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تورمدرایرانتنهاریشهاقتصادیندارد

چالش های پولی و بانکی 
دولت سیزدهم

فرصت امروز: کمتر از یک هفته تا انتخابات 28 خرداد باقی است و به زودی چهره رئیس  جمهوری آینده ایران 
مش��خص می ش��ود. انتخاباتی که عالوه بر ابعاد سیاس��ی از بعد اقتصادی هم اهمیت بسیاری دارد و دغدغه های 
اقتصادی و معیش��تی ش��هروندان می تواند بر میزان مش��ارکت و نتیجه انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد. در همین 
حال، دولت س��یزدهم با ابرچالش های متعددی مواجه اس��ت و در بین این چالش ها، مس��ائل پولی و بانکی نقش 
پررنگی دارد. نرخ ارز نیز همواره در سیاس��ت و اقتصاد ایران به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دولت ها 
شناخته می شود و از همین رو بعضا دولت ها به ویژه در ماه های پایانی فعالیت خود به سمت سرکوب نرخ ارز...

بازارمسکنپسازانتخابات28خردادبهکدامسومیرود؟

احتیاطانتخاباتیدربازارمسکن

4

3

4

مقصرریزشبازارسرمایه،بانکمرکزیاستیاوزارتاقتصاد؟

مجادلهبورسیهمتیودژپسند

8

مدیریتوکسبوکار

5

دبیـرانجمـنسـازندگانقطعـاتومجموعههایخـودروگفتداخلیسـازی۹0درصـدیدرتولید
خودروهـایتجاریدرداخلکشـور،هرچندزمانبر،اماامکانپذیراسـت.»مازیاربیگلو«درگفتوگو
باخبرنگاراقتصادیایرنا،بااشـارهبهامضایمیثاقنامهداخلیسـازیوافزایشتیراژتولیدمحصوالت

تجاریایرانخودروطینشسـتاعضایانجمنقطعهسـازانبااینخودروسـاز،افزود:گروه
صنعتیایرانخودرودریکیدوسالگذشتهتوانستهشمارگانتولیدخودروهایتجاریخود...

دبیرانجمنسازندگانقطعاتومجموعههایخودرو:

داخلی سازی ۹۰درصدی در تولید خودروهای تجاری امکان پذیر است

سرمقاله
پیامدورودبانکها

بهبورس

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

جدیدترین بخشنامه نظارتی بانک 
مرکزی موس��وم به »ضوابط ناظر بر 
تملک سهام شرکت تأمین سرمایه 
واحدهاي سرمایه گذاري صندوق  و 
سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
توسط بانک ها و موسسات اعتباري 
غیربانک��ي« عمال راه را ب��رای ورود 
رسمی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بازار س��رمایه هموار کرده است، 
اما سوالی که اینجا مطرح می شود، 
این اس��ت که پیامده��ای مثبت و 
منفی ورود بانک ها به بورس چیست 
و آی��ا ورود بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی به بازار س��رمایه 
از نظر حفظ منافع س��پرده گذاران و 
صاحبان س��هام بانک ها و همچنین 
بورس��ی،  س��رمایه گذاران  مناف��ع 
سیاست مناس��بی است یا برعکس، 
مداخله بانک ها و موسسات اعتباری 
در بازار سرمایه بر التهاب این بازار و 
فراز و فرودهای آن می افزاید و تبعات 
منفی اقتص��ادی به دنب��ال خواهد 
داشت و ممکن است موجب کاهش 
سپرده بانکی در شبکه بانکی کشور 
ش��ود؟برای پاس��خ به این پرس��ش 
باید ابتدا ورود بانک ها و موسس��ات 
اعتباری به بازار سرمایه را از دریچه 
گسترش ش��رکتداری و بنگاهداری 

بانک ها بررسی کرد. 
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
یکی از مدیران محترم بانک مرکزی در دی ماه 1392 در پاسخ 
بدین س��وال که چرا بانک ها باید سهام شرکت ها را بخرند، اعالم 
ک��رد: »بانک ها به چند دلیل اقدام به خرید س��هام می کنند: اول 
اینکه از راه س��رمایه گذاری، پورتف��وی دارایی های خود را متنوع 
کرده و بدین ترتیب، ریسک خود را کاهش می دهند. دومین دلیل، 
مصوبه س��ال 1363 شورای پول و اعتبار است که در قالب قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا، دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی 
را تصویب کرده اس��ت. بنابراین قانونگذار و ش��ورای پول و اعتبار 
اجازه خرید س��هام را به بانک ها داده اس��ت و نهایتا اینکه برخی 
بانک ها برای انجام فعالیت های تخصصی خود که جنبه محرمانگی 
نیز دارند، ناگزیرند از این ش��رکت ها به��ره ببرند. به عنوان مثال، 
بس��یاری از بانک ها عملیات مرتبط با فناوری اطالعات خود را در 
چارچوب یکسری ش��رکت های زیرمجموعه انجام می دهند و به 
دلیل داشتن اطالعات محرمانه نزد این شرکت ها، نمی توانند آنها را 
به غیر واگذار کنند. بنابراین چارچوب فوق را شورای پول و اعتبار 
پذیرفت��ه ولی در مواردی نیز بانک مرکزی در ارتباط با یکس��ری 
عملیات بنگاهداری، تکالیفی را برعهده بانک ها گذاش��ته اس��ت. 
بنابراین بانک ها نمی توانند خ��ود را از آن مجموعه جدا کنند. به 
طور مثال، در بانک ایران- ونزوئال، یک طرف ایرانی است و طرف 
دیگر ونزوئالیی. طرف ایرانی، بانک توسعه صادرات ایران است که 
در قالب مشارکت حقوقی، سهام بانک یادشده را خریداری کرده 
است و امکان واگذاری بانک ایران-ونزوئال مطلقا وجود ندارد، زیرا 
این بانک براساس دس��تور دولت و در راستای توافقات دو کشور 

ایجاد شده است.«
با وجود این اظهارنظر کارشناس��ی، واقعیت آن است که به جز 
بانک های توسعه ای، گسترش شرکتداری و بنگاهداری بانک های 
تجاری همواره مورد بحث و جدل کارشناس��ان بانکی و اقتصادی 

بوده است، زیرا گرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیالت 
مشارکت حقوقی به مفهوم »تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های 
س��هامی جدید و یا خرید قسمتی از س��هام شرکت های سهامی  
وجود توس��ط بانک ها« مجاز اعالم شده و بانک ها قانونا می توانند 
تس��هیالت مش��ارکت حقوقی بدهند و در قبال این تس��هیالت، 
س��هامدار شرکت های تسهیالت گیرنده ش��وند، اما در هر صورت 
از نظر حقوقی نتیجه تس��هیالت مش��ارکت حقوقی، س��هامدار 
ش��دن و افزایش س��هام بانک های تس��هیالت دهنده در شرکت 
تس��هیالت گیرنده است. در واقع قانون عملیات بانکی بدون ربا به 

نوعی شرکتداری و بنگاهداری بانک ها را تجویز کرده است.
البت��ه بای��د به این نکته اساس��ی توجه داش��ت ک��ه مدیریت 
ش��رکت ها در ت��وان تخصصی و کارشناس��ی بانک ها نیس��ت و 
گس��ترش شرکتداری، بانک ها را همواره با مشکالت ریز و درشت 
شرکت های وابسته درگیر می سازد و از توان تسهیالت دهی آنان 
می کاهد. حتی در بانک های توس��عه ای نیز که خط مشی اصلی 
آنان، پرداخت تس��هیالت به بخش تولیدی است، سهامدار شدن 
بانک ها در ش��رکت های تس��هیالت گیرنده، موقتی است و نهایتا 
بایس��تی س��هام خود در این قبیل ش��رکت ها را واگذار کنند. لذا 
براس��اس رویه متداول در بانک ها معموال تس��هیالت مش��ارکت 
حقوق��ی به منظور اصالح س��اختار مالی ش��رکت هایی پرداخت 
می ش��ود که بانک تسهیالت دهنده در آنها، سهامدار است و قصد 
فروش سهام خود را دارد. به بیان دیگر، در این شرکت ها وضعیت 
به گونه ای است که تا اصالح ساختار و تزریق منابع مالی مولد به 
شرکت موردنظر انجام نگیرد، سهام بانک در چنین شرکت هایی 

امکان فروش نخواهد داشت.
ب��ه هرح��ال، در اینجا بحث از ورود مس��تقیم )خرید و فروش 
مس��تقیم س��هام( و غیرمس��تقیم )خرید و فروش سهام توسط 
ش��رکت ها و موسس��ات وابس��ته و تحت تملک یا تحت نظارت 

بانک ه��ا( و پرداخت تس��هیالت بانکی به منظ��ور تامین مالی و 
گسترش خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است. اگر مشارکت 
حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بانک ها در تامین 
سرمایه و خرید س��هام شرکت های سهامی را از جنبه اعتباری و 
سنجش میزان ریسک این قبیل عملیات بانکی مورد بررسی قرار 
دهی��م، باید اذعان کنیم که مش��ارکت حقوقی از جمله عملیات 
بانکی پرخطر )اصطالحا High risk( است. بنابراین بانک ها در 
این گونه س��رمایه گذاری ها ناچار خواهند بود که بسیار محتاطانه 
اقدام کنند و میزان س��ود حاصل از س��رمایه گذاری خرید سهام 
ش��رکت ها را دقیقا بررس��ی نماین��د، زیرا در مش��ارکت حقوقی 
برخالف مش��ارکت مدنی، بانک ها در قبال پرداخت تسهیالت به 
تسهیالت گیرنده، س��ود دریافت نمی کنند، بلکه نتیجه پرداخت 
تسهیالت مش��ارکت حقوقی فقط سهامدار ش��دن بانک هاست. 
بنابراین میزان س��ود بانک در این گونه عملیات نیز تابع عملکرد 
شرکتی اس��ت که بانک با پرداخت تسهیالت مشارکت حقوقی، 
سهامدار آن شده است. در نتیجه بانک ناچار است به طور مستمر 
مراقب عملیات ش��رکت باش��د تا س��ود س��هام آن حداقل سود 

سرمایه گذاری بانک را تامین نماید.
بدین لحاظ، ورود بانک ها و موسس��ات اعتباری به بازار سرمایه 
از س��وی صاحب نظران بانکی چندان توصیه نش��ده اس��ت، زیرا 
ش��رکتداری در توان و تخصص بانک ها نیس��ت و برگشت اصل و 
سود تسهیالت مشارکت حقوقی آنچنان قابل پیش بینی نیست. 
همچنین ورود نهاده��ای پرقدرت اقتصادی نظیر بانک ها به بازار 
سرمایه عمال ممکن است به کاهش بازار رقابت در بورس منتهی 
شود. حداکثر آنکه بانک ها می توانند نهادهای موثر در بازار سرمایه 
را تامین مالی کنند و به آنان تس��هیالت بانکی ارائه دهند. افزون 
بر آن، کاهش س��ود س��پرده بانکی و در کنار آن، افزایش جاذبه 

اقتصادی بورس می تواند منجر به کاهش سپرده های بانکی شود.

در این راستا، ش��ورای پول و اعتبار در دی ماه 1399 تصویب 
کرد: »تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری 
»اختصاصی بازارگردانی« و همچنین تملک س��هام یک شرکت 
تامین سرمایه توس��ط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در 
چارچ��وب قوانین و مقررات موضوعه و ب��ا رعایت حدود مقرر در 
دس��تورالعمل یاد ش��ده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط 
هی��أت عامل بانک مرکزی تعیین می ش��ود، امکان پذیر اس��ت.« 
متعاقبا هیأت عامل بانک مرکزی طی دستورالعملی که فوقا بدان 
اشاره ش��د، ضوابط حضور بانک ها و موسس��ات اعتباری در بازار 
س��رمایه را تعیین کرده است. در ماده یک بخشنامه جدید بانک 
مرکزی تصریح ش��ده است: »تملک سهام شرکت تامین سرمایه 
توسط بانک ها یا موسسات اعتباري غیربانکي و اشخاص تابعه آنها 
با رعایت مفاد دستورالعمل س��رمایه گذاري در اوراق بهادار، پس 
از اخ��ذ موافقت قبل��ي از بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران 

امکان پذیر است.«
حاال با این مصوبات بانک مرکزی، راه برای ورود قانونی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری به بازار س��رمایه باز شده است. هرچند این 
موضوع ناخواس��ته بانک ها را درگیر مشکالت عملیاتی و مدیرتی 
این قبیل شرکت ها خواهد کرد، اما نکته ای که در مصوبات بانک 
مرکزی تا حدی ابهام دارد، این است که آیا بانک ها منابع موردنیاز 
برای مشارکت در تامین سرمایه و تملک شرکت تامین سرمایه را 
بایستی از محل منابع اختصاصی خود تامین کنند یا مجاز هستند 
این منابع را از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تامین نمایند؟ 
اگر بانک ها با استفاده از سپرده های مردم وارد بورس شوند، بدین 
معناست که این امر نوعی عملیات بانکی است که سپرده گذاران 
در سود و زیان این عملیات بانکی سهیم هستند. چنانکه براساس 
مقررات ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود بانک ها حاصل 
از سرمایه گذاری مشترک، درآمد مشاعی تلقی می شود؛ درآمدی 

که به نس��بت مبلغ و مدت سپرده و س��هم منابع بانک باید بین 
بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود، اما اگر منابع الزم برای حضور 
بانک در بورس صرفا از منابع داخلی بانک ها تامین شود، به معنای 
آن اس��ت که س��ود و زیان این عملیات صرفا به پای بانک نوشته 

خواهد شد.
در ه��ر ص��ورت، ذات فعالیت بانک ها، عملیات بانکی اس��ت؛ 
عملیاتی که منابع آن از محل منابع داخلی بانک ها و سپرده های 
م��ردم تامی��ن می ش��ود، در حالی ک��ه کارکرد اصل��ی بورس، 
سرمایه گذاری در شرکت های مختلف است و این سرمایه  گذاری 
نیز همواره با تحوالت و نوس��انات بازار سرمایه مواجه است. پس 
باید بورس و بانک را در مس��یر اصلی ش��ان ریل گذاری کرد. اگر 
قرار باشد که بانک ها با پشتوانه قوی مالی حاصل از سپرده های 
بانکی مردم وارد بورس شوند، زمینه ای چندان قوی برای حضور 
س��ایرین در بورس و رقابت با بانک ها باقی نخواهد ماند و جای 
بان��ک و بورس عوض خواهد ش��د. نهایت فعالی��ت و یا مداخله 
بانک ها و موسس��ات اعتباری در بازار سرمایه بایستی محدود به 
پرداخت تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی شود که در بورس 
فعالیت دارند. گسترش پدیده شرکتداری و بنگاهداری بانک ها با 
استفاده از سپرده های مردم ناخواسته بانک ها را درگیر مشکالت 
مالی و مدیریتی این قبیل شرکت ها خواهد کرد و مسلما قدرت 
تس��هیالت دهی بانک ها را به ش��دت کاهش خواهد داد. کاهش 
پرداخت تس��هیالت نیز س��ود عملیاتی بانک ه��ا را کم خواهد 
ساخت و س��پرده گذاران بانکی را از دریافت سود بیشتر محروم 
خواهد کرد. بانک باید بانکداری کند و به عنوان وکیل و شریک 
سپرده گذاران، سپرده های مردم را  صرفا در عملیات مجاز بانکی 
به کار گیرد. نهایتا اینکه از سرمایه های مردم در بانک ها باید به 
ش��دت مراقبت کرد و آن را صرفا در عملیات مجاز و س��ودآور 

بانکی به کار گرفت.

ایمانولیپور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی 
است و نگاه ها به سومین و آخرین مناظره تلویزیونی دوخته شده 
است. مناظره اول نامزدها از همان ابتدا با حاشیه و جنجال آغاز شد 
و هنوز دقایقی از پایان مناظره اول نگذش��ته بود که صحبت های 
کاندیداها واکنش س��خنگوی دولت را برانگیخت. مناظره دوم نیز 
تا حدی تحت الشعاع حواشی مناظره نخست برگزار شد و با اینکه 
هر هفت نامزد ریاست جمهوری قصد داشتند دست کم در مناظره 
دوم با رویکردی متفاوت از مناظره اول صرفا بر طرح ها و برنامه های 
خود متمرکز شوند، با این حال، گریزی به اتفاقات مناظره نخست 
زدن��د و در حالی ک��ه هر کدام مقصر جدال ه��ای لفظی را نامزد 
دیگری می خواند، گفت که تنها در مقام دفاع از خود برآمده است. 
در مجموع، مناظره دوم نامزدها بی رمق تر از مناظره اول برگزار شد 
و آنچه از البه الی مطالب رسانه ها و شبکه های اجتماعی به چشم 
می آید، دلزدگی از شعارها و صحبت های نامزدها و همینطور شکل 

برگزاری مناظرات تلویزیونی اس��ت. انتقاده��ا به فرمت برگزاری 
مناظره ها به س��خنان نامزدها در مناظره دوم هم سیطره یافت و 
از عبدالناصر همتی تا محسن رضایی این شکل مناظره را درست 
ندانس��تند و از سازمان صداوس��یما خواستند تا دست کم مناظره 
س��وم را با فرم و محتوای جدیدی برگزار نماید. فارغ از گفتارها و 
رفتارهای نامزدها تقریبا همگان باور دارند که مناظره اول نامزدها 
بیش از آنکه »مناظره ای اقتصادی« باش��د، »منازعه ای سیاسی« 
بوده و فصل مشترک صحبت کاندیداها در زیر سوال بردن وضعیت 
موجود و انتقاد از عملکرد دولت به مناظره دوم هم کش��یده شد؛ 
آن هم در حالی که دولت حس��ن روحانی در دو سه سال گذشته 
درگی��ر تحریم و کرونا ب��وده و جالب آنکه این دو مس��ئله هیچ 
مصداقی در صحبت های کاندیداهای ریاست جمهوری پیدا نکرده 
اس��ت. در حالی مناظره س��وم و پایانی نامزدها عصر امروز برگزار 
می شود که روز جمعه موج دهم نظرسنجی ایسپا از نگرش مردم 
به انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد که با توجه به انجام این 
پیمایش میدانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته یعنی 
روزهای پس از مناظره دوم می توان تاثیر دومین مناظره نامزدها 
در نگاه مردم به انتخابات را دریافت. آنطور که مرکز افکارس��نجی 

دانش��جویان ایران )ایسپا( گزارش داده، 37 درصد از پاسخگویان 
مناظره دوم نامزدها را تماش��ا ک��رده و در مقابل 63 درصد آن را 
ندیده اند. همچنین آخرین برآوردها از میزان مشارکت شهروندان 
در انتخابات پس از برگزاری مناظره دوم 41 درصد محاسبه شده 
است. این در حالی است که در نظرسنجی پیشین، 30.7 درصد از 
پاسخگویان مناظره اول را دیده و 69.3 درصد آن را ندیده بودند و 

38 درصد گفته بودند در انتخابات شرکت می کنند.
این نظرسنجی )موج دهم نظرسنجی انتخاباتی ایسپا( به صورت 
مصاحبه حضوری در ش��هرها و روستاهای سراسر کشور با تعداد 
نمونه 5 هزار نفری در روزهای 19 و 20 خردادماه انجام شده و نرخ 
پاسخگویی در آن 51 درصد بوده است. 50.1 درصد پاسخگویان 
را مردها و 49.9 درصد را زنان تش��کیل داده اند و همینطور 26.2 
درصد پاس��خگویان در رده س��نی 18 تا 29 س��ال، 47.2 درصد 
در رده س��نی 30 تا 49 س��ال و 26.7 درصد در رده س��نی 50 
سال و باالتر بوده اند. همچنین 38.2 درصد پاسخگویان در مراکز 
اس��تان ها، 35.9 درصد در شهرهای کوچک تر و 25.9 درصد در 
روستاها سکونت داشته و 24.1 درصد مجرد، 69.8 درصد متأهل 

و 6 درصد بدون همسر )طالق یا فوت همسر( بوده اند.

نهایتا در این نظرسنجی از پاسخگویان پرسیده شد: »روز سه شنبه 
دومین مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد. آیا شما 
این مناظره را دیدید؟« نتایج نشان می دهد 37 درصد از پاسخگویان 
مناظره دوم را تماش��ا کرده اند و در مقابل 63 درصد به این س��وال 
پاس��خ منفی داده اند. همچنین از کس��انی که گفتند در انتخابات 
شرکت می کنند، پرسیده شد: »نامزد مورد نظرتان برای رأی دادن 
را انتخاب کرده اید؟« که 68.3 درصد از پاسخگویانی که در انتخابات 
مش��ارکت می کنند، گفتند نامزد موردنظر را انتخاب کرده اند و در 
مقابل 31.7 درصد هنوز نامزد موردنظرش��ان را انتخاب نکرده اند. 
س��پس از افرادی که در انتخابات مشارکت می کنند، پرسیده شد: 
»اگر االن انتخابات برگزار شود به چه کسی رأی می دهید؟« از میان 
افرادی که در انتخابات شرکت می کنند )فارغ از اینکه نامزد نهایی 
خ��ود را انتخاب کرده و یا نکرده اند( به ترتیب 63.6 درصد ابراهیم 
رئیسی، 7.1 درصد محسن رضایی، 3.5 درصد سعید جلیلی، 3.1 
درصد عبدالناصر همتی، 2.8 درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
2.1 درص��د علیرضا زاکان��ی و 0.9 درصد محس��ن مهرعلیزاده را 
برگزیده اند. 17 درصد نیز به این س��وال پاسخ ندادند. همچنین از 
میان افرادی که در انتخابات شرکت می کنند و نامزد موردنظرشان 

را انتخاب کرده اند، 65.8 درصد ابراهیم رئیسی، 6.9 درصد محسن 
رضایی، 3.4 درصد سعید جلیلی، 2.8 درصد عبدالناصر همتی، 2.8 
درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 2 درصد علیرضا زاکانی و 0.7 
درصد محسن مهرعلیزاده را انتخاب کرده اند. 15.6 درصد افراد هم 
به این س��وال پاسخ نداده اند. به گفته ایسپا، از شهریورماه 1399 تا 
20 خردادماه 1400 در مجموع 10 موج نظرس��نجی انتخاباتی با 
جامعه آماری افراد باالی 18 س��ال کل کشور )هشت موج به شیوه 
مصاحبه تلفنی با اندازه نمونه تقریبی 1500 نفر و دو موج به شیوه 
مصاحب��ه حضوری با اندازه نمونه 5120 نفر( اجرا ش��ده و آخرین 
برآوردها از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری بعد 
از برگزاری دومین مناظره 41 درصد برآورد ش��ده است. حال باید 
به انتظار موج یازدهم نظرسنجی ایسپا نشست و دید مناظره پایانی 
نامزدها چه بازخوردی در افکار عمومی خواهد داش��ت. س��ومین و 
آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با 
موضوع »دغدغه های مردم« عصر امروز شنبه 22 خردادماه )ساعت 
17( برگزار می ش��ود. مناظره اول نامزدها روز ش��نبه )15 خرداد( 
با موضوع »اقتصادی« و مناظره دوم روز سه ش��نبه )18 خرداد( با 

موضوع »فرهنگی، اجتماعی و سیاسی« برگزار شد.

دومینمناظرهنامزدهاچهبازخوردیدرافکارعمومیداشت؟
نگاهمردمبهانتخاباتسیزدهم

پیامدورودبانکهابهبورس

فروشبیمهعمردردورانرکوداقتصادی
شاید یکی از عواملی که باعث شده در سال های اخیر شاهد رشد روزافزون فروش بیمه عمر در ایران نباشیم 
افزایش قیمت نرخ تورم و کاهش درآمدهاست. طبق یک معادله ساده اقتصادی هرچه درآمد مردم بیشتر باشد 
امکان فروش بیمه عمر بیشتر است و هرچه تورم کاالهای اساسی بیشتر باشد شانس فروش بیمه عمر کاهش 
می یابد.  یک رابطه دوسویه بین درآمد و خرید کاالهای غیرمصرفی وجود دارد. جوامعی که از نظر اقتصادی 
در وضعیت بهتری قرار دارند بخشی از درآمد مردم به سمت بازار بیمه سرازیر می شود. نبود رشد کافی در بازار 
بیمه عمر نشان می دهد که سطح درآمد مردم کاهش یافته و مردم بیشتر برای نیازهای اولیه و ضروری هزینه 
می کنند و ثانیا تورم اقتصادی س��بب ش��ده تا مردم به ذخیره مالی بیمه عمر چندان امیدوار نباشند بنابراین 
ثبات اقتصادی تاثیر مستقیمی بر بازار بیمه دارد.   افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش رتبه جهانی صنعت بیمه...



فرصت امروز: نظام به هم ریخته مجوزدهی نه تنها باعث نامساعدش��دن 
محیط کس��ب و کار ش��ده، بلکه پدیده سیاه مجوزفروشی را هم به دنبال 
داش��ته اس��ت. آنطور که گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس نشان می دهد، 
برای فروش برخی از مجوزهای کسب وکار قیمت های قابل توجهی از 30 
میلیون تومان تا 50میلیارد تومان پیشنهاد می  شود. در این گزارش، مظنه 
17 مجوز کسب وکار در فضای مجازی و سایت های اینترنتی اعالم شده که 
هوش از سر مخاطب می رباید. قیمت فروش مجوزها البته بسته به میزان 
اهمیت و دش��واری پروس��ه آن، با یکدیگر متفاوت است و حتی برخی از 
مجوزها به جای واگذاری، اجاره داده می شوند. کمترین قیمت فروش یک 
مجوز کسب وکار به مجوز آموزش عالی آزاد با قیمت 30 میلیون تومان و 
باالترین قیم��ت به مجوز کارگزاری بورس با 50 میلیارد تومان اختصاص 
دارد. قیمت اجاره مجوزها نیز متغیر اس��ت و از اج��اره ماهیانه یک تا دو 
میلیونی مجوز آموزش��گاه زبان تا اجاره ماهیان��ه 3 تا 10 میلیون تومانی 

مجوز سفره خانه و قهوه خانه را دربر می گیرد.
به نظر می رسد در کسب و کارهایی که پدیده سیاه مجوزفروشی در آن 
شکل گرفته است، نوعی انحصار به چشم می خورد و این انحصار در برخی 
از مجوزها نظیر مجوز نانوایی به دلیل داش��تن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز 
روزنامه به دلیل داش��تن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل 
گاز ارزان و مجوز موسس��ه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی، با 

رانت همراه است.
قیمتفروشمجوزکسبوکارچقدراست؟

دریافت مجوز، اولین مرحله ش��روع کسب وکار است و شوربختانه ایران 
بدترین عملکرد را در این زیرش��اخص سهولت کسب وکار در سال 2020 
داش��ته است. گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان می دهد رتبه 
ایران در زیرش��اخص شروع کس��ب وکار از بین 190 کشور جهان در سال 
گذش��ته میالدی، 178 بوده و تنها 12 کش��ور عملکردی بدتر از ایران در 
این زیرش��اخص داشته اند. بنابراین چندان عجیب نیست که در جامعه ای 
با این مختصات س��اختاری، پدیده فروش و اجاره مجوز کسب وکار شکل 
بگیرد. جالب اینجاس��ت که اگرچه بازار فروش مجوز کسب و کارها طبعا 
بازاری غیررس��می و زیرزمینی اس��ت، اما گس��ترش بیش از پیش فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی همچون کاتالیزوری به کسب و کار سیاه 
مجوزفروشی رونق داده است. کافی است تنها نگاهی به قیمت های فروش 
مجوزهای کسب و کار در سایت های اینترنتی بیندازیم و ببینیم بازار سیاه 

مجوزفروشی چه بازار بزرگ و با گردش پولی باالیی است.
در گ��زارش مرکز پژوهش ه��ا، قیمت 17 مجوز کس��ب و کار در فضای 
مج��ازی گردآوری ش��ده و قیمت مجوز کارگزاری ب��ورس تا 50 میلیارد 
تومان، مجوز بیمارستان 5 تا 30 میلیارد تومان، مجوز درمانگاه شبانه روزی 
3 ت��ا 20 میلیارد تومان، مج��وز داروخانه 3.5 تا 10 میلیارد تومان، مجوز 
سردفتری اسناد رس��می تا 10 میلیارد تومان، مجوز مجتمع رفاهی بین 
راهی تا 8 میلیارد تومان، مجوز آموزش��گاه فنی و حرفه ای 75 میلیون تا 
2 میلیارد تومان، مجوز آموزشگاه رانندگی یک تا 2 میلیارد تومان، مجوز 

نیروگاه خورشیدی تا 1.9 میلیارد تومان، مجوز موسسه آموزش عالی آزاد 
30 تا 750 میلیون تومان، مجوز مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر 300 
تا 400 میلیون تومان، مجوز دفتر خدمات پیش��خوان دولت 150 تا 250 
میلیون تومان، مجوز آژانس گردش��گری 30 تا 160 میلیون تومان، مجوز 
آموزشگاه آرایش زنانه 60 تا 100 میلیون تومان و مجوز موسسه فرهنگی 
و هنری تا 100 میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت. همچنین قیمت اجاره 
مجوزها از یک تا 10 میلیون تومان در نوسان است و از اجاره ماهیانه یک 
تا دو میلیونی مجوز آموزشگاه زبان تا اجاره 3 تا 10 میلیون تومانی مجوز 

سفره خانه و قهوه خانه از جمله آنهاست.
بازوی کارشناس��ی مجلس در ادامه گزارش خود به بررسی علل پدیده 
مجوزفروش��ی نیز پرداخته و اعتقاد دارد دو عام��ل باعث بروز این پدیده 
و گس��ترش آن در فضای کس��ب و کار شده اس��ت؛ نخست »عدم تسهیل 
صدور مجوز از سوی هیأت مقررات زدایی« و دوم »بی اعتنایی دستگاه های 
ص��دور مجوز به مصوبه هیأت و حکم م��اده )7( قانون اصل چهل وچهارم 
قانون اساس��ی«. به گفته مرک��ز پژوهش ها، در س��ال های اخیر به ویژه با 
فعالیت س��ایت ها و ش��بکه های اجتماعی، »آگهی فروش مجوز« برخی از 
کس��ب و کارها مورد توجه قرار گرفته اس��ت. پدیده فروش یا اجاره مجوز 
فعالیت در کسب و کارهایی رواج دارد که با وجود متقاضی )به دلیل همراه 
بودن مجوز با رانت و یارانه( یا به آنها مجوز داده نمی شود )به هر دلیل اعم 
از اشباع بازار( یا فرآیند دریافت آن دشوار و زمانبر است. البته صادر نکردن 
مجوز به بهانه اش��باع بازار به موجب ماده )7( قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل چهل وچهارم قانون اساس��ی ممنوع اس��ت، اما این حکم قانونی 

در عمل نقض می شود.
م��اده )7( اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساس��ی 
مصوب 1387، وزارت اقتصاد را مکلف کرده که شرایط صدور مجوز برای 
همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل کند. مهمترین مفاد این حکم قانونی 
عبارتند از »اطالع رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک موردنیاز برای دریافت 
مجوز در پایگاه اطالع رس��انی مجوزهای کسب و کار ظرف مدت سه ماه از 
الزم االجرا شدن قانون«، »صدور مجوز در حداقل زمان ممکن صرفا با ارائه 
مدارک مصرح در پایگاه«، »تعیین س��قف زمانی برای صدور مجوز در هر 
کسب و کار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور مجوز کسب و کار و تسهیل 
توسط »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« ظرف 
مدت سه ماه از الزم االجرا شدن قانون«، »ممنوعیت عدم پذیرش تقاضا یا 
عدم صدور مجوز کسب و کار به دلیل اشباع بازار«، »پیش بینی راهکار قانونی 
برای شکایت از دستگاه های متخلف در اجرای این حکم و در نظر گرفتن 
ضمانت اجرا« و »ایجاد پنجره واحد برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی 

که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند.«
آسیبشناسیپدیدهخریدوفروشمجوز

بررسی ها نشان می دهد با گذشت بیش از 12 سال از تصویب این حکم 
قانونی، ش��رایط صدور مجوز برای بسیاری از کسب و کارها هنوز شفاف یا 
تسهیل نشده است. هدف قانون گذار از حکم )7( قانون اجرای سیاست های 

کلی اصل چهل وچهارم قانون اساس��ی این بوده که هر ش��هروند متقاضی 
ش��روع کسب و کار بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می تواند 
مجوز کسب و کارها را دریافت کند و این فرآیند با چه میزان هزینه و طی 
چه زمانی انجام می شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و در نتیجه 
در برخی کسب و کارها،  متقاضیان سرمایه گذاری ناچارند یا از سرمایه گذاری 
منصرف شوند و یا مجوز موردنیازشان را از کسانی که قبال مجوز گرفته اند 

یا می توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.
اگر حکم ماده )7( قانون یادش��ده اجرا شود، طبعا همه متقاضیان واجد 
ش��رایط دریافت مجوز کس��ب و کارها باید بتوانند در مدت مشخص شده، 
مجوز موردنیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کنند و نیازی به خرید 
مجوز نخواهند داشت. یکی دیگر از تبعات پدیده خرید و اجاره مجوزهای 
کسب و کار، این است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسب و کار 
را ندارند هم به امید کس��ب س��ود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب 
دریاف��ت آن مجوز ش��وند و دریافت مجوز برای س��رمایه گذار و کارآفرین 
واقعی سخت تر می شود. یافته ها نشان می دهد حکم ماده )7( قانون اصل 
چهل وچهارم قانون اساس��ی برای دو کسب و کار آژانس گردشگری و دفتر 
خدمات پیش��خوان دولت کامال اجرا شده اس��ت. یعنی هم شرایط صدور 
مجوزهای این دو کس��ب و کار شفاف شده و هم در رابطه با هر دو، مصوبه 
هی��أت مقررات زدایی وجود دارد. در چنین ش��رایطی، هر داوطلب مجوز 
قاعدتا باید بتواند به راحتی مجوز موردنظر را از مسیر قانونی دریافت کند 
و طبعا این مجوزها نباید در بازار قیمت داش��ته باش��ند، حال آنکه قیمت 
داش��تن این مجوزها می تواند دو دلیل داش��ته باشد؛ نخست اینکه هیأت 
مقررات زدایی به طور کافی شرایط صدور این مجوزها را آسان نکرده تا هر 
متقاضی بتواند مجوز موردنظر را به آسانی دریافت کند. دوم آنکه دستگاه 
صادرکنن��ده مجوز به مصوبه هیأت و حکم م��اده )7( قانون اصل چهل و 
چهارم قانون اساسی بی اعتناست. بررس��ی پایگاه اطالع رسانی مجوزهای 
کس��ب و کار وابس��ته به وزارت اقتصاد نش��ان می دهد ه��ر دو مجوز فوق 
مصوبه هیأت مقررات زدایی را دارند، اما این مصوبه ها صرفا س��قف زمانی 
برای صدور مجوز را تعیین کرده و ش��رایط صدور این مجوزها را تس��هیل 
نکرده اند. یعنی هیأت مقررات زدایی به تکلیف قانونی خود برای تس��هیل 
ش��رایط صدور مجوزهای این دو کس��ب و کار عمل نکرده و وارد تس��هیل 
شرایط این دو مجوز نشده و در نتیجه دریافت مجوز آژانس گردشگری و 
دفتر خدمات پیش��خوان دولت همچنان دشوار است. راه حل این مشکل، 
نظ��ارت و پیگیری اجرای کامل و موثر و حکم ماده )7( قانون اصل چهل 
و چهارم قانون اساس��ی است؛ به گونه ای که اوال همه مراجع صدور مجوز، 
اطالع��ات مربوط ب��ه صدور مجوز خود را ب��ه وزارت اقتصاد اعالم کنند و 
وزارتخان��ه هم آن اطالعات را در پایگاه اطالع رس��انی مجوزها )درگاه ملی 
مجوزهای کسب و کارهای کشور( برای کسب و کارها شفاف کند. ثانیا هیأت 
مقررات زدای��ی در وزارت اقتص��اد با عمل به تکلیف قانونی خود، ش��رایط 
اضافی و زائد هر مجوز را حذف کرده و دریافت مجوزها را تس��هیل کند. 

افزایش نظارت ها پس از اعطای مجوز فعالیت نیز ضروری است.
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پدیده سیاه مجوزفروشی

برایان آرتور، استاد سابق اقتصاد و مطالعات جمعیت شناسی دانشگاه 
استنفورد است. او از متفکران پیشگام در نظریه پیچیدگی است. آرتور 
معتقد است که فناوری بیش از هر عامل دیگری بر زندگی ما اثر دارد. 
با وجود این، بسیاری از پرسش ها و سواالت مربوط به این پدیده هنوز 
بی پاس��خ مانده است. سوال این است که نوآوری چیست و فناوری های 
نو از کجا سرچشمه می گیرند؟ چگونه تکامل پیدا می کنند؟ آیا تکامل 
فناوری ش��بیه تکامل موجودات جاندار است؟ آرتور در کتاب »سرشت 
فناوری« تالش کرده اس��ت به این پرسش ها پاسخ دهد و نهایتا پس از 
بحث و بررس��ی به این نتیجه می رسد که اگر فناوری ما را از طبیعت، 

هدف و انگیزه دور کند، برای ما مرگ آور است.
او در کتاب خود پس از پاس��خ به پرسش هایی نظیر فناوری چیست 
و فناوری چگونه تکامل پیدا می کند، از تعیین تکلیف بشر با این پدیده 
خودس��اخته حرف می زند. در این کتاب که در ایران با ترجمه ابراهیم 
محجوب از س��وی نشر نی منتشر شده است، آرتور می گوید که تکامل 
همیشگی فناوری به معنای جوشش همیشگی آن است. یعنی به طور 

مداوم و در همه س��طوح، فناوری های نو پای ش��ان را روی ش��انه های 
فناوری ه��ای گذش��ته می گذارند و تکامل پیدا می کنن��د. فناوری های 
جدی��د هر روز افزوده می ش��وند و فناوری های ناجور حذف می ش��وند. 
بنابراین چاره های نو و نیازهای نو ایجاد می شود و این رودخانه همیشه 
در جریان است. فناوری امروز همانند یک دستگاه نیست که با معماری 
ثابت مش��غول کار اس��ت و کارکردهای ثابتی دارد. فناوری یک سامانه 
است، شبکه ای از کارکردهاست، سوخت و سازی است که در روند آن، 
چیزها اجرا می ش��وند. امروزه شبکه های مرکب و پیچیده ای از فناوری 
ایجاد ش��ده است و بنابراین در عصر حاضر بیش از همیشه به شناخت 

فناوری نیاز داریم.
ام��ا تکلیف ما با فناوری چیس��ت؟ هایدگ��ر روزی گفت که ماهیت 
فناوری یک امر فنی نیس��ت، بلکه نوعی نگرش به طبیعت است. نکته 
دهشتناک دیگری که در این کتاب درباره فناوری مطرح شده، این است 
که فناوری نه ابزاری س��اخته دست بشر یا در کنترل او بلکه پدیده ای 
معرفی شده که از بیرون از خود هستی فرمان می گیرد. این نکته که از 

قول هایدگر در کتاب آرتور آمده است، او را به فکر می اندازد تا درباره دو 
دیدگاه درباره فناوری توضیح دهد و البته هر دو را معتبر بداند.

او می نویسند: »دو دیدگاه، یکی مبتنی بر اینکه فناوری چیزی است 
که اختیار زندگی ما را در دست دارد و دیگری مبتنی بر اینکه فناوری 
به طرز خوش��ایندی در خدمت زندگی ماست، به طور همزمان معتبر 
هس��تند، اما این آمیزه نوعی ناآرامی و تنش همیش��گی را با خود دارد 
که با نگاه ما به فناوری و سیاس��ت های پیرامون آن درآمیخته اس��ت. 
خاس��تگاه این تنش فناوری نیس��ت، بلکه اعتماد به طبیعت است. ما 
هرچند خودمان را در دامن طبیعت یافته ایم، اما برای آینده به فناوری 
امید داریم و این یعنی به چیزی امید بسته ایم که به آن اعتماد نداریم. 
هرچند فناوری به معنای همساز کردن پدیده های طبیعت و بهره برداری 

از آن است، اما ما آن را امری طبیعی نمی بینیم.«
برایان آرتور در این کتاب نهایتا نتیجه می گیرد که انسان به هدف نیاز 
دارد و باید با طبیعت همسو شود بنابراین اگر فناوری ما را از طبیعت، 

هدف و انگیزه دور کند، برای ما مرگ آور است.

آیافناوریبرایمامرگآوراست؟

درخدمتوخیانتفناوری

باشگاهاقتصاددانان

حقایقومغالطاتاقتصادیبهروایتتوماسسول
شوالیهمیدانمحافظهکاری

توماس س��ول، اقتص��اددان و نظریه پرداز اجتماعی آمریکایی اس��ت 
ک��ه بابت مطالعات گس��ترده ای که در زمینه اقتصاد سیاس��ی و نقش 
نهادهای مختلف اجتماعی طی دهه های ف��راوان انجام داده، امروزه به 
یکی از برجسته ترین روشنفکران زنده محافظه کار در جهان تبدیل شده 
است. اگرچه سول عمدتا به عنوان یک سیاه پوست محافظه کار شناخته 
می ش��ود، اما خودش ترجیح می دهد که چنین برچسبی نداشته باشد. 
او در این باره می گوید: »ترجیح می دهم برچسبی نداشته باشم، اما فکر 
می کنم لیبرتارین بیش از هر برچسبی به من می چسبد، اما در تعدادی 

از مسائل با جنبش لیبرتارین مخالف هستم.«
س��ول به طور کلی درباره موضوع های اقتصادی می نویس��د و یکی از 
مدافعان رویکرد بازار آزاد به س��بک سرمایه داری است. او مخالف فدرال 
رزرو است و به نظرش این نهاد در جلوگیری از بحران اقتصادی و محدود 
کردن تورم ناموفق بوده است. سول اندیشه های کارل مارکس را هم به 
دقت مطالعه کرده و مخالفت خود را با مارکسیسم در کتاب انتقادی خود 
با عنوان »مارکسیسم: فلس��فه و اقتصاد« در سال 1985 منتشر کرده 
است. سول همچنین کتاب سه گانه ای درباره ایدئولوژی های مختلف و 
مواضع گوناگون سیاسی نوشته است؛ در کتاب »نزاع دیدگاه ها« او درباره 
آغاز درگیری سیاسی صحبت می کند، در کتاب »دیدگاه برگزیدگان« 
دیدگاه های محافظه کار/لیبرتارین را با دیدگاه های لیبرال/مترقی مقایسه 
می کند و در کتاب »در جست وجوی عدالت کیهانی« نیاز روشنفکران و 
سیاست مداران به ایجاد جهان های اتوپیایی را روشن می کند و در نهایت 

نتیجه فاجعه بار آن را نشان می دهد.
توماس س��ول در ابتدای تابس��تان 1930 در شهر گاستونیای آمریکا 
به دنیا آمد. در خردس��الی، پدرش را از دس��ت داد و با مادر خدمتکار و 
چه��ار فرزند دیگر زندگی را ادامه داد. او پس از ش��رکت در جنگ کره 
به دانش��گاه هوارد رفت که بیشتر یک کالج سیاه پوستی در نظر گرفته 
می شد و پس از فارغ التحصیلی در سال 1958 به دانشگاه کلمبیا رفت 
تا کارشناسی ارشد خود را بخواند. زمانی که در دهه سوم زندگی اش بود 
بیشتر به اندیش��ه های مارکسیستی گرایش داشت، اما رفته رفته از این 
دیدگاه دور شد و به اقتصاد بازار آزادی نزدیک شد. نهایتا در سال 1968 
موفق شد از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کند. دلیل رفتنش 
به دانش��گاه شیکاگو هم این بود که جرج استیگلر به تازگی از دانشگاه 
کلمبیا به این دانشگاه رفته بود. سول طی پنج دهه اخیر به تدریس در 
دانش��گاه های گوناگونی نظیر دانشگاه کرنل و کالیفرنیا مشغول بوده و 

یکی از شناخته شده ترین اساتید اقتصاد دانشگاه استنفورد است.
از جمله آثار سول، کتاب »حقایق و مغالطات اقتصادی« است که در 
سال 2008 منتشر شد. سول در این کتاب مشهورترین مغلطه هایی که 
مربوط به عرصه اقتصاد و اجتماع هستند را برمال می کند و جای آنها را 
با حقیقت هایی که پش��توانه داده ای دارند، پر می کند. این کتاب با زبان 
بسیار ساده ای نوشته شده و خواننده آن نیازمند هیچ گونه دانش پیشینی 
درباره علم اقتصاد نیست. بسیاری از مغلطه هایی که از سوی سول مورد 
نقد قرار گرفته اند، از س��وی رسانه ها و سیاست مداران تبلیغ شده اند که 
از بین آنها می توان به مش��کالت زندگی شهری، تفاوت درآمد و تفاوت 
اقتصادی زنان و مردان اش��اره کرد و ج��دای از آنها مغلطه هایی درباره 
آکادمی، نژاد و کشورهای جهان سوم هم مورد اشاره سول قرار گرفته اند.
از دیگر مس��ائل مهمی که س��ول به ش��دت درباره آن می نویس��د، 
موضوع آموزش اس��ت و او تقریبا در تم��ام دوره های کاری خود به این 
مس��ئله پرداخته اس��ت. به نظر س��ول، نظام آموزش��ی آمریکا نیازمند 
اصالحاتی اساس��ی اس��ت. او در کتاب جدید »مدرس��ه های چارتری و 
دشمن های ش��ان« )2020( نتایج آموزش��ی کودکانی ک��ه در مدارس 
چارتری درس می خوانند را با مدارس عادی مقایس��ه می کند. مدارس 
چارتری به آن دسته از مدارسی در پایه های ابتدایی و متوسطه می گویند 
که از شاگردانی که در امتحانات اجباری دولتی شرکت می کنند، شهریه 
و هزینه ای دریافت نمی کنند. سول در پژوهش خود ابتدا توضیح می دهد 
که نیازمند یک روش شناس��ی برای انتخاب ک��ردن دانش آموزان قابل 
مقایسه هستیم که هم وجوه نژادی را پوشش دهد و هم وجوه اقتصادی 
و اجتماعی را. پس از این مسئله او یافته های خود را ارائه می کند. به نظر 
سول و طبق یافته هایش، مدارس چارتری به شکل قابل توجهی عملکرد 

بهتری از حیث خروجی آموزشی نسبت به مدارس معمولی دارند.
از نگاه س��ول، آم��وزش برای افراد جوان هم اهمی��ت خاصی دارد. او 
می گوید که بسیاری از مدارس در زمینه آموزش کودکان ناموفق هستند. 
این مسئله دالیل مختلفی دارد که از بین آنها می توان به شلختگی برنامه 
آموزشی اشاره کرد و این نکته که اتحادیه های آموزشی، پول ناعادالنه ای 
از مدارس درمی آورند و بسیاری از مدارس تبدیل به مونوپلی هایی برای 

بوروکراسی های آموزشی تبدیل شده اند.
س��ول در کتاب »آموزش: فرضیات در مقاب��ل تاریخچه« )1986( 
وضعیت آموزش در مدارس و دانش��گاه های آمریکا را تحلیل می کند. 
او به طور مش��خص تجربه افراد سیاه پوست و دیگر گروه های قومیتی 
را در نظام آموزش��ی آمریکا بررسی می کند و عوامل و الگوهای نهفته 
در پش��ت شکست و موفقیت این مس��ئله را شناسایی می کند. دلیل 
اصلی این ش��کل از پژوهش های سول این اس��ت که او به بسیاری از 
باورهای عمومی رواج پیدا کرده از سوی روشنفکران و رسانه ها بدبین 
است. برای مثال به اعتقاد سول، نژادپرستی سیستمی مورد سنجش 
قرار نگرفته و این مسئله یک فرضیه پرسش برانگیز است که به شکل 
پروپاگاندا به خورد مردم آمریکا داده ش��ده اس��ت. س��ول در این باره 
می گوید: »نژادپرستی سیستمی هیچ گونه معنایی ندارد که بتوان آن 
را مش��خص کرد و به شکلی س��نجید که معموال تمام فرضیه ها مورد 
س��نجش قرار می گیرند. به نظرم این عبارت یک��ی از هزاران عباراتی 
است که حتی مردمی که از آن استفاده می کنند، درکی روشن از آنچه 

می گویند، ندارند.«
س��ول در بس��یاری از کارهای خود این تصور را به چالش می کش��د 
که پیشرفت سیاه پوستان ناشی از برنامه ها و سیاست های مترقی دولت 
است. او ادعا می کند که بسیاری از مشکالتی که مربوط به سیاه پوستان 
در جامعه مدرن اس��ت، منحصر این گروه نژادی نیست، حتی اگر تنها 
گروه ه��ای قومیتی گوناگون آمری��کا را در نظر بگیریم. در مقایس��ه با 
پرولتاریای روستایی که به خاطر فرآیند شهری سازی هم دچار مشکالتی 
شد هم وضعیت سیاه پوستان چیزی خاص نیست. همین مسائل باعث 
ش��ده اند که امروزه س��ول به یکی از جذاب ترین چهره های روشنفکری 
جهان تبدیل ش��ود. حمای��ت تقریبا سرس��ختانه او از ترامپ در مقابل 
کلینتون و حتی بهتر دانس��تن وضعیت دولت ترامپ نس��بت به دولت 
اوباما هم یکی دیگر از مسائلی است که در چند سال اخیر او را در سن 

90 سالگی در صدر اخبار قرار داده است.
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فرص��ت امروز: کمت��ر از یک هفته تا انتخابات 28 خرداد باقی اس��ت و 
به زودی چهره رئیس  جمهوری آینده ایران مش��خص می ش��ود. انتخاباتی 
ک��ه عالوه بر ابعاد سیاس��ی از بعد اقتصادی هم اهمیت بس��یاری دارد و 
دغدغه های اقتصادی و معیشتی ش��هروندان می تواند بر میزان مشارکت 
و نتیجه انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد. در همین حال، دولت سیزدهم با 
ابرچالش های متعددی مواجه اس��ت و در بین این چالش ها، مسائل پولی 
و بانکی نقش پررنگی دارد. نرخ ارز نیز همواره در سیاست و اقتصاد ایران 
به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دولت ها ش��ناخته می شود و از 
همین رو بعضا دولت ها به ویژه در ماه های پایانی فعالیت خود به س��مت 
سرکوب نرخ ارز حرکت می کنند. از سوی دیگر، نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی 
بر تمامی بازارها دارد و  بنابراین تعیین سیاست ارزی در دولت آینده بسیار 
مهم است. به همین دلیل، یکی از مهمترین سواالت شهروندان در آستانه 
انتخابات این اس��ت که آیا دولت بعد باید به سمت کاهش نرخ ارز حرکت 
کند؟ پیش نیازهای دس��تیابی به نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران چیست؟ 
کج��ا اقتصاد و تولید از نرخ ارز ضرب��ه می بیند؟ رئیس جمهور بعدی چه 
رسالتی در این زمینه دارد؟ چالش های پولی و بانکی نیز از سواالت دیگری 
است که رئیس جمهور آینده بایستی تکلیف و برنامه خود را در قبال آنها 
مشخص کند؛ از وضعیت نقدینگی و ارز 4200 تومانی گرفته تا پیوستن به 

FATF و نقشه راه کاهش تورم.
سیاستارزیدولتدرگرویرفعتحریم

هر یک از هفت نامزدی که نهایتا به ساختمان پاستور راه یابند، با چند 
چال��ش جدی در حوزه پولی و بانکی مواجه اند که از جمله آن می توان به 
مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم، کنترل سلطه مالی، اتخاذ سیاست ارزی 
درست، تامین کاالهای اساسی، واکسن کرونا، رفع تحریم ها و احیای برجام 
اش��اره کرد. دولتی که در زمینه بانکداری نیز مهمترین رسالت را برعهده 
دارد و آن تالش برای اصالح نظام بانکداری و حرکت به س��مت استقالل 

واقعی بانک مرکزی است.
آخرین وضعیت متغیرهای پولی در حالی است که به گفته بانک مرکزی، 
نقدینگی در پایان سال 99 با رشد 40 درصدی به بیش از 3 هزار و 476 
هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر و پس از گذشت سه سال 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر موضوع نرخ ارز به میان آمده 
اس��ت. البته آنچه از برآیند صحبت نامزدها برمی آید، به نظر می رس��د که 
هیچ کدام دیدگاه مشخصی درباره مدیریت ارزی کشور ندارند. موضوع نرخ 
ارز پیش از آنکه به سیاست های دستوری وابسته باشد به سیاست خارجی 
متصل اس��ت. آنچه مشخص اس��ت تا زمانی که برجام احیا نشود و مفاد 
FATF ب��ه صورت کامل تصویب نگ��ردد، ایران همچنان درگیر معادالت 

ارزی خواهد بود.
این دو مقوله از این حیث مهم هس��تند که دولت س��یزدهم در صورت 
موفقی��ت در آنها، می تواند بار دیگر با فروش نفت، آزادس��ازی منابع ارزی 

بلوکه شده و جذب سرمایه گذاری خارجی منابع ارزی کشور را تقویت کند؛ 
آن هم در سال پیش رو که قیمت نفت به باالترین حد رسیده و این فرصت 
خوبی برای افزایش درآمدهای نفتی است. به هر ترتیب، برای تثبیت نرخ 
ارز و تک نرخی ش��دن آن، دولت بعد چاره ای جز تنش زدایی ندارد و باید 

دید کدام یک از نامزدهای انتخابات به دنبال چنین مسیری هستند.
در این باره، مرتضی افقه کارش��ناس اقتصادی، سیاست ارزی دولت را با 
رفع تحریم ها مرتبط می داند و می گوید: اگر تحریم حل نشود، وعده هایی 
که کاندیداها در ارتباط با نرخ ارز و یا متغیرهای دیگر اقتصادی می دهند، 

همگی شعارهای توخالی هستند.

افق��ه در گفت وگو با ایِبن��ا، ادامه می دهد: در وهله اول قبل از آنکه خود 
نرخ ارز مهم باش��د، ثبات ن��رخ ارز برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
دارای اهمیت اس��ت بنابراین باید دید روسای جمهور آینده چه برنامه ای 
درباره آن دارند. چراکه تعیین نرخ ارز قبل از آنکه به سیاست های داخلی 
ربط داش��ته باشد به سیاست های خارجی و به روابط سیاسی و به تبع آن 
روابط تجاری-اقتصادی ما با کشورهای دیگر بازمی گردد، اما اینکه نرخ ارز 
چه تاثیری بر کدام یک از متغیرهای اقتصادی دارد، باید گفت با توجه به 
وابستگی شدید اقتصاد ایران به تجارت خارجی، به نظر می آید نرخ ارز هم 

در تولید داخل و هم در قدرت خرید مردم تاثیرگذار است.
به اعتقاد وی، به دلیل آنکه بین 70 تا 80 درصد واردات ما مواد اولیه و 
مواد واسطه ای و سرمایه ای در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و خدمات 
و بخش نفت اس��ت، لذا نرخ ارز بر تولید داخل و هزینه تمام ش��ده کاال و 
در نهایت بر نرخ تورم تاثیرگذار است. برخالف بسیاری از اقتصاددانان که 
معتقدند تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارز است، نرخ ارز عامل افزایش تورم 
اس��ت و خود نرخ ارز هم متاسفانه بسیار متأثر از روابط سیاسی و در چند 

سال گذشته متأثر از تحریم بوده است.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا نرخ ارز در دولت سیزدهم باید 

به سمت تک نرخی شدن حرکت کند، می گوید: اگر تحریم ادامه پیدا کند 
هیچ گریزی نیس��ت جز اینکه دولت قیم��ت ارز را کنترل کند و به ناچار 
تک نرخی شدن امکان پذیر نخواهد شد، اما این کنترل کردن باید همراه با 

مشارکت قاطع دستگاه قضایی و نظارتی باشد.
وعدهکاهشتورمچگونهشدنیاست؟

از سوی دیگر این روزها وعده کاهش نرخ تورم بین همه نامزدها مشترک 
است و همه به دنبال اقناع مردم هستند که ما می توانیم تورم را تک رقمی 
کنی��م. افقه در گفت وگوی دیگری با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره وعده 
کاه��ش تورم نامزدها نیز می گوید: تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم 
اقتصادی اس��ت، اما ریش��ه های آن در ایران به ش��دت غیراقتصادی بوده 
و با فرمول های اقتصادی قابل حل نیس��تند. بیش از 40 س��ال اس��ت که 
راهکارهای اقتصادی مختلفی را برای کنترل نرخ تورم به کار بسته ایم که 
نهایتا به جز مقاطع کوتاهی نتوانستیم تورم را کاهش دهیم، چراکه عموما 
سیاس��ت های به کار گرفته ش��ده در این سال ها با تمرکز بر سیاست های 

پولی به شکل سطحی و بازی کردن با نرخ های نقدینگی بوده است.
به گفته این اقتصاددان، مسئله افزایش درآمد، مسئله ای است که الزاما 
با نرخ تورم مرتبط نیست اگرچه از آن تاثیر می پذیرد. افزایش حقوق باید 
متناس��ب با بهره وری نیروی کار انجام گیرد و نرخ تورم هم باید با اصالح 
س��اختار سیاس��ی و اقتصادی در مس��یر بهبود قرار گیرد. در این شرایط 
افزایش تولید هم می تواند به بهبود شرایط کمک کند. در ایران اما برخالف 
کشورهای توس��عه یافته، پیش��نهاد حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی 
دولت مطرح می ش��ود و تا امروز هم هم��واره با آثار و ابعاد مختلفی چون 
افزایش هزینه تولید )که خود عامل تورم به حس��اب می آید( مواجه بوده 
است. از سوی دیگر، افزایش دستوری نرخ دستمزد، هزینه های سربار دولت 
را افزایش می دهد و تا زمانی که نرخ تورم هم هر سال روند صعودی را طی 
می کند، به نظر می رسد چاره دیگری وجود ندارد و دولت از اعالم دستوری 

نرخ افزایش دستمزدها ناگزیر است.
افق��ه با بیان اینکه بهره وری ش��اخص مهمی اس��ت که ن��رخ باالی آن 
می تواند اثر ضدتورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که 
برابر یا کمتر از بهره وری نیروی کار باش��د، به تورم نمی انجامد، می افزاید: 
بدون بهبود نرخ به��ره وری، کارفرما تقریبا توان تقبل و تامین هزینه های 
سربار را ندارد. این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به دلیل بی کفایتی 
در سیستم اداره کشور از سوی دولت و حاکمیت گرفته، منجر به کاهش 
تولید ملی شده است. همین بی کفایتی و کاهش تولید که ریشه در عوامل 
غیراقتصادی دارد، به تولیدکنندگان بخش خصوصی خس��ارت بس��یاری 
تحمیل می کن��د. از بین بردن عوامل و ریش��ه های حقیقی تورم تنها راه 
بهبود شرایط است. ریشه هایی که عموما به سیاست خارجی برمی گردد و 
ناشی از ساختارهای غلطی است که در این سال ها در اقتصاد به کار گرفته 

و به نظر می رسد نهادینه شده است.

تورمدرایرانتنهاریشهاقتصادیندارد

چالش های پولی و بانکی دولت سیزدهم

»هدایت نقدینگی« یکی از کلیدواژه های پرتکرار در رقابت های انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بوده اس��ت. به این صحبت ها توجه کنید: »دولت من 
نقدینگی را به س��مت تولید و اش��تغال هدایت می کن��د.«؛ »3400 هزار 
میلیارد تومان در کش��ور نقدینگی داریم و اگر بتوانیم این نقدینگی را به 
طرف این پیشران ها هدایت کنیم، می توانیم شاهد جهش کشور باشیم.«؛ 
»نقدینگی باید به س��مت تولید هدایت شود و هدایت نقدینگی به سمت 
تولید و رونق تولید مهم اس��ت.«؛ »اگر این مش��کالت رفع ش��ود به  طور 
خ��ودکار نقدینگی به س��مت تولید هدایت خواهد ش��د و قدرت تخریبی 

خود در جهت های دیگر را از دس��ت خواهد داد.«؛ »ش��رایط اعتماد مردم 
ب��ه ب��ورس و هدایت نقدینگی را به بازار س��رمایه فراهم می کنیم.«؛ »اگر 
نقدینگی به درستی مدیریت و به  سوی تولید هدایت شود، نگرانی ها کامال 
برطرف می ش��ود.«؛ »دولت من، دولت ثبات و آرامش اس��ت و می خواهد 
نقدینگی را مهار و به س��مت تولید هدایت کند.« و... این  مطالب، بخشی 
از اظهارنظرهای نامزدهای س��یزدهمین انتخابات ریاست جمهوری است. 
»هدایت نقدینگی« در حالی بس��امد باالی��ی در تبلیغات نامزدها دارد که 
به گفته بانک مرکزی، نقدینگی در پایان سال 99 با رشد 40 درصدی به 

بیش از 3 هزار و 476 هزار میلیارد تومان رسیده است. پرسش اینجاست 
که وعده »هدایت نقدینگی« تا چه میزان قابلیت اجرا دارد؟ پیش از پاسخ 
به این پرس��ش باید دید نقدینگی چیست؟ به گزارش ایرنا، اقتصاددان ها 
در یک تعریف ساده می گویند نقدینگی، جمع پول و شبه پول است؛ پول 
همان س��که و اسکناسی اس��ت که افراد جامعه در اختیار دارند. موجودی 
حس��اب های ج��اری بانکی نی��ز در تعریف پول ق��رار می گیرد. همچنین 
ش��به پول، سایر انواع سپرده های بانکی اس��ت که مانند سپرده جاری که 
به راحتی در دسترس نیستند. سپرده های کوتاه مدت و بلندمدتی که باید 

مدت زمان مشخصی در بانک بمانند، شبه پول را تشکیل می دهند.
آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد در پایان س��ال 1399 حجم پول 
بیش از 690 هزار میلیارد تومان و حجم پول بیش از 2785 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت بنابراین حجم نقدینگی در پایان س��ال گذشته تقریبا 
برابر با 3476 هزار میلیارد تومان بود. پرس��ش بعدی اینجاس��ت که چرا 
تاکنون این حجم عظیم نقدینگی به بخش تولید هدایت نش��ده اس��ت و 
اگر بتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد، چرا باید نسبت به رشد 

آن هشدار داد؟
اسکناس و س��که در دست مردم، همان بدهی بانک مرکزی به مردم و 
سپرده های بانکی در بانک های تجاری، همان بدهی بانک ها به سپرده گذاران 
اس��ت بنابراین می توان گفت پول و ش��به پول، بدهی بانک ها هستند. آیا 
می توان این »بدهی« را به س��مت »تولی��د« هدایت کرد؟ نقدینگی پس 
از ایجاد، قابل هدایت نیست، اما می توان خلق و ایجاد نقدینگی را کنترل 
کرد. با توجه به ش��رایط اقتصادی، تقاضا برای دریافت اعتبار یا تسهیالت 
نیز تغییر می کند و براس��اس همین تقاضا، نقدینگی نیز تحت تأثیر قرار 
می گیرد. رشد نقدینگی زمانی می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور 

داشته باشد که سرعت بیشتری نسبت به رشد تولید پیدا کند.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به 9 ماه نخست 
س��ال 1399 است که در آن رشد تولید ناخالص تولید داخلی با نفت 2.2 
درصد و رش��د تولید ناخالص داخلی بدون نفت 1.9 درصد اعالم ش��ده  و 
این در حالی اس��ت که رش��د نقدینگی در پایان آذر 1399 نسبت به آذر 
1398 بیش از 38درصد و نسبت به اسفند 1398 حدود 27 درصد رشد 
داش��ته است. پرس��ش بعدی این اس��ت که می توان نقدینگی را مدیریت 
کرد؟ بانک مرکزی می تواند از طریق عملیات بازار باز، برآوردی از نقدینگی 
موردنیاز به  دس��ت آورد و از این طریق، خلق نقدینگی در شبکه بانکی را 
مدیریت کند. عالوه بر این، عملیات بازار باز می تواند با جلوگیری از پولی 
ش��دن کسری بودجه، مانع استقراض دولت از بانک مرکزی شود و از این 
دو مسیر، نرخ تورم را کنترل کند. عملیات بازار پس از اینکه سال ها و در 
دولت های مختلف مورد غفلت واقع ش��ده بود، از سوی بانک مرکزی و در 
دولت کنونی مورد استفاده قرار گرفت. فروش اوراق بدهی دولتی که وزارت 
امور اقتصادی و دارایی آن را منتشر می کند و توسط بانک مرکزی به عنوان 
کارگزار در بازار بین بانکی مورد معامله قرار می گیرد، روش��ی است که در 
آن بدون خلق نقدینگی نه تنها کسری بودجه دولت تأمین می شود، بلکه 
از تزریق منابع توسط بانک مرکزی نیز جلوگیری می کند و به این صورت، 
خلق و ایجاد نقدینگی نیز مدیریت می شود بنابراین در مناظره های بعدی 
باید دید نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری به جای هدایت نقدینگی، 

چه برنامه هایی برای مدیریت کردن کم و کیف خلق نقدینگی دارند.

رئیسجمهورآیندهچطورنقدینگیراهدایتمیکند؟

نقدینگیدربزنگاهانتخابات

بانکنامه

رشد20درصدیحجماسکناسدردستمردم
اسکناسدستمردمزیادشد

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی و تا پایان س��ال گذشته معادل 73 
هزار و 500 میلیارد تومان انواع اس��کناس و س��که در اختیار مردم است. 
آنطور که بانک مرکزی اعالم کرده، تا پایان اسفندماه سال گذشته حدود 
81 هزار و 500 میلیارد تومان اس��کناس و مس��کوک در گردش بوده که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل رش��دی 13.6 درصدی دارد. عالوه بر 
این، مجموع اس��کناس و مسکوک فعلی نسبت به سال 1395 حدود 28 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین از این 81 هزار و 500 میلیارد 
اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی، 73 هزار و 500 میلیارد تومان 
در دست مردم در گردش است که رشد 20 درصدی داشته است. بر این 
اس��اس، معادل 6700 میلیارد تومان از اس��کناس و سکه های موجود در 
بانک ها قرار دارد که نس��بت به 9 هزار میلیارد تومان سال قبل تا 2300 
میلیارد تومان کاهش داشته و این امر نشان می دهد بخشی از موجودی از 
بانک ها خارج و در اختیار مردم قرار گرفته است، اما موجودی اسکناس و 
سکه در بانک مرکزی به بیش از 1200 میلیارد تومان می رسد که کاهش 
400 میلیاردی نسبت به سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه 

در بانک مرکزی، هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

آخرینآمارهادربارهتعدادمعاملهگرانرمزارز
7میلیوننفررمزارزخریدهاند

امروز اگرچه بازار ارزهای دیجیتال سبز بوده و افزایش ارزش )عموما  
زی��ر 5 درصد( را تجربه کرده اند، اما س��قوط قیمت و ریزش های اخیر 
هراس ت��ازه ای به دل معامله گ��ران ارزهای دیجیتال انداخته اس��ت. 
ب��ا اینکه آمار دقیق��ی از معامله گران رمزارز در ای��ران وجود ندارد، اما 
برآورد می ش��ود حدود 7 میلیون ایرانی بخش��ی از سرمایه  خود را به 
سمت حوزه رمزارز برده باشند. فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون 
کس��ب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران درباره آینده رمزارزها در ایران 
می گوید: فکر می کنم در شرایط تازه و بعد از تجربه ریزش های اخیر در 
بازار رمزارزها، هیجانات پیوس��تن به این بازار در مردم فروکش خواهد 
کرد و افراد با آگاهی بیشتر وارد این بازار می شوند. درواقع در آینده ای 
نزدیک، افراد بیشتری به این جمع بندی می رسند که باید بازی کردن 
در زمین رمزارزها را یاد بگیرند و نیاز به »آگاهی« دارند.   این تحلیلگر 
حوزه آی تی در پاس��خ به این پرسش که نداشتن آمار مشخص چطور 
می تواند ب��ر این بازار در ایران اثر بگذارد، توضی��ح داد: دولتی های ما، 
ماینینگ را تبدیل به امری زیرزمینی کردند. متاسفانه وزارت نیرو با این 
مسئله به صورت قهری برخورد کرد و تعداد زیادی از افراد را از فعالیت 
شناسنامه دار و قانونی دور و آنها را به ادامه دادن در بستری غیرشفاف، 
تش��ویق کرد.   فردیس همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در ایران 
که رمزارز خریداری کرده اند، گفت: سناریوهای مختلفی درباره کسانی 
که خرید و فروش رمز کرده اند، با تخمین های متعددی وجود دارد. من 
فکر می کنم بین 7 تا 8 میلیون ایرانی، احتماال مقداری دارایی از جنس 
رمزارز دارند. این تخمین ریشه در تعداد اکانت های فعال بر صرافی های 
دیجیتال، دارد. براس��اس آمارهای اعالم ش��ده، 2.5 میلیون اکانت در 
ای��ن صرافی ها وجود دارد که به نظر می رس��د هر کس اکانتی در این 
صرافی ها دارد احتماال برای اطرافیانش هم خرید و فروش می کند چون 
افراد کمی دانش آی تی برای ورود به بستر صرافی ارز دیجیتال دارند و 
در نتیجه هر نفر احتماال برای حدود سه نفر از اطرافیانش هم خرید و 
فروش می کند که این استدالل ما را به حدود 7 میلیون نفر می رساند.

مقاومتدالردرکانال24هزارتومانی
سکهوطالارزانشد

در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری و با ادام��ه مذاکرات احیای 
برجام، فعاالن بازار ارز در هفته گذش��ته احتیاط ب��ه خرج دادند و به 
همین دلیل بازار ارز در هفته ای که گذشت روند کم نوسانی را تجربه 
کرد.  در بازار سکه و طال نیز با توجه به نوسانات محدود قیمت اونس 

جهانی و نرخ ارز در بازار داخلی، قیمتها کاهشی بوده است.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره 
تغییرات قیمت ها در طول هفته گذش��ته به ایس��نا، گفت: سکه تمام 
طرح جدید و طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه هر یک 150 هزار تومان 
در طول هفته گذش��ته کاهش قیمت داشتند. بدین ترتیب در آخرین 
معامالت پایان هفته هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید به 10 میلیون 
و 720 هزار تومان و هر قطعه س��که طرح قدیم به 10 میلیون و 600 
هزار تومان رسید. حباب سکه نیز در بین 120 تا 170 هزار تومان در 
نوس��ان بود. نیم سکه و ربع س��که نیز با کاهش 150 هزار تومانی در 
پایان هفته به پنج میلیون و 850 هزار تومان و سه میلیون و 800 هزار 
تومان رسید. سکه های یک گرمی نیز با 50 هزار تومان کاهش قیمت 
در طول این هفته همراه شد و به دو میلیون و 300 هزار تومان رسید.

به گفته وی، هر گرم طالی 18 عیار نیز در این مدت بین پنج تا 15 
هزار تومان ارزان ش��د و یک میلیون و 74 هزار و 400 تومان  قیمت 
خورد. هر مثقال طال آب ش��ده نیز چهار میلی��ون و 655 هزار تومان 
قیمت گذاری شد. آخرین نرخی ثبت شده برای هر اونس جهانی با 10 

دالر کاهش در طول هفته گذشته به 1884 دالر رسید.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با تغییرات نرخ ارز 
در هفته ای که گذش��ت نیز افزود: نرخ ارز هم در داخل نوس��ان 100 
تومانی داش��ته و هر دالر آمریکا از 23 ه��زار و 950 تومان تا 24 هزار 
و 50 تومان در نوس��ان بوده است. طبیعتا این دو عامل تاثیر چندانی 
در قیمت ها نداش��ته اس��ت، اما در این هفته، ش��اهد اتفاقی جالب که 
هر چهار س��ال یک بار می افتد، بوده ایم. باتوجه به اینکه نگاه مردم به 
انتخابات است تا ببینند پیروز انتخابات کدام نامزد خواهد بود و سمت 
و س��وی اقتصاد کشور به کدام جهت خواهد بود، دادوستدها به شدت 
کاهش پیدا کرده است بنابراین در این هفته به دنبال کاهش تقاضا و 
دادوستدها، قیمت سکه و طال با روند کاهشی همراه شد. این نگاه که 
تقاضاها منتظر نتیجه انتخابات باش��د، همیشه وجود داشته است. در 
مجموع بازار، بازاری آرام بوده و پیش بینی می شود که هفته پیش رو نیز 
بازار به همین شکل پیش رود تا انتخابات برگزار و نتیجه آن مشخص 
شود. او همچنین با اشاره به اینکه در هفته گذشته به سبب تقاضاهای 
محدود، حباب سکه تمام تغییر نکرده، اما حباب نیم سکه، ربع سکه و 
سکه های یک گرمی کاهش حباب داشته، گفت: کاهش قیمت قطعات 
کوچک تر س��که )نیم سکه، ربع سکه و سکه های یک گرمی( ناشی از 

کاهش حباب آنها بوده که به سبب همان کاهش تقاضاهاست.
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باافزایشدمایهوادرهفتهجاری
مصرفبرقرکوردمیزند؟

ب��ه گفته س��خنگوی صنعت برق، هفته پی��ش رو هفته گرم تری 
خواه��د بود و اوج نیاز )پیک( مصرف ب��ه 60 هزار مگاوات افزایش 

می یابد.
مصطفی رجبی مش��هدی با بیان اینکه رس��یدن به این اوج نیاز 
مص��رف، رک��ورد تازه ای برای صنع��ت برق خواهد ب��ود، ادامه داد: 
پیش بینی این اس��ت که بت��وان 54 هزار م��گاوات از این میزان را 
تولید برق کرد. همچنی��ن اعمال روش های مدیریت مصرف کمک 
خواه��د کرد تا بتوان اختالف بین اوج نی��از مصرف و تولید برق را 

جبران کرد و خاموشی ها هم را کم کرد.
به گفته سخنگوی صنعت برق، 30 درصد مصرف انرژی الکتریکی 
در بخش خانگی مربوط به سیس��تم های روشنایی می شود، لذا الزم 
اس��ت که مش��ترکان توجه بیش��تری در نحوه  مصرف خود داشته 
باش��ند. همچنین میزان مصرف کولرهای آب��ی و گازی 26 درصد، 
یخچ��ال فریزر 28 درصد، سیس��تم صوت��ی و تصویری 10 درصد، 
لباسش��ویی یک درصد و سایر مصارف 5 درصد را تشکیل می دهد. 
این در حالی اس��ت که در پیک مصرف به ویژه در ساعت گرم روز، 

سهم سیستم های سرمایشی بیشتر می شود.
رجبی مش��هدی به مش��ترکان توصیه کرد: تنظیم دمای وسایل 
سرمایش��ی بر روی 26 درجه و اس��تفاده از دور کند کولرهای آبی 

کمک موثری در کاهش مصرف است.

ایرانهمچناندررتبهچهارماوپک
نفتسنگینایرانگرانشد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نش��ان داد قیمت نفت س��نگین 
ایران ماه میالدی گذش��ته 5.9 درصد رش��د ماهانه داش��ته است. 
قیمت نفت س��نگین ای��ران در ماه مه به 66 دالر و 72 س��نت در 
هر بش��که رسید که در مقایسه با 63 دالر در آوریل، سه دالر و 72 
س��نت معادل 5.9 درصد افزایش نش��ان داد. میانگین قیمت نفت 
س��نگین ایران از ابتدای س��ال 2021 تاکنون 61 دالر و 94 سنت 
در مقایسه با 37 دالر و 98 سنت در مدت مشابه سال 2020 بوده 
اس��ت. ارزش سبد نفتی اوپک در مه به 66 دالر و 91 سنت در هر 
بش��که رسید که باالترین میانگین ماهانه از ماه مه سال 2019 بود 
و در مقایسه با 63 دالر و 24 سنت در آوریل، سه دالر و 67 سنت 
معادل 5.8 درصد افزایش داش��ت. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک 
از ابتدای سال2021 تاکنون 62 دالر و 16 سنت در هر بشکه بوده 
که 56.8 درصد افزایش در مقایسه با 39 دالر و 65 سنت در مدت 
مش��ابه سال 2020 نشان می دهد. طبق گزارش منابع ثانویه، تولید 
نفت اوپک متش��کل از 13 کش��ور در مه به 25.46 میلیون بش��که 
در روز رس��ید که 0.39 میلیون بش��که در روز در مقایسه با آوریل 
افزایش داش��ت. تولید نفت عمدتا در عربس��تان سعودی، ونزوئال و 
ایران افزایش پیدا کرد، اما در نیجریه و آنگوال کاهش داشت. تولید 
نفت ایران 42هزار بشکه در روز افزایش داشت و به 2.455 میلیون 
بشکه در روز رسید.  براساس این گزارش، قیمت سبد نفتی سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت با رشد بیش از یک دالری از 71 دالر 
گذشت و تولید نفت خام ایران به 2میلیون و 445 هزار بشکه رسید 
و جایگاه چهارم خود را در اوپک حفظ کرد. قیمت طالی سیاه هم 
به باالی 70 دالر در هر بش��که برگش��ته و چشم انداز تقاضای نفت 
دوباره بهبود یافته است. به طوری که بانک سرمایه گذاری آمریکایی 
گلدمن ساکس پیش بینی کرده روند صعودی جاری بازار نفت ادامه 
پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابس��تان امس��ال ب��ه 80 دالر در هر 

بشکه صعود می کند.

گزارشآسوشیتدپرسازانتخابات1400:
اقتصادحرفاولوآخررامیزند

آسوش��یتدپرس در گزارش��ی نوش��ت از نظر مردمی که در ایران 
زندگی می کنند، این اقتصاد است که حرف اول و آخر را در انتخابات 
پیش رو می زند. به گزارش ایس��نا، خبرگزاری آسوش��یتدپرس در 
گزارشی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت 
و نوش��ت: تقریبا ش��ش س��ال پیش ایرانی ها به خیابان ها آمدند و 
حصول توافق هسته ای با قدرت های جهانی را جشن گرفتند. از نظر 
م��ردم ایران، برجام مقدمه ای ب��ود برای ورود مجدد ایران به عرصه 
اقتصاد جهانی و ایج��اد فرصت های بی نظیری برای فروش نفت در 
بازاره��ا و خرید هواپیماهای جدید. امروز ای��ن رویا در نتیجه تورم 
ب��اال، کاهش ارزش پ��ول ملی و افزایش نرخ بی��کاری کمرنگ تر از 

گذشته است و کرونا هم شرایط را برای اقتصاد بدتر کرد.  
از دید غربی ها برنامه هسته ای ایران مهمترین مسئله در مواجهه 
با تهران اس��ت اما از نظر مردمی که در ایران زندگی می کنند، این 
اقتصاد اس��ت که حرف اول و آخ��ر را در انتخابات پیش رو می زند. 
هر ک��س بعد از رئیس جمهور روحانی س��ر کار بیاید، چاره ای جز 
تالش برای اصالح اقتصاد ایران نخواهد داش��ت.  یک ش��هروند 50 
س��اله در این رابطه می گوید: روزی که توافق هس��ته ای اعالم شد 
همه خوش��حال بودند و )قیم��ت( دالر روز به روز پایین تر می رفت. 
ام��ا کمی بعد ک��ه یک نفر زیر توافق زد و از آن خارج ش��د، بازنده 

اصلی مردم بودند.  
آسوش��یتدپرس با اشاره به پیامدهای گس��ترده خروج آمریکا از 
برجام در سال 2018 بر روی اقتصاد ایران ادامه داد: شاید هیچ مثال 
بهتری از ریال را نتوان برای توصیف پیامدهای بازگش��ت تحریم ها 
پیدا کرد. هر دالر در سال 2015 حدود 3200 تومان قیمت داشت 
و ام��روز حدود 23 هزار و 800 تومان قیمت می خورد. ش��هروندان 
برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید ارز، ملک و فلزات گرانبها 
کردن��د. در بورس که به مقصد جذابی برای س��رمایه گذاری تبدیل 
شده بود شاخص کل از باالی 2 میلیون واحد در آگوست 2020 به 

1.1 میلیون واحد رسیده است.
ای��ن خبرگ��زاری آمریکای��ی، برنامه های ع��وام پس��ندانه نظیر 
یارانه های نقدی و طرح های مس��کن عمومی را از دالیل اصلی رشد 
تورم در ایران دانسته و افزوده است: بدون آنکه درآمد واقعی وجود 
داشته باش��د، هزینه این برنامه ها از طریق چاپ پول تامین شده و 
مش��خصا این وضعیت نتیجه ای جز کاهش بیشتر ارزش پول ملی و 

افزایش نرخ تورم نداشته است.  

خبرنــامه

فرصت امروز: شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
آغاز شده و تبلیغات انتخاباتی و شعارهای اقتصادی نامزدها بار دیگر بازار سرمایه را 
به بازاری خبرساز در این روزها تبدیل کرده است. از همان ابتدا که یک کاندیدای 
ریاس��ت جمهوری از وعده »حل مشکل بورس در سه روز« سخن گفت تا »تأمین 
مالی 300 هزار  میلیاردی دولت از بورس« که در چند ماه گذشته بارها محل بحث 
بوده و در یکی دو هفته گذشته با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 
بار دیگر در صحبت های انتقادی نامزدها علیه عملکرد دولت بولد شده است، نشان 
می دهد بورس چه نقش مهمی در اقتصاد و همینطور برنامه های اقتصادی نامزدها 
برای جلب نظر مردم دارد. مردمی که س��ال گذش��ته با تشویق دولت سرمایه های 
خرد خود را روانه بازار س��هام کردند و اغلب آنها دچار ضرر و زیان هنگفتی شدند؛ 
به طوری که بسیاری از آنها از بورس سربرگرداندند و برخی هم روانه بازار رمزارزها 
شدند تا ضرر بورسی خود را جبران کنند. در این میان، وزیر اقتصاد هفته گذشته 
در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر »تأمین مالی 300 
هزار  میلیاردی دولت از بورس« را تکذیب کرد و به انتقاد از مدیریت بانک مرکزی 
در بازار بهره بین بانکی پرداخت. به اعتقاد فرهاد دژپسند، سوءمدیریت بانک مرکزی 
در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شده است. 
در پاسخ به انتقاد او، عبدالناصر همتی به نقش وزارت اقتصاد در ریزش بازار سرمایه 
اش��اره کرد و اختالف وزیر اقتصاد و وزیر نفت در تابس��تان پارسال را باعث سقوط 

بورس دانست.
انحرافدرسیاستگذاریبابورسچهکرد؟

وزیر اقتصاد هفته گذش��ته در اولین نشست ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در س��ال 1400، »تأمین مال��ی 300 هزار  میلی��اردی دولت از بورس« 
را تکذیب کرد و گفت: اینکه در روزهای اخیر متناس��ب با نزدیک ش��دن به زمان 

انتخابات ریاس��ت جمهوری گفته می شود دولت 300 هزار میلیارد تومان از جیب 
مردم برداشت، درست نیست و اثر خوبی ندارد. بودجه دولت باید از نفت به سمت 

مالیات حرکت کند و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
به اعتقاد فرهاد دژپس��ند، سوءمدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال 
گذشته باعث ریزش بازار سهام شد و اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت 
مواجه نمی ش��د، چش��م انداز مثبت روند رو به رشد بازار س��هام به گونه ای بود که 
می توانستیم  حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر 
و آبان این اتفاق افتاد. به گزارش »تسنیم«،  او با بیان اینکه از تیرماه سال 1399 که 
روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص 
کل بورس نزولی شد، ادامه داد: در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد 
شد، این شاخص عمال بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام 
ادامه پیدا می کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحث های فرابودجه ای 
مثل تبصره 4 قانون بودجه نمی شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در 
اختیار یک دستگاه یعنی بانک مرکزی است، افزود: مدیریت این نرخ با سوءمدیریت 
مواجه شد و اگر در این حوزه سوءمدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده 
از ظرفیت بورس می توانسیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم. در زمانی که 
نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته ای 8 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می شد 
اما با افزایش نرخ بهره بین بانکی، فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. 
س��ال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی 
می گویند بانک ها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید 
کرد، هیچ الزامی از سوی دولت در این حوزه نبود بلکه به صورت اختیاری این روند 

عمدتا در بانک های دولتی انجام شد.
به گفته دژپس��ند، انحراف در سیاس��ت پولی بر تحوالت  اقتصادی موثر بود. اگر 

الزامات اس��تقالل و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها لحاظ نش��ود به انحرافی منجر 
می شود که تبعات آن غیرقابل جمع کردن است. این انحراف از سال 1397 به نوعی 
شروع شد. این در حالی است که هیأت عالی ثبات اقتصادی در همه جای دنیا وجود 
دارد که وزیر اقتصاد رئیس آن اس��ت، چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، 

بدهی و بورس را زیر نظر دارد.
اشارههمتیبهنقشدژپسنددرسقوطبورس

عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین بانک مرکزی 
نیز در تازه ترین اظهارنظرش به انتقاد وزیر اقتصاد پاسخ داده و گفته است: سقوط 
بورس به دلیل دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده اس��ت. همتی با اشاره به اینکه 
در ظرف یک س��ال س��ه بار رئیس بورس را تعویض کرده اند، به »انتخاب« گفت: با 
دخالت های سیاسی بورس را به بازاری غیرقابل کنترل تبدیل کردند. اواسط تیرماه 
در نامه ای به رئیس جمهور گفتم که قضیه بورس دارد خطرناک می شود و رونوشت 
این نامه را به رهبری هم دادم، اما بعد از نامه من باز مس��ئوالن مردم را تش��ویق به 
حضور در بورس کردند. این در حالی بود که رهبری نظر من را تایید کرده بودند و 
به رئیس جمهور گفتند برای بورس تدبیر کنید. رئیس سابق بانک مرکزی با بیان 
اینکه قرار بود صندوق توس��عه ملی یک درصد از منابع ریالی را به صندوق توسعه 
بازار اختصاص دهد، گفت: صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ربطی ندارد، اما به 
خاطر اقدامات مهم بانک مرکزی در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بهترین راه را 
در مقصر جلوه دادن ما در سقوط بورس دیدند. او با بیان اینکه همه تصور می کردند 
ارز تا40 هزار تومان و 60هزار تومان باال می رود و می گفتند س��هام نیز باید با این 
قیمت محاسبه شود، افزود: از زمان باال رفتن سود بین بانکی تا زمان سقوط بورس 
یک ماه و نیم فاصله بود. برخی می خواس��تند رئیس بانک مرکزی را ناموفق جلوه 

دهند. شاید احساس کردند می خواهم کاندیدا شوم.

مقصرریزشبازارسرمایه،بانکمرکزیاستیاوزارتاقتصاد؟

مجادله بورسی همتی و دژپسند

بخ��ش اندکی از گروه مصرفی در بازار مس��کن مجاب به ورود ش��ده و 
گزارش های میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت 
ماه حکایت دارد. این دس��ته از متقاضیان که عمدتا به دنبال تبدیل واحد 
خود هستند با این گمانه که بعد از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 

بازار مسکن مقداری تکان می خورد اقدام به خرید می کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، وضعی��ت کلی بازار مس��کن در ای��ن روزها، خروج 
قریب الوق��وع از حالت رکود را نش��ان نمی دهد. در ح��ال حاضر دو گروه، 
اس��تنباط های متفاوت دارند. دسته اول براساس یک تجربه سنتی معتقد 
به رونق بازار مس��کن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هستند. 
گ��روه دیگر اما با توجه به ابهام های متعدد همچون موضوع احیای برجام 
و مذاک��رات طوالنی وین، عملکرد تیم اقتص��ادی دولت آینده، نرخ ارز، پر 
شدن ظرفیت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جذاب سرمایه گذاری در بعد از 

انتخابات، فعال دست نگه داشته اند.
در همین حال، واسطه های ملکی می گویند که روند ریزش قیمت ها در 
بازار مس��کن همچنان ادامه دارد و قیمت های پیشنهادی نسبت به اواخر 
سال گذشته حدود 10 تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است، اما بخشی از 
تقاضای مصرفی که مس��کن را دارایی امن می داند و خود را نهایتا با تورم 
باالنس می کند، در حال ورود تدریجی به بازار هستند. از طرف دیگر، حجم 
معامالت سوداگرانه به شدت کاهش یافته است و سرمایه گذاران در انتظار 
آینده هستند. طرح های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات 
بر خانه های خالی نیز در خروج سفته بازان از بازار ملک تاثیر گذاشته است. 
البته کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که این نوع مالیات می تواند روند 
س��رمایه گذاری در بخش تولید را نیز کاهش دهد و اثر تورمی آن ممکن 

است در آینده بروز کند.
برخی تحلیل ها بر این اس��توار اس��ت که در کوتاه مدت، رکود معامالتی 
و کاهش یا ثبات قیمت مس��کن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن اس��ت 
تا چند ماه بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم ادامه پیدا کند، اما 
نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش مسکن را نادیده گرفت. بخصوص اگر 
دولت آینده نتواند برنامه های خود را در بخش مسکن عملیاتی کند، بخشی 
از سرمایه های سرگردان عمدتا با هدف سوداگری به سمت مسکن سرازیر 
خواهد ش��د. از بین هفت کاندیدای س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، دس��ت کم پنج کاندیدا وعده هایی برای س��اخت تا یک میلیون 
واحد مس��کونی در س��ال ارائه داده اند که عمده برنامه ها بر ساخت و ساز 
دولتی تکیه دارد. این در حالی است که طی دهه های گذشته سهم دولت 
در تولید مس��کن حدود 5 درصد بوده و بر این اساس کارشناسان معتقد 
هستند که دولت ها توان اجرای طرح هایی با این ماهیت را نخواهند داشت.
به هر ترتیب هم اکنون بازار مس��کن در شرایط رکود و کاهش قیمت به 
سر می برد و به همین دلیل فشار فروش افزایش یافته است. بررسی درصد 
تغییرات تعداد آگهی های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ماه نیز 

نش��ان می دهد که تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران نسبت به دو 
هفته قبل از آن حدودا 46 درصد رشد داشته است. حجم عرضه در مناطق 
جنوبی پایتخت در مقایسه با نقاط شمالی از رشد بیشتری برخوردار بوده 
است. به طوری که در بعضی از مناطق مثل منطقه 14 تمایل برای فروش 
214 درص��د، منطقه 22 بالغ بر 196 درص��د، منطقه 13 به میزان 191 

درصد و منطقه 12 بالغ بر 160 درصد رشد را نشان می دهد.
درصد تغیی��رات قیمت متر مربع آگهی های هفت��ه اول خرداد و هفته 
آخر اردیبهشت نس��بت به دو هفته قبل از آن هم از کاهش 10 درصدی 
قیمت های پیشنهادی حکایت دارد. شاخص قیمت کل نیز نشان می دهد 
که نرخ های پیش��نهادی برای واحدهای مسکونی 13درصد کاهش یافته 

است.
برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند رکود فعلی بیشتر به یک دوره 
گذار شبیه اس��ت. در این باره مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد 
مسکن با پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن می گوید: ابهامات در سطوح 
اقتصادی و سیاسی بسیار زیاد است، اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی 
به درک نس��بی از آینده بازار مسکن رس��ید. اغلب کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری به پرداخت های نقدی اشاره می کنند که نتیجه طبیعی 
پول پاش��ی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این 
است که با توجه به چرخه های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید 
را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بس��یار ضعیف است. مگر اینکه 

تورم بخواهد مهار ش��ود که برداش��ت ها از ش��رایط کنونی، ما را به چنین 
نتیجه ای نمی رساند.

همچنی��ن فرش��ید پورحاج��ت، دیگ��ر کارش��ناس مس��کن و دبیر 
کانون انبوه س��ازان معتقد اس��ت که دولت آینده بای��د به صورت واقعی 
سیاس��ت های تش��ویقی برای بخش خصوصی در جه��ت افزایش تولید 
مس��کن فراهم کند. به گفته پورحاجت، اینکه در صحبت های انتخاباتی 
از خانه دار کردن مردم در ش��عارهای انتخاباتی صحبت می شود به نظرم 
مردم گوش ش��ان از این حرف ها پر ش��ده است. سطح دسترسی مسکن 
برای کارگران به باالی 60 س��ال رس��یده اس��ت، آن هم اگر تورم ثابت 
بماند. این تورم 50 درصدی کمر بخش خصوصی را شکسته و بنگاه های 
خصوصی واقعی کش��ور را به نابودی کش��انده است. ش��وربختانه برنامه 

پدافندی هم برای این موضوع نداریم.
این کارش��ناس بازار مسکن در پایان با طرح یک سوال از نامزدهایی که 
وعده ساخت مس��کن داده اند، تاکید کرد: برای ساخت یک میلیون واحد 
مس��کونی، ابتدا باید قدرت اقتصادی م��ردم را افزایش دهیم تا بتوانند به 
صورت نقدی یا اقس��اطی واحد مدنظر خود را خریداری کنند. می گویند 
فضا را برای بخش خصوصی فراهم می کنیم تا مسکن تولید کند. بر فرض 
که بس��ازند، خریدارش چه کس��ی اس��ت؟ مردمی که با این سطح پایین 
درآم��دی از عهده حداقل ه��ای زندگی خود برنمی آین��د آیا توان و حتی 

فرصت فکر کردن به خرید مسکن را دارند؟

بازارمسکنپسازانتخابات28خردادبهکدامسومیرود؟

احتیاطانتخاباتیدربازارمسکن
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جدیدترینوضعیتشهرکهایصنعتی
مهمتریندلیلرکودواحدها

کمبودنقدینگیاست
براس��اس آمارها ت��ا پایان س��ال 1399 بیش از 955 ه��زار نفر در 
واحدهایی که در ش��هرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدند 
مشغول به کار بودند، نزدیک به 50 درصد کل واحدها در صنایع فلزی و 
شیمیایی فعال هستند 8521 واحد نیز در شهرک ها غیرفعال است که  
56.9 درصد آنها به دلیل کمبود نقدینگی دچار این وضعیت شده اند. به 
گزارش ایسنا، بررسی گزارش عملکرد وزارت صنعت،   معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که تعداد ش��هرک ها و نواحی صنعتی مصوب 
تا پایان س��ال 1399 به 1011 ش��هرک و ناحیه رس��ید که نسبت به 
تعداد 995 ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در س��ال 1398، افزایش 
1.6درصدی داشته است. همچنین تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در 
حال بهره برداری در مدت یادشده با 0.9 درصد افزایش نسبت به سال 
1398 به 828 شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی در حال بهره برداری تا پایان سال 1398 معادل 821مورد بوده 
اس��ت. تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک ها و 
نواحی صنعتی در س��ال گذش��ته 2544 واحد بوده که در مقایسه با 
2578 واحد به بهره برداری رسیده در مدت مشابه سال 1398، حدود 
1.3 درصد کاهش داشته است. طبق این آمار در مجموع تا پایان سال 
1399 مع��ادل 47 هزار و 509 واحد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
به بهره برداری رس��یده که نسبت به تعداد 45 هزار و 662 واحد که تا 
پایان سال 1398 به بهره برداری رسیده بودند، حدود 4درصد افزایش 

داشته است.
اشتغالبیشاز۹55هزارنفردرشهرکهایصنعتی

همچنی��ن آمارها نش��ان می دهد میزان اش��تغال ایجادش��ده در 
واحدهای صنعتی به بهره برداری رس��یده در س��ال گذش��ته حدود 
3.5 درص��د افزایش داش��ته، به طوری که در س��ال 1399 معادل 
42 هزار و 385 ش��غل در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده 
ایجاد ش��ده، اما در مدت مشابه سال قبلش 40 هزار و 944 نفر در 

واحدهای صنعتی تازه به بهره برداری رسیده شاغل شدند.
در مجموع تا پایان سال گذشته  955 هزار و 12 نفر در واحدهایی 
که در ش��هرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رس��یدند مشغول 
به کار بودند که نس��بت به اش��تغال 921 هزار و 511 نفر تا پایان 
سال 1398 در این واحدها، حدود 3.6 درصد افزایش داشته است.

نصف واحدها کوچک هس��تند همچنین براساس این آمار از کل 
47 هزار و 509 واحد مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی، 41 
درص��د خ��رد، 52 درصد کوچ��ک، 6درصد متوس��ط و یک درصد 
واحدها بزرگ هس��تند. از نظر اش��تغال نیز 11درصد اش��تغال در 
واحده��ای خرد، 49 درص��د در واحدهای کوچ��ک، 21 درصد در 
واحدهای متوسط و 19 درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است.

نماگربازارسهام

 دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو  گفت داخلی سازی 
90درصدی در تولید خودروهای تجاری در داخل کش��ور، هرچند زمانبر، 

اما امکان پذیر است.
»مازی��ار بیگل��و« در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، با اش��اره به 
امضای میثاق نامه داخلی س��ازی و افزای��ش تیراژ تولید محصوالت تجاری 
ایران خودرو طی نشس��ت اعضای انجمن قطعه س��ازان با این خودروساز، 
افزود:  گروه صنعتی ایران خودرو در یکی دو سال گذشته توانسته شمارگان 

تولید خودروهای تجاری خود را تا چند صد درصد افزایش دهد.
به گزارش ایرنا، اشاره بیگلو به تولید 668 دستگاه خودروی تجاری شامل 
570 دستگاه کامیون سنگین، 95 دستگاه اتوبوس، دو دستگاه مینی بوس 
و یک دستگاه ون و پیکاپ در دو ماهه ابتدایی سال 1400 توسط شرکت 
ایران خودرودیزل است. در حالی که مطابق آمارهای منتشره سامانه کدال 
در مدت مش��ابه پارسال 286 دس��تگاه از این خودروها تولید شده بود و 
رشد 133 درصدی نشان می دهد. به گفته این مقام صنفی، مشکل اصلی 
تولید خودروهای تجاری در گذشته، تیراژ پایین و تنوع زیاد قطعات بود و 
با توجه به اینکه عمده قطعات موردنیاز از چین وارد می شد، اقبال چندانی 
به قطعه سازان داخلی نشان داده نمی شد. وی بیان  داشت: اکنون که رشد 
تیراژ تولید را در این گروه صنعتی ش��اهد هستیم، توجیه اقتصادی تولید 
قطعات افزایش یافته اس��ت، همچنین افزایش شمارگان تولید با تضمین 

فروش آنها به ش��هرداری و دیگر مش��تریان انجام می ش��ود که اطمینان 
خاطر بیشتر قطعه سازان را به دنبال دارد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو، دس��تیابی به خودکفایی 90درصدی در این حوزه را 
قابل دسترسی دانست، اما گفت: این مهم مشروط به گذشت زمان است، 
زیرا ش��رکت های قطعه ساز تاکنون بیشتر تمرکزشان بر تولید خودروهای 
س��واری و نه تجاری ب��وده و نصب و راه اندازی امکان��ات تولید خاص این 

خودروها از جمله قالب سازی و ساخت خطوط تولید زمانبر خواهد بود.
وی خاطرنش��ان  کرد: مطابق میثاق نامه ای که امروز امضا ش��ده حدود 
150قطعه س��از برای مش��ارکت در تولید خودروهای تجاری ایران خودرو 
اع��الم آمادگ��ی کرده اند. بیگلو در خاتمه، میزان مطالبات قطعه س��ازان و 
زنجیره تامین از خودروسازان را حدود 36 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 

گفت: در دو ماه گذش��ته به دلیل متوقف بودن فروش خودروسازان ناشی 
از تغییر قیمت گذاری ها، تزریق نقدینگی به قطعه س��ازان انجام نشده و به 

همین دلیل مطالبات روند افزایشی داشته است.
به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند: در صورت رفع مشکالت نقدینگی 
و اص��الح قیمت گذاری ها، به  طور بالق��وه توان تولید قطعه برای 3میلیون 

دستگاه خودرو در کشور در سال وجود دارد.
هرچند مبلغ 5 هزار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی وعده داده شده به 
قطعه سازان تا پایان پارسال پرداخت شد، اما هنوز 31 هزار میلیارد تومان 
از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان باقی است، به  طوری که در مجموع 
س��ال گذش��ته آنچه مورد توقع بود انجام نشد و بس��یاری از قطعه سازان 

ناراضی به تعطیالت نوروز رفتند.

دبیرانجمنسازندگانقطعاتومجموعههایخودرو:

داخلی سازی ۹۰درصدی در تولید خودروهای تجاری امکان پذیر است

واکنشوزارتجهادکشاورزی
بهخبراتمامذخایر
کاالهایاساسی

روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی خبر داد که فقط برای 
25 روز تا یک ماه کاالهای اساسی از جمله نهاده های دامی داریم. این در 
حالی اس��ت که به گفته سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی تا سه ماه آینده انبارها پر از نهاده دامی 

است و برای شش ماه آینده ثبت سفارش انجام شده است.
به گزارش ایلنا جالل محمودزاده،  نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت مجلس ش��ورای اسالمی، اعالم کرده 
اس��ت: متأس��فانه ذخیره اس��تراتژیک کاالهای مختلف اساسی در کشور 
فق��ط برای حدود 25 روز تا یک ماه کافی اس��ت. وی تاکید کرد: یکی از 
کاالهای اساسی نهاده های دامی هستند که تأثیر مستقیم در تأمین شیر، 
گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ دارد و می تواند به  راحتی وضعیت تولید این 

محصوالت را به بحران بکشد.
این س��خنان در حالی است که حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر 
خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، شرایط 

ذخایر نهاده های دامی را مناسب ارزیابی کرد.  
وی گفت: به نظر اطالعات نادرس��تی به مجلس و نمایندگان داده شده 
است و آنها از آخرین آمار کاالهای اساسی در گمرک و انبارها خبر ندارند.
 عباسی معروفان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ذخایر نهاده های دامی 
در بهترین ش��رایط خود هس��تند، اظهار کرد: بیش از  4 میلیون و 300 
هزار تن نهاده دامی در بنادر کش��ور است که بیش از نیاز ما برای سه ماه 

آینده است.
وی می��زان نیاز ماهانه نهاده های دامی وارداتی کش��ور را یک میلیون و 

700 هزار تن عنوان کرد.
به گفته عباسی معروفان؛ هر روز 90 درصد نیاز به نهاده دامی از انبارهای 

گمرک ترخیص و برای عرضه روانه بازار مصرف می شود.
وی تصریح کرد: با یک حساب ساده می توان دریافت که در همین لحظه 

برای سه ماه ذخایر نهاده دامی داریم.
سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی از ثبت سفارش بیش از 10 میلیون و 370 هزار تن نهاده دامی 

خبر داد.
عباس��ی معروفان اظهار کرد: این میزان ثبت س��فارش پاسخگوی نیاز 

کشور برای شش ماه دیگر است.
وی اف��زود: به عبارت دیگر عالوه بر اینکه برای س��ه م��اه آینده ذخایر 
نهاده های دامی داریم، برای تامین این کاالهای اساس در شش ماه آینده 

ثبت سفارش نیز انجام شده است.
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی گفت: با پایداری و عدم قطعی برق در استان، مشکل 

قطعی یا افت فشار آب نخواهیم داشت.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو در خصوص وضعیت 
کلی آب شــرب استان از نظر تولید و مصرف گفت: با توجه به اینکه در 
ســطح کشور و استان با خشکسالی مواجه هستیم بحث کاهش سطح 
بارندگی نیز وجود دارد که در ســطح کشور این کاهش 50 درصد بوده 
و در سطح اســتان 23 درصد تخمین زده می شود، حتی با تغییر نوع 
بارندگی نیز مواجه بودیم که ســطح بارش برف به شدت کاهش یافته 
است و همچنین با افزایش درجه حرارت  نسبت به سالهای گذشته روبرو 

بودیم که طبیعتا" افزایش مصرف را به بار خواهد داشت.
ایمانلو افزود: در شهر تبریز میزان مصرف آب 5400 لیتر بر ثانیه است 
که در زمان پیک مصرف به 5700 لیتر برثانیه می رسد که با برنامه های 

کوتاه و بلند مدت مشکل کمبود نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مردم عزیز با رعایت الگوی مصرف درست و استاندارد و 
با 15- 10 درصد صرفه جویی که حدود 570 لیتر در ثانیه صرفه جویی 
می شود که معادل 30 چاه آب می شود در این راه به تنش آبی کمک 

خواهند کرد تا از این مرحله هم به خوبی و خوشی عبور کنیم.
وی افزود: خوشــبختانه با تدابیر خوب و کارشناسی و حفر چاه ها و 

مهندسی معکوس سعی گردیده این کم آبی به حداقل برسد.
ایمانلو یادآور شد: 5 شهر و 243 روستا در وضعیت قرمز قرار دارند که 
در زمان تنش آبی با مشکل مواجه خواهند شد که با برنامه ریزهای انجام 

شده امیدواریم به مشکالت غلبه کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خاطرنشان کرد: میزان تولید 
آب کل اســتان 9 مترمکعب و میزان مصرف هم 8.5 مترمکعب است و 
هــر فرد باالی 230 لیتر در شــبانه روز آب مصرف می کند که در پیک 

مصرف نزدیک به 250 می رسد که باالتر از استاندار کشور و جهان است.
ایمانلو تاکید کرد: روی هم رفته وضع تولید آب در استان خوب است 

ولی مصرف هم باید مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده باشد.
وی در خصوص هدر رفت آب در ســطح استان گفت: در دو حوزه با 
هدر رفت آب روبرو هســتیم از جمله  11.5 درصد پوسیدگی و خرابی 
شبکه و لوله ها و 18.5 درصد انشعابات غیرمجاز در سطح استان است و 
با اشاره به اینکه استاندارد متوسط هدررفت آب در کل کشور 24 درصد 
است که نسبت  به آمار کشور وضعیت ما خوب می باشد ولی نیاز است 
در بحث کنترل فشار، اصالح شبکه و پیگیری و حذف انشعابات غیرمجاز 

کارهای جامع و بسیاری از این دست انجام دهیم.
ایمانلو تاکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت آب بحث زون بندی کل 
شهر و تعدیل فشار و همچنین تعویض لوله های پوسیده مطرح می باشد 
که با بررسی و تالش های متخصصان در شرکت آب و فاضالب، اصالح 

شبکه در حال پیگیری و انجام می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به قیمت 

تمام شــده تولید آب، افزود: به دلیل پلکانی و مناسب نبودن قیمت با 
کاهش درآمد مواجه هســتیم کــه این امر نگهــداری تجهیزات و به 
روزرسانی آن ها را با مشکل مواجه کرده و امیدواریم با تدبیر مسئوالن 

کالن کشور و استان بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
ایمانلــو در خصوص روند احداث مدول دوم تصفیه خانه تبریز گفت: 
تصفیه خانه اصلی تبریز از ســال 80 شــروع به کارکرده است و فازدوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز که جزء بزرگترین تصفیه خانه های در حال 
ســاخت کشور است و فاضالب یک میلیون نفر را تصفیه خواهد کرد و 
اگراعتبارات الزم تامین شود اواخر تیرماه بخش سویل مایع افتتاح خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از سال 95 با قراردادی 

به مبلغ 182 میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شده است.
ایمانلو تاکید کرد: ســویل بخش مایع بیش از نود درصد پیشــرفت 
 STEP فیزیکــی دارد و فرآینــد تصفیه فاضالب مــدول دوم از نوع
FEED بــوده که این نــوع فرایند از نوع فرآیندهــای لجن فعال با 
قابلیت حذف ازت و فســفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیســتم 
توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین 

فرایندهای به روز تصفیه فاضالب شهری می باشد.
وی مزایــای فاز دوم تصفیه خانه را انتقال پســاب آن برای مصارف 
صنعتی و همچنین دریاچه ارومیه دانســت و گفت: این امر در احیای 

دریاچه سهم بسزایی خواهد داشت.
ایمانلو همچنین به اقدامات ساختاری در تامین آب شرب تاکید کرد 
و یکی از راه های اصلی حل مشکل قطعی آب تبریز را انتقال آب ارس 
دانست و ابراز امیدواری کرد کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
مسئوالن استانی، بتواند راهگشای خوبی برای برون رفت از مشکل کم 

آبی در کالنشهر تبریز باشد.

اراک- فرناز امیدی: با آغاز هفته محیط زیست و با حضورمدیرکل 
حراست سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه از چندین طرح 

عمرانی در حال اجرا در پارک ملی هفتاد قله بازدید به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی ، داود چراغی مدیرکل حراســت ســازمان 
محیط زیست با حضور در جمع صمیمی همکاران و محیط بان ضمن 
تبریک هفته محیط زیست و پنجاهمین سالروز تاسیس سازمان محیط 
زیست  از تالش ارزشمند محیط بانان که با حداقل امکانات و بهره مندی 
مادی، از امانت نســل های آتی حفاظت و حراست می کنند قدردانی 
کرد و کار محیط بانــی را از افتخارآمیز ترین خدمات در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران دانست. چراغی  با اشــاره به شعار روزجهانی 
محیط زیســت با عنوان » نیم قرن حفاظت از زیست بوم ها، بازنگری 
،نوســازی ، بازسازی« این روز را فرصتی برای افزایش آگاهی انسانها در 
راســتای حفظ و نگهداری محیط زیست خواند و افزود: ما انسانها باید 
تصمیم بگیریم تغییراتي در سبک زندگي خود ایجاد کنیم تا بتوانیم نظم 
را دوباره به طبیعت برگردانیم. ایشــان ضمن تقدیر از مدیر کل محیط 
زیست مرکزی جهت ساخت پاسگاههای محیط بانی مجهز و با امکانات 
مناســب در مناطق حفاظت شده و طرحهای عمرانی اجرا شده در این 

منطقه ، بر لزوم نگهداری از این فضاها و امکانات تاکید ویژه نمود و به روز 
رسانی تجهیزات محیط بانان را در کاهش جرایم زیست محیطی موثر 
دانست و عنوان نمود:سازمان حفاظت محیط زیست تمام تالش خود را 
در جهــت رفع کمبودها باالخص در حوزه یگان حفاظت به کار خواهد 
بست.  رضا میرزایی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در 

این بازدید میدانی اظهار کرد : با توجه به کم آبی وشروع فصل گرم سال 
و خشک شدن چشمه های طبیعی در طبیعت، حیات وحش برای رفع 
نیاز خود مجبور می شوند برای پیدا کردن آب در جستجو و تکاپو باشد و 
در این راه با خطرات مختلفی همچون نزدیک شدن به سکونت گاه های 
انسانی و احتمال شکار، عبور از جاده ها و برخورد با خودروها و... مواجه 
می شوند، لذا  برای رفع این معضل ، ساخت مخازن ذخیره آب با حجم 
360 متــر مکعب به منظور تامین آب مورد نیاز حیات وحش در پارک 
ملی هفتاد قله  انجام شــده است. وی با اشاره به اینکه مناطق حفاظت 
شده ازشـریانهای حیاتی اکوسیسـتم کشور و جزو سرمایه های زیست 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند از حفر کانال حفاظتی به طول 3 
کیلومتر درپارک ملی هفتاد قله خبر داد و افزود : ایجاد کمربند حفاظتي 
در حقیقت نوعي مرز کنترلي اســت که در کاهش میزان تصرفات در 
اراضی ملی و زمین خواری بعضی افراد ســود جو نقش ارزنده ای دارد. 
الزم به ذکر اســت تجهیز مرکز تیمــار حیات وحش هفتاد قله ، نصب 
تابلوهای هشدار دهنده در پارک ملی هفتادقله ، تجهیز و تعمیر پاسگاه 
ســرمیحط بانی هفتاد قله از دیگر پروژه ها یی است که در این مراسم 

به بهره برداری رسید.

 بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان بوشهر گفت: با کشف 120 دستگاه ماینر جدید در این استان 

شماره ماینر های کشف شده در استان بوشهر 1449 دستگاه رسید.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، 
غالمرضا حشمتی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای تامین برق 
پایدار مشترکان طرح جمع آوری ماینرها و رمز ارز های غیرمجاز از نیمه 

دوم سال گذشته آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماینر ها مصرف برق بسیار باالیی دارند 
و هر یک دستگاه مانیر به اندازه یک کولرگازی برق مصرف می کند ،  با 
هدف عبور موفق از پیک بار تابستان سعی بر این است تا از فعالیت آنها 

در این ایام جلوگیری شود.
حشمتی ادامه داد: بر اساس طرح تشویقی اعالم شده توسط توانیر، 
مشترکانی که اقدام به معرفی دارندگان ماینرهای غیر مجاز کنند تا سقف 

20 میلیون تومان از پاداش نقدی برخوردار خواهند شد.
 وی اظهار کرد: صنعت برق امسال با توجه به افزایش دما و همچنین 
کاهش بارش ها که منجر به کاهش تولید شده، و همچنین استفاده بی 
رویه رمز ارزهای غیر مجاز  شرایط خاصی را تجربه می کنند و می طلبد 
که مشــترکان محترم  با مدیریت مصرف همــکاری الزم را برای عبور 
موفق از پیک بار تابستان ایفا کنند. حشمتی ادامه داد: با چنین وضعیتی 
تنها راهکار موجود مصرف بهینه انرژی الکتریکی است که در این راستا 
خاموش نمودن چراغهای اضافی و استفاده از نور طبیعی افتاب در روز، 
سرویس به موقع کولرها، نگه داشتن دمای کولر روی 25 درجه و عدم 
استفاده از دستگاههای   برقی پر مصرف و غیر ضروردر ساعت های  پیک 

)از ساعت 12 تا 18(  باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

آذربایجان شرقی -  ماهان فالح: طی حکمی از سوی علیرضا 
ایمانلو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی، مدیر جدید امور آب و فاضالب سردرود 

معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در مراسمی با حضور مسئوالن استانی 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و شهر سردرود که در محل اداره 
امور آب و فاضالب این شــهر برگزار شد، اسراری به عنوان مدیر جدید 
امور آب و فاضالب سردرود منصوب و از زحمات رضوی نژاد مدیر سابق 

تشکر و قدردانی شد.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این مراسم 

گفت: مدیر پیشین در جهت ارتقاء جایگاه این مجموعه خدمات پرباری 
ارائه داشته اند که امیدواریم مدیر جدید نیز با بهره گیری از از تجربیات 

مدیران سابق ادامه دهنده راه آنها باشند.
عباســپور افزود: به دلیل کمبود بارش نسبت به سال آبی گذشته و 
شرایط خاص تامین آب شرب و معضل کم آبی های پیش رو مساعدت 
و همکاری مضاعف مردم و مسئولین در زمینه مصرف بهینه آب شرب و 

جایگزینی منابع آبی جدید را از ضروریات دانست.
عباسپور ضمن تشکر و سپاس از زحمات صادقانه رضوی نژاد، برای 
اسراری نیز توفیق روزافزون خدمت به مردم را از خداوند متعال مسئلت 

کرد.

به شرط پایداری شبکه برق؛

مشکل قطعی و افت فشار آب در آذربایجان شرقی نخواهیم داشت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی:

بازدید از چندین طرح عمرانی در پارک ملی هفتاد قله) اراک (

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان :

1۲۰ دستگاه ماینر در استان بوشهر کشف شد

با حکم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی؛ 

مدیر جدید امور آب و فاضالب سردرود معرفی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن گفت:
منابع تولید آب شرب استان با ظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار دارند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن؛ سید محسن حسینی با اعالم 
این خبر افزود: تصفیه خانه بزرگ آب گیالن واقع در منطقه ســنگر با تولید 5 
هزار و 200 لیتر بر ثانیه، سهم عمده ای در تولید آب استان دارد که 4 هزار و 
600 لیتر بر ثانیه از سد آیت اهلل بهجت )ره( که از منابع با کیفیت استان است، 

تأمین می شود.
وی تصریح کرد: در مجموع از 8 هزار لیتر بر ثانیه تولید آب استان، حدود 5 
هزار و 600 لیتر بر ثانیه معادل 70 درصد توسط تصفیه خانه های آب و حدود 

2 هزار و 400 لیتر بر ثانیه معادل 30 درصد توسط منابع آب زیرزمینی شامل 648 حلقه چاه و 580 دهنه چشمه در حال تامین است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن به اقدامات انجام شده در سال گذشته جهت ارتقاء و پایداری تولید، انتقال و توزیع آب شرب 
400 روستای استان اشاره کرد و گفت: حفر، تجهیز و راه اندازی 25 حلقه چاه، بهسازی 51 حلقه چاه و 9 دهنه چشمه، اصالح و توسعه 
218 کیلومتر شبکه آب و استاندارد سازی 1177 فقره انشعاب از جمله پروژه هایی بود که در همین راستا طی سال 99 اجرا شد.  حسینی 
افزود: علی رغم اقدامات انجام شده در سال گذشته، پیش بینی می شود با توجه به کاهش بارندگی در کشور به ویژه در سطح استان گیالن 
و تأثیر آن بر کاهش دبی چشمه ها و چاه های منطقه، تعداد روستاهای دارای تنش آبی در سال 1400 به 313 روستا برسد. وی با اشاره 
به تمهیدات پیش بینی شده جهت مدیریت تنش آبی در تابستان امسال گفت: تشکیل هفتگی جلسات ستاد پایش تنش آبی، حفر 8 حلقه 
چاه، بهسازی 102 دهنه چشمه و 30 حلقه چاه، تأمین برق اضطراری با استفاده از 30 دستگاه دیزل ژنراتور، اصالح و توسعه 30 کیلومتر 
از خطوط آبرسان، خرید تانکر آبرسانی ثابت و سیار و دستگاه بسته بندی آب جهت استقرار در مناطق شرق و غرب دور استان از مهم ترین 

اقدامات برنامه ریزی شده برای گذر از تنش آبی پیش رو است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم:
اگر همه زکات بدهند، مشکل معیشت نیازمندان، حل می شود

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
اســتان قم از پرداخت یک میلیارد و 800 میلیون تومان انواع زکات و کفارات 
خبر داد و گفت: اگر همه زکات بدهند، مشکل معیشت نیازمندان، حل می شود.
زکات از واجبات مالی در دین و یک عمل عبادی اقتصادی به شمار می رود 

که متاسفانه در جامعه امروز کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
بــه گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، ســید رضا میره ای، معاون توســعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه زکات از واجبات 
مالی در دین و یک عمل عبادی اقتصادی به شــمار می رود گفت: این نهاد در 
کنار خدمت رسانی به محرومان، در اجرای این فریضه الهی نیز اقدامات خوبی 
داشته است. میره ای از استقبال خوب مؤدیان زکات در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر 1 میلیارد و 800 میلیون 
تومان زکات واجب، فطریه و کفارات جمع آوری شده است. معاون توسعه مشارکت های مردمی استان قم با تشریح موارد مصرف زکات، 

خاطرنشان کرد: معیشت نیازمندان، اولویت هزینه کرد زکات در سال گذشته و امسال بوده است.

با محوریت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
کارگاه آموزشی اطفای آتش سوزی مراتع در مسجدسلیمان برگزار شد

اهواز - شبنم قجاوند: کارگاه آموزشی یک روزه اطفای آتش سوزی مراتع با 
حضور کارکنان اداره های حفاظت محیط زیست - منابع طبیعی و سازمان های 

مردم نهاد در مسجدسلیمان برگزار شد .
در این کارگاه آموزشــی رئیس اداره HSE  شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان به عنوان مدرس دوره با بیان الزامات قانونی در صیانت از محیط 
زیســت و نیز خط مشی ســازمان و مدیریت در پاسداشت این سرمایه ملی، از 
اهتمام این اداره در حمایت و پشتیبانی از ارگان ها و سازمان های مردم نهاد در 
شهرستان مسجدسلیمان خبر داد. فرید غالمی حموله با یادآور شدن خسارت 
ســالیانه حدود 3200 میلیارد ریالی ناشی آتش سوزی مراتع و جنگلها در کشــور گفت : از جمله نقاط ضعف موجود در سازمان ها در 
مواجهه با این مقوله، عدم وجود آموزش های تخصصی و ناهماهنگی سازمان ها و سازمان های مردم نهاد می باشد . وی با اشاره به اینکه 
که اداره HSE علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزاتی، با همکاری اداره های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست شهرستان 
مسجدسلیمان، اقدام به برگزاری این کارگاه آموزشی در دو بخش تئوری و عملی نموده است افزود : بخش تئوری این کارگاه شامل ارائه 
انواع نیازهای مطالعاتی، تاکتیکها ، متدها و تجهیزات به روز اطفای آتش سوزی ، و در بخش دوم، اجرای تمرین عملی- آموزشی با حضور 
اعضای سازمان های مردم نهاد ، گروه های اجتماع محور و کارکنان ارگانهای ذیربط و با پیشتیبانی تجهیزاتی و خودروهای اطفای آتش 
نمود. فرید غالمی افزود: با توجه به در پیش بودن روز 5 ژوئن ، روز جهانی محیط زیست امید است برگزاری این قبیل کارگاه ها، گام مؤثری 
در ارتقاء سطح آگاهی افراد و هماهنگی سازمان ها، و در پی آن حفظ محیط زیست و اکو سیستمی که در آن زندگی می کنیم داشته باشد.

مدیر عامل آبفا مازندران اعالم کرد:
به کارگیری 1۹۰ دستگاه دیزل ژنراتور برای مقابله با تنش آبی در مازندران

ساری – دهقان : از ابتدای سالجاری تاکنون 190 دستگاه دیزل ژنراتور برای 
مقابله با کمبود آب ناشی از قطعی برق در سراسر استان مازندران به کارگیری 
شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ؛ مهندس برارزاده مدیر 
عامل شــرکت با بیان این خبر اظهار داشــت: با توجه به کاهش 44 درصدی 
بارندگی در سال آبی جاری و کمبود آب تالش کردیم اقدامات موثری در راستای 
مقابله با تنش آبی انجام دهیم در همین راستا در حوزه انرژی 190 دستگاه دیزل 
ژنراتور وارد مدار شد و ضمن تعمیر اساسی 30 دستگاه الکتروپمپ و 23 دستگاه 
دیزل ژنراتور  ، مناقصه خرید 250 دســتگاه الکتروپمــپ و قرارداد تعمیر 50 
دستگاه الکتروپمپ  دیگر نیز صورت گرفت مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران اقدامات دیگر این حوزه در راستای گذر از کم آبی 
را  استاندارد سازی 144 دستگاه انواع تابلو برق ، به کارگیری تجهیزات نوین اعم از تابلوهای راه انداز اینورتر و سانت استاتر و سیستمهای 

کنترل خودکار دستگاهای رادیو فرکانسی، ساعت فرمان و .... به منظور مدیریت مکانیزه تولید و توزیع آب بیان کرد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست بصیرتی مدیران 
دستگاههای خدمت رسان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: نشست بصیرتی با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان و سایر مدیران دستگاههای خدمت رسان 
برگزار شد.دکتر غالمعلی شهمرادی  در حاشیه این نشست که در سالن اجتماعات شرکت گاز استان برگزار شد با اشاره به اینکه هدف از 
برگزاری این جلسه تشریح اهمیت انتخابات و نقش مهم مدیران در مشارکت حداکثری است گفت : مشارکت گسترده در انتخابات نشانه 
پشتوانه مردمی نظام است و انتخاب کاندیدای اصلح تنها راه عبور از مشکالت است .وی با تاکید بر اینکه مردم والیتمدار ایران مثل همیشه 
در صحنه خواهند بود افزود: یقینا 28 خرداد ماه  با بصیرت و آگاهی مردم شاهد خلق حماسه ای پرشور خواهیم بود.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با اعالم آمادگی مخابرات در تامین زیرساختهای ارتباطی الزم برای برگزاری انتخابات گفت : با تالش مجموعه مخابرات ، ارتباطات 

پایداری در ایام انتخابات  را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان گیالن:
اجرای طرح تحولی آجر های مهربانی فرهنگ اجتماعی ماندگار ایجاد می کند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، صبح امروز سه شنبه 
18خردادماه جلسه شورای فنی اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن با حضور 
اعضاء به ریاست مهندس علی دقیق مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان گیالن برگزارشد. مهندس دقیق در این جلسه ضمن تشکر از 
زحمات اعضای شورا فنی، ابراز داشت: رعایت مقررات ملی ساختمان و آخرین 
دســتورالعمل های تاسیسات برقی و مکانیکی در ساخت مدارس همواره مورد 
توجه جدی  ما بوده است. وی با اشاره به رعایت اصول فنی و مهندسی در اجرای 
پروژه های آموزشی اظهارداشت: رعایت استاندارد ها و ضوابط فنی باید مورد توجه 
جدی قرار گیرد. مهندس دقیق با بیان پیوند عمیق بین معماري مدارس با میزان یادگیري دانش آموزان، خاطرنشان کرد: اداره کل نوسازی 
مدارس استان گیالن به معماری مدارس و استفاده ازمصالح نوین مطابق با تکنولوژی دانش مهندسی، اهتمام جدی دارد. مدیرکل نوسازی 
مدارس استان در ادامه با بیان اهمیت طرح تحولی آجرهای مهربانی افزود: با اجرای این طرح ما شاهد مشارکت آحاد مردم، نهادها، شرکت ها 
و سازمان های خصوصی و دولتی در امر مقدس مدرسه سازی و حتی ایجاد شبکه داوطلبان مدرسه ساز هستیم. وی تصریح نمود: اجرای طرح 

تحولی آجر های مهربانی می تواند مشارکت ارزشمند در توسعه فضاهای آموزشی مردم را به یک فرهنگ اجتماعی ماندگار تبدیل کند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گیالن در دوازدهمین جلسه کارگروه برنامه ریزی وپشتیبانی توسعه و 
عمران شهرســتان ها خواستار تسریع در آسیب شناسی وضع موجود و 

ارائه راهکارهای اجرایی جهت فعال سازی این شرکت ها شد.
استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره کارآفرینی در توانمندسازی تعاونی ها 

موثر است
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: دوازدهمین جلسه کارگروه برنامه ریزی وپشتیبانی تعاونی های 
توسعه و عمران شهرستان ها با حضور علیزاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان گیالن و اعضای کارگروه در اداره کل برگزار شد.
علیزاده در این نشست با تاکید بر اهمیت نظارت و ارزیابی شرکت های 
تعاونی توسعه و عمران خواستار تسریع در آسیب شناسی وضع موجود و 

ارائه راهکارهای اجرایی جهت فعال سازی این شرکت ها شد.

وی بابیــان اینکه تاکنون تنها در دو شــرکت تعاونــی 25درصد از 
واگذاری های دولتی محقق شــده افزود: شرکت هایی که تاکنون اقدام 
نکردند می توانند با پیگیری از ظرفیت بخش های دولتی استفاده کنند.

علیزاده با تاکید بر توجه جدی روسای ادارات شهرستان ها به وضعیت 
و عملکرد تعاونی های توســعه وعمران گفت:روسا موظف هستند برای 
آسیب شناسی و پیگیری وضعیت تعاونی ها به صورت مستمر و هفتگی 
با مدیران تعاونی ها و در صورت نیاز طبق تفاهم نامه مشــترک با وزارت 

کشور با فرمانداران نیز نشست های کارشناسی برگزار کنند.
وی اضافه کرد : با بررســی برنامه های کوتاه مدت تعاونی ها چنانچه 
کوتاهــی در تحقق این برنامه ها صورت گیــرد از مدیران تعاونی ها و 

روسای ادارات جهت ارایه توضیحات به جلسات کارگروه دعوت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن تصریح کرد: الگوســازی 
تعاونی ها موفق، برگزاری جلســات با مدیران تعاونی ها موفق و پیشرو ، 
استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره کارآفرینی جهت توانمندسازی تعاونی ها 
و اســتفاده از ظرفیت صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون از جمله 

اقدامات موثر در فعال سازی شرکت های تعاونی توسعه و عمران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن :

استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره کارآفرینی در توانمندسازی تعاونی ها موثر است
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محمدرضامحمدی

شاید یکی از عواملی که باعث شده در سال های اخیر شاهد 
رش��د روزافزون ف��روش بیمه عمر در ایران نباش��یم افزایش 
قیمت نرخ تورم و کاهش درآمدهاست. طبق یک معادله ساده 
اقتصادی هرچه درآمد مردم بیش��تر باشد امکان فروش بیمه 
عمر بیش��تر است و هرچه تورم کاالهای اساسی بیشتر باشد 

شانس فروش بیمه عمر کاهش می یابد.
 یک رابطه دوسویه بین درآمد و خرید کاالهای غیرمصرفی 
وجود دارد. جوامع��ی که از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری 
قرار دارند بخش��ی از درآمد مردم به سمت بازار بیمه سرازیر 
می شود. نبود رشد کافی در بازار بیمه عمر نشان می دهد که 
س��طح درآمد مردم کاهش یافته و مردم بیشتر برای نیازهای 
اولیه و ضروری هزینه می کنند و ثانیا تورم اقتصادی س��بب 
شده تا مردم به ذخیره مالی بیمه عمر چندان امیدوار نباشند 

بنابراین ثبات اقتصادی تاثیر مستقیمی بر بازار بیمه دارد. 
 افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش رتبه جهانی صنعت بیمه 

 در توسعه بیمه عمر و زندگی نرخ ارز، قیمت طال، نرخ سود 
سپرده های بانکی و نرخ تورم تاثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ 
رس��می ارز در س��ال های اخیر و چندنرخی شدن آن در این 
مدت از عوامل مؤثر در کاهش ارزش اقتصادی س��رمایه های 
بیمه عمر و زندگی به ش��مار می رود. افزایش نرخ رسمی ارز 
س��بب می ش��ود تا رتبه جهانی صنعت بیمه نیز سیر نزولی 

داشته باشد.
همه افراد با محاسبات مالی اقدام به خرید بیمه نامه می کنند 
وقتی عایدی 10 یا 20س��اله حاصل از ذخیره بیمه عمر را با 
تورم روزافزون مش��اهده می کنند ش��وق و ذوق خرید در دل 
آنها می خش��کد زیرا طبق محاسبات مالی فرضا یک میلیارد 
تومان در ش��رایط کنونی می تواند بخشی از نیازهای زندگی 
یک شهروند ایرانی را برطرف کند اما با توجه به رشد تورم این 
عدد در 20 س��ال آینده شاید برای رهن یک خانه 70 متری 

هم کفایت نکند. 
بیمهعمربیمهآیندهنگریاست

در کش��ورهایی که مش��کل اقتصادی وجود دارد مردم در 
زمان حال زندگی می کنند و امکان برنامه ریزی مالی بلندمدت 
ب��رای آینده وجود ن��دارد. در حالی که بیمه عمر آینده نگری 
مالی است و قرار است نیازهای آنها را در سالیان دور برطرف 
کند. در ش��رایط نامناس��ب اقتصادی، مردم بیشتر تمایل به 
سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند تا شاهد افزایش سرمایه برای 

گشایش امور مالی باشند. 
بیمه عمر برای 20 یا 30 سال آینده برنامه ریزی می کند، اما 
مردم در دوران رکود اقتصادی به فکر معیشت روزانه و ماهانه 
هستند بنابراین به دنبال راهکارهایی می گردند تا بتوانند در 
حداقل زمان به افزایش س��رمایه برس��ند. شاید توجه به بازار 

بورس، طال و مسکن نشانه های بارز این مسئله باشد.
افزایشارزشطالوکاهشقدرتخریدبیمه

به قول یکی از کارشناس��ان ارش��د بازار بیمه ایران افزایش 
ارزش طال که با توجه به نرخ های جهانی آن و نرخ ارز در داخل 
تعیین می شود از عوامل مؤثر در عدم توسعه بیمه های زندگی 
در ایران محس��وب می ش��ود. ارزش طال عالوه ب��ر آثار روانی 
نزد ایرانیان، در هم��ه ادوار نقش تضمین عدم کاهش قدرت 
خرید را بازی نموده اس��ت، به همین دلیل و به هنگام عرضه 
بیمه های زندگی، جدای از پوشش بیمه عمر آن، بیمه گذاران 

سرمایه گذاری خود را با خرید طال مقایسه می نمایند.
نوسانات مربوط به نرخ سود سپرده های بانکی در سال های 
اخیر سبب شده است تا بیمه گران با احتیاط بیشتری نرخ سود 
فنی بیمه های عمر را در محاس��بات خود اعمال نمایند و این 
امر موجب شده است تا بیمه نامه های عمر از جذابیت کمتری 
برخوردار ش��وند. از طرف دیگر افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی بیمه گذاران را ترغیب می کند تا به جای خرید بیمه نامه 

عمر نسبت به سپرده گذاری نزد بانک ها اقدام نمایند.
نرختورمپایدارباعثکاهشارزشاقتصادیبیمه

عمراست
همچنی��ن طبق نظر یکی از مدیران عالی ش��رکت بیمه 
ن��رخ تورم پایدار و مس��تمر در اقتصاد ایران، کاهش ارزش 
اقتصادی س��رمایه های بیمه عمر را در پی دارد و این مهم 
رش��د و توسعه بیمه  های عمر بلندمدت را با مشکل اساسی 
روبه رو می نماید. در مقایسه بین سود فنی بیمه های زندگی 
با بازده منابع قابل س��رمایه گذاری بیمه گذاران باید به این 
موضوع نیز توجه داش��ت که بیمه گران نس��بت به خالص 
منابع پس از کس��ر هزینه های بیمه گ��ری، حق بیمه فوت 
و کارمزد نمایندگان، س��ود پس انداز را محاسبه می نمایند 
و به این ترتیب نرخ بازده واقعی نس��بت به مبالغ پرداختی 

کاهش می یابد.

بازاربیمهبابازارطالومسکنفرقدارد
گرچه نوع و جنس سرمایه گذاری در بازار مسکن یا بازار طال 
با سرمایه گذاری در بازار بیمه عمر تفاوت دارد، اما در شرایط 
موجود با توجه به بازدهی بلندمدت بیمه عمر و سرمایه گذاری 
و اقتصاد تورمی ایران، همواره این ذهنیت وجود دارد که ارزش 
س��رمایه های آتی پایین تر از اعداد و ارقام اعالم ش��ده خواهد 
بود و همین مس��ئله عامل مهمی در کاهش ارزش بازار بیمه 

عمر می شود.
در جامعه ای که بخشی از مردم به دلیل مشکالت مالی حتی 
اتومبیل یا موتورسیکلت خود را بیمه شخص ثالث نمی کنند 
نباید انتظار داشت که شاهد رشد بازار بیمه عمر بود. مردم با 
دقت به آثار منفی تورم نگاه می کنند و با محاس��بات آنی به 
این نتیجه می رسند که سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار 

چندان سوددهی ندارد.
برایتوسعهبازاربیمهعمرچهبایدکرد؟

این س��وال مطرح است در موقعیت نامناسب اقتصادی چه 
باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت یا درب شرکت های 
بیمه عمر را بس��ت؟ بدون تردی��د همه جوامع در مقاطعی از 
تاریخ دچار مشکالت اقتصادی می شوند و این مشکالت تاثیر 
مستقیمی بر بازار بیمه می گذارد، اما هوشیاری صاحبان بیمه 
عمر در بازار رقابتی و ایجاد راهکارهای هوشمندانه تا حدودی 
می تواند این مشکل را برطرف کند. شاید طرح این مسئله که 
تورم در اقتصاد داخلی تاثیر مستقیمی بر بازار بیمه عمر دارد 
این پرسش را مطرح کند که آیا همه بخش های جامعه دچار 

چالش مالی هستند.
در وضعیت کنونی بخش زیادی از جامعه کسب و کار به این 
بحران رسیدند و برای تامین نیازهای اولیه راه اندازی و تداوم 
کسب و کار با چالش های بزرگ مالی روبه رو هستند، اما تغییر 
اعداد و ارقام مالی در بیمه نامه عمر و افزایش سرمایه با توجه 

به تورم شاید بتواند تا حدودی این مسئله را پوشش دهد. 
کارشناسان اقتصادی بازار بیمه می توانند راهکارهای مناسب 
ب��رای برون رف��ت از این بحران ارائه کنند و آث��ار تورمی را بر 
ب��ازار بیمه عمر کاهش دهند. به عبارتی ثب��ات اعداد و ارقام 
س��رمایه ای در بیمه عمر با توجه به افزایش نرخ تورم منطقی 
نیست. همس��انی نرخ تورم با افزایش سرمایه بیمه گذار عمر 
رابطه مستقیم دارد. هر چقدر این اعداد منطقی تر باشد امکان 
اقناع مشتری آسان تر است. یکی از مشتریان به فروشنده بیمه 
عمر گفت: ش��ما می خواهید در چند سال آینده به من فالن 
مقدار پول بدهید. با این پول من در حال حاضر 100 س��که 
طال می خرم آیا شما به من ضمانت می دهید که در پایان دوره 
بیمه عمر با سرمایه گذاری در بازار شما 100 سکه طال بخرم؟
این محاس��به س��اده یک کاسب بازار اس��ت که می خواهد 
خیال خود را بابت سرمایه گذاری راحت کند. بدون تردید همه 
می دانند که نوع سرمایه گذاری در بازار بیمه عمر با بازار سکه 
فرق دارد اما نتیجه ای که به دس��ت می آید برای سرمایه گذار 
مهم اس��ت. او به این مس��ئله فکر نمی کند که ماهی 100 یا 
200هزار تومان عدد بس��یار اندکی در بازار مالی ایران است و 
با این عدد و رقم نمی تواند در هیچ بازاری سرمایه گذاری کند 
اما او با این امید س��رمایه گذاری می کند که در آینده ش��اهد 

رشد سرمایه باشد.
بیم��ه عمر و زندگی در جوامعی ک��ه دارای ثبات اقتصادی 
است و مردم با آرامش زندگی می کنند، می تواند نتایج خوبی 
به همراه داش��ته باشد، اما در وضعیت کنونی تمایل مردم به 
شدت کاهش یافته است. برای اینکه بازار بیمه عمر بتواند در 
این میدان اقتصادی بماند نیاز به تغییر شیوه های ارائه سرمایه 
و همس��انی نرخ تورم با سرمایه گذاری است یعنی فرد باید با 
اعتماد کامل وارد این بازار ش��ود تا با آسودگی خاطر روزهای 

آینده را تصویرسازی کند.
4دهکاقتصادیدربازاربیمهعمر

اگر در یک تقسیم بندی کلی از نظر اقتصادی مردم ایران را 
در چهار دهک قرار دهیم و آنها را به ضعیف، متوس��ط، خوب 
و عالی تقس��یم کنیم بدون تردید بازار بیمه عمر نمی تواند به 
ط��رف دهک های ضعیف، متوس��ط و عالی اقتصادی مراجعه 

کند.
بخش های ضعیف و متوسط در شرایط بد اقتصادی به دلیل 
نداش��تن تمکن مالی امکان س��رمایه گذاری برای آنها وجود 
ندارد. به خصوص بخش ضعیف جامعه در تامین حداقلی های 
زندگی درمانده اس��ت بنابراین سرمایه گذاری بیمه عمر برای 
این بازار بس��یار س��اده انگارانه اس��ت. بخش زیادی از دهک 
متوسط اقتصادی جامعه هم درگیر چالش های روزانه مسائل 
مالی است و امکان ذخیره سرمایه وجود ندارد. بخش عالی نیز 
کمتر به سرمایه گذاری در این بازار تمایل نشان می دهد. کسی 
که در ش��رایط کنونی ماهانه میلیاردها درآم��د دارد راه های 
کس��ب درآمد عالی و افزایش س��رمایه را به خوبی می داند و 

نیازی به سرمایه گذاری در بازار بیمه عمر ندارد.

ام��ا دهک خ��وب اقتصادی جامع��ه می تواند ب��ازار هدف 
فروش��ندگان بیمه عمر باش��د. این گروه ک��ه باالتر از دهک 
متوس��ط اقتصادی ق��رار دارند ب��رای تامین زندگ��ی روزانه 
چندان با چالش روبه رو نیس��تند و طبع��ا دارای مازاد درآمد 
برای س��رمایه  گذاری هستند. این گروه شرایط مناسبی برای 
سرمایه گذاری دارند به شرطی که سرمایه گذاری در بازار  بیمه 

عمر از نظر عدد و رقم برای آنها منطقی باشد.
گاماولشناساییبازارهدفبیمهعمر

بنابراین شناسایی مشتریان بازار هدف در شرایط نامناسب 
اقتصادی گام اول است. بعد از شناسایی مشتریان، اقناع ذهن 
خریدار در دهک خوب اقتصادی بسیار مهم است. اقناع سازی 
در بازار مالی یک رفتار منطقی و هوشمندانه است و نمی توان 
انتظ��ار داش��ت با اعداد و ارق��ام فعلی در ب��ازار بیمه عمر به 
نتایج عالی رس��ید. زیرس��اخت های مالی باید برای مشتریان 
رضایت بخش باشد و با محاسبات منطق آنها همسویی داشته 
باشد در غیر این صورت فروشندگان حرفه ای هم نمی توانند 
در این بازار موفقیت چشمگیری کسب کنند.  بازار بیمه عمر 
یک بازی عدد و رقم اس��ت و در ش��رایط کنونی همه چیز با 
محاسبه به دست می آید. هیچ کس حاضر نیست پولی را که با 
تالش بسیار به دست آورده به آسانی در بازاری سرمایه گذاری 
کند که با افزایش نرخ تورم همسانی ندارد و نمی توان پشتوانه 

خوبی برای سرمایه او در سال های دور باشد. 
زیرساختمالیسرمایهگذاریبیمهعمرمنطقینیست
ف��روش بیمه عمر کار س��اده ای اس��ت مش��روط به اینکه 
زیرساخت های سرمایه گذاری در این بازار منطقی باشد در غیر 
این صورت فروش��ندگان حرفه ای  هم در جذب مش��تری با 
چالش روبه رو می ش��وند. وظیفه گروه های تحقیقاتی در بازار 
بیمه این اس��ت که همواره آخرین اطالع��ات از بازار مالی را 
در اختی��ار برنامه نویس ه��ای بازار بیمه عمر ق��رار دهند. در 
ش��رایط کنونی اگر اتفاق مبارکی در ب��ازار فروش بیمه عمر 
دیده نمی شود به دلیل کوتاهی فروشندگان بیمه عمر نیست. 
مدیران تصمیم س��از و تصمیم گیر نقش موث��ری در ترویج و 
توس��عه بازار بیمه عمر دارند. اگر با توجه به شرایط اقتصادی 
کنونی مانند گذشته عمل کنند طبعا به نتایج مالی خوبی در 
این بازار نمی رس��ند بلکه باید هوشمندانه راهکارهای درست 
و منطقی برای س��رمایه گذاری  را در نظ��ر گیرند تا مردم با 

آسودگی خیال وارد این بازار شوند. 
مدیرانبازاربیمهچهطرحخالقانهایدارند؟

این پرسش از مدیران خالق بازار بیمه مطرح است که اگر 
ش��رایط نامناسب اقتصادی در ایران تا چند سال دیگر هم 
تداوم داشته باشد آیا شما طرح و برنامه ای برای برون رفت 
از ای��ن وضعیت دارید؟ آیا با طرح ه��ای خالقانه می توانید 
بازار بیمه عمر را وارد دوران ش��کوفایی خود کنید یا اینکه 
همچنان چش��م انتظار ثبات اقتصادی می مانید. ساده ترین 
کار این اس��ت که مدیران در انتظار ثبات اقتصادی بمانند 
و هیچ تغییر و تبدیلی در س��اختار ش��یوه س��رمایه گذاری 
در ب��ازار بیمه عمر انج��ام ندهند، اما مدیران خالق و فعال 
هم��واره در حال تغییر و تبدیل هس��تند و راه های تازه  و 
نویی می گش��ایند. اگر س��ازمانی بخواهد با موج نرخ تورم 
در این بازار ش��نا کند غرق می ش��ود او باید راهی تازه و نو 
بگش��اید تا فروشندگان در س��طوح پایین تر بازار بیمه عمر 

بتوانند کسب درآمد کنند.
دهکخوباقتصادیبازارهدفبیمهعمراست

اقتص��ادی  از دهک ه��ای  در تقس��یم بندی چهارگان��ه 
که ترس��یم کردیم دهک خ��وب اقتص��ادی می تواند بازار 
هدف مناس��بی ب��رای بازار بیمه عمر باش��د، اما این دهک 
هوش��مندانه در انتظار پاسخ برگشت سرمایه مناسب است. 
این گروه از افراد کس��انی هس��تند ک��ه درس خوانده اند و 
با مس��ائل مالی آشنا هس��تند و برای افزایش سرمایه خود 
برنام��ه دارند. اگ��ر مدیران بیمه عمر نتوانن��د در موقعیت 
کنونی پاس��خ های مناس��بی برای این گروه از افراد داشته 
باش��ند طبعا نتایج چندان رضایت بخ��ش نخواهد بود زیرا 
دهک ضعیف و حتی متوس��ط اقتصادی در شرایط کنونی 
فق��ط به فکر تامین نیازهای روزانه و هفتگی اس��ت و اصال 
پولی ندارد که س��رمایه گذاری کند. بخ��ش عالی و ممتاز 
اقتصادی جامعه هم نیازی به س��رمایه گذاری به شیوه بازار 

بیمه عمر ندارد.
  در این تقس��یم بندی تمام توجه باید به س��مت بخش 
خ��وب اقتصادی باش��د که عالوه بر تامی��ن معاش زندگی 
اندک��ی پس انداز نیز برای س��رمایه گذاری دارد. با توجه به 
رنگارنگی بازارهای مالی دیگر و بازدهی زودهنگام آنها کار 
دش��واری است که بتوان این گروه را اقناع کرد تا پس انداز 
خود را در این بازار س��رمایه گذاری کنند، اما مدیران خالق 
بیم��ه عمر و زندگی می توانند کش��تی عمر و زندگی را به 

سالمت به ساحل امن هدایت کنند.

فروش بیمه عمر در دوران رکود اقتصادی 7نکتهمهمبرایتجربهکارآفرینیموفق
هرآنچهپیشازشروعکسبوکاربایدبدانید

بهقلم:آدریاننیتا
The Mind Blown کارشناس کسب و کار و بنیانگذار موسسه مشاوره

ترجمه: علی آل علی

راه اندازی کسب و کار باید براساس اطالعات دقیق از وضعیت بازار و صدها نکته دیگر صورت گیرد. برخی از کارآفرینان 
در این میان هیچ توجهی به وضعیت پیش روی شان ندارند. این امر موجب راه اندازی کسب و کار در مدت زمانی کوتاه و 
حذف هرچه سریع تر از این عرصه می شود. اگر شما به دنبال دوام طوالنی مدت در عرصه کسب و کار هستید، باید با آمادگی 
کامل وارد این حوزه ش��وید.  هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات و توصیه هایی است که باید پیش 
از راه اندازی کسب و کار به آن توجه کرد. ما در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررسی قرار می دهیم. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان و همچنین توسعه مناسب کسب و کارتان کمک خواهد کرد. 

همهکارهاراخودتانانجامندهید
شما به عنوان صاحب یک کسب و کار دارای مهارت و توانایی های محدودی هستید. بسیاری از کارآفرینان در بدو تاسیس 
برندشان به دنبال سازماندهی تمام کارها به طور شخصی هستند. شاید این امر جذابیت های زیادی برای کارآفرینان داشته 
باشد، اما میزان تاثیرگذاری اش به طور قابل مالحظه  ای پایین خواهد بود.  هر کسب و کاری نیاز به کارمندان حرفه ای در 
بخش های مختلف دارد. شاید شما بودجه الزم برای استخدام افراد حرفه ای در تمام بخش ها را نداشته باشید، اما باید دست 
کم برخی از بخش های مهم مثل بازاریابی و روابط عمومی را با کارمندان مناس��ب پیش ببرید در غیر این صورت میزان 

نارضایتی مشتریان از کسب و کارتان در همان ماه های نخست شروع به کار باال خواهد گرفت. 
جلساتسادهوکوتاهداشتهباشید

برگزاری جلس��ات کاری عجیب و غریب برای کس��ب و کارهای نوپا امر مناسبی نیس��ت. شما در ابتدای کار دارای یک 
تیم کاری کوچک هس��تید بنابراین در صورت امکان جلس��ه کاری تان را به ساده ترین شکل ممکن دنبال نمایید. این امر 
موجب تاثیرگذاری هرچه بهتر جلسات و امکان جمع بندی سریع درباره مسائل می شود. اگر شما به دنبال جلسات بزرگ 
مثل برندهای مش��هور هستید، باید ابتدا شبیه به آنها شوید. چنین جلساتی فقط در صورت داشتن تیم های کاری بزرگ 
توجیه پذیر است.  شما به عنوان یک کسب و کار تازه کار باید جلسات تان را به ساده ترین شکل ممکن ساماندهی نمایید. 
این امر نقش مهمی در توسعه سریع کسب و کارتان خواهد داشت. همچنین نظر کارمندان را نیز به صمیمیت میان اعضای 

شرکت جلب خواهد کرد. 
پیداکردنافرادیباذهنیتمشترکبهجایمهارتهایمشابه

برخی از کارآفرینان به طور مداوم دنبال کارمندانی با مهارت های مش��ابه هس��تند. این امر هیچ توجیه مشخصی ندارد. 
وقتی کارمندان ش��ما همگی دارای یک مهارت مشخص باشند، تعامل با آنها سخت ترین گزینه ممکن خواهد بود. بخش 
بازاریابی را به عنوان یک نمونه جذاب در نظر بگیرید. اگر تمام بازاریاب های برند شما فقط دارای مهارت باال در تولید محتوا 
باشند، بخش هایی نظیر مدیریت سئو بی تکلیف باقی می ماند بنابراین شما باید نسبت به ایجاد تغییر در وضعیت ترکیب تیم 
کاری تان اقدام نمایید.  افراد دارای مهارت های متنوع کسب و کار شما را از همکاری موسسه های دیگر بی نیاز خواهند کرد. 
مهمترین نکته در این میان ذهنیت مشابه کارمندان تان در عین مهارت های متفاوت است. این امر موجب همکاری بهینه 

میان آنها با هم و همچنین ارتباط نزدیک با شما خواهد شد. 
آمادهدردسرهایبزرگباشید

راه اندازی یک کس��ب و کار همراه با دردس��رهای بزرگ نیز هست. اگر شما پیش از این به عنوان کارمند در یک کسب 
و کار مشغول به کار بوده اید، با ایجاد کسب و کار مستقل تان بار مسئولیت سنگینی را به دوش خواهید کشید. متاسفانه 
بس��یاری از کارآفرینان دارای آمادگی ذهنی برای مدیریت کس��ب و کار به طور مستقل نیستند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت.  مشاوره و صحبت با برخی از کارآفرینان کارکشته یا بازنشسته پیش از شروع به 
کار فعالیت برندتان ایده جذابی خواهد بود. این امر شما را نسبت به ریسک ها و مسئولیت های گسترده این حوزه بیش از 
هر زمان دیگری آماده خواهد کرد. اگر ش��ما تردیدهای زیادی نس��بت به نحوه راه اندازی کسب و کار و مسئولیت های آن 
دارید، همفکری با دوستان تان هم ایده مناسبی خواهد بود. خوشبختانه امروزه بسیاری از کارآفرینان به طور گروهی یک 
کسب و کار را راه اندازی می کنند. معنای این امر امکان کاهش بار مسئولیت بر روی هر کدام از کارآفرینان به تنهایی است. 

افرادمنفیبافرافراموشکنید
برخی از افراد به طور مداوم هر کار تازه ای را بد و نامناسب تلقی می کنند. چنین افراد منفی بافی کیفیت کاری شما را 
به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهند داد. اگر شما به دنبال توسعه کسب و کارتان هستید، باید افرادی با نگاه مثبت و 
واقع بینانه به دنیای کسب و کار در کنارتان داشته باشید. مهمترین مسئله در این میان نگرانی نسبت به آینده کسب و کار 
براساس مالحظات دقیق است. در غیر این صورت هر کسی امکان منفی بافی و دست کشیدن از تالش برای موفقیت را دارد. 

این امر هیچ نکته مهم و تازه ای در عرصه کسب و کار محسوب نمی شود. 
پایاندادنبههمکاریبایکشرکتدیگرامربدینیست

گاهی اوقات همکاری با دیگر ش��رکت ها برای ش��ما س��ودی در پی ندارد. برخی از کارآفرینان با توجیه های بی دلیل به 
همکاری با دیگر کسب و کارها وقتی هیچ سودی برای شان در میان نیست، ادامه می دهند. این امر نه تنها اعتبار شما را 
خدشه دار می کند، بلکه شانس تان برای رقابت با دیگر برندها را نیز به شدت کاهش خواهد داد. شما باید همیشه به فکر 
همکاری سودمند با دیگر کسب و کارها باشید در غیر این صورت خیلی زود از دور رقابت با برندهای دیگر خارج می شوید.  
پایان دادن به یک همکاری فاقد سود و فایده شجاعت زیادی الزم دارد. بسیاری از کارآفرینان در ابتدای مسیر توسعه کسب 
و کارش��ان چنین ش��جاعتی را ندارند. درست به همین خاطر همیشه سخت ترین شرایط همکاری را نیز تحمل می کنند. 
توصیه ما به ش��ما پایان دادن به یک همکاری در صورت فقدان هرگونه س��ودی برای تان است. این امر فرست تازه ای برای 

همکاری بهتر با دیگر برندها فراهم خواهد کرد بنابراین در چنین رابطه ای هیچ نیازی به خجالت کشیدن نیست. 
خریدتجهیزاتموردنیازکسبوکار

هر برندی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نیاز به برخی امکانات و وسایل دارد. اگر شما در این میان وسایل موردنیاز 
کسب و کارتان را تهیه کنید، در رقابت با دیگر برندها عقب خواهید ماند. بسیاری از کسب و کارها در ابتدای شروع به کار 
ترس از وقوع بحران مالی در صورت ولخرجی زیاد را دارند. مهمترین مسئله در این میان توجه به توسعه سریع تر برند در 
صورت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز تیم های مختلف است.  اگر کسب و کار شما در زمینه تعامل با مشتریان نیاز به یک 
ربات چت دارد، باید هزینه موردنیاز برای طراحی و استفاده از آن را پرداخت نمایید. این امر در بلندمدت هزینه های اضافی 
برندتان را کاهش می دهد. همچنین کارمندان دارای تجربه و مهارت باال را نیز به همکاری با شما ترغیب خواهد کرد.  امروزه 
یکی از مشکالت اصلی کسب و کارهای تازه تاسیس عدم عالقه نیروهای ماهر برای همکاری با آنهاست. این امر مشکالت 
زیادی برای توسعه کسب و کار پیش روی آنها قرار می دهد. یک راهکار مناسب در این میان تالش برای حل و فصل مشکل 
موردنظر با فراهم سازی امکانات مناسب برای برند است. این امر شما را از دردسر بی توجهی مداوم کارمندان حرفه ای خالص 
خواهد کرد.  راه اندازی کسب و کار تازه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. توصیه های مورد بحث در این مقاله به شما برای 

ساده سازی هرچه بهتر این شرایط کمک خواهد کرد. 
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