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رویای کسب سود افسانه ای

هر چند سال یک بار به علت شرایط اقتصادی، بورس تهران تبدیل به 
یک هدف برای سرمایه گذاران می شود. کارمند و کارگر و خانه داری 
که تا دیروز در بازار ســکه و مســکن فعالیت می کردند یا ســپرده ای 
در بانک داشــته اند، با رویای کســب ســود افسانه ای با هیجان وارد 

بازار ســرمایه می شــوند. تلویزیون برای رونق بازار ســرمایه چند برنامه با اطالعات کلی و 
مبهم پخش می کند. ســخنوران با ســخنرانی های جذاب و کلی گویی، دوره های آموزش 
ســرمایه گذاری در بورس راه می اندازند، ســفته بازان در شبکه های اجتماعی فعال می شوند 
و توصیه هــای »اینــو بخــر و اونو بفروش« راه می اندازند و ســرمایه گذار بینوای بورس چو 
تخته پاره بر موج رها می شود! در هر بازاری حتی بازار فضوالت حیوانی با فرض ثابت بودن 
عرضه اگر تقاضا افزایش پیدا کند، قطعًا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. طبق این اصل با 
ورود سرمایه گذاران جدید، نقدینگی هم به بورس وارد می شود و شاخص رو به باال حرکت 
می کند. از این شــرایط همه خوشــحال و راضی هستند. دولت خوشحال از کنترل نقدینگی 
و بورس را نشــانه اقتصاد شــکوفا می گیرد. سخنوران راضی از درآمد برگزاری کالس های 
آموزشــی، سفته بازان خوشحال از سودهای به دست آورده، کارگزاری ها خوشحال از درآمد 
کارمزد، مالیات خوشــحال از افزایش درآمد مالیاتی و ســرمایه گذار هم خوشحال از افزایش 
ارزش دارایی ســهام. اما این خوشــحالی ها باالخره تمام می شــود. با کاهش تقاضا برای 
سهام )به هر علتی( قیمت ها کاهش می یابد. سخنوران و سفته بازان و کارگزاری و مالیات 
ســود خود را برده اند. دولت می ماند و پاســخگویی به ســهامداران نابلد و تازه وارد که نهایتًا 
به گفتار درمانی و انداختن تقصیر بر گردن زمان و زمین ختم می شــود و ســرمایه گذاران 
متضرر از بورس خارج می شوند. این روایت چند دوره بورس تهران بوده و اگر دولت برای 

قوانیــن آن اصالحی در نظر نگیرد، خواهد بود.
پیشنهادی�برای�کاهش�هیجانات�در�بورس���

برای کاهش نوســانات شــدید بورس، هیجانات و مدیریت نقدینگی در بازار ســرمایه، باید 
سهامداران جدیدالورود نتوانند برای چند سال به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند و 
صرفًا از طریق صندوق های سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری داشته باشند. صندوق های 
ســرمایه گذاری توســط افراد خبره مدیریت می شوند که ریسک پایین تر و رفتار معقول تری 
در بــورس دارنــد و هیجانی رفتار نمی کنند. طی این مدت صندوق ســرمایه گذاری موظف 
به برگزاری دوره برای ســرمایه گذاران باشــد. همایش و نشســت های تخصصی با هزینه 
صندوق ســرمایه گذاری برگزار کند و ســرمایه گذاران مجبور به شرکت در آنها باشند. چنین 
نشســت هایی قطعًا کیفیت باالتری خواهد داشــت و سخنرانان انگیزشی را که صرفًا جذاب 
صحبت می کنند را حذف می کند. بعد از چند ســال )برای مثال ۳ ســال( ســرمایه گذار فراز و 
نشــیب های بورس را می بیند و با رصد حرفه ای ها در صندوق ســرمایه گذاری می فهمد باید 
چگونه رفتار حرفه ای داشته باشد. در عین حال با شرکت در دوره های آموزشی صندوق با 
ادبیات و اصول سرمایه گذاری آشنا می شود. بعد از گذشت این مدت حاال سرمایه گذار صرفًا 
تا ســقف مشــخصی می تواند سرمایه نقدی وارد بورس کند که طبق یک جدول زمان بندی 
می تواند این ســقف افزایش یابد و در نهایت ســقف برداشــته شود. برای مثال در سال اول 
سرمایه گذار بتواند ۲۰ میلیون تومان وارد بورس کند. به این ترتیب ورود سرمایه به بورس 
قابل کنترل خواهد بود. مدیران بورســی می توانند برای ســال های آینده پیش بینی بهتری 
داشته باشند که چه میزان نقدینگی وارد بورس خواهد شد و شرکت های بورسی را تشویق 
به تهیه طرح های توســعه و ســرمایه گذاری کنند و یا شــرکت های جدید را به بورس راه 
دهند تا این سرمایه های جدید نه تنها موجب ایجاد تقاضای کاذب و رشد هیجانی شاخص 

نمی شــود، بلکه به ســمت سرمایه گذاری مولد در شرکت ها حرکت می کند.
*�تحلیلگر�اقتصادی
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کاربری دارند، پای این طرح را امضا کردند.
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صدای هیاهو و همهمه لحظه ای قطع نمی شــد؛ فریاد می زدند و از 
هیات رئیســه می خواســتند که میکرفون شان را باز کند تا تذکرشان 
را از تریبــون پارلمــان خطاب به وزیــر ارتباطات مطرح کنند؛ وقتی 
نوبت به آنها می رسید تذکرها به یک نقطه ختم می شد و آن گالیه 

از »فضای مجازی« بود.
اهالی جدید ساختمان هرمی میدان بهارستان که هنوز یک ماه نشده 
بــود در صندلی هــای خود جای گرفته بودنــد، موضوع فیلترینگ و 
محدودسازی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 
ورد زبانشــان شــده بود؛ موضوع آنقدر پیش رفت که حتی مرتضی 
آقاتهرانــی رئیس کمیســیون فرهنگی و دبیــرکل جبهه پایداری 
پیشــنهادی فراتر از فیلترینگ را مطرح کرد و پای فضای مجازی 
ملی را پیش کشــید تا به واســطه بســاط شــبکه های اجتماعی از 

اینســتاگرام گرفته تا توئیتر و تلگرام یکسره شود.
ماجرای جنجال حضور وزیر ارتباطات در مجلس و بحث فیلترینگ 
اینســتاگرم هنــوز تمام نشــده بــود که زمزمه تهیــه طرحی برای 
محدودســازی شــبکه های اجتماعی از کریدور خانه ملت به گوش 
رســید و نمایندگانی که اغلب آنها در توئیتر، حســاب کاربری دارند، 
پای این طرح را امضا کردند. طرحی که از یک سو نه سر سازگاری 
بــا اصل دسترســی آزاد بــه اطالعات دارد و نــه آن را می توان در 
راســتای آزادی بیان تصور کرد. موضوعی که حاال جنجال زیادی 
به پا کرده اســت و صدای موافقان و مخالفان هم از همان تریبون 
فضای مجازی بلند شــده و البته در مقابل مخالفان، امضاکنندگان 
ایــن طــرح برای دفاع از اقدام پیش دســتانه تعابیر جدیدتری به کار 
می برنــد مانند هــادی بیگی نژاد که در مصاحبه با جماران می گوید: 
»ما دنبال جلوگیری از فحشــا هســتیم و دنبال محدود کردن آزادی 
بیان نیســتیم. توقع داریم هموطنان گمان نکنند می خواهیم آزادی 
بیان را محدود کنیم. ما مخالف توئیتر و تلگرام نیســتیم بلکه دنبال 
این هســتیم که فضای مجازی مســئول داشــته باشد.« یا فاطمه 
محمدبیگی که می گوید: »متأســفانه جریان هایی در کار هستند که 
برای انحراف مســیر اصلی این طرح، تالش دارند فضای جامعه را 
متشنج می کنند و از انسداد و فیلترینگ حرف می زنند؛ چنین خبری 
نیست. بلکه نظم دادن به فضای مجازی و شبکه اجتماعی در کشور 

و ســاماندهی و هدایت آن مورد نظر هست.«
هرچنــد نماینــدگان بــا یک گام عقــب نشســتن از فیلترینگ و 
مسدودســازی به »ســاماندهی« تغییر موضع داده اند اما همچنان 
عالمت ســؤال بر ســر مقصود آنها از واژه »ســاماندهی« به قوت 

خود باقی است.
ساماندهی�یا�فیلترینگ���

هرچند در کلیات این طرح از واژه »مسدودسازی« استفاده شده است 
اما امضا کنندگان آن می گویند کســی به دنبال فیلترینگ نیســت و 

تنها قرار است ساز و کاری برای فضای مجازی تعریف شود. ابراهیم 
عزیزی نماینده شــیراز که از امضا کنندگان این طرح اســت درباره 
این طرح و توجیه آنها برای محدودســازی شــبکه های اجتماعی به 
خبرآنالین می گوید: »اصاًل بحث فیلترینگ و محدودســازی نبوده 
اســت بلکه یک طرح ســاماندهی اســت« او ادامه می دهد: »ما باید 
یک استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی داشته باشیم و کاری کنیم 
تا از ظرفیت های آن هم بتوانیم اســتفاده کنیم؛ البته باید اقداماتی 

انجام دهیم تا آســیب های آن هم به حداقل برسد«
او در پاسخ به این سؤال که منظورتان از سامان دهی چیست و مثاًل 
توئیتر یا اینســتاگرام قرار اســت چطور ساماندهی شود گفت: »اصاًل 
این بحث نیست که این شبکه های اجتماعی که شما نام بردید فیلتر 
یا بســته شــود من نمی دانم این بحث ها از کجا آمده است منظور ما 
از سامان دهی یعنی همینکه استفاده بهینه شود به اضافه به حداقل 

رساندن آسیب ها«
عزیزی درباره باز شــدن پای دستگاه های امنیتی به موضوع فضای 
مجــازی در این طرح نیز گفت: »بحثی درباره اینکه دســتگاه های 
امنیتی بخواهند اقداماتی انجام دهند مطرح نبوده و ما تنها می خواهیم 
ســاماندهی کنیم و ســاماندهی در ادبیات ما تعریف مشخصی دارد و 
اینکه گفته می شــود بگیر و ببندی در راه اســت برداشت غلطی است 

کــه در جامعه ما وجود دارد«
هرچنــد عزیــزی می گوید ما نمی خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم اما 
وقتی از او سؤال می شود که آیا قرار است در این طرح فیلتر توئیتر، 
فیس بوک و تلگرام و ... برداشته شود می گوید: »اینکه چه اقداماتی 
انجام شود باید صبر کنیم تا نوبت به این طرح برسد تا بحث ها درباره 

آن تکمیل شــود در حال حاضر تنها صحبت از ســاماندهی است«
نمی�شود�توئیتر�را�فیلتر�کرد�اما�نمایندگان�توئیتر�داشته�باشند���

 ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد از دیگر امضاکنندگان این طرح 
اســت او درباره چند و چون آن به خبرآنالین می گوید: »عنوان این 
طرح اشــتباه مطرح شــده اســت و اصاًل بحث محدودسازی نیست 
بلکه موضوع ســاماندهی پیام رســان ها مطرح است یعنی همانطور 
که شــما انتظار دارید راهنمایی و رانندگی و قوانینی وجود داشــته 
باشــد تا وضعیت خیابان ها و جاده ها را ســاماندهی کند یا همانطور 
که انتظار اســت یک بقالی در یک روســتا مجوز و پروانه ای برای 

کار داشــته باشــد؛ این وضعیت برای پیام رسان ها هم مطرح است«
او ادامه می دهد: »وقتی یک پیام رســان داخلی باید مجوزی برای 
فعالیت داشــته باشد این قاعده باید برای پیام رسان های خارجی هم 
وجود داشــته باشــد یعنی پیام رسان های خارجی هم باید دفتری در 
ایران داشته باشند که پاسخگوی شاکیان باشد؛ یعنی مانند بسیاری 
از کشورهای دنیا از آمریکا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی، ما هم 
مانند آنها قواعد و مقرراتی داشته باشیم تا اواًل اطمینان حاصل کنیم 
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اطالعات کاربران در اختیار دیگران قرار نمی گیرد و هم اگر مشکلی 
بود بدانیم کســی پاســخگوی آن هســت یعنی اگر دولت جمهوری 
اســالمی خواســت صحبتی بکند بداند باید با چه کســی حرف بزند؛ 
از آنجا که این پیام رســان ها منافع اقتصادی هم به دنبال دارد قطعًا 
آنها می پذیرند که دفتری در ایران داشــته باشــند و ما هم به شــکل 

متداول دنیا عمل می کنیم«
ابوترابی با بیان اینکه وقتی ما به این شــیوه عمل کنیم اصاًل نباید 
فیلترینگی وجود داشــته باشــد می گوید: »امروز فیلترینگ در کشور 
ما تبدیل به یک پارادوکس شده است یعنی در حالی که شبکه های 
اجتماعــی مانند توئیتر در ایران فیلتر اســت اما می بینیم بســیاری 
از مســوالن نظام و نمایندگان یک حســاب کاربری در این شــبکه 
اجتماعــی دارنــد و لذا باید با یک ســاماندهی موضوع فیلترینگ را 

هم مرتفع کنیم«
ابولفضــل ابوترابــی در پاســخ به این ســؤال که وقتــی می گویید 
پیام رســان ها باید دفتری داشته باشند تا پاسخگوی درخواست های 
دولت جمهوری اســالمی باشــد آیا این نمی تواند نگرانی ها را درباره 
برخــورد با افرادی که به دولت یا دســتگاه های حاکمیتی انتقاداتی 
دارند و آن را از طریق همین فضای مجازی مطرح می کنند افزایش 
دهد گفت: »اصاًل بحث محدود کردن منتقدان مطرح نیســت بلکه 
ما می خواهیم یک قواعد و قوانینی وجود داشــته باشــد و بر اســاس 
آن قواعد فعالیت این پیام رســان ها انجام شــود؛ درواقع ما چطور 
انتظار داریم یک پیام رســان داخلی مجوز داشــته باشد اما این قاعده 
را برای پیام رســان های خارجی در نظر نمی گیریم؟ ما همه حرفمان 
این اســت که مانند پیام رســان های داخلی پیام رسان های خارجی 

هم مجوز داشته باشند«
او ادامه داد: »ما فکر می کنیم پیام رســان های خارجی امنیت دارند 
همین چند وقته پیش بود که تلگرام و اینســتاگرام هک شــد و همه 
اطالعات کاربرانش را به فروش رســاندند این درحالی اســت که 
به گفته مقام معظم رهبری در توصیه ای که به مســوالن داشــتند 
فرمودند تفتیش و کنجکاوی در امور مردم حرام اســت و ما باید به 
این فتوا عمل کنیم از سوی دیگر اساسًا تفتیش در امور ۸۵ میلیون 

جمعیت امکان پذیر نیست«
این نماینده مجلس گفت: »موضوع توئیتر می تواند مشــمول نشــر 
اکاذیب شــود اما احضار و بازداشــت به دلیــل محتوای چت های 
خصوصی اصاًل امکان ندارد اگر هم چت خصوصی باشــد باز هم 
این دلیلی اســت بر بی اعتمادی به امنیت این شبکه های اجتماعی 
که توانســته اند آنها را هک کنند بنابراین ما می گوییم بیایند مجوز 

بگیرند«
ابوترابی با انتقاد از کسانی که نسبت به این طرح نمایندگان موضع 
گرفتنــد گفــت: »ما به دنبال اجــرای قانون غرب درمورد این پیام 

رسان ها هستیم آنهایی که ژست روشنفکری می گیرند بگویند چرا 
از اینکه قرار اســت این قانون اجرا شــود ناراحت هستند؟«

این نماینده مجلس در پاســخ به این ســؤال که آیا با این طرح قرار 
است فیلتر توئیتر، فیس بوک، تلگرام و ... برداشته شود گفت: »من 
هــم معتقــدم به دلیل منافع اقتصادی که برای این پیام رســان ها 
وجــود دارد آنهــا هم دفتری در ایران تأســیس کنند و با تمکین از 

قانون ایران این فیلترها برداشــته شود.«
البته این نماینده درباره اینکه اگر این پیام رســان ها نخواســتند که 
در ایران دفتری داشــته باشــند سرنوشت آن پیام رسان چه خواهد 
شــد گفت: »قطعًا آن پیام رســان مجوز فعالیت نخواهد داشــت و 
اینکه چطور این ممنوعیت فعالیت اعمال می شــود یک بحث فنی 

اســت که من تخصصی در آن ندارم«
با�پز�روشــنفکری�با�فیلترینگ�مخالفت�می�کنند���

از ســوی دیگر موســی غضنفرآبادی که زمانی رئیس دادســرای 
انقالب بود و امروز نماینده بم و ســخنگوی کمیســیون حقوقی 
و قضایی مجلس یازدهم اســت درباره طرح محدودســازی پیام 
رســان های داخلی و تضاد آن با اصل آزادی بیان و حق دسترســی 
آزاد بــه اطالعــات به خبرآنالین گفت: »من از این طرح اطالعات 
زیادی ندارم اما به نظرم ما زمانی بستر الزم را داریم در این صورت 
مشــکلی برای فعالیت ندارند اما وقتی ما بســترهای الزم را نداریم 
فعالیت این پیام رســان ها شــاید به صالح نباشــد چراکه می تواند 
مورد تاخت و تاز عقاید باطل و حرمت شــکنی ها و آســیب دیدن 

گسترده جوانان قرار بگیرند«
او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها که مدعی حقوق بشر هستند 
این محدودســازی ها اتفاق افتاده است و این گستردگی استفاده از 
این پیام رسان ها که امروز در کشور ما وجود دارد در آنجا نمی توانیم 
مشــاهده کنیم گفت: »در کشــور ما بدون آنکه محدودیتی برای 
ســنین مختلف وجود داشــته باشد از یوتیوب گرفته تا اینستاگرام و 
... در همه سنین می توانند به راحتی با یک گوشی و با یک اینترنت 
تلفن همراه می تواند به شــبکه هایی دسترسی پیدا کنند که کشنده 

اخالق اســت لذا حتمًا باید فکری باید برای آن شود«
او درپاســخ به این ســؤال که چندین سال است بحث فیلترینگ در 
کشور ما مطرح است و از یاهومسنجر گرفته تا توئیتر و فیس بوک و 
... فیلتر شده اند اما از سوی دیگر حضور پرتعداد مسووالن را در این 
شــبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر مشــاهده می کنیم که به نوعی 
به رخ کشــیدن تنافقض در بحث فیلترینگ اســت گفت: »ممکن 
است تناقضاتی در این موضوع دیده شود اما استفاده در این سطح 
به نظرم مشــکلی نیســت چراکه وقتی یک حرفی از ســوی برخی 
مقامات مطرح می شــود همه منتظر هســتند تا پاسخی به آن داده 
شود که بهترین آن توئیتر و توئیت هست لذا در این مورد مشکلی 
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نیســت اما اینکه در دســترس همه باشد می تواند آسیب زا باشد«
غضنفرآبادی در پاسخ به این سؤال که آیا این فیلترینگ به جز ایجاد 
مافیایی برای فروش فیلتر شــکن و اســتفاده اقتصادی برای برخی 
فایده دیگری داشــته اســت یا خیر گفت: »این صحبت که مافیای 
فروش فیلترشــکن ایجاد شــده درست است اما موضوع فیلترینگ 
منافعی هم داشــته و دسترســی را برای برخی که صالحیت ندارند 
سخت کرده است درواقع شاید یک سواستفاده هایی درباره فروش 
فیلترشــکن وجود داشــته باشد اما خسارت آن کمتر از این است که 

دسترســی به این شبکه ها آزاد باشد«
او در پاسخ به این سؤال که این طرح چقدر می تواند این امکان را 
به دســتگاه های امنیتی بدهد که دسترســی به اکانت های فعال در 
فضای مجازی داشــته باشــند گفت: »اگر نرم افزارهای ما اخالقی 
باشــد هیچ لزومی ندارد که اکانت فردی زیر نظر گرفته شــود یا به 
آن دسترســی پیدا شــود اما ما شاهد بودیم در فتنه های گذشته در 
برخی این پیام رســان ها مانند تلگرام ســازماندهی از داخل و خارج 
انجام می شــد و لذا باید نیروهای امنیتی وارد می شــدند و کنترل 
می کردند و سازماندهی آنها را بهم می ریختند لذا تا این حد اشکال 
ندارد اما اگر ارتباطات خانوادگی، غیرسیاسی و غیرامنیتی باشد بارها 
نیروهای امنیتی هم گفته اند ورودی به آن مباحث نخواهند داشت«

غضنفرآبــادی گفــت: »برخی برای آنکه خود را آزاداندیش معرفی 
کنند با ُپز روشنفکری با فیلترینگ مخالفت می کنند اما آنهایی که 
دلشــان برای این مردم و جوانان و نظام می ســوزد بحث فیلترینگ 
را الزم می دانند؛ البته می دانید کسی که بحث فیلترینگ را مطرح 

می کند از ســوی همین روشــنفکرماب ها علیه او هجمه هایی در 
جامعه به راه می افتد«

او درپاســخ به اینکه باالخره در بحث فیلترینگ محدودیت آزادی 
بیــان مطرح می شــود گفت: »بله خیلــی موضوعات دیگر از جمله 
آزادی بیــان و دسترســی آزاد به اطالعــات و ... در کنار این بحث 
مطرح می شــود اما با این وجود ما با فیلترینگ می توانیم دسترســی 
یک کودک را که قدرت تشخیص ندارد را محدود کنیم ما نمی توانیم 
یک کودک را آزاد بگذاریم که با مواد شــویند و ســمی بازی کند.«

او ادامه داد: »شــاید برخی دربرابر خیلی مســائل محکم باشند اما 
نمی توانیم دسترســی همه را در مقابل این حجم از دروغ و دروغی 
کــه در فضــای مجازی وجود دارد به همــراه انواع بی اخالقی ها و 
بی اعتقادی هــا را آزاد بگذاریم البته الحمداهلل بســیاری از جوانان 
اعتمادشــان را بــه اخبــار و اطالعات در فضای مجازی از دســت 
می دهند اما شــما نگاه کنید در بحث کرونا چقدر دروغ مطرح شــد؛ 
یکی گفت خرما دوای کرونا است روز دیگر گفتند عسل است و ... 
آیا همه اینها درســت اســت؟ می خواهم بگویم فضای مجازی هم 

اعتبارش را از دســت داده است«
این نماینده مجلس درپاسخ به این سؤال که با فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی موافقید گفت: »در بعضی موضوعات موافق هســتم؛ من 
معتقــدم توئیتر و تلگــرام و یوتیوب حتمًا برای برخی جوانان مضر 
بــوده اســت و اینها باید محدود شــود و من معتقــدم فیلترینگ تا 
حدودی توانســته موانعی را ایجاد کند. البته ما باید به دنبال ســالم 

سازی فضای مجازی باشیم.«



8

Bilingual Economic Monthly  

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51

سیاست

*�آقای�رئوفیان!�به�نظر�شما�کاندیداهای����
انتخابــات�ســال��1۴۰۰با�چــه�فرمولی�
می�تواننــد�از�جامعه�رأی�اخذ�کنند؟�فرمول�
رأی�آوری�از�نگاه�شــما�شعارهای�اقتصادی�

است�یا�سیاسی�یا...؟
»اقتصــاد« و »معیشــت« به نظــر همچنان 
اصلی تریــن محــور در انتخابات ســال آینده 
خواهد بود. انتظارات مردم از جایگاه ریاســت 
جمهوری برای حل مشکالت در بخش اقتصاد 
باعث می شــود که کاندیداهــای انتخاباتی با 
تمرکــز بــه این دو حــوزه نظر مردم را به خود 
جلب کنند. باید توجه داشــت که ادوار گذشته 
انتخابات ریاست جمهوری نیز مسأله اقتصاد به 
عنوان موضوع اصلی مطرح بود، اما شعارهایی 

که در این رابطه ارائه شــد، هیچگاه نتوانست 
انتظارات جامعه را برآورده کند.

در ضمــن اهمیت دیپلماســی اقتصادی را نیز 
نباید دســت کم گرفت، تبادل نظری اقتصاد 
و تعامــل عملــی آن در ارتباط با جهان به ویژه 
کشــورهای منطقه می توانــد از اهمیت فوق 
العــاده ای برخوردار باشــد و مدعی ریاســت 
جمهوری باید در این خصوص برنامه داشــته 
باشــد؛ به ویژه بــا محوریت تهاتــر و تعامل 
اقتصــادی بــا دنیا بــه روش »تهاتر نوین«؛ 
عالوه بر »تهاتر ملی« و حتی »تهاتر فرا ملی«.

ایــن روش اقتصادی نــه تنها در رونق روابط 
اقتصــادی ما با کشــورهای دیگــر می تواند 
مؤثر باشــد، بلکه در بهبود روابط سیاسی ما با 

کشــورها تأثیر گذار است و همین مسأله پدید 
آورنده اقتدار اقتصادی-سیاســی ما در عرصه 
بین المللی نیز خواهد شــد. من معتقدم مدعی 
ریاست جمهوری باید با در دست داشتن چنین 
برنامه ای وارد عرصه رقابت شــود که بنده در 
آینده در این خصوص با مردم صحبت خواهم 

کرد.
*�از�چــه�طریقی�می�توان�جامعه�را�اقناع����

کــرد�تــا�در�انتخابات�پیش�رو�مشــارکت�
بیشتری�نســبت�به�اســفندماه�سال��9۸

داشته�باشند؟
زمانی که وعده های حاکمیتی از سوی دولت، 
مجلس و ســایر ارکان تأثیرگذار به طور کامل 
محقق نشــود، به تبع آن مردم نیز نســبت به 

سیدسجاد�موسوی

مردم دیگر فریب وعده های سرخرمن کاندیداها را نمی خورند

رد پای پوپولیست ها در انتخابات 1400؟

ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین معتقد است 
کسانی که پیش از این در عرصه انتخابات حضور داشته و به هر 
دلیلی از ســوی مردم مورد اســتقبال قرار نگرفته اند، دیگر پا به 
عرصه رقابت نگذارند تا افراد جدید اجازه ظهور و بروز پیدا کنند. 
نحوه حضور کاندیداهای انتخاباتی در ســال ۱۴۰۰ و همچنین 
نوع گفتمانی که وارد عرصه تبلیغات خواهند کرد شــاید نســبت 

به ادوار مختلف انتخابات ریاســت جمهوری تفاوت پیدا کند.
پرهیــز از شــعارهای تکراری و همچنیــن ارائه برنامه هایی که 
امکان تحقق را داشته باشد، جزو آن دسته از اقداماتی است که 
به نظر می رســد نامزدهای انتخاباتی در نخســتین انتخابات در 
قرن آینده به دنبال آن باشــند تا شــاید راهکاری برای افزایش 
مشــارکت انتخاباتی باشــد.  در فضایی که برخی از کاندیداهای 
احتمالی مسیر تکراری ارائه شعارهای پوپولیستی را می پیمایند، 

شاید این بار مردم یکبار برای همیشه این دسته از سیاستمداران 
عوام فریب را از عالم سیاست بیرون کنند. البته میزان مشارکت 
مردم در پای صندوق های رأی و همچنین نگاه شورای نگهبان 
در بررســی صالحیت کاندیداهای انتخاباتی می تواند در تحقق 

این امر مؤثر باشد.
 ابوالقاســم رئوفیان در این خصوص می گوید: اگر مشــارکت 
حداکثری در انتخابات رخ دهد، مجالی برای پیروزی کاندیداهای 
پوپولیست فراهم نخواهد شد. او معتقد است نهادهای ناظر بر امر 
انتخابات نیز باید با نگاه دقیق تری فعالیت نامزدهای انتخاباتی 
را رصد و در صورت تخلف، افرادی را که شعارهای دروغین وارد 

عرصــه تبلیغات می کنند را رد صالحیت کنند.
آنچــه در ادامه می خوانید گفتگو با ابوالقاســم رئوفیان دبیرکل 

حزب اسالمی ایران زمین است.
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مشــارکت در امر انتخابات دلســرد می شوند. 
در اســفندماه سال ۹۸ دیوار اعتماد بین مردم 
و مســئولین به نوعی دچار شکســت شد و به 
همین دلیل شاهد بودیم مشارکت در انتخابات 
به حدی پایین آمد که میزان شرکت کنندگان 
از ۴۲ درصد بیشــتر نشــد و به نوعی اتفاقی بی 
ســابقه در تاریخ برگزاری انتخابات در کشــور 

رخ داد.
واقعیت این اســت بخشــی از مردم نسبت به 
مســئولین و وعده هایی که از آنها شــنیده اند 
بــی اعتمــاد شــده اند. در این فضــا؛ یکی از 
راه های تحقق مشــارکت حداکثری مردم در 
امــر انتخابات، عمــل صادقانه و در حین حال 
شــفاف مســئولین اســت. اگر مردم احساس 
کنند مســئولین حاکمیتی تمام تالش خود را 
برای رفع مشــکالت موجود به کار می بنند و 
دعواهــای جناحی را در اولویت ندارند، دوباره 

به آنها اعتماد خواهند کرد.
*�در�ادوار�مختلف�انتخابات�شاهد�ظهور����

کاندیداهایــی�بوده�ایم�که�تالش�می�کنند�با�
شعارهای�پوپولیســتی�و�عوام�فریبانه�کار�
خود�را�به�پیش�ببرند،�فکر�می�کنید�این�روش�
انتخاباتی�در�سال��1۴۰۰نیز�خریدار�خواهد�

داشت؟
بنــده معتقــدم مردم دیگــر فریب وعده های 
ســر خرمن برخی از کاندیداهای انتخاباتی را 
نخواهند خورد. مردم انتظار دارند که مسئولین 
و البتــه کاندیداهــای انتخاباتی وعده هایی را 
ارائه دهند که در حوزه اختیارات ایشان بگنجد 
و در وادی عمــل نیــز امکان محقق شــدن را 

داشته باشد.
ورود این دست از کاندیداهای انتخاباتی موجب 
کاهش شــدید مشارکت در پای صندوق های 
رأی خواهد شــد و به تبع آن نظام و دولت بعد 
از انتخابات آســیب خواهد دیــد، زیرا دولتی 
که با حداقل مشــارکت مردم انتخاب می شود، 
نمی توانــد توفیــق الزم را در عرصه اجرایی 

کشور کسب کند.
*�بروز�این�دست�از�رفتارهای�پوپولیستی����

مختص�به�یک�جریان�خاص�سیاسی�است�

و�یا�این�مســأله�به�شکل�یک�آفت�در�وادی�
سیاست�داخلی�کشور�در�آمده�است؟

متاسفانه بروز این قبیل رفتارها در هر دو جناح 
»اصــالح طلب« و »اصولگرا« وجود دارد. در 
وادی سیاســت ایــران افرادی وجود دارند که 
تنها در کالم اصالح طلب هســتند و برخی از 
اصولگرایــان نیز گرفتار مطامع دنیوی و توجه 

به کارهای باندی و تیمی شــده اند.
بنــده امیدوارم تدبیری از ســوی قانونگذاران 
و شــورای نگهبان اندیشــیده شود تا افرادی 
کــه در ایام انتخابات شــعارهای عوام فریبانه 
سر می دهند دیگر امکان ادامه فعالیت نداشته 
باشند. برای این امر نیز باید یک سیستم نظارتی 
کاماًل فعال مســتقر شود تا حتی کاندیداهایی 
کــه به تناوب وعده های تو خالی و دروغ ارائه 
می دهنــد را در روزهای منتهی به رأی گیری 

از گردونه گزینش خارج کنند.
استقرار یک سیستم نظارتی بر رفتار کاندیداهای 
انتخاباتی قطعًا از ســوی مردم مورد اســتقبال 
قــرار خواهد گرفت. زیرا مردم انتظار ندارند از 
نامزدهای انتخاباتی وعده هایی را بشــنوند که 
پایه دروغ دارد و از لحاظ عملیاتی شدن، هیچ 
پشــتوانه ای نیز ندارد. در ادوار گذشــته شاهد 
بودیم افرادی در دوران انتخابات شــعارهایی 
را مطرح می کردند که حتی نســبتی با قانون 
نیز نداشــت و از نظر اجرایی شــدن، در حوزه 

اختیارات شــخص رئیس جمهور نیز نبود.
*�به�نظر�شــما�مردم�در�سال��1۴۰۰به����

دنبــال�چهره�های�جدید�خواهند�رفت�و�یا�به�
کاندیداهایی�که�به�نوعی�نسخه�به�روز�شده�
رؤســای�جمهور�سابق�هستند�اقبال�نشان�

خواهند�داد؟
اگر راهبرد اصلی که همان مشارکت حداکثری 
مردم است محقق شود، قطعًا یک چهره جدید 
شــانس بیشــتری برای پیروزی در انتخابات 
خواهد داشت و در آن فضا چهره های تکراری 
و سنتی شانسی برای ورود به پاستور نخواهند 

داشت.
بنده امیدوارم کسانی که پیش از این در عرصه 
انتخابات حضور داشته و به هر دلیلی از سوی 

مردم مورد اســتقبال قــرار نگرفته اند، دیگر پا 
به عرصه رقابت نگذارند تا افراد جدید با اجازه 

ظهور و بروز پیدا کنند.
شورای نگهبان نیز می تواند مسیر ورود افرادی 
کــه در قامــت یک مدیر اجرایی موفق و رجل 
سیاسی هستند و سوء پیشینه نیز ندارند را برای 
ورود بــه عرصه رقابــت انتخاباتی هموار کند. 
شورای نگهبان نباید موضوع »رجل سیاسی« 
را بهانه ای برای رد صالحیت افراد مختلف قرار 
دهد، زیرا برخی از افراد در کشــور وجود دارند 
کــه از قدرت ایجــاد هماهنگی در کار اجرایی 
و دولتی برخوردار هســتند. فعاالن سیاســی و 
حزبی که ســالها به عنوان یک چهره سیاسی 
شــناخته شــده اند قطعًا می توانند از مصادیق 

رجل سیاسی قلمداد شوند.
مردم�سوابق�کاندیداها�را�بررسی�کنند���

مــردم نیــز در عرصه رقابــت انتخاباتی نباید 
به صرف مواجه شــدن با یک چهره جدید به 
او اعتماد کنند. زیرا ســوابق و برنامه های هر 
کاندیدای انتخاباتی می تواند یک مالک خوب 
برای گزینش باشــد. از سوی دیگر مردم باید 
مراقب باشند فردی که انتخاب می کنند مصالح 
ملی را فدای منافع باندی و جناحی خود نکند؛ 
زیرا نگاه قبیله ای و باندی یک آفت برای کشور 

و عالم سیاست است.
در عرصه رقابت های سیاســی زمانی که نگاه 
باندی و جناحی حاکم می شــود، بیشتر تمرکز 
جناح های سیاســی متمرکز بر رقابت با جریان 
مقابل می شود و اگر این دست از رفتارها از دو 
جنــاح اصالح طلب و اصولگرا ادامه پیدا کند، 
چه بسا مردم در آینده نزدیک انتظارات سیاسی 
خــود را در یک »جریان ســوم« دنبال کنند. 
رویکرد تریبالیستی همان رویکرد باندگرایانه 
و قوم گرایانه است که اگر چنین افرادی حاکم 
شــوند قطعًا در عمل در پی تأمین منافع باندی 
و قبیله ای خود هســتند تا به دنبال منافع ملی 
و مصالح کشــور؛ مردم باید به این رویکردها 
که در قالب شــعارها و وعده های پوپولیســتی 
تجلــی پیدا می کند توجه کنند و گول رفتارها 

و شــعارهای چشم و گوش پرکن را نخورند.
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مروان�بشارت

اگر تصور می کند که خاورمیانه به قعر رســیده و نهایتًا پس از یک 
دهه آشفتگی، انقالب و درگیری مجدداً در حال ظهور است، احتمااًل 
اشتباه می کنید. واقعیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه 
از وحشتناک به مهیب رسیده و هیچ چشم اندازی برای پایان آنها 
وجود ندارد. این آشفتگی ها ممکن است هر لحظه از کنترل خارج 
شــوند و آینده ای آفته با پیامدهای پیش بینی نشــده بین المللی را 
رقم بزنند. شــاید برخی کشــتارها در برخی مناطق کاهش یافته 
باشــند، امــا زخم های جنگ هنــوز التیام نیافته و حتی در پی همه 

گیری ویروس کرونا و دشواری های اقتصادی ناشی از آن عمیق تر 
هم شــده است. دردهای خاورمیانه خیلی بیشتر از آن چیزی است 
که به چشــم دیده می شــود. منطقه در سال ۲۰۱۰ نیز در وضعیت 
خوشــایندی نبود، اما اکنون تاثیرات ۱۰ ســال خشونت و تخریب 
وضعیت را آشــفته تر کرده اســت و مخاطرات آخرالزمانی امروزی 

می توانند نتیجه بســیار بدتری داشته باشند.
پیش�بینی�یک�زمستان�داغ���

در نوامبر ۲۰۱۰ در یادداشــت داخلی الجزیره در پیش بینی دمای 

2020، سالی به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از 2010

خاورمیانه در آستانه آشفتگی است؟
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سیاســی فصل آتی نوشتم: »زمستان داغی در پیش است. 
یک ســری دولت های شکننده اند یا به بن بست رسیده اند 
و تنش ها به ســمت یک بحران بزرگ، درگیری و احتمااًل 
خشونت شدید پیش می روند. مهم است که برای انعکاس 
دادن سناریوهای مختلف از جمله بدترین آنها یعنی جنگ، 

آماده باشیم.«
فهرست کشورها طوالنی بود و ویژگی های مشابهی با هم 
داشتند که از نمونه آن ها می توان به تعمیق اختالف نظرها، 
جمعیت ناامید شده، حاکمیت های به خطر افتاده، بی ثباتی 
و تهدید درگیری و خشونت های ملی و فراملی اشاره کرد. 
شــاید در یک قرن گذشــته خاورمیانه آسیب های متعددی 
را متحمل شــده باشــد، اما در هیچ زمانی در تاریخ وضعیت 
ایــن منطقــه به اندازه یک دهــه اول قرن ۲۱ وخیم نبوده 
اســت. اعتراضات مردمی در چند ماه تقریبًا همه گیر شــد و 
بــه »بهــار عربی« انجامید و پس از آن هم فصلی طوفانی 

آمــد که منطقه را به زانو درآورد.
امروز هم مانند همان زمان خشم و ناامیدی را می توان در 
هر گوشــه ای از خاورمیانه دید. منطقه در آغاز این دهه نیز 
بــا یــک بحران اقتصادی جهانی مواجه و دولت ها در آن به 
بی کفایتی، ســرکوب و فســاد متهم شده اند و در عین حال، 
سیاســت خارجی احمقانه و بی محابای آمریکا در حمایت 
از اســتبداد هم بی ثباتی ها را تشــدید کرده اســت. منطقه 
این بار نه از آســیب های یک دهه، که از دو دهه جنگ و 
درگیــری رنج می برد: جنگ های داخلی، جنگ های نیابتی 
و جنگ های امپریالیســتی که ســوریه، لیبی، یمن و عراق 
را نابود کرده، از نمونه این درگیری ها هســتند. در حقیقت، 
مالیخولیای سال ۲۰۱۰ در برابر آشفتگی های سال ۲۰۲۰ 

هیچ است.
از�بد�به�بدتر���

اگر در ســال ۲۰۱۰ »روند صلح« اســرائیل و فلسطین به 
بن بســت رســیده بود، امروز کاًل مرده است. اشغال نظامی 
تعمیق شــده و تنش ها بر ســر برنامه اسرائیل برای الحاق 
کرانــه باختری افزایش یافته اســت. دولت دونالد ترامپ 
در چهار ســال گذشــته با حمایت از سیاســت های توسعه 
طلبانه اســرائیل، خروج از توافق هســته ای ایران و اعمال 
تحریم های شدیدالحن علیه این کشور و دیگر اقدامات، به 
تنش ها در خلیج فارس و در خاور نزدیک دامن زده اســت.

رونــد اقدامات تالفی جویانه بین ایاالت متحده و ایران به 
ویژه اگر ترامپ در انتخابات ماه نوامبر مجدداً رأی بیاورد، 
ممکن است به درگیری های تمام عیار بینجامد و در صورت 

وقوع چنین درگیری، کشــتار و تخریب جنگ امپریالیستی 
علیــه یک قدرت منطقه ای ورای حد تصور خواهد بود.

آفریقای شــمالی و منطقه ســاحل همچنان از شــورش، 
خشکســالی و اختالفات منطقــه ای رنج می برند و این در 
حالی اســت که جنگ داخلی در لیبی با افزایش مداخالت 
نظامی خارجی از کنترل خارج شده است. حتی کشورهای 
کوچک تــر منطقــه مانند تونس، لبنــان و اردن هم درگیر 
بی ثباتی و تنش های شــدید هســتند. امارات متحده عربی 
دیگر به یک عامل بی ثبات کننده تبدیل شــده و از لیبی 
تــا یمــن نقش ارتجاعی مخرب بــازی می کند. تونس که 
تنها داســتان موفقیت »بهار عربی« قلمداد می شــد، در بی 
ثباتی سیاســی و گرفتاری های اقتصادی قرار دارد و لبنان 

و اردن بــا تحوالت اجتماعی و تابوت های خالی دســت و 
پنجه نرم می کنند.

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی همه کشــورهای منطقه 
که کشــورهای تولید کننده انرژی هســتند را متضرر کرده 
و بــه افزایــش بیکاری، خدمات عمومی بی کیفیت تر و بی 

ثباتی بیشتر انجامیده است.
اوضاع منطقه برای مدت طوالنی به شــدت وخیم بوده و 
برای خنثی کردن آســیب های چند دهه گذشــته به چیزی 
ورای سقوط معجزه آسای دیکتاتوری ها سرکوبگر و عقب 
نشــینی پشتیبانان بین المللی آن ها نیاز است. مردم منطقه 
در دو دهه گذشــته نشــان دادند که می توانند از وقوع یک 
فاجعه نهایی جلوگیری کنند و به جای شورشــی تاریک و 
خشــونت آمیز، مسیر روشــنفکری و صلح آمیز را انتخاب 
کنند. اکنون هم تصمیم آنها درباره چگونگی تغییر واقعیت 
غیرقابل تحمل امروزی، تأثیر زیادی در شکل گیری آینده 

آنها خواهد داشت.
منبع:�الجزیره

دولت دونالد ترامپ در 

چهار سال گذشته با حمایت 

از سیاست های توسعه طلبانه 

اسرائیل، خروج از توافق 

هسته ای ایران و اعمال 

تحریم های شدیدالحن علیه 

این کشور و دیگر اقدامات، به 

تنش ها در خلیج فارس و در 

خاور نزدیک دامن زده است.
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برنامه حمایتی پرداخت چک ها )PPP( که توســط دولت دونالد ترامپ 
برای پشــتیبانی از کســب و کارهای کوچک پیشنهاد شد از همان شروع 
به فاجعه ای تبدیل شد، چرا که تحت رهبری ترامپ و مقام های دولت او 
بخش بزرگی از این کمک های فوری در اختیار شــرکت های بزرگ قرار 
گرفت و اندک بودجه باقی مانده برای کســب و کارهای کوچک با چنان 
قواعد مبهم و همواره در حال تغییری همراه شد که این کسب و کارها با 
سردرگمی روبه رو شدند و نتوانستند به این کمک ها دسترسی داشته باشند.

برای چهار ســال اســت که این دو رویی و تزویر به ویژگی اصلی دکترین 
اقتصادی ترامپ تبدیل شــده اســت: ترسیم سیاست ها »به نام داوود و به 
کام جالوت«. ترامپ سیاست های اقتصادی اش را طوری ترسیم می کند 
کــه گویی می خواهــد به کمک ضعیف ترها بیاید اما در حقیقت قوی ترها 
از این سیاست ها نفع می برند. مثاًل سیاست کاهش مالیات ترامپ به نفع 
طبقه متوسط نبوده، امتیازهایی که در اختیار وال استریت قرار گرفت هیچ 
نفعی برای مین اســتریت )صاحبان مشــاغل و بنگاه های کوچک( نداشته 
و آمار اعالم شده اشتغال هرگز با نرخ واقعی بیکاری و سایر شاخص های 

بازار کار همخوانی نداشته است.
نیرنگ و فریبکاری های ترامپ در عرصه اقتصاد در شش هفته گذشته با 
تالش او برای اســتفاده ابزاری از دو گزارش اخیر پیرامون مســاله اشتغال 
در آمریکا برای رســیدن به اهداف سیاســی کاماًل آشــکار شده است. او و 
مشــاورانش به خوبی می دانند که این دو گزارش گمراه کننده هســتند و 
نمی تواننــد تنگنــای پیش روی کارگران آمریکایی را نمایان کنند. ترامپ 
به خوبی آگاه است که نرخ کارگران بیکار ۱7.۸ میلیون نیست بلکه حدود 
۳۵.۴ میلیون کارگر وجود دارد که خواهان شــغل تمام وقت هســتند و با 
احتســاب ایــن افراد نرخ واقعی بیــکاری ۲۱ درصد افزایش می یابد که از 

زمان رکود بزرگ بی سابقه است.
اینکه رئیس جمهوری تمام این دروغ های پرهیاهو و آشکار را در هنگامه 
بحران کروناویروس و اعتراض های مدنی به زبان آورده اســت نشــان 
می دهــد که فریبکاری آگاهانــه ترامپ هیچ محدودیتی ندارد. این دقیقًا 
کاری اســت که ترامپ در طول ســه ســال و نیم ریاســت جمهوری اش 
انجام داده اســت. به رغم نابرابری های آشــکار اقتصادی که ســودهای 
بــادآورده اش نصیب برگزیدگان مارئه الگو )عمارتی مجلل و تاریخی که 
ترامــپ و خانــواده اش بخش هــای خصوصی و مجزایی از آن را در اختیار 
دارند( شــده اســت، ترامپ قصد داشت کارزار تبلیغاتی اش را بر فراز یکی 

از لژهای ســلطنتی اش برگزار کند و به فریبکاری هایش درباره حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه ادامه بدهد.

از آنجا که کروناویروس مانع برگزاری اجتماعات و گردهمایی های تبلیغاتی 
و داســتان پردازی های ترامپ شــد، او یکی از اتاق های کاخ ســفید را به 
کارخانه تبلیغاتی اش تبدیل و نخســت جدولی ســاختگی از پاسخ هایش 
به کروناویروس را ترســیم کرد و ســپس به پنهانکاری پیامدهای ویرانگر 
این پاســخ ها در زندگی میلیون های خانــوار و کارگر آمریکایی پرداخت. 
زمانی که آسیب ها آنقدر بزرگ شد که نادیده گرفتن آنها امکان پذیر نبود، 
ترامپ چوب جادویی اش را تکان داد و طرح های اقتصادی را ظاهر کرد، 
طرح هایی که نشان داد اقتصاد برای ترامپ برگ های بیشتری برای بازی 
و فریبــکاری دارد. او در فریبــکاری دیگر، فرمانداران دموکرات را عامل 

تنگنای اقتصادی آمریکا معرفی کرد.
ترامپ در تمام لحظات مهم و بحرانی در سه سال و نیم گذشته از امضای ویژه 
خود که ترکیبی از انحراف، فریبکاری و گمراهی است برای مخفی کردن 
ناامیدی و بیچارگی روزافزون شــمار فراوانی از مردم آمریکا استفاده کرده 
است. اعتراض های سراسری آمریکا علیه تبعیض نژادی یکی از بزرگترین 
دروغ های ترامپ را برمال کرده اســت: اینکه ترامپ فرســتاده ای از جانب 
خدا برای جوامع سیاه پوست است. حجم دروغ ها یا »حقایق موازی« برای 
این که بتواند ناامیدی گسترده جاری در آمریکا را پنهان کند، کافی نیست.

به ســادگی روشــن است که اقتصاد آمریکا در شرایط بحرانی قرار دارد. در 
هنگامه کووید-۱۹، ما به اقتصاد طبقه متوســطی نیاز داریم که از پایین 
به باال رشــد کند و شــروع آن با اتحادیه های پشــتیبان همراه باشد. افول 
اتحادیه ها در ۵۰ سال گذشته یکی از دالیل اصلی رکود دستمزدهاست و 
دلیل اینکه ثروت یک درصد از ثروتمندترین مردم آمریکا به زودی از کل 

ثروت طبقه متوسط بیشتر خواهد شد.
آمریکا به عنوان یک کشور و اقتصاد بر سر دوراهی است: یک راه مسیری 
است به سوی اقتصادی که برای ثروتمندان ساخته شده و ادامه این مسیر 
بــا محروم کردن ســایر مردم آمریــکا از فرصت ها می تواند نابودی نظم و 
یکپارچگی اجتماعی را به همراه داشته باشد. مسیر دیگر به سوی اقتصادی 
است که بر پایه فرصت های برابر و عدالت اجتماعی شکل گرفته است. مسیر 
نخست، آمریکا را در عرصه رقابت های جهانی زمینگیر خواهد کرد و مسیر 

دوم ما را به آیده ال آمریکایی – برابری و عدالت – نزدیک خواهد کرد.
منبع:�نیوزویک

تزویر دکترین اقتصادی رئیس جمهوری ایاالت متحده

اقتصاد آمریکا به لطف ترامپ بحرانی است
لئو�هیندری
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تمام نظرسنجی ها مربوط به انتخابات ۴ سال پیش آمریکا تقریباً از برتری 
هیالری کلینتون دموکرات بر دونالد ترامپ جمهوری خواه حکایت داشتند؛ 
درست مانند این روزها که نظرسنجی های انجام شده در آمریکا می گویند 
که »جو بایدن« رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شــد. با این اوصاف، 
کســانی که دل به نظرســنجی ها خوش کرده اند تا بلکه ترامپ برود، پای 

استداللشان چوبین است و سخت بی تمکین.
وانگهی ترامپ کســی نیســت که به این راحتی تســلیم شــود. او یکی از 
سرســخت ترین چهره های معاصر آمریکاست و ثابت کرده است که برای 
رسیدن به هدفش، از هیچ چیزی، حتی قربانی کردن اخالقیات ابایی ندارد. 
اما ترامپ عقب افتاده در نظرسنجی ها، چگونه می خواهد بر بایدن پیشتاز غلبه 
کند؛ این سوالی است که حتماً ستاد انتخاباتی ترامپ برایش پاسخ هایی دارد 
اما در حد گمانه زنی های پیش از انتخابات، می توان به مواردی اشاره کرد:

۱ - جو بایدن، نگاه چندان مثبتی به کشــورهای عربی ندارد. این را حکام 
عــرب نیز می داننــد و برای پیروزی رقیب اش هر کاری خواهند کرد. گام 
اول را امارات متحده عربی برداشــت و با به رســمیت شــناختن اسرائیل، 
موقعیــت ترامــپ را در داخل آمریکا محکم تر کرد. این احتمال وجود دارد 
که حدود یک ماه مانده به انتخابات، ترامپ تعدادی از کشــورهای عربی 
مانند بحرین، عمان، سودان، مراکش، قطر و ... را در اجالسی مانند کمپ 
دیوید، با اسرائیل یک جا جمع کند و یک پیروزی بزرگ تاریخی برای خود 
و حزب جمهوری خواه در آمریکا رقم بزند و افکار عمومی را بیش از پیش با 
خود همراه سازد. برگزاری مراسم رسمی صلح امارات و اسرائیل در آمریکا، 

گام نقد این ماجراست.
۲ - ستاد انتخاباتی ترامپ، بی صبرانه امیدوار است واکسن کرونا، قبل از 

انتخابات آمریکا در این کشور نهایی و توسط ترامپ رونمایی شود.
کرونا، ضربه مهلکی به محبوبیت ترامپ زده است و کشف واکسن کرونا 

در آمریکا می تواند اندکی از بار روانی ماجرا را بکاهد و ترامپ را از فشاری 
فزاینده افکار عمومی نجات دهد. البته روی دیگر سکه را هم باید دید: اگر 
کرونا مجدداً در آمریکا پیک بزند و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کاهش 
یابد، جمهوری خواهان خرسند خواهند شد زیرا گفته می شود مشارکت باال 

به نفع دموکرات هاست.
۳ - تاریخ آمریکا می گوید مردم این کشــور هیچگاه رئیس جمهورشــان 
را که در حال جنگ با کشــوری دیگر اســت را تنها نگذاشــته اند. از این رو، 
برخی بیمناک آن هستند که ترامپ در پاییز امسال، جنگی را در گوشه ای 
از جهان آغاز کند و با قرار دادن کشــورش در موقعیت جنگی، بار دیگر از 
آمریکایی ها رأی بگیرد. هر چند احتمال جنگ افروزی جدید بسیار پایین 
اســت و جهان نیز از آمریکا حمایت نمی کند و هر چند اگر افکار عمومی 
آمریکا به این نتیجه برســند که جنگ جدید برای بقای شــخصی و حزبی 
بوده است، واکنش منفی خواهند داشت، ولی به هر حال، این گزاره هم در 

تحلیل ها مطرح است.
۴ - ترامپ، زبان تند و تیزی دارد. رسانه و افکار عمومی را خوب می شناسد 
و ثابت کرده اســت که در مناظره ها کم نمی آورد ولو آن که لب به توهین 
بگشاید و تخریب کند و نقل محافل شود. او مصداق بارز کسانی است که 
معتقدند بدنامی بهتر از گمنامی است! اگر امروز نظرسنجی ها - به فرض 
این که بازتاب واقعی افکار عمومی ایاالت متحده باشند - از برتری بایدن 
خبر می دهند، باید منتظر نظرسنجی بعد از مناظره ها بود. آنجاست که معلوم 
می شود ترامپ بی پروا، چه برای »دکتر جو بایدن 7۸ ساله« استاد حقوق 
دانشگاه پنسیلوانیا آماده کرده است تا در برابر دوربین ها و دهها میلیون بیننده، 

تحقیر و حذفش کند. قطعاً بایدن کار سختی در مناظره ها خواهد داشت.
۵ - هیچ بعید نیست که ترامپ و تیم انتخاباتی اش، جعبه سیاهی از افشاگری 
و آبرو ریزی علیه بایدن آماده کرده باشند و در ایام منتهی به انتخابات، آن ها 
را افشــا کنند. آن ها از هیچ چیز نخواهند گذشــت، کما این که از ماجرای 
ایمیل های هیالری کلینتون در ۴ سال گذشته، نهایت بهره برداری سیاسی 
و تبلیغاتی را کردند. ترامپ، بازی به هم زن قهاری است. البته آنچه در این ۵ 
بند آمد، به معنای پیروزی حتمی ترامپ نیست و باید تا انتخابات آبان منتظر 
ماند و سرنوشت ترامپ، آمریکا و بخش مهمی از سیاست بین الملل را به 

نظاره نشست. عجالتاً تا آن موقع، روی نظرسنجی ها، شرط بندی نکنید!

5 گام احتمالی »ترامپ« 
برای شکست »بایدن«

جعفر�محمدی
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 کاهش ارزش دالر به معنای افزایش آن در ذخایر ارزی است 

آسیایی ها در تالش برای پایین نگه داشتن ارزش ارز محلی

بَرد�دابلیو.�ِستِسر
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کاهــش ارزش دالر همواره برخی گمانه زنی ها درباره 
از بیــن رفتــن جایگاه آن بــه عنوان ارز اصلی در ذخایر 
ارزی در جهان را در پی داشته است. سقوط دالر در ماه 
ژوئیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. البته رئیس 
جمهوری دونالد ترامپ هم ســهم خود را در نابســامانی 
وضعیت دالر در نظام مالی جهانی ایفا کرده اســت؛ به 
نظر می رســد او توانایی در نظر گرفتن همه گزینه های 

غیرقابل تصور را دارد.
درســت همانطور که ایاالت متحده به آســیب پذیری 
زنجیــره تأمیــن خود فکر می کند، چین هم به آســیب 
پذیــری مالی خود می اندیشــد چــرا که هنوز در بخش 
گسترده ای از تجارت خود و حتی در بازپرداخت وام های 
خارجــی بانک هــای دولتی از دالر اســتفاده می کند. و 
بســیاری از اروپایی ها بر مبنای یک ایده ســنتی شکل 
گرفته در فرانسه بار دیگر به افزایش نقش جهانی یورو 
می اندیشند. البته تحریم های ایاالت متحده علیه ایران 

نیز در این زمینه تأثیر قابل توجهی داشــته است.
اما در حال حاضر پویایی دیگری نیز در جریان است که 
چندان شناخته شده نیست. ضعیف شدن دالر تمایالت 
دیگر کشــورهایی که به دنبال حمایت از صادرات خود 
در بــازار ارز هســتند را افزایــش می دهد و از این رو، به 
انباشت بیشتر ذخایر می انجامد. بنابراین، دالر ضعیف تر 
معمواًل با افزایش تقاضا از ســوی مدیران ذخایر ارزی 

همراه می شــود و نه کاهش تقاضا.
ایــن ادعــا کــه دالر ارز اصلی در ذخایــر ارزی جهانی 
اســت در مفهوم گســترده تر به این معناست که اغلب 
در پرداخت های بین المللی از دالر اســتفاده می شــود؛ 
به این صورت که دالر ارز اصلی در صورتحســاب های 
تجــاری جهانی و ارز الزم برای اجرای معامالت ارزی 
اســت. برای نمونه، اگر یورو داشــته باشــید و بخواهید 
ملکــی در برزیل خریــداری کنید، بانک ابتدا یورو را به 
دالر تبدیــل و بــا آن ملک را خریداری می کند. بیشــتر 
پــس اندازهای بازنشســتگی به ویژه در کشــورهای 
آســیایی نیز دارایی های دالری اســت. بــرای نمونه، 
ســازمان بازنشســتگان ژاپن اندوخته وسیعی از اوراق 

قرضه شــرکتی بلند مدت ایاالت متحده دارد.
بــا این حال، نقــش دالر در ذخایر جهانی هنوز اهمیت 
دارد؛ در حــال حاضــر ذخایر دالر در جهان برابر با حدود 
۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده است. 
وجــود ایــن ذخایر و این واقعیت که ایاالت متحده خود 

ذخایر ارز خارجی ندارد، ســهم بزرگی از موقعیت بدهی 
خارجــی خالــص ایاالت متحده را بــه خود اختصاص 
می دهند و کســری خارجی ایاالت متحده آشــکار از 
طریق فروش اوراق قرضه به جهان تأمین می شــود و 

نه از طریق فروش سهام.
یکی از آشــکارترین و متداول تریــن الگوها در اقتصاد 
هانی این اســت که با پاییــن آمدن ارزش دالر، ذخایر 
دالری افزایش می یابد. دلیل این امر ساده است: ارزش 
دالر کاهش نمی یابد مگر آنکه ارزش یک ارز دیگر باال 
بــرود و برخــی از اقتصادهای مبتنی بر صادرات به ویژه 
اقتصادهای صادرات-محور آســیایی عمدتًا تمایلی به 
باال رفتن ارزش پول خود ندارند. آن ها برای مقاومت در 
برابر باال رفتن ارزش ارز محلی دالر خریداری می کنند 
که یعنی ضعف دالر منجر به رشد سریع تر ذخایر جهانی 
می شــود. از این رو، اگر دالر در معنای »ذخایر ارزی« 
مورد بررسی قرار بگیرد، دالر ضعیف تر به معنای افزایش 

در ســطح ذخایر دالری در جهان است.
در حقیقــت، برخی از نشــانه های این روند را می توان 
در اطالعــات مربوط بــه مبادالت ذخایر ارز خارجی در 
ماه ژوئیه مشــاهده کرد: بسیاری از کشورها در بازار ارز 
خارجی دالر خریداری و سپس آن را با ارز محلی مبادله 
می کنند. این شیوه دستکاری در ارز در ماه های ژوئن و 
ژوئیه در تایوان، سنگاپور و هند قابل مشاهده بوده است.

یــک پویایی ثانویه نیز مطرح اســت که افراد عالقمند 
به بازار ارز خارجی را مشــغول کرده اســت. بر خالف 
دســتکاری ســوئیس که به صورت مبادالت دالر در 
برابر یورو صورت می گیرد، دســتکاری های آســیایی 
عمدتــًا بــه صورت دالر در برابر دالر اســت. از این رو، 
خریدهای بزرگ دالری در آســیا عمدتًا با فروش دالر 
در برابــر یــورو برای تحقق اهداف متنوع کردن ســبد 
خرید همراه می شــود. این اتفــاق می تواند به افزایش 
ارزش یورو و چرخه ای از دستکاری های ارزی بینجامد.

در کل، این داســتان چندان پیچیده نیســت. بسیاری از 
اقتصادهــای مبتنی بر صادرات بــا مازاد خارجی زیاد، 
ترجیح می دهند ارزش ارز محلی آنها در برابر دالر پایین 
باشد و از این رو، در صورت پایین آمدن ارزش دالر در 
برابــر باال رفتن ارزش ارز محلی خود مقاومت می کنند. 
از این رو، بیشترین حجم انباشت ذخایر دالری در جهان 

هنگامی رخ می دهد که بازار دالر تحت فشــار باشد.
منبع:�شورای�روابط�خارجی

ارزش دالر کاهش 
نمی یابــد مگر 
آنکــه ارزش یک 
ارز دیگــر بــاال 
بــرود و برخی از 
اقتصادهــای 
مبتنــی بــر 
صادرات به ویژه 
اقتصادهــای 
صادرات-محور 
آســیایی عمدتاً 
تمایلی بــه باال 
رفتن ارزش پول 

خود ندارند.
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شــاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص بهای کاال و خدمات که 
به عنوان CPI نیز شــناخته می شود، نشان دهنده میزان متوسط 
رشد قیمت طی یک بازه زمانی مشخص ۱ ماهه، ۱ ساله و بازه های 
دیگر نسبت به قبل از آن است، داده های مربوط به شاخص قیمت 
مصرف کننده در گذشــته توســط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران منتشــر می شــد، هر کدام از این دو ســازمان دولتی با 
فرمتی جداگانه هر ماه این شــاخص را منتشــر می کردند، از آخر 
آبان ۱۳۹7 و پس از اوج گرفتن نرخ رشد قیمت ها در این سال و 
اختالف نظر این دو نهاد مبنی بر دقیق بودن آمارهای هر سازمان 
متأسفانه بانک مرکزی از انتشار کلیه آمارهای اقتصادی منع شد 
و در نتیجه از آن به بعد داده های اقتصادی فقط توسط مرکز آمار 

ایران منتشر می شود.
۱- طبق اطالعات منتشــر شــده مرکز آمار کشور شاخص قیمت 
مصرف کننده ســالیانه در مرداد ۹۹ به نســبت مرداد ۹۸ برابر با 
۳۰.۴% می باشــد که نشــان از رشــد ۳۰ درصدی بهای کاال و 

خدمات مختلف دارد.
۲- طبق داده های منتشر شده توسط همین مرکز شاخص قیمت 
مصــرف کننــده یا همان CPI از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا پایان مرداد 
ماه سال جاری مجموعًا ۲۰% رشد داشته است، و در پایان مرداد 
ماه به حدود ۲۳۵.۹ رســیده اســت، این یعنی طی 7 ماه گذشــته 
قیمت هــا ۲۰% افزایــش پیدا کرده اند، طبیعتًا این متوســط کل 
ســبد کاالیی موجود در کشــور می باشد و برای بسیاری از مردم به 
فراخور نوع ســبد کاالیی که دارند به مراتب متفاوت و چه بســا 

بیشتر نیز بوده است.
۴- روند شــاخص قیمت مصرف کننده در ســال ۱۳۹۸ نسبت به 
ســال ۱۳۹7 روندی کاهشــی بوده است به طوری که شاخص ۹ 
ماه از ســال ۹۸ نســبت به ماه مشابه سال ۹7 کمتر بوده همچنین 
مجموعًا در 7 ماه از ســال ۹۸ شــاخص قیمت ها نسبت به ماه قبل 
از آن کمتر بوده و در نتیجه رشــد قیمت ها کاهنده شــده اســت، 
این روند تقریبًا تا بعد از اســفند ماه ۹۸ که مقایســه قیمت های آن 

نســبت به ماه قبل بوده ادامه داشــته است، متوسط CPI ماهانه 
سال ۱۳۹7 حدود ۳.۳% بود اما این عدد در سال ۱۳۹۸ به %۱.7 
رسید که نشان می داد میزان رشد قیمت ها در سال ۱۳۹۸ به مراتب 
کمتر از ســال قبل بوده اســت این بدان معنا اســت که رشد کلی 
شاخص قیمت مصرف کننده و در نتیجه قیمت ها در سال ۱۳۹۸ 

به نســبت ســال قبل از آن به مراتب کمتر بوده است.
 اما این روند کاهنده اساسًا در سال ۹۹ تغییر کرده است، به طوری 
که جز فروردین ماه در همه ماه های امســال شــاخص قیمت هر 
ماه نسبت ماه مشابه سال گذشته بیشتر شده است به گونه ای که 
روند به ۲ سال قبل یعنی سال ۱۳۹7 شباهت زیادی یافته است.

CPI -۵ در مرداد ماه سال ۹۹ نسبت مرداد ماه سال ۹۸ از ۰.7 
درصد به ۳.۵ درصد رســیده و این یعنی میزان شــاخص قیمت 
مصرف کننده ماهیانه در مرداد ماه ســال ۹۹ حدود ۵ برابر بیشــتر 
از مرداد ماه ســال گذشــته رشد داشته است و نشان از رشد بهای 

کاال و خدمات در ســال ۹۹ به نسبت قبل دارد.
6- برای اثبات این مدعا که رشــد قیمت ها به ســال ۹7 شــباهت 
یافته می توان به رشــد شــاخص قیمت مصرف کننده در اسفند ماه 
هر سال به نسبت اسفند ماه سال قبل از آن می توان نیز اشاره کرد، 
این شــاخص در پایان اســفند ۱۳۹۸ به نسبت اسفند ۱۳۹7 حدود 
۲۲% رشــد داشــته در حالی که در مدت مشابه در سال ۱۳۹7 این 
شــاخص ۴7% افزایش پیدا کرده اســت و این در حالی که برای 
همین بازه زمانی در ســال ۱۳۹6 رشــد شــاخص قیمت مصرف 

کننده یا همان CPI 7% بوده اســت.
7- اگر شــاخص قیمت مصرف کننده را برای ۵ ماه اول ســال ۹۹ 
)پایان اســفند ۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹( محاســبه کنیم به عددی حدود 
۱7% می رســیم، اما CPI مدت مشــابه در سال ۹۸ حدود %۱۰، 
در سال ۹7 حدود ۱۵% و در سال ۹6 حدود ۳% بوده است، چنین 
رونــدی ایــن نگرانی را جدی تر می کند که خدای نکرده وضعیت 

اقتصادی کشــور از منظر رشــد تورم مجدد به سال ۱۳۹7 برسد.
در نهایت آنچه از آمار و داده ها به نظر می رســد وضعیت نه چندان 

کرونا و اقتصاد ایران
نویسنده:�شهریار�حسین�بر*
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مطلوب اقتصادی کشــور اســت که طبیعتًا به مســائل متعددی 
همچون شــیوع کرونا، رکود فعالیت هــای صنعتی، تحریم های 
اقتصادی، ســوء مدیریت ها در ســطوح مختلف و .... بستگی دارد، 
امــا بایــد منتظــر ماند و دید که آیا وزارت اقتصاد و دارایی و بانک 
مرکزی می توانند با توجه به کســری بودجه نیاز روز افزون دولت 

بــه منابع مالی را از طریــق ابزارهای جدیدتری همچون فروش 
اوراق بدهی پاســخ بدهند و یا ناچار می شــوند با چاپ پول موجب 
افزایش پایه پولی و در نتیجه رشــد نقدینگی و در نهایت افزایش 

تقاضا در بازار و رشــد روز افزون قیمت ها و تورم می شــوند؟
*کارشناس�اقتصادی
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منطق تحلیلی بازار بورس

محمدرضا�قاسمی*
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تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ ســود بانکی، سیاســت پولی و شــرایط 
اقتصــادی، مهم ترین مؤلفه های سیســتماتیکی هســتند که محرک 
تغییــرات در صورت هــای مالی شــرکت ها می شــوند؛ همچنین این 
مولفه های غیرقابل کنترل بر نحوه ارزش گذاری شرکت ها تاثیرگذاری 

زیادی دارند.
در نگاه بنیادی به شــرکت های فعال در بازار ســرمایه، ســاده ترین و 
کاربردی ترین دســته بندی روش تحلیل به این ترتیب اســت؛ تحلیل 
مبتنــی بر صورت ســود و زیان، ترازنامه و صــورت جریان وجوه نقد. 
رایج تریــن روش تحلیــل در بازارهــای مالی و از جمله بازار ســرمایه 
کشــور مبتنی بر صورت ســود و زیان اســت که P/E طرفداران پر و پا 

قرص خود را دارد.
هر کدام از مولفه های ابتدای متن به نحوی در محاسبه P/E منطقی 
سهام و میانگین بازار تأثیر گذار هستند. افزایش ۴ مؤلفه اول، سیاست 
پولی انبساطی و شرایط اقتصادی ناپایدار و تحریم زده، منجر به کاهش 
نســبت P/E می شــوند و برعکس. پس در شــرایط اقتصادی ۲ ساله 
اخیر که تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و رشد شدید نقدینگی را شاهد 
بودیم باید به کاهش این نســبت رایج برســیم، اما میانگین این نسبت 
در بازار و در ســهام بنیادی اعداد دیگری را نشــانه رفته اســت؛ ابتدای 
سال ۹7 این نسبت روی عدد هشت نوسان داشته و در حال حاضر به 

باالی ۲۰ رسیده است. چرا؟
اولین علت رشد نسبت P/E گذشته نگر بودن آن در محاسبات ساده 
صفحات رسمی بازار سرمایه است. در حالی که در سال جاری با رشد 
نرخ ارز )آزاد و نیمایی( و ادامه روند تورمی کشــور در کنار رشــد نسبی 
قیمت کامودیتی و نفت با اعداد باالتری برای EPS تحلیلی بیشــتر 
 P/E شــرکت ها روبــرو خواهیم بود که بــه صورت خودکار به کاهش

تحلیلی منجر می گردد.
دلیل دوم که از ابتدای ســال ۹۹ قدرتمندترین دســتاویز دولت برای 
سوق دادن نقدینگی به بازار سرمایه بود، کاهش نرخ سود بانکی است. 
 )M۱( به پول )M۲( این تصمیم به خروج نقدینگی از حالت شبه پول
منجر شــده و و باعث گردیده نســبت پول به کل نقدینگی طی چند 
ماه از ۱۴ % به باالی ۱7% برســد. رشــد پول در واقع افزایش ضریب 
فزاینده پول اســت که در نهایت به افزایش ســرعت رشــد نقدینگی 
می انجامد. الزم اســت مجموع نقدینگی خارج شــده از قالب شبه پول 
و در نتیجه رشــد نقدینگی به بازاری برای تبدیل وارد شــود. از نگاه 
دولت بهترین گزینه ممکن بازار ســرمایه اســت که با کمترین تأثیر 
تورمــی ایــن نقدینگی مازاد را در خود هضم کرده و از ایجاد التهاب در 

ســایر بازارهای مالی پیشگیری می کند.
با ورود روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار ســرمایه، 
همزمان عمق بازار ســرمایه و قیمت ســهام افزایش یافته و به مرور 
نسبت P/E از محوریت تحلیل ها تا حدودی خارج شده و سایر ابزارهای 

تحلیــل بنیــادی مورد توجه قــرار گرفتند. به ترتیب هر چه از P/E به 
سمت روش های مبتنی بر ترازنامه به پیش می رویم، ارزش ذاتی سهام 
اعداد باالتری ارزیابی می شــوند. برای مثال شــرکتی که در استفاده از 
دارایی ثابت از بهره وری اندکی داشــته و یا زیر ظرفیت اســمی فعالیت 
می کند، علیرغم نســبت P/E باالیی که دارد اما از نســبت های اندک 
ترازنامــه ای از قبیــل قیمت به ارزش جایگزینی و قیمت تئوریک پس 

از تجدید ارزیابی دارایی ها برخوردار اســت.
در شــرایطی که نرخ ســود بانکی کوتاه مدت )بدون ریســک ۱۲% تا 
۱۴%( و تورم ساالنه بیش از ۳۵% است، نسبت منطقی P/E در سهام 
غیر رشــدی و در صنایع بزرگ باید عددی بین هشــت تا ۱۰ باشــد، اما 
با ورود ســیل آســای نقدینگی به بازار ســرمایه شاهد عددی باالتر از 
۱۵ برای نســبت تحلیلی P/E هســتیم. خوش بینی نقدینگی قدرتمند 
جدیدالورود به بازار ســرمایه، عماًل ســایر نسبت های تحلیلی را مقدم 
بر نســبت P/E می کند که با تســهیل مســیر افزایش سرمایه از محل 
تجدیدارزیابی توســط دولت و مجلس این تغییر مســیر تحلیل تقویت 
می شــود. اما ســؤال اینجا است که مهمترین روش جایگزین P/E در 

عموم سهام بازار چیست؟
بازدهی بیش از ۲۴۰% شاخص کل از ابتدای سال و در سهام بزرگ و 
شــاخص ســاز، نشان از اولویت افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی 
دارایی ها و شناسایی سود از محل فروش سهام )سهام بورسی و عرضه 
اولیه( برای اکثر سهامداران خرد دارد. سهامی که قیمت های تئوریک 
کمتری پس از افزایش ســرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها دارند 
مورد اقبال بازار هستند؛ همچنین شرکت هایی که نسبت P/E کمتری 
دارند هر چند از محل ســود فروش سرمایه گذاری ها )به اصطالح سود 
یکبار تکرار(. اگر شــرکت های منتخب با روش های فوق در لیســت 
فروش دولتی )صندوق های ETF( باشــند از جذابیت بیشــتری برای 

سهامداران خرد برخوردار هستند.
اما انتشار اوراق سلف نفتی چه تاثیری بر رفتار فعاالن بازار سرمایه دارد؟ 
ارزش کمتر از 6، ۰۰۰ میلیارد تومانی مجموع اوراق قابل انتشار و سود 
۱7.۵% بــا نــرخ ۱۸% تا ۱۹% اختیار فروش و خرید، رقیب قدرتمندی 
در برابر بازار ســرمایه محســوب نمی شود و رقم کل آن در حجم ورود 
هفتگی پول به بازار سرمایه هضم می شود. به نظر مهمترین ریسک بازار 
سرمایه، کاهش اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی دولت است 
که می تواند منجر به خروج نقدینگی تازه وارد از بازار شــود؛ این اتفاق 
که منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی بازار سرمایه )مسکن، 
ارز، خودرو و...( می شــود، مطلوب هیچ کدام از نهادهای قانون گذاری 
و اجرایی کشــور نیســت و باید با آموزش های الزم و تســهیل استفاده 
از ابزارهای ســرمایه گذاری غیرمســتقیم، نقدینگی جدید را به سمت 

درست آن هدایت کرد.
*�مدیرتحلیل�کارگزاری�مبین�سرمایه
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بانــک مرکزی بــدون همکاری الزم دولت در 
رعایت نسبی اســتقالل سیاست گذار پولی که 
از پیش شرط های اجرای موفقیت آمیز سیاست 
هدف گذاری نرخ تورم اســت، توان دستیابی به 

تورم هدف گذاری شــده را نخواهد داشت.
پــس از اعــالم بانک مرکــزی مبنی بر اجرای 
سیاســت هدف گذاری نرخ تورم در ســال ۹۹، 
برخــی از کارشناســان اقتصادی، بــا توجه به 
شــرایط حاکم بر اقتصاد ایران و فراهم نبودن 
زمینه های الزم برای اجرای مؤثر سیاست پولی، 
ســال جاری را زمان مناســبی برای آغاز این 
سیاســت ندانسته و نسبت به امکان دستیابی به 
هدف تورمی اعالم شده ابراز تردید کردند. نتایج 
خوشبینانه ترین مدل سازی ها که با فرض انجام 
اصالحات بودجه ای و وارد نشدن شوک جدیدی 
به اقتصاد انجام شده بود نشان می داد که بانک 
مرکزی برای تحقق نرخ تورم هدف گذاری شده 
)%۲۲( و کنتــرل آن در کانال اعالمی )۲%±( 
مسیر دشواری را در پیش رو دارد و در این مسیر 
بانــک مرکزی بــدون همکاری الزم دولت در 
رعایت نســبی استقالل سیاست گذار پولی-که 
از پیش شرط های اجرای موفقیت آمیز سیاست 
هدف گذاری نرخ تورم است- توان دستیابی به 

تورم هدف گذاری شــده را نخواهد داشت.
حــال کــه بانک مرکزی با وجود این شــرایط، 
مسئولیت تحقق هدف تورمی را بر عهده گرفته 
اســت، بی تردید عدم موفقیت در دســتیابی به 
هــدف اعالم شــده بر روند آتــی اقتصاد ایران 
تأثیر زیان باری خواهد گذاشت، چرا که جایگاه 
و اعتبار سیاست گذار پولی تضعیف شده و بانک 
مرکزی تا ســال ها قادر بــه نقش آفرینی مؤثر 
در شــکل گیری انتظارات مردم از وضعیت آتی 
اقتصــاد نبوده و در اجرای سیاســت های پولی 
مدنظر خود با مشــکل جدی مواجه خواهد شد.

تغییراتــی کــه در چند ماهه اخیر در نرخ تورم به 
وجود آمده، بر شدت نگرانی ها از ناکامی احتمالی 
بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم افزوده است. 
آخرین گزارش مرکز آمار نشان می دهد شاخص 
قیمت هــا در چهار ماهٔه ابتدایی ســال بیش از 
۱۳ درصد افزایش داشــته و تورم تیرماه با یک 

محمدحسین�جعفری*

 لزوم
تجدید نظر 

در رویه 
 هدف گذاری

نرخ تورم
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جهش ۴.۴ واحد درصدی نســبت به خرداد، به 6.۴ درصد رســیده است؛ 
که این میزان از تورم ماهیانه در بیســت ماهه اخیر ســابقه نداشته است. 
روند تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت ۹۸ در طی یک روند نزولی از 
۵۲.۱ % بــه ۱۹.۸% در فروردیــن ۹۹ کاهش یافته بود، تغییر جهت پیدا 

کرده و در یک روند افزایشــی به ۲6.6% رسیده است.
جهــش تــورم ماهیانه و تغییر روند ایجاد شــده در تــورم نقطه به نقطه 
زنگ خطری برای بانک مرکزی در دســتیابی به نرخ تورم هدف گذاری 
شده است. چرا که در شرایطی به سر می بریم که کشور همچنان تحت 
تأثیر شــدیدترین تحریم های آمریکا قرار داشته و چشم انداز روشنی هم 
از پایــان تحریم هــا وجود ندارد. در چنین وضعیــت بغرنجی، فراگیری 
بیماری کرونا، شــوک ســنگین دیگری را هم به اقتصاد کشور وارد کرده 
کــه بانک مرکزی را ناچار به در پیش گرفتن سیاســت های انبســاطی 
پولی در جهت حمایت از خانوارها و بنگاه های آســیب دیده کرده اســت، 
دولت هم که برای تأمین هزینه های درمانی و حمایتی ناشــی از کرونا 
در تنگای شــدید مالی قرار گرفته، از صندوق توســعه برداشت کرده و با 
انتقــال ایــن منابع به ذخایر ارزی بانــک مرکزی، منجر به افزایش پایه 
پولی و تشــدید سیاســت انبســاطی پولی شده است. بی شک بخشی از 
تغییری که در روند تورمی ماه های اخیر به وجود آمده را باید ناشــی از 

سیاســت انبساطی در پیش گرفته شده دانست.
حتی با این فرض که نرخ هدف اعالمی در شــرایط عادی قابل تحقق 
بــوده، بــه نظر می رســد با توجه به وضعیت پیش آمده الزم اســت این 
امکان را به سیاست گذار پولی یادآور شد که برای دفاع از اعتبار خود، در 
صورت نیاز بازنگری الزم را در نرخ هدف انجام داده و نرخ جدید را بدون 
هیچ گونه مالحظه ای اعالم نماید. هر چند تغییر نرخ هدف هم به اعتبار 
بانک مرکزی خدشه وارد خواهد کرد اما قابل مقایسه با لطمه ای که در 
صورت انحراف نرخ تورم از نرخ هدف گذاری شده به بانک مرکزی وارد 
می شود، نخواهد بود. بانک مرکزی می توانست همزمان با آغاز سیاست 
هدف گذاری تورمی، همچون بعضی از کشورهای موفق در کنترل نرخ 
تورم، مثل کانادا، نیوزیلند، جمهوری چک و سوییس شرایطی هم چون 
بالیای طبیعی، وارد آمدن شــوک به ســمت عرضه و اتفاقات پیش بینی 
نشــده ای کــه خارج از کنترل بانک مرکزی قــرار می گیرند و می توانند 

منجر به بازنگری در نرخ هدف شــوند، اعالم کند.
البته بانک مرکزی ممکن اســت ترجیح دهد که با اعمال سیاســت های 
شــدید انقباضــی در ماه های باقیمانده ســال نرخ تــورم را در حد هدف 
اولیــه اعالمــی کنترل نماید، اما واضح اســت که در پیش گرفتن چنین 
سیاســتی رکود فعلی را تعمیق خواهد کرد؛ هر چند ممکن اســت نرخ 
تورم هدف گذاری شــده محقق شــود، اما هزینه این تحقق با افت بیشتر 
تولید و افزایش نرخ بیکاری پرداخت خواهد شــد. و یا حتی ممکن اســت 
دولت در ماه های پایانی سال سیاست سرکوب قیمتی را در پیش بگیرد 
تا با پایین نگه داشــتن قیمت های رســمی، بخشی از افزایش قیمت ها را 

به تأخیر بیاندازد، که ناکامی سیاست سرکوب قیمتی برای کنترل تورم 
با آســیبی که به ســمت عرضه اقتصاد وارد کرده و باعث افزایش بیشــتر 

تورم های آتی هم می شــود، بارها تجربه شده است.
عــالوه بــر اعالم شــرایط تغییر در نرخ هدف، از بانــک مرکزی انتظار 
می رفــت کــه همزمان با اعالم آغــاز هدف گذاری نرخ تورم، به صورت 
شــفاف مشــخص نماید که کدام تعریف از تورم را هدف قرار داده است، 
آیا از بانک مرکزی باید انتظار داشــت که در پایان ســال، تورم نقطه به 
نقطه در محدوده هدف گذاری شــده قرار گرفته باشــد یا آن که منظور 
بانک مرکزی کنترل تورم متوســط ســالیانه بوده اســت. عالوه بر این 
به نظر می رســد که بهتر بود بانک مرکزی با تغییر در تعریف شــاخص 
هدف گذاری شــده، با بهره گیری از تجربه مشــابه برخی کشــورهای 
پیشــرو در هدف گــذاری نــرخ تورم همچون اســترالیا، کانادا، فنالند و 
ســوئد، حداقل در آغاز این روند و در جهت اطمینان بیشــتر از حصول 
موفقیت و حفظ اعتبار خود، مواردی را که از شــوک های ســمت عرضه 
تأثیر می پذیرند و از کنترل بانک مرکزی خارج اســت، از ســبد شاخص 

قیمت های هدف گذاری شده حذف می کرد.
همچنیــن بــا توجه به تاخیری که در تاثیرگذاری سیاســت های پولی بر 
بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، از بانک مرکزی انتظار می رود که در ادامه 
مسیر هدف گذاری نرخ تورم، با سرعت و قاطعیت بیشتری تصمیم گیری 
کرده و نسبت به رخدادهای بیرونی عکس العمل سریع تری نشان دهد، 
چرا که بانک مرکزی باید با پیش بینی دقیق از وضعیت آتی اقتصاد، پیش 
از تغییر در روندهای تورمی سیاســت های پولی مناســب را اعمال نماید 
تا با توجه به تاخیری که در تأثیر سیاســت های پولی وجود دارد، پیش 
از خارج شــدن تورم از بازٔه هدف گذاری شــده، نرخ تورم کنترل شــود و 
همچنین در صورتی که اقتصاد با شوک های غیرقابل پیش بینی روبرو 
شــود، الزم اســت که بانک مرکزی در کوتاه ترین زمان ممکن واکنش 
مناســب را نشــان دهد. که برای مثال این امر در تأخیر چند ماهه بانک 
مرکزی در افزایش نرخ سپرده پذیری از بانک ها اتفاق نیفتاد و در حالی 
که انتظار می رفت پیش از وقوع اثرات ســوء افت نرخ بهره در بازار بین 
بانکی، به ســرعت بانک مرکزی کف نرخ ســود را در بازار بین بانکی 
افزایش دهد این تصمیم گیری و اعالم آن برای چند ماه به تعویق افتاد.

امید می رود بانک مرکزی در ادامه این مســیر دشــوار، عالوه بر ذکر 
صریح شــرایطی که قادر به انجام تعهد تورمی خود نخواهد بود و ارائه 
تعریفی از شــاخص قیمت که مبنای هدف گذاری تورم قرار داده اســت 
و همچنیــن معرفــی مرجع اعالم نهایی نرخ تورم، با بهره گیری بیشــتر 
از تجربه کشورهای پیشرو در هدف گذاری نرخ تورم، با در پیش گرفتن 
رویه ای شــفاف در انتشــار منظم اطالعات و مدل سازی هایی که مبنای 
پیش بینی های اعالمی خود قرار داده است، باعث تقویت اعتماد عمومی 
به نهاد سیاستگذار پولی و تضمین موفقیت هدف گذاری نرخ تورم شود.
*پژوهشگر�اقتصادی
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دهــه نود میالدی را دهٔه ننگین اقتصاد 
ترکیه می نامند. دهه ای که رشد خالص 
اقتصادی ترکیه در آن صفر بود. ترکیه 
در ســال های ۱۹۹۴، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ 
رشــدهای اقتصادی منفی شش درصد 

را تجربــه کــرد. همچنیــن در فاصلٔه 
ســال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ قیمت دالر 

در ترکیه ۱۰۰ برابر شد.
بحــران اقتصادی ترکیه که ریشــه در 
فســاد بســیار باال در دولــت، ناترازی 

بانک هــا و ناترازی بودجه داشــت در 
فوریــٔه ۲۰۰۱ و در پــی اختــالف بین 
رئیــس جمهــور و نخســت وزیر بروز 
کامــل یافت و قیمت دالر تنها در یک 
ماه دو برابر شد. در پی بروز این بحران 

 داستان یک گشایش اقتصادی واقعی 

در سال آخر دولت
امیر�کرمانی
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رئیس بانک مرکزی ترکیه استعفا داد و اقتصاد ترکیه 
در آســتانٔه یک فروپاشی کامل قرار گرفت.

در این شرایط نخست وزیر وقت دست به دامان کمال 
درویش – که در آن زمان در بانک جهانی بود- می شود 
و تقاضا می کند که وی رئیس بانک مرکزی بشــود. 
پیشــنهادی که کمال درویش رد می کند و می گوید: » 
من می دانستم که این بحرانی نبود که از بانک مرکزی 
بــه تنهــا کاری بــر بیاید و حل چنیــن بحرانی جز با 
هماهنگــی کامــل بین تیم اقتصــادی ممکن نبود«. 
لذا شــرط می کند که تنها در صورتی می آید که وزیر 
خزانه )معادل رئیس ســازمان برنامه و وزیر اقتصاد در 
کشــور ما(  بشود و عماًل ســایر اعضای تیم اقتصادی 
)مخصوصًا رئیس بانک مرکزی( را هم خودش انتخاب 
کند. شــرطی که مورد قبول واقع می شــود و در زمان 

یک هفته تیم اقتصادی جدید دســت به کار می شود.
اســتراتژی اصلی درویش بــرای مقابله با این بحران 
تغییــر رویکرد اقتصاد ترکیــه بود. او می گوید چیزی 
که ترکیه می خواهد » تغییر سیســتماتیک اقتصاد از 
یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی 
است« و می گوید که این بحران فرصت این اصالحات 
را فراهم کرده است. چون در شرایط عادی گروه های 
ذی نفع حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند. 
اما در این شرایط بدون ایجاد اصالحات اساسی ممکن 
اســت آینده ای بــرای اقتصاد ترکیــه باقی نماند که 

بخواهند از آن منتفع شــوند.
پــس از این در مدت بســیار کمی قانون جدید بانک 
مرکــزی و قانون بانکــی را تصویب می کنند. قوانین 
مربــوط به پایداری بودجــه و جلویگیری از عملیات 
فرابودجه ای و قوانین بسیار مهمی در رابطه با کاهش 
جــدی رانت در صنایع مختلــف را تصویب می کنند. 
البته تمامی این تغییر قوانین را باید به عنوان روبنای 
تغییر رویکرد اساســی به اقتصاد دید مگر نه که تغییر 

قانــون به تنهایی کارکرد چندانی ندارد.
ایــن تیم اقتصــادی همچنین در یک بازٔه زمانی چند 
ماهــه اصالح نظــام بانکی، اصالحات ســاختاری 
بودجــه و اصــالح نظام ارزی را آغاز می کنند. شــاید 
ســخت ترین قســمت این اصالحات اصالح کسری 
بودجــٔه مزمن دولت و همچنیــن بازگرداندن اعتماد 
عامالن اقتصادی نســبت به اقتصاد ملی بوده اســت. 
بــه طور خاص بخش مهمی از این کاهش کســری 

بودجــه منوط به کاهش دســتمزد حقیقی کارمندان 
دولــت )یعنی افزایش حقوق به میزانی کمتر از تورم( 
بوده اســت. کاری که درویش با مذاکره با گروه های 

مختلف به سرانجام می رساند.
جالب است که تمامی این اصالحات در بازٔه یک سال 
پایانی دولت بولنت اجویت اتفاق می افتد. اما این تغییر 
رویکرد اقتصادی در همین بازٔه کوتاه و همچنین فشار 
عوامــل خارجی )همچون انگیــزٔه الحاق به اتحادیه 
اروپا(  از طرف دیگر باعث می شود که با وجود پیروزی 
حــزب رقیب در انتخابات ۲۰۰۲ این اصالحات ادامه 
پیدا کرد و اقتصاد ترکیه پس از نزدیک به ســه دهه 
تورم های دو رقمی و سه رقمی به کاهش پایدار تورم 
و رشــد نســبتًا پایدار اقتصادی دست پیدا کرد )البته 
بخشــی از این اصالحات در ده ســال اخیر تضعیف 
شده اســت و اقتصاد ترکیه را دوباره با خطر بازگشــت 

ناپایداری اقتصادی مواجه کرده است(.
 مرور تجربٔه کشورهای درحال توسعه نشان می دهد 
که مهم ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصالح 
رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات 
سایر کشورها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری 
است. این دست کشیدن از جهالت هم معمواًل پس از 
دادن هزینه های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب 

اتفاق افتاده است.
گشــایش واقعی اقتصاد ایران فقط موقعی اســت که 

دســت از رویکرد فعلی مان به اقتصاد برداریم و
۱. مداخــالت و حمایت هــای قیمتی را با حمایت ها و 

پرداخت های مستقیم جایگزین کنیم.
۲. نظــام بانکــی را اصالح کنیم و از تجربٔه بانکداری 
مدرن و بانک مرکزی مدرن حداکثر استفاده را کنیم.

۳. اصالحــات ســاختاری بودجــه و پایدارســازی 
بدهی های دولت را انجام دهیم.

۴. به جای سیاســت جایگزینــی واردات وارد تعامل 
فعال با اقتصاد جهانی بشــویم و از دسترســی به بازار 
هشــتاد میلیونی داخلی بــه عنوان ابزار مذاکره برای 
دسترســی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جهانی 

استفاده کنیم.
قطعــًا آن روز این گشــایش اقتصــادی و این تغییر 
نــگاه اقتصــادی به تغییر ترکیــب تیم اقتصادی هم 

منجر می شود.
*اقتصاددان

اســتراتژی 
اصلــی درویش 
بــرای مقابله 
با ایــن بحران 
تغییــر رویکرد 
اقتصــاد ترکیه 
بــود. او می گوید 
چیزی که ترکیه 

می خواهد » تغییر 
سیســتماتیک 
اقتصــاد از یک 
اقتصــاد رانت 
محور بــه یک 
اقتصاد مدرن و 

رقابتی اســت« و 
می گوید که این 
بحران فرصت 
این اصالحات 
را فراهــم کرده 

است.
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بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال ۹۹ درست در شرایطی ابالغ شده که کشور نیاز به ارزآوری 
از هــر طریقی بــرای تأمین نیازهای خود دارد و دیگر خبری از 
دالرهای سرشــار نفتی در اقتصاد ایران نیست. حال کشور باید 
بــه اتــکای درآمدهای حاصل از صادرات برنامه ریزی داشــته 
باشــد و چرخ تولید تنها با محرک های ارزی ناشــی از تولیدات 
صادراتــی ایران می چرخد. اکنون چوبی الی این چرخ رفته که 
آن را تــا مــرز توقف پیش برده و برخی پره های آن را شکســته 
است. حرکت به کندی انجام می شود و موانع زیادی پیش روی 

صادرات کشور قرار گرفته است؛ غافل از اینکه تجربه نشان داده 
هــر زمانــی که بانک مرکزی به فعاالن اقتصادی اعتماد کرده و 
راه را بــرای آنهــا باز می کند، آن ها پا را روی گاز می گذارند و تا 
می توانند شــتاب می گیرند. نمونه آن هم فرآیندهای مرتبط با 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال های ۹7 و ۹۸ است؛ به 
نحــوی که با همکاری بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی، بانک 
مرکزی مسیر را برای واردات در مقابل صادرات باز کرد و درست 
در همان زمان به اذعان مدیران بانک مرکزی، بیشترین تعامل 
میان بخش خصوصی و سیاســتگذار پولی و ارزی کشــور شکل 

 محمد الهوتی بسته سیاستی بانک مرکزی پیرامون صادرات را تبیین کرد

چوب الی چرخ صادرات
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گرفت؛ اکنون اما ورق برگشته و سختگیری ها بیشتر شده است؛ 
به نحوی که برخی خبر از خطر توقف صادرات آن هم در شرایط 
کنونــی می دهنــد و بنابراین تصور مثبتی در این رابطه از ادامه 
وضعیت پیش روی صادرکنندگان ندارند. محمد الهوتی، رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران، از دلهره های صادرکنندگان برای 

تداوم مســیر صادرات غیرنفتی کشور می گوید.
�بیشــتر�از�یک�هفته�اســت�که�بانک�مرکزی�بسته�جدید����

سیاســت�های�مرتبط�با�بازگشت�ارز�حاصل�از�صادرات�سال�
�99و�رفع�تعهد�ارزی�را�رونمایی�کرده�اســت.�دولت�از�این�
بســته�دفاع�می�کند�و�رئیس�جمهور�بر�این�باور�است�که�باید�
حتماً�مفاد�این�بســته�به�صورت�کامل�اجرایی�شود.�اما�روی�
دیگر�ذی�نفعان�اجرای�این�بســته�هستند�که�خود�را�در�آینه�
اجرای�آن�می�بینند�و�به�خوبی�می�توانند�نسبت�به�آن�قضاوت�
کنند.�سؤال�اینجاســت�که�دستورالعمل�تازه�بانک�مرکزی�
برای�بازگشــت�ارز�حاصل�از�صادرات�ســال��99چه�ابعاد�و�

الیه�های�پیدا�و�پنهانی�دارد؟
بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
ســال ۹۹ که به تازگی ابالغ شــده، ابعاد بسیار گسترده ای را در 
بخش های مختلف اقتصادی به جای خواهد گذاشــت. واقعیت 
این است که کشور نیازمند ارز است و برای تأمین این ارز، نقطه 
ثقل و تکیه گاه اصلی با توجه به شرایط کنونی پیش روی فروش 
نفــت ایــران در بازارهای جهانــی و البته قیمت آن، از صادرات 
نفت به صادرات غیرنفتی تبدیل شــده اســت و بنابراین امسال 
باید همه شــرایط به نحوی مدیریت شــود که تک تک حرکات، 
بخشــنامه ها، اظهارنظرها و دستورالعمل های مرتبط با اقتصاد 
ایران، به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم به حوزه کاری فعاالن 
عرصه صادرات ارتباط پیدا کند. بر این اســاس بانک مرکزی با 
اشــراف کامل به این موضوع، بســته سیاست های بازگشت ارز 
حاصل از صادرات برای ســال ۹۹ را تدوین و برای اجرا، ابالغ 
کرده اســت؛ بررســی های مرتبط با شیوه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات نشــانگر اشــکاالت زیادی است که در این حوزه وجود 
دارد. بر این اســاس، بانک مرکزی بســته سیاستی بازگشت ارز 
صــادرات را بــه گونه ای طراحی کرده تا به گفته برخی مقامات 
ارشــد این بانک، زمینه برای بازگشــت حداکثری ارز حاصل از 
صادرات بیش از هر زمان دیگری فراهم شود. به این معنا که بر 
مبنای بسته ای که بنا به تشخیص بانک مرکزی و بدون مشورت 
با فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران و ایران تدوین شده، 
صادرکننــدگان بایــد ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را 
بــه ســامانه نیما برگردانند تا با بــه کار گرفتن این ابزار، انگیزه 
برای خالی فروشــی کاهش یابد. واقعیت آن اســت که امســال 

نکاتــی کــه بانک مرکزی به آنهــا باور دارد، با ذهنیت هایی که 
صادرکنندگان دارند، متفاوت اســت و قرار هم نیســت که حرف 
این دو بخش یکســان شــود، چراکه تجربه نشان داده است اگر 
بانک مرکزی برای اجرای یک کار به جمع بندی برســد که کار 
را می تواند با حضور ذی نفعان در بخش های مختلف پیش ببرد، 

حتمًا و حتمًا شــرایط به نحو بهتری پیش می رفت.
�به�هر�حال�بانک�مرکزی�بر�این�باور�است�که�خالی�فروشی����

و�مواردی�از�این�دســت�سبب�شــده�تا�شیوه�بازگشت�ارز�
حاصل�از�صادرات�به�این�میزان�سختگیرانه�باشد.�چقدر�این�
دیدگاه�را�قبول�دارید�و�فکر�می�کنید�اثرات�این�دستورالعمل�

بر�صادرات�در�شرایط�کنونی�چه�باشد؟
به هر حال این نوع حکم دادن دولت تحت عنوان »خالی فروشی« 
و کوتاژفروشــی یا کاله ســر واردکننده گذاشتن را شخصًا قبول 
نــدارم؛ چراکــه آنهایی که واردات در مقابل صادرات انجام داده 
و صادرکننده واقعی بوده و ریشــه دار هســتند و کاال برای مواد 
اولیــه مــورد نیاز خود وارد کرده اند، حتمًا ارز حاصل از صادرات 
خــود را در اختیــار واردکنندگان قــرار داده اند؛ حاال چند درصد 
تخلف اتفاق افتاده جای بحث و بررســی و تحلیل دارد و اینکه 
امــروز حکــم دهیم که همــه واردکنندگانی که از ارز صادراتی 
برای واردات خود استفاده کرده اند و کوتاژ خریده و ارزی پشت 
آن نبوده، ادعایی اســت که کســانی که مدعی آن هســتند باید 
آن را اثبات کنند. نکته بعدی آن اســت که تمامی مشــکالت از 
اینجا ناشی می شود که واردات در مقابل صادرات، روشی است 
که در آن سوءاســتفاده صورت می گیرد، اما این واقعیت را نباید 
از ذهن دور داشــت که اگــر تخلفی صورت می گیرد، مجموعه 
سیاســت های سیاســتگذار منجر به این امر شده است، این در 
حالی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
مکاتبــات متعــددی را در ایــن حوزه داشــته و حتی تا ماه های 
قبل به همه مســووالن اعم از بانک مرکزی نســبت به اثرات 
سیاســت های اعمال شــده از ســوی آنها در چرخه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اعالم شــده و حتی نســبت به شــکل گیری 
کارت هــای بازرگانی یکبار مصرف نیز هشــدارهای الزم داده 
شــده بود، بنابراین اگر امروز با این مواجه هســتیم که میزان 
قابل توجهی ارز به کشــور برنگشــته و پشت کارت ها نیز افراد 
پاســخگو و صادرکننده واقعی نیســت، قباًل در مورد آن هشدار 
داده شــده بود ولی متاســفانه به آن توجه کافی صورت نگرفت. 
به هر حال امروز کشــور به این گرفتاری دچار شــده که عده ای 
صادرکننده نما که به نظر می رســد شــرایط را برای همه با نوع 
رفتار خود سخت کرده و متاسفانه رفتار آنها تعبیر به رفتار غالب 
صادرکنندگان هم می شــود، توانسته اند کار را به جایی برسانند 
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کــه دولت یکی از غیرعملیاتی ترین بخشــنامه ها را پیش روی 
رفــع تعهد ارزی صادرکننــدگان قرار دهد، در حالی که در عالم 
واقعیت، این اقدامات منجر به کاهش صادرات خواهد شد. به هر 
حال باید تدابیری را به کار بســت که امروز بانک مرکزی، اتاق 
بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران گرفتار آن نشوند.

�اینکه�برابر�این�دســتورالعمل،��۸۰درصد�ارز�به�صورت����
حواله�در�ســامانه�نیما�و��2۰درصد�به�صورت�اســکناس�در�
سامانه�سنا�باید�عرضه�شود�و�گزینه�واردات�در�برابر�صادرات�

حذف�شده�چه�تبعاتی�دارد؟
اجازه بدهید که چند نکته را نیز در مورد بســته جدید سیاســتی 
بانک مرکزی برای چگونگی بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
مورد توجه قرار دهم. اول اینکه این بســته عطف بماســبق شده 
و به رغم اینکه این بســته ۲۳ تیرماه ابالغ شــده، ولی به اول 
فروردین به بعد تســری داده شــده و عماًل صادرکننده ای که با 
روش های گذشــته رفع تعهد ارزی کرده نیز بالتکلیف اســت. 

نکته بعدی آن اســت که مدت چهارماهه ای که برای بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شــده نیز به نوعی عملیاتی 
نیســت؛ چراکه هر صادرکننده و کســی که یک بار کاال صادر 
کــرده و در کــف بازار کار کرده باشــد، بــه صراحت می تواند 
بگوید که طی چهار ماه امکان برگشــت ارز حاصل از صادرات 
برای کاالهای ســایر و غیرمشــتقات نفتی وجود ندارد و عماًل با 
بســته جدید نیز صادرکنندگان خوشــنام و ریشه دار کار را کنار 
می گذارنــد و کارت هــای بازرگانی غیر کار را پیش می برند. در 
این بســته اشــکال اینجاســت که عرضه در نیما مورد مخالفت 
صادرکننده اســت؛ چراکه وقتی عرضه ارز در بســتری صورت 
می گیرد که در آن تفاوت قیمت ۱۵ درصدی وجود دارد، نشان 
می دهد که این بســتر، رقابتی، شــفاف و قابل معامله درســت 
برای کســانی که ارز ارزان قیمت نگرفته و خوراک ارزان نیز از 
دولت دریافت نکرده اند، نبوده اســت. به این معنا که کاالهایی 

که امروز تحت عنوان پتروشــیمی صادر شــده، خوراک خود را 
بــه نرخــی از دولت تحویل می گیرد که می تواند امروز دالر خود 
را با ۱۵ درصد تخفیف به دولت بفروشــد و البته پول پرقدرت و 
هنگفتی که حاصل می شود، در نیما عرضه می شود؛ اما درست 
در نقطــه مقابــل، یک صادرکننده میــوه و تره بار وجود دارد یا 
حتی کاالهای سنتی و مواردی از این دست صادر می شود، که 
بیشــترین حجم اشــتغال را داشته و باید ارز حاصل از صادرات 
خود را به قیمت روز در بســتر ســامانه نیما عرضه کند؛ پس ارز 
عرضه شده از سوی صادرکننده، خریداری ندارد و این مشکالت 
امروز، بعد از گذشــت دو ســال هنوز هســت و باید دید که بانک 
مرکزی چه شــرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار می دهد. 
حذف روش واردات در مقابل صادرات در بســته سیاســتی رفع 
تعهد ارزی ســال ۹۹، خطای بزرگی اســت که صادرکنندگان را 
در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دچار کندی و توقف می کند.

�بــه�هر�حال�بانک�مرکزی�بر�این�باور�اســت�که�نرخ�در����

نیما�دســتوری�نیست�و�این�نهاد�نیز�نظارتی�بر�نرخ�ها�ندارد.
ما هم قبول داریم که نرخ در نیما دستوری نیست؛ اما باید به این 
نکته توجه داشت که سیاستگذاری و ابزارهای به کار گرفته شده 
عماًل باعث می شــود که حجم بزرگی ارز با نرخی کمتر از نرخ 
بازار آزاد در سامانه نیما از سوی یکسری صادرکننده ای عرضه 
شــود که از خوراک ارزان دولتی اســتفاده می کنند. نکته حائز 
اهمیت دیگر آن اســت که صادرکنندگان کوچک و متوســط که 
در حد ۵۰ تا ۱۵۰ هزار دالر باید در بســتر نیما عرضه ارز خود 
را صــورت دهنــد، بنابراین خریداری برای ارز آنها وجود ندارد. 
اگر واقعًا واردات در مقابل صادرات باعث سوءاســتفاده عده ای 
شده است، چرا امروز واردکنندگان کشور بیش از صادرکنندگان 
مدعی بانک مرکزی هســتند که چرا واردات در مقابل صادرات 
را از چرخــه روش هــای رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان حذف 
کرده اند؛ پس این روش، حتمًا از اثرگذاری الزم برخوردار بوده 

خود صادرکننده ای که به روال 

سال های قبل، کاالی خود را 

درب کارخانه فروخته و ریال آن 

را دریافت کرده است، امروز باید 

برای رفع تعهد ارزی خود وارد 

بازار شده و ارز خریداری کرده و 

به دولت تحویل دهد. البته از 15 

شهریور 97 فروش ریالی منسوخ 

شده است.
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ولی اکنون حذف شده است.
�در�ایــن�حوزه�دولت�مدعی�اســت�کــه�صادرکنندگان����

راهکارهایی�ارائه�بدهند�که�بتوان�شــرایط�را�برای�واردات�
در�مقابــل�صادرات�هموار�کرد�و�تخلفات�را�به�حداقل�و�حتی�
صفر�رساند.�مجموعه�سیاست�ها�و�راهکارهایی�که�دولت�در�
این�حوزه�می�تواند�به�کار�ببندد،�چه�فضایی�را�پیش�می�برد؟

اتــاق بازرگانــی و فعاالن اقتصادی بارهــا و بارها بر این نکته 
پافشــاری کرده بودند و نســبت به وضعیت کنونی کارت های 
باراولی نیز هشــدار داده بودند، اما نکته حائز اهمیت آن اســت 
که دولت به تازگی بعد از گذشت ماه ها به این نتیجه رسیده است 
که باید برای صادرات باراولی ها سقف گذاشت؛ درحالی که بارها 
و بارها فعاالن اقتصادی در ســال گذشــته این درخواســت را از 
دولت داشــتند که بتوان زمینه را برای توقف فعالیت کارت های 
بازرگانــی یکبارمصــرف با ابزارهای قانونی فراهم آورد؛ به این 
معنا که پیشــنهاد مشــخص بخش خصوصی این بود که بتوان 
برای کارت های بازرگانی ســقف مشــخصی در نظر گرفت و بر 
مبنای آن صادرات کارت های بازرگانی تازه صادرشده را محدود 
کرد. البته دولت ظاهراً این کار را شروع کرده است. عضویت در 
تشــکل ها برای تشــخیص اهلیت باید به رسمیت شناخته شوند 
که دولت این کار را نکرده اســت؛ این در حالی اســت که نباید 
دارنده کارت یکبارمصرف اجازه سوءاســتفاده از کارت بازرگانی 
را بــه خــود بدهد. به هر حــال حذف واردات در مقابل صادرات 
خود یک آسیب بزرگ است که منجر به خروج صادرکنندگانی 
خواهد شد که امروز به صورت شفاف در حال کار کردن هستند.

 نکته حائز اهمیت توجه به چگونگی فروش کاال به کشورهای 
همســایه از جمله عراق و افغانســتان است که در گذشته با توجه 
به شرایطی که وجود داشت، خریداران عراقی و افغان کاالهای 
ایرانــی، کاالی خــود را درب کارخانه در ایران خریداری کرده و 
ریــال آن را در اختیــار صادرکنندگان قرار می دادند و برای خرید 
خود کارت می خریدند، این در حالی اســت که وقتی که دولت 
صادرات ریالی را نپذیرفت، صادرکننده باید کاالی خود را صادر 
کــرده و در کشــور عراق ارز حاصــل از صادرات خود را تحویل 
گرفته و از طریق صرافی آن را به کشــور و به ســامانه نیما وارد 
کنــد تــا بتواند رفع تعهد ارزی کند، اینجا ارز باید به صراف داده 
شــود و او در نیما کار را پیش ببرد؛ اما درصدی هم به صورت 
چمدانی و اســکناس به کشــور برمی گردد که صادرکننده باید 
ریســک باالیی را پذیرفته و ارز حاصل از فروش کاالی خود را 
به صورت چمدانی وارد کشــور کند و به صرافی تحویل دهد و 
ریال آن را بگیرد که این روش در بسته جدید منتفی شده است؛ 
این در حالی اســت که شــرایطی که صادرات از درب کارخانه و 

به صورت ریالی صورت می گیرد متفاوت از شــرایطی اســت که 
صادرات به صورت ارزی انجام می شــود؛ نکته بعدی این اســت 
که خود صادرکننده ای که به روال ســال های قبل، کاالی خود 
را درب کارخانه فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، امروز 
باید برای رفع تعهد ارزی خود وارد بازار شــده و ارز خریداری 
کرده و به دولت تحویل دهد. البته از ۱۵ شــهریور ۹7 فروش 
ریالی منســوخ شــده اســت. نکته بعدی این اســت که یکی از 
اقالمی که امروز صادرات بسیار باالیی دارد و حدود دو میلیارد 
دالر ارز حاصــل از صــادرات خود را به چرخه اقتصادی کشــور 
وارد می آورد، خشکبار است که برای این کاال باید به این نکته 
اشــاره کرد که اعداد و ارقام این صادرات بســیار باالســت؛ این 
در حالی اســت که این موارد از این به بعد نیز با مشــکل مواجه 
می شوند؛ این در حالی است که کاالی صادراتی به دلیل تحریم 
به صورت امانی فروخته می شــود. نکته حائز اهمیت دیگر این 
اســت که اکنون صادرات به برخی از کشــورهای دنیا به دلیل 
شرایط تحریمی با چند واسطه صورت می گیرد؛ به این معنا که 
کاالهای صادراتی باید برای امکان حضور در برخی از کشورهای 
دنیــا، کاالی خــود را در یک بنــدر جابه جا کرده و مجدد تحت 

پرچــم و برند دیگری آن را صادر کنند. 
خــود تخلیــه و بارگیــری این اقالم در بنادر حــدود ۴۰ تا ۴۵ 
روز زمــان نیــاز دارد و بنابراین مدت زمان در نظر گرفته شــده 
برای بازگشــت ارز صادراتی بسیار غیرمنطقی است. هم اکنون 
۱7 هــزار اســم در اختیار اتاق قرار گرفتــه که درصد رفع تعهد 
ارزی آنها بر اســاس ســامانه بانک مرکزی کم اســت؛ این در 
حالــی اســت که هنوز هم آمار دقیــق در مورد میزان ارزی که 
برنگشــته در اختیار اتاق بازرگانی قرار نگرفته اســت. شفافیت 
در حــوزه صادرات باید به وجود آمده و کارت های یکبارمصرف 
نیز باید از بین برود و این کار با ســپردن تأیید اهلیت دارندگان 
کارت بازرگانی به تشــکل های رســمی و بخش خصوصی آنها 
امکان پذیر اســت و بنابراین باید شــرایط را به گونه ای پیش برد 
که حســاب صادرکنندگان را از دارندگان کارت های بازرگانی 
یکبارمصرف جدا کرد. امروز ســامانه جامع تجارت ســقف برای 
واردات گذاشــته اســت؛ که باید برای صادرات نیز همین کار 
را پیــش بــرد. تنها ابزاری کــه می تواند رفع تعهد ارزی را برای 
صادرکننده تســهیل کند، واردات در مقابل صادرات اســت که 

کاماًل قابل رصد کردن است.
به هر حال دولت از ۲۳ تیرماه شیوه جدیدی را اعالم کرده که مورد 
احترام است و تمامی صادرکنندگان مکلف هستند در چارچوب 
سیاســت های اعالم شــده حاکمیتی کار را پیش ببرند؛ بنابراین 
صادرکننــدگان باید در این چارچوب فعالیت خود را پیش ببرند.
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نیمه اول شــهریور هر ســال یادداشت و مقاالت زیادی به قلم 
تحریر در می آید؛ اما شــاید آنچه ضرورت بیشــتری دارد تبیین 
قابلیت هــا و ظرفیت های بانکداری اســالمی در رفع برخی از 

چالش های امروز اقتصاد کشور باشد.
بنا به اعالم تقویم رســمی کشــور، دهم شــهریور ماه هر سال 
»روز بانکداری اســالمی« نامگذاری شــده است. در شهریور 

۱۳6۲ بــود کــه قانون عملیات بانکی بدون ربا مشــتمل بر ۲7 
ماده و ۴ تبصره، به تصویب مجلس شــورای اســالمی و سپس 
در تاریخ دهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید. با تصویب 
آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در ماه های پایانی سال 
۱۳6۲، ایــن قانــون از ابتدای ســال ۱۳6۳ در کلیه بانک های 

کشور به اجرا درآمد.

بازخوانی نکاتی در رفع 
چالش های امروز اقتصاد ایران

وهاب�قلیچ*

اقتصاد
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گرچــه تصویــب و ابالغ قانون عملیــات بانکی بدون ربا گامی 
بلند در تحقق بانکداری اسالمی در کشور به حساب می آید؛ اما 
مرور و سابقه اجرای قوانین و دستورالعمل ها و عدم بازنگری و 
اصالح قانون مذکور متناسب با تحوالت و تغییرات شرایط پولی 
و بانکی، بیانگر این نکته اســت که تا پیاده ســازی کامل و جامع 
بانکداری اسالمی در کشور مسیری طوالنی باقی مانده است.

نیمه اول شهریور هر سال یادداشت ها و مقاالت تحلیلی زیادی 
در معرفی بانکداری اســالمی به قلم تحریر درمی آید؛ اما شاید 
آنچه ضرورت بیشــتری دارد تبییــن قابلیت ها و ظرفیت های 
بانکداری اســالمی در رفع برخــی از چالش های امروز اقتصاد 
کشــور باشد؛ چالش هایی که با اثرگذاری هم افزای بر یکدیگر، 
تأمین اهداف کالن اقتصادی کشور را با موانعی مواجه ساخته 

است.
از جمله مهمترین چالش های اقتصاد پولی و بانکی کشــور، به 
رشــد ناهمگون نقدینگی و ناترازی شــبکه بانکی برمی گردد. 
یکــی از مهمترین عوامل خلــق نقدینگی از کانال نظام بانکی 
نرخ های نامناســب ســود ســپرده های بانکی بوده که از مسیر 
ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناســالمی از خلق نقدینگی 
را ایجاد کرده است. این در حالی است که بنا به قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، بانک در نقش وکیل موظف اســت به وکالت 
از ســپرده گذاران، ســپرده های تجهیز شده را در راستای کسب 
ســود و ایجــاد ارزش افــزوده اقتصادی مصــرف نماید و در 
انتهای دوره مالی، ســود قطعی را محاســبه و مابه التفاوت آن با 

سودعلی الحســاب با سپرده گذاران تسویه کند.
در این حالت اگر بانک، بی توجه به چشــم انداز بازدهی اقتصاد 
بخش واقعی، نرخی نامناسب به صاحبان سپرده پرداخت کند، 
بــه ناچار مجبور اســت پایه پولی را )عمدتــًا( از کانال افزایش 
بدهی به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشــت افزایش 
دهــد. به بیان ســاده تر به هم خــوردن قاعده وکالت بانکی در 
بانکداری بدون ربا، ترازنامه بانک را تحت فشــار قرار می دهد. 
در این وضعیت، شــبکه بانکی با تعیین و پرداخت نامتناســب 
سود سپرده نسبت به بازدهی بخش واقعی اقتصاد، بی توجه به 
قــدرت اقتصــاد در هضم و جذب نقدینگی، به خلق بی محابای 
آن و در نتیجــه وقوع تورم دســت می زنــد. آیا اقتصاددانان در 
تبیین راهکارهای رفع ناترازی شــبکه بانکی، راه حل بازگشت 
به موازین بانکداری اسالمی و رعایت قواعد خلق پول در تعادل 
با کشــش پذیری و قدرت جذب و هضم نقدینگی در اقتصاد را 

مدنظر قرار می دهند؟
مشــکل دیگر اقتصاد ایران، کمبود ســرمایه در گردش و منابع 
کافــی بــرای رونق و جهش تولید اســت. کمبودی که در کنار 

رشــد باالی نقدینگی و حرکت هراســناک و غیرمترقبه آن به 
بازارهای بعضًا غیرمولد و ســفته بازانه، بیشتر احساس می شود. 
این در شــرایطی اســت که مقوله انحراف تســهیالت بانکی از 
مصارف مقرر به مصارِف خارج از قرارداد پایه و عدم مراقبت در 
به هدف نشستن منابع تسهیالتی از چالش های مهم تخصیص 
منابع در نظام بانکی کشــور به حســاب می آید. موضوعی که در 
یک نگاه گســترده تر می تواند به عدم تخصیص ارزهای دولتی 

به اهداف اقتصادی تعیین شــده نیز تعمیم یابد.
بانکداری اسالمی تاکید بسیاری بر اجرای دقیق مفاد قراردادها، 
پرهیز از توافقات صوری، مصرف منابع صرفًا در محل توافق شده 
در عقد پایه دارد. اســتقرار نظام نظارت شــرعی بر حسن اجرای 
توافقــات و ضوابط قراردادی از جملــه راهکارهای بانکداری 
اسالمی است که به نظر می رسد هزینه های پیاده سازی آن در 
مجموع کمتر از هزینه های اقتصادی و اجتماعِی فقدان آن باشد.

یکــی دیگــر از چالش هــای بزرگ اقتصاد امروز ما، کســری 
بودجــه دولتی به واســطه تحریم های اقتصــادی و همچنین 
چارچوب های معیوب بودجه ریزی اســت. فارغ از راهکارهای 
ریشه ای و بنیادی در اصالح امور اقتصادی و برنامه ریزی، کشور 
شدیداً نیازمند راه حل های سریع و کم هزینه است. ارائه ابزارهای 
مالی اسالمی در پیوند بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد، دولت 
را از اســتقراض از بانک مرکــزی و تحمیل هزینه های تورم زا 
به اقتصاد پولی بی نیاز می ســازد. اســتفاده دولت از اوراق بهادار 
اســالمی )صکوک( در بازار اولیه جهت اعمال سیاســت مالی و 
تعمیق بازارهای مالی از یکســو و اســتفاده بانک مرکزی از این 
اوراق در بازار ثانویه جهت اعمال سیاســت پولی و حفظ ارزش 
پول ملی، می تواند مشــکالت کســری بودجه دولت را با هزینه 
کم تر نســبت به دســت اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و 

خلق پول پرقدرت تقلیل بخشد.
در مجموع به نظرمی رســد راهکارهای بانکداری اســالمی با 
تاکیــد بــر پیوند بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی آن، توصیه 
بــه ایجــاد جریان شــفاف اطالعاتی و نظارت دقیق بر محل و 
نحــوه مصــرف منابع و همچنین قابلیت باال در طراحی و ارائه 
تنوع بخش جعبه ابزارهای مالی در پاســخ به ســالیق مختلف 
ســرمایه گذاران می تواند به نحــو مطلوب تری مدنظر جامعه 
علمی و اجرایی قرار گیرد. در ســال های اخیر بانک مرکزی و 
شبکه بانکی کشور گام های مثبتی را در این مسیر برداشته اند. 
امید می رود ادامه این حرکت با اصالح و به روزرســانی قانون 
بانکداری در مجلس شــورای اســالمی به نحو مطلوب تری 

دنبال شود.
*عضو�هیات�علمی�پژوهشــکده�پولی�و�بانکی
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در تاریخ علم اقتصاد مدرن، نرخ ســود و 
جایگاه آن در سیاستگذاری نقش پررنگی 

داشته است.
در تاریخ علم اقتصاد مدرن، نرخ ســود و 
جایگاه آن در سیاستگذاری نقش پررنگی 
داشته اســت. ابتدا، تمرکز بر ماهیت نرخ 
ســود و نســبت آن با قیمت هــا و توزیع 
درآمــد میــان عوامل تولیــد پررنگ بود 
و از زمــان پیدایــش تحلیل های اقتصاد 
کالن کینــز، نرخ بهره یا ســود تبدیل به 
متغیــری با اهمیت در اقتصاد کالن شــد 
)نشــانه آن وجود نــرخ بهره در تیتر یکی 
از تاثیرگذارتریــن کتب علم اقتصاد یعنی 
کتاب کینز بود(. مدت ها تمرکز بر روی این 
موضوع بود که نرخ بهره را بخش حقیقی 
اقتصــاد تعیین می نماید یا بخش پولی، اما 
به تدریج عملگرایی در سیاستگذاری پولی 
پذیرفت کــه بانک مرکزی نقش کلیدی 
در تعیین نرخ ســود بویژه در کوتاه مدت 
دارد و در آن صورت ارجح آن اســت که 
تمرکــز بر نحوه سیاســتگذاری راجع به 
تعیین نرخ ســود برای حفظ ثبات اقتصاد 
کالن باشــد. در دهه ۱۹۸۰ متأثر از رونق 
و تســلط تفکر پول گرایی در علم اقتصاد 
کالن و همچنین در سیاســتگذاری پولی، 
بانک هــای مرکزی بــه کنترل کل های 
پولی از قبیل پایه پولی، حجم پول، حجم 
نقدینگی و یا حتی کل های گســترده تر به 
عنوان هدف میانی سیاســت پولی جهت 

دســتیابی به ثبات قیمتها روی آوردند. اما 
تحوالت تئوریــک و تجربی علم اقتصاد 
کالن در دهه ۱۹۸۰ ســبب بازنگری در 
این شــیوه سیاستگذاری پولی شد و عماًل 
منجــر بــه تمرکز بر روی تعیین نرخ بهره 

به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی 
جهت کنترل تورم و ثبات رشــد اقتصادی 
گردید. گرچه اســتفاده از نرخ بهره یا سود 
به عنوان هدف میانی سیاست پولی سبب 
درونزا شــدن رشد کل های پولی از قبیل 
پایه پولی و حجم نقدینگی می شــود، اما 
ایــن موضوع به هیچ وجــه به معنی رها 
شــدن رشد کل های پولی و از جمله رشد 
نقدینگــی در بلندمدت نیســت. در واقع، 
مدیریــت نرخ بهره به عنوان هدف میانی 
سیاســت پولی اگر منجر به کنترل تورم و 
حفظ تولید حول مقدار بالقوه آن و همچنین 
ثبــات بخش مالی اقتصاد شــود، حتمًا به 

معنی کنترل میان مدت و بلندمدت رشــد 
نقدینگــی خواهد بود. امــا آنچه در حال 
حاضــر غالب بانک هــای مرکزی دنبال 
می کننــد، تمرکز بر نــرخ بهره به عنوان 
هدف میانی سیاست پولی جهت دستیابی 
به اهداف نهایی اقتصاد کالن و قبل از هر 

چیز کنترل تورم است.
در ایران نیز نرخ سود و تحوالت آن یکی 
از موضوعــات پرچالــش در تمام ادوار و 
بویژه بعد از انقالب بوده اســت که عالوه 
بــر تحلیل تئوریک اقتصــادی، توجه به 
مالحظات شرعی نیز در مورد آن با اهمیت 
بوده است و متأثر از ناترازی گسترده نظام 
بانکی و تجربه نرخ سودهای حقیقی بسیار 
باال در ســالهای دهه ۱۳۹۰ و باالخص از 
۱۳۹۳ به بعد، توجه به نرخ سود و لزوم توجه 
پررنگ تــر به آن در سیاســتگذاری پولی 
اهمیت یافت. گرچه تاکنون سیاستگذاری 
پولــی در ایران عمدتــًا متمرکز بر کنترل 
رشــد کل های پولی بــوده که در مقاطع 
مختلف به شــکل تعیین عدد هدف برای 
رشــد نقدینگی یا به شــکل تالش برای 
محــدود کردن رشــد پایه پولــی خود را 
منعکس کرده اســت، اما این بدان معنی 
نیست که بانک مرکزی در سیاستگذاری 
خود به تحوالت نرخ ســود بی توجه بوده 
اســت. موضوع صرفًا این بوده اســت که 
آیا نرخ ســود هدف میانی سیاســت پولی 
باشــد یا کنترل رشد کل های پولی بیشتر 

 تحوالت نرخ سود و 
معضل سیاستگذاری پولی در ایران

تیمور�رحمانی*

تاکنون سیاستگذاری پولی در 

ایران عمدتاً متمرکز بر کنترل 

رشد کل های پولی بوده که 

در مقاطع مختلف به شکل 

تعیین عدد هدف برای رشد 

نقدینگی یا به شکل تالش برای 

محدود کردن رشد پایه پولی 

خود را منعکس کرده است...
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مــورد توجه قرار گیــرد که به طور غالب 
دومی بوده اســت. اکنون و متأثر از تجربه 
جهانــی و دشــواریهای اقتصاد کالن که 
تحوالت نرخ سود در یک دهه اخیر ایجاد 
کرده است، فشاری بر سیاستگذاری پولی 
وارد شــده است که نقش محوری به نرخ 
ســود به عنوان هدف میانی سیاستگذاری 
پولی بدهد. همین موضوع سبب شده است 
چارچوب سیاســتگذاری پولی متعارف و 
متــداول در دنیا مورد توجه بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایران قــرار گیرد. 
گرچه پیاده ســازی این چارچوب متداول 
سیاســتگذاری پولی به طور طبیعی دشوار 
است و در کشوری با مشکالت قابل توجه 
نظام بانکی و فشــار تحریم ها پیاده کردن 
آن به شــدت با دشــواری همراه است، اما 
بانک مرکزی بســترهای قانونی، سخت 
افــزاری و نرم افــزاری الزم برای آن در 
همراهی با سایر ارکان نظام تصمیم گیری 
کشــور را فراهم ســاخته و آن را اجرایی 

ساخته است.
درســت در شــرایطی که بانک مرکزی 
در حال تکمیل مراحل آماده ســازی این 
چارچوب نوین سیاســتگذاری پولی بوده 
است، اقتصاد کشور در معرض دشواریهای 
بزرگی قرار گرفته اســت که تحریم های 
بی ســابقه و کســری بودجه شدید دولت 
و وقــوع کرونــا و به عنــوان نمونه ادغام 
تعدادی زیاد بانک و موسســه اعتباری و 
اقداماتی برای اصالح مشــکالت برخی از 
بانکها و مؤسسات اعتباری با اهمیت ترین 
آنها بوده اســت. در نتیجــه، پیاده کردن 
این چارچوب سیاســتگذاری به ســرعت 
میســر نبوده است. اما مســتقل از اینکه 
بانک مرکزی با چه ســرعتی قادر به پیاده 
سازی و استقرار کامل این چارچوب نوین 
سیاستگذاری پولی شود، مباحثه ای داغ از 
نظر تئوریک راجع به نرخ سود وجود دارد 
که ســبب تردید بانک مرکزی در سرعت 
اجرای این چارچوب نوین می شود. به طور 

معمــول، طیفــی از اقتصاددانان و بویژه 
آنــان که از نظر پیش داوریهای ذهنی به 
کارکرد نظام بازار گرایش بیشتری دارند، 
پیشنهادشــان آن است که باید در شرایط 
تورم شدیدی که اقتصاد ایران با آن روبرو 
است، نرخ سود به شدت افزایش داده شود 
و پس از آنکه تورم به شدت کاهش یافت، 
ثبــات حاصله در اقتصاد کالن می تواند به 
تدریج رشــد اقتصــادی پایدار ایجاد کند. 
در مقابــل، طیفی از اقتصاددانان با پیش 
داوریهــای در جهت مقابل نه تنها توصیه 
افزایش نرخ ســود را نمی کنند بلکه برای 
کاهش مشکالت اقتصاد کالن کاهش آن 
را توصیه می نمایند. اما مســتقل از پیش 
داوریهای ذهنــی اقتصاددانان، خود علم 
اقتصاد کالن موجود برای شرایطی شبیه 

به آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه 
آماده و آســانی در اختیــار قرار نمی دهد. 
عــالوه بر اینکه اقتصــاد ایران همچنان 
از ناحیه تحریم ها با شــوک منفی عرضه 
روبرو اســت کــه از طریق محدود کردن 
تــوان خرید دولــت و مصرف کنندگان و 
همچنیــن عدم اطمینان منجر به کاهش 
مخارج ســرمایه گذاری شوک تقاضا نیز 
بــه آن اضافه می کند، با مشــکالت نظام 
بانکــی و عدم انعطاف نهاد تصمیم گیری 
سیاســتهای پولی نیز روبرو است و کرونا 
نیز به عنوان یک شــوک تشدید رکود به 
دشواری افزوده است. به طور معمول، در 

روبرو شــدن با شوک منفی عرضه توصیه 
به افزایش نرخ ســود نمی شــود. شــیوع 
کرونــا ســبب در پیش گرفتن سیاســت 
پولی انبساطی یا کاهش نرخ سود در دنیا 
شده است. ناترازی نظام بانکی سبب شده 
است افزایش نرخ سود سیاستی نباشد که با 
قاطعیت و بدون دغدغه پیشنهاد شود. لذا، 
قبل از اینکه اساسًا بانک مرکزی بخواهد 
از چارچوب نوین سیاستگذاری پولی خود 
اســتفاده نماید، با معضلی تئوریک روبرو 
است که سیاست بهینه مرتبط با نرخ سود را 
به شدت دچار ابهام می نماید که مسئولیت 
عواقب آن بر عهده سیاستگذار پولی است، 
در حالــی که ما صاحبنظــران نهایتًا اگر 
توصیــه ما هم اجرا شــد و نتیجه مطلوب 
بــه بار نیاورد، ادعا خواهیم کرد که آنطور 
که مد نظر ما بوده است، اجرا نشده است.

امــا جدا از این دشــواری تئوریک، الزم 
اســت نگاهی به تحوالت اقتصاد کالن و 
همچنین تحوالت نرخ ســود انداخته شود 
تا دشواری سیاستگذاری و همچنین مؤثر 
بودن اقدامات سیاستگذاری روشن شود. 
می دانیم که تعیین نرخ ســود ســپرده ها 
و نرخ ســود تســهیالت در اختیار شورای 
پول و اعتبار است که بانک مرکزی سهم 
بســیار اندکی در آرای آن دارد و انعطاف 
پذیری این نرخ سودها برای کارآمد بودن 
سیاســتگذاری پولی و مکانیزم انتقال اثر 
سیاســت پولی ضروری اســت. نرخ سود 
سپرده ها و تسهیالت مصوب شورای پول 
و اعتبار در دو ســال گذشته هیچ تغییری 
نکرده است، اما بانکها و مؤسسات اعتباری 
نرخ های مصوب را رعایت نمی کرده اند و 
بویژه با پرداخت نرخ ســودهای باال برای 
سپرده ها و توسل به اضافه برداشت برای 
حل مشــکل خود، به حجم دشواری بانک 
مرکــزی می افزوده اند. لذا، بانک مرکزی 
تالش داشته است تا بدون ایجاد تنش در 
نظام بانکی، بانک ها را به رعایت نرخ های 
مصوب وادارد. همین موضوع ســبب شد 

 ناترازی نظام بانکی سبب 

شده است افزایش نرخ سود 

سیاستی نباشد که با قاطعیت 

و بدون دغدغه پیشنهاد شود. 

لذا، قبل از اینکه اساساً بانک 

مرکزی بخواهد از چارچوب 

نوین سیاستگذاری پولی 

خود استفاده نماید، با معضلی 

تئوریک روبرو است...
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به تدریج نرخ ســود سپرده ها دچار کاهش 
شــود که البته کاهش انتظارات تورمی تا 
اواخر سال ۱۳۹۸ نیز در این موضوع نقش 
داشــت. از آنجا که نرخ های سود مصوب 
شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل 
قبول برای محاسبه مالیات توسط سازمان 
امور مالیاتی مورد استفاده قرار می گرفت، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری برای پرهیز از 
پرداخت مالیات ســنگین به تدریج تمایل 
پیدا کردند که نرخ ســودهای سپرده ها را 
کاهــش داده و به نرخ مصوب برســانند. 
گرچــه بانک مرکــزی ضمن آنکه مبتنی 
بــر نظریه اقتصادی جنــگ قیمتی نرخ 
ســود و نتیجــه آن در ناترازی بانک ها را 
نمی پسندید اما نرخ های سود پایین سپرده 
در شــرایط تورمی را هم نمی پسندید، اما 
آنچه در اواخر ســال ۱۳۹۸ و اوایل ســال 
۱۳۹۹ در مورد ســود ســپرده ها روی داد، 
نتیجه اجتنــاب ناپذیری تبعیت بانکها از 
مصوبه شــورای پــول و اعتبار بود، بدون 
آنکه بانــک مرکزی هیچ تصمیمی برای 
کاهش نرخ ســود ســپرده ها اتخاذ کرده 
باشــد. در واقع، پیرو این کاهش اجتناب 
ناپذیــر بود که بانک مرکزی از شــورای 
پول و اعتبار درخواســت افزایش نرخ سود 
ســپرده ها و تعریف انواعی از سپرده های 
جدید و همچنین نرخ ســود تسهیالت را 
نمود و تنها با بخشی از آن موافقت گردید. 
موضــوع دیگر که در ارتباط با نرخ ســود 
در پایان سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ 
بســیار جلب توجه کرد و حمل بر این شد 
که بانک مرکزی نرخ سود را کاهش داده 
است، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی 
بود، به گونه ای که از ارقام حدود ۱۸ تا ۱۹ 
درصد به سرعت به ارقام زیر ۱۰ درصد در 
ابتدای سال ۱۳۹۹ رسید. این کاهش نرخ 
ســود بازار بین بانکی نیز اقدامی سیاستی 
از ســوی بانک مرکــزی نبود ضمن آنکه 
قدرت مدیریــت ذخایر بازار بین بانکی و 
نــرخ ســود بازار بین بانکــی را به عنوان 

ابزاری در چارچوب نوین سیاســتگذاری 
پولی به خوبی نمایان ســاخت. واقعیت آن 
اســت که متأثر از کســری بودجه دولت و 
تأمین آن از طریق منابع صندوق توســعه 
و لــذا وفــور ذخایر در بــازار بین بانکی، 
متأثر از اصالحات تدریجی نظام بانکی و 
جلوگیــری از جنگ قیمتی آنها و تا حدی 
متأثر از آثار رکودی کرونا، به طور طبیعی 
عرضه ذخایر در بازار بین بانکی بر تقاضای 
آن پیشــی گرفت و نرخ بازار بین بانکی را 
به شــدت کاهش داد. این دقیقًا در زمانی 
 اتفــاق افتــاد که بانک مرکــزی در حال

پیاده سازی چارچوب نوین سیاستگذاری 

پولی خود بود. از آنجا که در این چارچوب 
نوین، سیاســتگذاری پولــی متمرکز بر 
هدف گذاری میانی نرخ ســود بازار بین 
بانکی بود و لذا در دستورالعمل چارچوب 
نویــن سیاســتگذاری پولی بــرای این 
موضوع فکر شــده بود، بانک مرکزی با 
همــان چارچوب به مقابله با این وضعیت 
پرداخــت و با فعال کردن کف داالن نرخ 
ســود و ســپرده گیری از بانکها در کف 
داالن نرخ سود و سپس افزایش تدریجی 
آن، نرخ ســود در بــازار بین بانکی را به 
ســرعت تحت انقیاد درآورد و اکنون نرخ 

ســود بازار بین بانکی به طور محسوسی 
باالتر از ماههای ابتدای سال قرار گرفته 
است. این موضوع نشان می دهد که بانک 
مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای کاهش 
نرخ سود نکرده است که بسیاری از تحلیل 
گران برجســته هم به اشتباه چنین تصور 
کرده انــد، به هیچ وجــه انفعالی برخورد 
نکرده اســت و با فعال کردن ابزارهایی 
کــه در دســتورالعمل عملیــات بازار باز 
تدوین شده است، مانع پایین ماندن نرخ 
ســود در بازار بین بانکی شــده است. اما 
تداوم افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی 
مســتلزم آن اســت که اواًل دولت اندکی 
هزینه باالتر تأمین مالی از طریق عرضه 
و فروش اوراق را بپذیرد و ثانیًا شــورای 
پــول و اعتبار قدرت مانور بیشــتری به 
بانک مرکــزی برای معقول نمودن نرخ 
سود ســپرده ها و تسهیالت اعطا نماید. 
گرچــه همچنان دعوای تئوریک راجع به 
ضرورت و ســودمندی نرخ ســود برقرار 
است و تحلیل اقتصاد کالن به هیچ وجه 
مهر تأیید بر افزایش شدید نرخ سود برای 
کنترل تورم در شــرایط محیطی اقتصاد 
کالن ایران و نوع شــوکهایی که به آن 
وارد شده است، نمی زند، اما تحوالت نرخ 
سود خارج از تصمیم گیری بانک مرکزی 
و تــالش بانک مرکــزی برای مدیریت 
نرخ ســود جهت مقابله با جهش تورمی 
در حــدی که شــورای پــول و اعتبار به 
آن اختیار داده اســت، انعکاس قدرتمند 
بــودن چارچــوب سیاســتگذاری پولی 
مبتنــی بر مدیریت نرخ ســود به عنوان 
چارچوب مناســب سیاســتگذاری پولی 
توســط بانک مرکزی می باشــد و اینکه 
دادن انعطاف بیشــتر برای اجرای کامل 
این چارچوب سیاســتگذاری می تواند در 
دســتیابی به تــورم پایین پایدار در آینده 

بسیار امیدبخش باشد.
*�عضو�هیات�علمی�دانشکده�
اقتصاد�دانشگاه�تهران

 بانک ها و مؤسسات اعتباری 

برای پرهیز از پرداخت مالیات 

سنگین به تدریج تمایل پیدا 

کردند که نرخ سودهای 

سپرده ها را کاهش داده و به 

نرخ مصوب برسانند. گرچه 

بانک مرکزی ضمن آنکه 

مبتنی بر نظریه اقتصادی جنگ 

قیمتی نرخ سود و نتیجه آن در 

ناترازی بانک ها را نمی پسندید 

اما نرخ های سود پایین سپرده 

در شرایط تورمی را هم 

نمی پسندید
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اگرچه انتظارات تورمی و تحوالت پولی نقش بسزایی در روند متغیر کلیدی نرخ 
تورم ایفا می کنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاست گذار پولی را 

به هیچ عنوان نمی توان مستقل از سیاست گذار مالی دانست.
در شــرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مســئله ای ســاده و قابل 
حل نگاه می شود و به جز تعداد انگشت شماری اکثریت کشورها سال هاست که 
تورم های زیر پنج درصد را تجربه می کنند، این مسئله در ایران به معضلی مزمن 
تبدیل شــده که اقتصاد را تحت شــعاع قرار داده اســت. به خصوص در یکی دو 
ســال اخیر که روند فزاینده قیمت ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های همه اقشار کشور تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت ها 
به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است 
و طنز تلخ »االن، یا االن؟« را برای جویا شدن از قیمت کاالها به واقعیت تبدیل 
کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال 
پیش روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می کند. اما مقصر پدید آمدن 

این وضعیت نگران کننده کیست؟
باید پذیرفت که تورم پدیده ای پولی اســت و افزایش کل های پولی )پایه پولی و 
نقدینگی( در حالی که متناسب با آن ظرفیت های تولید شکل نگیرد، مهم ترین 
عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک 
مرکزی مسئول اجرای سیاست های پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع 
سیاست گذاری به طور کامل در اختیار سیاست گذار پولی نیست که باعث می شود 
پای سیاست گذار بودجه ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی ترین دالیل 
مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارامدی در نظام بودجه ریزی، 
سیاست های حمایتی نابه جا، انحصارات، رانت ها، سیاست های عامه پسند و موارد 
مشــابه همه موجب ناترازی های بزرگ مالی می شــود که نتیجه آن ها در نهایت 

فشار به بانک مرکزی خواهد بود.
به عبارت دیگر سلطه مالی سیاست گذار بودجه ای بر سیاست های پولی در اقتصاد 
کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور 
معمول به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می شود. 
مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکالت برخی بانک ها 
و به طور کلی شبکه بانکی مربوط می شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف 
و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصالح نظام بانکی مسئله ای بوده که مدت ها است در 
نهادهای مختلف بر روی آن کار می شود و هر چند که بخش هایی از آن توسط 

مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شــده اســت، اما به دالیل مختلف هنوز تا 
رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز شکاف وجود دارد.

بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصالح و بهبود سیاست های پولی و ارزی را داشته 
باشیم باید ابتدا به فکر اصالح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست های پولی 
باشــیم. برای مثال ابزار نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم و مدرن سیاســت گذاری 

پولی است که در بانک های مرکزی معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
اما کارامد بودن آن دو پیش شرط مهم دارد: اول اینکه بدهی های دولت باید حالتی 
پایدار داشته باشد و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم 
نباشد افزایش نرخ بهره بار مالی بدهی های دولت را افزایش می دهد و اگر شرط 
دوم برقرار نباشــد زیان دهی بانک ها فزونی می یابد که در نتیجه اثرگذاری این 

سیاست را با چالش روبه رو می کند.
عالوه بر موارد و موضوعات ذکر شده در باال، نقش انتظارات نیز در به وجود آمدن 
تورم پررنگ است. شرایط سخت سیاسی و تحریم ها، چالش های روابط خارجی 
و ترس از دسترســی به کاالهای وارداتی در آینده، نپیوســتن به گروه اقدام مالی 
و موارد مشــابه آن به طور کلی تأثیر فزاینده ای بر انتظارات تورمی داشــته اند که 
سیاست گذارها به خصوص سیاست گذار پولی باید از تمام توان خود برای کنترل 
آن اســتفاده کنند. شفاف ســازی آمار و داده ها در کنار شفاف ســازی سیاست ها و 
تــداوم در اجــرای وعده ها می تواند به اعتبار سیاســت گذار کمک کرده و کنترل 

انتظارات را تسهیل کند.
در مجموع، اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشــد فزاینده 
نقدینگی و افزایش ســرعت گردش پول ناشــی می شود اما به دلیل سلطه شدید 
مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست گذار پولی را به هیچ عنوان نمی توان مستقل 
از سیاست گذار بودجه ای دانست و حتی می توان ادعا کرد که نقش دومی کمی 
پررنگ تر اســت. کنترل تورم به امری ســاده و قابل حل در دنیا تبدیل شــده و راه 
رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می خواهد.

کنترل رشد پایه پولی،   اصالح نظام جبران کسری بودجه، اصالح ساختاری نظام 
بانکی، اصالح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم 
بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از ســوی نهادهای دیگر،   
حذف رانت هایی مثل ارز ارزان قیمت یا حواله قیر به پیمانکاران و بسیاری موارد 
مشابه الزمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن ها نیاز به 

کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست گذاری دارد.

محمد�کوثری

ریشه های تورم در اقتصاد ایران
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ارزیابی اثربخشی مالیات بر خانه های خالی
محمد�گلشاهی

طرح حاضر یک طرح کوتاه مدت و برای پاســخگویی به شرایط 
خاص حال حاضر کشــور تدوین شــده که در صورت همراهی با 
مالیات بر عایدی سرمایه و در نظر گرفتن برخی مالحظات می تواند 

تا حدی راهگشا باشد.
افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش قیمت اجاره بها در ماه های 
اخیر سبب شد تا بار دیگر مجلس در فکر راهی برای مقابله با این 
معضــل بیفتد و اقــدام به بازنگری و تصویب طرح جدید مالیات 
بر خانه های خالی نماید. اگرچه شــورای نگهبان ایراداتی بر این 
طرح وارد دانســته و آن را به مجلس بازگردانده اســت. با این حال 
باید گفت نویسندگان این طرح وجود خانه های خالی را مصداقی 
از احتکار دانســته که باید جلوی آن گرفته شــده و این خانه ها به 

بازار عرضه شوند.
در اینکه باید دست سوداگران و دالالن را از بازار مسکن کوتاه کرد 
شکی نیست اما اینکه تمام این افزایش قیمت ها از بابت احتکار و 
وجود خانه های خالی باشد امری قابل بحث است چرا که تجربه 
ســایر بازارها نشان داده که ورود کاالی به اصطالح احتکار شده 
به آن بازار تنها یک هفته تا یک ماه بازار را متعادل کرده و دوباره 
پس از مدتی قیمت ها رو به افزایش نهاده اســت. وضعیت اخیر 
بازار خورو شاید گواه این ادعا باشد که ورود خودروهای دپو شده 
در پارکینگ ها و برخی ممنوعیت ها نیز نتوانســت وضعیت این 

بازار را به تعادل برگرداند.
در بحث خانه های خالی نخستین موضوعی که به ذهن می رسد 
اینست که هدف این طرح چیست؟ به تعادل رسیدن بازار اجاره، 
یا خریدوفروش مسکن یا هر دو. اینکه بازار هدف، مشخص شود 
موضوع بسیار مهمی است که بتوانیم در آینده اثرات طرح را بررسی 
کنیم. از سوی دیگر، این موضوع را باید مطرح کنیم که اگر شما 
مالک یک واحد خالی بودید با تصویب این طرح چه واکنشــی 
نشان می دادید؟ آیا تصمیم به فروش خانه خالی خود می گیرید؟ 
آیا اقدام به عرضه آن به بازار اجاره می کنید؟ و یا منتظر گذر زمان 
و دیدن اثرات و یا راه های فرار این طرح می مانید؟ در حالت اول 

بازار خرید مسکن با افزایش عرضه مواجه می شود و در حالت دوم 
بازار اجاره و البته در حالت سوم در کوتاه مدت تغییری رخ نمی دهد. 
اینکــه یــک مالک خانه چه تصمیمی می گیرد به عوامل متعددی 
ارتباط دارد از جمله به وضعیت اقتصادی و وضعیت بازار مســکن 
و ســایر بازارها، یعنی اثرگذاری طرح با وجود تورم فزاینده کشــور 

متفاوت از زمانی است که بازارها در آرامش هستند.
در این زمینه اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع مثالی بزنیم. 
فرض کنید سال گذشته خانه ای در تهران یک میلیارد تومان ارزش 
داشت، بر اساس آمار بانک مرکزی از تیرماه سال گذشته تا پایان 
تیر امسال متوسط قیمت مسکن ۵6 درصد در شهر تهران افزایش 
داشــته اســت یعنی این خانه احتمااًل در حال حاضر افزایش قیمتی 
۵6۰ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده اســت و قیمت فعلی 
آن یک میلیارد و ۵6۰ میلیون تومان است. مالیات یک خانه خالی 
یک میلیارد تومانی در سال نخست حدود ۵۵ میلیون تومان است. 
آیا یک مالک خانه خالی در شــرایط تورمی حال حاضر کشــور و با 
نگاهی به افزایش مداوم قیمت ها از اواسط سال ۱۳۹6 تا به امروز 
و نیز ســود ســاالنه ملک خود حتی به رغم کسر مالیات در یکسال 
که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان عایدی داشته اقدام به عرضه خانه 
خــود بــه بازار می کند و یا وقتی که بازار در ثبات باشــد و افزایش 
قیمت های ســاالنه ناچیز باشد؟ مسلم است که در بازار غیرتورمی 
و رکودی افراد بیشــتری ترغیب می شــوند که ملک خود را به بازار 
عرضه کنند تا در یک بازار تورمی. پس ممکن است طرح مصوب 
مجلس در شرایط تورمی حال حاضر جوابگوی بازار نباشد مگر آنکه 
مالیات بر عایدی مسکن را نیز در کنار آن به همراه داشته باشد تا 

از جدابیت بازار مسکن بکاهد.
همچنین باید در نظر داشت افزایش فعلی قیمت مسکن همانطور که 
بارها پیش از این اشاره شد از بابت افزایش قیمت دالر و باال رفتن 
هزینه ساخت بوده است. این افزایش هزینه ساخت امکان کاهش 
قیمت را حتی با ورود خانه های خالی دشوار می کند. از سوی دیگر 
بازار مسکن به مانند سایر بازارهای طال، سکه، ارز، سهام و خودرو به 
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واسطه افزایش قیمت دالر و هجوم 
مردم برای خرید کاالهایی که آنان 
را در برابــر تورم محافظت کنند با 
افزایش تقاضا روبرو بوده اســت. 
ســؤال اینست که آیا بازار مسکن 
بیش از سایر بازارها با افزایش قیمت 
روبرو بوده است؟ احتمااًل نیازی به 
پاســخ نیست که رشد بازار سهام، 
طال، سکه، دالر و حتی خودرو بیش 
از بازار مســکن یا همپای آن بوده 
اســت. تشویق برای خروج از یک 
بازار ســبب رونق و شاید آشفتگی 

سایر بازاها می شود.
نکتــه بعدی آنکه اثر این قوانین بر 
ســاخت و ساز مسکن بسیار مهم 
اســت. بخش ســاختمان یکی از 
بخش های مهم اقتصاد هر کشوری 
است که رونق آن به دلیل پیوندهای 
آن با سایر بخش های اقتصاد اثرات 
قابــل توجهی بــه همراه دارد و در 
صورت رکود این بخش بســیاری 
از بخش ها و صنایع دیگر کشــور 
نیز دچار رکود می شوند. آیا موضوع 
مالیات بر خانه های خالی می تواند 
انگیزه فعالیت در عرصه ســاخت و 
ســاز را کاهش دهد؟ احتمااًل اگر 
شما مالک یک واحد کلنگی بودید 
که قصد داشــتید خود یا به واسطه 
مشارکت ملک خود را واگذار کرده 
و چند واحد نوســاز تحویل بگیرید 
اکنــون با این طرح جدید مجلس 
شــاید کمی صبر کنید تا اثرات آن 
بر بازار مشخص شود. این موضوع 
ممکن است روند ساخت را در آینده 
تحت تأثیر قرار دهد. همچنین باید 
در نظر داشت اگر زمانی به دالیلی 
افزایــش تقاضا در مســکن ایجاد 
شــود، عدم وجود خانه های خالی 

شــوک شــدیدتری بر قیمت ها 
پدیــد می آید. ایــن موضوع از این 
جهت مهم اســت که بازار مسکن 
پیــش از ســال ۱۳۹6 که به دلیل 
افزایــش قیمت دالر دچار افزایش 
قیمت شــد در سال های قبل تابع 
قیمت پلکانی داشت. یعنی در این 
ســال ها با افزایش قیمت شدید و 
ســپس چندین سال با رکود مواجه 
بــود. در نتیجــه زمانی که بازار در 
ســال افزایش قیمت قرارگیرد به 
دلیل عــدم وجود خانه های خالی 
با افزایش قیمت بیشــتری مواجه 
خواهد بود. بر اساس آمارها در حال 
حاضر نیز ایــن افزایش قیمت ها 
موجب هجوم برای ســاخت نشده 
است که در سال های آتی با انبوهی 

از واحدهای نوساز روبرو باشیم.
نکته دیگری که مطرح اســت این 
است که آمار خانه های خالی از کجا 
و چگونه استخراج شده است. پاسخ 
این است که این خانه ها بر اساس 
آمارگیری و سرشماری سال ۱۳۹۵ 
و بر اساس خانه هایی که پس از سه 
بار حضور مأمور سرشماری کسی در 
آن حاضر نبوده استخراج شده است. 
این موضوع نشــان می دهد هنوز 
ســامانه قابل اتکا برای استخراج 
این موضوع عملیاتی نشــده است 
که یکی از اهداف طراحان طرح نیز 
فعال شدن سامانه امالک و اسکان 
کشــور است. پس مشخص است 
مــا هنوز نمی توانیم به ارقام اعالم 
شــده خانه های خالی فعلی که آن 
را تا دو میلیون و ششصد هزار واحد 
برآورد کرده اند به طور دقیق استناد 
کنیم. با این حال بر اســاس همین 
سرشماری اشاره شده که بسیاری 

از خانه های خالی در شــهر تهران 
در مناطق باالی شهر یعنی مناطق 
یک، دو و سه قرار دارد. آیا حتی با 
ورود ایــن خانه های خالی به بازار 
مشــکل اقشار متوسط یا رو پایین 
کشــور حل می شود؟ آیا اگر قیمت 
یک خانــه ۱۰ میلیاردی به هفت 
میلیارد کاهش پیدا کند یا اجاره یک 
واحــد از ده میلیون تومان به هفت 
میلیون تومان کاهش یابد اقشــار 
متوســط یا کم بضاعت می توانند 
این خانه ها را بخرند یا اجاره کنند؟ 
اثــر این اتفاق چه زمانی به مناطق 
پایین تر شهر تهران سرایت می کند 
و آیا همان تاثیری را که در مناطق 
باال داشته است به همان میزان بر 
مناطق پایین تأثیر می گذارد یا خیر؟ 
این ها سؤاالت مهمی است؛ چرا که 
پاســخ به این سؤاالت می تواند به 
مــا بگوید که وضعیت دهک های 
کمتر برخوردار از بابت این طرح ها 
بهبود محسوسی را می یابد یا خیر. 
هر چند اشخاصی که چندین ملک 
در مناطق باالی شهر تهران دارند 
مطمئناً راه هــای فرار از طرح ها و 
مالیات هــا را بهتــر از افراد دیگر 

می دانند.
در مجمــوع باید گفت طرح حاضر 
یــک طــرح کوتاه مــدت و برای 
پاسخگویی به شرایط خاص حال 
حاضر کشور تدوین شده است که 
اثرات آن بر بازار در کوتاه مدت نیز 
نامشــخص است. وجود این طرح 
به تنهایــی و در بلندمدت ممکن 
اســت اثر نامطلوبی بر بازار ساخت 
و ساز مسکن برجای گذارد که لزوم 
بررســی کامل تر این طرح را طلب 

می کند.
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روزگار ایرانیان در آخرین ســال سده سیزدهم خورشیدی بسیار سخت 
و پیچیده شده که در آن زندگی کردن بسیار دشوارتر از سال های قبل 
اســت. تورم های ســنگین روزانه، هفتگی و ماهانه عماًل خانواده های 
ایرانی را به قولی ضربه فنی کرده و آنها به ناچار تنها نظاره گر گرانی های 
زنجیروار مایحتاج اولیه مورد نیازشــان کرده اســت. وضعیت غیرقابل 
انکار این اســت که هنگامی که درآمدها )حتی به فرض ثابت بودن( با 
افزایش هزینه یعنی تورم سرسام آور در حوزه مسکن، انرژی، اجاره بها، 
اقــالم و تجهیــزات خانگی همراه می شــود و عالوه بر آن، تورم مواد 
خوراکی نیز وجود دارد، کوچک شــدن ســبد مصرف و کاستن از برخی 
اقالم رخ می دهد. دولت طی دو ســه ســال اخیر به دلیل تحریم های 
ســنگین آمریکا، محدود شــدن شدید صادرات نفت و بسته شدن نقل 
و انتقاالت بانکی با ســایر کشــورها، مجبور به اســتفاده از قدرت بانک 
مرکزی در خلق پول جهت چرخاندن چرخ اقتصاد کشــور شــده است.

طبــق گــزارش بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ حجم نقدینگی به ۲6 
میلیون و ۵7۱ هزار میلیارد رسیده است که نسبت به خرداد سال گذشته 
معادل ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است. ورود این نقدینگی سرگردان 
به اقتصاد کشــور که در حال حاضر در تأمین مواد اولیه صنایع تولیدی 
کمتر از پیش شــده اســت، توانایی بزرگ کردن اقتصاد و ایجاد رشد در 
آن را ندارد و در نهایت افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح 
عمومی قیمت ها خواهد شــد و در این دوران گذار تا رســیدن به تورم 

نهایــی بی ثباتی را در بازارهای مختلف ایجاد می کند.
بــروز بحران اقتصادی در هر کشــوری بــر جنبه های مختلف زندگی 
مردمانش تأثیر خواهد گذاشــت. این تأثیر، دامنه گســترده ای از آثار 
معیشتی اقتصادی گرفته تا ابعاد رفتارهای مدنی و فرهنگی را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. کشــور ما نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. شدت 
گرفتــن وخامــت اوضاع اقتصادی به دلیل تحریم ها، همه گیر شــدن 

ویــروس کرونــا و پیامدهــای آن از قبیل کســری بودجه قابل توجه 
دولت و افزایش چشمگیر بهای ارزهای معتبر، سکه و انواع دارایی ها، 

نشانه هایی از این وضعیت است.
یکی از مواردی که در کنار بسیاری از نکات بدیهی زیست و مدیریت 
خانوار به فراموشــی ســپرده شــده، لزوم وجود آرامش مالی و امکان 
برنامه ریزی برای آینده خانوار اســت. در حالت طبیعی در خانوارهای 
متوسط و دارای یک یا چند نفر شاغل دارای درآمد ماهانه که پشتوانه 
تأمین مالی خانوار را فراهم می کند، پس از کنار گذاشتن سهم هزینه های 
جــاری مصرفی، برنامه ریــزی برای کاالهای غیرمصرفی و بادوام به 
صورت عادی در خانوار انجام می شــود. به طور نمونه، مســتاجران به 
فکر خرید خانه و خانه دارها به فکر بهبود وضع رفاهی خانوار هســتند، 
اما اتفاقی که این روزها و ماه ها افتاده، کاهش متداوم ارزش پول نقد 
به علت تورم های پی در پی در بازار است. در خانوار اگر سهمی هم از 
درآمد به شــکل پس انداز وجود داشــته باشد، بیشتر سبب سردرگمی در 
بین بازارهای مختلف جهت ســرمایه گذاری این پس اندازها و تالش 

برای از دســت نرفتن ارزش دارایی ها است.
وجود بازده های بسیار مختلف در بازارها در سال اخیر که بیش از ۲۵۰ 
درصد در بازار بورس، 7۰ درصد در بازار سکه، 6۰ درصد در بازار طال و 
۴۰ درصد بازار ارز رقم خورده است، به دغدغه های موجود برای حفظ 
دارایی اضافه کرده است. در حال حاضر بسیار دیده شده است که مردم 
به امید دستیابی به سودهای آن چنانی اقدام به فروش مسکن خودرو و 
وسایل زندگیشان کردند و تمام سرمایه شان را به بازار سرمایه برده اند.

متاســفانه اقتصاد بیمار ایران نیروی مولد را تبدیل به نیروی غیر مولد 
برای اقتصاد کرده اســت و چنان چه ریزش ســنگینی در بازار سرمایه 

رخ بدهد، تبعات زیادی را برای کشــور به همراه خواهد داشــت.
*�تحلیلگر�اقتصادی

مجید�سلیمی�بروجنی

چرا خانه می فروشیم 
تا وارد بورس شویم؟
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هر چند ســال یک بار به علت شــرایط اقتصادی، بورس تهران تبدیل 
به یک هدف برای ســرمایه گذاران می شــود. کارمند و کارگر و خانه داری 
که تا دیروز در بازار ســکه و مســکن فعالیت می کردند یا ســپرده ای در 
بانک داشته اند، با رویای کسب سود افسانه ای با هیجان وارد بازار سرمایه 
می شــوند. تلویزیون برای رونق بازار ســرمایه چند برنامه با اطالعات کلی 
و مبهم پخش می کند. ســخنوران با ســخنرانی های جذاب و کلی گویی، 
دوره های آموزش ســرمایه گذاری در بورس راه می اندازند، ســفته بازان 
در شــبکه های اجتماعی فعال می شــوند و توصیه های »اینو بخر و اونو 
بفروش« راه می اندازند و سرمایه گذار بینوای بورس چو تخته پاره بر موج 
رها می شود! در هر بازاری حتی بازار فضوالت حیوانی با فرض ثابت بودن 
عرضه اگر تقاضا افزایش پیدا کند، قطعاً قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. 
طبق این اصل با ورود ســرمایه گذاران جدید، نقدینگی هم به بورس وارد 
می شود و شاخص رو به باال حرکت می کند. از این شرایط همه خوشحال 
و راضی هستند. دولت خوشحال از کنترل نقدینگی و بورس را نشانه اقتصاد 
شکوفا می گیرد. سخنوران راضی از درآمد برگزاری کالس های آموزشی، 
ســفته بازان خوشحال از سودهای به دست آورده، کارگزاری ها خوشحال 
از درآمد کارمزد، مالیات خوشحال از افزایش درآمد مالیاتی و سرمایه گذار 
هم خوشحال از افزایش ارزش دارایی سهام. اما این خوشحالی ها باالخره 
تمام می شود. با کاهش تقاضا برای سهام )به هر علتی( قیمت ها کاهش 
می یابد. سخنوران و سفته بازان و کارگزاری و مالیات سود خود را برده اند. 
دولت می ماند و پاسخگویی به سهامداران نابلد و تازه وارد که نهایتاً به گفتار 
درمانی و انداختن تقصیر بر گردن زمان و زمین ختم می شود و سرمایه گذاران 
متضرر از بورس خارج می شوند. این روایت چند دوره بورس تهران بوده و 

اگر دولت برای قوانین آن اصالحی در نظر نگیرد، خواهد بود.
پیشنهادی�برای�کاهش�هیجانات�در�بورس���

برای کاهش نوسانات شدید بورس، هیجانات و مدیریت نقدینگی در بازار 

سرمایه، باید سهامداران جدیدالورود نتوانند برای چند سال به طور مستقیم 
در بورس سرمایه گذاری کنند و صرفاً از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
امکان سرمایه گذاری داشته باشند. صندوق های سرمایه گذاری توسط افراد 
خبره مدیریت می شــوند که ریســک پایین تر و رفتار معقول تری در بورس 

دارند و هیجانی رفتار نمی کنند.
طــی این مدت صندوق ســرمایه گذاری موظف بــه برگزاری دوره برای 
ســرمایه گذاران باشد. همایش و نشست های تخصصی با هزینه صندوق 
سرمایه گذاری برگزار کند و سرمایه گذاران مجبور به شرکت در آنها باشند. 
چنین نشست هایی قطعاً کیفیت باالتری خواهد داشت و سخنرانان انگیزشی 

را که صرفاً جذاب صحبت می کنند را حذف می کند.
بعد از چند سال )برای مثال ۳ سال( سرمایه گذار فراز و نشیب های بورس را 
می بیند و با رصد حرفه ای ها در صندوق سرمایه گذاری می فهمد باید چگونه 
رفتار حرفه ای داشــته باشــد. در عین حال با شرکت در دوره های آموزشی 

صندوق با ادبیات و اصول سرمایه گذاری آشنا می شود.
بعد از گذشت این مدت حاال سرمایه گذار صرفاً تا سقف مشخصی می تواند 
ســرمایه نقدی وارد بورس کند که طبق یک جدول زمان بندی می تواند 
این ســقف افزایش یابد و در نهایت ســقف برداشــته شود. برای مثال در 
ســال اول ســرمایه گذار بتواند ۲۰ میلیون تومان وارد بورس کند. به این 
ترتیب ورود ســرمایه به بورس قابل کنترل خواهد بود. مدیران بورســی 
می توانند برای ســال های آینده پیش بینی بهتری داشــته باشــند که چه 
میزان نقدینگی وارد بورس خواهد شــد و شــرکت های بورسی را تشویق 
به تهیه طرح های توســعه و ســرمایه گذاری کنند و یا شرکت های جدید را 
به بورس راه دهند تا این سرمایه های جدید نه تنها موجب ایجاد تقاضای 
کاذب و رشد هیجانی شاخص نمی شود، بلکه به سمت سرمایه گذاری مولد 

در شرکت ها حرکت می کند.
*�تحلیلگر�اقتصادی

سعید�رجبی

چند توصیه برای 
اصالح ساختار بورس
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هفت گام اصالحی بانک مرکزی می تواند نقشــی اساســی در 
تثبیت اقتصادی و ایجاد بستری برای طرح های تحول زیربنایی 

در شبکه بانکی ایفا نماید.
درست یا اشتباه؛ این باور جمعی در میان عموم فعاالن اقتصادی 
وجود دارد که بانکها در ایران مهمترین عامل و یا مانع توســعه 
هســتند و تا رفتار نظام بانکی اصالح نشــود، هیچ یک از مسائل 
کالن ملی سامان نخواهد یافت. علیرغم حاشیه هایی که می توان 
براین باور نگاشــت اما باید پذیرفت که بخش زیادی از اصالح 
نظام اقتصادی کشــور از مســیر اصالح در سیاست ها، فرایندها و 
رویه های صنعت بانکداری می گذرد. از همین رو در سال های اخیر 
عــزم و خیــز متعددی برای اصالح نظام بانکی در مراکز مختلف 
حاکمیتی برداشــته شــد که بعضی با تغییر دولت، تعدادی به دلیل 
ناهماهنگی قوا و دالیل دیگر منجر به اقدامات عملیاتی نشد. در 

بیســت ســال اخیر طرح های متعددی با نام یا داعیه اصالح نظام 
بانکی ارائه شد اما در عمل هیچ طرحی نتوانست در سایه اجماع 
سراســری، اجرایی شود. لیکن یادداشت اینستاگرامی بسیار مهم 
رییس کل محترم بانک مرکزی ج. ا.ا در روزهای اخیر و معرفی 
7 اقــدام بانــک مرکزی در اصالح نظام بانکی، امیدهایی را برای 
بهبود فرایندی و رفتاری نظام بانکی ایجاد نموده اســت. اما چرا 
این هفت اقدام مهم اســت و در صورت عملیاتی شــدن می تواند 

منجر به نتایج مهمی شود.
۱- رییــس کل بانــک مرکــزی گام نخســت را ســامان دهی 
بانکهای ناســالم و بهبود شــاخص های آنها، اعالم نموده است. 
ایــن موضــوع از آن جهت اهمیــت دوچندان می یابد که در حال 
حاضر صنعت بانکداری از منظر اســتانداردهای بین المللی نظیر 
بال و CAMELS وضعیت مناســبی نداشــته و درخصوص 

نگاهی به 
هفت اقدام 

بانک مرکزی 
در اصالح 
نظام بانکی

ایمان�اسالمیان
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شاخص های محوری نظیر کفایت سرمایه و دارایی با حداقل های 
ملــی نیز فاصله زیادی دارد. این موضوع در کنار محدودیت های 
بین المللی و حضور کشــورما در فهرســت سیاه FATF موجب 
می شود تا نهاد ناظر بانکداری در ایران نیازمند قاطعیت و جدیت 
مضاعف در تعیین دقیق شاخص های عملکردی و نظارت دقیق 
برآنها باشــد. پایش شــاخص های عملکردی همراه با رویه های 
سالم ســازی بانکی می تواند گامی اساسی برای احیاء بانک های 
سالم و بهره ور با قابلیت تأمین مالی مقیاس پذیر در اقتصاد ملی 
باشــد. موضوع دیگر اینکه برخی از مشکالت فراروی بانک های 
خصوصی در ایران تقریبًا اختصاص به کشــورما داشــته و نحوه 

مدیریت آن نیازمند تبیین راهبردی بومی اســت.
۲- گام های دیگر اعالم شــده برای اصالح نظام بانکی، توقف 
مؤسسات اعتباری ناسالم و ادغام بانک های نظامی است. در این 
خصوص باید در نظر داشــت که در ســال های گذشته و به دالیل 
مختلــف نهــادی و اقتصادی، چند تعاونی اعتبار و صندوق ظاهراً 
قرض الحســنه کوچک بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج. ا.ا، 
ظرف کمتر از ۱۵ ســال، ۲۵ درصد بازار پولی کشــور را در اختیار 
گرفتند. توســعه کمی این واحدها و نظارت ناپذیری آنها موجب 
بــروز اختالالت مختلــف اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی در 
کشــور گردید. حســب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نقش 
یگانــه بانــک مرکزی در اعطای مجوز تأســیس و ادامه فعالیت 
موسسســات مالی و اعتباری به رســمیت شناخته شد. لیکن بیش 
از هفــت هــزار مجوز صادره قبلی و مؤسســات اعتباری فعال با 
چندین هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی باعث 
شد تا مأموریت دشواری برای نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا به میراث گذاشــته 
شــود. نکته ای که رییس کل بانک مرکزی نیز به فشــار ۳۰ هزار 
میلیارد ریالی ناشی از حل مشکالت مؤسسات اعتباری غیرمجاز 
اشــاره نمود. ورود عملی مؤسســات غیر مجاز به بازی پانزی و 
پرداخت ســود سپرده از محل اصل سپرده های جدید موجب شد 
تا کف نرخ ســود مورد انتظار ســپرده گذاران به تدریج باال رفته 
و گرداب ســود ســپرده، دامن بســیاری از بانک ها را بگیرد. باال 
بردن نرخ ســود ســپرده ها و به دنبال آن گران شدن هزینه تأمین 
مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی از عوارض منفی فعالیت بی 
قید این مؤسســات بود. بنگاهداری بی قاعده، التهاب افکنی به 
بازارهای ارز، ســکه و مسکن، ایجاد فعالیت های شبه پولشویانه، 
رقابت های غیرحرفه ای و رفتارهای رقابت شکنانه، بی اثرسازی 
سیاست های نظارتی حاکمیت، دامن زدن به فعالیت های غیرمولد 
و مخــدوش ســازی اعتماد عمومی به نظــام بانکی از دیگر آثار 

فعالیت مؤسســات اعتباری غیرمجاز برآورد می شود.

۳- گام های دیگری که مورد تاکید قرار گرفته است؛ سیاستگذاری 
نویــن پولی بمنظور ســاماندهی قاطعانه اضافه برداشــت های 
بانک ها، اصالح ضوابط تأیید صالحیت مدیران، نحوه شناسایی 
درآمد و حد مجاز تملک ســهام بانک ها وضع مقررات جدید در 
تراکنش هــای بانکی، تدوین و ابالغ دســتورالعمل نحوه امهال 
مطالبــات معوق بانکها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کالن 
با پشــتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی 
بــه مطالبــات معوق بوده اســت. مواردی که بــه نظر عالوه بر 
امکان پذیری می تواند بســتری برای طــرح تحول فراگیر نظام 

بانکی باشد.
۴- بی شــک یکی از گام های اساسی بانک مرکزی در سال های 

اخیر، تدوین دســتورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی نمودن آن 
است. ابزاری که بی شک آغاز بهره برداری از آن مرهون جسارت 
و چابکی بانک مرکزی اســت. البته همانطور که قباًل اشــاره شد 
این ابزار نمی تواند مشکالت موجود در رابطه میان بانک مرکزی 
و بانکهــای دارای کســری ظاهــری و بانک های ناتراز پنهان را 
حل کند. چرا که این ابزار بیشــتر شــیوه های کنونی تأمین کسر و 
مازاد منابع بانکها را ســاماندهی می کند و در صورت حل نشــدن 
مشــکالت ناترازی برخی بانک ها و عدم اصالحات ســاختاری 

آنها، عماًل این ابزار کارایی نخواهد شــد.
در پایان باید در نظر داشت که هفت گام اصالحی بانک مرکزی 
شــاید منجر به تغییر ریل بانکداری در ایران نگردد، اما می تواند 
در اقتصاد ملتهب این روزهای کشــور ما نقشــی اساسی در تثبیت 
اقتصــادی و ایجاد بســتر طرح های تحــول زیربنایی ایفا نماید؛ 

موضوعی که قطعًا گامی بلند به پیش اســت.

بنگاهداری بی قاعده، التهاب 

افکنی به بازارهای ارز، سکه 

و مسکن، ایجاد فعالیت های 

شبه پولشویانه، رقابت های 

غیرحرفه ای و رفتارهای 

رقابت شکنانه، بی اثرسازی 

سیاست های نظارتی حاکمیت، 

دامن زدن به فعالیت های 

غیرمولد و مخدوش سازی 

اعتماد عمومی به نظام بانکی 

از دیگر آثار فعالیت مؤسسات 

اعتباری غیرمجاز برآورد 

می شود.
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هر اتفاقی در بازار سرمایه خارج از اراده سه گروه نیست: بازیگران 
و فعاالن حقیقی )ســهامداران خرد( بازار گردانان )سهامداران 

بزرگ حقوقی( و سیاســتگذار )دولت و سازمان بورس(.
حال باید دید که این ســه گروه چه اندازه ظرفیت تاثیرگذاری 
بر حرکت شــاخص و تغییر در دامنه قیمت ها را دارند و پدیده 
موج گونه نوسان های لحظه ای که االن دست به گریبان بازار 

اســت از اراده و نقش کدام از یک از ســه گروه ناشی می شود؟
۱- در روزهای گذشته، محافل اقتصادی و کارشناسان بازار به 
صورت مکرر در باره تاثیرات پاره ای رفتارهای منفی سهامداران 
خرد ســخن گفتند و یکی از دغدغه های جدی ســرمایه گذاران 
بازار، جّوزدگی و هیجانی عمل کردن این گروه از ســهامداران 
نوپــا بود که به دلیل ناآشــنایی نســبت بــه ویژگی ها و منطق 
معامالت بورس، به محض ســبز شــدن شاخص به صف های 

فروش هجوم می برند.
پیامد رفتار شــتابزده این گروه، عمدتًا به صورت »التهاب موج 
گونــه« در بازار بــروز می کند و اکثر تحلیلگران به عنوان یک 

اتفــاق زودگذر و »آفت مقطعی« به آن می نگرند
۲- گروه دوم یعنی حقوقی ها و ســهامداران بزرگ، در گذشته 
بازیگــر بالمنازع بازار بودند اما بعد از میلیونی شــدن جمعیت 
ســهامداران خرده پا، قدرت انحصاری این گروه شکسته شده 
اســت. در قصه نوســان اخیر بازار، آن ها بیشتر نقش تماشاچی 
را داشتند. زیرا آنها »استراتژی معامالت« خود را »بلند مدت« 
می چینند و بر همین اســاس، حقوقی ها از نوســانات روزمره 

چندان ضرر نمی کنند و ای بســا سود هم می برند
۳- حال می ماند نقش عامل ســوم یعنی سیاســتگذار. دولت 
در مقام سیاســتگذار بازار، مســئولیت خطیر در حفظ تعادل و 
هدایت ســکان بازار ســرمایه دارد. در ســال جدید و با »فصل 
نویــن تحول« در بورس، دولت از جهات مختلف سرنوشــت 

اقتصادی خود را به این بازار گره زده اســت.
اساســًا تحولی که در بازار ســرمایه از آن ســخن می گوییم دو 
ســر دارد؛ یک رشــته آن به مردم و شــهروندان ختم می شود 
که با انتقال ســرمایه و دارایی خویش، وزن بازار ســرمایه را به 
اوج رسانده اند و رشته دیگر این تحول، در دستان دولت است 
که با یک اســتراتژی اعالم شــده و مشــخص، بورس را تکیه 
گاه اقتصــادی و »منبع تأمین نیــاز مالی« بنگاه های تولیدی 

قرار داده است.
در یک کالم دولت دوازدهم به صورت تمام قد وارد بازار شده 
اســت و راه چــاره »رکود بــزرگ دوران تحریم و کرونا« را در 

دستان معجزه گر بورس می جوید.
از شــواهد مختلف نیز پیداست که طراحی این تحول در دست 
عضو کهنه کار ســازمان برنامه، فرهاد دژپســند اســت. وزیر 
اقتصاد در اجرای استراتژی دولت روحانی برای تبدیل بورس 
از »بازار حرفه ایها« به »عرصه ای برای عامه مردم«، دســت 
به تغییر مدیریت سازمان زد و »شاپور محمدی« را که مخالف 
طرح جدید دولتی ها بود، کنار گذاشــت و رشــته مدیریت را به 

»حسن قالیباف اصل« سپرد.
»استراتژی تحول دولت« برای بازار بورس طی دو ماه اخیر به 
صورت گام به گام پیاده شــد. در رأس این طرح، ســهام عدالت 
قرار دارد که چند وزارتخانه و سیســتم بانکی با بســیج همه 

جانبه توانســتند میلیونها شــهروند را به بازار سرمایه بکشانند.
مراحل دیگر این اســتراتژی نیز عرضه سهام شرکتهای بزرگ 
)که ارزش آن در بودجه ۹۹ 6۱ هزار میلیارد پیش بینی شــده( 
و نیز فروش ســهام صندوق های ETF بود که یکی پس از 

دیگری در حال عملیاتی شــدن است.
دو اتفاق، »ورود ســهام عدالت و عرضه ســهام بزرگ دولتی« 
هر چند طی یکماه اخیر، شــوک ســنگین بر بازار وارد کرد و 

 پدیده »نوسان« در بورس
چه زمانی خطرساز می شود؟

سیدحمیدرضا�علوی*
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باعــث صف هــای طوالنی فروش در بازار شــد، اما در نهایت 
اثــرات منفــی آن فروکش کرد و تا به اینجا ســازمان بورس و 
مدیران اقتصادی و بانکی دولت کارنامه ای قابل قبول از خود 

برجای گذاشته اند.
اما چنان که اشــاره شــد، پدیده نوســان لحظه ای و مالل آور 
روزهای اخیر از یک سو از رفتار سهامداران نوپا ناشی می شود 
و بخش دیگر به صورت هوشمند به تصمیم های سیاستگذاران 

برمی گردد.
آنچه مســلم است، دولتمردان همواره در پی چاره جویی برای 
مسئله مهم و غامضی بنام »نقدینگی« هستند. حجم نقدینگی 
در بازار سرمایه طبق گزارش رئیس سازمان بورس به مجلس، 
اکنون به رقم شــگفت انگیز ۵ هزار هزار میلیارد رســیده است

نکتــه قابل تأمل این اســت که در منطــق علم اقتصاد، عامل 
نقدینگــی، در صورت هدایت به ســمت بخش تولید و صنایع 

مولــد می تواند، نقش »موتور محرک رشــد اقتصادی« را ایفا 
کند اما در صورت فقدان اســتراتژی و راهبری درســت خود به 

مانع بزرگ و عامل اختالل در بازار تبدیل می شــود.
به نظر می آید سیاستگذاران بازار، در این برهه راه مهار نقدینگی 
را در تزریق نوعی »نوســان هوشــمند و هدایت شده« به بازار 
دیده اند. نوســانی که در روزهای اخیر باعث گسســت »ارتباط 

منطقی حرکت شــاخص با دامنه قیمتها« شد.
دغدغه جدی آنجا اســت که ســرخوردگی سهامداران نوپا به 
دلیل نداشتن تجربه و شناخت، اقدام به خرید و فروش نوسانی 
می کنند و این حرکت باعث از دســت رفتن ســرمایه آنها و در 
نهایت به تحلیل رفتن نقدینگی منجر خواهد شــد. بی شــک 
دود ســرخوردگی ســهامداران نوپا در بلند مدت به چشم دولت 

و اقتصاد کشور وارد می شود.
*تحلیلگر�بازار�سرمایه
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تحلیلگران بازار ســرمایه اعتقاد دارند مسیر 
اصالح شــاخص بــورس به تدریج متوقف 
خواهــد شــد و بــازار به یک تعادل نســبی 

خواهد رسید.
بورس تهران این روزها، دوران پرنوسانی را 
طی می کند؛ تا جایی که چندی پیش سقوط 
تاریخی ۸۹ هزار واحد را تجربه کرد. شاخص 
کل بورس که از ابتدای سال رشد عجیبی را 
در پیــش گرفتــه بود، پس از ثبت چند رکورد 
و افزایش غیرمترقبه، سرانجام در هفته سوم 
مردادماه ریزش های سنگینی را تجربه کرد؛ 
تا جایی که رکوردهای ریزش از رکوردهای 

صعود پیشی گرفت.
در معامالت اخیر منحنی شاخص بورس افت 
۲6۵ هــزار واحدی، معادل ۱۲.7 درصدی را 
به ثبت رســاند. برآوردها حاکی از آن اســت 
که به دنبال نزول بازار، در ۵ روز گذشته، 6۰ 
میلیارد دالر از ارزش بورس تبخیر شــده؛ با 
این وجود، تحلیلگران بازار ســرمایه اعتقاد 
دارند روند اصالح شــاخص بورس به تدریج 
متوقف می شود و بازار به تعادل نسبی خواهد 

رسید.
سقوط�تاریخی�بورس�چرا�رقم�خورد؟���

علیرضا حیدری، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: 
من فکر می کنم ریزش بازار به شــکل گیری 
حــس بی اعتمــادی در بازار بــاز می گردد. 

در گفت و گو با کارشناسان وضعیت  بازار سرمایه بررسی شد

معمای تاالر شیشه ای

اقتصاد
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باالخــره ایــن فضا ایجاد شــد که ســایر نهادها با دولت 
هماهنگی چندانی ندارند.

وی افــزود: طــرح بحث های عجیب و غریب درباره طرح 
گشــایش اقتصادی از یک سو و اتفاقات دیگر نظیر منتفی 
شــدن عرضه دارا دوم از ســوی دیگر، بازار را با مکث و 

وقفه روبه رو کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: ریزش قیمت یا به 
عبــارت فنی تــر اصالح بازار البته تــا زمانی ادامه دارد که 
سهامداران به این نتیجه برسند سمت و سوی برنامه های 
همه نهادها حمایت از بازار ســرمایه اســت. در این صورت 
می توان انتظار داشت نقدینگی تازه مجدداً وارد این بازارها 

شود.
بهانه�هایی�که�برای�افت�شــاخص�مطرح�می�شود���

نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره علت افت 
شــاخص کل در معامالت بازار ســرمایه، گفت: به نظر من 
ســرعت رشــد بازار در چند هفته اخیر مقداری باال بود؛ به 
خصوص در گروه پتروشیمی ها. ضمن اینکه عالوه بر باال 
بودن سرعت رشد بازار اما در روزهای اخیر دولت دست به 
کارهایی زد که فشار فروش و عرضه در بازار افزایش یابد.

وی افــزود: بــه نظر من آنچه دربــاره علت افت معامالت 
امروز مانند عدم رأی اعتماد به وزیر پیشــنهادی صمت یا 
اختالل در هســته معامالت گفته می شــود، بهانه ای برای 
افــت شــاخص اســت، اما در اصل بــازار مایل به اصالح 

قیمت هاست.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: من با ریزش بازار 
موافق نیســتم؛ به نظر من افت شــاخص در روزهای اخیر 
بیشــتر برای اصالح قیمت ها انجام می شــود. البته دولت 
نیــز در ایــن کاهــش قیمت ها نقش داشــت و با افزایش 
عرضه شــرکت های پاالیشی و نیز اعالم اینکه قرار است 
ارزش ســهام شناور شرکت ها افزایش یابد، به این اصالح 

کمک کرد.
خاندوزی عنوان کرد: اقداماتی که دولت انجام داد، ســبب 
افزایش عرضه شد، اما از سمت تقاضا حمایتی نشد و تقاضا 
به سمت ضعف پیش رفت. همچنین هر چه در بازار بیشتر 
پیش رفتیم، قیمت ســهام افزایش یافت، اما قدرت خرید 

فعاالن بازار کاهش داشت.
کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه عدم تعادل در 
عرضه و تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی کاهش رشــد 
شــاخص بوده و نباید حاشــیه ها و شایعاتی مانند عدم رأی 
اعتماد یا مســائلی مانند آن را عامل افت شــاخص بدانیم، 

تصریــح کرد: بازار به این اصالح نیاز داشــت ولی مجدداً 
شــاهد خواهیم بود بازار در مسیر صعود قرار خواهد گرفت 
چرا که مولفه هایی که سبب رشد بازار بوده است همچنان 

به قوت خود باقی هستند.
�روند�شتابان�بازار�سرمایه�ادامه�دارد؟���

ســیامک قاســمی، اقتصاددان در یادداشتی اینستاگرامی 
نوشت: احتمااًل دست حمایت دولت همین روزها از آستین 
حقوقی ها بیرون خواهد آمد و برای جلوگیری از ریزش بازار 
و جلوگیری از تبعات جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن، 
اجازه کاهش بیشتر را نخواهد داد، اما این که بازار پس از این 
اصالح به ادامه روند شتابان خود پس از دو اصالح اسفند 
ماه و اردیبهشت ماه ادامه دهد، کمی بعید به نظر می رسد.

بازار�ســرمایه�مرز��2میلیونی�را�رد�می�کند؟���
همایون دارابی، کارشــناس بازار ســرمایه نیز در خصوص 
وضعیت بازار ســرمایه اظهار داشت: باید توجه داشت بازار 
در محور مقاومت دو میلیون واحد، وارد یک فاز نوســانی 
سینوســی شده اســت و این فضای نوسانی سینوسی بازار 
ادامه خواهد داشت. وی افزود: فعاًل بازار برای اینکه بتواند 
مرز ۲ میلیون واحد را پشــت ســر بگذارد، همان رفتاری را 
نشــان می دهــد که ما در مرز یــک میلیون واحد یا یک و 

نیم میلیون واحد تجربه کردیم.
این کارشــناس بازار سرمایه تصریح کرد: به هر حال مدل 
قابل قبول ســهام اینجا باید معامله شــود. سهام دست به 
دست شود، نقدینگی جدید وارد بازار شود، تاثیرات خبرها 
خودش را نشــان دهد و گزارش ها بیاید تا بازار پتانســیل 

شکســتن این مقاومت بسیار قوی را داشته باشد.
دارابــی عنــوان کرد: در چند هفته آینــده با این مقاومت 
همچنان دســت به گریبان خواهد بود و جریان سینوســی 

به خبرها واکنش اصالحی رشــدی نشان می دهد.
وی پیش بینی کرد بازار همچنان نیز در فاز نوســانی باقی 
بماند و سیاســت یک گام به پیش و دو گام به پس را در 

دستور کار داشته باشد.
بازار�در�وضعیتی�خنثی�خواهد�بود���

همچنین مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
بــه رونــد کنونی معامالت بورس، گفــت: به طور معمول 
برگزاری مجامع شــرکت ها در خرداد و تیر ماه، تقســیم 
ســود مجامع و افزایش سرمایه شرکت ها برای سال آینده 
باعث می شود تا در مرداد و شهریور ماه با آرامش و تعادلی 

در معامالت بازار همراه شویم.
وی با بیان اینکه در این دو ماه نمی توان در انتظار رشــد 

اقتصاد
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پرشتاب شاخص بورس مانند چهار ماه گذشته بود، تصریح 
کــرد: رونــد معامالت در بازار در برخی از روزها منفی و در 
دیگر روزها مثبت است، اما در کل براساس پیش بینی های 
صورت گرفته روند بازار با شیبی آرام صعودی خواهد بود.

ریزش�قیمت�ها�پیش�بینی�می�شد���
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که 
وقتــی شــاخص از مرز روانــی دو میلیون واحد عبور کرد، 
بســیاری از کارشناسان ریزش قیمت را پیش بینی کردند، 
گفت: معلوم بود این مقطع مقاومت نقطه ای اساسی است 
و قیمت ســهم ها را نه داده های اقتصادی تأیید می کرد و 
نه عوامل بنیادینی که در رشــد شاخص مؤثر بودند، از این 
رو عقب نشــینی شــاخص از این مرز روانی آغاز شد و من 

معتقــدم در روزهای آتی نیز این وضعیت ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: باید در نظر داشــت با رســیدن قیمت ها به 
مرحله قیمت جذاب شــرایط دستخوش تغییر می شود، اما 
شــاید برای برخی تلخ باشــد که بگویم این ریزش حتی 
ممکن اســت ۲۰ تا ۳۰ درصدی باشــد اما در نهایت هر چه 
اصالح در این مرحله عمیق تر باشــد، در مرحله آتی روند 
رشــد محکم تر خواهد بود. پس می بینید که این وضعیت 

به ضرر ســفته بازان و به سود سرمایه گذاران است.
این کارشناس با اشاره به اینکه در سال ۹۹ پارادایم حاکم 
بر بورس از ســرمایه محوری به ســودمحوری تغییر کرد، 
گفت: بازار ســرمایه باز هم به مدار رشــد باز می گردد، اما 
بعیــد می دانــم این اتفاق در روزهــای آتی رخ دهد اما در 
نهایت رشــد بازار ســرمایه از طال و ســکه و ارز و مسکن 

بیشتر خواهد بود.

رشد�و�ســودآوری�شــرکت�ها�با�ارزش�ذاتی�آنها����
متناسب�نیست

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت 
اُفت بازار بورس گفت: بازار ســرمایه از ابتدای ســال ۹۹ 
تا به امروز حدود ۲۹۰ درصد بازدهی داشــته و به مقطعی 
رســیدیم که رشد و سودآوری صنایع و شرکت ها با ارزش 
ذاتی آنها متناســب نیســت.به همین دلیل شاهد اصالح 
در بازار هســتیم. او افزود: ما اکنون به نقطه ای رســیدیم 
که شــرایط بازار ایجاب می کند که قیمت ها اصالح شــود 
و شــرکت های پروزن و بزرگی که به عنوان لیدر مؤثر در 
شــاخص کل محسوب می شوند، در فرآیند اصالح قیمت 

اثر خود را بازار گذاشتند.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کــرد: اگر حجم 

معامالت به صورت افزایشی و باالی ۲۴ هزار یا ۲۵ هزار 
میلیارد تومان باشد، از لحاظ تکنیکال می توان گفت اصالح 
موقتی اســت و بازار مجدد به روند رشــد خود باز می گردد، 
زیــرا جذابیــت خرید را برای عده ای فراهم می کند. اما در 
حال حاضر به علت اینکه شــاهد اُفت حجم معامالت در 
کنار اصالح قیمت منفی هستیم، خریداران کماکان امیدوار 

و یا منتظر اصالحات قیمت هســتند.
آقا بزرگی متذکر شد: براساس نمودارها پیش بینی می شود 
اگر شــاخص کل از یک میلیون و هشــتصد هزار واحد به 
سمت منفی برود، قطع به یقین تا پایان هفته ماشاهد اُفت 
شــدید اما موقتی خواهیم بود، مجموع این اتفاقات ســبب 
یک جهش بزرگ در بازار می شــود به علت اینکه با اُفت 

شــدید جذابیت خرید بیشتر می شود.

احتماالً دست حمایت دولت 

همین روزها از آستین حقوقی ها 

بیرون خواهد آمد و برای 

جلوگیری از ریزش بازار و 

جلوگیری از تبعات جدی 

سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن، 

اجازه کاهش بیشتر را نخواهد 

داد، اما این که بازار پس از این 

اصالح به ادامه روند شتابان خود 

پس از دو اصالح اسفند ماه و 

اردیبهشت ماه ادامه دهد، کمی 

بعید به نظر می رسد.
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شــاخص کل بورس اوراق بهــادار در پایان معامالت روز ۲6 مرداد 
۱۳۹۹ با افت ۸۹ هزار واحدی، ســطح ۱۸۱۳۰۰۰ واحدی را لمس 
نمود. در نگاه خوش بینانه این کاهش را می توان با داللیلی از جمله 
ماهیت عرضه و تقاضا و ذات نوســانی بازار ســرمایه موجه جلوه داد؛ 
ولی با رصد عواملی بیرونی شواهدی دال بر دخالت و وجود عواملی 
خارج از اراده بازار ســرمایه و ســهامداران عمدتًا خرد این بازار مالی 
قابل مشاهده می باشد. در این نوشتار سعی می شود دالیل بروز این 
ریــزش و پیامدهــای آن تبییــن و راهکارهایی جهت برون رفت از 

وضع موجود پیشنهاد گردد.
بهار ســال جاری مصادف شــد با بهار بازار سرمایه و شکوفایی بازار 
بورس. این مهم در اثر باالرفتن آگاهی جمعی و شــناخت ظرفیت و 
قابلیت های بازار بورس )از جمله قدرت نقد شوندگی باال و شفافیت 
و بازدهی باالتر نســبت به دیگر بازارهای مالی موازی(، آزاد ســازی 
سهام عدالت در بستر بازار بورس، تأمین بخشی از منابع مالی دولت 
حاصل از فروش ســهام دولتی و حمایت و تشــویق ارکان حاکمیت 
صورت پذیرفت و به همین جهت مشارکت گسترده و میلیونی مردم 
در بازار بورس را به همراه داشت. قطع به یقین هر فردی که در بازار 
ســرمایه مشــارکت دارد در طی فعالیت در این بازار متوجه خصلت 
نوسانی و افزایش و کاهش ارزش سهام شرکت ها و بنگاه هایی مالی 
می شود. لیکن در طی هفته اخیر یک سری عوامل خارج از تشکیالت 
و رفتار بازار بورس موجب ریزش گسترده و تاحدی نگران کننده در 

آینده این بازار شده اند:
 ناهماهنگــی در اظهــار نظرها و صدور انــواع تائیدیه و تکذیبیه در 
قبــال عرضــه و یا عدم عرضه صندوق دارا دوم صنایع پاالیش نفت

 عرضه آبشاری سهام عدالت توسط کارگزاری ها تا حدی که قیمت 
ســهام را از صف خرید به صف فروش رساندند

 اخالل در هســته معامالتی، تخلفات آشــکار در سامانه های آنالین 
کارگزاری ها در عدم ثبت سفارشات و در اقدامی بی سابقه منفی شدن 
قدرت خرید مشترکان یکی از بزرگترین کارگزاری های بورس کشور

 اصرار بر فروش اوراق ســلف نفتی در بازار بورس و تشــدید تردیدها 
بر ســرمایه گذاری بلند مدت و مشــارکت در برنامه های اقتصادی از 
ســوی فعاالن بازار سرمایه همزمان با ریزش روزانه شاخص بورس

جمیــع عوامــل مذکور و رفتار هیجان زده توام با ترس ســامداران 

حقیقی موجب ســنگین تر شــدن صف های فــروش و ریزش بازار 
ســرمایه در چند روز اخیر شــده اســت. همزمانی این اتفاق با وعده 
گشــایش اقتصادی بی اعتمادی توده مشــترکان بازار بورس را به 
همراه دارد که حداقل ضرر این خروج ســرمایه از بســتر بازار بورس 
به ســایر بازارها، ایجاد تورم بخشــی افسار گسیخته و عدم شفافیت 

و رشــد بیش از پیش پدیده داللی می شود.
در پایان چند مورد جهت گذار از وضع موجود پیشــنهاد می گردد:

 اگر معتقد به ذات نوسانی بازار سرمایه هستیم، مبادرت به برداشتن 
دامنه کذایی نوسان در معامالت روزانه نمایید. بخشی از سفته بازی 
و عدم معامله سهام در قیمت های واقعی آنها به محدودیت در دامنه 
نوســانی قیمت ها برمی گردد که موجب می شــود گاها بازیگردان ها 
با ورود و چینش سفارشــات در ابتدای بازار موجب رشــد و یا حتی 
ســقوط شــدید ارزش ســهام گردد. حذف دامنه نوسان قیمت سبب 
می شود در شرایط صعودی و یا شرایط ریزشی ارزش سهم با توجه 
به قیمت واقعی آن متعادل گردد و تا حدی از تالطمات فرسایشی آن 
کاسته شود و در نتیجه ارزش سهم با توجه ارزش دارایی و امالک و 
گزارشات دوره ای از عملکرد شرکت ها قیمت گذاری گرددند. اجرای 
این مکانیزم و ســهولت در تعادل بخشــی قیمت سهام سبب می شود 
چه در بازار صعودی و چه در بازار ریزشــی قیمت ســهم در نقطه ای 
خاص اصطالحًا خنثی گردد و ســهم اســیر تالطمات بازار نگردد و 

تاحدودی مســیر پیش روی سهام از هم تفکیک گردند.
 بسترســازی جهت فروش ســهام عدالت در پرتفوی شخصی آنها و 

خلعید کارگزاری ها از این مورد
 حمایت از بازار ســرمایه در قالب بهبود ســازوکار معامالتی و الزام 
کارگزاری ها به ارتقای هســته معامالتی و نظارت دقیق بر عملکرد 

آنها
 یکپارچه سازی زمان معامالت همه سهام در محدوده خاص )الزم 
به ذکر است چند زمانه کردن بازار در ماه های اخیر به نوعی سیگنال 
خرید برای چند ســهم خاص دولتی لحاظ شــد که نهایتًا پس از رشد 
چنــد صــد درصدی و اصالح قیمتی متعاقب آن، موجب شــد کلیت 

بازار با فشــار عرضه و فروش مواجه گردد(
حمایت واقعی صندوق های بازارگردانی از ســهام و توجه به منافع 

سهامداران خرد

 ریزش سنگین بورس؛
ماجرا چیست؟

مهدی�یوسفی
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کارشــناس بــازار ســرمایه صف های 
فــروش موجــود در بــورس را حاصل 
تــرس از آینده بازار برای افراد تازه وارد 
می داند و بازگشــت اطمینان از حمایت 
دولت را بهترین راهکار برای ایجاد ثبات 

در این بازار معرف می کند.
اصالح، ریزش، ســقوط و امثال آنها از 
جمله واژه هایی ســت که این روزها در 
بازار ســرمایه زیاد شنیده می شود. این 

بــازار در حال حاضر روزهای قرمزی را 
پشــت ســر می گذارند و نباید از یاد برد 
که بســیاری از کارشناسان این مساله 

را هشدار داده بودند.
اصــالح بازار طی هفته های گذشــته با 
بی تدبیری در دولت شروع شد و هربار 
کــه دولتمردان حرف از حمایت از بازار 
زدند، بازار عکــس العمل متفاوت تری 
نشــان داد و گاهی وضعیت بدتر شــد. 

عرضه های آبشــاری و بی منطق برخی 
شــرکت های حقوقی در بورس نیز این 

وضعیت را بدتر کرده است.
در عین حال به دلیل غلبه ســهامداران 
بی تجربه و تازه وارد بر معامالت بورس، 
عماًل انواع تحلیل های فنی درباره بازار 
بی اثر شــده و هیجانات ســهامداران 
تــازه وارد تبدیل بــه تعیین کننده ترین 
عامل مؤثر بر روندهای بازار شده است.

محمــد کاویانــی کارشــناس و فعال 
بــازار ســرمایه معتقد اســت، وضعیت 
فعلــی بورس با بازگشــت اطمینان به 
دولــت و ایجاد فضــای ذهنی مثبت به 
ســوددهی بازار کــه در حال حاضر در 
اکثر ســهامداران تــازه کار از بین رفته 
اســت، تاحدود زیادی می تواند تعادل را 

به بازار سرمایه برگرداند.
گفــت و گــو بــا کاویانــی را در ادامه 

می خوانید:
به�عنوان�اولین�ســؤال�بفرمایید����

مقصــر�اصالح�یا�ریــزش�بورس�در�
هفته�های�گذشــته�چه�افراد،�گروه�ها�

و�شرکت�هایی�هستند؟
بسیاری از ســهامداران از ریزش های 
بازار سرمایه طی روزهای گذشته بسیار 
نگران شــده اند و رفت و برگشــت های 
بــازار هــم بر این مســاله تأثیر زیادی 
گذاشــته است. اصاًل نمی توان اتفاقات 
هفته هــای گذشــته را به فــرد یا گروه 

خاصی نسبت داد.
اینکه افراد با مصاحبه های تلویزیونی و 

دلیل فنی برای ریزش بیشتر بازار وجود ندارد

علت ریزش عمیق فعلی بورس

محمد�کاویانی



47 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51 

خبری به دنبال انداختن مشکل بر گردن 
دیگران هستند، نه تنها مشکل را برطرف 
نمی کند، بلکــه بر بی اعتمادی موجود 
در بازار نیز دامن می زند. ســهامداران و 
افراد حاضر در بورس باید بدانند اصالح، 
ســقوط، ریزش و نوسان در ذات بورس 
قرار دارد و همه باید خود را برای چنین 

روزهایی اماده کنند.
با�رشد�بازار�سرمایه�طی�ماه�های����

گذشته،�کارشناسان�چنین�اصالحی�
را�پیش�بینی�می�کردند؟

رشد شتابان بازار در سه ماه اردیبهشت، 
خرداد و تیر ســال جاری که بیشــتر در 
ســهام های دولتی شــاهد آن بودیم، 
ســبب رشد بســیار باالی شاخص کل 
بورس شــد. به نظر می رسد این رشد در 
تاریخ بورس ایران بی سابقه بوده باشد. 
شاخص از ابتدای سال از ۵۰۰ هزار واحد 
بــه ۲ میلیون و صد هزار واحد رســیده 
است. اگر دولت رشدهای این چندماه را 
کنترل می کرد، شاید شاهد ریزش های 
مردادماه نبودیم. طی همین مدت برخی 
از ســهام ها نزدیک به سه تا چهار برابر 
شــده اند. این رشد که به سرعت رخ داد 
شاید ریزش در بازار را نیز خبر می داد که 
ریزش 6۰۰ هزار واحدی را شاهد بودیم.

صف�های�فروشی�که�در�حال�حاضر����
ایجاد�شــده،�حجم�پول�بسیار�باالیی�
برای�آن�نیاز�است،�این�مساله�چگونه�

تحلیل�می�شود؟
صف هــای فروش طی ایــن مدت به 
باالتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان رســیده 
بود که نشــان مــی داد تعداد زیادی از 
ســرمایه گذاران وارد شــده به بورس 
خواهان فروش سهام خود هستند که در 
بلندمدت می تواند این مساله خطرناک 
باشــد. عــدم حمایت از بازار ســرمایه 
می تواند منجر بــه هجوم نقدینگی به 
ســایر بازارهای موازی بورس شود که 
این خود مشکالتی را ایجاد خواهد کرد 

و منجر به التهابات بیشتری خواهد شد.
با�ایــن�صف�های�فــروش�چند����

میلیونی�شــاهد�حجم�معامله�باالیی�
نیستیم؛�چرا؟

طــی روزهایــی که شــاهد صف های 
فــروش بودیــم میزان حجــم معامله 
صورت گرفته در بورس بســیار پایین تر 
از آن چیــزی بود که در روزهای ســبز 
بازار معامله می شــد. این نشان می دهد 
یــک ترس در بازار وجود دارد که افراد 
دست از معامله کردن کشیده اند و البته 
خریدهای هدفمند و برنامه ریزی شده 

بــرای حمایت از بازار نیز وجود ندارد.
در�حــال�حاضر�چه�مولفه�هایی�بر����

روی�بازار�سرمایه�تاثیرگذار�هستند؟
آنچه مشخص است باید دو پارامتر مهم 
را در بــورس مــورد ارزیابی قرار دهیم. 
اول نــرخ ارز و دوم نــرخ تــورم. برای 
اینکه بتوانیم درســت بــازار را تحلیل 
کنیــم باید این دو پارامتر را مورد توجه 
قرار دهیم. دلیلی برای ریزش شاخص 
در حال حاضر نســبت به نرخ های تورم 
و ارز وجــود ندارد. تورم عدد باالی ۳۰ 
درصد را نشان می دهد. نرخ ارز نیمایی 
هم هر روز در حال افزایش است. نگاه 
بازار ســرمایه در اکثر مواقع به بازار ارز 
اســت و در این بــازار کاهش رخ نداده 
است که بخواهیم از این طریق ریزش 

بازار سرمایه را توجیه کنیم.
با�این�شــرایط�پس�علت�ریزش����

بازار�طی�هفته�های�گذشــته�چه�بوده�
است؟

ریــزش اصلــی بازار طــی هفته های 
گذشته بیشــتر جنبه روانی و احساسی 
دارد تا جنبه واقعی. یعنی ســهامداران 
ذهنیت منفی نســبت به بازار ســرمایه 

پیدا کرده اند.
����p/eبرخی�کارشناســان�شاخص�

بــازار�را�با�واقعیت�هــای�اقتصادی�
همخوان�نمی�دانند؟

نکته بعدی باید در خصوص شــاخص 
p/e بازار و نمادها بیان شــود. دوره ای 
که این شــاخص ۵ یا 6 واحد بود دیگر 
گذشــته است. االن p/e متوسط بازار 
باید ۱۲ یا ۱۳ واحد باشــد. یعنی پایین 
آمــدن این شــاخص دیگــر توجیهی 
نــدارد. این مســاله را می توان با توجه 
به شــناور بودن ســهام موجود در بازار 
و میزان نقدینگی شــناور در جامعه به 
طور کامل مشاهده کرد. رشد نقدینگی 
بســیار باال در اقتصاد آیا این اصالح را 
می توانــد توجیه کند. اصاًل نمی توان با 
این رشــد نقدینگی به دنبال اصالح در 
بازار سرمایه بود. اصاًل نمی توان با این 
حجــم نقدینگی از p/e زیر ۱۵ حمایت 
کرد. در گذشته و با p/e کم، سود آوری 
بنگاه هــا بیشــتر در میزان معامله مورد 

توجه قرار می گرفت.
پس�رشــد�شــاخص�طی��5ماه����

گذشــته�را�چگونه�می�تــوان�توجیه�
کرد؟

نباید طی ۴ ماه ابتدای ســال این حجم 
از رشد در بازار سرمایه رخ می داد. دولت 
می توانســت این رشد را طی یک سال 
در بــازار ایجاد کند و باصطالح بازار را 
کنترل کند. ســرعت رشد شاخص کل 
در بورس طی این مدت می توانست در 
زمان بیشتری اتفاق بیافتد و این مساله 
اصالح نیز با قدرت کمتری رخ می داد.

بســیاری�از�تحلیل�هــا�در�بازار����
سرمایه�درســت�از�آب�در�نمی�آید�و�
تحلیلگران�نمی�توانند�بازار�را�تحلیل�

کنند.�علت�چیست؟
در شــرایط فعلــی بــازار، هیچ یک از 
تحلیل هــای تکنیکال و بنیادی در بازار 
ســرمایه دلیلی بر این اصالح ندارند و 
اساسًا در حال حاضر نمی توان شاخص 
را دیگــر با تحلیل هــای ریاضی مورد 
ارزیابــی قرار داد. شــرایط صف های 
خرید و فروش که در بازار وجود دارد و 
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اساسًا تشکیل صف باعث این شده است 
کــه قدرت تحلیــل از بین برود و دیگر 
نتوان از ابزارهای تحلیلی استفاده کرد.

علت�واقعی�شروع�ریزش�چه�بود؟���
ماجرای منتفی شــدن عرضه دارا دوم 
طی هفته های گذشــته بهانه ای برای 
اصــالح بازار شــد. به نظر می رســد 
اصالح بازار باید رخ می داد و اگر رشــد 
شتابان شاخص طی ماه های گذشته را 
نداشتیم، می توانستیم در زمان دیگری 

شاهد این اصالح باشیم.
اگر رشــد، درست و اصالح نیز به موقع 
رخ مــی داد، به اندازه زمان فعلی عمیق 
و ترسناک نبود. اصالح و نوسان در ذات 
بورس است و قرار نیست بورس همیشه 
مثبت باشــد و شاخص هم همیشه سبز 
باشــد و هیچ گاه هم بازار برای همیشه 

منفی نخواهد بود.
آیــا�دولت�در�بازار�ســرمایه�طی����

ماه�های�گذشــته�درســت�سیاست�
گذاری�کرده�است؟

البته که بایــد پذیرفت رفتار اداره بازار 
در ماه های گذشــته اشتباه بوده و دولت 
حرکت شــتابان بورس را کنترل نکرد. 
طی ســال های گذشــته مــن به یاد 
نمی آورم شــاخص بورس این چنین با 
سرعت رشــد کرده باشد. شاخص کل 
بورس در ابتدای ســال ۵۱۰ هزار واحد 
بوده است و هم اکنون که شاهد ریزش 
بازار هســتیم، شاخص ۲۰۰ درصد رشد 
داشــته اســت. چنین رشدی را تاکنون 
نداشــته ایم. شاخص طی ۳ ماه بیش از 
۴ برابر شده است. در گذشته اصاًل شاهد 
چنین رشــدی نبوده ایم و این ســرعت 
رشــد در هیچ ســالی نبوده است. رشد 
شــتابان سبب ریزش عمیق در شرایط 

فعلی شده است.
تشــکیل�صف�هــای�خریــد�یا����

صف�های�فــروش�چه�تاثیراتی�را�بر�
این�رشد�و�اصالح�داشته�است؟

یکــی از نکات منفی بازار طی ماه های 
گذشــته وجود دو قطبی صف خرید یا 
صــف فروش برای اکثر نمادهاســت. 
یعنی یا ســهمی در صف خرید اســت 
و یــا در صف فروش. عدم وجود حالت 
نرمال در بازار طی ماه های قبل ســبب 
شده است که سهامداران جدید از منطق 
معامله در بازار ســرمایه با خبر نباشند و 
تعادل در خرید و فروش وجود نداشــته 
باشد. در برخی روزها بازار تمامًا در صف 
فروش است و در برخی روزها هم بازار 
در صف خرید فرو فته است. این مساله 
به حیات بازار سرمایه ضربه خواهد زد.

کاهش�حجم�معامله�و�خروج�پول����
جه�معنایی�در�این�بازار�دارد؟

در حال حاضــر میزان حجم معامله در 
بازار بسیار اندک است و بازار اصطالحًا 
خریــداری نــدارد و فقط صف فروش 

شکل گرفته است.
موضوع�حمایت�از�بازار�ســرمایه����

این�روزها�بســیار�شــنیده�می�شود،�
وظیفه�کدام�نهادها�حمایت�از�بورس�

است؟
گفته می شــود کــه باید از بازار حمایت 
شود. بازار برای حمایت نیاز به نقدینگی 
دارد کــه این نقدینگــی باید وارد بازار 
شــود. این نقدینگی باید در این شرایط 
از طریــق صنــدوق حمایــت از بازار و 
شــرکت های تأمیــن ســرمایه تأمین 
شود. این حمایت باید همه جانبه باشد.

برخی�دائم�از�جمع�شدن�صف�های����
فــروش�در�وضعیــت�قرمز�صحبت�
می�کننــد.�این�صف�ها�جمع�شــود،�

مشکل�بازار�حل�می�شود؟
جمع شــدن صف های فروش که طی 
روزهای گذشــته تا حــدودی رخ داده 
اســت، عالج درد فعلی بورس نیســت 
و بایــد فروشــندگان در ایــن بازار را 
متقاعــد کنیم از صف های فروش خود 
فاصلــه بگیرند. باید ایــن اطمینان به 

ســهامداران داده شود که سرمایه شما 
از بین نخواهد رفت. فروشــنده ها باید 
از رفتن به صف های فروش پشــیمان 
شــوند تا بازار به یک وضعیت متعادل 
برســد. االن نگرانی وجــود دارد این 
اصالح تا چند درصد دیگر قرار اســت 
ریزش داشته باشد. برای وضعیت فعلی 
بــازار بایــد یک کف قرار داده شــود تا 
ســهامداران مطمئن شوند از وضعیت 

فعلی وضع خراب تر نمی شود.
برخی�بــرای�جمع�کردن�فالوئر�و����

باال�بردن�تعــداد�اعضای�کانال�های�
خود�تحلیل�هایــی�ارائه�می�کنند�که�
با�بــازار�ســرمایه�همخوانی�ندارد.�
ســهامداران�با�این�وضعیت�باید�چه�

کاری�انجام�دهند؟
باید کارشناســان به صــورت تحلیلی 
با مردم و ســهامداران صحبت کنند و 
علت های رشــد و اصالح را برای آنها 
بــه صورت واضح توضیح دهند. من از 
فعاالن بازار و تحلیلگران و کارشناسان 
گالیــه دارم که چرا در چنین وضعیتی 
تحلیــل رنگ و بوی خود را از دســت 

داده است.
برخی از کارشناسان معتقدند p/e بازار 
در حال حاضر ۱7 است و در حال رواج 
دادن این مفهوم بین ســهامداران خرد 
هستند و آنها هم به دلیل آموزش ندیدن 
بر اســاس این تحلیل رفتار می کنند و 
صف های فروش هر روز وضعیت بدتری 
پیدا می کند. یک سری صحبت ها توسط 
کارشناسان بیان می شود ولی علت این 
رفتار در بازار بیان نمی شود و این مساله 
می تواند تا حدود زیادی ســهامداران را 

دچار سردرگمی کرده است.
اصــاًل�اقتصاد�مــا�ظرفیت�این����

شاخص�با�این�عدد�را�دارد؟
برخی از کارشناســان برای آنکه خود را 
بین اهالی بازار ســرمایه محبوب کنند، 
از ادبیاتــی اســتفاده می کنند که اصاًل 
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درســت نیست و بیشتر سهامداران را با 
مشــکل مواجه می کند. طوالنی مدت 
بودن اجرای طرح های توســعه سبب 
شده اســت شــرکت های تولیدی در 
کشــور با کاهش ســود مواجه شوند و 
ارزش ذاتی انها با ســرعت کمی رشــد 
پیدا کند. این مســاله جزو چالش هایی 
اســت که شرکت ها با ان دست و پنجه 
نرم می کنند که ســودآوری شرکت ها با 

مشکل مواجه شده است.
از دیگــر ســو، با توجه بــه نرخ تورم و 
نــرخ ارز و انتظار آتی به بازار ســرمایه 
می تــوان انتظار داشــت که بنگاه های 
اقتصادی ارزش جایگزینی آنها رشــد 
داشته باشد که این مساله دلیلی بر رشد 
سهام شرکت ها خواهد بود و اینکه این 
p/e باال رفته است به دلیل سود کمتری 
اســت که نســبت به قیمت بازاری آنها 
کســب کرده اند. به عبارت دیگر، اصاًل 
شرایط اقتصادی ما اجازه نمی دهد این 
 p/e شــاخص این همه رشــد کند. اما
شــرکت ها متناسب با نقدینگی و تورم 

رشد داشته است.
متناسب���� یعنی�سود�شــرکت�ها�

بــا�نقدینگی�در�کشــور�و�ســرمایه�
شرکت�ها�رشد�نکرده�است؟

البته باید این مساله را نیز بیان کرد که 
ســود و ارزش جایگزینی با یک مقیاس 
رشــد نمی کننــد و کارشناســان بیان 
نمی کنند که رشــد نقدینگی در کشور 
متناســب با ظرفیت تولیــدی بنگاه ها 
رشــد نکرده است. ســرمایه شرکت ها 
طی ۱۵ ســال گذشته از نقدینگی بسیار 
عقب مانده هســتند و سرمایه ها بسیار 
کوچــک مانده اند و باید این مســاله را 
برای بازار ســرمایه حل کرد. قانونی که 
مجلس برای این موضوع تصویب کرد 
در همین راســتا بوده است که بنگاه ها 
تجدید ارزیابی برای ســرمایه های خود 
ارائه کنند تا شــاید کمبود رشد سرمایه 

خود را نســبت به رشد نقدینگی جبران 
نمایند.
در�اکثر�روزها�بازار�در�ابتدا�مثبت�و����

سپس�با�کاهش�روند�شاخص�مواجه�
می�شود.�علت�این�مساله�چیست؟

وضعیت بازار طوری شــده اســت که 
فعاالن بازار به دنبال آن هســتند که در 
ابتــدای صبح به دنبال ســرخطی زدن 
هستند. این بدترین وضعیت برای بازار 
سرمایه است. برخی به دنبال آن هستند 
که به ســمتی حرکت کنند که پول به 
آن نماد رفته اســت. این مســاله سبب 
شده است که سهام های دولتی در طی 

این مدت به شــدت رشد داشته باشند. 
شــاخص کل هم متأثر از این سهام ها 
به ســمت رشد غیر متعارف رفته است. 
در زمان هایی که هم که بازار به سمت 
اصــالح کوچک در حــال حرکت بود، 
حمایت هــای ناکارآمــد و بدون برنامه 
از این ســهام های دولتی سبب شد، باز 
هم این نمادها مثبت باشــند و اصالح 

به درستی رخ ندهد.
برخی�رشد�تعداد�افراد�حاضر�در����

بازار�ســرمایه�را�علت�وضعیت�فعلی�
می�دانند.�نظر�شما�چیست؟

از ابتدای اردیبهشــت تا کنون بیش از 
۵.۵ میلیون کد بورسی جدید صادر شده 
است. این افراد به تازگی خرید و فروش 
را شروع کرده اند و سودهای کمی را به 
دست آورده اند که بازار وارد فاز اصالح 
شــده است. عمده صف های فروش را 
این افراد تشــکیل می دهند که نگران 
از دست دادن سرمایه خود هستند. پس 
یک رفتار هیجانی در بازار شکل گرفته 
اســت که عمده تحلیل هــا را از درجه 
اعتبار می انــدازد. نگرانی اصلی برای 
همین افراد اســت که برخی بر خالف 
هشــدارهایی که به آنها داده شده است 
بخشــی از ســرمایه زندگی خود را نقد 
کرده اند و وارد بازار ســرمایه شده اند و 
هم اکنون شاهد کوچک شدن سرمایه 
خود هســتند. این مساله در صورتی که 
دولــت از بازار حمایــت کنند می تواند 
سردرگمی موجود میان این سهامداران 
تــازه وارد را کاهــش داده و از التهابات 

بیشتر جلوگیری کند.
چه�کســانی�در�این�وضعیت�بازار����

ســود�کرده�و�چه�افرادی�دچار�زیان�
شده�اند؟

افراد باتجربه در بورس که سالهاســت 
در بازار سرمایه حضور دارند، انقدر سود 
کرده اند که در حال حاضر تنها بخشــی 
از سود خود را از دست داده اند. اما افراد 
تازه وارد نه تنها ســود خود را که اصل 
ســرمایه خود را در خطر می بینند. ترس 
و نگرانی موجود در بازار و عدم اطمینان 
از حمایت های دولت ســبب تشــکیل 
صف هــای فروش چند میلیونی در اکثر 
ســهم ها شده است. باید مشکل ذهنی 
که در حال حاضر بازار با آن مواجه است 
را بر طرف کرد و این اطمینان به اهالی 
بازار سرمایه را داد که دولت حامی بازار 
ســرمایه اســت و اگر با منطق و درست 
معاملــه کنند می توانند در میان مدت و 
بلند مدت سودهای خوبی کسب نمایند.

در شرایط فعلی بازار، هیچ یک 

از تحلیل های تکنیکال و بنیادی 

در بازار سرمایه دلیلی بر این 

اصالح ندارند و اساساً در حال 

حاضر نمی توان شاخص را دیگر با 

تحلیل های ریاضی مورد ارزیابی 

قرار داد. شرایط صف های خرید 

و فروش که در بازار وجود دارد 

و اساساً تشکیل صف باعث این 

شده است که قدرت تحلیل 

از بین برود و دیگر نتوان از 

ابزارهای تحلیلی استفاده کرد.
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سیاســتگذاری اقتصادی به عنوان زیربنایی ترین شاخص 
یک سیاســتگذاری عمومی محســوب می شود که بر سایر 
شاخص های یک سیاســتگذاری سامانمند، اثرگذار است. 
ایــن اثرگذاری به حدی اســت که اقتصــاد را زیربنای هر 
گونه سیاســتگذاری قلمداد می کنند. اساساً بخش مهمی از 
سیاستگذاری ها؛ سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
ســامت، حقوقی و ... حتی سیاســتگذاری خارجی بر اصل 
اقتصاد و تأمین هزینه یا درآمد سیاست مذکور استوار بوده و 

اجرای هر سیاستی نیز مشروط به تحقق بخش اقتصادی آن 
سیاستگذاری است. سیاستگذاری اقتصادی دارای یک جلوه 
آینده نگری است و بیشتر به تغییر و بهبود شرایط برای آینده 
می پردازد. اگر قرار است یک سیاستگذاری سامانمند، کارا، 
اثربخش و کارآمد را شــکل دهیم، باید از خلق سیاست های 
فوری و ســریع که تنها مخصوص شــرایط بحرانی هستند، 
اجتنــاب کنیم و سیاســتگذاری اقتصــادی راهبردی را در 

دستورکار داشته باشیم.

آیا دولت درصدد توزیع گسترده فقر در سطح کشور برآمده است؟

 معمای نیرنگ بازار بورس،
سیاستگذاری انتحاری در اقتصاد ایران!
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کارایی سیاستگذاری اقتصادی به گونه ای 
اســت که بر تحقق نیات و اهداف آرمانی 
بــرای بهبود اقتصادی متمرکز اســت به 
نحــوی کــه: )وضع سیاســت ها باید در 
پاســخ به شرایط اقتصادی مورد انتظار و 
نه شرایط اقتصادی موجود صورت پذیرد.(

بســیاری از کارشناســان معتقدنــد که 
سیاســتگذاری، واکنش دولت به مسائل 
و مشــکالت است. اما اگر از چشم اندازی 
علمی تر به سیاستگذاری بپردازیم، متوجه 
می شــویم که سیاســتگذاری سامانمد و 
کارا، بایــد یک سیاســتگذاری کنش گرا 
باشــد که برای پاسخگویی به مسئله ای 
در بــازه زمانی آینده در دســتورکار قرار 
می گیــرد، در حالــی کــه بســیاری از 
سیاســتگذاری های کنونی و به خصوص 
سیاســتگذاری اقتصــادی در ایــران را 
می توان سیاستگذاری واکنش گرا نامید، 
زیرا در واکنش و برای پاسخ سریع و فوری 
به یک بحران و مشکل در دستورکار قرار 

می گیرند.
سیاســتگذاری اقتصادی ایران که باید بر 
اســاس قوانین باالدستی )قانون اساسی، 
برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه توسعه ۵ 
ساله، الیحه بودجه، ....( تهیه و تدوین شود 
را می توان یک سیاســتگذاری نابسامان و 
ناکارآمد دانســت که کارایی چندانی برای 
تغییر و بهبود شرایط ندارد و بیشتر دارای 
ماهیتی واکنش گرایانه و منفعالنه نسبت 
به مشــکالت و بحران های کنونی ایران 

است.
یکی از جلوه های سیاستگذاری اقتصادی 
واکنش گرا و نابســامان ایران را می توان 
تمرکز افراطی و چشم بسته بر بازار سرمایه 
دانست که طی چند ماه گذشته به یک بازار 
بسیار سودآور و آرمانی تبدیل شده است!

بورس یا همان بازار سرمایه که به عنوان 
یک شــاخص مهــم در تعریف و ارزیابی 
رشــد اقتصادی و توســعه کشورها مورد 
استفاده قرار می گیرد، رابطه ای دو سویه و 

متقابل با دیگر بخش های اقتصادی دارد. 
در واقع بورس و شاخص های آن اهمیت 
بســیاری دارند به نحــوی که در اقتصاد 
سیاسی جهان امروز به یک شاخص یا ابزار 
برجســته برای نمایش پرســتیژ، قدرت و 
توسعه بازیگران اصلی نظام بین المللی نیز 
تبدیل شده است. در یک اقتصاد سامانمند 
و کارآمد، رشــد شــاخص بورس تابعی از 
وضعیت رونق و رشــد بخش های مختلف 
اقتصادی کشــور اســت کــه نمای کلی 
وضعیت عادی یا بحرانی اقتصاد را نشان 
می دهد. از ســوی دیگر شــاخص بورس 
مؤلفه ای اساســی برای سایر بخش های 
اقتصادی اســت که بتوانند از تعامالت و 
نوســانات اقتصادی کشور آگاهی یابند و 
به برنامه ریزی مناســب اقدام کنند. اما در 
ایران که اقتصاد آن با یک نابسامانی چند 
وجهی و بنیادین درگیر بوده و بسیاری از 
شاخص های آن با کاهش یا سقوط همراه 
هستند، رشد و افزایش شاخص بورس که 
در همه جای دنیا به عنوان شاخص رونق 
اقتصادی در نظر گرفته می شــود، با یک 
تناقض بسیار عجیب مواجه شده است. در 
حالی که شاخص بورس اغلب کشورهای 
دنیا طی دو ماه اخیر به خاطر ظهور اپیدمی 
جهانی کروناویروس به صورت مســتمر 
در حال کاهش و ســقوط ارزش هســتند، 
شاخص بورس ایران با یک روند افزایشی 
خارق العاده مواجهه بوده و ظاهراً به یکی 
از قوی ترین بورس های دنیا در زمینه رشد 
و رونق تبدیل شده است! رونق بورس که 
رشد بسیار سریع و صعود تند و تیز شاخص 
کل بورس ایران را به همره داشته، موجب 
شــده است تا شــهروندان ایرانی در یک 
بســیج جمعی به فعالیت در بورس و خرید 
ســهام در این بــازار جذاب، روی آورند و 
خــود موجب افزایش رونــق مجدد این 
بازار شــوند. چنین شرایطی موجب شد تا 
دولت نیز به عنوان یک فروشنده بزرگ و 
بی رقیب وارد بازار بورس شود و بخشی از 

سهام بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت 
یــا مدیریت خود را با قیمت های بســیار 
مناســب و البته گران برای شــهروندان، 
در بورس به فروش برســاند و درآمدهای 
خوبی کسب کند. فروش بخش محدودی 
از ســهام شســتا با قیمت بسیار مناسب و 
تالش برای فروش ســهام تعداد بیشتری 
از بنگاه های اقتصادی حتی با تخفیف ۲۰ 
درصدی را می توان ازجمله اقدامات دولت 
ایران در بهره برداری از شرایط خاص بازار 
سرمایه محسوب کرد که با وجود استقبال 
و اشتیاق شهروندان برای خرید سهام آن، 
با انتقادات بســیاری از سوی کارشناسان 

اقتصادی مواجه شده است.
یکــی از دالیلــی کــه موجــب انتقاد و 
حتی اعتراض کارشناســان از اقدامات و 
دخالت های زیرکانه دولت در بازار بورس 
شده است ناشی از احتمال ترکیدن حباب 
بزرگ موجود در بورس و وقوع یک بحران 
بزرگ اقتصادی در ایران دانست که خود 
ایجاد یک سونامی بسیار بزرگ و سنگین 
را ســبب می شود و فروپاشی اقتصادی و 
بلکه سیاسی و اجتماعی کشور را به دنبال 
خواهد داشت. دولت ایران وجود هر گونه 
حبــاب قیمتی بورس را تکذیب می کند و 
به عملیات فروش ســهام بنگاه های خود 
در بــورس ادامه می دهد، اما بســیاری از 
کارشناســان معتقدنــد که دولت با برخی 
ابزارهــا و اهرم های مختص خود در بازار 
بورس دخالت کرده و افزایش قیمت سهام 
بدون توجیه اقتصادی را موجب شــده به 
نحوی که قیمت بســیاری از ســهام به 
چندین برابــر ارزش واقعی آنان افزایش 
یافته و حباب بزرگی در بورس ایران شکل 

گرفته است.
نکتــه مهم اینکه افزایــش چند برابری 
ارزش ســهام بنگاه هــای اقتصــادی 
کــه مالکیــت آنهــا در ایران بــه عنوان 
»خصولتی« شــناخته می شوند، جلوه بارز 
رشــد ارزش سهام بورس در ایران است. 
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خصولتی هایــی که پیامد سیاســتگذاری 
اقتصــادی ناکارآمــد و ماهیت مصنوعی 
خصوصی ســازی چشم بسته دولتمردان 
ایرانی اســت. چنیــن وضعیت اقتصادی 
)خصوصی ســازی مصنوعــی بــه جای 
خصوصی ســازی واقعی( که در سال های 
۱۹7۹ میــالدی به بعد در انگلیس نیز رخ 
داده اســت را »مدیریــت جدید دولتی« 

می نامند.
بــازار ســرمایه ایــران بر اســاس کدام 
شــاخص های اقتصادی رشــدی چنین 
خارق العــاده دارد؟ وضعیــت نابســامان 
اقتصــادی ایران در زمینه صادرات و حتی 
واردات، چه تأثیر مثبتی بر شاخص بورس 
ایران دارد؟ چرا شرکت های زیان ده و حتی 
کاغــذی دولــت در بورس با افزایش چند 
برابری ارزش سهام مواجه می شوند؟ تأثیر 
مثبت تحریم های شــدید، سقوط قیمت 
نفــت، کروناویروس، افزایش قیمت ارز و 
طال بر بازار ســرمایه ایران با کدام نظریه 

علمی اقتصادی مطابقت دارد؟
برای بررســی وضعیت بازار بورس ایران 
و راســتی آزمایی شاخص بورس، ارزش 
اقتصادی ســهام و بنگاه های بورســی و 
چگونگی دخالت دولت در افزایش عجیب 
قیمت ســهام و ظهور حباب بزرگ قیمتی 
بــورس، چند مؤلفه اقتصادی ایران را باید 

مورد توجه قرار داد:
یکــم – مالیات هــا بــه عنــوان منبــع 
اصلــی درآمدی بودجه ســالیانه: یکی از 
شاخص های بســیار مهم برای سنجش 
وضعیــت یک اقتصــاد در عصر کنونی را 
می توان چگونگی و میزان مالیات ســتانی 
دولــت دانســت، زیرا مالیــات به عنوان 
بخــش درآمــدی بودجــه هــر دولتی، 
معیــاری مهم در توانایی دولت در اجرای 
سیاســتگذاری های اقتصادی محسوب 
می شــود. وضــع و دریافــت مالیات در 
بســیار از کشورهای جهان از کشورهای 
پیشرفته تا کشورهای جهان سوم، دارای 

جایگاه اساسی در سیاستگذاری اقتصادی 
است. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد 
دولت ها، شاخصی برای سنجش وضعیت 
اقتصادی نیز هست. در اقتصاد ایران طی 
یــک دهه اخیر و با تشــدید تحریم های 
آمریکا، مالیات و مالیات ســتانی به عنوان 
یکــی از منابع اصلــی درآمدزایی دولت 
توانســته بــود بخش مهمــی از کاهش 
درآمدهای نفتی را پوشــش دهد و فشــار 
اقتصادی ناشــی از تحریم های فلج کننده 
چند سال اخیر را نیز کاهش دهد. کاهش 
وابســتگی بودجه ایران به نفت و افزایش 
سهم مالیات در بودجه طی یک دهه اخیر 
همــواره به عنوان یک شــاخص مهم در 
رشــد و توســعه اقتصادی، موجب افتخار 
مسئولین کشور و سیاستگذاران اقتصادی 
شــده بود. به نحوی که در برخی ســال ها 
و برخی اســتان ها حتی دریافت مالیات از 
برنامه و سهمیه پیش بینی شده نیز سبقت 
گرفتــه )تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای 
مالیاتــی ســال ۱۳۸۹( و مــورد تقدیر و 
تشویق مسئولین کشور قرار گرفته است. 
امــا وضعیت درآمدهــای مالیاتی ۱۳۹۹ 
بســیار متفاوت با سال ۱۳۹۸ و سال های 
قبل تر خواهد بود. بر اساس قانون بودجه 
۱۳۹۹، درآمدهــای مالیاتی که ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده اند با ظهور 
کروناویروس در اســفند ۱۳۹۸ که موجب 
تعطیلــی کامل اغلب بنگاه های اقتصادی 
و بازارهای کشور شده است و ادامه چنین 
وضعیتی در ماه های ابتدایی ۱۳۹۹، با یک 
چالش بزرگ عــدم تحقق مواجه خواهد 
بود. چالش عدم تحقق درآمدهای مالیاتی 
قانــون بودجه ۱۳۹۹ به قدری خطرســاز 
اســت که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان 
امــور مالیاتــی کل کشــور در روزهای 
ابتدایی اردیبهشــت ۱۳۹۹ به صراحت از 
عدم تحقق بیش از ۲۲ درصدی مالیات ها 
آن هم در صورتی که تبعات کروناویروس 
تنها در بهار امســال باشــد و به فصل ها 

و ماه های بعدی کشــیده نشود، خبر داد: 
)خوش بینانه تریــن حالــت اینکه از ۱۸۰ 
هــزار میلیارد تومان درآمدی که از محل 
مالیات هــا در قانون بودجه ســال جاری 
پیش بینی شــده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان 
قابل وصول است اگر میزان تأثیر کرونا بر 
کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.(

پیش بینــی عــدم وصــول حداقــل ۲۲ 
درصــدی از مالیــات ســال ۱۳۹۹ را 
می تــوان یک چالش بزرگ برای اقتصاد 
ایران برشــمرد که طی چند ســال اخیر 
به شــدت به درآمدهای مالیاتی وابســته 
شده بود به نحوی که سهم مالیات از ۳7 
درصد منابع بودجه عمومی ســال قبل به 
۵۴ درصد در ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته 
۴ و قــرار بــود درآمدهای مالیاتی بیش از 
نصف منابع درآمدی بودجه سالیانه ایران 

را پوشش دهند.
چنین وضعیت بحرانی در حوزه درآمدهای 
مالیاتی و تبعات پنهان و ناخوشایند آن بر 
اقتصاد کشــور را نمی توان با رشد مداوم 
شاخص بازار سرمایه ایران و رونق رازآلود 
بــورس تطبیــق داد. در حالی که اقتصاد 
ایران اصل بقای خود را در خطر می بیند و 
شاخص مالیات ستانی کشور از ظهور یک 
بحران بزرگ نشــلن دارد، شاخص های 
بــورس ایران به شــدت در حال صعود و 
فتح خاکریزهای دســت نیافتنی هستند. 
چنین شــرایطی می تواند نشانه ای از یک 
سیاستگذاری مبهم و خطرناک اقتصادی 
دولتی باشد که پیامدهای آن در سرمستی 

کنونی گم شده است.
دوم – بانکــداری و مافیــای مالی: یکی 
دیگر از معیارهای سنجش سالمت، رشد 
و توسعه یک اقتصاد را باید سیستم مالی و 
بانکداری دانست که اثر بسیار گسترده ای 
بــر دیگر بخش های اقتصادی کشــور و 
به خصوص سیاستگذاری اقتصادی دارد. 
تأثیرگــذاری نظام بانکی بر اقتصاد ایران 
بــه گونه ای اســت که همــه دولت های 
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بعــد از انقــالب ســعی در تغییر و اصالح 
سیاســت های بانکداری ایران داشته اند، 
امــا این نیات برای اصــالح نظام بانکی 
ایــران تاکنون محقق نشــده و عالوه بر 
نارضایتی شــدید شهروندان، اعتراض و 
انتقاد بسیاری از مراجع دینی را نیز موجب 
شــده است. آنچه نظام بانکداری اسالمی 
نامیده می شــود در ایران اجرایی شده که 
بــا اصل اقتصادی فعالیت اقتصادی بدون 
ربــا در تضادی ۴۰ ســاله قرار دارد. نظام 
بانکی ایران به یکی از حوزه های سودآور 
اقتصاد کشــور تبدیل شده است که برخی 
افراد، گروه ها یا مجموعه های خاص را به 
عنوان محفل یا مافیای بانکداری در پشت 
صحنه دارد. این مافیای بانکداری حداقل 
طی ۴۰ سال اخیر سبب بروز بحران های 
بیشــماری در سیستم بانکداری، سیاست 
پولی و سیاستگذاری اقتصادی ایران شده 

است.
بحران تبدیل بانک های خصوصی )همه 
بانک هــا( به بانک هــای دولتی در اول 
انقــالب، وقوع اختالس های میلیاردی از 
دهه ۱۳7۰ شمسی تا اختالس های ۳ هزار 
میلیاردی دهه ۱۳۹۰ شمســی و ۱۴ هزار 
میلیــارد تومانی بانک ســرمایه، پرداخت 
تســهیالت میلیاردی، چند صد میلیاردی 
و حتــی چند هزار میلیــارد تومانی بدون 
ضوابــط، ظهور مؤسســات مالی، بانکی 
و بحران مؤسســات مالــی، ادغام برخی 
مؤسســات در بانک های دولتی و نظامی 
و ... را می تــوان ازجمله بحران های مهم 
نظام بانکداری دانســت که طی چند سال 
گذشته نیز با تحریم های بی سابقه آمریکا 
مواجه شــده و بخــش عمده فعالیت های 
خارجــی آنان تعطیل شــده اســت. اما 
همین سیســتم بحران زده و تحت فشــار 
تحریم های شــدید آمریکا، طی دو سال 
اخیر از رشــد بی سابقه ای در ارزش سهام 
خود برخوردار بوده اند! انتشار گزارش های 
مالی و اقتصادی بانک های مهم و بزرگ 

ایرانــی مانند ملت، تجــارت و صادرات 
در زمان انحالل بســیاری از مؤسســات 
بانکی و مالی غیرمجاز، موجب کاهش یا 
سقوط بی سابقه ارزش سهام این بانک ها 
)تجــارت، ملت، صادرات و ...( در بورس 
شــد که بسیاری از کارشناسان و مطلعین 
در همان زمان هم اخباری از ورشکستگی 
این بانک ها در رسانه ها منتشر می کردند. 
انتشــار اخبار ورشکستگی نظام بانکی و 
بانک های بزرگ و از ســوی دیگر تشدید 
تحریم هــای بانکی و حتی تحریم بانک 
مرکــزی ایــران، توقیف برخــی اموال 
و دارایی هــای بانک هــای ایرانــی و در 
نهایــت بالتکلیفی لوایح ۴ گانه اقتصادی 

و به خصــوص الیحــه )FATF( قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و تهدید ایران 
به قرار گرفتن در لیســت ســیاه، می تواند 
هــر کدام از قوی تریــن نظام های بانکی 
کشورهای توسعه یافته جهان را با فروپاشی 
مواجه کند و ارزش ســهام بانکی آنان را 
نه تنهــا کاهش دهــد بلکه منفی نیز کند، 
اما در ایران روندی برعکس را طی کرده 
اســت و بانک هایی که اغلب کارشناسان 
خبر از ورشکســتگی کامل آنان می دهند، 

طی دو ســال اخیر بــا افزایش حداقل ۳ 
برابری ارزش سهام شــان در بورس ایران 

مواجهه شده اند!
افزایــش چنــد برابــری ارزش ســهام 
بانک هــای خصولتــی در بــازار بورس 
ایــران در حالی که در چنین بحرانی قرار 
دارند، نشــان می دهد که دســتی نامرئی 
در حال فریب شــهروندان به خرید سهام 

بانک های ورشکسته است.
سوم – نفت یا پرتگاه کسری بودجه: یکی 
از مهمترین شــاخص های سیاستگذاری 
اقتصــادی در سراســر جهــان و بودجه 
اغلب کشــورها را می تــوان قیمت نفت، 
گاز و انرژی دانســت که بیشــتر بر قیمت 
نفــت و گاز تمرکــز دارنــد. اثر نفت و گاز 
در سیاســتگذاری اقتصــادی و کارایی یا 
عــدم کارایی سیاســت های اقتصادی به 
اندازه ای مهم اســت که بخش مهمی از 
اخبار و پیش بینی های اقتصادی در سراسر 
جهان و به صورت ۲۴ ساعته به افزایش یا 
کاهش قیمت بهای نفت و گاز در بازارهای 

منطقه ای و جهانی، تعلق دارد.
اثرگــذاری نفت و گاز در سیاســتگذاری 
اقتصادی کشــورهای خریدار و فروشنده 
بــه حدی اســت کــه موجب تشــکیل 
ائتالف هــای سیاســی و نظامــی برای 
تســلط و هژمونی بر بازار نفت و گاز نیز 
شــده است. اقتصاد ایران و سیاستگذاری 
اقتصادی آن طی بیش از یک سده اخیر )از 
سال ۱۲۸7 شمسی و استخراج اولین چاه 
نفت ایران( تابعی از نوسانات نفت و قیمت 
جهانی آن بوده اســت. افزایش یا کاهش 
بهــای نفت یکی از مؤلفه های موفقیت یا 
شکست سیاست های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعــی و حتی نظامی ایران در داخل 
کشور و حتی معادالت منطقه ای و جهانی 
بوده اســت. نفت و بهای آن برای ایران 
دارای ارزش هــای یک مؤلفــه اقتصاد 
سیاسی است که همواره جایگاه مهمی در 
اقتصاد و به خصوص بودجه های ســالیانه 

 انتشار گزارش های مالی و 

اقتصادی بانک های مهم و 

بزرگ ایرانی مانند ملت، تجارت 

و صادرات در زمان انحالل 

بسیاری از مؤسسات بانکی و 

مالی غیرمجاز، موجب کاهش یا 

سقوط بی سابقه ارزش سهام این 

بانک ها )تجارت، ملت، صادرات 

و ...( در بورس شد که بسیاری از 

کارشناسان و مطلعین در همان 

زمان هم اخباری از ورشکستگی 

این بانک ها در رسانه ها منتشر 

می کردند.
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و منابع درآمدی آن داشــته اســت. طی 
چند ســال اخیر و با گسترش تحریم های 
فراگیــر و فلج کننــده آمریکا علیه ایران، 
صنعت نفت ایران در بدترین شرایط خود 
قــرار گرفتــه و تولید و فروش نفت ایران 
به پائین ترین حد خود طی چند دهه اخیر 
رسیده است. هرچند اخبار موثقی از میزان 
فروش نفت ایران منتشــر نمی شــود، اما 
قانــون بودجه ۱۳۹۹ نشــان می دهد که 
سیاســتگذاران اقتصادی ایران همچنان 
بــه درآمدهای نفتی وابســتگی دارند به 
نحــوی کــه در بودجــه ۱۳۹۹ با وجود 
چشم اندازهای بسیار تاریک برای قیمت 
نفت و جلوه های روشن برای سقوط بازار 
جهانــی نفت، قیمت نفــت در بودجه بر 
اســاس بشکه ای ۵۰ دالر پیش بینی شده 
و درآمــد ۴۸ هزار میلیــارد تومانی برای 
فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه 

۱۳۹۹ در نظر گرفته شــده است.
درآمد پیش بینی شــده نفــت در بودجه 
۱۳۹۸ حــدود ۱۵۳ هــزار میلیارد تومان 
تصویب شــده بود که در بودجه ۱۳۹۹ با 
کاهشــی بیش از 6۲ درصدی با ۴۸ هزار 
میلیــارد تومان تصویب شــد. اکنون و با 
گذشــت تنها دو مــاه از تصویب و ابالغ 
قانــون بودجه، بهــای نفت در بازارهای 
جهانی چنان ســقوط کرده که حتی برای 
فروش آن باید التماس کرد و به خریداران 
نیز پول داد! در چنین شــرایطی است که 
بحران فراگیر درآمدی برای اقتصاد ایران 
آشــکار شده و حتی افزایش قیمت بنزین 
که آبان ماه ۱۳۹۸ همراه با آشــوب های 
خونین بود نیز نمی تواند به سیاســتگذارن 
اقتصادی ایران برای جایگزینی و افزایش 
درآمدهای فروش نفت کمکی کند. با وجود 
این گونه نمایه های اقتصادی نابســامان، 
ناکارا و ناکارآمد در تابلوی سیاستگذاری 
و آینده اقتصاد ایران، هجوم شــهروندان 
بــه بورس و اشــتیاق مرگبار برای خرید 
ســهام بنگاه های اقتصادی و به خصوص 

شــرکت های نفتی و پتروشیمی کاغذی، 
چنــان مبهم و شــگفت انگیز اســت که 
همگان را از آینده سرنگونی شاخص های 

بورس ایران هراسان کرده است.
چهــارم- معمای صنعت خودروســازی: 
یکــی دیگــر از مؤلفه هــای اقتصادی 
ایران که همواره به عنوان پاشــنه آشیل 
سیاســتگذاری اقتصادی و توسعه ایران 
مطرح شــده را باید صنعت خودروسازی 
ایــران و به خصــوص بنگاه های دولتی 
خودروســاز دانســت که عالوه بر ایجاد 
نارضایتی شهروندان از کیفیت نامناسب 
تولیدات شان، به یک چاه عمیق برای هدر 
دادن ســرمایه های بیت المال نیز تبدیل 
شده است. با وجود قیمت های بسیار گران 
محصــوالت خــودروی ایران که خود به 
یک بازار مافیایی و رانت ســاالری تبدیل 
شــده و در حالی که اغلب کارشناســان 
و شــهروندان، صنعــت خودروســازی 
ایران را یک بخش نابســامان و زیان ده 
دانســته و به شدت از انحصارات دولتی و 
قانونگــذاری موجود برای حمایت از آنها 
شــکایت داشته و حتی بسیاری از فعاالن 
ایــن حوزه به ورشکســتگی و زیان دهی 
ســنگین این بخش اعتــراف می کنند، 
بازهم شــاهد افزایش چند برابری قیمت 
سهام بنگاه های خوروساز در بورس ایران 

طی ۳ سال اخیر بوده ایم!
خودروســازان ایرانــی بــا توســل به 
راهکارهای مالی، حسابداری و با حمایت 
بی دریــغ دولت با افزایش ســرمایه خود 
ســعی در فرار از اعمال ماده ۱۴۱ قانون 
تجارت دارند. بر اســاس آمار منتشــره، 
مجمــوع زیان انباشــته ایــران خودرو، 
ســایپا و پارس خــودرو به عنوان ۳ غول 
خودروساز ایرانی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ 
به بیش از ۲7 هزار میلیارد تومان رســیده 
بود.6 زیان دهی ادامه دار خودروساران به 
نحوی است که در 6 ماهه سال ۱۳۹۸ هر 
کدام از خودروسازان ایرانی ۵۰۰ میلیارد 

تومــان زیان داشــته اند 7، اما همچنان 
از بازدهــی باالیی در ارزش سهام شــان 
در بــورس برخوردار هســتند! در حالی 
که بزرگ ترین شــرکت های خودروساز 
جهان نیز در حفظ و افزایش ارزش سهام 
خود با مشــکل مواجه هستند، مشخص 
نیست خریداران سهام غول های پوشالی 
خودروساز ایران، با کدام تحلیل اقتصادی 
به خرید چنین ســهام مشکوکی اشتیاق 

وافر دارند؟
پنجم- طمع شــهروندان و لطف دولت: 
وضعیت کنونــی اقتصاد ایران به نحوی 
است که شهروندان برای حضور در بورس 
و خرید سهام حتی به ابتالی ویروس کرونا 
نیز رضایت می دهند تا در صف های اخذ کد 
بورسی بایستند. از سوی دیگر دولت نیز با 
تبلیغات فراوان و اعالم زمان برای فروش 
سهام بنگاه های بزرگ و کوچک زیان ده 
خود در بورس، در حال لطف و احســان 
به شــهروندان ایرانی است! دولتمردان 
ایرانی که سیاستگذاری اقتصادی آنان با 
وجود تحریم، سقوط قیمت نفت و تهاجم 
کروناویروس، با شکســت سنگین مواجه 
شــده است، تنها راه برای کسب درآمد و 
جبران کســری بودجه را در فروش سهام 
بنگاه های زیان ده خود به شــهروندان و 
با توســل به دســتکاری شاخص بورس 
می بینند. شــرکت های زیان ده که اکنون 
بــا فروش آنــان عالوه بــر کاهش بار 
هزینه ای آنــان، درآمدهای هنگفتی نیز 
نصیب دولــت می کنند. بنگاه های تحت 
مالکیت دولت که همواره با عنوان و لقب 
»زیان ده« معروف بوده اند به ناگاه تبدیل 
بــه حوزه های جذاب برای شــهروندان 
شــده اند. نمونه بارز این گونه شرکت ها را 
می توان دو باشــگاه ورزشی پرسپولیس و 
اســتقالل دانست که تنها یک برند خالی 
هستند که اکنون قرار است شهریور ماه در 
بورس عرضه شوند. فروش سهام بانک ها 
و شــرکت های کوچک و بزرگ ایمیدرو 
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و ایدرو و ... نیز مکرر در رســانه ها منتشر 
شــده، ولع و طمع شهروندان برای خرید 

ســهام این بنگاه ها را تحریک می کنند.
لیســت بلند بنگاه های اقتصادی زیان ده 
دولتــی، خصولتــی و حتــی بنگاه ها و 
شرکت های کاغذی که قیمت سهام شان 
در بورس طی دو سال اخیر به چندین برابر 
افزایش یافته و قرار است در بورس عرضه 
شــوند، لیستی است که اگر مورد بررسی 
دقیق قرار گرفته و وضعیت فعالیت، مالی و 
اقتصادی آنها شفاف و آشکار شود، نه تنها 

خریداری ندارند بلکه موجب فروپاشــی 
بازار سرمایه نیز می شوند. وضعیت مبهم 
اقتصادی ایران در کنار طمع شــهروندان 
برای خرید ســهام بورس، موجب شــده 
اســت تا بســیاری از شــرکت های غیر 
واقعی مانند شــرکت های پتروشیمی که 
تنها روی کاغذ دارای یک مصوبه تأسیس 
هستند و بسیاری دیگر از شرکت هایی که 
اگر فعالیت اقتصادی داشتند اکنون ایران 
در صدر جدول رشــد و توسعه اقتصادی 

جهان قرار داشت، با افزایش چند برابری 
قیمت ســهام در بورس به رونق دروغین 

بازار سرمایه ایران کمک کنند.
به نظر می آید بهشــت بازار سرمایه ایران 
کــه اکنــون در حال پذیرش مشــتاقان 
خرید ســهام بورســی اســت، به زودی 
بــه جهنمی تبدیل می شــود که خاطره 
یــک ماه عســل کوتاه مــدت را به یک 
پشــیمانی جبران ناپذیر همیشگی برای 
ســهامداران تبدیل می کند. بورس ایران 
که برخی مدعی هســتند در حال حاضر 

در دوران طالیی خود قرار دارد، از سوی 
سیاســتگذاران اقتصــادی و کارگزارن 
دولت، گاوی شــیرده قلمداد می شود که 
تا می توانند باید شــیر آن را بدوشند حتی 

اگر موجب مرگ آن شوند.
دوران طالیــی کنونی کــه به زودی به 
دوران ســیاه بورس و اقتصاد ایران تغییر 
جهت خواهد داد، می تواند به عنوان یک 
رویداد ســیاه و شوک آور در دروس تاریخ 
علم اقتصاد ثبت شــود. سیاســتگذاری 

اقتصادی ایران اکنون تبدیل به سیاســت 
نگهــداری از تنها یک گاو شــیرده یعنی 
بورس شــده اســت. بورس ایران اکنون 
در شــرایطی اســت کــه معادله عجیب 
و شــگفت انگیز آن را تنهــا دولتمــردان 
می توانند پاســخ دهنــد. معادله بورس 
ایران در این دوران ظاهراً طالیی را تنها 
با گذشت ماه ها و سال های آینده می توان 
تحلیل کرد و پاســخ شفاف داد. سپزپوش 
شــدن طوالنی مدت بــورس ایران و آن 
هــم بــا تنها چند روز محــدود از کاهش 

شــاخص کل و قرمزپوش شــدن، یک 
رویداد شــگفت انگیز در فرآیند اقتصادی 
ایران و بلکه جهان محســوب می شــود. 
فرآیندی که اگر در یک اقتصاد سامانمند 
و ســالم روی می داد، می توانست به رشد 
و توســعه آن کشور منجر شود و جهشی 
بزرگ در صنعت و اقتصاد فراهم کند. اما 
بورس ایران که شــرکت های خصولتی 
در افزایش شــاخص های آن تأثیر زیادی 
دارند را می توان بازاری دانست که دولت 
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ســعی دارد از طریق آن بــه درآمدزایی 
بودجه ای برای خود بپردازد. در حالی که 
مشخص شده است که بنگاه های دولتی 
ایران هرگز ورشکســته اعالم نمی شوند 
و همیشــه در حال مکیدن منابع مالی و 
اقتصادی شــهروندن هســتند، اما دولت 
سعی دارد تا با زنده نگه داشتن آنها برای 
مقاصد سیاســی از آنان بهره برداری کند.

اساسًا سیاستگذاری های دولت شکست 
بنگاه های دولتی را موجب نمی شــود، اما 
نابودی بنگاه های بخش خصوصی و عامه 
شهروندان را در پی دارد، زیرا: )سازمان های 
دولتی بر خالف شرکت های خصوصی در 
صورت اجرای سیاســت ناکارآمد با خطر 
ورشکســتگی مواجه نمی شــوند و اغلب 
محدودیت هــای بوجه آن ها نرم اســت، 
ناکارآمدی آنها )بنگاه های دولتی( نسبت 
بــه بخش خصوصی شــدیدتر و مزمن تر 
است.(۸ معادله کنونی بازار سرمایه ایران 
نیز جلوه ای از این سیاســتگذاری دولتی 
اســت که به شــدت بر تقویت بنگاه های 
اقتصادی تحــت حمایت دولت متمرکز 
بوده و حفظ، افزایش و آینده سرمایه های 
بخش خصوصی و شهروندان عادی را در 
اولویت سیاست های خود قرار نداده است. 
معمــای بــورس ایــران را می توان در 
تحلیل سیاســتگذاری اقتصــادی یا به 
صراحت سیاســتگذاری اقتصاد سیاسی 
دولت ایران جســتجو کرد. سیاستگذاری 
اقتصادی دولــت ایران، به جای تکیه بر 
شاخص ها، مسائل، ابزارها و راهکارهای 
اقتصادی، بیشتر بر نیات، اهداف و مسائل 
سیاســی متمرکــز بوده و البتــه اقتصاد 
سیاسی مورد اســتفاده در سیاستگذاری 
اقتصادی ایران تنها به دنبال بقای دولت 
و تقویــت جایگاه متزلزل مشــروعیت و 
مقبولیــت آن نــزد شــهروندان ایرانی 
اســت، زیرا اقتصاد سیاســی را دانشــی 
بــرای بهبــود شــرایط و افزایش ثروت 
شــهروندان همزمــان بــا تقویت دولت 

تعریــف کرده انــد، همان گونــه که آدام 
اســمیت پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت 
ملل می گوید: )اقتصاد سیاسی، شاخه ای 
از دانش یک دولتمرد یا قانونگذار اســت 
که درآمد یا وسیله معاش فراوانی را برای 
مــردم فراهم مــی آورد و درآمدی کافی 
بــرای اداره خدمات عمومی را در اختیار 
دولت یا مجموعه های مشــترک المنافع 
قــرار می دهــد. اقتصاد سیاســی در کار 
ثروتمندسازی مردم و حاکمان است.(۹

بنگاه هــای اقتصــادی حاضــر در بازار 
ســرمایه کــه اکنــون در دوران طالیی 
افزایش بهای ســهام خود قرار دارند، اگر 
واقعــًا فعالیت و رونــق مالی و اقتصادی 

داشــتند اکنون اقتصاد ایران نه تنها طبق 
چشــم انداز ۱۴۰۴ در صدر کشــورهای 
توســعه یافته غرب آســیا، بلکه در صدر 
کشــورهای توسعه یافته اقتصادی آسیا و 

جهان نیز قرار گرفته بود!
گویا سیاســت کنونی دولت برای تقویت 
بازار ســرمایه که بخشی از یک تاکتیک 
سیاســی اســت و شباهت بســیاری به 
ماجــرای زیان بــار قیمت گــذاری دالر 
۴۲۰۰ تومانــی )دالر جهانگیری( معاون 
ریاســت جمهوری دارد، به جای تقویت 
و بهبــود وضعیت شــهروندان و افزایش 
سرمایه آنان در حال بلعیدن سرمایه های 

شهروندان ایرانی و شاید فقیرسازی اغلب 
جمعیت کشور می باشد!

برای روشــن شدن ماهیت سیاستگذاری 
اقتصــادی دولت و به خصوص سیاســت 
نیرنگ بورسی در ایران، تنها باید چند ماه 
دیگر صبر کرد تا دولت بتواند سهام خود را 
در بورس بفروشــد و بازار به سطح اشباع 
برســد و عدم کارایی دیگر شاخص های 
اقتصادی کشــور در سایه تحریم، کاهش 
قیمت نفت و کروناویروس مشخص شود. 
سیاســتگذاران اقتصادی ایران به جای 
طراحی و اجرای سیاست های اثربخش و 
کارآمد برای کاهش مشکالت اقتصادی 
شــهروندان و بهبود شرایط زندگی آنان 
و توزیــع مجدد منابــع، فرصت و ثروت، 
تصمیــم گرفته انــد تــا از طریق بلعیدن 
ســرمایه های شهروندان در نیرنگ بازار 
بورس، توزیع فقر را در سطح گسترده ای 

در ایران اجرایی کنند!
در حــال حاضر شــاهد یک مشــارکت 
کم نظیــر میــان شــهروندان و دولــت 
ایران در مســئله بازار ســرمایه هستیم، 
مشارکت گســترده شهروندان ایرانی در 
سیاســتگذاری انتحاری اقتصادی برای 
رفع مســئولیت دولتمردان ناتوان از یک 
سیاســتگذاری عمومــی کارا و اثربخش 
که در نهایت می تواند به فروپاشــی بازار 

ســرمایه و اقتصاد ایران منجر شود.
بــه هر حال علی رغم تمــام انتقادات به 
رویکــرد سیاســت بورس بــازی دولت 
ایــران، اعالم هشــدار و خطر از ســوی 
کارشناســان به سیاســتگذاران دولتی 
و حتی شــهروندان برای دوری جســتن 
از بــازی بورس، شــهروندان و دولت به 
شــدت و با ولعی سیری ناپذیر به بازی در 
ایــن بازار مکاره ادامه می دهند. بازی در 
بازار ســرمایه ایران که آینده آن به جهنم 

سوزان سهام تشبیه می شود.
*دانشجوی�دوره�دکتری�
سیاستگذاری�عمومی

در حال حاضر شاهد یک 

مشارکت کم نظیر میان شهروندان 

و دولت ایران در مسئله بازار 

سرمایه هستیم، مشارکت گسترده 

شهروندان ایرانی در سیاستگذاری 

انتحاری اقتصادی برای رفع 

مسئولیت دولتمردان ناتوان از 

یک سیاستگذاری عمومی کارا و 

اثربخش که در نهایت می تواند 

به فروپاشی بازار سرمایه و اقتصاد 

ایران منجر شود.
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اقتصاد

نگاه خیره بورس به دالر جمال�رزاقی

در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه بازارهای مختلف شاهد نوسانات 
شــدید و بعضًا کاهشــی بودند که فعاالن اقتصادی را دچار بهت و 
ســرگردانی نمود؛ به طوری که قیمت دالر و ســکه تنها در یک 

روز به ترتیب ۸.۹- و ۱۰- درصد ریزش کرد.
روند اصالحی بازار ســرمایه نیز که از حدود ســه هفته پیش آغاز 
شــده، ادامه یافت. عامل اصلی این التهابات، اخبارمنتشــر شده از 
ســوی دولت در خصوص گشــایش اقتصادی و خلف وعده در 
مورد عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا دوم است.

قیمت دالر و سکه در هفته منتهی به ۳۱ مرداد دچار نوسان شد؛ 
به طوری که در نخستین روز معامله بهای این دو دارایی کاهش 
۱.۴- درصدی را به ثبت رســاند لکن در ادامه هفته این روند به 
صورت نوسانی تغییر یافت. مهم ترین دلیل این افت قیمت عدم 
موافقت شــورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران بوده اســت. افزایش نرخ ارز در هفته های 
گذشته به ۲۲۹۹۰ تومان رسید که بازارساز با نزدیک کردن قیمت 
خود به بازار مانع افزایش بیشتر بهای این دارایی و تقاضای سفته 
بازی آن شد و در نهایت هفته معامالتی منتهی به ۳۱ مرداد ماه در 
نرخ ۲۲7۵۰ تومانی دالر به پایان رسید. قیمت سکه نیز در هفته 
گذشته مطابق معمول روندی مشابه دالر طی کرد. در حالی که روز 
سه شنبه بهای جهانی هر اونس طال نسبت به روز قبل با افزایش 
۱.۱ درصدی را به ثبت رساند، قیمت سکه در این روز به تبعیت از 
دالر افت کرد. در کل هفته گذشــته بهای این دارایی ۳.۴ درصد 
افزایش یافت، هر چند این افزایش با نوسان مواجه بود. بهای هر 
اونس طالی جهانی در هفته منتهی به ۲۱ آگوست نوسان زیادی 
داشته به طوری که تنها در دو روز متوالی افزایش ۱.۱ درصدی و 
سپس کاهش ۳.۴- درصدی و در کل هفته کاهش ۰.۲- درصدی 
از خود نشان داده است. از جمله مهم ترین علل این نوسان شدید 
در طول یک هفته می توان به افزایش انتظارات از سیاســت های 
محــرک اقتصــادی، احتمال توافق تجاری چین و آمریکا و ادامه 
سیاســت های بانک های مرکزی در پایین ماندن نرخ های بهره 
اشاره کرد. به گفته برخی تحلیگران بازارساز در پی کاهش نوسان 
دالر بوده تا به یک باره با عرضه سنگین ارز، منجر به افت شدید 
قیمت ها شود. از سوی دیگر بازار ملتهب و برونگرای ایران تحت 

تأثیر کوچک ترین اتفاقات سیاسی و بین المللی قرار داشته و هر 
خبری مبنی بر افزایش شدت تحریم ها و فعال شدن مکانیزم ماشه 
بر روند افزایشی نرخ ارز و به دنبال آن سکه تاثیرگذار خواهد بود. 
بازار ســرمایه که بیشتر از دارایی های دیگر تحت تأثیر اخبار قرار 
گرفته در دومین هفته متوالی )منتهی به ۳۱ مرداد( رشــد منفی 
را به ثبت رســانده اســت. در اولین روز کاری بورس شاخص کل 
ســهام کاهش ۳.7- درصدی به ثبت رســاند. این شاخص که در 
هفته منتهی به ۲۴ مرداد افت ۲.۹- درصدی را تجربه کرده بود 
در هفته اخیر با کاهش ۱۱- درصدی از یک میلیون و ۹7۵ هزار 
به یک میلیون و ۵7۲ هزار رســید. فروش ســهام عدالت توســط 
شرکت های کارگزاری، کاهش نرخ ارز، دخالت حقوقی ها در بازار، 
حضور غیرحرفه ای ها در بازار که با کوچک ترین اصالح وارد صف 
فروش می شوند، اخبار متناقضی که اعتماد مردم را به بازار سرمایه 
از بین می برد، از جمله دالیل افت تاریخی شاخص سهام در هفته 
گذشته است. بیشتر تحلیلگران این اصالح را به دلیل رشد شدید 
شاخص بورس در ۴ ماهه نخست امسال طبیعی می دانند. بهای 
نفت اوپک، برنت و خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ آگوست ۰.۹، 
۰.6- و ۱.7 درصد تغییر یافته است. در ابتدای هفته گذشته با ادامه 
کاهش تعداد دکل های حفاری در آمریکا و افزایش واردات چین 
منجر به افزایش اندک بهای نفت شــد. اما در ادامه هفته تعلیق 
مذاکرات تجاری آمریکا و چین و افزایش نگرانی ها از تأثیر رکود 
اقتصادی و شیوع گسترده تر ویروس کرونا کاهش بهای نفت را 
در پی داشت. اگر چه بازار نفت در هفته گذشته نوسان چندانی را 
از خود نشان نداد اما به نظر می رسد نگرانی های مرتبط با تقاضا 
در هفته های آتی بیشترین تأثیر را بر قیمت نفت خواهد داشت.

شــاخص دالر در هفته منتهی به ۲۱ آگوســت نیز با پیش بینی 
بســته های محرک اقتصادی، ادامه سیاســت های انبســاطی و 
تنش هــای سیاســی آمریکا و چین بار دیگــر کاهش یافت. این 
عوامل به اضافه انتظار افزایش بهای جهانی طال در افزایش قیمت 
بیت کوین نیز مؤثر بوده اســت. با عبور نرخ این ارز دیجیتال از 
۱۱۵۰۰ دالر دید مثبتی مبنی بر ادامه این روند افزایشــی در بین 

معامله گران ایجاد شده است.
*�رئیس�اتاق�بازرگانی�شیراز
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وی ادامــه داد: انتظارها بر این اســاس بود 
که روند شــتابان شــاخص بورس کاسته و 
یا اصالح شــود اما به دلیل حمایت هایی که 
در راســتای بازار سرمایه صورت گرفت این 

اتفاق به تأخیر افتاد.
تاج بر گفت: اصالح شاخص بورس همزمان 
با طرح شــایعه خروج ایــران از برجام و نیز 
برخی از ریســک های سیاسی صورت گرفت 
کــه منجر به اصالح کوتــاه مدت و طبیعی 

شاخص شد.
�بازدهی�بازار�مســکن�در�ســال�����9۸

چشمگیر�نیست
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
ارزیابــی روند معامالت بازار ســهام باید در 
مقایســه با بازارهای رقیب و جایگزین مورد 
ارزیابــی قرار گیرد، افــزود: رکود موجود در 
خریــد و فروش مســکن و خودرو نشــان 
دهنــده آن اســت که این بازارها بیشــتر از 
۱۵ تــا ۲۰ درصد بازدهی را در ســال جدید 

متصور نیستند.
وی اظهار داشت: دولت هر روز به دلیل مطرح 
کــردن بحث اعمــال مالیات بر دارایی ثابت 
از جذابیت این بازارها کاســته است بنابراین 

جذاب ترین بازار که همچنان جا برای رشــد 
دارد بازار سرمایه است.

تاج بر افزود: بازار سرمایه در سال ۹7 به دلیل 
برخی از ابهامات موجود ســرمایه چندانی را 
جــذب نکــرد و بازدهی آن حدود ۸۵ درصد 
بــود در حالی کــه دیگر بازارها بیش از ۱۸۵ 

درصد بازدهی را تجربه کردند.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، امسال 
بســیاری از ابهامات موجود در بازار از طریق 
گزارش های منتشر شده برطرف شده و اغلب 
صنایع ســودهای خوبی را برای سهامداران 

خواهند ساخت.
عقب�ماندگی�بازار�ســرمایه�نسبت�به����

دیگر�بازارها
وی با بیان اینکه بازار سرمایه از نظر بازدهی 
از تمام بازارهای رقیب خود عقب تر اســت، 
گفت: امســال بازار سرمایه با ریسک خاصی 
همراه نیســت و روند صعودی اســت اما در 
برخــی از مواقع شــاهد چنیــن اصالحاتی 

خواهیم بود.
بــه اعتقــاد تاج بــر، بازار ســرمایه به دلیل 
شــفافیت و نقدشوندگی و نیز حمایت دولت 
بهترین بازار برای ســرمایه های سرگردان 

شــاخص بورس که از ابتدای سال جاری با 
شــدت باالیی افزایش پیدا کرد، از سه روز 

گذشــته تاکنون روند نزولی را در پیش گرفته 
که کارشناســان علت این رویداد را اصالح بازار 

مطرح کرده اند.
»علیرضا تاج بر«، به علت ریزش شــاخص 
بورس در چند روز اخیر اشــاره و بیان کرد: 

شــاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون 
بازدهی مناســبی را با خود به همراه داشت و 
خیلــی زودتر باید این اصالح را تجربه می کرد.

اقتصاد

چراشاخص 
بورس ریزش 

می کند؟



59 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51

پرونده
Bilingual Economic Monthly  

کشور است.
�اصالح�ســه�درصدی�شاخص�بورس����

بی�سابقه�بود
وی با بیان اینکه تاکنون ســابقه نداشته که 
بازار در یک روز ســه تا چهار درصد اصالح 
را تجربه کند، اظهار داشت: اصالح شاخص 
بورس طبیعی اســت و نمی توان انتظار رشد 

بی وقفه بازار ســرمایه را داشت.
این کارشــناس بازار سرمایه معتقد است که 
ســرمایه گذاران نباید به بازار ســرمایه نگاه 
کوتاه مدت و روزانه داشــته باشند بلکه نگاه 
ســرمایه گذاران باید بــه صورت بلندمدت 

باشد.
�عقب�ماندگی�شــاخص�بورس�قابل����

جبران�است
وی با بیان اینکه به نظر می رســد شــاخص 
بورس، عقب ماندگی سال گذشته را جبران 
می کند و به ارزش ذاتی خود براســاس نرخ 
دالر می رســد، گفت: هر کسی که به دنبال 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه است باید با 
دید مجمع وارد بازار شــود چراکه مجمع به 
طور حتم ســود مناسبی را در اختیار سرمایه 

گذاران خواهد گذاشت.
تاج بر در پایان اظهار داشــت: اکنون ارزش 
بازار ســرمایه براساس نرخ دالر 7۰ میلیارد 
دالر اســت در حالی که این رقم باید ۱۵۰ 
میلیارد دالر باشــد که امیدواریم امسال این 

عقب ماندگی جبران شود.
�صــف�فروش�دلیل�ریزش�شــاخص����

بورس�بود
در ادامــه عظیــم ثابت گفــت: افت دو روز 
اخیر شــاخص بورس جزو بی ســابقه ترین 

ریزش هایــی بود که بازار تجربه کرد.
وی ادامه داد: یک ســری از ســهم ها که از 
رشد بازار منتفع نشدند در صف فروش قرار 
گرفتند که این موضوع خود به نوعی میزان 

ریزش شــاخص بورس را تشدید کرد.
ثابت معتقد است که در شرایط کنونی فروش 
این ســهام ها محوری ترین نقش را در افت 

شاخص بورس داشتند.

وی اظهار داشت: طی یک ماه و نیم گذشته 
شاخص بورس حدود ۲۵ درصد رشد تجربه 
کرد که در مقایسه با دیگر بازارها با بیشترین 

میزان رشد همراه بوده است.
این کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
زمانی که شــاخص بورس در مســیر رشد 
بــی وقفــه قرار می گیرد بایــد احتمال چند 
روز اصــالح را به بــازار داد که این موضوع 
طبیعی اســت و در گذشــته هم شاهد چنین 

اتفاقی بودیم.
�میــزان�نقدینگــی�در�بورس�مطلوب����

است
به گفته وی، ســطح نقدینگی در بورس به 
وضعیت مطلوب رسیده و جایی برای نگرانی 

وجود ندارد.
ثابــت بــا اعتقاد بر اینکه روند حاکم در بازار 
معقول به نظر می رسد، افزود: افت شاخص 
بورس در مهر ماه ســال ۹7 ناشــی از برخی 
خبرهــای منفی ماننــد افزایش تحریم ها و 
کاهش قیمت نفت بود، در حالی که این بار 
خبرهایی حاکــی از تحریم، کاهش قیمت 
نفــت و ارز در بــازار وجود نــدارد که بتواند 
بر ریزش شــاخص بورس تاثیرگذار باشــد 
بنابراین افت شاخص بورس ناشی از مسائل 

روانی است که اتفاق افتاد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پایان 
خاطرنشــان کرد: بعید به نظر می رســد که 
افت شاخص بورس ادامه دار باشد و تازمانی 
که شــاخص به رقم های گذشته و پایین تر 
از ۱۹۵ هزار واحد نرسد جایی برای نگرانی 

وجود ندارد.
�چالش�های�سیاســی�شاخص�بورس����

را�کاهشی�کرد
در ادامــه »حمیــد اعرابــی« گفت: ریزش 
شــاخص بیشــتر متأثر از توئیت ترامپ در 
مــورد اعمال تعرفــه گمرکی ۲۵ درصدی 

کاالی وارداتی چین بود.
�سهام،�ارزان�ترین�مورد�برای�سرمایه����

گذاری
اعرابی با بیان اینکه فصل برگزاری مجامع 

نزدیک است و اکثر سهم ها سودهای خوبی 
را بین ســهامداران تقسیم می کنند، افزود: 
اکنون ارزان ترین مورد برای سرمایه گذاری 
سهام است در حالی که اکثر بازارهای موازی 
مانند مســکن و خودرو تا چند برابر افزایش 

قیمت داشته اند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، شاخص 
بورس تحت تأثیر مســائل سیاســی ریزش 
داشــت که به نظر می رسد موقتی باشد و به 

زودی بازار به مســیر خود باز گردد.
وی معتقد است که شاخص بورس تا شهریور 

ماه تا ۲7۰ هزار واحد رشــد خواهد کرد.
�ریزش�شاخص�سرمایه�ادامه�دارد���

اعرابی با اعالم اینکه در بازار با یک ریزش 
هفت هزار واحدی دیگر مواجه خواهیم بود، 
گفت: ممکن اســت این روند کاهشــی به 
دو بار تقســیم شــود و هر دفعه ســه هزار و 
۵۰۰ واحد ریزش داشــته باشــد طبق پیش 
بینی های صورت گرفته بیشــتر از این اعداد 

شاخص کاهش ندارد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: روند 
معامــالت بــورس از روز شــنبه متعــادل 
می شود و شاهد ادامه رشد شاخص در بازار 

خواهیم بود.
وی پیش بینی خود از روند شــاخص بورس 
در روزهای آینده را اینگونه بیان کرد: سال 
۹۸ ســال ســرمایه گذاری در بورس است و 
بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها بیشترین 

بازدهی را دارد.
�ریزش�بازار�یک�مســاله�بسیار�عادی����

است
اعرابی اظهار داشــت: شاخص از ۱۵۸ هزار 
واحد یکباره تا ۲۲۰ هزار واحد رشــد کرد و 
با یک افزایش 7۰ هزار واحدی همراه شــد 
بنابراین طبیعی اســت که چنین اصالحی را 

تجربه کند.
این کارشــناس بازار سرمایه در پایان گفت: 
بــورس نزدیک به یک ماه و نیم به صورت 
مداوم رشــد کرد بنابراین دو روز رشد منفی 
یک مســاله بسیار عادی محسوب می شود.

اقتصاد
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در اولین روزهای شیوع کروناویروس سوار تاکسی شده بودم، از وحشت 
به سرعت دستانم را با الکل ضدعفونی کردم، بوی الکل راننده را ناراحت 
کرد و گفت که به نظر او این کارها فایده ای ندارد: »اگر در سرنوشتم نوشته 
شده باشد که به کروناویروس مبتال می شوم، هیچ الکلی نمی تواند جلوی 

ابتالیم به بیماری را بگیرد.« در پاسخ به او سکوت کردم.
باور بســیار ســاده این فرد به راحتی نقش مســئولیت فردی را در مقابله با 
بیماری پاک می کرد، اما به هر حال این روایت شخصی او بود، باوری که 
احتمااًل تا قبل از شروع پاندمی هیچ تاثیری روی دیگران نمی گذاشت و 
قطعًا هیچ کسی حق دخالت نسبت به آن را نداشت. اما در این روزها این 
شرایط فرق می کند، دیگر این باور ساده فردی نیست و می تواند زندگی 

و سالمت هزاران مسافر آن تاکسی را با خطر مواجه کند.
آن روز بــه فکــر فضای مجازی افتادم، این که چطور با پخش شــایعات 
این باورهای نادرســت در بســتر آن تقویت یا تشــکیل می شوند و چطور 
رســانه ها باید با پخش این شــایعات مبارزه کنند، اما اتفاقات یک هفته 
گذشــته نشــان می دهند که مدتی است این باورها با ظاهری دیگر وارد 
رســانه های رســمی شــده اند و اتفاقاً برخی از این رسانه ها هم دم به تله 

داده اند و به تبلیغ آن ها پرداخته اند.
توصیف افســانه بایگان، بازیگر، از نحوه شــیوه کروناویروس در یکی از 
برنامه های تلویزیونی نمونه این ماجرا اســت: »به این نتیجه رســیدم که 
هر چیزی در جهان صاحب انرژی است، این ویروس هم )کرونا( در یک 
طــول موجی حرکت می کند کــه طبیعتاً با چیزهایی برخورد می کند که 
جذابش باشــند، این ویروس منفی و ســرد اســت یعنی همراه با نگرانی، 
افســردگی، غم و ... تجانس پیدا می کند. پس کافی اســت این طول موج 
را ما تغییر بدهیم، یعنی وقتی که در جهان عشــق و امید قرار بگیریم و 
نســبت به آن نگران نباشــیم و بدانیم در طول موجش نباشــیم، کاری از 
دست این ویروس برنمی آید... یکی از دوستان من حرف جالبی زد که به 
جای این که بگوییم کرونا، بگوییم کروناز. این یکی از چیزهایی اســت 

که ما را فرکانس منفی و سرد ویروس خارج می کند.«
ظاهر حرف هایی که در در توصیف او به کار می رود کاماًل علمی هستند، 
کافی اســت به کلماتی که به کار برده شــده دقت کنید؛ جهان، انرژی و 
طول موج. اما به کار بردن این کلمات علمی در کنار هم هیچ معنایی ندارد؛ 

بله هر ماده ای در جهان می تواند به انرژی تبدیل شود و یا به شکل موج 
مشاهده شود، اما انرژی، منفی و مثبتی و خوب و بد نمی شناسد. همچنین 
نحوه ورود یک ویروس به بدن افراد هم هیچ ارتباطی به انرژی ندارد. در 
واقع ویروس یک عامل بیماری زا است که فقط در سلول های زنده رشد 
می کند، یعنی آن ها برای تکثیر باید وارد یک موجود زنده بشــوند، حاال 

طول موج آن موجود هرچه می خواهد باشد!
احتمااًل همین ظاهر علمی هم باعث شد تا فرد مصاحبه کننده با او هیچ 
مخالفتــی نکند، اما آن چــه در آن برنامه تلویزیونی درباره ویروس کرونا 
گفته شــد، مثالی از موضوعی اســت که فیلسوفان علم نام آن را شبه علم 
گذاشته اند. در واقع به هر ادعا یا باوری که ظاهری علمی دارد اما از روش 
علمی اســتخراج نشده باشد، شــبه علم می گویند. شبه علم بخاطر ظاهر 
علمی و ســفیدش برای مخاطب بســیار باورپذیر است. البته این احتمااًل 
تنها ادعای شبه علمی درباره کووید-۱۹ نیست که در ماه های اخیر شنیده 
باشید، از زمان شروع پاندمی به دالیل مختلف ادعاهای شبه علمی مختلفی 
در چهارچوب فضای مجازی در سرتاســر دنیا پخش شــدند، نمونه اصلی 
آن هم در ایران پخش شــایعه نوشــیدن الکل برای درمان بیماری بود، 
شــبه علمی که به قیمت جان ده ها نفر تمام شــد، همچنین برخی از افراد 

شهروندان را به عدم تزریق واکسن تشویق کردند و ...
اما حاال درز شــبه علم از فضای مجازی به صداوســیما وضعیت را بســیار 
پیچیده تر می کند، چراکه اعتماد شــهروندان به تلویزیون به عنوان یک 
رسانه رسمی بسیار بیشتر از پیام هایی است که در فضای مجازی فوروارد 
می شوند و در نتیجه احتمااًل افراد بیشتری به این نوع جمالت باور می کنند، 
باورهایی اجتماعی که در روزهای کرونایی برای همه خطرناک هستند.

اگرچه افســانه بایگان با اظهاراتش قصد نداشــته است که افراد را به عدم 
رعایت مسئولیت غیراجتماعی تشویق کند، اما حرف های او درباره طول 
موج می تواند افرادی را که در دو راهی خودخواهی و مســئولیت پذیری 

هستند، نسبت به راه اول تشویق کند.
علت این موضوع این اســت که تقریباً همه ما درگیر ســوگیری تاییدی 
)Confirmation Bias( هســتیم، یعنی به دنبال اطالعات یا تعبیر 
آن ها به شــکلی هســتیم که باورهای قبلی ما را تأیید کند، برای مثال 
کافی است شهروندی به دنبال انکار نقش ماسک در جلوگیری از شیوع 

پاندمی باورهای شبه علمی را در تلویزیون ببینید

از کروناز تا نیش زنبور!
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ویروس باشــد، با ســوگیری تأیید، این شــهروند می تواند از آن اظهارات 
شــبه علمی چنین نتیجه ای بگیرد؛ فرکانس خودم را جوری مثبت تنظیم 
می کنم که اصاًل کرونا نگیرم، پس اصاًل دیگر نیازی به پوشیدن ماسک 
نیست، حتی ممکن است پوشیدن ماسک فرکانس من را منفی کند. اما 
متاســفانه ویروس فرکانس را و فرکانس مثبت و منفی را نمی شناســد و 

آن کلمات جان آن فرد و همه را به خطر می اندازد.
دنیس پروفیت استاد روانشناسی درباره همین موضوع در سایت بیزینس 
ایسایدر نوشته است: »ما به دیدن چیزی که دوست داریم ببینیم، سوگیری 
داریم، این به این معنا نیست که اگر فردی مو نداشته باشد در آینده خودش 

را با مو ببیند، اما اگر میزانی از عدم قطعیت وجود داشته باشد ما به سمت 
باورها و امیالمان سوگیری می کنیم.«

گاهی حتی تشــخیص باورهای شــبه علمی که پخش می شــوند بسیار 
ســخت تر می شــود، برای مثال هفته گذشــته مصاحبه ای در رسانه ملی 
پخش شــد که در آن پخش کننده شــبه علم یک پروفســور بود. این فرد 
مدعی شــده بود که »از شــمال کره زمین تا جنوب کشــور بدانند واکسن 
هم نمی تواند برای از بین رفتن ویروس کرونا مؤثر باشد بلکه تنها نیش 

زنبور عسل این قابلیت را دارد.«
قطعاً شنیدن کلمه پروفسور هر کسی را مجاب می کند که حرف های فرد 

علمی است، چه برسد که آن فرد حرفی خوشایند را گفته باشد که به نظر 
معجزه ای در راه درمان بیماری باشــد که زندگی همه را دگرگون کرده 
اســت. اما عظیم اکبرزاده، عضو بازنشســته هیات علمی انستیتو پاستور، 
از زنبوردرمانــی حرف زده اســت، موضوعــی که در گروه طب جایگزین 
قرار می گیرد طبی که از نظر بســیاری شــبه علمی است. کافی است همه 
مراحلی را که در ساخت واکسن یک بیماری وجود دارند، با نحوه ارزیابی 
تأثیر زهر زنبور در درمان مقایسه کنید تا تفاوت علم و شبه علم به خوبی 

مشخص شود.
آن چــه در یــک هفتــه و احتمااًل در چند ماه گذشــته در خبرگزاری ها و 

تلویزیون پخش شــد، نشــان می دهد که راننده تاکسی حرفی را زد که در 
کنار فضای مجازی احتمااًل رســانه های رســمی به او یاد داده اند، دیگر به 
نظر می رســد چه پخش کننده خبر فضای مجازی یا تلویزیون باشــد، چه 
فرد خبردهنده بازیگر یا پروفسور باشد، شبه علم توانایی حضور در آن اخبار 
و پخش باورهایی امیدوارکننده اما خطرناک را دارد. شــاید بهتر باشــد که 
ایــن بــار بــا باور به این که نه نیش زنبور کرونا را درمان می کند و نه طول 
موجمان ما را از بیماری نجان می دهد به روی سیاه اما واقعی ماجرا نگاه 
کنیم؛ دســت هایمان را بشــوییم، ماسک بپوشیم، تا جای ممکن در خانه 

بمانیم و منتظر ساخت واکسن توسط دانشمندان بمانیم.
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کشــورهای مختلــف با برنامه های متفاوت در حــال مقابله با موج 
دوم پاندمی هستند.

شــروع بازگشــایی ها در فصل بهار پس از یک دوره چند هفته ای از 
تعطیلی، حاال منجر به شــیوع موج دوم کرونا در بســیاری از کشورها 
شــده اســت. در برخی از کشورها مثل ایران این موج دوم اوج گرفته 
اســت و در برخی دیگر هم تازه نشــانه هایی از شروع موج دوم دیده 

شده است.

خاورمیانه یکی از اصلی ترین مراکز گسترش موج دوم بود، در ایران 
هم این روند افزایشــی شــیوع کرونا بسیار قابل توجه است. در فصل 
بهــار آمــار مبتالیان و قربانیان کرونا در ایران کاهش پیدا کرده بود 
و حتی در برخی روزها تعداد قربانیان به کمتر از ۵۰ نفر رسیده بود، 
اما حاال در چند گفته گذشــته آمار کرونا در ایران چندین بار رکورد 
شکنی کرده است و روزانه بیش از ۱۵۰ نفر بخاطر کووید-۱۹ جان 

خود را از دست داده اند.

نیو�صدر

دنیا چگونه به جنگ موج دوم کرونا رفت

از تهران تا ملبورن
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اما به نظر می رسد به جز ایران در چند ماه اخیر کشورهای 
دیگری هم درگیر موج دوم و حتی سوم پاندمی کووید-۱۹ 
شــده اند، برخی از این کشورها در پاسخ به موج دوم کرونا 
محدودیت هــا را برگردانده انــد و در کنترل موج دوم هم 
موفــق شــده اند، برخی دیگر بدون ایجــاد تعطیلی روی 
بــه تکنولوژی هــای جدید بــه مقابله با بیمــاری رفتند، 

کشــورهایی به انکار موج دوم روی آورده اند.
اســترالیا یکی از موفق ترین کشــورهای جهان در زمینه 
مقابله با شــیوع کروناویروس، در چند هفته گذشــته در 
ایالت ویکتوریا با موج دوم بیماری روبرو شــده اســت و 
در این کشــور که بعد از پایان موج اول شــمار مبتالیان 
روزانه بیماری به دو نفر هم رسیده بود، رکورد 7۱۰ مبتال 

شکسته شده است.
البته وضعیت در دیگر ایالت های کشــور بحرانی نیســت و 
مســئوالن این کشور قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با 
موج دوم در ویکتوریا تصویب کرده اند. براســاس گزارش 
نیویورک تایمز، تعطیلی های ســری دوم در شهر ملبورن 
ســختگیرانه تر از بار قبلی اســت و این موضوع منجر به 
اعتراض برخی از مردم این کشــور شــده اســت، قوانین 
اجبــاری در شــهر ملبورن بــرای مقابله با موج دوم از این 

قرار است؛
- خروج از منزل بین ســاعات ۸ شــب تا ۵ صبح ممنوع 
است و شهروندان فقط برای کارهای اضطراری می توانند 

ازخانه خارج شوند.
- جمعیــت زیادی باید از خانه کار کنند.

- بعد از ســفر به ملبورن افراد برای دو هفته در یک هتل 
قرنطینه می شوند.

- پوشیدن ماسک اجباری است مگر هنگام ورزش کردن.
آلمان هم مانند اســترالیا از کشــورهای موفق در زمینه 
کنترل موج اول بود و این کشــور آمار روزانه مبتالیان را 
از بیش از 6 هزار نفر به ۲۰۰ نفر رســاند. اما حاال دوباره 
تعداد مبتالیان کووید-۱۹ در این کشــور به باال هزار نفر 

رسانده است.
اگرچــه موج دوم در نمودار مبتالیــان کووید-۱۹ آلمان 
دیده نمی شــود، اما پزشــکان این کشــور هشدار داده اند 
که نشــانه هایی از شــروع موج دوم در آمار و ارقام دیده 
می شــود. سوزان یوهان رئیس اتحادیه پزشکان در آلمان 
در گفت وگو با یک روزنامه محلی اعالم کرده اســت که 
به نظر او کشــورش با شــیم کمی در حال حرکت به سمت 

موج دوم است.

البته مســئوالن این کشــور اعالم کردند این بار آمادگی 
بیشتری برای مقابله با موج بعدی کرونا دارند، این کشور 
ظرفیــت آزمایش کرونا را افزایش داده اســت، به طوری 
که در فروردین ماه ظرفیت این کشور هفته ای ۳۳۰ هزار 
آزمایش کرونا بود، اما حاال این عدد به ۹۸۵ هزار تســت 
رســیده است. از سویی آلمانی ها برنامه ای موبایل طراحی 
کردند که به تشخیص مسیر شیوع کرونا توسط افراد کمک 
می کند. سیاست مداران این کشور معتقدند با کمک همین 
تجهیــزات می توانند با موج دوم کرونا بجنگند و نیازی به 

شروع دوباره تعطیلی ها نیست.
هنگ کنگ کشوری است که بخاطر مرز مشترکی با چین 
دارد، نگرانی های زیادی نســبت به شــیوع ویروس در آن 
وجود داشــت، اما این کشــور بیماری را به شکل غیرقابل 
انتظاری کنترل کرد اگرچه حاال به ســومین و شدیدترین 

موج پاندمی روبرو شده است.
برای اولین بار در اواخر ژانویه این کشــور با پاندمی روبرو 
شــد، اما در این موج اول وضعیت به خوبی کنترل شــد، 
موج دوم بعد از بازگشــت دانشــجویان و دانش آموزان از 
کشــورهای دیگر به هنگ کنگ شــروع شــد و نسبت به 
قبل شــدیدتر بود، حاال این کشــور با سومین موج بیماری 
روبرو شده است و علت اصلی آن هم تصمیم دولت مبنی 

بر لغو برخی از محدودیت ها اســت.
این کشــور با افزایش آزمایش ها و سختگیری ها به جنگ 

موج سوم بیماری رفته است.
بــه نظر می رســد پــس از لغو تعطیلی ها و بازگشــایی ها 
اســپانیا هم با موج دوم بیماری روبرو شــده اســت، البته 
وزارت بهداشــت این کشور درگیری اسپانیا با موج دوم را 
تکذیب کرده است، او می گوید احتمال دارد بخاطر افزایش 

آزمایش ها آمار مبتالیان کرونا زیاد شــده است.
اما افزایش آمار مبتالیان این کشــور آن هم یک ماه بعد 
از لغــو محدودیت هــا نگرانی های زیادی را برای کل اروپا 
به وجود آورده اســت و حتــی دولت انگلیس اعالم کرده 
است که مسافرانی که از اسپانیا به این کشور برمی گردند 

باید برای دو هفته قرنطینه شــوند.
مسئوالن اسپانیا هم برخی از محدودیت ها را برگردانده اند، 
برای مثال در ایالت کاتالونیا فعالیت برخی از رستوران های 
شــبانه برای دو هفته ممنوع شــده است، وزارت دفاع این 
کشور هم اعالم کرده است که در حال تهیه یک سیستم 
هشــدار قبلی هســتند تا جلوی شیوع بیماری را در ارتش 

بگیرند.

آلمانی هــا 
برنامه ای موبایل 

طراحــی کردند که 
به تشخیص مسیر 
شیوع کرونا توسط 
افراد کمک می کند. 
سیاســت مداران 
این کشور معتقدند 
با کمــک همین 

تجهیــزات 
می تواننــد با موج 
دوم کرونا بجنگند 
و نیازی به شــروع 
دوباره تعطیلی ها 

نیست.
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محکومیــت 6 میلیــون یورویی ایــران در پرونده مارک 
ویلموتــس حاصــل تالش های گروهی افراد ناخوانده در 
جمع فوتبالی هاست که بدون توجه به واقعیت های موجود، 
موجب ورشکســتگی فوتبال ایران شــده اند و بزرگترین 

غرامــت قرن را در فوتبال پدیده آورده اند.
فیفا باالخره محکومیت ایران در پرونده شــکایت مارک 
ویلموتس را تأیید و فدراسیون فوتبال را موظف به پرداخت 
6 میلیــون و ۱۳7 هــزار یــورو )۱6۵ میلیارد تومان( کرد 
تا بحران واقعی ســر باز کند و یقه فدراســیون ورشکسته 

را بگیرد.
اگر چه مرور تصمیمات گذشته در وضعیت کنونی چیزی 
را تغییــر نمی دهد اما می تواند در تصمیم گیری های جدید 
راه گشا باشد. این که چه کسانی در رسیدن به این وضعیت 
نقش ایفا کردند بسیار مهم و حیاتی است و اساسًا باید به 
این سؤال پاسخ داد که از چه زمانی قدم در راهی گذاشتیم 

که انتهای آن پوچی و شکســت بود؟
حــال که فدراســیون فوتبــال در حکــم ابتدایی پرونده 
ویلموتــس شکســت خورده و امید چنــدان زیادی برای 
موفقیت در حکم ثانویه هم نمی رود، می توان به این سؤال 

محکومیت در پرونده ویلموتس، بزرگ ترین غرامت قرن تاریخ فوتبال

 چوب حراج بر
بیت المال

فاطمه�صابری

پاسخ داد که چه کسانی در پرونده مارک ویلموتس مقصر 
هستند؟ آیا یک نفر تصمیم گیر بودند یا افرادی از مسوول 

و غیرمســوول این تصمیم را نهایی کردند؟
مخالفــان�کــی�روش�در�قامت�مقصــران�فاجعه����

ویلموتس
برای رســیدن به این سؤال نیازی نیست خیلی در گذشته 
کنکاش کنیم و می توان به نخستین روزهای سال ۲۰۱۹ 
بازگشت؛ جایی که مخالفان مربیگری کارلوس کی روش 
بعد از ســال ها تحمل هجمه های درســت مبنی بر ســوء 
مدیریت در عملکردشان از مهدی تاج تا مدیران ارشد در 
بدنه دولت، به بهانه این که تیم ملی نتوانســت قهرمان 

آســیا شود، کی روش را کنار گذاشتند.
اما فقط مدیران نبودند که چنین شکستی را خلق کردند. 
کی روش در برابر کاستی ها و کوتاهی افراد در جایگاه های 
مدیریتی، ساکت نبود و زبان تندش در برابر این مسوولیت 
پذیر نبودن، با اتهامات واهی به او مبنی بر داللی همراه شد 
و در نتیجــه تالش برخی چهره های فوتبالی و همین طور 
رســانه ای، برخی هواداران و عالقه مندان هم با این موج 
همراه شدند تا در نهایت مسووالن امر قید همکاری با او را 
زدند تا نخستین گام برای این بحران بزرگ برداشته شود.

در نقش اهالی رسانه و چهره هایی که تریبون صداوسیما و 
همین طور تربیون های شخصی در داخل و خارج از ایران 
را در اختیار گرفته بودند تا کی روش را بزنند، باید گفت که 
آن ها سهم به سزایی در رفتن کی روش و آمدن ویلموتس 
ایفــا کردند و مرتب او را به دالیل غیرفنی تخریب کردند 
و این مربی را به پای میز محاکمه بردند؛ دریغ از این که 
فوتبــال ایران فردی مانند کی روش را می خواســت تا با 

زور از مدیرانش کار بکشد.
�دالل�ها�کار�را�دست�گرفتند���

دربــاره نحوه جــذب مارک ویلموتس و نــوع قرارداد و 
میزان دســتمزدی که به او پرداخت شــده، گزارش های 
متعددی نوشته شده است که هر کدام به تنهایی می تواند 
ناکارآمدی مدیران ارشــد فوتبال و ورزش کشور را به رخ 
بکشد که چطور دستی دستی اجازه دادند فوتبال ایران به 
نقطه ورشکستگی برسد و چطور دالل ها تا مغز و استخوان 

این فدراسیون نفوذ کردند!
در دورانی که فدراسیون در آستانه همکاری با ویلموتس 
بــود، مهــدی تاج گفته بود قــراردادی ارزان تر از قرارداد 
کی روش منعقد شده است اما چندین ماه بعد دروغ بزرگ 
رییس پیشــین فدراســیون فوتبال برمال شد و مشخص 

ورزش
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شــد که قرارداد منعقد شــده با ویلموتس به مراتب بدتر و 
ســنگین تر اســت و هیچ جای امیدواری ندارد و حتی تیم 
حقوقی فدراســیون هم آن را مطالعه نکردند. در واقع تاج به 
همــراه فــردی به نام بهروز زنجانی که هیج ســمتی در این 
فدراسیون و هیج بخشی از بدنه ورزش و دولت نداشته، تبدیل 

به تنها یار تاج در ســفر به بروکســل و عقد قرارداد می شود.
جالب تر این که با وجود قرارداد سه میلیون یورویی کی روش 
بــا کلمبیــا، جواد نکونام از نزدیک ترین افراد به این مربی در 
ایران چندی پیش فاش کرده که کی روش با مبلغی در حدود 

۱.۳ میلیــون یــورو حاضر به ادامه همکاری بود اما مخالفان 
بــه نوعــی عزم خود را جزم کرده بودند که حاضر شــدند با 
دو برابر این دســتمزد ویلموتس را بیاورند و کی روش را که 

فوتبــال ایران را متحول کرده بود، رها کنند.
�الهه�فوتبال�هجومی�که�موجب�شکست�های�تلخ�شد���

در بخــش دیگــری از فاجعه ای که بــا کلیدواژه ویلموتس 
بــرای فوتبال ایران تداعی می شــود، باید به نتایج ضعیف 
تیم ملی اشــاره کرد که ایران از تیم بدون شکســت آســیا و 
بعد از ســال ها صدرنشــینی در رنکینگ آسیایی، به یک باره 

ورزش
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به تیمی تبدیل شــد که در برابر تیم های درجه دوم و ســوم 
آســیا یعنی عراق و بحرین شکســت خورد و حاال در معرض 
از دســت دادن جام جهانی و ســود حاصل از این رقابت ها 
که بســیار کمک حال فدراســیون فوتبال و باشگاه هاست، 

قرار گرفته است!
اما در مقطعی ویلموتس از سوی بخش رسانه ای فدراسیون 
و وزارت ورزش تبدیل به الهه فوتبال هجومی شــده بود و 
قرار بود تحول ها بیافریند و مربیانی مانند ذوالفقارنسب که 
ســال ها منتقد کی روش بودند، یک شبه طرفدار ویلموتس 
شدند و بارها کارشناسان فوتبال نوشتند که کی روش دست 
و پای بازیکنان ایران را بســته بود تا هجومی بازی نکنند!

در این فاجعه، دالل هایی که ارتباط های نزدیکی با مسووالن 
وقت داشتند، بزرگ ترین نقش را در ایفا کردند تا یک مربی 
درجه دو یا ســه جایگزین فردی شــود که در فوتبال اروپا 
با مربیگری در منچســتر و ســرمربیگری در پرتغال و رئال 
مادرید شناخته شده است و دارای فلسفه ای مشخص برای 

فوتبال تیمش بود.
�بندی�که�از�زیر�دســت�وزیر�گذشــت�تا�برگ�برنده����

ویلموتس�شود
قرارداد ویلموتس نقطه عطف این بحران اســت؛ قراردادی 
که به علت داشتن حفره های متعدد، فرصت بزرگی را برای 
ســرمربی بلژیکی فراهم کرد که برخالف توانایی های فنی 
پایین، به اندازه چندین سال پول به جیب بزند و از بروکسل 

به ریش مســووالن فدراسیون فوتبال بخنند.
اما وقتی جالب تر می شود که در همان زمان مسووالن وقت 
فدراسیون و وزارت ورزش به وجود بندی در قرارداد افتخار 
می کردند که حاال به قیمت شکســت ســنگین ایران در این 

پرونده حقوقی تمام شده است.
بندی که مهدی تاج می گوید پیشــنهاد وزیر ورزش بود و 
مازیار ناظمی سخنگوی وقت آن را مایه افتخار می دانست 
اما حاال برگه برنده رقیب شده است. رئیس پیشین فدراسیون 
که نقش اعظم را در این ماجرا بازی کرده، سعی کرده خودش 
را از این ناکامی بزرگ مبرا کند اما نام او تا ســال های ســال 
با این شکســت بزرگ گره خورده و حاال باید پاســخ دهد که 
چطور به عنوان متولی فوتبال ایران این ضربه مهلک را به 

فوتبال ایران وارد کرده است؟
از�مسووالن�وقت�این�قرارداد�غرامتی�گرفته�می�شود؟���

افراد زیادی در این مدت زمان اظهاراتی داشــتند که نشــان 
از پشیمان نبودن آن ها دارد. نمونه آن مربوط هیئت رییسه 
فدراســیون اســت که برخالف ادعای خود مبنی بر این که 

قرارداد را رویت نکرده بودند، مشخص شد حتی آن را امضاء 
هــم کرده انــد و به مردم دروغ می گفتند. موضوع وقتی بدتر 
می شود که محمود شیعی چندی پیش گفته بود باید بررسی 
شــود که قرارداد ســنگین بوده یا نه! و محمود طالقانی که 
همیشه می گوید اطالعی از موضوع ندارم و مشخص نیست 
برای چه یک کرســی را در هیات رییسه اشغال کرده است.

به طور قطع همه کســانی که از دســت اقدامات مغرضانه و 
شخصی برخی مقام مسوول و اهالی رسانه عصبانی و خسته 
شده اند، دوست دارند هر چه زودتر ورق برای ایران برگردد 
و سایه پرداخت این غرامت بسیار سنگین از سر فدراسیون 
فوتبال کنار برود اما مرور این پرونده که حاصل تالش دسته 
جمعی مسووالن، مربیان و برخی چهره های رسانه ای است 
تبدیل به سندی روشن برای عبرت گرفتن آیندگان است تا 
مجدداً با جوسازی ها و اتهام زنی های نادرست موجب ضرر 

همه فوتبال ایران نشوند.
اما نکته ای که نباید فراموش شــود، رســیدگی به عملکرد 
مدیرانی است که ویلموتس را آوردند و این قرارداد را منعقد 
کردنــد. آیا نباید مدیران این چنینی که با مدیریت ناصحیح 
به صورت مســتقیم به بیت المال و حق الناس دست اندازی 
کرده و میلیاردها تومان از ســرمایه مردم را به باد می دهند 
برخورد کرد؟ آیا مهدی تاج و هیئت رئیسه ای که به او اختیار 
تام داده و قرارداد را امضاء کرده نباید در برابر سؤاالت مردم 

پاسخگو باشند؟
آیــا در هــر مقطع زمانی یک فرد و یــا مجموعه ای از افراد 
می تواننــد بــا تصمیمات غلط منابع مالی و ارزی کشــور را 
آن هــم در برهه ای که فشــار تحریــم بخش های مختلف 
اقتصاد ایران را به چالش جدی کشــیده اســت هدر دهند و 
هیچ نهاد نظارتی و بازرســی هم نســبت به عملکرد آن ها 

واکنش نشــان ندهد و پاسخ گوی هیچکس نباشند؟
حال ســؤال اصلی این اســت که ضرر و زیان هنگفت مالی 
مربــوط به قــرارداد مارک ویلموتــس در دوران مدیریت 
مهدی تاج که طبق اساســنامه فدراســیون فوتبال که یک 
نهــاد غیردولتی تلقی شــده بایــد از جیب چه فرد یا نهادی 

پرداخت شود؟
فعــاًل قــوه قضاییه به عنوان باالتریــن نهاد نظارتی به این 
پرونــده ورود کــرده و خبرهای خوبی درباره رســیدگی به 
عملکرد خاطیان به گوش می رســد. اگر تالش های ایرانی 
برای رفع این محکومیت جوابگو نبود، امید اســت که قوه 
قضاییه در یک رسیدگی قضایی علنی تمام این خسارت را از 
مسببان آن بگیرد تا عبرتی برای سایر مدیران ورزش شود.
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 ۲6 مــورد زیــر اطالعاتــی راجع به نقاط مختلف تاریخی، مقایســه 
گذشــته با زمان حال و آمارگیــری ای از بعضی رویدادهای تاریخی 

اســت. در ادامه با ما همراه باشید.
 ۱ـ  انســان ها نســبت به آنچه در بیشــتر طول تاریخ بوده اند، در ۱۰۰ 

ســال گذشته ۵۰% سنگین تر و ۴ اینچ بلندتر شده اند.
 ۲ـ  در ۵ هزار ســال تاریخ تمدن بشــری فقط یک بیماری ریشــه 

کن شده: آبله
 ۳ـ  وقتی کریســتف کلمب آمریکا را کشــف کرد، همان موقع ۹۰ 
میلیون نفر که برابر با یک ســوم جمعیت جهان می شــده در آن قاره 

ساکن بوده اند.
 ۴ـ  Leif Erikson اولین اروپایی ای اســت که حتی ۵۰۰ ســال 

قبل از کریتف کلمب وارد شــمال آمریکا شد.
 ۵ـ  ما در حال حاضر در صلح آمیز ترین قســمت تاریخ بشــیریت 

زندگی می کنیم.
 6ـ  جنــگ جهانــی اول ششــمین جنــگ مرگبــار در تاریخ دنیا به 

حساب می آید.
 7ـ  جنگ افغانســتان طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا به حســاب 

می آید.
 ۸ـ  در سال 6۳6 بعد از میالد، یک ابر گرد و غبار در کل دنیا ایجاد 
شــد که باعث پوشــاندن و مسدود شدن خورشید به مدت یک سال و 

نتیجتًا ایجاد قحطی و بیماری در کل دنیا شــد.
 ۹ـ  در تمام تاریخ بشــریت حدود ۱۰۰ میلیارد نفر مرده اند.

 ۱۰ـ  فــوران آتشفشــان Krakatoa در ســال ۱۸۸۳، بلندرتین 
صدایــی بود که در تاریخ ثبت شــده کــه تا ۴۸۰۰ کیلومتری آن هم 

شنیده شده بود.
 ۱۱- ازدواج بیــن نژادهــای مختلف در بیشــتر طول تاریخ آمریکا از 

۱776 تا ۱۹67 ممنوع بوده اســت.
 ۱۲ـ  اهرام مصر توســط کارگران مزد بگیر ســاخته شــده اســت نه 
بردگان. این افسانه ای است که توسط Herodotus مورخ یونانی 

بیان شده است.
 ۱۳ـ  بریتانیایی هــای عصــر یخ بندان از جمجمٔه انســان به عنوان 

فنجان استفاده می کردند.
 ۱۴ـ  اولین تصادف ماشــین در ســال ۱۸۹۱ در اوهایو اتفاق افتاد.

 ۱۵ـ  دموکراســی یونان باســتان که اولین دموکراسی دنیا به حساب 
می آید فقط ۱۸۵ ســال به طول انجامید.

 ۱6ـ  کریســمس تا ســال ۱۸۳6 در آمریکا غیرقانونی بود، چون یک 
جشــن غیر مذهبی )غیر مسیحی( به حساب می آمد.

 ۱7ـ  در بین ســالهای ۱۵۳۰ تا ۱7۸۰ بیش از یک میلیون اروپایی 
به عنوان برده به آفریقای شــمالی فروخته شدند.

 ۱۸ـ  ۳۰ هــزار کــودک دواطلب یک جنــگ مذهبی کودکان برای 
تصرف اورشلیم در سال ۱۲۱۲ پس از میالد شدند که بیشترشان در 

ســفر مردند یا به عنوان برده فروخته شدند.
 ۱۹ـ  کل انســانهای کشــته شــده در جنگ در کل تاریخچٔه بشریت 

بین ۱۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد تخمین زده شــدند.
 ۲۰ـ  اگــر کل تاریــخ زمین را ۲۴ ســاعت در نظــر بگیریم، ۴ صبح 
حســات بوجود آمده، ۱۰: ۲۴ گیاهان بوجود آمدند، دایناســورها ۱۱: 

۴۱ منقرض شــدند و تاریخ بشــر از ۱۱: ۵۸: ۴۳ بوجود آمده.
 ۲۱ـ  امپراطوری روم بزرگترین امپراطوری تاریخ نبوده اســت بلکه 

۲۸ امین بوده است.
 ۲۲ـ  تعداد افرادی که امروزه در بردگی هســتند بیشــتر از هر زمان 

دیگری در طول تاریخ است.
 ۲۳ـ  حدود 7 درصد تمام جنگ ها در تاریخ با انگیزٔه مذهبی انجام شده.

 ۲۴ـ  در طول جنگ جهانی دوم هند بزرگترین ارتش داوطلب را در 
تاریــخ دنیــا ایجاد کرد، بیش از ۲ و نیم میلیون نفر

 ۲۵ـ  در دهــٔه ۱۸۰۰، مــردم مومیایی میفروختند و مهمانی باز کردن 
مومیایی راه می انداختن!!

 ۲6ـ  دورٔه زندگــی کلئوپاتــرا بــه اختراع آیفون نزدیک تر اســت تا 
ساختن اهرام مصر.

 26 دانستنی تاریخی
که برایتان جالب خواهد بود!

نهال�سهیلی�فر
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کرونا و تحریم ها شرایطی سختی 
را بــر مردم تحمیل کرده حال اگر 
فردی در خانواده ای نیاز مداوم به 
تجهیزات پزشــکی یا توانبخشی 
داشته باشد، نیازهای معیشتی در 
اولویت قــرار می گیرند، بنابراین 
برای یک پدر یا مادر نیمه شنوا در 
خانــواده ای با درآمد کم، چاره ای 
نمی مانــد جز آنکــه جهت تأمین 
ایــن نیازهــا و خــورد و خوراک، 
موهبت شنیدن از طریق سمعک 
را نادیــده بگیرد و در جهان بدون 
صــدا تالش کند تا چرخ زندگی را 
بچرخاند. حس شــنیداری در کنار 

بینایی، بویایی، چشــایی و بســایی، حواس پنجگانه انسان را تشکیل 
می دهند و نقش بســزایی در فرآیند یادگیری و تحول شــناختی دارد 
اما اهمیت دیگر آن از بُعد اجتماعی، برقراری ارتباطات و بهره مندی 
از مزایای آن مانند یافتن شــغل در آشــفته بازار فرصت های شــغلی 

ایران امروز است.
طی هفته های اخیر اعالم شــد که قیمت ســمعک پنج برابر افزایش 
یافتــه، هرچنــد که برخی مســئوالن این خبــر را تکذیب کردند اما 
نمی توان این خبر را که »تجهیزات توانبخشــی شــامل ارز نیمایی 
نمی شــوند و این مســاله در گرانی چندبرابری این تجهیزات نقش 

داشته است« انکار کرد.
کنار گذاشــتن ســمعک به دلیل گرانی آن، می تواند تبعات مختلفی از 
تأثیر در تشــدید مشــکالت شنیداری و گفتاری فرد تا از دست دادن 

شغل داشته باشد.
داِد�ناشنوایان�از�هزینه�های�سمعک���

افــراد بســیاری با ابــراز گالیه 
از گرانــی ســمعک، هزینه های 
سرســام آور تأمین باتری و تعمیر 
سمعک و فراهم نبودن تسهیالتی 
از جانــب دســتگاه های ذیربط از 
جمله بهزیســتی برای برآوردن 
نیاز آنها خواســتار درنظر گرفتن 
تســهیالتی برای رتق و فتق این 

امور شدند.
پروین صنوبری از اعضای کانون 
ناشــنوایان از جمله این افراد است 
کــه می گویــد: به دلیــل گرانی 
ســمعک، شــرایط خیلی سختی 
دارم، طی 6 ماه گذشته و در شرایط 
کرونا، ســمعکم خراب بود. با همســرم که بیماری قلبی دارد، برای 
تعمیر ســمعک رفتم گفتند دیگر خراب شــده است و تعمیر نمی شود.

وی می افزایــد: با این حقوق ها که دیگر نمی شــود ســمعک خرید. 
همسرم بازنشسته است و دو دختر بزرگ دانشجو دارم. با این اوضاع 
متوجه شــدم توان خرید ســمعک ندارم و مجبور شدم با یک سمعک 

سر کنم. خیلی اذیت شدم.
صنوبری خاطرنشــان می کند: برای تعویض قالب سمعک ۱6۰ هزار 
تومان و برای تعویض شــلنگ ســمعک ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان باید 

هزینه دهیم، باتری ســمعک هم که بســته ای ۵۰ هزار تومان است.
ناشنوایان�چشم�به�راِه�تسهیالت���

ایــن مادر نیمه شــنوا ادامه می دهد: نمی دانیم کجــا مراجعه کنیم. 
بهزیســتی می رویم می گویند که بودجه نداریم، پس به کجا مراجعه 
کنیم. در حال حاضر همســرم با اینکه بیمار قلبی و بازنشســته است 
به خاطر بیماری، شــنوایی اش خیلی کم شــده است. برای او هم باید 

ناشنوایان و آشفته بازار سمعک

زینب�مهدوی
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ســمعک تهیه کنیم. حاال مانده ایم که چه کار کنیم. با این که نیمه 
شــنوا هســتم امور کار و زندگی مانند امور خرید خانه روی دوش من 

است، چون همسرم بیمار است.
صنوبری با اشــاره به مشکالت سمعک دیگر دوستان ناشنوای خود 
می افزاید: وقتی خودم ســمعک ندارم به کســی هم نمی توانم کمک 
کنم. نه بهزیســتی کمکمان می کند و نه وام و تســهیالتی در اختیار 

ما قرار می دهند.
وی با بیان اینکه بســیاری از ناشــنوایان مســتأجر هســتند، اضافه 
می کند: اکنون از یک ســمعک اســتفاده می کنم اما آن یکی سمعک 
من نیز فرسوده است. نمی دانم باید چکار کنم و به کجا مراجعه کنم.

خرابی�زود�به�زود�باتری�های�سمعک���
این عضو کانون ناشــنوایان با اشــاره به هزینه های باتری و تعویض 
قالب و فرســوده شــدن ســمعک می گوید: ما ناشنوایان چه گناهی 
کردیم که با این دالر ۲۵ تا ۲6 هزار تومان در چاه گرانی ســمعک 
افتاده ایم. واقعًا نمی دانم به کجا مراجعه کنیم. باتری های ســمعک 
زود به زود خراب و تمام می شود. شاید هم باتری تاریخ گذشته به ما 
می دهند. صنوبری تصریح می کند: بهزیســتی رفتم و گفتم سمعک 
می خواهم، گفتند همان یک بار که به شما سمعک دادیم، برای شما 
کافی اســت، گفتم پس باتری ســمعک بدهید، گفتند نه، عرضه آن 
قطع شــده اســت. گفتم خب باتری ها خراب شــده، دوباره با قیمت 
مناسب بدهید. وی گالیه مند اضافه می کند: گویا در حال حاضر همه 
با سمعک و قالب سمعک، دکان باز کرده اند اما نگاه نمی کنند که ما 
ناشــنوایان با چه مشــکالت و کمبودهایی مواجه هستیم و با حقوق 
ناچیزی که به زور به زندگی می رسد، چطور باید از پس هزینه های 

خرید و تعمیر سمعک برآییم.
قطع�ارائه�خدمات�باتری�سمعک�و�چند�برابر�شدن�مشکالت����

ناشنوایان
ســمیرا بهرامی یکی از مســئوالن کانون ناشنوایان ایران نیز در این 
رابطه می گوید: از زمان شــیوع ویروس کرونا، مشــکالت ناشنوایان 
چندبرابر شــده و مشــکالت تهیه ســمعک و باتری دارند البته این 
مشکل قبل از شیوع ویروس کرونا نیز وجود داشت. گویا بهزیستی 
قباًل خدمات باتری ارائه می کرده اما متاســفانه اکنون این خدمات 
ارائه نمی شــود و در ســال جدید، مشکالت جدیدتری مانند افزایش 

قیمت دالر برای تجهیزات توانبخشــی آمده است.
وی می افزاید: تورم شــدید شــده و برخی ها دو گوش و برخی ها یک 
گوش به سمعک نیاز دارد، هزینه ها سنگین است. این افراد هر هفته 
بایــد باتــری عوض کنند حاال اگــر در یک خانواده، بیش از یک نفر 
ناشــنوا داشــته باشد، یا فردی حقوق بگیر و بازنشسته باشد، برایشان 
خیلی سنگین است که هفته ای ۵۰ هزار تومان هزینه باتری سمعک 
را بدهد. بهرامی ادامه می دهد: ناشــنوایانی که شــغل آزاد دارند و با 

وضعیت شیوع کرونا شغلشان خوابیده است، چطور می توانند از پس 
هزینه ها برآیند. به طور مثال یکی از ناشــنوایان دســتفروش است و 
با شــیوع کرونا نتوانســته کاری کند. برخی ناشنوایان بیکار شدند به 
خاطراینکه بســیاری از شــرکت ها به علت کرونا، نیرو تعدیل کردند 

و ناشنوایان را کنار گذاشتند.
عوارض�جسمی�ناشی�از�کنارگذاشتن�سمعک�به�علت�گرانی���

این فعال حوزه ناشنوایان می گوید: شاید در خانواده ای، یک فرد شنوا 
باید خرج یک فرد ناشنوا را بدهد، به هر حال خانواده مخارج زیادی 
دارد و تا کی می خواهند هزینه های فرد ناشــنوای درون خانواده را 
متقبل شــوند. بیکاری که در ناشــنوایان بیداد می کند. ناشنوا هزینه 
سمعک را ندارد باتری را ندارد می ماند چکار کند، سمعک خود را کنار 
می گذارد و از آن اســتفاده نمی کند چون نمی تواند هزینه باتری آن 
را بپردازد و می گوید آن ۵۰ هزار تومان را به زخم زندگی ام می زنم. 
این مشکالت ریزی است که کانون ناشنوایان متوجه آن شده است 

و طبعًا مشکالت بیشتر است.
بهرامی می افزاید: در شــرایط کرونایی که قیمت ها چند برابر شــده، 
قیمت سمعک نیز چند برابر شده، وام هم برای بسیاری از ناشنوایانی 
که حقوق بگیر نیســتند، کارســاز نیســت. کم شنوایان اگر سمعک 
استفاده نکنند، ناخودآگاه لکنت زبان می گیرند و طرز صحبت کردن 
آنهــا تغییــر می کند. تعمیر ســمعک ها هزینه دارد و قطعات با توجه 
به افزایش قیمت دالر گران شــده اند. میزان شــنوایی اگر از مدتی 
از ســمعک اســتفاده نکنند، کاهش پیدا می کند و مشکالت دیگری 
برایشــان به وجود می آید. وی ادامه می دهد: متاســفانه بهزیســتی 
دیگر خدماتی به ناشــنوایان ارائه نمی دهد یا یک بار بیشــتر خدمات 
ارائــه نمی کنــد. تأمین اجتماعی برای عینک هر یک یا دو ســال، 
یــک بار هزینه ای برای عینک می دهند اما چطور بهزیســتی برای 
سمعک فقط یک بار خدمات ارائه می دهند. یا گاهی فقط به کودکان 
یــا ســالمندان می دهند و گاهی بین ایــن پاس کاری ها می دهند به 

هیچکدام نمی دهند.
دردسرهای�تأمین�سمعک�از�بهزیستی���

این مســئول کانون ناشنوایان می گوید: سمعک هایی که بهزیستی 
می دهد برای هر گوشــی مناســب نیســت یعنی شنوایی افراد نیمه 
شنوا و کم شنوا متفاوت است و شاید سمعک ارائه شده، برعکس به 
شنوایی آنها صدمه بزند. گاهی نیز سمعک بروز و خوب می دهد که 
بخشــی از هزینه آن را تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی می دهند 

اما بقیه هزینه آن را ناشــنوایان باید از کجا تهیه کنند.
بهرامی ادامه می دهد: سمعک گاهی آب در آن می رود یا آنکه سوخته 
و غیرقابل تعمیر می شود و اگر تازه بخواهند سمعک جدیدی بخرند، 
هزینه های زیادی دارد. گاهی برخی ناشــنوایان بیمه نیســتند و چه 

فرقی دارد، ســمعک را از بهزیســتی یا بیرون سازمان تهیه کنند.
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گزارشی از پاتوق شبانه معتادان در پایتخت

استخوان های الی زخم

»آبجی چند دقیقه بشــین کنارمون تا بهت بگم که قباًل ما 
ســری، تو ســرها داشتیم و مثل االن اونقدر بدبخت نبودیم 

که حتی جرئت خودکشــی هم نداشته باشیم.«
ناصر این جمالت را قبل از باال زدن لنگٔه شــلوارش برای 

وارســی زخم و خراش های زیر زانوی راستش گفته بود.
امــا بــه محض آنکه بتادین را روی زخم پایش ریخت دیگر 

ابایی نداشــت که صدای ناله، فحش و غرولندش از پاتوق 
شبانٔه مصرف مواد او و ۱۰ مرد و زن دیگر در میدان شوش 

تهران هم، آن طرف تر برود.
وقتی توصیه کردم بتادین را نباید مستقیمًا روی زخم بریزی، 
خشــمگین تر از قبل گفت؛ مگر جان یک معتاد برای کسی 
ارزش دارد؟ با عصبانیت ادامه داد؛ در جریان یک درگیری، 

فاطمه�صابری
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ضرباتی به پایش وارد شــده و ۱۰ روزی اســت پایش درد و 
خونریــزی و عفونت دارد اما پولی برای درمان ندارد.

از یاد می برد که دعوت به شنیدن حرف ها از سوی او بوده و 
با خشم و عصبانیت فریاد می زند؛ این شده زندگی همٔه ما. 
که نه دیدن داره و نه شــنیدن. وگرنه کدام عاقلی خوشــش 
می آید که شــب را در پارک ها و خیابان ها به صبح برســاند. 
آنهم در شــرایطی که اگر چند بار ماموران نیروی انتظامی، 
مواد مخدر و شــهرداری ســراغت نیایند ممکن است هدف 

یک معتاد نشــئه یا در خماری مواد قرار بگیری.
ناصر ۴۵ ســاله و اهل بندرعباس اســت. بعد از ســاعت ۱۲ 
شب همراه ۱۰ مرد و زن دیگر در حاشیه یکی از پارک های 

محدوده میدان شــوش در حال مصرف مواد مخدر است.
جایی که آن ها مانند خانواده ای که برای تفریح بســاط چند 
ساعته را در پارک پهن می کنند با لوازم مخصوص مصرف 

مواد مخدر مانند
پایپ، فندک اتمی، گاز پیک نیک کوچک، وافور، ســنجاق 
و سیخ در گوشه و کناره هایی که برایشان امن است، بساط 
عیش شان را پهن می کنند و با َدم های عمیق دودی که قرار 
اســت نشئه شــان کند را به ریه می فرستند. کار بعضی شان 
مانند »کریم« از ُپک و َدم و بازدم گذشته و به سرنگ نیاز 
دارند تا مســتقیمًا مواد را در رگ های دســت و پای نحیف 
شده شان تزریق کنند. در این جمع ویروس کرونا همچنان 
یک شــوخی سطحی حســاب می شود حتی اگر از بین هم 

بساطی هایشــان هم قربانی گرفته باشد.
�32سال�زندگی�با�دود�و�دم���

در ایــن پاتــوق ۱۰ نفره، ناصرکه چند ماهی اســت امتداد 
آوارگــی اش را از بندرعبــاس بــه تهران کشــانده مدعی 
بیشــترین ســال های مصرف مواد می شود و می گوید؛ ۳۲ 
ســال گذشــته را درگیر مصرف تریاک و اخیراً هروئین بوده 

است.
کمی که از درد پای زخمی و تتوکرده اش کم می شود توضیح 
می دهد؛ از ۱۴ ســالگی یعنی زمانی که مصرف مواد را هم 
شــروع کرده بودم کار می کردم و همیشــه آنقدری پول در 
می آوردم که لنگ مصرف نباشــم. برای همین در خانواده 

و جامعه هم اعتبارم را داشــتم.
پیمانکاری�که�کارتن�خواب�شده���

او مدعی می شــد که به دلیل مهارت در جوشــکاری سال ها 
بــه عنوان پیمانکار در پروژه های مختلف از جمله اســکلٔه 

شــهید رجایی بندرعباس کار کرده. ســرش را باال می آورد 
و می گویــد؛ باورت نمی شــود کــه ۹۰ کارگر زیر نظرم کار 

می کردند اما حاال حال و روزم این اســت؟
بدون آنکه منتظر تائید یا رد حرف هایش بماند ادامه می دهد؛ 
ایــن را هــم باور نمی کنی که 7 کیلومتر از ریل های مربوط 

به اســکلٔه شهید رجایی را خودم عوض کردم؟
ناصــر که در حــال حاضر هروئین مصــرف می کند ادامه 
می دهد؛ مگر کســی هست که از دربدری و کارتن خوابی و 
تحقیر راضی باشــد؟ اما امثال من اگر تَرک هم بکنند چه 
فایده ای دارد؟ دوباره باید در گوشــه ای ِکز کنیم. چون نه 
کســی حاضر اســت به ما اعتماد کند و نه حتی خانواده های 

اکثــر افراد درگیر با اعتیاد آن ها را می پذیرند.
مردی�که�دزدی�اش�را�فریاد�می�زند���

ناصر، »کریم« یکی از معتادان چمپاتمه زده که سرش بین 
پاها و زمین مانده را نشان می دهد و می گوید؛ ببین از این آقا 
که امضای رفتنش را گرفته تا ما، از مواد مخدر و وضعیت مان 
بیزاریم. اما مگر حق انتخاب یا راه برگشتی داریم؟ او در پاسخ 
این سؤال که هزینه مصرف مواد و خوراکش را از چه راهی 

تأمیــن می کند با صدای بلند می گوید؛ »دزدی می کنم«.
تعجب یا سرزنش برایش تفاوتی ندارد و غرولندکنان ادامه 
می دهد؛ مگر یک معتاد طرد شــده راهی جز این دارد؟ این 
که افراد درگیر با اعتیاد می گویند از راه جمع کردن ضایعات 
و زباله هزینه های مصرف موادشــان را تأمین می کنند اگر 
هرروز حاِل آن کار ســخت را داشــته باشند، نهایتًا برایشان 
نوعی کمک هزینه اســت و نه راه اصلی تأمین هزینه های 

اعتیاد.
به�چه�امیدی�ترک�کنم؟���

ناصر که می گوید هیچ دلخوشــی برای برگشــتن به خانه 
ندارد. دلیلش را اینگونه به عصر ایران توضیح می دهد؛ وقتی 
زنی که ۲۰ ســال با تو زندگی کرده اما بعد از ورشکســتی 
مالــی تَرَکت می کند و طــالق می گیرد و ۲ فرزند که یکی 
دانشــجو و یکی دبیرستانی است یادشان می رود که پدری 
داشته اند، چرا من باید برای تَرک مواد مخدری تالش کنم 

کــه حداقل لحظاتی به من آرامش می دهد.
 ناصر عالقه ای به شنیدن جمالتی مانند این که مصرف مواد 
طی حدود دو دهه بر زندگی و روح و روان و اعتبار همسر و 
فرزندانت هم تأثیر منفی گذاشــته، نشان نمی دهد. عجیب 
نیســت که او وســط یک پاتوق شبانه مصرف مواد نخواهد 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 7251

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

شــنوندٔه آمارهایی مبنی بر اعتیاد حدود ۳ میلیون ایرانی و 
درگیری مستقیم بیش از ۲۰ میلیون تَن از جمعیت ایران با 
مواد مخدر باشد. موادی که فقط با دود و دم یک نفر همراه 
نیســت و در دل خود طالق، همسر و فرزندآزاری، کودکان 
بی شناسنامه، بیماری های مقاربتی و هزینه میلیاردی ترک 
دوره ای و چند باره مواد مخدر در مراکز دولتی و خصوصی 

را هم به دنبال دارد.
ُچرتی�که�پاره�نشد���

در تمام لحظاتی که ناصر مشغول فریاد و صحبت با صدای 
بلند بود کریم که به گفتٔه دیگر افراد حاضر در پاتوق بیشتر 
از ۴۰ ســال ســن داشــت همچنان در حال ُچرت زدن بود. 
امکان دیدن صورتش نبود اما دســت و پا و کمر خمیده اش 
نشــان می داد که به شــدت کمبود وزن و سوءتغذیه دارد و 
به معنای عینی کلمه چیزی جز پوســت و کمی اســتخوان 
از او باقــی نمانــده بود. کریم هم جزء آمار بیش از ۱۹ هزار 
معتاد متجاهر و کارتن خواب تهران است. وضعیت او نشان 
می داد شــانس چندانی برای ادامٔه زندگی ندارد و احتمااًل 
در میان فوت شــدگان بی نام و نشــان ناشی از سوءمصرف 
مــواد مخــدر در نیمه دوم ســال ۹۹ باشــد. کریم به دلیل 
تزریق هــای مکــرر مواد مخدر، دیگر رگی برای فرو کردن 
سرنگ ندارد و در ماه های اخیر، هروئین را داخل عضله های 

خود تزریق می کند.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سه ماهه اول سال 
۹۹، هــزار و ۱۵۳ نفــر در ایــران جان خود را بر اثر اعتیاد از 

دست دادند.
سوءسابقه�به�جای�مدرک�شناسایی���

علیرضا که پایپ به دســت کنار کریم نشســته بود بدون 
مقدمــه می گویــد؛ تابه حال چند بــار مواد را ترک کرده ام. 

همیشــه که مثل االن عالف نبودم.
او کــه تجربٔه مصرف مــواد در اکثر پاتوق های معتادان در 
تهران از فشافویه، شوش، هرندی، دروازه غار تا درٔه فرحزاد و 
خالزیر را داشته روزهای پرامید پس از ترک را هم فراموش 
نکــرده؛ چنــد بار رفتم بنگاه ها و شــرکت های کاریابی اما 
مدارک شناسایی می خواستند که ندارم؛ یا عدم سوء سابقه 
درخواســت می کنند که تا دلتان بخواهد سوءسابقه داریم.

با صدای بی رمق و تغییر آوای بعضی کلمات ادامه می دهد؛ به 
نظر شما طبیعی نیست که ما دوباره برگردیم سمت پاتوق های 
مصرف مواد مخدر و دوســتانی که بدون هیچ برگه و اوراق و 

ضامنی ما را در جمع شون می پذیرند؟
در پاتوق شبانٔه مصرف مواد مخدر این جمع، محمود ۳۱ ساله 
که مصرف هروئینش تازه تمام شده با کلمات بریده بریده که 
روشن نیست ناشی از تاثیرات لحظه ای مصرف مواد است یا 
اثرات بلند مدت آن توضیح می دهد که ســه ســال قبل بعد از 
ورود به تهران تمام مدارک شناسایی ام که در یک پالستیک 
مشکی بود را در سرویس بهداشتی جا گذاشتم و از آن موقع 

آواره خیابان ها هستم.
اهل مالیر همدان است و می گوید بیکاری من را از خانه ام در 

مالیر، خیابان خواب گوشه و کنار تهران کرده است.
او می گویــد کــه هزینه مصرف مــوادش را از راه جمع آوری 
ضایعات بازیافتی تأمین می کند و تا هوا گرم اســت گوشــه 
خیابان ها می خوابد و بعد از ســرد شدن هوا به گرمخانه های 
شــهرداری و بهزیســتی تهران می رود و یــا در پاتوق های 
مصــرف،  کنــار دیگر افراد درگیر با اعتیاد شــب را به صبح 

می رساند.
کرونا؟�ما�شیر�فاسد�می�خوریم���

این سؤال که زمستان ها و در دمای گاه تا ۱۰ درجه منفی صفر 
تهران در خیابان می خوابید و زنده می مانید با خنده های تلخش 
همراه می شود و می گوید تحمل دمای هوای سرد و گرم برای 
شــما عجیب است؟ بطری شیر تاریخ مصرف گذشتٔه پاتوق 
را نشان می دهد که چند روز از انقضای مصرفش گذشته بود 
و یــک جرعــه از آن باقی بود. می گفت امروز چند نفر از ما از 
همین شیری که فاسد است و به خاطر گرمای هوا شبیه پنیر 
شده را خوردیم اما همٔه ما سالم هستیم. با خنده می گوید بعد 

ما را از کرونا می ترسانند.
معتادان�کارتن�خواب���

حرف هایش نشان می دهد که تجربه مصرف انواع مواد غذایی 
تاریخ مصرف گذشــته و پســماندهای غذایی در سطل های 

زباله را دارد.
می گوید خیلی وقت ها غذاهایی که می خوریم به ســگ هم 
بدهیــد نمی خــورد اما ما می خوریم و زنــده هم می مانیم. با 
کنایه می گوید در واقع بدن ما جوری شــده که اگر غذاهای 
تازه بخوریم با ما ناســازگار می شود و غذاهای تاریخ مصرف 

گذشته به بدن ما می سازد
دوست�دارم�توهین�کنندگان�را�بُُکشم���

بســاط مصرف شیشــٔه مهدی کنار چرخ دســتی حامل دو 
پالستیک لباس و وسایل شکسته و زوار درفته ای پهن شده 



73

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51

که از ســطل های زباله پیدا کرده بود. مهدی ۳7 ســاله که 
هنوز مصرف شیشــٔه شبانه اش را شروع نکرده بود از توهین 
و تحقیرهای مداوم روزانه مردم در خیابان ها شکایت داشت 
و اینکه تعدادی از مردم در حال رد شدن از خیابان به افرادی 

مثل او با کلماتی تحقیرآمیز متلک می گویند.
تارهای بهم چســبیده و پر از خاک و چربی موهای ســرش 
نشــان می داد روزهای زیادی اســت که حمام نرفته و جای 
جای تیشــرت آبی رنگ اش هم پاره و پر از لک بود. با لحن 
گالیه وار صحبت هایش را اینگونه ادامه داد؛ ما که از خانواده 
و وســط روســتا و شهرها به حاشیه ها رانده شده ایم اما گاهی 
که جایی می رویم و از کنار مردم رد می شــویم خودشــان را 
کنار می کشــند تا هیچ تماســی با ما نداشته باشند و خدا نکند 
لباس یا وسیله ای که در دست مان است با کسی برخورد کند. 
چــون بدتریــن رفتارها را با ما می کنند. جوری که انگار تمام 
مرض های جهان را به آن ها منتقل کرده ایم. می گوید به خاطر 
این رفتارها دلم می خواهد کسانی که توهین می کنند را بُکشم.

زمزمه می کند؛ درسته معتاد و کارتن خوابیم اما خب همچنان 
انســانیم. در حال آماده ســازی پایپ برای مصرف شیشــه 
جمالتــش را پــی می گیرد؛ واهلل آگه یه ذره جیگر داشــتیم 
تــا حــاال خودمونو خالص کرده بودیم و از این زندگی راحت 
می شــدیم. فکر می کنید ما هیچ چیزی نمی فهمیم و از این 

اوضاع خیلی خوشحالیم؟
فاز�توهمات�منفی���

مرد معتادی که کمی آنطرف تر و پشت به او نشسته می گوید؛ 
آبجی ولش کن. چند دقیقه بعد از مصرف شیشــه بیا بشــین 
پای حرفاش ببین چه عشــقی به مردم و هر داغان آبادی که 
باشیم پیدا می کنه. انگار در بهشت لم داده. االن فاز توهمات 

بدبینانه پیدا کرده.
وحید که تازه تزریق هروئینش را تمام کرده نزدیک می شود 
و می گوید؛ ببین اگر بحث کار هســت من آدم فعالی هســتم 
و وقتم هم آزاد است. گردنش به طرز عجیبی باریک شده و 
پیراهنی که چند سایز برایش بزرگ است بر تَن نحیفش زار 
می زند. چند ثانیه بعد انگار از پیشنهادش پشیمان شده باشد 

گفت؛ »البت کارت ملی هوشمند نََرما، مانع نی؟«
کارتن�خوابی�با�دو�همسر���

ایرج که مردی قد بلند با چهره ای آفتاب ســوخته و اندامی 
الغر اســت وحید را در حالتی شــبیه هل دادن کنار می زند 
و دســته ای کارت نشــان می دهد و می گوید؛ ولش کن من 

اینهمه کارت دارم. با نشــان دادن یک کارت مدعی می شود 
که کارمند شبکه بهداشت ایالم است و کارتی دیگر را نشان 

دهندٔه درگیر بودنش با سرطان ریه می داند.
می گوید امروز آمده بودم تهران که برای اورژانس ۱۱۵ ایالم 
آمبوالنس ببرم. اما وقتی من از سرطان درد می کشیدم یک 
دزد جیبم را خالی کرد تا من شــب جایی را برای ماندن جز 

کنار پاتوق معتادان نداشته باشم.
ایــن کــه حرفهایش چند درصد برای من و دیگران باورپذیر 
است یا خیر چندان اهمیتی برایش ندارد که کسی سؤال کند 
وقتی مدارکت را دزدیده اند آیا امکان تماس تلفنی با خانواده 
یا همکارانت را هم نداری که به شــهر ادعای ات برگردی یا 
به اداره ای که قرار بود آمبوالنس مدنظر را برایت آماده کنند 
بروی و ســاکن مســافر خانه شوی. شاید امیِد ایرج این است 
که کسی دست به جیب شود و بگوید این پول را بگیر و کرایه 
برگشت به َشَهرت را بپرداز و هزینه مصرف چند وعده موادش 

هم اینگونه تأمین شود.
بــدون گرفتن پول روایت زندگی ادعای اش را اینگونه ادامه 
می دهد؛ دو زن و ســه بچه دارم. یکی از خانم هام با دو بچه 
همدان زندگی می کنه و او یکی هم با بچه مون در مالیر است.

او که دقایقی قبل گفته بود امروز به تهران آمدم گویا فراموش 
کرده باشــد ادامه می دهد؛ چند روز اســت که در این شــهر 
آواره شــده ام. امــا همکارانم هم به مــن اعتماد نمی کنند و 
پول قرض نمی دهند. توضیح می دهد سرطان حنجره دارم و 
هزینه های درمانش سنگین است. دوباره به سراغ آمبوالنس 
ادعایی اورژانس می رود و می گوید می دونی چرا قبول نکردم 
آمبوالنس رو از وزارت بهداشــت بگیرم؟ چون مجهز نبود و 

امکاناتی نداشت.
اینکــه ایرج چند روایت دیگر برای اعتیاد و کارتن خوابی اش 
دارد به وضعیت مصرف مواد مخدرش بســتگی دارد. اما در 
تاریک روشــنای پاتوق مصرف موادی که ایرج هم حضور 
داشــت و تاریخ مصرف مواد غذایی و کرونا دستمایه شوخی 
بود تخمین تعداد فوت شدگان جمع طی روزها و ماه های آینده 
سخت نبود. کسانی که ویروس کرونا را دست می اندازند اما با 
مصرف مواد مخدر هر سال بیش از ۴ هزار تَنشان که اغلب 
از نیروهــای جــوان جامعه اند به زیر خروارها خاک می روند. 
آنهم در شرایطی که بسیاری شان به دلیل طرد شدن یا فرار 
خودخواسته به پاتوق های مصرف مواد مخدر هنگام مرگ و 

دفن هم هیچ نام و نشانی ندارند.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 7451

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی
جدول

1

2

3

4

5

6

7

11

10

9

8



75 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 51

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

رمز جدول شماره قبل:
فاصله اجتماعی

به 3 نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت 
جــدول را برای ما ایمیل کنند مبلغ یک میلیون 

ریال به صورت نقدی اهدا می شود.
ofoghetazeh@gmail.com 

بل
ه�ق
مار

�ش
ول

جد
ل�
ح

اسامی برندگان 
بهاره اکبرزاده

پویان امانی
محمد صلح پیشه



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ مرداد ماه 1399 / شماره 7651

Bilingual Economic Monthly  

which has set up a special team to assassinate 
Iraqi activists in order to destabilize the country 
and create clashes among Shia groups in Basra 
province.”
Asked to evaluate the US measures in the 
southern provinces of Iraq, he said “The US is 
making efforts to extend the lock-down in Iraq. 
The lock-down is actually to the detriment of the 
citizens of Basra and the southern provinces. By 
this measure, the Americans mean to target the 
education sector.”
He went on to add, “The Americans are seeking 
to carry out widespread sedition in the Shia-
populated areas through their elements and 
mercenaries, especially the corrupt Saudi media 
and the Alhurra network in Iraq and other such 
satellite channels.”

About a recent trilateral meeting between Iraqi, 
Jordanian, and Egyptian officials in the midst of 
the normalization of relations between the UAE 
and the Zionist regime, he said “The trilateral 
meeting attended by Iraqi Prime Minister 
Mustafa al-Kadhimi, Jordanian King Abdullah 
II and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, 
was very humiliating because not a single word 
was uttered about the normalization of relations 
between the UAE and the Zionist enemy.”
He went on to add, “They have forgotten the 
rights of the Palestinians that have been usurped 
by the Zionist regime.
As Iraqi tribes, we strongly condemn the 
normalization of relations with the Zionist 
regime and declare our support for our brothers 
in Palestine.”
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‘US embassy 
coordinating 

assassinations 
of Iraqi 
activists’

Secretary-General of the Tribal 
Council of Southern Iraq, Muhammad 
al-Danbus, told MNA that the US 
embassy in Baghdad is home to an 
assassination cell targeting Iraqi 
activists.
The US measures to create civil strife 
in Iraq and fan the flames of sedition 
in this country are no secret to 
anyone. In recent days, the southern 
provinces of Iraq, especially the 
province of Basra, have been the site 
of heightened tension and riots under 
the mask of popular protests.

However, it seems that the protests in Basra 
have become a cover for some rioters in order 
to destroy public property and aggravate the 
situation by creating unrest in this region.
In the midst of these protests, the assassination 
of a number of Iraqi activists by unknown agents 

has worsened the situation in Basra.
To shed more light on these developments, the 
Mehr News Agency conducted an interview with 
the Secretary-General of the Tribal Council of 
Southern Iraq, Muhammad al-Danbus.
Asked to comment on the recent developments 

in Basra and other southern provinces, and 
the US involvement in the assassination of 
Iraqi activities, he said, “the US consulate, 
government, and embassy are trying to target the 
Shia-populated areas by inciting sedition among 
the Shia groups in Basra and Nasiriyah.”

the US consulate, government, and embassy 
are trying to target the Shia-populated areas by 
inciting sedition among the Shia groups in Basra 
and Nasiriyah.
He went on to add, “The assassinations in Iraq 
are actually carried out by the US embassy, 

  By Fatemeh Salehi

the US involvement in 
the assassination of 
Iraqi activities, he said, 
“the US consulate, 
government, and 
embassy are trying 
to target the Shia-
populated areas by 
inciting sedition among 
the Shia groups in 
Basra and Nasiriyah.”
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Only the Dominican Republic voted in favor of the 
draft besides the United States. China and Russia 
voted against the text, and the remaining 11 Security 
Council members, including the European allies of 
the United States, abstained.
The United States, which unilaterally announced its 
withdrawal from the Iran nuclear deal in May 2018, 
has repeatedly claimed it will invoke the “snapback” 
mechanism within the Security Council should its 
draft resolution fail to pass.
However, the lack of support, even by its western 
allies, shows the US has put itself into isolation 
through its unilateral approaches in the past two 
years.
To shed more light on the issue we discussed it 
with political science associated professor of Milan 
Catholic University of the Sacred Heart, Dr. Pastori 
Gianluca.
Here is the text of his interview:
Do you think Trump’s foreign policy has led to US’ 
global isolation? (As we saw that even Washington’s 
allies abstained from voting in favor of the arms 
embargo resolution on Friday.
I am not sure that we can talk about global 
isolation. The UN vote on the arms embargo proves 
Washington’s weakness on one specific topic, not 
on its whole agenda. It is true that, under Donald 
Trump, the US relations with its allies somewhat 
deteriorated, but not to the point of pushing the 
country in a corner.
Can this result be translated as the world’s “no” vote 
the US unilateralism?
The crisis of US unilateralism is not so recent. 
It is some years that Russia’s assertiveness and 
the new role of China are making the global 
system increasingly multipolar. Again: I will not 
overestimate the significance of the UN vote. It was 
not a referendum on Washington’s international role 
but a decision on a specific aspect of its foreign 
policy.
Do such interventionist approaches undermine the 
‘leadership role’ the US has been seeking in the 
international arena?

Challenges to US leadership are not a new 
phenomenon. In the UN, too, their role is declining, 
largely due to Trump’s critical approach to 
multilateralism. In this perspective, the US’ inability 
to engage its traditional allies is the main problem 
that the county must face. On the other hand, the 
European decision not to vote against the embargo 
but just to abstain, although it did not change the 
result, can be a message sent to Washington that 
Europe is still open to a dialogue.
How do you assess Trump’s policies and measures 
towards Iran? Have they been successful in pushing 
the US’ intended plans forward?
Trump coherently pursued his aim to scrap the 
JCPOA and put maximum pressure on Iran. I am 
not sure this is the best strategy to promote the US 
interest in the [Persian] Gulf and the Middle East 
but, in Trump’s perspective, all decisions have been 
correct. Even the UN vote is not a total defeat, since 
the US can now appeal to the ‘snapback clause’.
Do you think such moves by Trump are aimed at 
improving his position in the coming presidential 
election?
Traditionally, US-Iran relations are a sensitive issue, 
and being ‘tough on Iran’ is perceived as politically 
rewarding. However, I don’t think that the coming 
elections are the main reason behind Trump’s 
moves. Donald Trump is in a difficult position, but I 
think that his electoral strategy, today, focuses more 
on the domestic than on the international agenda.
Since Washington is the only party that has 
withdrawn from the 2015 nuclear deal, do you think 
it can legally push forward its ‘snapback’ plans 
against Iran?
The EU position is that, since the US is no more 
party to the JCPOA, it cannot invoke a JCPOA’s 
clauses. Theoretically speaking, the position is 
sound. However, JCPOA is, first of all, a political 
agreement, and its legal dimension is less important 
than the US will of challenging it. In my opinion, 
Washington will invoke in any case the ‘snapback 
clause’, also because it cannot passively acquiesce 
to the UN decision.
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US role in UN declining due to 
Trump’s approach: expert

Italian expert believes UNSC rejection 
of US bid to extend Iran’s arms embargo 
proves US weakness which is largely 
due to Trump’s critical approach to 
multilateralism.
Despite all its struggles for months, the 
hawkish US regime got rejected even 

by its allies over Iran’s arms embargo 
during a United Nations Security 
Council vote on Friday.
The UN Security Council 
overwhelmingly rejected a US bid to 
extend an arms embargo on Iran on 
Friday, which is due to expire in October.
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it is a concern that Saudi Arabia 
is not being transparent. If it 
has not informed the IAEA 
about its facilities, that may be a 
violation of its NPT safeguards 
commitment. You may recall 
that the IAEA Board declared 
Iran in violation because it had 
not informed the IAEA of its 
enrichment program before it 
became public in 2003.
With regard to the view within the 
Trump White House, President 
Trump does not care about 
international law. He divides 
the world into his friends and 
enemies – often depending upon 
whether they provide profitable 
business to him and his family. 
Friends like Saudi Arabia can do 
whatever they want. Enemies like 
Iran should be punished whether 
they have violated international 
law or not.
Congress has a more balanced 
view and has been fighting with 
the Trump White House about 
“turning a blind eye” toward 
Saudi Arabia’s transgressions, 
including Saudi Arabia’s war 
crimes in Yemen and its murder of 
the journalist, Jamal Khashoggi.
The State Department position 
is between. Secretary Pompeo 
supports the White House 
and the professionals support 
international law.
Despite the fact that Saudi 
Arabia is a member of NPT and 
has a comprehensive bilateral 
safeguards agreement in place 
with the IAEA, but unfortunately 
still refuses to accept the 

Agency’s safeguards inspections, 
and despite repeated requests for 
several years, the Agency has not 
amended its obligations to allow 
the Agency to inspect. According 
to the New York Times, Saudi 
Arabia is trying to build a yellow 
cake factory. Accordingly, Saudi 
Arabia’s nuclear program has 
entered a critical phase, which 
requires the IAEA to adapt 
bilateral agreements with the 
country to these sensitivities. Why 
does the IAEA not put pressure 
on Saudi Arabia in this regard and 
the IAEA’s Board of Governors 
does not make a serious decision?
Saudi Arabia should be required 
to inform the IAEA of nuclear 
facilities at the design and 
construction stage as Iran has 
agreed to do. I hope the report on 
the construction of a uranium mill 
will result in the IAEA demanding 
access as it did in Iran.
Some members of the Trump 
administration, including Jared 
Kushner and Michael Flynn, a 
former national security adviser 
to the Trump administration, 
have been accused of providing 
sensitive nuclear equipment to 
Saudi Arabia. However, Saudi 
Arabia appears to have secret 
ties to both the United States and 
China over its nuclear program. 
What is your assessment?
I understand that US nuclear 
equipment suppliers provided 
some design information to 
Saudi Arabia. The Congress 
put pressure on the Department 
of Energy which had given 

permission for transferring this 
design information and I believe 
it was stopped. To my knowledge, 
the US has not provided any 
nuclear technologies to Saudi 
Arabia.
Why is China trying to have a 
secret nuclear plan with Saudi 
Arabia? What are the goals of this 
issue?
In the past, violations of nuclear 
export controls by Chinese 
companies has been due to 
their interest in contracts and 
inadequate enforcement of 
international standards by China’s 
government.
Some experts have previously 
said that if the United States does 
not cooperate with Saudi Arabia 
under the 123 agreement and does 
not allow the country to enrich 
uranium and have a full fuel cycle, 
the country may resort to a secret 
program to have a full fuel cycle. 
Do you think the United States will 
be willing to give Saudi Arabia 
the right to enrich uranium, or 
does it want an agreement like the 
United Arab Emirates that does 
not allow uranium enrichment 
and reprocessing of plutonium 
(golden standards)?
There have been proposals within 
the US debate to loosen the 
“Gold Standard” on Saudi Arabia 
because otherwise, Saudi Arabia 
will take its nuclear business to 
other countries that don’t require 
the Gold Standard. Congress has 
pushed back, however, and forced 
the Trump Administration to 
adhere to the Gold Standard.
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  Interview by Javad Heirannia

Professor Frank N. von Hippel, 
former assistant director for 
national security in the White 
House Office believes that some 
US companies are assisting Saudi 
Arabia with its Nuclear activities.
Professor Frank N. von Hippel, 
former assistant director for 
national security in the White 
House Office of Science and 
Technology, says that Saudi Arabia 
should be required to inform the 
IAEA of nuclear facilities at the 
design and construction stage as 
Iran has agreed to do.
“I hope the report on construction 
of a uranium mill will result in 
the IAEA demanding access as it 
did in Iran,” Frank N. von Hippel 
tells Mehr News in an exclusive 
interview.

The following is the interview:
According to the New York 
Times, US intelligence agencies 
have in recent weeks published 
a confidential analysis of current 
actions inside Saudi Arabia and 
in cooperation with China to build 
the industrial capacity needed to 
produce nuclear fuel. The analysis 
has raised alarms that there may 
be covert moves by Saudi Arabia 
and China to produce unenriched 
uranium so that it can later be 
enriched to fuel nuclear weapons. 
What will be the reaction of the 
Trump administration to this 
report?
Exports/imports of technology 
for mining and separation of 
uranium from uranium ore are not 
considered sensitive. However, 

IAEA 
must 

investigate 
Saudi 

violation 
of NPT
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«snapback» mechanism of the JCPOA to 
reimpose all sanctions against Iran, while 
other parties to the deal believe that the US 
is not allowed to resort to this mechanism 
because it is not a party to the JCPOA 
anymore since the country left it in May 
2018.
Donald Trump is doing his best to activate 
the mechanism just a couple of days after his 
failure in the UNSC to extend Iran›s arms 
embargo.
To shed more light on the issue we discussed 
it via an interview with Sahil Shah a 
Policy Fellow at European Leadership 
Network(ELN).

Here is the text of the interview with him:
How do you assess the US move to activate 
snapback mechanism in JCPOA to reimpose 
Iran’s sanctions despite opposition from 
other UNSC members and considering the 
fact the US has already left the JCPOA?
The US attempt to trigger the ‹snapback› 
of UN sanctions against Iran was nothing 
more than an attention-seeking move for 
domestic, election-related purposes to look 
tough on Iran. The Trump administration›s 
actions in the Council were both politically 
and legally inconsistent with established 
norms, such as not getting to benefit from 

deals you have left, and basic common 
sense. This was proven by the fact that an 
overwhelming majority of Security Council 
members immediately stated that they did 
not recognize the US notification as having 
any effect. The US cannot cherry-pick when 
they are a participant to the JCPOA, and it 
very clearly ceased being a party to the deal 
when it stated it was leaving the agreement, 
re-applied US sanctions, and halted its 
activity in the JCPOA Joint Commission.
Can such unilateral moves weaken the 
UNSC role in maintaining peace in the 
world?
On one hand, the US’s behaviour is damaging 
to the UNSC because it is playing games 
with something quite serious. On the other 
hand, the US’s behaviour has also shown 
the strength of the UN system in effectively 
blocking such unilateral moves. After all, 
the US and other world powers created 
the UN for the very reason of promoting 
diplomacy to avert crises. At the end of the 
day, unilateral moves by the United States 
of this nature weaken its own credibility in 
the Council, as it would be hypocritical for 
the US to insist that other binding Council 
decisions should be respected by all UN 
members if it does not do the same.
Many thinkers like Richard Hoss believe 
that President Trump’s foreign policy has 
isolated the US. What do you think of this?
The Trump administration has wholly 
dismissed diplomacy, including with its 
allies, in favour of an “America first” 
approach. Unfortunately, this has really 
boiled down to an “America alone” 
approach, as the US has retreated from a 
wide range of multilateral organizational 
frameworks and deals. These various fora 
and agreements are what create the global 
institutional scaffolding needed to solve 
world problems in a meaningful way.

On one hand, the 
US’s behaviour is 
damaging to the UNSC 
because it is playing 
games with something 
quite serious. On the 
other hand, the US’s 
behaviour has also 
shown the strength 
of the UN system in 
effectively blocking 
such unilateral moves.
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ELN expert in an interview with MNA:

Trump’s move in UNSC just for 
domestic election related goals

  Interview by Payman Yazdani

TEHRAN, Agu. 31 (MNA) –Sahil Shah 
believes that Trump›s attempt to trigger 
the ‹snapback› of UN sanctions against 
Iran was nothing more than an attention-
seeking move for domestic, election-related 
purposes to look tough on Iran.
The US aims to activate a «snapback» 

mechanism in the 2015 Iran nuclear deal 
that would restore international sanctions on 
Iran. The move escalates a dispute between 
the US and other members of the UN 
security council.
The United States demands the United 
Nations Security Council to activate the 
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Prof. Taliaferro believes that today the 
successors of the reign of Yazid are the people 
and institutions that seek to preserve the status 
quo of white privilege in America and Europe.
The day of Ashura is the 10th day of Muharram 
in the Lunar Hijri calendar. This day is significant 
for Shia due to what occurred in Karbala on this 
day in the year 61 AH (October 10, 680 CE). On 
that day, Imam Hussein (PBUH) and his true 
companions were martyred in the battle against 
the Kufa army led by ‘Umar b. Sa’d.
Many freedom seekers have been inspired by 
Imam Hussein and his uprising over history.
On the occasion of Ashura, we reached out to 
Charles Taliaferro, a professor of philosophy at 
St. Olaf College in the US.
Every year, the freedom-lovers of the world 
keep the memory of Imam Hussein alive in the 
month of Muharram. Why is the uprising of 
Imam Hussein still dynamic despite the passage 
of many years?
His resistance to tyranny was absolute and to 
death. He and his family paid the ultimate price 
for standing up with integrity to overwhelming 
forces. No wonder that the great freedom fighters 
of the 20th century, Gandhi and Mandela were 
inspired by his martyrdom.
In his uprising, Imam Hussein sacrificed his 
position, wealth, and even his own family to 
fight against the oppressive ruler. What are the 
guidelines and messages of his uprising for the 
popular uprisings in the contemporary time?

His message is that we should never give up in 
the fight against systemic racism and tyranny. 
When Mandela was in prison and was going to 
capitulate to the government, he was inspired 
by Imam Hussein to persevere and because of 
this inspiration, South Africa came to dismantle 
apartheid and repent its crimes against black 
Africans.
Imam Hussein fought against Yazid to 
institutionalize the message of freedom and 
resistance to oppression. In your opinion, who 
are the oppressors of today’s world?
I believe that today the successors of the reign 
of Yazid are the people and institutions that seek 
to preserve the status quo of white privilege 
in America and Europe, marginalizing people 
of color, Muslims, and the poor and under-
employed. In so many parts of the world, there 
is a harsh bifurcation of the wealthy and the 
working class. The need for more equity and 
justice is very great.
What can today’s freedom-seekers movements, 
including the anti-racist movement in countries 
like the United States, learn from this uprising?
I think that the lesson of the last stand at Kabala 
is that those of us who are fighting racism should 
never give up. We can sometimes forget that some 
ideals are worth dying for. They are also worth 
living for. My fervent hope is that justice may be 
achieved in the United States and elsewhere non-
violently. The malice and blindness to the racial 
injustice of the current President are not helpful.

US philosopher talks of 
Hussein’s uprising, today’s Yazid

  Interview by Payman Yazdani








