطــراف آن براي مصرف کننــده قابل قبول به نظر میرســد و کنترل قیمتها در 
ایــن محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شــد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه 
حداکثــر یــک درصد براي قیمت هر کاال در نظر گرفته شــده اســت که براي یک 
دوره یک ســاله ۱۲ درصد خواهد بود؛ حد هشــدار: حدي از قیمت کاالي منتخب 
اســت که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده اســت و در صورت ادامه منجر 
به افزایش تورم خواهد شــد. این حد بر اســاس افزایش ماهانــه حداکثر ۵.۱درصد 
بــراي قیمت هر کاال در نظر گرفته شــده اســت که براي یک دوره یک ســاله ۱٨ 
درصــد خواهد بود. عبور قیمتها از این حــد، بیانگر ضرورت برنامهریزي خاص براي 
کنترل قیمت هاســت؛ حد بحراني:حدي از قیمت کاالي منتخب است که نشان مي 
دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شــده اســت و این امر منجر به ایجاد تورم جهشي 
خواهد شــد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد براي قیمت هر کاال 

در نظر گرفته شده اســت که براي یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهدبود. در این 
 شرایط اتخاذ تصمیمات ســریع و اقدام عاجل و حتي مداخله مستقیم در بازار براي 

کاهش قیمت ها ضروري است.«
بررســي نمودار قیمت اقالم منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، 
هشــدار و بحراني قیمت ها نشان مي دهد در خرداد ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت حدود 
۷۱ درصد اقالم منتخب شــامل برنج ایراني درجه یک، برنج خارجي درجه یک، مرغ 
ماشیني، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایراني پاستوریزه، تخممرغ ماشیني، 
کره پاســتوریزه، روغن مایع، موز، پرتقال، سیبزمیني، لوبیا چیتي، عدس و، قند، شکر 
چاي خارجي بســته اي فراتر از حد بحراني قیمت ها قرار دارند. در خصوص اقالم مرغ 
ماشــیني، تخممرغ ماشیني؛ روغن مایع و ســیبزمیني تغییر جهت شیب به صعودي 

مشاهده مي شود و افزایش مجدد قیمت این کاالها دور از انتظار نیست.
متوســط قیمت اقالم خوراکي مانند ســیب و خیار در محدوده هشــدار قرار دارند و  
متوســط قیمت اقالمي مانند گوشت گوسفند، گوشــت گوساله یا گاو و گوجه فرنگي 
در محدوده مطلوب اســت. متوســط قیمت اقالمي مانند پیاز و رب گوجهفرنگي بهتر 

از حد مطلوب هستند

ترقی اقتصادی : محمدرضا طالیی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز امیدواری 
نسبت به اینکه تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از دستورکار مجلس 
خارج شده یا دســت کم به تعویق بیفتد، تصویب چنین طرحی را برای کسب وکارهایی 
که از این فضا برای معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود بهره می برند، آســیب زا 
توصیف کرد. طرح موســوم به »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« به رغم واکنش 
منفی افکار عمومی، قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. طرحی که 
به زعم فعاالن اجتماعی و صاحبان کســب وکارهای دیجیتال، منجر به ایجاد محدودیت 
برای کاربران شــبکه های اجتماعی و اینترنت و البته کسب وکارهای شکل گرفته بر این 

بستر خواهد شد. حاال اما این طرح بدون توجه به این مالحظات و عواقب در نوبت بررسی 
در صحن علنی قرار گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای فضای مجازی و کاربران 

آن رقم بزند.
محمدرضــا طالیی، عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران، با بیــان اینکه فعاالن اقتصادی 
کشــور، چه در حوزه فناوری اطالعات و کســب وکارهای نوین و چه در سایر بخش ها از 
ابزار شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی برای معرفی ظرفیت های تولیدی 
و صادراتی خود بهره  می گیرند، گفت: اگر طرح مجلس به تصویب برســد، به دلیل ایجاد 
محدودیت هایی که در آن پیش بینی شده، کسب وکارهای نوین آسیب جدی خواهند دید. 

به طور کلی، تصویب چنین طرحی، مشکالت عدیده ای را در حوزه اشتغال پدید خواهد 
آورد. عالوه بر این، انتقال دانش و فناوری نیز دچار مشکل  می شود.

طالیی در ادامه با اشاره به اینکه دنیا از فناوری اطالعات به عنوان موتور محرک اقتصادی 
بهره می گیرد، ادامه داد: دنیا نشان داده که از ابزار فناوری به عنوان لوکوموتیو رشد بهره 
گرفته و فرهنگ، اقتصاد و مسایل اجتماعی خود را متحول کرده است. حال آنکه محدود 
کردن اســتفاده از این ابزار در ایران، آسیب های فراوانی را به همراه خواهد داشت. از این 
رو، امیدوارم مجلس با توجه به این پیامدها از تصویب این طرح پرهیز کند یا با تعویق  آن 
و نظرخواهی از فعاالن اقتصادی، تصمیم بهینه ای برای مدیریت استفاده از این ابزار اتخاذ 
کند. رئیس کمیســیون فناوری اطالعات اتاق ایران، بازخورد منفی جامعه نسبت به این 
طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اینکه ایران صاحب شبکه ملی اطالعات باشد، ایده بدی 
نیست اما قطع ارتباط با دنیای خارج و ایجاد یک دیوار حول شبکه های اجتماعی مشکالت 

بیشتری را در آینده ایجاد خواهد کرد.

آینده بازار نفت و تصمیم اوپک پالس 
 براساس نظرات کارشناسی مطرح شده در حاشیه 
اوپک و فعاالن اقتصادی در حوزه انرژی، ورود بشکه 
های نفت ایــران میزان عرضه به بــازار را افزایش 
می دهــد و این افزایش عرضه، تعادل قیمت جهانی 
نفت را با میانگین دامنه قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ دالر 

برای فصل پاییز رقم می زند.
تحلیلگــران نفتــی، به خصوص آنهایــی که امروزه 
در کنــار اوپک پــالس قرار گرفته انــد، پیش بینی 
می کنند تا ماه آگوست طول خواهد کشید که برای 
تنظیــم تولید نفت تصمیم گیــری صورت بگیرد و 
در حقیقت عربســتان از این بن بســت خارج شود. 
چرا که این کشــور بیشــترین محدودیت تولید را برای خود قایل شــده بود. از طرفی، رفع 
تحریم های ایران و افزایش تولید نفت ایران و مخالفت کشــور امارات برای ادامه توافق اوپک 
پالس، تحلیلگران نفتی را واداشته که درباره مدت زمان اتخاذ این تصمیم مواردی را مطرح 
کنند. پیش بینی ها این است که حداقل از این لحظه ۶ هفته زمان خواهد برد تا اوپک پالس 
بتوانــد درباره زمان گام بعدی تولیدش تصمیم گیری کند. در نهایت انتظار داریم که در این 

تصمیم گیری، سعودی ها آنچه را که می خواهند به دست آورند.
پیشــنهاد عربستان سعودی و روسیه برای افزایش تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز که از اول ماه آگوســت تا ماه پایان دسامبر همین سال ۲۰۲۱ استوار بود مورد موافقت 
کشور امارات متحده عربی قرار نگرفت. اگرچه این پیشنهاد می توانست خطر عرضه در بازار 
را خنثــی و به کنترل روند صعودی قیمت ها کمک کنــد. احتمال افزایش جریان های نفت 
ایران به بازار، اوپک پالس را واداشــته که در اوایل ماه جدید، نمایش جدیدی را برای دنیای 

نفت به اجرا بگذارد.
قــرار بر این اســت که تولید نفت تعدادی از کشــورها و از جمله ایران به اضافه عربســتان، 
روســیه و امارات، افزایش پیدا کند. اما کشــور امارات به عنوان ســومین کشور تولیدکننده 
اوپــک و به نوعی متحد نزدیک عربســتان ســعودی، موافقت با هرگونه تولیــد را به تغییر 
ســطح مبنای تولید کشورش مشروط کرده اســت. به عبارتی عنوان کرده اول تکلیف تولید 
خود من را روشــن کنید، بعد به ســایر کشــورها بپردازید. آقای مزروعی، وزیر نفت امارات 
متحده عربی در مصاحبه ای که با شــبکه سی ان بی ســی اظهار کرد که همه تولیدکنندگان 
در ایــن زمینــه در اوپک فــداکاری کردند، اما متأســفانه امارات متحده عربی، بیشــترین 
فــداکاری را انجام داد و یک ســوم از ظرفیــت تولیدش را به مدت دو ســال غیرفعال کرد. 
به گفته او موقعیت این کشــور از نظر مقایســه ظرفیت تولید با ســطح تولید بدتر شــده 
 اســت. بنابراین، ایــن توافق باید بــه توافق جدیــدی بیانجامد و منجر بــه افزایش تولید 

این کشور شود.

براســاس گزارشــی هم که پایگاه اویل پرایس منتشر کرده، کشــور امارات ظرفیت تولیدی 
حــدود ۴ میلیون بشــکه ای در روز را دارد. تولید این کشــور در پایان ســال ۲۰۲۰، حدود 
۲ میلیــون و ۵۹۰ هــزار بشــکه در روز بوده  که می تواند به ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار بشــکه 
در روز افزایــش پیــدا کند، هرچند مقامات امارات روی عدد ۳ میلیون بشــکه تاکید دارند. 
در این قضیه احتمال برگشــت بشــکه های نفت ایران به بازار وجــود دارد. باتوجه به مرحله 
اول رفع تحریم ها نســبت به کشــور ژاپن و کره جنوبی این موقعیت برای ایران وجود دارد 
که بتواند به کشــورهای ســنتی خودش صادرات نفت را شــروع کند. ۵ کشــور سنتی که 
شــامل هندوســتان، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه می شــوند، می توانند موقعیت ایران 
را در وضعیــت بهتــری قرار دهند و مــا از وضعیت صادرات نفت خودمــان که در محدوده 
 کمتــر از ۷۰۰ هزار بشــکه تا یک میلیون بشــکه در روز اســت را به بیــش از ۲ میلیون 

بشکه در روز برسیم.
ولی در این مقطع که گزارش و شــایعه ها مبنی بر توافق عربستان و امارات به منظور افزایش 
تولید شــنیده می شــود، اگر ما نگاهی به تولیدات کشور امارات و مقایسه با عربستان و نبود 
و جای خالی ایران در این مجموعه بیاندازیم، متوجه می شــویم که ســرانجام، اوپک باید در 
این زمینه تصمیم گیری کند و بتواند میزان تولید کشــورها را به ســطح منطقی خودشــان 
برســاند. هرچند که عربستان بیشترین محدودیت را برای تولید خودش به وجود آورده بود، 
اما امارات حدود ۴ درصد از تولید جهان را دارد، کمتر از ۱٨ درصد ســهم امریکا است، ۱۲ 
درصد متعلق به روســیه است، ۱۲ درصد عربســتان سعودی در اختیار دارد. این ها رقم های 
باالیی اســت و حجم حضور ایران، عددی کمتر از دو درصد اســت، بنابراین تأثیر اندکی در 

مجموع تولید جهانی داریم.
باتوجــه  به کاهش ذخیره هــای نفت در ایاالت متحــده امریکا به خاطــر افزایش مصرف و 
واکسیناســیون در سطح جهانی، نگرشــی جدیدی به وجود آمده که اگر نوع جدید ویروس 
کرونــا و تأثیر منفــی آن در اقتصاد جهانی به وجود آید، مجــدداً تقاضای نفت کاهش پیدا 
می کند. اما در وضعیت فعلی ما در هفته گذشــته افزایش قیمت نفت را داشتیم، هم از نظر 
حجم تولید و هم از نظر قیمت. میزان افزایش ۱.۵ تا ۲ دالر در هر بشــکه بود. قیمت نفت 
جهانی هم از مرز ۷۵ دالر در هر بشــکه عبور کرد. به دلیل مصرف باالی ســوخت و افزایش 
تولید که باعث شده سطح تقاضا بیشتر از عرضه شود، قیمت نفت و فراورده های هیدروکربنی 

از جمله بنزین در امریکا افزایش پیدا کرده است.
با این حال، در صورت محدودیت های کرونا، ســطح عرضه نمی تواند همپای سطح تقاضا در 
بازار برســد و اینجا می تواند موقعیت خوبی برای بازار ایران باشــد که براساس مذاکراتی هم 
که در تصحیح برنامه های برجام صورت می گیرد، می تواند شرایط جنگ قیمتی را مهار کند.

براســاس نظرات کارشناسی مطرح شده در حاشیه اوپک و فعاالن اقتصادی در حوزه انرژی، 
ورود بشــکه های نفت ایران میزان عرضه به بازار را افزایــش می دهد و این افزایش عرضه، 
تعــادل قیمت جهانی نفت را با میانگین دامنه قیمتــی بین ۶۵ تا ۷۰ دالر برای فصل پاییز 

رقم می زند.
عالوه بر این، گروهی دیگر از کارشناســان پیش بینی می کنند در صورت توافق و فعال شدن 
برجام و افزایش تولید نفت ایران، که با افزایش تولید امارات و عربستان و افزایش سهم ۱.۲ 
درصدی روســیه همراه است، قیمت نفت می تواند در پاییز امسال به رقمی حدود بین ۶۵ تا 
۶٨ دالر تثبیت شــود. شرایط ایران هم در این موقعیت می تواند باعث افزایش صادرات نفت 

و در حقیقت ارزآوری در اقتصاد ملی کشور شود.  
ضمناً توجه داشته باشید که عربستان نمی خواهد تولید نفت بیش از حد افزایش یابد. دلیلش 
هم این اســت که تغییر سهمیه امارات باعث می شود کشورهای دیگری مثل روسیه، چنین 
تقاضایی را مطرح کنند. از سوی دیگر اگر توافق هسته ای ایران با غرب به نتیجه برسد، ایران 

هم تا پایان سال یک میلیون بشکه در روز به بازار اضافه می کند.
در این شرایط چه انتظاری از اوپک و متحدانش می رود؟ سه سناریو مطرح است:

اول اینکه کشــورها از این به بعد هرچقدر بخواهند دســت به تولیــد نفت می زنند و جنگ 
قیمتی در می گیرد. تحلیلگران می گویند این سناریو کمترین احتمال را دارد.

گزینه دوم این است که توافق جدیدی در اوپک حاصل نمی شود و کشورها به همان سهمیه 
فعلــی خودبســنده می کنند. این یعنی افزایش تولیدی که بــازار انتظار دارد رخ نمی دهد و 
ازآنجایی که تقاضای نفت به خاطر تعطیالت تابســتان و ســفرها باال می رود، احتمال افزایش 

قیمت شاید به بیش از بشکه ای ٨۰ دالر وجود دارد.
امــا ســومین و محتمل تریــن ســناریو، مصالحــه اســت. این یــک احتمال اســت که 
امــارات و کشــورهای دیگــر اجازه داشــته باشــند تولیــد نفت خــود را موقتــاً افزایش 
 دهنــد. البتــه حتی اگــر توافقی هم حاصل شــود، اختالف ها به نوســان قیمتی بیشــتر 

منجر خواهد شد.

سازندگان مسکن ملی یک لگنه پا معطل ارزانی سیمان

بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر!
ترقی اقتصادی : با اینکه سیمان در بورس کاال عرضه می شود 
و همــه افراد دارای کد بورســی می توانند دســت کم ۱۰ تن 
خریــداری کنند، به دلیل ماهیت ســیمان هنوز قیمت گذاری 

سنتی سیمان در بازار وجود دارد.
به دنبال صعود قیمت هر پاکت ســیمان بــه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومــان، پروژه های اقدام ملی مســکن دچار اختالل شــده و 
سازندگان امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات سیمان 
و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کار ها را از سر بگیرند؛ 
در عین حال تولیدکنندگان ســیمان از چنبره زدن ۳۰ نفر در 

بازار محصوالت خود سخن می گویند.
به گزارش ایسنا، قطعی برق کارخانجات، کاهش عرضه سیمان 
و افزایــش قیمت از حدود ۳۵ هــزار تومان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومان به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاه های ساختمانی بخش 
خصوصــی و طرح اقدام ملی مســکن بروز پیــدا کرد. محمود 
محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرســازی ـ در گفتگو با ایسنا 
گفت که به هر حال افزایش روز های اخیر قیمت سیمان و فوالد 

در سرعت اجرای پروژه های مسکن ملی تاثیرگذار بوده است.
وزارتخانه های نیرو و صمت توافق کرده اند برق شبانه کارخانجات 
از ساعت ۲۴ تا ٨ صبح وصل شود و کارخانه های سیمان در شب 
با ۱۰۰ درصد و در روز با ۳۰ درصد توان کار کنند. این مســاله 
امیــدواری را برای کاهش قیمت ها ایجــاد کرد. رئیس انجمن 
سیمان هم وعده داد: از لحظه ای که برق کارخانجات به صورت 
مســتمر وصل و تولید سیمان شروع شــود حداکثر فاصله بین 
دو الی ســه هفته زمان می برد تا قیمت تعــادل پیدا کند و به 

قیمت های قبلی باز گردد.
رضا جمارانیان با تقســیم بندی قیمت سیمان به قبل و بعد از 
قطع برق گفت: »در زمستان ۱۳۹۹ قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ 
کیلویی طبق مصوبه ۱۶ هزار تومان بود که با همین نرخ از درب 
کارخانه به بازار بورس می رسید. اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و 
واسطه ها آن را می خریدند تا به مصرف کننده می رسید به ۵۰ تا 

۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می کرد«. این عدد ما را به یک مبلغ 
۶۰۰۰ میلیارد تومانی می رساند که به جیب دالالن روانه شد.

با اینکه ســیمان در بــورس کاال عرضه می شــود و همه افراد 
دارای کد بورســی می توانند دست کم ۱۰ تن خریداری کنند، 
به دلیل ماهیت ســیمان هنوز قیمت گذاری ســنتی ســیمان 
در بازار وجود دارد. هم اکنون ۴۴ شــرکت ســیمانی در بورس 

کاال پذیرش شــده اند که این تعــداد ۷۰ درصد ظرفیت تولید 
ســیمان کشــور را در اختیار دارند. اما بنا به گفته ســیدجواد 
جهرمــیـ  معاون بــورس کاالـ  منافع ۳۰ درصــد باقی مانده 
به اندازه ای اســت که نمی خواهند وارد بورس شــوند؛ بنابراین 
توافق شــده ســایر شــرکت ها طی هفته های آینده در بورس 
پذیرش شــوند، اما وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون بخشی 
 از وزارتخانــه مخالــف و بخشــی دیگر موافق عرضه ســیمان 

در بورس هستند.
در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ نفر کد برای خرید سیمان دریافت 
و ۱۴۰۰ نفــر خرید کرده اند. ســازمان بورس موافقت کرده هر 
فردی که کد بورســی در اختیــار دارد می تواند حداقل ۱۰ تن 
سیمان خریداری کند که از هفته های آینده اعالم خواهد شد تا 
مشتریان برای خرید سیمان مشکل نداشته باشند. البته خرید 
باید در ســامانه جامع تجارت و سامانه انبار رصد شود تا فردی 
که خرید انجام داده کاال را به کجا برده و در زنجیره چه اتفاقی 

برای کاال افتاده است.
این موضوع که تا چه حد باید به برگشــت قیمت ســیمان به 
نرخ های قبل از قطعی های برق امیدوار باشیم یک موضوع است، 
اما وجود دالالن و واســطه ها هنوز این بخش را آزار می دهد؛ تا 
جایی که رضا جمارانیان ـ رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت 
ســیمانـ  دو شب قبل در یک برنامه تلویزیونی از وجود۳۰ نفر 
واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده اند 
صحبت کرد. به گفته جماران، این عده بیش از ۱۵ ســال است 

که بازار سیمان را در دست دارند.

صنایعی که بیشترین صدمه را از تغییرات اقلیمی می بینند

آینده صنایع وابسته به تغییرات آب وهواست

چطور خطای برنامه ریزی را کاهش دهیم 

در خرداد ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقالم منتخب فراتر از حد بحراني قیمت ها قرار داشته اند

کدام کاالها از حد بحرانی تورم عبور کرده اند؟

عواقب تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
مجلس دور شبکه های اجتماعی خط  می کشد؟

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۰7 - نیمه دوم تیر ۱4۰۰

دیدگاه

 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
رضا پدیدار

 رئیس اتاق سنندج
سید کمال حسینی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هشتم-شماره ۱۰7 - نیمه دوم تیر ۱4۰۰

تورم در امریکا در حال رشد است

سکه  ای که با شوخی آغاز کرد اما جدی شدرشد اقتصاد ایاالت متحده به انتها رسیده است؟
ارزهای رمزپایه در گذشته نه  چندان دور رشدهایی را تجربه 
کرده  اند.  داج  کوین                                                         یکی از ارزهای رمزپایه اســت که رشــد 
چشمگیری داشته است. در واقع ،                                     در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ 
به باالترین حد خود رسیده است. حمایت گسترده  ای که از مدیرعامل تسال و سایر افراد مشهور به دست 

آورده، اعتماد سرمایه  گذاران را افزایش داده است.
 داج  کوین مانند هر ارز رمزنگاری  شده دیگری نوسانات قیمت باالیی را در سال گذشته تجربه کرده است. 
به طور دقیق ،                                     ۷۷۴ درصد جهش در برابر دالر آمریکا داشته است. در ژوئیه سال ۲۰۲۰ ،                                     ارز رمزنگاری  شده 
از ۰.۰۰۲۲٨۶ جهش کرد ،                                     و در عرض چند روز به طور تقریبی دو برابر شد و به ۰.۰۰۴۵۴۳ دالر رسید. 
عالوه بر این ،                                     حرکت صعودی داج  کوین سال را با افت قیمت آغاز کرد اما در ۲ ژانویه از ۰.۰۰۵۴۰۵ دالر 

به ۰.۰۱۱۴۲۷ دالر دو برابر شد.
در ٨ فوریه ۲۰۲۱ ،                                     قیمت داج  کوین با باالترین قیمت ۰.۰٨۲۶۰۵ دالر روبرو شد. حرکت صعودی سقف 
این بازار را به ۱۰.۷ میلیارد دالر رساند. این روند در حال حاضر به عقب برگشته است که به نظر  می                رسد 

یک عقب گرد جزئی است. با این حال ،                                     نمی  توان پیش  بینی کرد که همیشه روند صعودی را داشته باشد.
در حال حاضر ،                                     قیمت در حدود اوج قبلی ۰.۰۵۱۷۹۳ دالر اســت که در ژانویه ۲۰۲۱ رســیده بود. این 
قیمت  می                تواند آزمایشــی باشد ،                                     که به پشتیبانی ما تبدیل خواهد شد. در حالی که قیمت در حال حاضر 
در روند نزولی قرار دارد ،                                     بسیار خردمندانه است که منتظر بمانیم و ببینیم که قیمت در این مرحله چگونه 

رفتار خواهد کرد.
اگرچه ما نمی  توانیم قیمت داج  کوین را با اطمینان کامل پیش  بینی کنیم ،                                     اما محتمل  ترین کار محتاطانه 
عمل کردن در این بازار است. به ظاهر این با یک سکه شوخی آغاز کرده است ،                                     یا بهتر بگوییم برای هجو 
کردن سکه  های رمزپایه مشکوک در حال تکثیر است. اما رشد آن هیچ شوخی نبوده است. در حال حاضر ،   

                                  رتبه ۱۰ جهانی را در بازارهای ارز دیجیتالی دارد. افزایش از ۰.۰۰۰۲۳۲ دالر در ســال ۲۰۱۳ به قیمت 
فعلی ۰.۰۵ افزایش ۲۱۰۰۰ درصدی را نشان  می                دهد.

تایید اخیر افراد مشهور ارز رمزپایه »جوک« را تحت تأثیر قرار داده است. سری توییت  های ایالن ماسک، 
مدیرعامل تسال، یکی از باالترین عوامل افزایش قیمت داج  کوین است. ژن سیمونز همچنین به تازگی فاش 
 Snoop است در حالی که خواننده معروف اسنوپ داگ آلبوم تغییر یافته  ای به نام DOGE کرد که مالک
Doge را منتشر کرد. اگر افراد مشهور این شیفتگی خود را به داج  کوین ادامه دهند ،                                     قیمت آن همچنان 
افزایــش پیدا خواهد کرد. حرکت صعودی  داج  کوین                                                         تا آوریل ادامه خواهد داشــت. طبق پیش  بینی  های 
کارشناســان داج  کوین                                                         ،                                     در ابتدای آوریل ،                                      داج  کوین                                                          به ۰.۰۵۹۵۰۲۳ دالر خواهد رسید. حداقل قیمت در 
حدود ۰.۰۵۰۹۲۰۵ دالر خواهد بود ،                                     در حالی که انتظار  می                رود حداکثر به ســمت ۰.۰۷۴٨٨۳۱ افزایش 
پیدا کند. در پایان ماه انتظار  می                رود قیمت به ۰.۰۵۹۹۰۶۵ دالر برسد. در ماه ژوئن انتظار  می                رود قیمت 
به ۰.۰۷۵۴۲۲۵ دالر برســد و در روند کاهشی به ۰.۰۵۱۲٨۷۳ دالر برسد. پیش  بینی  می                شود قیمت در 
پایان ماه ۰.۰۶۰٨۲۵٨ دالر معامله شــود. به همین ترتیب ،                                     انتظار  می                رود که  داج  کوین                                                         در ماه جوالی به 
۰.۰۷۶۶۷۳۳ دالر برسد. البته حداقل پیش  بینی  می                شود ۰.۰۵۲۱۳۷٨ دالر معامله شود. در پایان ماه به 

۰.۰۶۱۳۳٨۶ دالر  می                رسد.
پیش  بینی  می                شود که حرکت صعودی  داج  کوین                                                         در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد. معامالت 
TradingBeasts  همچنین پیش  بینی  می                کند که ارز رمزنگاری  شده در ابتدای ماه با ۰.۰۶۱۳۳٨۶ دالر 
معامله شود و ماه را با ۰.۰۶۱۹۱۰۴ دالر ببندد. در طول ماه ،                                     قیمت به باالترین حد در ۰.۰۷۷۳٨٨۰ دالر و 
در پایین  ترین سطح به ۰.۰۵۲۶۲۳۹ دالر خواهد رسید. در ماه سپتامبر قیمت  داج  کوین                                                         به باالترین قیمت 
۰.۷٨۱۵۵۴ دالر افزایش خواهد یافت. مانند بقیه ســال  ها ،                                     افرادی که به دنبال سود هستند همچنان از 
اکتبر تا دسامبر بازار را کنترل خواهند کرد. پیش  بینی  می                شود قیمت این محصول در ماه اکتبر به باالترین 
سطح از ۰.۰۷۹۴۷۰ دالر برسد و در نوامبر به ۰،۰۷۹٨۱۵۴ دالر برسد. افراد بیشتری به طور احتمالی به 
بازار پیوسته و قیمت را برای آزمایش منطقه مقاومت در ماه دسامبر تکان  می                دهند.  داج  کوین                                                         تا پایان سال 

حداقل با قیمت ۰.۰٨۷۰۰۶ دالر معامله  می                شود.
سایت تریدینگ بیتس پیش  بینی  می                کند که قیمت  داج  کوین                                                         در ژانویه ۲۰۲۲ از ۰.۰٨۱ دالر عبور کند. در 
نهایت ،                                     در فوریه ۲۰۲۲ در باالترین قیمت ۰.۰٨۲۶۶۴۰ دالر به فروش خواهد رسید. پیش بینی  می                شود 
که حرکت صعودی در طول سال ادامه پیدا کند. قیمت ارز رمزنگاری  شده به حداقل ۰.۰۶۴۰۳۷۷ دالر و 

حداکثر ۰.۰۹۴۱۷۳۱ دالر  می                رسد.

ترقی اقتصادی : اقتصــاد امریکا در حال بازگشــت به 
حالت عادی اســت و میلیون ها کارگر حاشیه ای امریکایی 
به مشــاغل خود باز خواهند گشت. این بدان معناست که 
بازگشت تدریجی به میانگین رشد اقتصادی صورت خواهد 

گرفت.
پیش بینی می شــود اقتصاد ایاالت متحده در سه ماه دوم 
ســال رشد جنجالی دیگری داشته باشد، قبل از اینکه آرام 
بگیرد و شروع به کاهش کند. سی ان بی سی گزارشی در این 

باره منتشر کرده است.
طبق نظرســنجی FactSet، پیش بینی می شــود تولید 
ناخالــص داخلی برای دوره آوریل تــا ژوئن در امریکا ۹.۲ 
درصد شــتاب بگیــرد. وزارت بازرگانی این کشــور اولین 
برآورد خود را برای تولید ناخالص داخلی ســه ماه دوم روز 

پنجشنبه منتشر خواهد کرد.
در جهانی قبل از همه گیری این می توانســت رشد ساالنه 
در ســریع ترین سطح از ســه ماه دوم سال ۱۹٨۳ تاکنون 
باشد. اما اوضاع در شرف تغییر است. این رشد بعد از رکود 
بزرگ و ناشــی از تولید و سیاست های مختلف برای مقابله 

با کرونا بوده است.
اقتصاد امریکا در حال بازگشــت به حالت عادی اســت و 
میلیون ها کارگر حاشــیه ای امریکایی به مشــاغل خود باز 
خواهند گشت. این بدان معناست که بازگشت تدریجی به 

میانگین رشد اقتصادی صورت خواهد گرفت.
 Moody’s Analytics مارک زندی، اقتصاددان ارشــد
می گوید: رشد اوج گرفته بود و در نیمه دوم امسال اقتصاد 

کمی کند خواهد شــد. در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با کم رنگ 
شدن حمایت ملی این کندی بیشتر می شود. خطوط رشد 
به طور عمده توســط سیاست های مالی طی ۱٨ ماه آینده 

شکل می گیرد. حاال این روند کند شده و ممکن است سال 
آینده در این زمان کاماًل متوقف شود.

تا اقتصاد به این نقطه برســد، مســیری  طوالنی طی شده 
اســت. اقتصاد امریکا تقریباً به قبــل از همه گیری نزدیک 

شده است.
طبق یک سنجش در حال اجرا توسط Jefferies، قبل از 
اینکه کووید ۱۹ همه چیز را زیرورو کند، تولید سراســری 

در ۹٨.۶ درصد در سطح طبیعی قرار داشته است.
ایــن شــرکت بــرای اندازه گیری نســبت به اکنــون از 
شــاخص های زیادی استفاده کرده است. طبق این بررسی 
برخی از زمینه ها مانند اشتغال و سفر هوایی عقب مانده اند 
اما خرده فروشی و مسکن کمک کرده است که فعالیت های 
سراسری کمی باالتر از ســطح ۲۰۱۹ و رقم ۹٨.۶ درصد 

قرار بگیرند.
اما تداوم چنین رشــد سریعی در رشــد اقتصادی دشوار 
خواهد بود. افزایش شــدید تورم ناشــی از محدودیت های 
عرضه و تقاضای کالن مربوط به بازگشایی اقتصاد به تولید 
ضربه خواهد زد. برخی از کارشناســان و مسئوالن از جمله 
جنت یلن، وزیــر خزانه داری هشــدار داده اند که افزایش 
قیمت ها احتماالً حداقل برای چند ماه ادامه خواهد داشت.

بنابرایــن تورم به همراه کم رنگ شــدن حمایت های مالی 
به عنــوان محدودیت های رشــد در ماه هــای آینده تلقی 

می شود.

دیدگاه

ترجمه: متین دخت والی نژاد
مایکل کوچار، فایننس اکسپرس

راهنمای تجــاری ۹ صفحه ای هنگ 
کنگ که به طور مشــترک توســط 
وزارت امــور خارجــه، خزانــه داری 
بازرگانــی و امنیــت داخلــی امریکا 
منتشر شده اســت، هشدار می دهد 
که شرکت های امریکایی با تعدادی از 
ریسک های ناشی از قانون امنیت ملی 

چین در هنگ کنگ مواجه هستند.
دولــت بایدن روز جمعه به کســب و 
کارهای فعال در هنگ کنگ نســبت 
به خطرات گســترده مالی و نظارتی 
هشــدار داد چرا که چیــن همچنان 
آزادی هــای سیاســی و اقتصــادی 
در این قلمــرو را محــدود می کند. 

سی ان بی ســی گزارشــی دراین باره 
منتشر کرده است.

راهنمای تجــاری ۹ صفحه ای هنگ 
کنگ که به طور مشــترک توســط 
وزارت امــور خارجــه، خزانــه داری 
بازرگانــی و امنیــت داخلــی امریکا 
منتشر شده اســت، هشدار می دهد 
که شرکت های امریکایی با تعدادی از 
ریسک های ناشی از قانون امنیت ملی 

چین در هنگ کنگ مواجه هستند.
طبق این اطالعیه مشــورتی، مشاغل 
بــدون ضمانت نامه با خطرات مرتبط 
با نظــارت الکترونیکی، تســلیم داده 
هــا و اطالعات به مقامات و همچنین 

دسترســی محدود به اینترنت مواجه 
هستند.

آنتونــی بلینکن، وزیر امــور خارجه 
امریــکا در بیانیــه ای گفــت: پکن 
پاسخگویی، حکمرانی شفاف و توجه 
به آزادی های فردی و قول خود مبنی 
بر ترک هنگ کنگ برای ۵۰ سال را 

نقض کرده است.
این دیپلمات ارشــد گفــت: در برابر 
که ســال گذشــته  پکن  تصمیمات 
خواســته هــای دموکراتیــک مردم 
هنــگ کنگ را نادیده گرفته اســت، 
مــا اقداماتی انجام می دهیم. امروز ما 
یک پیام واضح ارســال می کنیم که 

ایــاالت متحده قاطعانه در کنار هنگ 
کنگ است.

دولــت بایدن همچنین به دلیل نقض 
خودمختاری هنگ کنگ، هفت مقام 
چینی را تحریم کرده اســت. سفارت 
چین در واشــنگتن دراین باره اظهار 

نظر نکرده است.
اوایل هفته، دولت بایدن به کســب و 
کارهایی که در اســتان سین کیانگ 
چین سرمایه گذاری کرده اند، هشدار 
داد. این هشــدار همراه با اســتناد به 
شــواهد فزاینده نسل کشــی و سایر 
موارد نقض حقوق بشر در این منطقه 

شمال غربی چین است.

قانون گسترده  از  واشــنگتن صریحا 
امنیــت ملی پکن که در ژوئن ســال 
۲۰۲۰ بــا اهــداف محــدود کردن 
اســتقالل هنگ کنگ و توسط حزب 
کمونیســت چین تصویب شده است 
انتقــاد کرد. مایــک پومپئــو، وزیر 
امــور خارجــه وقت ایــاالت متحده 
هــم این اقــدام را حمله بــه حقوق 

 و آزادی هــای مــردم هنــگ کنگ 
توصیف کرد.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق 
اندکی بعــد، قانونی را بــرای اعمال 
تحریم هــا علیه چین در پاســخ به 
تداخل در استقالل هنگ کنگ امضا 
کرد. او بعد از به اقدامات ترجیحی با 

هنگ کنگ خاتمه داد.

ترقی اقتصادی : جنگ چین بــا بیت کوین با ایجاد 
آخرین محدودیت برای استخراج رمزارزها در این کشور 

به مرحله ای دیگر رسیده است.
بانک مرکزی چین روز گذشــته اعالم کرد یک شرکت 
که مشــکوک به ایجاد نرم افزارهــای معامالت ارزهای 
مجــازی بوده را می بندد. بانک مردم چین در پکن هم 
چنان به موسساتی که هر نوع خدماتی درباره رمزارزها 
ارائه می کننــد، از جمله خدمــات بازاریابی یا تامین  

هشدار داده است.
به گزارش ســی ان بی سی، این نخستین بار نیست که 
دولت اقتدارگرای چین به طور سلبی با مسائل ارزهای 
مجازی برخورد می کند. در سال ۲۰۱۳، چین پرداخت 
هــای مبتنی بر بیت کوین را ممنــوع کرد. هم چنین 
فروش توکن ها از ســال ۲۰۱۷ در چین ممنوع و قرار 
شــد محدودیت مبادالت رمزارزها تا سال ۲۰۱۹ ادامه 
پیدا کند.به طور معمول، پس از هر بار سختگیری پکن 
درباره رمزارزها، محدودیت ها کمتر اعمال می شد. اما 

محدودیت های اخیر، متفاوت به نظر می رسد.
در مــاه می، چین با موسســات مالی و شــرکت های 
پرداختی که خدمات ارزمجازی ارائه می کردند برخورد 

کرد. در ماه ژوئن، چندنفر ازکســانی که مشــکوک به 
اســتفاده از ارزهای مجازی به روش هــای غیرقانونی 
بودند، دســتگیر شــدند. هم چنیــن، در همین ماه، 
نهادهای نظارتی بانک ها و کسب وکارها را برای توقف 
تامین خدمات رمزارزها در فشــار گذاشــتند. عالوه بر 
این، ویبو، توییتر چینی، حساب های مربوط به ارزهای 

دیجیتال را به حال تعلیق درآورد.
درماه جوالی، برخورد شدید پکن با استخراج کنندگان 
بیت کوین، بیش از نیمی از توان اســتخراج بیت کوین 

در جهان را به تاریکی فرو برد. 
فــرد تایــل، از مدیران موسســات تامیــن و مبادالت 

ارزمجــازی در ایــن باره گفت:»دولــت چین هرکاری 
می کند تا ارزهای مجازی از سیســتم مالی و اقتصادی 

چین ناپدید شود«.
نیــک کارتر، هــم بنیانگذار کســل آیلنــد ونچر می 
گوید:»همه ما تعجب کردیم«. یک نظریه این است که 
این برخوردها را بخشی از تالش دولت کمونیست چین 
پیش از جشن صدسالگی حزب کمونیست برای وسیع 

تر شدن دایره اقتدار در نظر بگیریم.
کارتــر می گوید:»آن ها هر نــوع رفتار نامطبوع از نظر 
خودشان را حذف می کنند«. و ارزهای دیجیتال مدت 
هاســت که به عنوان مترادف جرم و بزهکاری در نظر 
گرفته می شود. برای مثال، توکن پونزی در یک پروژه 
چینی، ۵.۷ میلیارد دالر از سرمایه گذاران کالهبرداری 
کرد و در نهایت ده ها نفر دســتگیر شــدند. کارتر می 
گویــد چنین تجربه هایی در خاطره تصمیم گیرندگان 

چینی ماندگار شده است.
یک نظریــه دیگر می گویــد برخورد دولــت چین با 
رمزارزهــا نوعی جاده صاف کردن بــرای ارز دیجیتال 
چینی یا همان یوآن دیجیتال اســت که بانک مرکزی 

چین  از سال ۲۰۱۴، برای ایجاد آن اقدام کرده است.

بهترین رهبران کســب وکارها، مدیرانی اند که تصمیم های حســاب شده را اجرا 
می کنند تا اعتماد مشــتریان را در شرایط بحرانی مثل همه گیری کرونا از دست 

ندهند.
 بحران همه گیری کرونا، نامحتمل ترین بحرانی بود که صاحب یک کســب وکار 
می توانســت پیش بینی کند. کرونا خطوط تولیــد را تعطیل کرد. کارگران را در 
خانه ها نشــاند و  بر بدهی های تلنبار شده افزود. مسیر های تامین مواد اولیه را 
بســت و زنجیره های تامین را قطع کرد. کرونا را می توان یکی از بی سابقه ترین 

بحران هایی دانست که در محیط کسب وکار در جهان بروز کرد.
با گذشــت بیش از یک سال از همه گیری این ویروس، شکل گیری پروتکل های 
بهداشتی و ساخت و تزریق واکسن کرونا، راه های سازگاری با شرایط همه گیری 
معلوم شده  اما این سازگاری، در عمل به این سادگی که از آن می نویسیم، نیست. 

براساس تخمین آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، هزینه های اقتصادی 
جهانی در ســال ۲۰۲۰، به یک تریلیون دالر رسیده است و این رقم به دلیل عدم 
قطعیــت در طول این بیماری همه گیر، در حال افزایش اســت. این عدم قطعیت 
باعث شــده مدیران کسب وکارها در شــرایط جنگی قرار بگیرند. به این معنا که 
باید با هر تغییر ناشــی از تحوالت کرونایی، روش ها و رویه های مدیریت کســب 

وکار خود را تغییر دهند.
صنایع غذایی در دوره همه گیری کرونا در ایران و جهان به مثابه کشــتی نجات 
عمل کرد. با تغییر رویکردهای بهداشــتی مردم و تمایل بیشــتر به اســتفاده از 
محصوالت غذایی صنعتی، فرصتی برای این شــرکت ها ایجاد شــد تا با افزایش 
عرضه محصوالت خود در دوره همه گیری کرونا، نقشــی بزرگ در تامین امنیت 
غذایــی ایفا کنند. باوجود این فرصت بزرگ، هدایــت صنایع غذایی برای مدیران 
آن بی دردسر نبود. در کنار شایعه هایی که هرازچندگاهی صنایع غذایی ایران را 
مورد هدف قــرار می داد، مدیریت صنایع غذایی با وجود کرونا، بحرانی تازه برای 
آن ها بود. بحرانی که تاب آوری در آن و حفظ بقای شرکت ها، موضوعی مجزا از 

استفاده از فرصت ها بود.
یــک پژوهش ایرانی در  ارزیابی صنایع غذایی در اســتان گیالن، عملکرد مدیران 
این مجموعه ها را پس از همه گیری کرونا بررســی کرده است. رهبری پایدار در 
مواجهــه با همه گیری جهانی کرونــا، به عنوان پدیده محوری در این پژوهش در 
ارتباط با صنایع غذایی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در شرایط 
متغیری مثل همه گیری کرونا، اجرای تصمیم های درســت و ارســال پیام دقیق 
کار دشواری برای کســب وکارهاست اما نکته مهم، صداقت در ارتباط با مخاطب 
شــرکت هاست. این موضوع در رابطه با کســب وکارهایی که محصول یا خدمتی 
را متناســب با شرایط ســخت تولید می کنند، صادق است. همه فعالیت ها  باید 
حســاب شده باشد، غیر از این، ممکن است مشــتریان تصور کنند سازمان ها در 

حال سوءاستفاده از این شرایطنند.

ایاالت متحده درباره خطرات تجارت شرکت ها در هنگ کنگ هشدار داد

جنگ تجاری آمریکا و چین تمامی ندارد

محدودیت های پی در پی برای رمرارزها

چین شمشیر را از رو بسته است

کسب وکارها در بحران کرونا چطور دوام می آورند؟

صداقت بهترین سیاست است
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰7 - نیمه دوم تیر ۱4۰۰

ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

روزنامه نگار
علیرضا خانی 

ترقی اقتصادی : از نگاه یکی از منتقدان، تلویزیون به نوعی انقالب فرهنگی 
در تولیدات خود نیاز دارد و باید فضا را برای ورود و فعالیت هنرمندان درجه 
یک باز بگذارد و همچنین با توجه به نیاز مخاطب، به تولیدات خوب فرهنگی 

و هنری اقدام کند.
جبار آذینـ  منتقد و مدرس ســینما و تلویزیونـ  در گفت وگویی با ایســنا 
مهمترین نکته ای که در تولید آثار فرهنگی، ســینمایی و تلویزیونی باید مد 
نظر سازندگان این آثار قرار بگیرد را توجه به نیاز، سلیقه و خواست تماشاگر 
دانســت و عنوان کرد: چنانچه مانند سال های اخیر مبنای تولید سریال های 
تلویزیونی، سلیقه مدیران و اسپانسرها باشد، بدیهی است که تولید سریال ها 

با مشــکل مواجه می شــود و مردم چون زندگی خود، مشکالت و مسایل 
خود را در این نوع آثار نمی بینند، با شخصیت ها و موضوع های سریال ها 

همراه نشده و از آن استقبال نمی کنند.
او تاکید کرد: الزم اســت که مالک اصلی تولید آثار، سلیقه، خواست 
و نیاز مخاطب باشــد. مهمترین نیاز مخاطــب در جامعه ما به دلیل 
انواع مســایل مانند گرانی و کرونا، نیاز مردم به امید و شــادی است؛ 
همیــن ها باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ 
ندهد تولید چنین سریال هایی عمدتا باعث لطمه به فرهنگ، فرهنگ 

سوزی و هدر دادن بودجه بیت المال می شود.
آذین رعایــت نوآوری در گزینــش مضامیــن و همچنین انتخاب 
موضوع های متنوع و اســتفاده آنها در نگارش فیلم نامه های حرفه ای 
و ســاخت هنرمندانه، در کنار استفاده از هنرمندان درجه یک را از 
جمله عواملی دانســت که می تواند باعث ارتقای هنری و محتوایی 
یک اثر شــده و بالعکس نبود این ها می توانــد دلیلی برای ناموفق 

بودن یک سریال محسوب شود.
ایــن منتقــد تصریح کرد: تلویزیون سال هاســت کــه از نظر و نگاه 
مخاطب فاصله گرفته اســت و به ندرت شــاهد تولیــد و پخش آثار 

فاخر و درجه یک به ویژه در حوزه ســریال ها هســتیم. اغلب ســریال 
ها از منظر ساختار هنری متوســط، زیر متوسط و حتی ضعیف هستند؛ 
از نظر مضمون و قصه هــم پیش از آنکه برگرفته از واقعیت های جامعه و 

نیاز مخاطب باشــند، کپی برداری از آثار ماهواره ای خارجی و ســریال های 
ترکیه ای و غربی هســتند. در کنار این ها ضعف مدیریتی و نداشتن نگاه تازه 
در تولید آثار فرهنگی ـ هنری و سریالی در تلویزیون و نفوذ سرمایه و سیلقه 
اسپانسرها در چگونگی تولید مجموعه ها و نبود هنرمندان حرفه ای و درجه 
یک در تلویزیون ســبب شده که دیگر آثار مناســب و شایسته خانوادگی و 

اجتماعی و حتی طنز ساخته نشود.
بازار مکاره ای به نام شبکه نمایش خانگی

این روزنامه نگار با اشــاره به سپردن مسوولیت نظارت بر سریال های شبکه 
نمایش خانگی به تلویزیون، بیان کرد: شبکه نمایش خانگی از زیر چهارچوب 
وزارت ارشــاد خارج شــده و به زیرمجموعه تلویزیون افزوده شده است؛ اما 

به جای آنکه مســووالن و مدیران تلویزیون از آن اســتفاده بهینه کرده و با 
ایجاد شــرایط کار و تولید، به ارائه آثار خوب و مناسب خانوادگی، اجتماعی  
فرهنگی و کمــدی بپردازند، این فضا تبدیل به نوعی بازار مکاره شــده که 
ســودآوری و شــهرت طلبی در آن حرف اول را می زند؛ به گونه ای که اغلب 
تولیدات شــبکه نمایش خانگی به لحاظ موضوع و ســاختار هنری در سطح 

زیِر متوســط و حتی ضعیف قرار دارند که این امر نشــان دهنده بیراه رفتن 
شبکه خانگی در شرایطی است که می بایست تلویزیون از فرصت آن استفاده 

مناسب کند.
روزگاری شرایط در تلویزیون مناسب تر بود

بــه اعتقاد وی، نبود نیروهای متخصص و کارآمد در ســیما فیلم و شــبکه 
نمایش خانگی باعث شده که تلویزیون در تولید سریال های خوب و مناسب 
خانوادگــی، اجتماعی و فرهنگی بــرای جامعه موفق نباشــد. آذین اضافه 
کرد: این معضل نشــانگر آن اســت که تلویزیون به نوعــی انقالب فرهنگی 
در تولیــدات خود نیــاز دارد و باید فضا را بــرای ورود و فعالیت هنرمندان 

 درجه یک باز بگــذارد و همچنین با توجه به نیاز مخاطب به تولیدات خوب 
فرهنگی و هنری اقدام کند.

او یــادآور شــد: روزگاری شــرایط در تلویزیــون مناســب تر بود؛ ســیما 
فیلــم توســط حرفه ای هــا اداره می شــد و هنــوز تبدیل به بــازار مکاره 
نشــده بود و هنرمنــدان حرفــه ای می توانســتند آثار خوب، بــا محتوا و 
هنرمندانــه ارائه کننــد و طنازی و بازگویی مســایل اجتماعــی در آن ها 
حرف نخســت را می زد؛ اما این موارد سال هاســت که دیگــر در تلویزیون 
 دیده نمی شــود. این مســاله ضرورت تحول در نگاه، عملکــرد و برنامه های 

تلویزیون را می طلبد.
باید منتظر ماند و »دودکش« را تا آخر دید

مدت هاســت که نام ســریالی تلویزیونی آنقدرها به گوش آشنا نیست که 
اغلب آن را بشناسند و برای تماشای تمامی قسمت هایش برنامه ریزی 
کنند. در این میان ســریال هایی که چند ســال قبل تر با کیفیتی قابل 
قبول به پخش می رســیدند هم در ادامه و با ساخت فصل های جدید 

نسبتا افت کرده و تعدادی از مخاطبانشان را از دست داده اند.
جبار آذین در پاســخ به نقــدی درباره ســریال »دودکش۲« گفت: 
مجموعه طنز خانوادگی اجتماعی »دودکش۲« در ادامه اســتقبال و 
موفقیت از فصل نخست این سریال ساخته شده است. فصل نخست را 
محمدحسین لطیفی بر اساس فیلم نامه ای از برزو نیک نژاد ساخته بود 
فیلم نامه این ســریال دارای مضمون تازه و ساختار مناسب دراماتیک 
بود و ساخت از کارگردانی خوبی برخوردار بود. موضوعات متنوع، تکیه 
کالم های شخصیت ها، فضای کار و بازی های خوب از جمله امتیازهای 
خوب ســریال »دودکش ۱« بود؛ گرچه لطیفی در ادامه »دودکش ۱«، 
سریال »پادری« را ســاخت اما فصل دوم سریال را کارگردان دیگری، 

برزو نیک نژاد ساخته است.
این منتقد دلیل کسالت آور بودن »دودکش۲« برای مخاطبان را پخش 
نشــدن قسمت های پرماجراتر دانســت و ابراز امیدواری کرد که در ادامه 

این مشکل برطرف شود. 
آذین در همین زمینه افزود: با آنکه شخصیت ها هم با تیپ های تغییر یافته 
در این مجموعه ظاهر شده اند اما موضوع هایی مانند پیدا شدن نیمه گمشده 
بهروز شرایطی را فراهم کرده که در دامان داستان اصلی مسایل فرعی جذاب 
دیگری رقم بخورد؛ باید منتظر ماند و دید در ادامه روند داســتان سریال چه 
وقایعی در پیش هســت؛ گرچه باز هم شــخصیت ها و بازیگران سریال برای 
مخاطب ملموس هســتند و این از امتیازهای این کار محســوب می شود اما 
تماشــاگری که فصل نخســت را تماشــا کرده و توقع و انتظارش باال رفته 
طبیعی اســت که از فصل دوم »دودکش« هم انتظار بیشــتری داشته باشد. 
در هر حال هنوز ســریال به پایان نرسیده اســت، باید منتظر ماند و شاهد 
هنرنمایی هــای هنرمندان و موضوع های گســترده ای که در پیش روی این 

سریال قرار دارد شد.

بازار مکاره ای به نام تلویزیون و شبکه نمایش خانگی

بیننده تلویزیون به امید و شادی نیاز دارد

ترقی اقتصادی : کتاب »رموز اشــراقی شاهنامه: شرح ابیات و حل رموز داستان 
سیاوخش« تالیف بابک عالیخانی از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

منتشر شد.
شاهنامه تاکنون کتاب نقاالن بوده است یا موضوع پژوهش های ادبی یا بررسی های 
متفرقه تاریخی و جامعه شــناختی و ماننــد آن، و کمتر به عنوان مخزن حکمت و 
گنجینه عرفان به این کتاب نگریسته اند. »رموز اشراقی شاهنامه« عنوان دو دفتر 
اســت در حکمت فهلوی و معرفی چیســتی آن. دفتر نخست که اکنون به دست 
مشــتاقان معرفت )و نه شــیفتگان هویت( می رسد، به شــرح ابیات و حل رموز 
داستان سیاوخش پرداخته است و دفتر دوم به بررسی داستان کیخسرو اختصاص 
دارد. لباب حکمت فهلوی را در این دو داســتان باستانی می توان جست وجو کرد 
و یافت. فهارس نیز شــامل راهنمای شــرح ابیات، راهنمای حل رموز، راهنمای 
ضمائم، فهرســت آیات کریمه قرآنی، فهرســت احادیث، فهرست عبارات ترجمه 
پنداری، فهرســت شواهد از شــاهنامه فردوسی، فهرست شــواهد از کتب شعرا، 
فهرســت گزیده منابع و مآخذ اســت که در پایان کتاب آمده اســت. در بررسی 
شــاهنامه همواره این پرســش مطرح بوده که آیا مثال داستان های زال و رستم و 
ســیاوش واقعی است؟ حقیقت این است که بسیاری از این داستان ها را نمی توان 
تاریخی انگاشــت؛ ولی تاریخی نبودن به معنی واقعی نبودن نیســت. حصار تنگ 
تقابل تاریخ و افســانه را می باید درهم شکست و الزم است توجه کرد که قصص 
معنوی قرآنی یا اوستایی نه افسانه است و نه تاریخ، بلکه حاکی از باطن و جوهره 

تاریخ است. افسانه دون تاریخ به شمار می رود و قصه معنوی فوق تاریخ.
قصه های شاهنامه یادگار ادوار دوردست زمان است که اوضاع و احوال آن دوره ها 
با آنچه امروز می یابیم یکسان نیســت. در داستان های شاهنامه غرایب و عجایب 
بسیاری هست که نه دال بر دروغ بودن این داستان ها، بلکه حاکی از این است که 
ادوار گذشــته را اوضاع و احوال متفاوتی بوده اســت. صاحب شاهنامه در دیباچه 
آورده اســت که داستان های شاهنامه دروغ و افســانه نیست، بلکه این داستان ها 
متعلق به ادوار گمشــده ای اســت که آن ادوار را ویژگی های دیگری غیر از آنچه 

امروز هست، بوده است.

به هنگام خواندن داستان های شــاهنامه می باید به یاد داشت طراحان اصلی این 
قصه هــا )یعنی مغان( در کجا ایســتاده بوده اند و مقام آنان در بینش و دانش چه 
بوده اســت. این داستان ها سپس به دست صاحب شــاهنامه که خود از اصحاب 
عقل و هوش بوده اســت، رســیده و او آنها را نگاه داشــته و به دســت آیندگان 
ســپرده است. او خود در داســتان ها تأمل می کرده تا راز آنها را دریابد. اینکه وی 
همه معانی داســتان ها را دریافته باشد، بعید است؛ چراکه آن داستان ها دریاهای 
معانی را در خود نهفته است و هر نگرنده و اندیشنده ای به اندازه وسع خود از آنها 
بهره برمی دارد. داستان های شاهنامه قابل تأویل بی پایان است و به مدد تعلیمات 

اشراق، این کار بزرگ )یعنی تأویل شاهنامه( آغاز شده است.
عالیخانــی در مقدمه این اثر می نویســد: »این کتاب اختصــاص به تبیین رموز 
داســتان ســیاوخش در شــاهنامه دارد؛ ولی پیش تر بر یکایک ابیات آن داستان 
توضیح ضروری نوشــته شــده و از رهگذر بررســی انتقادی دو شرح بسیار خوب 
)یادداشــت های شــاهنامه اثر دکتر خالقی مطلق و نامه باستان از دکتر کزازی( 
سعی بر این بوده که مسائل متعلم به قرائت و فهم درست متن در حد مقدور حل 
و فصل گردد. صورت ابیات که در این کتاب ارائه شــده است، در اساس مأخوذ از 
تصحیح شــاهنامه دکتر خالقی مطلق است. در بخش دوم این کتاب، به حل رموز 
داستان سیاوخش پرداخته شده و در این کار به تعالیم اشراقی سهروردی استناد 
شــده است. این داســتان را به روش های گوناگون مثاًل به روش ساختارگرایان یا 
روش پدیدارشناسان می توان بررسی کرد؛ ولی روش نویسنده در این کتاب، روش 
اشراقی مقتبس از سهروردی است. در این روش، معانی رموز شکافته می شود و به 
صورت منسجم ارائه می گردد. همچنین ضمایمی به کتاب افزوده شده که روشنگر 

پاره ای از مطالب متعلق به شرح ابیات و حل رموز می تواند باشد.«
نویسنده در مقدمه مفصل و زیبایی که بر بخش دوم اثر برای آشنایی با شیوه حل 
رموز اشــراقی می نگارد، می آورد: »فردوســی در حدود سال ۴۰۰ هجری آخرین 
بازبینی شاهنامه را به پایان آورده و سهروردی در سال ۵٨۲ هجری کتاب حکمة 
االشــراق را به رشته تحریر درآورده است. فردوســی با سخن گفتن دری به این 
جالل و جمالی که در شــاهنامه دیده می شــود قصص االولین را از نو زنده کرد 
و آنهــا را از خطر نابودی بیرون آورد و به اهل معنی نشــان داد و ســهروردی از 
خمیــره ازلی یاد می کند که دانایان هند و ایران و بابل و مصر و یونان بر گرد آن 
می گردیدند و حکمت خود را از آن اســتخراج می کرده اند. این ســخن اوست در 
طبیعیات مطارحات. در رســاله کلمه التصــوف نیز صریحا می گوید که در حکمة 
االشــراق، حکمت نوری ُفرس قدیم را احیا کرده و در این کار احدی بر او سبقت 
نگرفته است. خمیره ازلی همان پویوتکیشی مذکور در اوستا و کتب پهلوی است 
که مستشــرقان هرگز به درک آن موفق نشده اند، چرا که آنان متون باستاتی را 
صرفــا از دیدگاه تاریخی و فقه اللغوی)فیلولوژیک( بررســی کرده اند. اگر مقصود 
سهروردی از خمیره ازلی را دریافته باشیم، آنگاه داستان های شاهنامه را جلوه گاه 

خمیره ازلی خواهیم دانست.
اکنون شــاید ناگهان بر ما روشــن شود که لقب فردوســی چیست و از کجاست. 
می توان گفت که پردیس ازلی )که با بهشت اعمال یکی نیست( گمگشته فردوسی 
بوده و او نیز بر گرد خمیره ازلی می گشته و حکمت خود را از آن استخراج می کرده 
است. داستان سیاوش یکی از داستان های شاهنامه است. سیاوش شاهزاده کیانی 
از مادری تورانی و پدری ایرانی زاده می شود. مادرش از تبار فریدون و از خویشان 
گرســیوز است که شــب هنگام از پدر خویش که بر اثر مستی قصد جان او کرده 
بود، به بیشه ای در مرز توران پناه می برد و طوس و گیو، دو پهلوان ایرانی که برای 
شــکار بدان جا رفته بودند، او را در آنجا می یابند. دو پهلوان بر ســر دختر به نزاع 
می پردازند تا جایی که نزدیک اســت که او را سر ببرند. از همراهان، یکی در مقام 
میانجی از آن دو می خواهد که دختر را به نزد کاووس شاه ببرند تا او در میان آنها 
داوری کند. کاووس چون آن خوبروی را می بیند، او را به همسری خود درمی آورد. 

چندی می گذرد تا اینکه کودکی چون ماه از او زاده می شود.«
کتاب »رموز اشــراقی شاهنامه: شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش« تالیف 
بابک عالیخانی در ۵۶۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۱۵۰ هزار تومان از 

سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

 رموز اشراقی شاهنامه 
در داستان سیاوخش

ترقــی اقتصادی : مــا طراحان مــد و لباس شــاید در 
رویدادهایی مانند جشنواره های فرهنگی و هنری به دلیل 
خط قرمزها نتوانیم لباس سلبریتی ها را پوشش دهیم؛ به 
دلیل اینکــه یک بخش از آن به انتخاب خود هنرمندان ما 
مرتبط باشد و یک بخش دیگر، دیگرانی که آنجا هستند با 
فرهنگ ما خیلی سنخیت نداشته باشند، ولی جام جهانی و 
المپیک رویدادهایی جهانی هستند که طراحان مد و لباس 
ما می توانند اتفاقا کارهایشان را نمایش دهند و عرض اندام 

کرده و روی آن سرمایه گذاری کنند.«
جمالت باال را یک پژوهشــگر مد و لباس و مدرس دانشگاه 

عنوان می کند.
این روزها همچنان که مسابقات المپیک در حال برگزاری 
اســت، طراحی لباس کاروان اعزامی ایــران به المپیک در 
بین طراحــان مد و لباس و کارشناســان این عرصه محل 
بحث و مناقشــه اســت؛ اینکه چرا در رویدادی مهم مثل 
المپیــک نمی توانیم در طراحی لباس ها به نتایج و تصاویر 
دلخواه برســیم. مگر چند رویداد در طول ســال داریم که 
می توانــد ویترینی برای برندها و لبــاس های ملی ایران 
باشد. بسیاری از طراحان مد و لباس در کشور، در هر دوره 
تالش می کنند در رویدادی همچون المپیک بتوانند فضا و 
بســتری برای بهترین های ایران را در زمینه طراحی لباس 
 فراهم کنند، امــا در نهایت خروجی همچنان با انتقادهایی 

همراه است.
محســن ناصری ـ طراح مد و لباس و مدرس دانشگاه ـ در 
گفت و گویی با ایسنا در پاسخ به اینکه چرا در رویدادهای 
مختلف نمی توانیم ویترین درســتی از لباس ها و برندهای 
ایرانی را در دنیا به نمایش بگذاریم؟ یادآور شد: در المپیک 
۲۰۰٨ پکــن بود که من هم طرحی را ارائه دادم. آســیب 
شناسی این قضیه  پیچیده و ناراحت کننده است. مهمترین 

دلیل آن مدیریتی اســت که متاسفانه در همه ی زمینه ها 
گریبانگیرمان است.

این کارشناس در عرصه مد و لباس تصریح کرد: با توجه به 
اینکه طراحان بسیار بسیار خوبی در داخل و خارج از کشور 
داریــم که برند دارند و حرفه ای کار می کنند، متاســفانه 
اعتماد کردن و ســپردن کار به کاردان در کشور ما ضعیف 
است. من چندین دوره است که طرح نمی دهم چراکه پس 
از ۲۰ ســال فعالیت در این زمینه در نهایت به این نتیجه 
می رســی که اصال کار نکنی و از گردونه خارج شوی. سال 
۷۹ لباس فارغ التحصیلی دانشــگاه هنر را طراحی کردم و 
هنوز هم همچنان می پوشــند و طرح موجود است؛ امثال 

من هم زیاد هستند.
ناصری با اشــاره به اظهار نظر برخــی افراد که برای لباس 
کاروان اعزامی ایــران به المپیک توکیو طــرح ارائه کرده 
بودند، گفت: این دوســتان مطرح مــی کردند داوری طرح 
ها پروســه وبی داشــت. چینش ایــن داوری، هم از حوزه 
صنعت، هم دانشــگاهی و همه حــوزه ها را دربرمی گرفته 
است ولی متاسفانه این دوســتان هم شوکه شده بوده که 
چگونه یکدفعه این طرح تایید شد. دوستانی که طرح ارائه 
داده بودند، مطرح کردند طرحی که برای خانم ها طراحی 
شده بود از یک مرحله ای به بعد وارد مرحله داوری شده و 
همه نگاه ها به سمت آن لباس رفته است. از طرفی یکسری 
البی گری هایی هم وجود دارد. به نوعی که یکی از دوستان 
می گفت با او تماس گرفتند و پیشنهاد دادند یکسری طرح 
روی کارهایــت انجام بده ما طــرح را در رده های کارهای 

برتر می بریم.
این مدرس دانشــگاه به حرف هایش اضافه کرد: متاسفانه 
اینگونــه نگاه های غیرتخصصی وجود دارد که به کار لطمه 
می زند. در صورتی که کشور ما در این زمینه بسیار بسیار 

غنی است، اما می بینید کشوری مثل افغانستان که با آنها 
اشــتراکات فرهنگی هم داریم، چه طراحی زیبایی داشــتو 
حال ما وارد بحث کشــورهای توسعه یافته نمی شویم که 
طرح های خوبی داشــتند و برندهای خوبی برایشــان کار 
کرده بودند و البته یکســری کارهــا هم خوب نبودند. ولی 
انتظار می رود با توجه به اینکه ایران شاخصه های فرهنگی 
بسیار باالیی دارد حداقل از این شاخصه ها استفاده بشود.

این پژوهشــگر در عرصه مد و لباس ســپس گفت: به هر 
حال المپیک و رویدادهایی اینچنینی جایگاهی است که ما 
می توانیم نگاه ها را نســبت به ایران تغیر دهیم. با توجه به 
اینکه این رویداد مخاطب بسیار باالیی در سطح دنیا دارد، 
اینجا فرصت خوبی اســت که تاثیرات خوبی بگذارد اما این 
اتفــاق نمی افتد. انقدر طراحی این لباس ضعیف بود که در 
مرحله ای مطرح کردند از دســتور کار خارج شده و اعالم 
شد کاروان لباس اسپورت دیگری می پوشد اما در افتتاحیه 
کار را که دیدیم شــوکه شــدیم. خود این یک دهن کجی 
است! متاســفانه نگاه غیرتخصصی حاکم است. طراحان را 

بازی می دهند و این اتفاق بدتری است.
ناصری که از داوران جشــنواره ایده های برتر قناوری های 
نــرم و صنایــع فرهنگی هم هســت، در پایــان این گفت 
وگو خاطرنشــان کرد: ما شــاید در رویدادهای دیگر مثل 
رویدادهای فرهنگی به دلیل خط قرمزها نتوانیم لباس های 
ســلبریتی ها را پوشش دهیم؛ به دلیل اینکه یک بخش از 
آن به انتخاب خود هنرمندان ما مرتبط اســت و یک بخش 
دیگر اینکه دیگرانی که آنجا هســتند با فرهنگ رسانه ای 
ما خیلی ســنخیت ندارند و ما خیلی دنبال آن نیســتیم، 
ولی جام جهانی و المپیک رویدادی جهانی اســت که می 
توانند اتفاقا طراحان لباس ما می توانند هنرشان را نمایش 
دهند و عرض اندام کنند و روی آن ســرمایه گذاری کنند 

ولــی این اتفاق نمی افتد. اغلب داورهای این دوره، از بنیاد 
مد و لباس بودند. بایــد از نظرات انجمن طراحان پارچه و 
لباس که به هر حال متولی هم بحث آموزش اســت و هم 
بحث  ســازماندهی و ارتباطات طراحان در ایران، بیشــتر 
اســتفاده شــود. و همین طــور طراحان مســتقل که کار 
می کنند، برندهایی را شکل دادند و موفق هم بودند. حیف 
است به آنها بها ندهیم. مدام هم می گوییم استقالل، تولید 
داخلی. دســت آخر در این نگاه مدیریتی، کســی تصمیم 
می گیرد که از فرم، رنگ و نشــانه هــا چیزی نمی فهمد. 
همه انســانها از یک ســطح زیبایی شناســی برخوردارند، 
ولــی نمی دانم چرا آخر کار، آن طرحی انتخاب می شــود 
کــه در زمره ضعیف ترین هاســت و یا اینکــه طرح ها را 
به ســمت ضعیف ترین کار هدایت مــی کنند. طرح های 
خوب زیاد بود اما برایمان سوال است که چرا ضعیف ترین 
چیزی که می توانســت، اتفاق بیفتد را مــی بینیم و این 
یک نوع دهن کجی اســت! باید اعتماد کننــد و کار را به 
اهل فن بسپارند و نگاه مدیریتی صرف را بردارند، بازخورد 
آن را در ســطح دنیــا ببینند و بعــد از آن تصمیم بگیرند 
 که همین رویــه را ادامه دهند یا نه بــه همان رویه قبلی 

خودشان برگردند.

 »زمانی پی یــر بوردیو، جامعه شــناس 
شهیر فرانســوی گفته بود که برای کار 
علمی باید خشــمگین بود و برای مهار 
خشــم باید کار علمی کرد. جوالن هلیا، دختر قداره کش اصفهانی در برابر یکی 
از کتابخانه های بزرگ این کالنشــهرـ  کــه ال محاله باید مکانی فرهنگ خیز و با 
قداســت باشدـ  شاید، این خشم را برانگیزد که برای شناخت ریشه های بنیادین 

و زیرین رخ دادن چنین کنش هایی کاری کنیم.
در تحلیل و چرایی برخاستن چنین رفتاری از نوجوانان متولد دهه ٨۰ در این دو 
سه روز سخن هایی گفته شد که نوعاً ساده انگارانه و روبنایی بود؛ چنان که کسی 
گفته بود این رفتار اهمیتی ندارد چون برای جذب »فالوور« در اینستاگرام است!

در یک نگاه کلی، شــاید بتوان عوامل روی آوردن نوجوانان دختر به پرخاشگری 
و خشــونت آشــکار، که رفتاری رو به تزاید اســت را به تربیت ناصحیح والدین 
ضعف ارزش های اخالقی در نهاد خانواده، فاصله و شــکاف نســلی میان والدین 

بــا نوجوانان، رهاشــدگی و به خــود وانهادگی نوجوانان، میل بــه اثبات خود و 
قدرت نمایی برشــمرد. اما این عوامل در میان دو جنس دختر و پســر به صورت 
یکســان وجود دارد و برای شناخت ریشــه های اعمال خشونت توسط دختران 

نوجوان باید عامل یا عواملی اختصاصی برای آن کشف کرد.
آنچه در فیلم قداره کشــی هلیا، کاماًل آشکار است، رفتارهایی است که او موکداً 
برای شبیه سازی با مردان و کســب »اقتدار مردانه« می کند. از خشونت کالمی 
و فیزیکی تا الفاظ و ناســزاهایی که به کار می برد و نهایتاً قمه کشــیدن و حریف  
طلبیــدن. این کنش هــا، در نگاهی عمیق تر، نوعی واکنش بــه فضای مردانه و 
مردســاالرانه موجود و نوعی عصیان و شــورش در برابر ســلطه مردانه در نظام 
اجتماعی اســت. ســلطه مردانه ای که فرودســتی زنان را، با توجیهات و دالیل 
رنگارنگ تحمیل می کند و نوجوان امروز، با زبان هایی که مختصات آن را بسیاری 

از روشنفکران ما نیز نمی شناسند، مرتباً در حال رویارویی و تقابل با آن است.
با این تعبیر، قداره هلیا، واکنش و شورشــی است در برابر قتل رومینا. داسی که 
نیمه شــب، از پایگاه ســلطه مردانه، گردن رومینای ۱۳ ساله را در خواب درید 
اینک از نیام هلیای نوجوان کشــیده می شــود تا با شبیه ســازی خود به مردان 

مصونیتی مردانه در برابر جامعه مردساالر بیافریند.
افراد به طور محض دختر یا پســر به دنیا نمی آیند )از نظر رفتاری نه جنسیتی( 
بلکه رفتارهای مردانه و زنانه را می آموزند و یاد می گیرند. دختران یاد می گیرند 
رفتاری مهربانانه،  خیرخواهانه و مادرانه ایفا کنند و پسران یاد می گیرند شرارت 
کنند و خشونت بورزند. اگر یکی از این دو جنس، پس از بلوغ عقلی به این نتیجه 
رسید که زیان کرده، ممکن است در برابر این خسران، عصیان کند. در جامعه ای 
که مردســاالر یا تحت سلطه مردانه باشد، زنان در آمادگی کامل برای نارضایتی 

اعتراض و حتی شورش های نمادین در برابر این عصیان قرار می گیرند. باال رفتن 
طالق هایی که زنان خواستار آن هستند، افزایش جنایت هایی که زنان درگیر آن 
می شــوند و افزایش بزهکاری، ناهنجاری، اعتیــاد و جرم در میان زنان از جمله 

شاخص های این عصیان در برابر احساس فرودستی است.
بازگو کردن این حقایق، برخی را خوش نمی آید اما شــواهد و دالیل کافی برای 
آن در جامعه امروز وجود دارد. این که شمار دانشجویان زن و مرد برابر باشد، به 
تنهایی گواه برابری زنان و مردان نیســت بلکه وقتی فارغ التحصیالن زن در برابر 
مشــاغل مردانه یا انحصارات مردانه قرار می گیرند، احساس فرودستی می کنند 
وقتی زنان در خانواده تحت خشونت های فیزیکی و کالمی قرار می گیرند، احساس 
نابرابری می کنند، وقتی زنان در جامعه به انحاء مختلف آزار می بینند، احســاس 
سلطه مردانه می کنند. وقتی زنی، اگر رئیس فدراسیون ورزشی یا نابعه ریاضی یا 
حتی وزیر باشد، بدون اذن یک مرد اجازه خروج از کشور ندارد، احساس نابرابری 
و سلطه  مردانه می کند. شــمار مدیران زن، نمایندگان زن، وزیران زن، استادان 
و اســتانداران و فرمانداران زن، نمادهایی از احســاس فرودســتی زنان در نظام 
اجتماعی و نظام حکمرانی اســت و البته شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
نیز بر این سیکل احســاس نابرابری اثر می گذارند و با بازتاب سریع وقایع و نیز 
به اشتراک گذاشــتن دیدگاه ها بر سرعت و شدت این احساس می افزایند و این 
همان دلیل شــتاب گرفتن کنش های اعتراضی در این نسل، نسبت به نسل های 

پیشین است. اما فضای مجازی متهم شماره یک این رویداد نیست.
متهم شــماره یک »مجموعه کنش هایی اســت که در ســطوح جامعه، از نظام 
حکمرانی تا نظام اجتماعی باعث تولید و تشــدید احساس نابرابری و فرودستی 

زنان می شوند.«

گفت وگو با یک پژوهشگر مد و لباس و مدرس دانشگاه

لباس سلبریتی ها را نمی توان طراحی کرد، المپیک چطور؟

کالبد شکافی یک رویداد

قداره »هلیا«، شورشی است در برابر قتل »رومینا«


