
تحریم ها عامل آبرفتگی تجارت ایران و چین پتانسیل 120 میلیارد دالری تجارت وجود دارد

امریکایــی هــا بــا تحریــم هــای ظالمانــه بــه صنعــت نفــت مهم 
تریــن درآمدزایــی کشــورمان را بــا مشــکل مواجــه کــرده انــد؛ 
از همیــن رو صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی ایــن روزهــا حــرف 
اول درآمدزایــی کشــورمان بــه حســاب مــی آیــد.  طبــق آمارهای 
منتشــر شــده از ســوی  نهادهــای نظارتــی در تجارت نشــان می 
ــر  ــای غی ــی کااله ــد صادرات ــارد دالر در آم ــه 42 میلی ــد ک ده

نفتــی کشــورمان در ســال ...

چینــی هــا در دو دهــه اخیــر بــه قــدری روابــط تجــاری خــود را 
بــا ایــران نزدیــک کــرده انــد که توانســته اند نخســتین شــریک 
اقتصــادی ایــران شــوند و حتــی نظــر مقامــات ارشــد نظــام را 
بــه خودشــان جلــب کــرده انــد تــا قرارداداقتصــادی 25 ســاله 
نیــز بــا آنهــا منعقــد شــود.چینی هــا در دو دهــه اخیــر ســطح 
روابــط تجارتــی خــود را بــا ایــران افزایــش داده و توانســته انــد 

بــازار ایــران را  ...
ادامه مطلب در صفحه 10ادامه مطلب در صفحه 30

     بهمن 1399  شماره 22   14000 تومان   64 صفحه

چالش های اقتصادی با نرخ های دستوری 
برخوردار: بازار انحصاری عامل افزایش قیمت ها  ◆

پدیدار: صادرات بــرق نیازمند بخش خصوصی  ◆

عبدالملکی: نظام اقتصادی کشور همان نظام قبل از انقالب است ◆

راغفر: عبور از خط قرمز ها شرط مبارزه با فساد است ◆
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کادر اعضای تحریریه:

J هدایت نقدینگی 1400 روی ریل لوکوموتیوهای اقتصادی
J چالش های اقتصاد با نرخ های دستوری
J نگرانی اصلی ما عرضه بیشتر دالر در سال آینده است
J بازار انحصاری عامل افزایش قیمت هاست
J بانک ها آمادگی جراحی نظام بانکی را ندارند
J تحریم ها عامل آبرفتگی تجارت ایران و چین
J  ثبات اقتصادی را تنها در دوره برجام تجربه کردیم
J  کارگرباید 100سال پس انداز کند تا مسکن بخرد
J مساله اصلی فساد است نه نرخ ارز
J آیا تورم باز خواهد گشت؟
J  پوشش ریسک سیاسی،گلوگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی
J ربای بانکی،باعث خشم مردم و کاهش ارزش پول ملی شده است
J کنترل تورم؛ از ادعا تا عمل
J صادرات برق نیازمند حضور بخش خصوصی
J واردات از دالیل نوسان های نرخ ارز نیست
J آینده نرخ تورم بستگی به رابطه با آمریکا دارد
J نظام اقتصادی کشور همان نظام قبل از انقالب است
J معماری تورم 46 درصدی و هزینه های مردم
J آب رفتگی دستمزد
J افزایش سرعت تولید قدرت خرید را باال می برد
J پتانسیل 120 میلیارد دالری  تجارت وجود دارد 
J  ایجاد زیر ساخت های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
J  نسبت به گذشته فقیرتر شده ایم
J عبور از خط قرمز ها شرط مبارزه با فسادواصالح اقتصادی
J .. حساب های دفتری دوباره باب شد
J مشکالت را با خلق پول رفع می کنند
J بازار110 میلیارد دالر ی صادرات به همسایگان
J واردات کاالهای لوکس اقدام مخربی است
J تولید مشترک با کشورهای منطقه بستر ورود کاالهای ایرانی به جهان
J اقتصاد مقاومتی، دور زدن تحریم ها را تسهیل می کند
J منطقه ویژه پارسیان بهشت سرمایه گذاری صنعتی و پتروشیمی

J شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا عنوان نخست شرکت فنی مهندسی
J بیدبلندخلیج فارس ریه جدید تنفسی در پهنه جغرافیایی
J  در این این 4 سال به اندازه بوجه عمرانی یک سال دولت، در

هلدینگ خلیج فارس پروژه تعریف و اجرا شد
J امروز اکسین محور توسعه زیر ساخت های کشور شده است
J توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالدمبارکه
J فوالد مکران نیمه نخست سال 1401 راه اندازی کامل می شود
J تقسیم سود ؛راز فروشگاه های زنجیره ای با مشتری ست
J مجتمع فوالد خراسان صنعت سرخ در بستر فیروزه سبز 
J  توسعه و تعمیق اشتقال و توانمند سازی شرکت های دانش بنیان از

اقدامات پارسیان
J  تفاهم نامه 15 هزار میلیارد تومانی همکاری بانک تجارت و پتروشیمی
J سال 1400 سال جهش و تمایز بانک دی
J تاکید وزیر تعاون بر پشتیبانی از فعالیت های بانک توسعه تعاون
J بانک کارآفرین لباس نو به تن کرد
J اولویت های بانک گردشگری در دهه آینده
J  تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای سازماندهی نیروی انسانی
J تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران با پتروشیمی خلیج فارس
J بانک سامان بیستمین شرکت برتر ایران شد
J 99عضو هیات مدیره بانک سینا، چهره ماندگار صنعت بانکداری
J 82 سال بر قله افتخار
J بانک داری دیجیتال، اقتصاد روستایی و برابری اجتماعی
J 1400 چشم انداز روشن بیمه دانا در برنامه افق
J مالک رقابت بانک ها در آینده میزان ارائه خدمات غیر حضوری
J تخصیص 1000 میلیارد ریال از منابع بانک مهر ایران به مددجویان
J پیام مدیر عامل بانک ملت به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی
J بر فراز بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، 7 دقیقه ای وام بگیر
J لوح زرین مشتری مداری به بیمه آسماری رسید
J بیمه پارسیان همچنان یکی از صد شرکت برتر ایران
J سرعت ارایه خدمات مهمترین مزیت بیمه تعاون
J کسب جایزه مدیریت مالی توسط بیمه نوین
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آنچه در این شماره می خوانید ...



 محمدرضا آذین - مدیر مسوول �

عمــر دولــت دوازدهــم تــا چنــد مــاه دیگــر بــه پایــان 
ــی  ــای پایان ــه ماه ه ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــد؛ ام می رس
فعالیــت کابینــه دولــت دوازدهــم بــا چالش هــای 
متعــددی روبــه رو اســت از مســایل مهــم میتــوان بــه 
حجــم نقدینگــی بــاال اشــاره کــرد کــه عمدتــاً مربــوط 
ــای  ــال ه ــت، در س ــت اس ــه دول ــری بودج ــه کس ب
اخیــر و بخاطــر اجــرای مجــدد تحریــم هــا بخصــوص 
تحریــم هــای نفتــی توســط آمریــکا، دولــت روحانــی 
کــه ماننــد دولــت هــای قبلــی عالقــه ای بــه کاهــش 
ــت، در  ــور نداش ــه کش ــن بودج ــت در تامی ــش نف نق
زمینــه صــادرات نفــت بــه شــدت دچــار مشــکل شــده 
ــرای اداره  ــی ب ــع کاف ــت مناب ــن دول ــه، ای و در نتیج
ــادی  ــا کســری بودجــه بســیار زی ــدارد و ب کشــور را ن
ــری  ــن کس ــد. همی ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
بودجــه دولــت، عامــل اصلــی رشــد پایــه پولــی و پــس 
ــت. ــوده اس ــر ب ــای اخی ــال ه ــی در س  از آن نقدینگ

بــدون تردیــد، نمی تــوان بــدون کنتــرل کســری بودجه 
ــرای  ــورم زا ب ــر ت ــای غی ــی روش ه ــت و پیش بین دول
ــن راســتا،  ــرد. در همی ــرل ک ــورم را کنت ــن آن، ت تأمی
بایــد اســتفاده دولــت از روش هــای آســان ولــی تــورم زا 
بــرای جبــران کســری بودجــه ماننــد برداشــت از منابع 
بانــک مرکــزی، ممنــوع شــود و امــکان اســتفاده از ایــن 
روش هــا از هیــچ طریقــی حتــی مصوبــه شــورای عالی 
 هماهنگــی ســران قوا بــرای دولت وجود نداشــته باشــد.

بخشــی از بودجــه دولــت بــه مالیات هــا منتهــی 
می شــود و مالیات هــا نیــز بــر می گــردد از طــرف 
دیگــر هــم بایــد مالیــات بــه جــای نفــت، محــور اصلی 
ــتا،  ــن راس ــد. در همی ــت باش ــای دول ــن درآمده تامی
ــات  ــد مالی ــد مانن ــی جدی ــای مالیات ــه ه ــاد پای ایج
ــدی امــالک،  ــر عای ــات ب ــی، مالی ــه هــای خال ــر خان ب
ــرورت  ــس ض ــای لوک ــالک و خودروه ــر ام ــات ب مالی
خاصــی دارد، ایــن پایــه هــای مالیاتــی عمدتــا شــامل 
ــه  ــار ب ــاد فش ــب ایج ــوند و موج ــی ش ــا م پردرآمده

زندگــی عمــوم مــردم کــه کــم درآمــد هســتند یــا جزو 
ــد. ــد ش ــد، نخواه ــرار دارن ــه ق ــط جامع ــار متوس  اقش

مســأله بعــدی از چالــش هــای در ایــن  بــه نظــام تولید 
بــر مــی گــردد و اینکــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
منفــی اســت و منفــی بــودن رشــد نشــانگر ایــن اســت 
ــرمایه گذاری  ــی س ــم و بازده ــرمایه گذاری ک ــه س ک
به صــورت  مــوارد  ایــن  می شــود؛  کــم  تولیــد  و 
زنجیــروار گســترش پیــدا می کنــد، چــرا کــه تولیــدی 
ــرمایه گذاری  ــود و س ــرمایه گذاری ش ــه س ــت ک نیس
نیســت کــه از آن تولیــد صــورت گیــرد. افزایــش 
بیــش از حــد تــورم و بــاال رفتــن حجــم نقدینگــی در 
ــن ;کاهــش شــاخص کســب و کار  کشــور و همچنی
ــذاری  ــرمایه گ ــت س ــال 2021 امنی ــورمان در س کش
ــت.  ــش داده اس ــور کاه ــی  را در کش ــی و خارج  داخل
مســاله دیگــر دولــت،  افزایــش ســرعت گــردش پــول و 
ورود آن بــه بازارهــای دارایــی مثــل ارز، طــال، خــودرو و 
مســکن کــه معمــوال در دوره هایــی کــه تــورم باالیــی 
در کشــور وجــود دارد، رخ مــی دهــد؛ یکــی از دالیــل 
تشــدید نــرخ تــورم اســت. همچنیــن افزایــش تقاضــا 
ــد  ــرای نق ــه ب ــی ک ــه اوراق ــول« )کلی ــبه پ ــرای »ش ب
شــدن آن بــه گذشــت زمــان قانونــی نیــاز اســت مثــل 
ــب  ــه(، موج ــرمایه گذاری و اوراق قرض ــپرده های س س
ــی(  ــه نقدینگ ــول ب ــبت پ ــول )نس ــد پ ــرل رش کنت
ــد. ــد ش ــدت خواه ــاه م ــورم در کوت ــه، ت  و در نتیج

بــا توجــه بــه همیــن موضــوع، دولــت مــی توانــد نــرخ 
ســود کوتــاه مــدت ســپرده هــای بانکــی را متناســب 
ــش  ــت افزای ــورت موق ــه ص ــاری و ب ــورم انتظ ــا ت ب
دهــد. البتــه تعییــن نــرخ جدیــد ســود بایــد بــا توجــه 
ــا و وضعیــت  ــه بانک ه ــت نامناســب ترازنام ــه وضعی ب
ــت  ــه وضعی ــرد وگرن ــورت بگی ــادی ص ــود اقتص رک
اقتصــادی کشــور بدتــر خواهــد شــد، اتفاقــی کــه در 
ــاد  ــاهد ایج ــا ش ــی رخ داد و نهایت ــت اول روحان دول
ــم. ــی بودی ــت دوم روحان ــورم افسارگســیخته در دول  ت

عــالوه بــر مــوارد فــوق، از آنجایــی کــه تــورم متناســب 
بــا اختــالف بیــن نــرخ رشــد نقدینگــی و نــرخ رشــد 
هدایــت  بــا  می تــوان  می یابــد،  افزایــش  تولیــد 
نقدینگــی بــه لوکوموتیوهــای اقتصــادی ماننــد بخــش 
ــور را  ــع کش ــیاری از صنای ــم بس ــکن، ه ــاخت مس س
ــورم ناشــی از افزایــش  از رکــود خــارج کــرده و هــم ت
نقدینگــی را کنتــرل کــرد. بــه عنــوان مثال، فعالســازی 
بخــش ســاخت مســکن موجــب فعالســازی 150 
رشــته صنعــت مرتبــط خواهــد شــد، اتفاقــی کــه بــا 
ــم رخ داد  ــت ده ــر در دول ــکن مه ــرح مس ــرای ط اج
ــود  ــورم و رک ــرخ ت ــدید ن ــرای تش ــی ب ــع بزرگ و مان
ــود. ــت ب ــن دول ــی ای ــای پایان ــال ه ــادی در س  اقتص

موضــوع مهــم دیگــر، اقتصــاد دولتــی اســت، در 
برابــر اســت.  چنیــن شــرایطی هزینه هــا چنــد 

اگــر تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را بخواهیــم 
به صــورت تخصصــی نــگاه کنیــم می بینیــم کــه 
65 تــا 70 درصــد آن متعلــق بــه دولــت اســت 
ــت  ــم دول ــی حج ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی )یعن
بســیار بــاال اســت(. بــرای اینکــه بتــوان ایــن مســائل 
کوچک ســازی  به ســمت  بایســتی  کــرد  حــل  را 
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــت ک ــت حرک دول
امــر قابــل تحقــق نیســت بــه خاطــر اینکــه مشــکالت 
زیــادی دارد و ایــن مهــم وقــت می بــرد. تــورم در 
ــت.  ــذار اس ــیار اثرگ ــه آن بس ــت و هزین ــی دول  بزرگ
امــا بــرای اینکــه دولــت ســیزدهم بتوانــد از 8 
ــارغ  ــا و ف ــدودی ره ــا ح ــد ت ــاره ش ــه اش ــی ک چالش
شــود 5 راهــکار عملیاتــی توصیــه می شــود کــه 
دولــت  هــای  برنامــه  سیاســتگذاران  امیدواریــم 
 آینــده بتواننــد در خــط و مشــی دولــت قــرار دهنــد.

اولیــن راهــکار ایــن اســت کــه به دنبــال کوچک ســازی 
دولــت باشــیم. درآمدهــا کاهــش یافتــه لذا چــاره ای جز 
کاهــش هزینه هــا نداریــم. خیلــی از هزینه هــا اســت که 
دولــت در قالــب ضررهــای بودجــه ای آن را می پــردازد. 
 ازایــن رو شــرکت ها بایــد کوچــک و خصوصــی شــوند. 
ــته  ــتری داش ــت بیش ــاورزی دق ــش کش دوم-در بخ
باشــیم و روی آن ســرمایه گذاری کنیــم. ایــران در 
اول  رتبه هــای  بــه  می توانــد  باغــی  محصــوالت 
ــی  ــه بازده ــدی و نقط ــا توانمن ــد؛ م ــدا کن ــت پی دس
داریــم. کشــاروزی  محصــوالت  انــواع  در   خوبــی 

ــت  ــم اهمی ــب و کار ه ــای کس ــود فض ــوم - بهب س
بســزایی دارد؛ باوجــود آنکــه قانــون آن تصویــب 
شــده اســت، ایــران در بیــن کشــورهای جهــان هنــوز 
ــون  ــی در فضــای کســب و کار دارد. اکن ــه پایین رتب
شــاخص های  کــردن  عملیاتــی  زمــان  بهتریــن 
ــتگذاران  ــت. سیاس ــب و کار اس ــای کس ــود فض بهب
بایــد در حــل مشــکالت موانــع تولیــد، معقول ســازی 
مالیات هــا، پرداخــت وام ارزان قیمــت، حمایــت 
ــد.  ــدام کنن ــوارد اق ــایر م ــع و س ــت از صنای  دول
چهــارم - بخــش تولیــد بــا شــرایط منفــی روبــه رو 
کاهــش  به ســمت  کــه  اســت  بهتــر  هســتیم 
مالیات هــای بخــش تولیــد و کســب و کار هــا  
کنیــم. حمایــت  تولیدکننــدگان  از  و   برویــم 

درآمدهــای  بخــش  در  -دولــت  پنجــم 
به گونــه ای  بایســتی  نفتــی(  نفتی)مشــتقات 
ــل  ــن و گازوئی ــد بنزی ــه تولی ــد ک ــزی کن برنامه ری
افزایــش پیــدا کنــد و در پــی صــادرات ایــن 
ــه درآمــد ارزی دســت پیــدا کنیــم.  محصــوالت ب
بایــد  پتروشــیمی  محصــوالت  در  همچنیــن 
ــتری  ــا ارز بیش ــم ت ــی کنی ــه ای را ط ــن روی چنی
ــن  ــا ای ــود تحریم ه ــا وج ــود و ب ــور ش وارد کش

نــوع کاالهــا خریــدار جهانــی دارنــد.

هدایت نقدینگی 1400 
یادداشت روی ریل لوکوموتیوهای اقتصادی



چالش های اقتصاد با نرخ های  دستوری
قیمت گــذاری دســتوری یکــی از مهم تریــن معضاتــی اســت کــه سال هاســت بــای جــان اقتصــاد 
ــرای  ــت ب ــف قیم ــقف و ک ــن س ــد، تعیی ــد کرده ان ــا تاکی ــادی باره ــان اقتص ــده و کارشناس ــا ش م
ــی  ــل اصل ــه عام ــدارد بلک ــال ن ــه دنب ــور ب ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــچ نفع ــا هی ــه تنه ــی ن محصول
ــر  ــا ب ــد. آنه ــد ش ــدت خواه ــنگین در بلندم ــای س ــکل گیری تورم ه ــاد و ش ــت و فس ران
ــا  ــد ت ــازه ده ــت اج ــت دول ــورده و الزم اس ــت خ ــت شکس ــن سیاس ــد، ای ــن باورن ای
ــود.  ــن ش ــازار تعیی ــا در ب ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــفاف و ب ــی ش ــا در فضای قیمت ه
ــه  ــد. ب ــوان در محصــوالت مختلفــی همچــون خــودرو و ســیمان دی ــه آن را می ت نمون
ــر  ــازار، ب ــا ب ــده ب ــد ش ــای تولی ــش خودروه ــت فاح ــاف قیم ــر اخت ــارت دقیق ت عب
ــذاری  ــرای واگ ــی ب ــون قرعه کش ــی همچ ــاذ راهکارهای ــت و اتخ ــان اس ــه عی هم

ــت. ــازار اس ــت در ب ــرل قیم ــای کنت ــی از راه ه ــده، یک ــو ش ــای دپ خودروه

قیمت گــذاری دســتوری را می تــوان نقطــه مقابــل 
قیمت گــذاری محصــوالت در بــازار رقابتــی دانســت کــه 
قــدرت و تــوان تعییــن قیمــت در بازارها بر اســاس عرضه 
و تقاضــا را مخــدوش می کنــد. گرچــه ایــن اقــدام یکــی از 
ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــن سیاســت های دولت ه اصلی تری
افزایــش تــورم بــه حســاب می آیــد، امــا شــیوه دســتوری 
ــه و در  ــر هزین ــیار پ ــرل آن بس ــت و کنت ــن قیم تعیی
بســیاری از کشــورهای توســعه یافته منسوخ شــده است، 
چراکــه کنتــرل نرخ هــا بــه ایــن شــکل، باعــث کاهــش 
ــیاری  ــود و بس ــا می ش ــی کااله ــرمایه گذاری و کمیاب س
از کارشناســان بــر ایــن باورنــد ایــن اقــدام نــه تنهــا نفعی 
بــرای اقتصــاد کشــور بــه دنبــال نــدارد، بلکه عامــل اصلی 

رانــت و فســاد در بســیاری از کاالهاســت.
ــادی  � ــت اقتص ــا سیاس ــذاری ب قیمت گ

منسوخ شــده
فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد شــاید قیمت گــذاری 
ــرخ  ــش ن ــل کاه ــدت عام ــد در کوتاه م ــتوری بتوان دس
برخــی محصــوالت شــود، امــا بــه طــور حتــم رانت هــای 
شــکل گرفتــه پیرامــون آن، می توانــد در بلندمــدت عامل 
ــق دالالن  ــود و از آن طری ــدی ش ــای بع ــی تورم ه اصل
و سوء اســتفاده گران پول هــای بســیاری بــه جیــب 
خواهنــد زد. بــه عبــارت دقیق تــر بــا ایــن اقــدام برخــی 
ــازار  ــت ب ــه رقاب ــت از گردون ــن اس ــا ممک تولیدکننده ه
خــارج و طــرف عرضــه ضعیــف شــود کــه در این شــرایط 

ــرد.  ــرل ک ــورم را کنت ــوان ت ــم نمی ت ــه طــور حت ب
ایــن مســاله طــی ســالیان اخیــر بــه کــرات در کشــور مــا 
تجربــه شــده و از آن بــه عنــوان عامل اصلی برهــم خوردن 
ثبــات بازارهــا یــاد می شــود. به عنــوان مثــال، نمونــه آن 
را می تــوان در بــازار خــودرو مشــاهده کــرد، بــه طوریکــه 
می بینیــم شــرکت های بــزرگ خودروســازی در کشــور با 
آن حجــم از بدهــی و زیــان ده بــودن، نفعی نمی برنــد و در 
ایــن میــان واســطه گران، می تواننــد پول هــای هنگفتــی 

ــن  ــد. همچنی ــه دســت بیاورن ــیوه ب ــن ش ــر از ای را متاث
ــه اختــالف  قیمــت خودروهــای تولیــد شــده در کارخان
قابــل توجهــی بــا بــازار دارنــد و بــه کارگیــری راه هایــی 
همچــون قرعه کشــی ها بــرای واگــذاری خودروهــای دپــو 
شــده در انبــار ایــن شــرکت ها بــا قیمــت واقعــی، بــرای 
کاهــش اختــالف قیمــت کارخانــه و بــازار انجام می شــود. 
ــاه گذشــته اعتراضــات  از ســوی دیگــر طــی یکــی دوم
بســیاری پیرامــون قیمت گــذاری در صنعــت فــوالد 
شــکل گرفــت و بســیاری از فعــاالن اقتصــادی نســبت به 
ناکارآمــدی ایــن دســتورالعمل های تعیین قیمت هشــدار 
دادند.بــه طوریکــه وزارت صمــت بــه ناچار مصوبه خــود را 
بــرای ایــن امــر لغــو کــرد و برخــی نماینــدگان مجلــس، 
باالخــص اعضای کمیســیون اقتصــادی هم نســبت به آن 
موضــع گرفتنــد و اعــالم کردنــد از اســاس بــا تعییــن نرخ 
دســتوری در بــازار مخالــف هســتند. ایــن در حالی اســت 
کــه فــوالد به عنــوان یکــی از مهم تریــن محصــوالت کــه 
می توانــد ارزآوری خوبــی بــرای کشــور بــه همــراه داشــته 
باشــد، نبایــد بــه معضــل رانــت و فســاد گرفتــار شــود. 
چراکــه عرضــه آن یــا هــر محصــول دیگــری در بــورس 
ــت و  ــور اس ــاد کش ــفافیت در اقتص ــتای ش کاال در راس
دخالــت کــردن در بــورس کاال بــرای تعییــن قیمــت بــا 
ماهیــت ایــن بــازار همخوانــی نــدارد و منجــر بــه ســلب 
ــداران و معامله گــران خواهــد شــد. خیلــی  اعتمــاد خری
از کارشناســان معتقدنــد نمی شــود اقتصــاد را بــا دســتور 
ــه صــورت شــفاف و  ــرد و قیمــت کاالهــا بایــد ب جلــو ب
از طریــق عرضــه و تقاضــای عادالنــه تعییــن شــود. بــه 
زبــان ســاده تر اقتصــاد چــه در ســطح جهانــی و چــه در 
ســطح یــک کشــور و یــا حتــی در یــک کارگاه کوچــک، 
ــا تعییــن  ــوان ب ــده اســت و نمی ت ــا و زن سیســتمی پوی
ــای  ــوالت در بازاره ــرای محص ــت ب ــف قیم ــقف و ک س
مختلــف بــه نتیجــه مطلوب رســید. یکــی دیگــر از نکات 
خیلــی مهم آن اســت کــه، شــرکت هایی کــه محصوالت 
خــود را در بــورس کاال عرضــه می کننــد، در بــورس اوراق 

ــر  ــد و ه ــهام می کنن ــه س ــه عرض ــدام ب ــم اق ــادار ه به
تصمیمــی مبنــی بر تعییــن قیمــت بــرای آنهــا می تواند 
بــر نــرخ ســهام آنهــا اثر منفــی بگــذارد. کما اینکــه دیدیم 
متاثــر از همــان مصوبــه تعییــن قیمت فــوالد، بازارســهام 
هــم بــا تشــنج های بســیاری همــراه شــد. یکــی دیگــر 
از محصوالتــی کــه تحــت تاثیــر از ایــن معضــل بــا زیــان 
ــدگان همــراه شــد، ســیمان  ــرای تولیدکنن ــددی ب متع
اســت. بــه طوریکــه بررســی وضعیت بازار ســیمان نشــان 
ــذاری  ــار قیمت گ ــول گرفت ــن محص ــه ای ــد ک می ده
دســتوری دولــت و عمده بــازار آن در دســت دالالن اســت 
ــرخ  ــی بســیار بیشــتر از ن ــا قیمت های ــرآورده ب ــن ف و ای
مصــوب بــه دســت مصرف کننــدگان می رســد. در همین 
خصــوص دبیــر انجمــن ســیمان هــم چنــد روز قبــل در 
ــال  ــدای س ــان داشــت: در ابت ــر اذع ــا مه ــه ای ب مصاحب
99 بــرای افزایــش 20 درصــدی نــرخ ســیمان مجــوز 
گرفتیــم و قــرار بــود در ســه مــاه ســوم ســال بررســی 
و تعدیــل نرخــی را اعمــال کنیــم کــه متاســفانه هنوز 
بــه نتیجــه نرســیده و در ایــن خصــوص قصــد داریــم 
مالقاتــی را بــا وزیــر را صمــت ترتیــب دهیــم. او ادامــه 
داد: بــا توجــه بــه قیمت  گــذاری دســتوری دولــت، هــر 
کیســه ســیمان 50 کیلوگرمــی کــه نــرخ آن 15 هــزار 
و 500 تومــان اســت، بــا اعمــال ارزش افــزوده بــه 16 
هــزار 600 تومــان می رســد کــه بــه آن کیســه هزینــه 
ــد و او  ــروش برس ــل ف ــه عام ــا ب ــورد ت ــل می خ حم
نیــز بایــد بــا اضافــه کــردن ســود مصــوب در نهایــت 
یــک کیســه ســیمان را بیــن 2۳ تــا 25 هــزار تومــان 
بفروشــد و تعییــن نــرخ دســتوری حیــات ایــن صنعت 
را بــه مخاطــره انداختــه اســت. در هــر حــال همانگونه 
کــه اشــاره شــد، کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی 
بارهــا تاکیــد کردنــد دخالــت در بــازار و تعییــن قیمت 
بــرای هــر محصولــی سیاســتی شکســت خورده اســت 
و صنعــت کشــور را بــا چالش هــای متعــددی مواجــه 

خواهــد کــرد.
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ــم  ــش بســیار مه ــران نق ــرخ دالر در اقتصــاد ای ن
ــا  ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــا می کن و اساســی ایف
ــوان  ــژه دالر می ت ــرخ ارز به وی ــری در ن ــر تغیی ه
ــا  ــا و بازاره ــایر کااله ــت س ــرات آن را در قیم اث
دیــد. البتــه ایــن تاثیرپذیــری در زمان هــای 
مختلــف متفــاوت اســت! یعنــی بــا افزایــش نــرخ 
دالر قیمت هــا بــه ســرعت افزایــش می یابنــد 
ــود  ــی می ش ــرخ دالر کاهش ــه ن ــی در زمانی ک ول
دیــدن اثــرات کاهشــی ماه هــا زمــان  می بــرد 
و بیشــتر اوقــات اثــر کاهشــی هــم اعمــال 
ــه  ــا ب ــرخ کااله ــش ن ــی از افزای ــود، نگران نمی ش

ــت. ــده اس ــدل ش ــردم ب ــی م ــه اصل دغدغ

ــا  � ــه ب ــود دارد ک ــار وج ــن انتظ ای
ــز  ــا نی ــت کااله ــرخ دالر قیم ــش ن کاه
کاهــش پیــدا کنــد، امــا بــا توجــه بــه 
ــان  ــزار توم ــت دالر از 32 ه ــه قیم اینک
ــوز  ــید، هن ــان رس ــزار توم ــه 23 ه ب
ــد  ــا بای ــتیم، آی ــاهد نیس ــی را ش کاهش
ــیم  ــا باش ــت کااله ــش قیم ــر کاه منتظ

ــه؟ ــا ن ی

مســاله رابطــه ارز بــا کاهــش یــا افزایــش قیمــت 
کاالهــا یــک معضــل اســت، یعنــی حتــی در 
زمان هایــی کــه نــرخ ارز هنــوز در نرخ هــای 
ــرار اســت دالر در  ــه ق ــن اســت، بحــث اینک پایی
ــد،  ــته باش ــت داش ــر قیم ــده تغیی ــای آین هفته ه
ــد،  ــدا می کن ــر پی ــا تغیی ــت  کااله ــه قیم بالفاصل
ــده  ــد وارد نش ــرخ جدی ــا ن ــوز کاال ب ــی هن یعن
قیمت هــا تحــت تاثیــر نــرخ دالر قــرار می گیــرد! 
ــت  ــی و انتظــاری اســت و واقعی ــرات روان ــن اث ای
ایــن اســت کــه موضــوع قانون منــدی هــم نیســت 

کــه بخواهیــم بــرای آن دلیــل بیاوریــم! وقتــی ارز 
ــار  ــان کاال، کاال را در انب ــد صاحب ــش می یاب افزای
نگــه می دارنــد تــا بــا نــرخ جدیــد عرضــه کننــد! 
وقتــی بــا آنهــا صحبــت می کنیــم می گوینــد کــه 
ایــن قانــون جایگزینــی اســت یعنــی بایــد از ایــن 
ــر.  ــرخ باالت ــا ن ــی ب ــم ول ــم وارد کنی ــاز ه کاال ب

ــم همینطــور اســت. برعکــس آن ه

 زمانیکــه نــرخ کاالیی براســاس ارز وارداتی کاهش 
می یابــد توقــع بــر ایــن اســت کــه فــردا صبــح یــا 
هفتــه بعــد در کاهــش قیمــت اثــر بگــذارد، اینطور 
نیســت! بــرای اینکه عــده ای بــا ارز باالتــری همان 
کاال را وارد کرده انــد، کاهــش نــرخ ارز، تاثیــر آنــی 
در نــرخ ورود آن کاال نــدارد، درواقــع مشــاهده آثار 
ــرد  ــرار می گی ــیکلی ق ــک س ــت در ی ــن وضعی ای
ــان  ــود را نش ــد خ ــاه بع ــار م ــا چه ــه ی ــه س ک
خواهــد داد. در تــورم مــا فقــط مســاله ارز دخیــل 
ــر در  ــوارد دیگ ــیاری از م ــی از بس ــت و ناش نیس
اقتصــاد اســت، عمــال زمانی کــه صحبــت از تــورم 
ــزان  ــن می 40 درصــدی می شــود، فروشــنده ها ای

را بــرای کاالهــای خــود محاســبه می کننــد، حــاال 
اینکــه اخیــرا ارز چنــد درصــد کاهــش پیــدا کرده 

ــن  ــه ای ــن را ب ــان رســیده ای ــزار توم ــه 2۳ ه و ب
ــته  ــتمرار داش ــر اس ــه اگ ــد ک ــاب می گذارن حس
باشــد در مرحلــه بعــدی واردات کاال، اثــرات ارزی 
را در آن اعمــال کننــد، امــا اثــرات دیگــر تورمــی 
چــه می شــود؟ از ســوی دیگــر ایــن تــورم صرفــا 
در کاالهــا تاثیــر نگذاشــته اســت، ایــن تاثیــر در 
ــودرو و …  ــکن، خ ــه مس ــا از جمل ــایر بازاره س
ــرات  ــم تاثی ــد می دان ــت. بعی ــاهده اس ــل مش قاب
کاهــش قیمــت ارز را در کاهــش قیمــت کاالهــای 

دیگــر بــه ســرعت ببینیــم.

ــازار  � ــدد در ب ــرکت های متع ــور ش حض
بــرای ایجــاد رقابــت در تولیــد و 
ــت  ــار قیم ــم فش ــا، به رغ ــه کااله عرض
ــت  ــود قیم ــد در بهب ــا می توان دالر آی

ــد؟ ــر باش موث

ــده  ــال آین ــال و س ــرای امس ــه ب ــی  ک ــا تورم ب
ــود را ۳0  ــار خ ــه انتظ ــاال هم ــود دارد، از ح وج
را  افزایشــی کرده انــد و نمی تــوان آن  درصــد 
ــایر  ــات و س ــوق، مالی ــتمزد، حق کاهــش داد. دس
ــی  ــده می شــوند کــه فراوان ــی دی هزینه هــا و زمان
ــی دالری  ــد یعن ــی ارز نباش ــی فراوان ــد! وقت باش

بــاز کــه امــروز بــه 2۳ هــزار تومــان رســیده 
ــا  ــد، نهایت ــان برس ــزار توم ــه ۳0 ه ــد ب می توان
نمی توانــد خــودش را نگــه دارد تــا زمانی کــه 
ــا در  ــه قیمت ه ــد ک ــان ده ــادی نش ــات اقتص ثب
جهــت کاهشــی حرکــت می کنــد، هیچ کــس 
ــاورش نمی شــود کــه کاهــش قیمــت ارز بیــش  ب
ــن  ــه همی ــد! ب ــته باش ــداوم داش ــه ت از دو هفت
دلیــل هــم برخــی از فروشــندگان کاال می گوینــد 
ــود  ــت کاالی خ ــه قیم ــرای دو هفت ــرا ب ــه چ ک
را کاهــش دهنــد! همــه بحث هــای اقتصــادی 
ــی  ــی اســت، یعن ــه انتظــارات تورم ــوط ب ــا مرب م
انتظــارات 40 درصــدی در اقتصــاد مــا جــا افتــاده 
ــک نرخــی شــدن ارز ســال ها در  اســت. بحــث ت
ــک مرکــزی مطــرح  کشــور از ســوی روســای بان
ــان  ــن نش ــاد. ای ــی نیفت ــچ اتفاق ــی هی ــد ول ش

حسین سلیمي، رئیس اتاق بازرگاني ایران و افغانستان؛

نگرانی اصلی ما عرضه بیشتر دالر در سال 
آینده است  

در تورم ما فقط مساله ارز دخیل 
نیست و ناشی از بسیاری از 
موارد دیگر در اقتصاد است، 

عما زمانی که صحبت از تورم 
۴۰ درصدی می شود، فروشنده ها 
این میزان را برای کاالهای خود 

محاسبه می کنند.

وقتی ارز افزایش می یابد صاحبان کاال، 
کاال را در انبار نگه می دارند تا با نرخ 

جدید عرضه کنند! وقتی با آنها صحبت 
می کنیم می گویند که این قانون جایگزینی 

است یعنی باید از این کاال باز هم وارد 
کنیم ولی با نرخ باالتر. برعکس آن 

هم همینطور است. زمانیکه نرخ کاالیی 
براساس ارز وارداتی کاهش می یابد توقع 
بر این است که فردا صبح یا هفته بعد در 

کاهش قیمت اثر بگذارد، اینطور نیست!

گفتگو



www.daramadnews.ir

daramadnews@yahoo.com

درآمد
نخستین نشریه اقتصادی اسالمی
بهمن 99 -  شماره 22

ماهنامه درآمد  بهمن  99

...................                     ...............................................................................

7

محمدحسین برخوردار تحلیلگر مسائل اقتصادی

بازار انحصاری عامل افزایش قیمت هاست

ــد  ــده وعی ــا وع ــت ها تنه ــه سیاس ــد هم می ده
اســت و هیــچ زمانــی نشــده کــه چنیــن کاری را 
انجــام بدهنــد. مــردم هم باهــوش هســتند و درک 
ــش  ــاره کاه ــار درب ــا ب ــه ده ه ــد. زمانی ک می کنن
ــد  ــا رش ــی قیمت ه ــده ول ــت ش ــا صحب قیمت ه
ــن  ــه ای ــه کســی ب ــه اســت، مســلم اســت ک یافت

حرف هــا هــم اعتمــاد نمی کنــد.

ــر  � ــال حاض ــت ح ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
و رونــد افزایشــی قیمت هــا، ســال  
ــه رو  ــی روب ــه وضعیت ــا چ ــده ب آین
ــا  ــا کج ــا ت ــد؟ قیمت ه ــم ش خواهی

می توانــد افزایــش پیــدا کنــد؟

ــش  ــن افزای ــش از ای ــا بی ــه قیمت ه ــدوارم ک امی
ــی  ــث نگران ــاق باع ــن اتف ــه ای ــد چراک ــدا نکن پی
هــم  و  مصرف کننــده  هــم  تولیدکننــده  هــم 
اقشــار مختلــف مــردم می شــود. ایــن اتفــاق 

ــود.  ــردم می ش ــفره م ــدن س ــر ش ــث کوچکت باع
ــا  ــه متناســب ب ــاد، چراک ــد افت ــاق خواه ــن اتف ای
تــورم ۳0 تــا 40 درصــدی و رشــد مجــدد آن 
ــی  ــی اصل ــد. نگران ــش نمی یاب ــردم افزای ــد م درآم
ــده  ــال آین ــتر دالر در س ــه بیش ــاره عرض ــا درب م

ــا  ــه تحریم ه ــت و ادام ــروش نف ــش ف ــت. کاه اس
ــرخ ارز هســتند از  ــودن ن ــاال ب ــل ب ــه دالی از جمل
طرفــی هنــوز هــم اثــرات افزایــش فــروش نفــت را 

ــات  ــه بخشــی از مطالب ــم. البت در اقتصــاد ندیده ای
ایــران از ســایر کشــورها نظیــر کــره و عــراق هــم 
هســت کــه اگــر آزاد شــود می توانــد مــردم را بــه 
ــد از آن  ــی بع ــد. ول ــدوار کن ــرخ ارز امی کاهــش ن
چــه خواهــد شــد؟ بــاز هــم بــه بحــث کمبــود ارز 
ــه صــادرات کشــورمان در  ــم گشــت. البت برخواهی
ــش آن کار  ــی افزای ــرار دارد ول ــی ق ــت خوب وضعی
آســانی نیســت. به نظــرم 40 میلیــارد دالر ســقف 
مناســبی بــرای صــادرات کشــور اســت البتــه قانــع 
نیســتیم ولــی در وضعیــت حاضــر کــه همه کشــور 
مــا را در شــرایط تحریــم قــرار داده انــد، در انتقــال 
پــول مشــکل داریــم، در خریــد مــواد اولیــه برخــی 
ــم  ــاز ه ــتیم، ب ــه هس ــکل مواج ــا مش ــا ب از کااله
40 میلیــارد دالر صــادرات به نظــرم اتفــاق خوبــی 
در اقتصــاد کشــور اســت ولــی کافــی نیســت. مــا 
حــدود 60 تــا 70 میلیــارد دالر ارز نیــاز داریــم که 
بایــد از طریــق فــروش گاز یــا نفــت تامیــن شــود 

کــه آنهــا هــم بــا ابهــام مواجــه هســتند!

امیدوارم که قیمت ها بیش از 
این افزایش پیدا نکند چراکه 
این اتفاق باعث نگرانی هم 

تولیدکننده هم مصرف کننده و هم 
اقشار مختلف مردم می شود. این 
اتفاق باعث کوچکتر شدن سفره 

مردم می شود

ــش  ــت ارز کاه ــت قیم ــا اف ــان ب ــا همزم ــت  کااله ــه قیم ــوال اینک معم
نمی یابــد، متاثــر از بهانــه ای اســت کــه کاالهــا بــا قیمــت قبلــی در 
انبارهــا انباشــته شــده و لــذا برخــی توجیــه می کننــد مــا بــا همــان نــرخ 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــیم و از س ــوالت را می فروش ــی محص ارز قبل
ــه تبــع همیــن  ــوان دفــاع کــرد و ب نوســانات ارزی هــم وجــود دارد نمی ت
ــت  ــه قیم ــد ک ــه دارن ــنده واهم ــا فروش ــده ی ــخاص واردکنن ــوع، اش موض
ــد، ولــی در اصــل نبایــد انتظــار داشــت  محصــوالت خــود را پاییــن بیاورن
بــا افــت قیمــت دالر بــه یکبــاره نــرخ ســایر محصــوالت هــم پاییــن بیایــد، 
ــه  ــود و ب ــان ب ــزار توم ــازار آزاد ۳0ه ــر دالر در ب ــر، اگ ــارت دقیق ت ــه عب ب
26هــزار تومــان رســید، نــرخ کاالهــا در عــرض یــک هفتــه تغییــر خاصــی 
ــا ارز جدیــد انجــام  ــه طــور معمــول خریدهایــی کــه ب نخواهنــد کــرد و ب
می گیــرد، طــی دو ســه مــاه آینــده، قیمــت واقعــی خــود را نشــان خواهنــد 
داد.پــس می تــوان انتظــار داشــت بــا انجــام چنیــن اتفاقــی طــی ماه هــای 

ــرخ محصــوالت هــم کمتــر شــود، در ایــن میــان اگــر مجلــس  پیــش رو ن
اصــرار داشــته باشــد کــه دالر 4200 تومانــی را بــه 17هــزار و 500 تومــان 
افزایــش دهــد آن زمــان اســت کــه گرانــی شــدیدی بــه جامعــه تحمیــل 
خواهــد شــد.نکته دیگــر درخصــوص حضــور شــرکت های متعــدد در بــازار 
ــود کــه الزم  ــرل قیمت هــا خواهــد ب ــد و کنت ــت، تولی ــش رقاب ــرای افزای ب
اســت اشــاره کنــم متاســفانه در 40 ســال گذشــته مــا آنچنــان کــه بایــد و 
ــه شــکل  شــاید ســرمایه گذاری  بــزرگ در کشــور نداشــتیم و خارجی هــا ب
ــرمایه گذاری  ــه س ــدود ب ــا مح ــده اند و م ــور ش ــدک وارد کش ــیار ان بس
داخلــی شــدیم، به طوری کــه تولیــد را در اندازه هــای کوچــک انجــام 
دادیــم کــه همیــن مســاله عاملــی شــد تــا قیمــت تمام شــده در بســیاری 
از محصــوالت افزایــش یابــد، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر می توانســتیم 
ــون انجــام نشــده و کســی  ــه تاکن ــوارد کوچــک را )برخــالف اینک ــن م ای
حــق مالکیــت را بــه دیگــری واگــذار نمی کنــد( تجمیــع کنیــم و تولیــدات 
ــم  ــور حت ــد، به ط ــا بودن ــه آنه ــی زیرمجموع ــیم و باق ــته باش ــی داش بزرگ
ــاری  ــازار انحص ــر در ب ــوی دیگ ــت.از س ــم داش ــری خواهی ــرایط بهت ش
ــت ایجــاد  ــد رقاب ــد کن ــه تولی ــدام ب ــم هســتیم، هرکــس اق ــا تحری ــه م ک
می شــود کــه قیمــت تمام شــده آن بســیار باالســت.در حــال حاضــر اگــر 
حقــوق یــک کارگــر ســاده یــا حتــی نــرخ مصالــح ســاختمانی را در نظــر 
ــه حــال آنکــه  بگیریــم، متوجــه می شــویم گرانــی بیــداد می کنــد و وای ب
ــدر مســلم  ــد. ق ــدا کن ــرای محصــوالت افزایــش پی ــه دولتــی ب قیمــت پای
ــی  ــل اصل ــذارد و عام ــر بگ ــم تاثی ــرخ آزاد ه ــر ن ــد ب ــاله می توان ــن مس ای
ــچ  ــه هی ــز ب ــی نی ــه ارز دو نرخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی باش گران
ــی  ــی و ارز دو نرخ ــاد دولت ــت.به طورکلی اقتص ــد نیس ــورد تایی ــوان م عن
مســاوی اســت بــا رانــت، چراکــه دولــت بــا مشــغله های فــراوان قــادر بــه 
رســیدگی بــه مشــکالت شــکل گرفته پیرامــون ایــن معضــل نخواهــد بــود.

مــا بایــد اجــازه دهیــم قیمت هــا در بــازار و بــه تبــع عرضــه و تقاضــا شــکل 
بگیــرد، نــه آنکــه دالل بــرای کاال نــرخ تعییــن کنــد.

ادامه گفتگو
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اســتاد اقتصــاد دانشــگاه برندایــز آمریــکا 
ــکا و  ــا آمری ــش ب ــش تن ــت: کاه ــار داش اظه
ــث  ــه باع ــی در منطق ــورهای عرب ــی کش برخ
افزایــش احســاس امنیــت می شــود و بــر 
تاثیــر  مــردم  و  گــذاران  ســرمایه  رفتــار 
ــت  ــر دول ــویی اگ ــن از س ــذارد. همچنی می گ
ــش  ــا را کاه ــرات تحریم ه ــا مذاک ــد ب بتوان
دهــد و دارایی هــای بلــوک شــده را آزاد و 
ــای  ــا بانک ه ــی ب ــن الملل ــی بی ــام بانک نظ
ــکات  ــیاری از مش ــد بس ــراوده کنن ــران م ای
می شــود  مرتفــع  کوتاه مــدت  در  حداقــل 
ــادی  ــد مشــکات بنی ــرای بلندمــدت بای ــا ب ام

ــود. ــرف ش برط

مشــکالت  توضیــح  در  حبیبــی  نــادر 
ــار داشــت: مشــکالت  ــران اظه اقتصــادی ای
اقتصــادی ایــران بــه دو دلیل اســت؛ نخســت 
ــوده کــه درآمدهــای نفتــی ایــران  تحریــم ب
ــه  ــه معامل ــش و هرگون ــدت کاه ــه ش را ب
ــه دلیــل  خارجــی را محــدود کــرده و دوم ب
تنش هــای  و  اقتصــادی  مدیریــت  ســوء 
ــا  ــن تنش ه ــه ای ــوری ک ــت. بط ــی اس داخل
ــد در اقتصــاد تصمیم هــای  اجــازه نمی ده

ــود. ــرا ش ــه و اج ــبی گرفت مناس
وی گفــت: اگــر برخــی از تحریم هــا برداشــته 
ــش  ــت را افزای ــای دول ــا درآمده ــود قطع ش
ــه  ــی ادام ــکالت مدیریت ــا مش ــد، ام می ده
خواهــد داشــت کــه البتــه ایــن مشــکالت در 
گذشــته هــم بــود امــا بــا درآمدهــای نفتــی، 
ایــران می توانســت رشــد اقتصــادی هرچنــد 

انــدک را تجربــه کنــد.
اســت  طبیعــی  شــد:  یــادآور  حبیبــی 
ــی  ــکا و برخ ــا آمری ــش ب ــش تن ــه کاه ک
کشــورهای عربــی در منطقــه باعــث افزایــش 
احســاس امنیــت می شــود و بــر رفتــار 
ــذارد.  ــر می گ ــردم تاثی ــذاران و م ســرمایه گ

ــا  ــد ب ــت بتوان ــر دول ــن از ســویی اگ همچنی
و  دهــد  کاهــش  را  تحریم هــا  مذاکــرات 
دارایی هــای بلــوک شــده را آزاد کنــد و 
ــای  ــا بانک ه ــی ب ــن الملل ــی بی ــام بانک نظ
ــد بســیاری از مشــکالت  ــراوده کنن ــران م ای
حداقــل در کوتاه مــدت مرتفــع می شــود 
امــا بــرای بلندمــدت بایــد مشــکالت بنیادی 

ــود. ــرف ش برط
ایــن کارشــناس اقتصــادی در مــورد غیبــت 
منطقــه ای  پیمان هــای  برخــی  از  ایــران 
گفــت: در مــورد پیمان هــای منطقــه ای 
مثــال پیمــان اخیــر بیــن ســه کشــور ترکیــه، 
آذربایجــان و پاکســتان؛ بنظــرم ایــن پیمــان 
نمی توانــد تاثیــر زیــادی بــر رابطــه بــا ایــران 
داشــته باشــد چــون روابــط دوجانبــه ادامــه 
دارد و حتــی می توانــد بــر ایــران تاثیــر 
ــکان  ــر ام ــون اگ ــد چ ــته باش ــت داش مثب
ترانزیــت کاال بیــن ترکیــه ; پاکســتان و 
ایــران  طریــق  از  پاکســتان  آذربایجــان- 
باشــد درآمدهــای ترانزیتــی ایــران را افزایش 

می دهــد.
ــا  ــی ب ــه مذاکرات ــرا ترکی ــه داد: اخی وی ادام
ــد  ــز می توان ــه آن نی ــته ک ــتان داش افغانس
نهایتــا بــه نفــع مــا باشــد، بــه شــرطی کــه 
ــد  ــد و بتوان ــب باش ــران مناس ــی ای دیپلماس
ــد.  ــور بده ــورها مان ــن کش ــه ای ــن هم بی
ــورد  ــن م ــادی در ای متاســفانه مشــکالت زی
ــری  ــاد تصمیم گی ــز زی ــود مراک ــد وج مانن
وجــود دارد کــه اخیــرا آقــای ظریــف نیــز آن 
را مطــرح کــرده بود.ایــن اقتصــاددان در مورد 
راه هــای افزایــش ارزش پــول ملــی و کنتــرل 
نقدینگــی اظهــار داشــت: تقریبــا تمــام 
راه هــای تئوریــک بــرای اینکــه بانــک مرکزی 

ــد و  ــش نیاب ــورم افزای ــا ت ــد ت ــد کن چــه بای
ارزش پــول تقویــت شــود را همــه مســئوالن 
ــرم  ــد. بنظ ــراف دارن ــه آن اش ــد و ب می دانن
ریشــه ایــن موضــوع بیشــتر سیاســی اســت 
ــزی  ــک مرک ــادی بان ــور نه ــه ط ــه ب و اینک
تــا چــه انــدازه اســتقالل دارد و دولــت چــه 
ــر از  ــد کســری بودجــه را غی ــدار می توان مق

ــد، بســتگی دارد. ــران کن ــول جب ــاپ پ چ
ــا  ــه بحــران کرون ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
کــه نقدینگــی بــرای جبــران کســری بودجــه 
بیشــتر شــده و از ســویی درآمدهــا کاهــش 
یافتــه، بنابرایــن اگــر درآمدهــای نفتــی 
ــوان  ــی بت ــر طریق ــه ه ــد و ب ــش یاب افزای
داد؛  کاهــش  را  اســتقراض  و  هزینه هــا 
می تــوان انتظــار داشــت کــه مشــکالت 
ــوان  ــه نمی ت ــز حــل شــود البت نقدینگــی نی

انتظــار حــل مشــکالت و رســاندن تــورم بــه 
زیــر 10 درصــد را داشــت امــا می تــوان 
تــورم کنونــی را بــه زیــر 20 درصــد رســاند.

ــزود: بحــران دیگــر کــه بصــورت  حبیــب اف
ــد،  ــش می ده ــی را افزای ــک نقدینگ اتوماتی

نادر حبیبی استاد اقتصاد دانشگاه برندایز آمریکا

 بانک ها آمادگی جراحی نظام بانکی را ندارند

مشکات اقتصادی ایران  دو دلیل 
است؛ نخست تحریم بوده که 

درآمدهای نفتی ایران را به شدت 
کاهش و هرگونه معامله خارجی را 
محدود کرده و دوم به دلیل سوء 
مدیریت اقتصادی و تنش های 
داخلی است. بطوری که این 

تنش ها اجازه نمی دهد در اقتصاد 
تصمیم های مناسبی گرفته و اجرا 

شود.
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ــیاری از  ــت. بس ــی اس ــام بانک ــکالت نظ مش
بانک هــا ورشکســته هســتند و چــاره ای جــز 
تزریــق نقدینگــی از ســوی بانــک مرکــزی بــه 
ــود  ــات وج ــه حی ــرای ادام ــا ب ــن بانک ه ای
نــدارد. چــون بانک هــا در حفــظ امنیــت 
اجــازه  دولــت  هســتند  مهــم  اقتصــادی 
ــه  ــاز ب ــن نی ــد و ای ــتکی را نمی ده ورشکس
ــی  ــت کنون ــه دول ــاک دارد ک ــی دردن جراح
ــر  ــدارد مگ ــی آن را ن ــدی آمادگ ــی بع و حت
اینکــه یــک ســری تحــوالت نهــادی سیاســی 
و تصمیم گیــری صــورت بگیــرد کــه یــا نهــاد 
رییــس جمهــوری از قــدرت باالیــی برخــوردار 
باشــد و یــا رییــس جمهــور بعــدی وابســته به 
نهــادی بســیار قــوی باشــد تــا اتحــادی بیــن 
نهادهــای اصلــی ایجــاد و مشــکل نقدینگــی را 
حــل کنــد. پــس روش هــای موجــود اقتصــاد 

ــران، اراده سیاســی اســت. ای
ایــن کارشــناس اقتصادسیاســی در مــورد 
ــار  ــاد اظه ــر اقتص ــی ب ــرد سیاس ــر رویک تاثی
ــکالت  ــی مش ــل اصل ــفانه عام ــت: متاس داش
اقتصــاد ایــران فاکتورهــای سیاســی هســتند. 
درون  جناح هــا  بیــن  تنــش  ســویی  از 
ــی  ــی برخ ــم توجه ــویی ک ــت و از س حاکمی

مســئوالن بــه خواســت و اولویت هــای مــردم 
اســت. مــردم خواســتار کاهــش تنش هــا 
ــادی  ــکالت اقتص ــش مش ــر کاه ــز ب و تمرک
هســتند. انتخابــات رییــس جمهــور نیــز خــود 
به خــود مشــکالت سیاســی را حــل نمی کنــد 
چــون اگــر رییــس جمهــور در چارچــوب 
قانــون، قــدرت و اختیاری نداشــته باشــد و اگر 
مجلــس نخواهــد در مشــکالت عامــل تحریــم 
تغییــری دهــد پــس نمی تــوان انتظــار داشــت 
کــه مشــکالت سیاســی کــه باعــث مشــکالت 
اقتصــادی هســتند بــه ایــن زودی هــا برطــرف 
ــر  ــذار ب ــل تاثیرگ ــورد عوام ــوند.وی در م ش
دولــت بایــدن در رابطــه بــا ایــران گفــت: بــه 
نظــرم چهــار عامــل مهــم بــر سیاســت بایــدن 

ــه  ــت اینک ــت. نخس ــذار اس ــران تاثیرگ ــر ای ب
ــا  ــدن ب ــت بای ــای اول دول ــکا در هفته ه آمری
ــن  ــه رو اســت، بنابرای ــدد رو ب بحران هــای متع
نیســت.  برنامه هایــش  اولویــت  در  ایــران 
ــکا  ــه آمری ــا، رابط ــوع کرون ــال موض ــال فع مث
ــران  ــر از ای ــا مهم ت ــی اروپ ــن و حت ــا چی ب
ــه  ــروع ب ــران ش ــون ای ــه چ ــت. دوم اینک اس
ــا 20 درصــد  ــوم ت ــد اورنی ــازی و تولی غنی س
کــرده یــک حالــت اضطــرار در آمریــکا، اروپــا 
ــود  ــاس می ش ــه احس ــان در منطق و همپیمان
کــه اگــر ایــن وضعیــت ادامــه داشــته باشــد، 
بــه بــاور آنهــا اورانیــوم انباشــته ایــران زیــاد و 

ــود! ــک می ش ــم نزدی ــب ات ــد بم ــه تولی ب

و  اعــراب  ســوم،  فاکتــور  داد:  ادامــه  وی 
اســرائیل هســتند. ایــن کشــورها نگــران 
سیاســت های منطقــه ای ایــران و توســعه 
ــن احتمــاال  ــه موشــکی هســتند. بنابرای برنام
از البــی خــود اســتفاده می کننــد تــا بــا 
تاثیرگــذاری بــر بایــدن، فشــارهای حداکثــری 
ادامــه یابــد و در صــورت مذاکــره، ابعــاد آن را 
ــا اســت  گســترش دهــد. عامــل چهــارم؛ اروپ
ــکا  ــت آمری ــتار بازگش ــویی خواس ــه از س ک
ــل  ــر مای ــویی دیگ ــت و از س ــام اس ــه برج ب
ــاره برنامــه موشــکی و سیاســت  هســتند درب
منطقــه ای ایــران مذاکــره شود.اســتاد اقتصــاد 
ــا  ــز تصریــح کــرد: بنابرایــن ب دانشــگاه برندای
در نظــر گرفتــن ایــن چهــار فاکتــور، بنظــرم 
دولــت آمریــکا تماس هایــی بــا ایــران خواهــد 
گرفــت و مذاکراتــی شــروع می شــود ولــو 
ــه  ــود و چنانچ ــی ش ــان آن طوالن ــه زم اینک
مقــدور باشــد بــه ایــران امتیــازات موقــت هــم 
ــازی  ــران از غنی س ــا ای ــد ت ــد ش داده خواه
ــه  عقــب نشــینی کنــد و پــس از مذاکــرات ب
ــه  ــردد.وی ادام ــام بازگ ــه برج ــل ب ــور کام ط
می توانــد  احتمالــی  امتیــازات  ایــن  داد: 
ــزار  ــه 500 ه ــادرات روزان ــوز ص ــامل مج ش

یــا یــک میلیــون بشــکه نفــت در روز باشــد. 
همانطــور کــه وقتــی مذاکــرات برجــام شــروع 
ــادرات  ــوز ص ــرات، مج ــن مذاک ــد در حی ش
ــاره  ــی درب ــران دادند.حبیب ــه ای ــدود را ب مح
ــرائیل  ــی اس ــتان و حت ــال ورود عربس احتم
ــد  ــالش خواهن ــا ت ــت: آنه ــرات گف ــه مذاک ب
ــون  ــد چ ــت می کن ــران مقاوم ــا ای ــرد ام ک
وارد  منطقــه ای  سیاســت های  نمی خواهــد 
مذاکــرات برجــام شــود. بنظــرم دولــت بایــدن 
هــم لزومــا ایــن را بعنــوان پیــش شــرط 
ــا اســرائیل  قــرار نمی دهــد کماینکــه اوبامــا ب
ــی داشــت و از ســوی اســرائیل هــم  اختالفات
ــا  ــه مذاکــرات ب ــود امــا اوبامــا ب ــر فشــار ب زی
ایــران ادامــه داد.وی خاطرنشــان کــرد: اروپــا 
هــم مانــع بازگشــت امریــکا بــه برجــام 
نمی شــوند و حتــی از آن اســتقبال می کنــد. 
ــاال  ــده احتم ــه آین ــد هفت ــرف چن ــه ظ البت
دوران چانه زنــی و رجزخوانــی بیــن ایــران بــا 
امریــکا و اروپــا خواهــد بــود امــا اروپــا مانــع 
مذاکــرات نیســت چــون بیشــتر از آمریــکا از 
رابطــه اقتصــادی بــا ایــران منتفــع می شــود 
ــای  ــام فرصت ه ــال برج ــه در دوس کمااینک
ــل  ــز تمای ــران نی ــادی وجــود داشــت و ای زی
بیشــتر بــه معاملــه بــا اروپــا بــود کــه البتــه 
ــا  ــی از آنه ــوی برخ ــکا جل ــای آمری تهدیده
ــی  ــاد سیاس ــناس اقتص ــن کارش را گرفت.ای
ــکا  ــی در آمری ــی ایران ــت الب ــورد فعالی در م
گفــت: بــه نظــر می رســد یــک گــروه ایرانــی 
در تمــاس بــا آقــای بایــدن تــالش می کننــد 

تــا در مذاکــرات بعــدی بــا ایــران بــه مســائل 
ــا  حقــوق بشــری توجــه شــود. ایــن گــروه ب
ــود  ــال ب ــپ فع ــان ترام ــه در زم ــی ک گروه
ــاوت اســت  ــد، متف ــدازی بودن ــال بران و بدنب
ــذار  ــدن تاثیرگ ــت بای ــر  سیاس ــاالً ب و احتم

ــند. باش

کاهش تنش با آمریکا و برخی 
کشورهای عربی در منطقه باعث 
افزایش احساس امنیت می شود 

و بر رفتار سرمایه گذاران و 
مردم تاثیر می گذارد.

نخست اینکه آمریکا در هفته های 
اول دولت بایدن با بحران های 
متعدد رو به رو است، بنابراین 
ایران در اولویت برنامه هایش 
نیست. مثا فعا موضوع کرونا، 

رابطه آمریکا با چین و حتی اروپا 
مهم تر از ایران است.

تمام راه های تئوریک برای اینکه 
بانک مرکزی چه باید کند تا 

تورم افزایش نیابد و ارزش پول 
تقویت شود را همه مسئوالن 
می دانند و به آن اشراف دارند. 

بنظرم ریشه این موضوع بیشتر 
سیاسی است



ــن  ــران و چی ــارت ای ــت تج ــه از وضعی ــرای اینک ب
باخبــر شــویم گفتگویــی بــا» مجیدرضــا حریــری« 
ــن انجــام داده  ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی

ایــم.

ــه  � ــران ب ــن از ای ــت چی ــد نف خری
ــت ــه اس ــش یافت ــدت کاه ش

او در ایــن بــاره گفــت: درســت اســت کــه ویــروس 
کرونــا از چیــن بــه ســایر نقــاط دنیــا ســرایت کــرده 
اســت، امــا ایــن ویــروس در کاالی مبادالتــی انتقــال 
ــی از  ــای واردات ــه کااله ــرا ک ــد، چ ــی کن ــدا نم پی
چیــن بیشــتر محصــوالت مــواد اولیــه کارخانــه هــا 
بــه حســاب مــی آید و از ســوی دیگــر انتقــال کاال از 
چیــن تــا ایــران حــدود ۳ مــاه زمــان مــی بــرد کــه 
در ایــن مــدت زمــان در صــورت داشــتن ویــروس از 

بیــن خواهــد رفــت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چین افزود: بیشــتر 
کاالی خریــداری شــده چینــی هــا از ایــران نفــت 
و محصــوالت پتروشــیمی اســت کــه متاســفانه بــه 
دلیــل تحریــم هــا خریــد نفــت چینــی هــا از ایران 
بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و از ســوی دیگــر 
ویــروس کرونــا کــه کاهــش تولیــد در دنیــا را بــه 
وجــود آورده خریــد انــرژی هــای فســیلی نیــز در 
ــدرت هــای تجــاری  ــوان یکــی از ق ــه عن ــن ب چی

جهــان بــا رونــد نزولــی روبــه رو اســت.

حریــری درپاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا دربــاره 
اینکــه آیــا چینــی هــا همانند کــره جنوبــی و عراق 

بدهــی در زمینــه خریــد کاال و نفــت 
بــه ایــران دارنــد ؟ گفت: خوشــبختانه 
ــد کاال  ــا در پرداخــت خری ــی ه چین
ــد و  ــی کنن ــل م ــق عم ــیار دقی بس

بدهــی بابت خریــد کاال از ایــران نداشــته اند.رئیس 
اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن افــزود: طبــق پیــش 
ــور  ــا ظه ــل ب ــن المل ــای کارشناســان بی ــی ه بین
ــش  ــا کاه ــا  4 درصــد اقتصــاد دنی ــروس کرون وی
پیــدا کــرده و در حــوزه تجــارت ایــران بــا چیــن تــا 
پایــان مــاه دســامبر ســال جــاری میــالدی نســبت 
ــاری  ــادالت تج ــه مب ــته مجموع ــال گذش ــه س ب
ــش  ــد کاه ــش از ۳0 درص ــت بی ــر نف ــت و غی نف
ــال  ــارت در س ــش تج ــن کاه ــت؛ ای ــد داش خواه
ــز  ــته نی ــال گذش ــه 2019  و س ــبت ب 2020 نس
نســبت بــه ســال 2018 وجــود داشــت.وی بــه نوع 
ــت:  ــرد، گف ــاره ک ــن اش ــی از چی ــای واردات کااله
ــوع اســت و از ســوی  ــم کاال ممن واردات 2700 قل
ــدارد  ــازار ارزی مناســبی وجــود ن دیگــر شــرایط ب
کــه بــازرگان بخواهــد کاالی دیگــر واردات داشــته 
ــی  ــای اساس ــی از  کااله ــا در بخش ــد و تنه باش
ــوراک دام  ــدم، خ ــکر، گن ــن ، ش ــو، روغ ــد ج مانن
و...بــه دلیــل نیــاز مصــرف داخلــی واردات صــورت 
مــی گیــرد، بــه اعتقــاد بنــده تاثیــر کرونــا کمتــر 
از تاثیــر تحریــم هــا در تجــارت ایــران بــه حســاب 

مــی آیــد.

ــن 600  � ــران و چی ــاری ای ــد تج درآم
ــت ــده اس ــف ش ــارد دالر تعری میلی

ــاره چشــم  ــران درب ــی ای ــاق بازرگان ایــن عضــو ات
ــن  ــن گفــت: بی ــران و چی ــن ای ــداز تجــارت بی ان
ســال هــای 2000 تــا 2014 کــه مــدام تجــارت 
ــراز  ــواره ت ــود، هم ــد ب ــال رش ــور در ح دو کش
تجــاری بــه نفــع ایــران مثبــت بــود، بــه طــوری 
کــه درســال 2014 رکــورد معاملــه تجــاری ایــران 
و چیــن بــا رقــم 52 میلیــارد دالر شکســته شــد 
ــاری  ــد تج ــی داد رون ــم رخ نم ــر تحری ــه اگ ک
ــارت  ــا تج ــن روزه ــت و ای ــه داش ــان ادام همچن
ــارد دالر  ــاال 62 میلی ــم ب ــه رق ــن ب ــران و چی ای

مــی رســید، کــه متاســفانه تحریــم مــدام تجــارت 
ــاری تجــارت  ــران را کاهــش داد و در ســال ج ای
ایــران بــه 20 میلیــارد دالر رســیده اســت.حریری 
ادامــه داد: تجــارت ایــران و چیــن در چنــد ســال 
ــال  ــت، ح ــته اس ــش داش ــد کاه ــر 50 درص اخی
ــش  ــد پی ــا نباش ــم ه ــم تحری ــور کنی ــر تص اگ
بینــی تجــارت دو کشــور حکایــت از تجــارت 10 
ســاله ایــران بــا چیــن حــدود 600 میلیــارد دالر 
خواهــد بــود، طبــق ســفر رئیــس جمهــور چیــن 
در ســال 2016 کــه بــه ایــران داشــتند قــرار بــود 
تــا ســال 2025 ایــران و چیــن حــدود 60 میلیارد 
دالر مبادلــه تجــاری انجــام دهنــد که هــدف قابل 
دسترســی اســت کــه در صــورت برداشــته شــدن 
تحریــم هــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه تجــارت 

بــه ســرعت رشــد کنــد.

مجید رضا حریری در گفتگوی اختصاصی با »درآمد«؛

ــا  ــه قــدری روابــط تجــاری خــود را ب ــر ب محمــد خادمــی- چینــی هــا در دو دهــه اخی
ــران  ــادی ای ــریک اقتص ــتین ش ــد نخس ــته ان ــه توانس ــد ک ــرده ان ــک ک ــران نزدی ای
ــا  ــد ت ــرده ان ــب ک ــان جل ــه خودش ــام را ب ــد نظ ــات ارش ــر مقام ــی نظ ــوند و حت ش
ــر  ــه اخی ــا در دو ده ــود.چینی ه ــد ش ــا منعق ــا آنه ــز ب ــاله نی ــادی 25 س قرارداداقتص
ســطح روابــط تجارتــی خــود را بــا ایــران افزایــش داده و توانســته انــد بــازار ایــران 
ــه  ــران ب ــی ای ــن مشــتری نفت ــد و از آن ســو مهــم تری ــو از کاالهــای خــود کنن را ممل
ــت  ــت نف ــه صنع ــا ب ــی ه ــای امریکای ــم ه ــری تحری ــا اوج گی ــه ب ــد؛ البت ــاب آین حس
ایــران در دو ســال اخیــر  چینــی هــا در خریــد نفــت شــان عقــب نشــینی کردنــد و بــه 
ســمت دیگــر فروشــنده هــای نفــت در خلیــج فــارس ماننــد عربســتان و عــراق رفتنــد، از 
همیــن رو ایــران نیــز ورود کاال بــه آن شــکل ســابق از چیــن را محــدود اعــام کــرد و بــا 
ورود ویــروس کرونــا کــه مهــد آن از چیــن آغــاز شــده کاهــش تجــارت بیــن دو کشــور 
بیشــتر نمایــان شــده اســت؛  امــا روابــط تجــاری بیــن دو کشــور همچنــان برقــرار اســت.

واردات 27۰۰ قلم کاال ممنوع 
است و از سوی دیگر شرایط 
بازار ارزی مناسبی وجود ندارد 
که بازرگان بخواهد کاالی دیگر 
واردات داشته باشد و تنها در 

بخشی از  کاالهای اساسی مانند 
جو، روغن ، شکر، گندم، خوراک 
دام و...به دلیل نیاز مصرف داخلی 

واردات صورت می گیرد.

بیشتر کاالی خریداری شده 
چینی ها از ایران نفت و 

محصوالت پتروشیمی است که 
متاسفانه به دلیل تحریم ها خرید 
نفت چینی ها از ایران به شدت 

کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر 
ویروس کرونا که کاهش تولید 
در دنیا را به وجود آورده است.

طبق پیش بینی های کارشناسان 
بین الملل با ظهور ویروس کرونا  
۴ درصد اقتصاد دنیا کاهش پیدا 
کرده و در حوزه تجارت ایران با 
چین تا پایان ماه دسامبر سال 
جاری میادی نسبت به سال 

گذشته مجموعه مبادالت تجاری 
نفت و غیر نفت بیش از 3۰ 
درصد کاهش خواهد داشت.

تحریم ها عامل آبرفتگی تجارت ایران و چین 



ادامه گفتگو

نوســان نــرخ ارز یکــی از مهمتریــن متغیرهــای اقتصــادی 
ــت  ــادی را تح ــای اقتص ــه حوزه ه ــه هم ــت ک ــور اس کش
تاثیــر قــرار می دهــد و ایــن بــازار جــز در مقاطعــی محــدود 
هیچــگاه ثبــات را تجربــه نکــرده اســت، ایــن تغییــرات در 
ــادی  ــان اقتص ــیاری از کارشناس ــده بس ــه عقی ــرخ ارز ب ن
ــرای  ــک مرکــزی ب ــت و بان عمــدی اســت و از ســوی دول
در  می گیــرد،  صــورت  ریالــی  کســری های  جبــران 
ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــم ب ــاال ه ــن ح ــه همی حالی ک
ــن  ــل ای ــم دلی ــی ه ــت! برخ ــرل اس ــل کنت ــت قاب درس
نوســانات ارزی را صرفــا مشــکالت خــارج از کشــور 
می داننــد و معتقدنــد کــه ایــن تحریم هاســت کــه شــرایط 
اقتصــاد کشــور را بــه هــم ریختــه اســت کــه اگــر چنیــن 
باشــد بایــد پرســید در چنیــن شــرایطی بــودن یــا نبــودن 

ــی دارد!؟ ــزی چــه تفاوت ــک مرک بان

در  � دالر  نــرخ  گذشــته  هفته هــای  در 
ــا 24 هــزار تومــان نوســان  ــال 22 ت کان
کــه  می شــد  پیش بینــی  داشــت، 
ــزار  ــا 20 ه ــن 19 ت ــرز بی ــا م ــد ت بتوان
ــا  ــد، ب ــدا کن ــش پی ــم کاه ــان ه توم
ــدن  ــه بای ــی ک ــه صحبت های ــه ب توج
ــته،  ــام داش ــه برج ــت ب ــاره برگش درب
ــه  ــه چ ــازار ارز ب ــه ب ــد ک ــر می کنی فک

ــت؟ ــد رف ــش خواه ــکلی پی ش
ــرار دارد،  ــزی ق ــک مرک ــار بان ــت های ارزی در اختی سیاس
یعنــی نرخــی کــه بــه 18، 20 یــا ۳2 هــزار تومان می رســد 
و بــه 22 هــزار تومــان برمی گــردد، تحــت مدیریــت بانــک 
مرکــزی اســت. بانــک مرکــزی کــه اختیــارش را بــه بــازار 
ــک  ــم بان ــر تصمی ــد منتظ ــازار بای ــس ب ــد برعک نمی ده
مرکــزی باشــد. وقتــی قیمــت ارز به 22 یــا 20 هــزار تومان 
رســید چــه اتفاقــی در مناســبات خارجــی مــا رخ داده بــود 
بــه جــز اینکــه بانــک مرکــزی چنیــن تصمیمــی  را گرفت 
ــرخ دالر را در  ــد ن ــا چــه حــد می توان و خواســت ببینــد ت
بــازار کاهــش دهــد و حــاال هــم کــه می بینیــم قیمــت ارز 
در حــال افزایــش اســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه بانــک 
مرکــزی تابلــوی خــودش را تغییــر می دهــد. هــر چقــدر 
هــم کــه بایــدن نظــر مثبــت بــرای برگشــت بــه برجــام 
بــدون قیــد و شــرط داشــته باشــد، از ایــن طــرف ما شــاهد 

کاهــش نــرخ بــه صــورت طبیعــی خواهیم بــود ولــی بانک 
مرکــزی مانــع کاهــش بیشــتر می شــود، شــاید چــون ایــن 
اقــدام را بــه صــالح می بینــد. اینکــه گاهــی آقــای همتــی 
می گویــد مثــال ارز بــه 15000 تــا 20000 تومان می رســد، 

ــیار  ــا بس ــن حرف ه ای
ــه ای اســت چــون  غیرحرف

یــا رئیــس بانــک مرکــزی نباید 
ــی  ــر صحبت ــا اگ ــد ی ــر کن اظهارنظ

صــورت می گیــرد بایــد ســنجیده باشــد چراکــه 
بــه بــازار خــط می دهــد وگرنــه یــک راننــده تاکســی هــم 
ــاع دارد،  ــه از اوض ــتی ک ــا برداش ــی را ب ــد عددهای می توان
بیــان کنــد. رئیــس جمهــوری هــم در ایــن بــاره صحبــت 
می کنــد ولــی بانــک مرکــزی مدیریــت نــرخ ارز را انجــام 
می دهــد. تــا حــاال دیــده شــده کــه رئیــس بانــک مرکــزی 
اروپــا یــا حــوزه یــورو در رابطــه بــا نــرخ دالر و یــورو حــرف 
بزننــد؟ آنهــا مدیریــت می کننــد و نــرخ را در یــک محدوده 
ــه ســمت  ــدن ب ــای بای ــد. هرچــه صحبت ه ــه می دارن نگ
برگشــت بــه برجــام بــدون قیــد و شــرط باشــد ایــن نــرخ 
کاهشــی خواهــد بــود و هیجانــات نیــز از بین خواهــد رفت 
و آنهایــی هــم کــه ارز دارند ممکن اســت فروشــنده باشــند 
ــد،  ــرار می ده ــر ق ــرخ را تحت تاثی ــه ن ــزی ک ــی آن چی ول
بانــک مرکــزی اســت. یعنی فــروش چنــد میلیــون دالر در 

بــازار نمی توانــد نــرخ را کاهــش دهــد.

ــزی  � ــک مرک ــت بان ــوان گف ــی می  ت یعن
عمــدا نــرخ را بــاال نگــه مــی دارد؟

دالرهــای پالتــی را می بینیــد کــه حــدود 17 تــا 18 هــزار 
تومــان اســت، یعنــی زمانی کــه میلیــون دالر معامله شــود 
ــدا  ــش پی ــرا کاه ــی چ ــت، ول ــد اس ــن ح ــا در ای نرخ ه
نمی کنــد، چــون بانــک مرکــزی نمی خواهــد ایــن اتفــاق 
بیفتــد. اگر بگوییــم وخامت سیاســی و کاهــش درآمدهای 

ــاال نبــرده اســت بایــد برعکــس  ــرخ ارز را ب ارزی کشــور ن
آن هــم اتفــاق بیفتــد و نــرخ ارز کاهــش پیــدا کنــد ولــی 
ایــن اتفــاق نمی افتــد چــون اعتبــاری بــه ثبات آن نیســت. 
یعنــی حتــی اگــر آمریــکا هــم بــه برجــام برگــردد بــاز هم 
ممکــن اســت خــارج شــود، اینجاســت کــه بانــک مرکزی 
بایــد هوشــیار باشــد و نگــذارد نــرخ دچــار تالطــم شــود 
وگرنــه اگــر تحلیل هــا ایــن باشــد کــه ارز بــاال مــی رود یــا 
ــدان فردوســی  ــوری و می ــد و ســه راه جمه ــن می آی پایی
بــرای آن تعییــن قیمــت کننــد، بایــد بــه حــال آن کشــور 
گریســت کــه بانــک مرکــزی آن بــه بــازار و صرافی هــا نگاه 
می کنــد نــه برعکــس. در معامــالت ارزی بین المللــی 
هــم ایــن بانک هــای مرکــزی هســتند کــه نظــارت 

می کننــد تــا قیمت هــا در یــک محــدوده ای حفــظ شــوند، 
بیت کویــن را ببینیــد چــون مدیریــت نمی شــود یــک روز 
۳0 هــزار دالر قیمــت دارد یــک روز 40 هــزار دالر ولــی این 
نیســت که نــرخ ارز چنین نوســانی داشــته باشــد، حتی در 
کشــورهای خیلــی ضعیف تــر از مــا از نظر اقتصــادی، بانک 
مرکــزی اســت کــه نــرخ ارزشــان را مدیریــت می کنــد، در 
کشــورهای همســایه ببینیــد چقــدر این نــرخ تالطــم دارد 
درحالی کــه در شــرایط حــادی هــم قــرار گرفتــه بودنــد. به 
نظــرم بانــک مرکــزی مــا اصــال اراده ای بــرای کاهــش نــرخ 

ارز نــدارد تــا رفــاه بــه مــردم برگــردد.

ــاال  � ــودی از ب ــه س ــزی چ ــک مرک بان
ــا موضــوع  ــرد؟ آی ــرخ ارز می ب ــودن ن ب
درآمــد دولــت اســت یــا مســائل 

ــود دارد؟ ــری وج دیگ
مســلما درآمــد دولــت در ایــن میــان مطرح اســت، یعنــی اگر 
دولــت در بودجــه عــددی بــرای نــرخ دالر تعییــن کنــد، نــرخ 
نمی توانــد از آن پایین تــر بیایــد. دولــت ایــن دالر را بــه ریــال 
تبدیــل می کنــد تــا بدهی هــای خــود را تســویه  کنــد. فرض 
کنیــد ارزهــای بلوکه آزاد شــوند، قرار نیســت که آنهــا را حراج 
کنیــم بلکــه بایــد آن را مدیریــت، ذخیــره و نگهــداری کنیم. 
االن کــه واردات هــم ممنــوع اســت. زمانی کــه واردات خــودرو 
آزاد بــود می گفتنــد کــه 10 میلیــارد دالر بــرای واردات صرف 
می شــود و تــا یــک ســال پیــش هــم واردات انجــام می شــد و 
ایــن قیمت هــا در بــازار نبــود! اگــر ارزهای بلوکــه آزاد شــوند و 
دولــت بخواهــد اینهــا را تبدیــل بــه ریــال کند تا بدهــی بانک 
مرکــزی را بدهــد، هرچــه نــرخ ارز باالتــر باشــد ایــن بدهی ها 

زودتــر تســویه می شــوند، بایــد بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم 
کــه دولــت زودتــر ریــال را از بانک مرکــزی گرفته و قــول داده 
دالرهایــی کــه بیــرون از کشــور اســت بــرای بانــک مرکــزی 
باشــد، حــاال هرچه بانــک مرکزی ایــن ارز را با ارزش بیشــتری 
تبدیــل کنــد می توانــد ریــال بیشــتری هم به دســت بیــاورد، 
ولــی بایــد ایــن موضــوع را درنظــر داشــته باشــیم کــه چشــم 
بانــک مرکــزی بایــد ســطح قیمت هــا، اشــتغال، رفــاه و رکود 
اقتصــادی را ببینــد، اگــر این نــرخ باالتــر برود چه نفعــی برای 

مــردم خواهد داشــت؟

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران

ثبات اقتصادی را تنها در 
دوره برجام تجربه کردیم

سیاست های ارزی در اختیار 
بانک مرکزی قرار دارد، یعنی 

نرخی که به ۱۸، 2۰ یا 32 هزار 
تومان می رسد و به 22 هزار 

تومان برمی گردد، تحت مدیریت 
بانک مرکزی است.

گاهی آقای همتی می گوید مثا 
ارز به ۱5۰۰۰ تا 2۰۰۰۰ تومان 

می رسد، این حرف ها بسیار 
غیرحرفه ای است چون یا رئیس 
بانک مرکزی نباید اظهارنظر کند 
یا اگر صحبتی صورت می گیرد 
باید سنجیده باشد چراکه به 
بازار خط می دهد وگرنه یک 
راننده تاکسی هم می تواند 

عددهایی را با برداشتی که از 
اوضاع دارد، بیان کند.

باید به حال آن کشور گریست 
که بانک مرکزی آن به بازار 
و صرافی ها نگاه می کند نه 

برعکس
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در ســال های اخیــر دولت هــای مختلــف 
تــالش کردنــد بــا طرح هایــی مثل »مســکن 
مهــر« خانوارهــای کم درآمــد را صاحــب 
خانــه کننــد. ایــن روزهــا هــم طــرح »اقــدام 
مســکن ملــی« نقــل محافل شــده اســت اما 
ــی  ــان اصل ــد، ذی نفع ــه نشــان می ده تجرب
یعنــی افــراد کم درآمــد آنچنــان کــه بایــد از 

ــد.  ــوردار نبوده ان ــا برخ ــن طرح ه ای
کمــال اطهــاری بــر ایــن بــاور اســت، 
ــا  ــه تنه ــر ن ــکن مه ــل مس ــی مث طرح های
ــد  ــان نکردن ــری درم ــه کارگ دردی از جامع
بلکــه قیمــت مســکن را نســبت به متوســط 
ــد. او  ــر کردن ــن براب ــوار چندی ــد خان درآم
همچنیــن معتقــد اســت، حــد قابــل تحمل 
قیمــت مســکن نســبت بــه متوســط درآمد 
یــک خانــوار در اقتصــاد خــرد و کالن بایــد 5 
برابــر باشــد اما در کشــور مــا 20 برابر اســت. 
ــناس  ــن کارش ــا ای ــش رو ب ــوی پی در گفتگ
برخــورداری  وضعیــت  مســکن،  حــوزه 
آسیب شناســی  مســکن،  از  کارگــران 
ــی  ــای مســکن حمایت انبوه ســازی و طرح ه

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق م

ــف  � ــه تعری ــکن را چگون مس
می کنیــد و بایــد از چــه 
برخــوردار  ویژگی هایــی 

ــد؟  باش
ــا همــه  مســکن؛ محــل ســکونت انســان ب
خدمــات الزم بــرای بالندگی مــادی و معنوی 
اســت و در تمــام نقاط جهان، تعریف درســت 
از مســکن را بــه ایــن شــکل رائــه می دهنــد. 
ــت  ــاختمانی نیس ــک س ــط ی ــکن، فق مس
کــه عــده ای در آن ســاکن شــوند. متاســفانه 
تعریــف مســکن در کشــور مــا تقیــل یافتــه 

و مفهومــی متفــاوت از آن ارائــه شــده اســت. 
ــدس،  ــاددان و مهن ــام اقتص ــه ن ــده ای ب ع
تعریفــی غلــط از مســکن ارائــه داده انــد و این 
توصیــف را در ایــران رایــج کرده انــد. مشــکل 
تنهــا ایــن دو گــروه نیســتند بلکــه گروهــی 
از ماله چی هــا بــه آن هــا پیوســته اند و از 
ــی  ــون وقت ــد. چ ــت می کنن ــا حمای آن ه
تعریفــی درســتی از مســکن ارائه شــود، باید 
امکاناتــی مثــل خدمــات شــهری، کتابخانــه 
ــل  ــه مح ــب ب ــی مناس ــی و دسترس عموم
کار بــرای ســاکنان فراهــم باشــد. اگــر هــم 
دسترســی بــه ایــن مــوارد بــه صــورت کامل 
میســر نیســت، بایــد بــه صــورت حداقلــی 

باشــد. 

آیا دولت ها نسبت به این  �
موضوع آگاه هستند و 

پیوست دقیقی از مسکن ارائه 
داده اند؟ 

ــکن در  ــف مس ــه 70، تعری ــط ده در اواس
کشــور متفــاوت بــود و معنــای فعلــی رایــج 
نبــود. در آن برهــه زمانــی، دولــت اصالحــات 
ــع  ــرح جام ــیله »ط ــه وس ــرد ب ــالش ک ت
مســکن« تعریــف جامعــی از مســکن ارائــه 
دهــد. دولــت وقــت درصــدد ایــن بــود 
کــه سیاســت های مســکن بــر اســاس 
ایــن تعاریــف حاکــم کنــد و البتــه شــرایط 
دولت هــای  در  مســکن  سیاســت های  و 
احمدی نــژاد و روحانــی تغییــر کــرد و 
ــد.  ــته ش ــار گذاش ــی آن کن ــف اصل تعاری

ــا  در ســال های اخیــر، طرح هــای مســکن ب
عنوان هــای مثــل »مســکن مهر«، »مســکن 
ــکن  ــدام مس ــر »اق ــال حاض ــد« و در ح امی
ــد  ــار کم درآم ــران و اقش ــرای کارگ ــی« ب مل

بررســی ها  اســت.  شــده  نظرگرفتــه  در 
نشــان می دهــد، جامعــه هــدف از ایــن 
طرح هــا برخــوردار نیســتند و ذی نفعــان 

ــش  ــد. افزای ــر بوده ان ــای دیگ ــی گروه ه اصل
قیمت مســکن و برخــوردار نبودن از مســکن 
ــکونت های  ــروز س ــث ب ــز باع ــب نی مناس
می شــود.  حاشیه نشــینی  و  غیررســمی 
تحلیــل شــما نســبت بــه ایــن مــوارد 

ــت؟  چیس
ایــران فاقــد سیاســت اجتماعــی عام اســت تا 
عدالــت را با رشــد و توســعه اقتصــادی پیوند 
ــن  ــا تدوی ــن موضــوع در کشــور م ــد. ای بزن
نشــده و در دستور کار مســئوالن قرار نگرفته 
اســت و جــای ایــن واژگان و عبارت هــا 
در  و حتــی  اســت  در رســانه ها خالــی 
رســانه های منتقــد دولــت دیــده نمی شــود. 
همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم 
ــوی  ــدارد. الگ ــعه ن ــوی توس ــران الگ ــه ای ک
ــد  ــه در آن رش ــت ک ــی اس ــعه، الگوی توس
ــه صــورت ســنجیده و کارآمــد  اقتصــادی ب
تعریف می شــود. ســکوت بســیار مخربــی در 
چارچــوب دولت و روشــنفکران جامعه مدنی 
وجــود دارد. صحبت هــای تقلیل یافتــه ای در 
ارتبــاط بــا فســاد و انحصارطلبــی در حــوزه 
ــه ی  ــه نتیج ــود ک ــرح می ش ــی مط عموم
همیــن ســکوت اســت. ایــن تعاریــف تقلیــل 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه بدیهیات ــه ب یافت
تمامــی افــراد جامعــه این مــوارد را مشــاهده 

می کننــد. 

آثار این موضوع چیست؟  �
نداشــته  توســعه  الگــوی  کــه  وقتــی 
ــاد  ــای اقتص ــکن به ج ــش مس ــیم، بخ باش

ــعه  ــور توس ــه موت ــل ب ــان، تبدی دانش بنی
ــی  ــر یعن ــی دیگ ــا انحراف ــه ب ــود ک می ش
تراکم فروشــی همــراه اســت. مــن معتقــدم 
کــه بایــد بــه صراحــت گفــت، هنگامــی کــه 
مســکن تبدیــل بــه موتور توســعه می شــود، 
موضوعــی تمســخرآمیز اســت. در موقعیت و 
شــرایط کنونــی، قیمت مســکن متعــارف که 
ــر متوســط  ــر اســت، 20 براب حــدود 90 مت
درآمــد یــک خانــوار می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه حــد قابل تحمــل قیمت مســکن 
نســبت بــه متوســط درآمــد یــک خانــوار در 
اقتصــاد خــرد و کالن، حــدود 5 برابــر اســت. 
در ســال 69، گزارشــی تحقیقاتــی بــا عنــوان 
»مســکن اقتصــادی« در وزارت مســکن تهیه 
کــردم. در ایــن گــزارش ذکــر شــد کــه اگــر 
ــد  ــر درآم ــش از 5 براب ــکن، بی ــت مس قیم
ــهم مســکن در  ــد، س ــوار باش متوســط خان
اقتصــاد کالن از 25 درصــد بیشــتر خواهــد 
شــد. حــد تعادلــی مســکن در اقتصــاد کالن 
25 درصــد اســت ولــی ســرمایه گذاری 
در ســاختمان مســکن، در طــرح »مســکن 
مهــر« بــه 50 درصــد رســید. ایــن افزایــش 
ــی  ــه مقیــاس جهان 25 درصــدی نســبت ب
ــت های  ــاد و سیاس ــر اقتص ــری ب ــه تاثی چ
ــن  ــادل از بی ــت؟  تع ــور داش ــکن کش مس
رفــت و جامعــه هنــوز درگیــر ایــن موضــوع 
ــهم مســکن از اقتصــاد  ــه س اســت. وقتی ک
ــای  ــه 50 درصــد می رســد، بخش ه کالن ب
ــکاری  ــرخ بی ــد و ن ــور خوابی ــد در کش مول
ــورم در  ــرخ ت ــن ن ــت. همچنی ــش یاف افزای
ــن  ــام ای ــت. تم ــش یاف ــور افزای ــل کش داخ
ــوی  ــدان الگ ــی از فق ــوارض ناش ــوارد، ع م

توســعه هســتند. الگــوی توســعه از بدیهیات 
اقتصــاد توســعه محســوب می شــود. وقتــی 
ــد متوســط  ــر درآم ــای مســکن از 5 براب به

کارگر باید 100 سال پس انداز کند تا مسکن بخرد
کمال اطهاری کارشناس توسعه اقتصادی؛

مســکن یکــی از مولفه هــای مهــم و اساســی در زندگــی بشــر اســت و حــق 
ــاب 57  ــت. در انق ــان نیس ــل کتم ــه قاب ــچ وج ــه هی ــه ب ــن مولف ــورداری از ای برخ
ــرار داده  ــود ق ــعار خ ــرلوحه ی ش ــتضعان را س ــه ی مس ــت از جامع ــه حمای ک
ــگاه  ــن ن ــود، همی ــا ب ــن آرمان ه ــی از همی ــکن، یک ــورداری از مس ــود، برخ ب
ــه  ــت؛ آنچنان ک ــاب یاف ــز بازت ــامی نی ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
ــر  ــق ه ــاز، ح ــا نی ــب ب ــکن متناس ــتن مس ــم »داش ــل 3۱ می خوانی در اص
فــرد و خانــواده ایرانــی اســت. دولــت موظــف اســت بــا رعایــت اولویــت 
ــران،  ــه خصــوص روستانشــینان و کارگ ــد ب ــه نیازمندترن ــا ک ــرای آن ه ب

ــد.«. ــم کن ــل را فراه ــن اص ــرای ای ــه اج زمین

کارگر باید ۱۰۰ سال پس انداز 
کند تا توانایی خرید مسکن را 
داشته باشد، این امر فقط یک 
مفهوم دارد و آن اینکه اقتصاد 

ناسالم است.

مسکن مهر نه تنها دردی از 
جامعه کارگری درمان نکردند 
بلکه قیمت مسکن را نسبت به 
متوسط درآمد خانوار چندین 

برابر کردند.
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خانــوار بیشــتر شــود، در ایــن شــرایط، 
ســهم مســکن حــدود ۳0 درصــد و در 
خانواده هــای متوســط بیشــتر از 50 درصــد 
هزینه هــای خانــوار را تشــکیل می دهــد. بــه 
همیــن دلیــل، خانواده هــا مجبــور هســتند 
ــره  ــای فرهنگــی، آموزشــی و غی از هزینه ه
ــل ســرمایه انســانی  خــود بکاهنــد. در مقاب
شــروع بــه تنــزل می کنــد و نمی توانــد 
درآمــد کافــی داشــته باشــد. ایــن دور باطــل 
ــه  ــرد و کالن ب ــاد خ ــواده، اقتص ــرای خان ب
ــه  ــوارد ب ــن م ــی ای ــد. تمام ــود می آی وج
همــراه یکدیگــر توســعه را نابــود می کننــد. 
در ســال های اخیــر، شــاخص فالکــت 
بیشــتر از 50 درصــد شــد. در ســال جــاری، 
شــاخص فالکــت بدتــر هم شــده و بیــش از 
70 درصــد ارزیابــی شــده اســت. حــال آنکه 
کشــور ایــران از منابــع طبیعــی، زیربنایــی، 
انســانی و مالــی برخوردار اســت ولــی گرفتار 
ایــن شــرایط می شــود. ایــن موضــوع، 
محیــط زیســت و صنعــت کشــاورزی را 
نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. مــا نبایــد 
مســکن را بــه بنایــی تقلیــل دهیم، مســکن 
بســیار اهمیــت دارد. در حــال حاضــر، دوباره 
ــن طرحــی در کشــور  ــرای چنی ــاهد اج ش
هســتیم. مــن معتقــدم کــه ایــن طــرح بــه 
دلیــل فســاد رایــج، دوام نخواهــد داشــت و 
بــه افــراد کــم درآمــد هــم صاحــب مســکن 
ــبینانه  ــی خوش ــا تخمین ــد. ب ــد ش نخواهن
می تــوان گفــت، حــدود 10 درصــد از افــراد 
کم درآمــد از ایــن مســکن ها برخــوردار 
خواهنــد شــد. مســئوالن شــعار می دهنــد 
ــت  ــرای کم درآمدهاس ــکن ب ــن مس ــه ای ک
ولــی ایــن افــراد بــه صــورت مســتقیم از این 

ــد.  ــد ش ــوردار نخواهن ــکن ها برخ مس

ــی و  � ــم فروش ــه تراک ــما ب ش
مضــرات ایــن مولفــه اشــاره 
ــای  ــا در طرح ه ــد ام کردی
ــم  ــر تراک ــواره ب ــکن هم مس
ــود.  ــد می ش ــی تاکی فروش
ــی«  ــکن مل ــرح »مس در ط
ــخن  ــی س ــح فروش از مصال
ــد  ــا معتقدن ــد. آن ه می گوین
کــه فــروش مصالــح نیــز بــه 
ــران  ــدن کارگ ــه دار ش خان
ــن  ــا ای ــد. آی ــک می کن کم
مــوارد کمکــی بــه خانــه دار 
ــد؟  ــران می کن ــدن کارگ ش
زمــان هرچــه بــه جلوتــر مــی رود، دولــت نیز 
ــه  ــل ب ــای آن تبدی ــر و بحث ه انحصاری ت
ــروه  ــن دو گ ــود. ای ــروه می ش ــوای دو گ دع
ــعه آگاه نیســتند.  ــوی توس ــه الگ نســبت ب
ــراد  ــا، اف ــن طرح ه ــه ای ــا ارائ ــئوالن ب مس
ــت  ــه دس ــد ک ــور می کنن ــه را مجب جامع
ــا از  ــه باره ــد ک ــوراخی کنن ــود را در س خ
ــه  ــا در آســتانه برنام ــده شــده اند. م آن گزی
ــک  ــد ی ــم، بای ــرار داری ــعه ق ــم توس هفت
الگــوی توســعه جامــع ارائــه شــود. در ایــن 
ــته  ــارت داش ــد جس ــئوالن بای ــان، مس زم
باشــند و بــه اشــتباهات خــود اعتــراف کنند 
امــا آن هــا جســارت را در توهیــن و فحاشــی 
بــه یکدیگــر می داننــد. ایــن شــرایط بســیار 

ــت.  ــده اس نگران کنن

منظور از شما از یک سوراخ  �
چندباز گزیده شدن چیست؟ 

ســال 84، طــرح جامع مســکن تدوین شــد. 
اگرچــه مســئوالن آثــار طــرح جامع مســکن 
را مشــاهده کــرده بودنــد، در ســال 94 دوباره 
ایــن طــرح را بازنگــری کردنــد. دولــت عنوان 
می کنــد، خواهــان اجــرا و ســاخت »مســکن 
ــع  ــرح جام ــعار دو ط ــت. ش ــری« اس کارگ
مســکن، »سیاســت مســکن اجتماعــی در 
ــت و  ــی« اس ــام اجتماع ــت ع ــب سیاس قال
مســئوالن نســبت بــه آن آگاه هســتند ولــی 
از ایــن موضــوع چشم پوشــی می کننــد. 
ایــن موضــوع نشــان دهنده ی غــش در 
ــت. در  ــرس اس ــی و ت ــی، نادان منفعت طلب
ــه  ــز هــر ســه مولف برخــی از مســئولین نی
ــاره  ــت درب ــت. دول ــوم اس ــوح معل ــه وض ب
ایــن طرح هــا ســخنانی ارائــه می دهــد کــه 
بــا رنــگ و بویــی دیگــر از زبــان نماینــدگان 

ــنویم.  ــس می ش مجل
ــرح مســکن  ــد، ط ــر اســاس آنچــه گفتی ب

کارگــری را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ 
اطــالق واژه »مســکن کارگــری« را بایــد 
بــه  واژه ای  کــرد.  قلمــداد  توهین آمیــز 
ــه  ــم بلک ــری نداری ــکن کارگ ــوان مس عن
»مســکن اجتماعــی« داریــم. مســئوالن 
نبایــد کارگــران را در گوشــه ای ســاکن کنند 
ــکونت  ــل س ــه مح ــد ک ــا بگوین ــه آن ه و ب
شــما اینجاســت. در ایــن مکان هــا، جامعــه 
و اختــالط اجتماعــی معنــا و مفهومــی 
نــدارد. مســکن اجتماعــی یعنــی کــه بــرای 
جامعــه باشــد و اختــالط اجتماعــی جریــان 
ــوع  ــی و تن ــالط اجتماع ــه اخت دارد. وقتی ک
اجتماعــی بــه وجــود بیایــد، آنــگاه توســعه 
ــد.  ــد آم ــود خواه ــه وج ــز ب ــی نی اجتماع
همجــواری کارگــر بــا معلم، اســتاد دانشــگاه 
و محقــق ســبب می شــود کــه فرزنــد یــک 
کارگــر، دیگــر کارگــر نمانند. فرآیند توســعه 
ایــن اســت کــه میــزان کارگرانــی کــه 
ــه  ــی در کارخان ــر کارگاه ــه صــورت کارگ ب
ــد. اگــر کارگــر  ــد، کاهــش یاب اشــتغال دارن
ــاد  ــی را ی ــه مهارت های ــا جامع ــاط ب در ارتب
ــل  ــود قف ــی خ ــه طبقات ــرد، در جامع نگی
ــدگی  ــا، قفل ش ــن طرح ه ــد. ای ــد ش خواه
را تبلیــغ می کنــد در صورتیکــه قانــون 
اساســی می گویــد کــه قابلیت هــای توســعه 
معنــوی و مــادی را بــه افــراد جامعــه بدهیم 

کــه فرصــت اعتــال داشــته باشــند. اعتــالی 
اجتماعــی، در ســاماندهی مســکن اجتماعی 
معنــا دارد و در قالــب مســکن کارگــری 
مفهــوم نخواهــد داشــت. دولــت می خواهــد 
ــار  ــه ای در اختی ــود، خان ــای خ ــا طرح ه ب
کارگــران قــرار دهــد و آن هــا را در گوشــه ای 
ســاکن کنــد. ایــن مســکن ها فقــط حصــار 

ــد.  ندارن

وضعیت مسکن اجتماعی در  �
دیگر کشورها چگونه است؟ 

مــا بــه برخــی از کشــورها نئولیبــرال و 
ســرمایه دار می گویــم امــا وضعیــت مســکن 
اجتماعــی در ایــن کشــورها متفــاوت اســت. 
ایــن کشــورها معتقدنــد، افــراد کــم درآمــد 
ــه  ــر محل ــاکنان ه ــد از س ــد 10 درص بای
ــن  ــه ای ــن موضــوع ب ــد. ای را تشــکیل دهن
ــر  ــی در ه ــکن اجتماع ــه مس ــت ک معناس
ــی  ــازی اجتماع ــه وجــود دارد و جداس محل
ــن مســاله جــزو  ــه اســت. ای صــورت نگرفت
اصــول کشــورهای اروپایــی اســت امــا ایاالت 
متحــده در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد 
ترامــپ، »مســکن فقــرا« را تعریف کــرد. این 
عبــارت در دولــت ترامــپ، معــادل مســکن 
و  راه  وزارت  اســت. مســئوالن  کارگــری 
ــزی  ــر برنامه ری ــراه دفت ــه هم ــازی ب شهرس
و اقتصــاد مســکن از عقــد قــرارداد بــا 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســخن 
ــکن  ــرای مس ــا ب ــن قرارداده ــد. ای می گوین
کارگــری اســت و از عقــد ایــن قــرارداد 
ــف  خشــنود هســتند. ایــن قراردادهــا مخال
ــد  ــن بازهــم تاکی ــون اساســی اســت. م قان
می کنــم، قانــون اساســی بــه مســکن 
مناســب اشــاره می کنــد. قانون نویســانی 
ــد،  ــه موضــوع مســکن توجــه کرده ان کــه ب
ــا  ــد.  ب ــل کرده ان ــمندانه عم ــیار هوش بس
ــاد،  ــوی اقتص ــئوالن ناب ــیر، مس ــن تفاس ای
ــت انســان ها را  ــاع، شــخصیت و کرام اجتم
در دســتور کار قــرار داده انــد. قیمت مســکن 
در کشــورهایی کــه مــا آن هــا را نیئولیبــرال 
ــر متوســط درآمــد  ــا 5 براب می خوانیــم، ۳ ت
ایــن کشــورها،  دولــت  اســت.  خانــوار 
بــه خانواده هــا وام مســکن بــدون بهــره 
ــت  ــد قیم ــا 90 درص ــه 80 ت ــد ک می ده

ــاالت  ــه اســت. پرداخــت وام در ای ــک خان ی
 LTB ــه آن را ــود دارد ک ــز وج ــده نی متح
ــد  ــه نق ــوش ب ــئوالن دلخ ــد. مس می خوانن
ســرمایه داری هســتند امــا در زیــر و دســت 

و پــای آن هــا ســکونتگاه های غیــر رســمی 
ــه و  ــورت گرفت ــازی ص ــود دارد. جداس وج
آن هــا را بخشــی از جامعــه نمی داننــد. وقتی 
کــه اوضــاع اینگونــه اســت، کار بــه اعتــراض 
ــب هایی  ــز برچس ــئوالن نی ــد. مس می رس
مثل شورشــگر بــه کارگــران می چســبانند. 
وقتــی که بهــای مســکن را اینطــور افزایش 
می یابــد، بــه ایــن معناســت کــه مســکن و 
ــی  ــدارد. وقت ــی وجــود ن سیاســت اجتماع
ــعه  ــور توس ــه موت ــل ب ــکن تبدی ــه مس ک
بــرای  اقتصــادی الزم  مــازاد  می شــود، 
بازتوزیــع وجــود نــدارد. دهک هــای پاییــن 
جامعــه توانایــی خریــد ۳ تــا 4 متر مســکن 
را دارنــد.  کارگــر بایــد 100 ســال پس انــدار 
کنــد کــه توانایــی خریــد مســکن را داشــته 
باشــد. تمامــی ایــن مــوارد ناشــی از اقتصــاد 
ناســالم اســت. دولــت فرانســه، 74 درصــد 
تولیــد ناخالــص را بــه یارانــه مســکن 
تخصیــص می دهــد کــه 6 و نیــم میلیــون 

ــوار تحــت پوشــش هســتند. ۳ و نیــم  خان
میلیــون از ایــن خانوارهــا در مســکن ارزان 
ــتند.  ــاکن هس ــی س ــاری دولت ــت اج قیم
در زمــان مســکن مهــر، 4 درصــد از تولیــد 
ناخالــص ایــران صــرف یارانــه مســکن شــد. 
حــدود 100 هــزار خانــوار کــم درآمــد 
تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد. ایــن موضوع 
ــرای همیشــه باشــد.  ــار ب می توانســت یکب
بــه دلیــل اینکــه ســاخت مســکن بــا ایــن 
ابعــاد، مانــع رشــد اقتصــادی شــده بــود. در 
ــد  حــال حاضــر، مســئوالن تصــور می کنن
ــب  ــه در قال ــه و ن ــوب بودج ــه در چارچ ک
برنامــه می تواننــد، مســکن کارگــران را 
تامیــن کننــد. مســئوالن تصــور می کننــد 
کــه بــا ردیــف بودجــه ای می تواننــد جامعــه 
را بــه راه راســت هدایــت کننــد. از آن طرف 
ــل صــدر  هــم رئیــس مجلــس، ســاخت پ
ــود  ــن ب ــد. بنابرای ــود می دان ــاهکار خ را ش
کــه منطقــه 21، منطقــه نــوآوری و دروازه 
ورود بــه اقتصــاد دانــش بنیــان باشــد. 
حــدود 200 هــزار مســکن نیمــه تمــام در 
منطقــه 21 وجــود دارد کــه هیــچ کارگــری 
توانایــی خریــد ایــن ســاختمان ها را نــدارد. 
ــل  ــی از عوام ــا یک ــات و کاره ــن اقدام ای
می شــود.  ارج  کارخانــه  ورشکســتگی 
ــران  ــه ای ــود ک ــث می ش ــائل باع ــن مس ای
خــودرو و ســاپیا خــودرو بــه قیمــت معقول 
ــد  ــد. بع ــه ندهن ــود را ارائ ــوالت خ محص
ــردم را  ــه م ــتند ک ــی هس ــئوالن مدع مس
خــط فقــر خــارج می کننــد. وقتــی منطقــه 
21 در اختیــار برج ســازان و مال ســازان 
ــود شــد. قــرار گرفــت، معیشــت مــردم ناب

وقتی بهای مسکن از 5 برابر 
درآمد متوسط خانوار بیشتر 
شود، در این شرایط، سهم 

مسکن حدود 3۰ درصد و در 
خانواده های متوسط بیشتر از 
5۰ درصد هزینه های خانوار را 
تشکیل می دهد. به همین دلیل، 

خانواده ها مجبور هستند از 
هزینه های فرهنگی، آموزشی و 

غیره خود بکاهند.

، مسئوالن نابوی اقتصاد، اجتماع، 
شخصیت و کرامت انسان ها را 

در دستور کار قرار داده اند. قیمت 
مسکن در کشورهایی که ما آن ها 
را نیئولیبرال می خوانیم، 3 تا 5 

برابر متوسط درآمد خانوار است. 
دولت این کشورها، به خانواده ها 
وام مسکن بدون بهره می دهد 
که ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت یک 

خانه است.

ایران الگوی توسعه ندارد. 
الگوی توسعه، الگویی است 
که در آن رشد اقتصادی به 

صورت سنجیده و کارآمد تعریف 
می شود. سکوت بسیار مخربی 

در چارچوب دولت و روشنفکران 
جامعه مدنی وجود دارد.
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رانت ارز 4200 تومانی �
محمــود جامســاز، اقتصــاددان در پاســخ به 
ــا در شــرایط فعلــی  ایــن پرســش کــه آی
تصمیــم حــذف ارز دولتــی صحیح اســت؟ 
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــاله ارز ب گفت:»مس
ــرار دارد  ــور در آن ق ــه کش ــع ارزی ک مناب
از یــک ســو و بســته شــدن تمــام منافــذ 
ورودی ارز بــه کشــور بــه دلیــل تحریم های 
ترامــپ از ســوی دیگــر، یکــی از مهم تریــن 
مســائلی اســت کــه دولــت بــا آن مواجــه 
ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــت.« او در ادام اس
چنــد  در  ارز  موضــوع  افزود:»اهمیــت 
نکتــه نهفتــه اســت. اوال اینکــه بــا کاهــش 
ــز  ــی نی درآمدهــای ارزی، درآمدهــای ریال
کاهــش خواهد یافــت. دوم اینکــه در بحث 
ــای  ــد نظارت ه ــت بای ــی دول ارز ترجیح
خــود را افزایــش دهــد و عمــل تخصیــص 
ــر اســاس یــک ضابطــه ای تعریــف  نیــز ب
ــه عنــوان مثــال  شــده، پیگیــری شــود. ب
الزم اســت همخوانــی مقــدار وارداتــی 
ــی  ــا ارز تخصیص ــود ب ــام می ش ــه انج ک
بررســی شود.«جامســاز در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود از رانتــی کــه ارز دولتــی 
ــاور او:»ارز  ــه ب ــت. ب ــد، گف ــاد می کن ایج
ــای  ــرای واردات کااله ــع ب ــی در واق دولت
اساســی اســت. زمانــی کــه ارز 4200 
تومانــی را اختصــاص دادنــد، عــده زیــادی 
از رانــت اســتفاده کــرده، وارداتــی را صورت 
دادنــد کــه ارتباطــی بــا کاالهــای اساســی 
نداشــت ضمــن اینکــه در برابــر تخصیــص 
میــزان زیــادی از ارز دولتــی نیــز وارداتــی 
انجــام نشــد و در واقــع ارزهــا خارج شــدند. 
ــدای  ــه ص ــد ک ــث ش ــوارد باع ــن م همی

اعتــراض نمایندگان مجلس و کارشناســان 
ــم  ــن مه ــد از ای ــه نبای ــود. البت ــد ش بلن
غافــل شــد کــه از ابتــدا هــم تخصیــص ارز 
مــورد ایــراد بــود و بســیاری از کارشناســان 
اقتصــادی و… نیــز موافــق ایــن امــر 
نبودنــد و بــه دولــت هشــدار دادنــد.« 
جامســاز در ادامــه نیــز افزود:»بســیاری از 
افــرادی کــه ارز دولتــی گرفتنــد، منتفــع 
ــرای مــردم کاالی  شــدند در حالــی کــه ب
ــی  ــای اساس ــد. کااله ــی وارد نکردن اساس
کــه قــرار بــود از طریــق ایــن ارز بــه دســت 

مــردم برســد، نرســید. «

رانت جدید ارزی �
جامســاز ســپس بــه اقــدام مجلــس بــرای 
افزایــش نــرخ ارز بــه 17 هــزار و 500 
تومــان اشــاره کــرد و گفت:»مجلــس 
تصمیــم دارد کــه نــرخ ارز را بــه 17 
هــزار و 500 تومــان برســاند. البتــه ایــن 
ــرخ ارز  ــا ن ــادی ب ــه زی ــز فاصل قیمــت نی
در بــازار آزاد و ســامانه نیمــا دارد کــه 
می توانــد موجبــات رانتــی جدیــد باشــد؛ 
بــه خصــوص بــرای عــده ای رانتخــوار کــه 
صاحــب نفــوذ و مرتبــط بــا مثلث قــدرت، 
اطالعــات و ثــروت هســتند.« او بــه بخش 
دیگــری از مشــکالتی کــه ارز دولتــی 
ــاره و  ــد، اش ــاد می کن ــور ایج ــرای کش ب
خاطرنشــان کرد:»اصوال سیســتم نظارتی 
ــور  ــارت و… در کش ــر تج ــرای ام ــه ب ک
ــه  ــت ک ــی اس ــود دارد، دارای نواقص وج
راه هــای دور زدن قانــون را بــرای افــرادی 
کــه می خواهنــد از ایــن ارز اســتفاده 

ــد.« ــم می کن ــد، فراه کنن

مساله اصلی فساد است نه  �
نرخ ارز

ــا  ــاله تنه ــاددان مس ــن اقتص ــاور ای ــه ب ب
ــادی  ــه فس ــت بلک ــرخ ارز نیس ــن ن تعیی
ــود دارد. او در  ــور وج ــه در کش ــت ک اس
ایــن خصــوص توضیــح داد:»کســانی 
می کننــد،  اســتفاده  ارز  ایــن  از  کــه 
وارد کننــدگان حقیقــی بخــش خصوصــی 

نیســتند. در واقــع دولــت بایــد بــه 
ــازه  ــی اج ــش خصوص ــدگان بخ واردکنن
واردات را داده و بــر کار آنهــا نیــز نظــارت 
ویــژه ای داشــته باشــد تــا کاالهــای 
اساســی بــه دســت مــردم برســد. در حال 
حاضــر بــا مشــکل عظیمــی تحــت عنوان 
گرانــی مواجــه هســتیم کــه تجلــی آن در 
ــردم  ــتی م ــبد معیش ــدن س ــک ش کوچ
قابــل مشــاهده اســت. هــر روز قیمت هــا 
افزایــش می یابــد. اگــر دولــت بــر آن 
ــرای واردات کاالهــای  ــه ب ــزان ارزی ک می
ــارت  ــد، نظ ــص داده ش ــی تخصی اساس
ــازار حــذف  ــا از ب ــرد، دالل ه ــی می ک کاف

می شــدند.«

اقتصاد داللی محصول اقتصاد  �
دولتی و رانتی

او در خصــوص فضــای داللــی کشــور نیــز 
گفت:»تعــداد دالل هــا در ایــران به نســبت 
ــایر  ــش از س ــیار بی ــت بس ــم جمعی حج
کشورهاســت. در واقــع اقتصــاد داللــی 
محصــول اقتصــاد دولتــی- رانتــی اســت 
چراکــه فضــا بــرای سوءاســتفاده های 
ــن  ــود دارد. همی ــاد وج ــادی و فس اقتص
فضــا باعــث شــده کــه اقتصــاد ایــران نــه 
ــای  ــرای دالل ه ــه ب ــده ک ــرای تولیدکنن ب
ــن  ــا تعیی ــد و آنه ــب باش ــته مناس وابس
ــی  ــی چــه زمان ــه چــه کاالی ــد ک می کنن
و بــا چــه قیمتــی عرضــه شــود. احتــکار و 
ــذاری در  ــازار و قیمت گ ــود کاال در ب کمب
ارتباطــی تنگاتنــگ قــرار دارنــد تا عــده ای 
ــند  ــت برس ــودهای هنگف ــه س ــدود ب مع
همیــن امــر باعــث کوچــک شــدن ســبد 
ــه  ــود. چنانک ــا می ش ــتی خانواده ه معیش
مشــاهده می شــود از تخــم مــرغ، لبنیــات 
تــا میوه جــات، قیمت هــا جهش هــای 

ــت.« ــته اس ــادی داش زی

مشکل فقط واردات نیست �
ــاور ایــن اقتصــاددان هدف گذاری هــا  ــه ب ب
بــه خصــوص تــورم 22 درصــد بــرای 
ــای  ــا واقعیت ه ــی ب ــی همخوان ــال آت س
اقتصــادی نــدارد چراکــه رشــد تــورم آنقدر 
ســریع اســت کــه حتــی طبقــه متوســط 
ــه تامیــن برخــی از نیازهــای  ــادر ب نیــز ق
مبــرم خویــش نیســت بــه خصــوص اگــر 
اجاره نشــین نیــز باشــد. جامســاز در بخش 

نحــوه محاســبه نــرخ ارز در بودجــه ســال آینــده ایــن روزهــا بــه محــل مناقشــه دولــت و مجلــس تبدیــل شــده 
اســت. از یــک ســو نماینــدگان بررســی کننده الیحــه بودجــه در کمیســیون تلفیــق از حــذف ارز 4200 تومانــی 
و تــک نرخــی شــدن نــرخ ارز در عــدد 17500 تومــان دفــاع می کننــد و از ســوی دیگــر تیــم اقتصــادی دولــت 
ــد  ــردم خواه ــاز م ــورد نی ــای اساســی و م ــت کااله ــن ارزان قیم ــه تامی ــی ب ــه بزرگ ــن کار ضرب ــد اســت ای معتق
زد.هفتــه گذشــته نیــز رییس جمهــور شــخصا وارد عمــل شــد و از مجلــس خواســت بودجــه تنظیــم شــده توســط 
دولــت را بــا تغییــرات اساســی تصویــب نکنــد. او گفتــه اســت:»دولت بــا هــر گونــه تغییــری در الیحــه بودجــه کــه آثــار 
تورمــی داشــته و معیشــت مــردم را دچــار مشــکل کنــد، مخالــف اســت. دولــت تغییــر شــاکله بودجــه را نمی پذیــرد. « بــه 
نظــر می رســد بخــش بزرگــی از منظــور روحانــی از »تغییــر شــاکله بودجــه« بــه موضــوع هدفمنــدی یارانــه و نحــوه تامیــن 
منابــع دو برابــر شــدن یارانــه نقــدی بازمی گــردد کــه گفتــه می شــود قــرار اســت از محــل افزایــش نــرخ تســعیر ارز بــه دســت بیایــد. 
در ایــن بــاره بــا محمــود جامســاز، اقتصــاددان صحبــت کرده ایــم. جامســاز معتقــد اســت کــه مســاله اصلــی امــروز اقتصــاد ایــران نــرخ ارز نیســت؛ بلکــه رانــت و فســادی 

اســت کــه بــه واســطه آن ایجــاد شــده و اقتصــاد داللــی را شــکل داده اســت.

گفت  و گو با محمود جامساز درباره نرخ ارز و تاثیرگذاري آن بر فضاي اقتصادي ایران؛

مساله اصلی فساد است نه نرخ ارز

»مساله ارز با توجه به کمبود 
منابع ارزي که کشور در آن قرار 

دارد از یک سو و بسته شدن 
تمام منافذ ورودي ارز به کشور 
به دلیل تحریم هاي ترامپ از 
سوي دیگر، یکي از مهم ترین 
مسائلي است که دولت با آن 

مواجه است«

گفتگو
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ــه  ــه مقایس ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
هزینه هــا در ایــران و ســایر کشــورها 
ــورها  ــی کش ــت:»در برخ ــت و گف پرداخ
ــرد  ــک ف ــوق ی ــد از حق ــا 20 درص 15 ت
بــرای اجــاره خانــه مــی رود و مابقــی نیــز 
صــرف ســایر کاالهــا و نیازهــای رفاهــی و 

تفریــح می شــود. امــا در کشــور مــا حقوق 
ــه ای از  ــا کارمنــد اگــر خان یــک گارگــر ی
خــود نداشــته باشــد حتــی بــرای پرداخت 
ــن  ــد بنابرای ــت نمی کن ــز کفای ــاره نی اج
ــای  ــکلش واردات کااله ــا مش ــت تنه دول
ــوه  ــت نح ــکل دول ــت. مش ــی نیس اساس
ورود، نحــوه جلوگیــری از قاچاق)چندیــن 
اســکله در جنــوب وجــود دارد کــه بــرای 
واردات کاال مــورد اســتفاده قــرار می گیرند 
ــوه  ــت( نح ــا نیس ــر آنه ــز ب ــی نی و نظارت
مدیریت و اداره سیســتم بروکراســی فاســد 
حاکــم اســت کــه بــه ســاختار اقتصــادی، 
سیاســی، رانتــی کشــور بازمی گــردد. 
ــه  ــن ن ــن اســت. قوانی اصــل ماجــرا همی
ــه  ــد اســت و ن ــر و کارمن ــه« کارگ ــر »ل ب
ــن و  ــدر قوانی ــده. آنق ــه« تولیدکنن ــر »ل ب
ــود دارد  ــده وج ــتورالعمل های بازدارن دس
کــه مصرف کننــده و تولیدکننــده را در 
برابــر معضــالت و مشــکالت ناشــیانه 

ــد. ــر می کن زمینگی

شمار بیکاران افزایش می یابد �
بــه مشــکالت  او در بخــش دیگــری 
و  پرداخــت  نیــز  تولیدکننــدگان 
ــدگان بخــش خصوصــی  افزود:»تولیدکنن
ــور محــرک اقتصــادی هســتند،  ــه موت ک
یــا درجــا می زننــد یــا کار خــود را متوقــف 
کرده انــد کــه ایــن امــر بــه افزایــش شــمار 
بیــکاران می انجامــد. صنــدوق بین المللــی 
پــول تولید ناخالــص داخلــی را 9٫5 درصد 
منفــی در 2019 گــزارش کــرده یعنی 9٫5 

درصــد اقتصــاد کشــور نســبت به پارســال 
ــال  ــد از س ــن رون ــده و ای ــر ش کوچک ت
97 وجــود داشــته اســت. کاهــش تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــه معنــی افــت درآمــد 
ملــی و ســرانه اســت کــه در نهایــت قدرت 
خریــد را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهد.« 
بــه بــاور او نقدینگی کــه به آســتانه ۳000 
ــد  ــان رســیده، می توان ــارد توم ــزار میلی ه

وضعیــت را بــه مراتــب بدتــر کنــد.

کوچ طبقه آسیب پذیر به  �
حاشیه شهرها

ــزار  ــن ه ــه افزود:»چندی ــاز در ادام جامس
خانــوار طبقــه آســیب پذیر بــه نــان شــب 
ــزل  ــاره من ــت اج ــا از پرداخ ــد ی محتاج ان
ــه  ــال ب ــد س ــتند و مجبورن ــز هس عاج
ــه نقــاط پایین تــری کــوچ کننــد  ســال ب
کــه بــا شــخصیت و شــأن اجتماعی شــان 
همخوانــی نــدارد. یکــی از مهم تریــن 
خصیصه هــای مجموعــه بی نظــم اقتصــاد 
دولتــی سیاســی- رانتــی، بی توجهــی 
سیاســتگذاران و تصمیم ســازان بــه تکلیف 
مهــم تامیــن رفــاه و آســایش عامــه مــردم 
اســت. اگــر دولــت متولــی اقتصــاد اســت 
بایــد طبقــه آســیب پذیر را از طریــق 
ــدون و  ــیار م ــتراتژی های بس ــن اس تدوی
ــورد  ــم اقتصــاد م ــر اصــول عل ــق ب منطب
حمایــت قــرار دهــد نــه اینکــه بــه یارانه ها 
یــا وام یــک میلیونــی اکتفــا کنــد. این جز 
ــردن معیشــت  ــفله پروری و وابســته ک س
آحــاد جامعــه بــه دولــت تعریــف دیگــری 
ــه  ــع عادالن ــردم توزی ــدارد، دوای درد م ن
ــات  ــاله مالی ــت. مس ــد اس ــروت و درآم ث

اســت.«

چرا درآمد بنیادها و  �
موسسات بزرگ شفاف نیست؟

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــاز در بخ جامس
خــود بــه مشــکالت مالیات گیــری از 
ــات  ــاف از مالی ــازمان های مع ــا و س نهاده
ــا از  ــرا تنه ــرد و گفت:»چ ــاره ک ــز اش نی

ــدی  ــط تولی ــک و متوس ــات کوچ موسس
ــد  ــتغال و تولی ــار اش ــه ب ــی ک و خدمات
ــند  ــدوش می کش ــی را ب ــص داخل ناخال
ــه  ــل از اینک ــان قب ــران و کارکن ــا کارگ ی
ــات  ــد، مالی ــود را ببینن ــوق خ ــگ حق رن
کســر می شــود امــا بنیادهــا و موسســات 
بــزرگ یــا معافیــت دارنــد یــا راه هــای دور 
ــی  ــرا کس ــد؟ چ ــات را می دانن زدن مالی
جــرات شــفاف کــردن حســاب های آنهــا را 
نــدارد؟ 75 تــا 100 هــزار میلیــارد تومــان 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه  ــرار مالیات ف
باعــث می شــود، نقدینگــی در دســت 
عــده ای انــدک قــرار بگیــرد تــا هــر زمــان 
کــه بخواهنــد بازارهــای ارز، ســکه و… را 

ملتهــب کننــد.

عملکرد غیرشفاف بورس �
ــازار  ــا را در ب ــن مدع ــه ای ــاز نمون جامس
بــورس  و می گویــد:  بــورس می دانــد 
ــش از 100  ــدی بی ــال عای ــدای س در ابت
درصــدی داشــت کــه پــس از مدتــی 
ــرد آن کارآ  ــه عملک ــرد چراک ــقوط ک س
ــر  ــر اکث ــوی دیگ ــت از س ــفاف نیس و ش
زیــان ده  بــازار  ایــن  در  شــرکت های 
هســتند. در واقــع بــه دلیــل اینکــه رشــد 
اقتصــادی کشــور منفی اســت، رونق بــازار 
ــهام  ــودی س ــای صع ــرمایه و قیمت ه س
منطقــی نیســت ایــن بــه مفهــوم حبابــی 
ــه  ــا عرض ــت ب ــت. دول ــودن قیمت هاس ب
درصــدی از ســهام دولتــی و بــا پروپاگانــدا 
و  ســرمایه ها  فریبنــده،  تبلیغــات  و 
پس اندازهــای خــرد مردمــی را بــه بــورس 
جــذب کــرد تــا بخشــی از کســری بودجه 
خــود را پوشــش دهــد. نتیجتا شــاخص ها 
پــس از یــک رونــق کاذب ســقوط کــرد اما 
دولــت از بــورس 46 هــزار میلیــارد تومــان 
ــدن  ــا ش ــت دادن و فن ــای از دس ــه به ب
پس اندازهــای خــرد اقشــار ضعیــف و 
متوســط، درآمــد کســب کــرد کــه منجــر 
بــه اعتراضــات مالباختگانــی که بــه اعتماد 
تبلیغــات دولتــی بــه خریــد ســهام اقــدام 
کــرده بودنــد در مقابــل ســاختمان بــورس 
و نهایتــا اســتعفای مدیرعامــل بــورس بــه 
ــت قدرت هــای فرابورســی در  دلیــل دخال

ــازار ســرمایه شــد.« ــد فعالیــت ب رون

متغیرهایی که دستکاری  �
می شوند

ــر اشــاره  ــن ام ــه ای جامســاز همچنیــن ب
کــرد کــه هیــچ متغیــر اقتصــادی در 
زنجیــره اقتصــاد کالن از یکدیگــر منفــک 
و  حقــوق  ســطح  از  نیســت  جــدا  و 
ــرخ  ــورم، ن ــی و ت ــا نقدینگ ــتمزد ها ت دس

بهــره، ارز، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
و  درآمــد ملــی و ســرانه، قــدرت خریــد و 
تنــزل ارزش پــول ملــی و ســایر متغیر هــا 
در ارتباطــی وثیــق قــرار دارنــد. امــا اقتصاد 
دولتــی بــا دخالت هــای نامطلوب خــود در 
ــا هــدف  ــا ب ــا و دســتکاری متغیر ه بازاره
ــع بیشــتر عملکــرد اقتصــاد  کســب مناف
ــل آن در  ــه حاص ــزد ک ــم می ری ــه ه را ب
گســتره جامعــه کشــور بــر همگان آشــکار 
ــی و تکــرار آن  ــه بازگوی ــازی ب اســت و نی
ــان گفت:»هــدف  نیســت. جامســاز در پای
دولــت ظاهــرا تامیــن کاالهــای اساســی از 
طرقــی اســت کــه رانــت و فســاد کمتــری 
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ــد ام ــاد کن ایج
همیــن 17 هــزار و 500 تومــان نیــز 
رانــت ایجــاد می کند.«محمــود جامســاز، 
اقتصــاددان در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا در شــرایط فعلــی تصمیــم 
اســت؟  دولتــی صحیــح  ارز  حــذف 

گفت:»مســاله ارز بــا توجــه بــه کمبــود 
منابــع ارزی کــه کشــور در آن قــرار 
دارد از یــک ســو و بســته شــدن تمــام 
منافــذ ورودی ارز بــه کشــور بــه دلیــل 
تحریم هــای ترامــپ از ســوی دیگــر، 
یکــی از مهم تریــن مســائلی اســت کــه 
ــت  ــت. اهمی ــه اس ــا آن مواج ــت ب دول
موضــوع ارز در چنــد نکتــه نهفته اســت. 
اوال اینکــه بــا کاهــش درآمدهــای ارزی، 
درآمدهــای ریالــی نیــز کاهــش خواهــد 
یافــت. دوم اینکــه در بحــث ارز ترجیحی 
را  خــود  نظارت هــای  بایــد  دولــت 
ــز  ــص نی ــد و عمــل تخصی ــش ده افزای
بــر اســاس یــک ضابطــه ای تعریــف 
شــده، پیگیــری شــود. بــه عنــوان مثــال 
ــی  ــدار واردات ــی مق ــت همخوان الزم اس
ــا ارز تخصیصــی  ــه انجــام می شــود ب ک

ــود. ــی ش بررس

برخی کشورها ۱5 تا در 
2۰ درصد از حقوق یک فرد 

برای اجاره خانه می رود و مابقی 
نیز صرف سایر کاالها و نیازهای 

رفاهی و تفریح می شود. اما 
در کشور ما حقوق یک گارگر 
یا کارمند اگر خانه ای از خود 

نداشته باشد حتی برای پرداخت 
اجاره نیز کفایت نمی کند.

»اهمیت موضوع ارز در چند نکته 
نهفته است. اوال اینکه با کاهش 

درآمدهای ارزی، درآمدهای 
ریالی نیز کاهش خواهد یافت. 

دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی 
دولت باید نظارت های خود را 

افزایش دهد و عمل تخصیص نیز 
بر اساس یک ضابطه ای تعریف 
شده، پیگیری شود. به عنوان 

مثال الزم است همخوانی مقدار 
وارداتی که انجام می شود با ارز 

تخصیصی بررسی شود.«

صندوق بین المللی پول تولید 
ناخالص داخلی را ۹٫5 درصد 
منفی در 2۰۱۹ گزارش کرده 
یعنی ۹٫5 درصد اقتصاد کشور 

نسبت به پارسال کوچک تر شده و 
این روند از سال ۹7 وجود داشته 

است. کاهش تولید ناخالص 
داخلی به معنی افت درآمد ملی و 
سرانه است که در نهایت قدرت 

خرید را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. 

ادامه گفتگو
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آکسل آلفرد وبر/ برگردان:مرتضی چینی چیان

اکســل آلفــرد وبــر، کارآفریــن، اقتصــاددان، بانکــدار و مدیــر ارشــد اجرایــی آلمانی-سوئیســی اســت، 
کــه ریاســت هیئــت مدیــره بانــک یوبــی اس و ریاســت دویچــه بانــک را در کارنامــه کاری دارد.

مقدمــه مترجــم : بحــث داغ محافــل پولــی و مالــی در ایــن روزهــا ایــن اســت که: سرنوشــت دســت 
ــای  ــش بدهی ه ــود؟ افزای ــد ب ــه خواه ــد-19 چ ــا کوی ــه ب ــرای مقابل ــا، ب ــای دولت ه و دل بازی ه
دولت هــا چــه نــرخ تورمــی را بــرای ملت هــا رقــم خواهــد زد؟ آیــا شــاهد اوج گیــری تــورم خواهیــم 
بــود؟ یــا ســیر قیمت هــا بــه آرامــی بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد؟ پس انــداز کننــدگان و 
ســرمایه گــذاران نیــز نگرانــی خــود را از سرنوشــت نامعلوم دارائی هــای )پولــی و اوراق قرضــه دولتی( 
خــود پنهــان نمی کننــد. ســئوال آشــکار یــا پنهــان آنــان اینســت کــه آیــا الزمســت در ترکیــب 
دارائی هــای خــود تغییــری بدهنــد؟ اگــر ضــرورت دارد، کــی و بــا چــه ســرعتی؟ مــردم عــادی نیــز 
کم کــم احســاس می کننــد کــه در قیمت هــای پــاره ای از کاالهــای مصرفــی روزانــه آنهــا، تغییــرات 

افزایشــی بوجــود آمــده اســت. آنــان نیــز نگــران آینــده نامعلــوم هســتند.

پژوهشــگران و مدل ســازان اقتصــادی مســتقل و وابســته بــه نهادهــای پولــی و مالــی و همچنیــن 
کارکشــتگان و صاحبــان تجربــه در مؤسســات پولــی و مالــی قــدم پیش نهادنــد و در پی پاســخ گویی 

ــه ایــن پرســش ها و نگرانی هــا برآمدنــد. ب

ــگر  ــالً  Marshall Reinsdorf پژوهش ــت. مث ــان نیس ــا، یکس ــخ ها و پیش بینی ه ــا پاس ام
صنــدوق بین المللــی پــول، در مقالــه  ”اثــر کویــد-19 بــر اندازه گیــری تــورم“ مــورخ دهــم نوامبــر 
2020، معتقــد اســت: قیمت هــای پــاره ای از کاالهــای ســبد مصرفــی خانوارهــا، افزایــش و پــاره ای 
ــاً در  ــی، تقریب ــری عموم ــه در دوران اوج واگی ــت. و نشــان می دهــد ک دیگــر کاهــش خواهــد یاف
)CPI( تمامــی جهــان، تــورم حقیقــی بیــش از میزانــی اســت کــه شــاخص قیمت مصــرف کننــده

نشــان میدهــد.

ــه  ــول، در مقال ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن ــاددان ارش ــر، Gita Gopinath اقتص ــوی دیگ از س
ــخ 19  ــد“، در تاری ــورم را محــدود می کن ــزی، ریســک ت ــک مرک ــار بان ــل ســاختاری و اعتب ”عوام
فوریــه 2021، دیــد خوش بینانــه  تــری بــه نــرخ تــورم در آینــده دارد.از آن میــان شــاید ســخن و 
تحلیــل کســی کــه تجربــه ای طوالنــی در بانــک مرکــزی اروپــا داشــته اســت، قابــل تأمل تــر باشــد.

 the Deutsche(رئیــس ســابق دوچــه بوندســت بانک،) Axel A. Weber( ــر الکــس ای. وب
Bundesbank( و عضــو ســابق شــورای مدیــران بانــک مرکــزی اروپــا و رئیــس فعلــی هیئــت 
ــی  ــات مال ــرکت خدم ــی و ش ــد ملیت ــرمایه گذاری چن ــک س ــره UBS Group AG )بان مدی
مســتقر در ســوئیس( در مقالــه ای کوتــاه، ولــی بســیار مؤثــر خــود، پاســخی مســتدل بــرای ایــن 

پرســش کــه »آیــا تــورم بــاز خواهــد گشــت؟« ارائــه داده اســت.

آیا تورم بازخواهد گشت؟ �
ــا،  ــادی از بانک ه ــداد زی ــط تع ــاری توس ــای ج ــخ - پیش بینی ه زوری
بانک هــای مرکــزی، و ســایر مؤسســه ها مالــی و پولــی نشــان 
می دهــد، درآینــده ی قابــل پیش بینــی، تــورم مشــکلی نخواهــد بــود. 
ــرخ  ــه ن ــول، انتظــار دارد ک ــی پ ــدوق بین المل ــال، صن ــوان مث ــه عن ب
تــورم جهانــی تــا پایــان افــق پیش بینــی در ســال 2025، آرام خواهــد 
ــی  ــای جــاری هم دل ــا پیش بینی ه ــه ب ــا بی شــک، کســانی ک ــود. ام ب
دارنــد و بــه رشــد آرام قیمت هــا، گــوش فراداده انــد، دیــری نخواهــد 

پاییــد کــه از خــواب غفلــت هراســان بیــدار شــوند.

حتــی بــدون فشــار اضافــی تورمــی، نرخ هــای گــزارش شــده 
تورمــی، در پنــج مــاه نخســت ســال 2021، بــه میــزان چشــم گیری 
ــی اس )بانــک  ــو ب ــرای مــاه مــی 2021، ی افزایــش خواهــد یافــت. ب
ســرمایه گذاری چندملیتــی ســوئیس و شــرکت خدمــات مالــی 
ــاالت  ــال در ای ــه س ــال ب ــورم س ــد، ت ــی می کن ــی( پیش بین سوئیس
ــش  ــک 2٪ افزای ــورو نزدی ــه ی ــش از ۳٪ و در منطق ــه بی ــده ب متح
ــا در  ــه قیمت ه ــودن پای ــن ب ــت پائی ــاً بعل ــش عمدت ــن افزای ــد، ای یاب
نیمــه نخســت ســال 2020 و ناشــی از شــروع قفــل شــدگی پــاره ای از 
ــن  ــن، ای ــوده اســت. بنابرای ــا ب فعالیت هــای اقتصــادی درنتیجــه کرون
ــر  ــه ه ــت، گرچ ــی نیس ــی تورم ــار افزایش ــان فش ــاال، نش ــای ب نرخ ه

ــود. ــد ب ــانی از هشــدار خواه ــن ســطوح، نش افزایشــی بیشــتر از ای

خیلی هــا معتقدنــد کــه بحــران کویــد-19 ضــد تورمــی اســت، چــون 
ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــری عموم ــش- واگی ــرای کاه ــه ب ــی ک اقدامات
ــی داشــته اســت. در  ــر منف ــش از عرضــه کل، اث ــر تقاضــای کل بی ب
ــاًل، در  ــوده اســت: مث ــن ب ــت چنی ــای بحــران، وضعی نخســتین ماه ه
ــر  ــی زی ــا حت ــید، ی ــر رس ــه صف ــت ب ــای نف ــل 2020، قیمت ه آپری

صفــر افتــاد.

ــری را  ــر دقیق ت ــا، تصوی ــه و تقاض ــه عرض ــترده تر ب ــگاه گس ــا ن ام
آشــکار می ســازد. بویــژه، ایــن واگیــری، تقاضــا را از بخــش خدماتــی 
ــا،  ــاره ای از کااله ــای پ ــرد، و قیمت ه ــل ک ــی منتق ــش کاالی ــه بخ ب

ــا حمــل ونقــل بســیار گرانتــر شــدند. بعلــت تنگناهــای تولیــدی ی

آیا تورم بازخواهد گشت؟
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در محاســبه قیمــت - مصــرف کننــده بــه نــرخ جــاری، افزایــش قیمت هــای 
کاالهــا بــا افــت قیمت هــای خدماتــی مثــل مســافرت هوائــی، تــا 
ــی از  ــای ناش ــل، محدودیت ه ــا در عم ــت. ام ــده اس ــران ش ــدازه ای جب ان
واگیــری عمومــی، منجــر بــه کاهــش شــدید مصــرف بســیاری از خدمــات 
ــا اســتفاده  ــر از گذشــته از هواپیم ــردم، بســیار کمت ــاًل، م شــده اســت، مث
می کننــد. اکنــون ســبد کاالی مصرفــی حقیقــی بســیاری از مــردم، خیلــی 
ــورم  ــرای محاســبه ت ــار گیــری ب ــر از ســبدی اســت کــه مقامــات آم گرانت
ــد. درنتیجــه، نرخ هــای حقیقــی تــورم موجــود، اکثــراً بیــش  ــکار می گیرن ب

ــام رســمی گــزارش  شــده اســت. از ارق

را  فعالیت هــا  و  جابجایــی  محدودیت هــای  دولت هــا  کــه  زمــان  هــر 
بردارنــد، اگــر ظرفیــت عرضــه در بخــش خدمــات، در نتیجــه بســتن دائمــی 
رســتوران ها و هتل هــا و یــا مثــاًل اخــراج کارکنــان خطــوط هوائــی، کافــی 
بــرای پاســخ گویــی بــه تقاضــا بــرای خدمــات نباشــد، تــورم خدماتــی نیــز 

افزایــش خواهــد یافــت.

گســترش بی ســابقه پولــی و مالــی بــرای رویارویــی بــا کویــد-19، ریســک 
ــاس  ــد. براس ــته باش ــراه داش ــت بهم ــن اس ــز ممک ــتری را نی ــورم بیش ت
ــا  ــه دولت ه ــر بودج ــوع کس ــال 2020، مجم ــی اس، در س ــو ب ــن ی تخمی
ــش از ســه  ــی بی ــوده اســت، یعن ــی ب ــی جهان ــر   11٪ جــی دی پ ــغ ب بال
ــای  ــه بانک ه ــته، ترازنام ــال گذش ــته. در س ــال گذش ــن دهس ــر میانگی براب
مرکــزی حتــی بیــش از ایــن مقــدار، افرایــش یافــت، و بــه ۱۳٪ جــی دی 

ــی رســید. ــی جهان پ

ــول  ــار پ ــا انتش ــال 2020 ب ــا در س ــه دولت ه ــر بودج ــب کس ــن ترتی بدی
ــا  ــن روش تنه ــا ای ــد. ام ــی ش ــن مال ــتقیم تأمی ــر مس ــورت غی ــد بص جدی
زمانــی مفیــد خواهــد بــود کــه پس انــداز کننــدگان و ســرمایه گذران 
ــرخ بهــره  تمایــل داشــته باشــند پــول و اوراق قرضــه دولتــی خــود را در ن
ــرمایه گذاری  ــن س ــت چنی ــورد امنی ــر در م ــد. اگ ــی نگه دارن ــا منف ــر ی صف
ــای  ــرمایه گذاران دارائی ه ــدگان و س ــداز کنن ــد، پس ان ــود آی ــدی بوج تردی
پولــی و اوراق قرضــه دولتــی خــود را بــه دارائی هــای دیگــر تبدیــل 
خواهنــد کــرد، درنتیجــه، پــول در جریــان کشــور، تضعیــف شــده و منجــر 

ــد. ــد ش ــی خواه ــای مصرف ــرای کااله ــری ب ــای باالت ــه قیمت ه ب

تجربه هــای قبلــی از بدهی هــای ســنگین دولتــی، نشــان می هــد کــه غالبــاً 
ایــن بدهی هــای زیــاد، بــه تــورم بــاال ختــم شــده اســت. تورمــی کــه ناشــی 
ــد،  ــترش می یاب ــد و گس ــد می آی ــرعت پدی ــه س ــد، ب ــادی  باش از بی اعتم
و در پــاره ای از مواقــع، حتــی درهنــگام کــم اشــتغالی و بــدون اینکــه مــار 
پیــچ افزایــش ســطح قیمت هــا و بدنبــال آن افزایــش دســتمزدها و درپــی 

ــر می شــود. ــد، ظاه ــق یاب ــا و . . . تحق ــش قیمت ه آن افزای

ــال  ــی س ــی جهان ــران مال ــس از بح ــاطی پ ــی انبس ــت پول ــه سیاس گرچ

ــی هیــچ تضمینــی نیســت کــه  ــورم نشــد، ول ــه افزایــش ت 2008 منجــر ب
ــس از  ــد. پ ــی بمان ــی باق ــطح پائین ــا در س ــد قیمت ه ــز رش ــار نی ــن ب ای
ــی ســرازیر شــد.  ــازار مال ــاً بســوی ب 2008، نقدینگــی ایجــاد شــده، عمدت
ــار انبســاط ترازنامه هــای بانک هــای مرکــزی، از طریــق کســری  امــا ایــن ب
ــان  ــورها، جری ــیاری از کش ــی در بس ــریع بده ــد س ــابقه و رش ــی بی س مال
بــزرگ پولــی را بســوی اقتصــاد حقیقــی نشــانه رفتــه اســت. افــزون بــرآن، 
ــری عمومــی بســیار ســریع تر و  ــا واگی ــه ب ــرای مقابل ــی  ب سیاســت های پول

ــت.. ــده اس ــل ش ــی وارد عم ــران قبل ــر از بح عظیم ت

ــی، افزایــش سیاســت های حمایتــی، و هــدف دوفاکتــوی  ــرات جمعیت تغیی
ــال  ــکا در س ــده امری ــاالت متح ــدرال رزرو ای ــط ف ــورم توس ــش ۲٪ ت افزای
گذشــته، بهمــراه عوامــل دیگــر، می توانــد منجــر بــه تــورم بیشــتر در دراز 
مــدت شــود. گرچــه ایــن عوامــل ســاختاری احتمــاالً در کوتــاه مــدت ســبب 
ــرا تســهیل کنــد. افزایــش رشــد قیمت هــا نخواهنــد شــد، امــا می توانــد آن

ــرای محــدود  ــی را در پــی دارد. ب ــرات مخرب ــورم اث ــرخ ت افزایــش ســریع ن
ــاال  ــد، ب ــاال ببرن ــره را ب ــای به ــد نرخ ه ــزی بای ــای مرک ــردن آن بانک ه ک
و  بســیاربدهکار، شــرکت ها  بــرای دولت هــای  بهــره  نرخ هــای  بــردن 
ــی  ــوابق تاریخ ــد آورد. س ــار خواه ــی بب ــکالت مال ــای وام دار، مش خانواره
ــل  ــتند در مقاب ــادر نیس ــزی ق ــای مرک ــاً بانک ه ــه، غالب ــد ک ــان میده نش
ــد آن،  ــد. پی ام ــی بودجــه، مقاومــت کنن ــن مال ــرای تأمی ــا ب فشــار دولت ه
غالبــاً نرخ هــای بســیار بــاالی تــورم، بهمــراه از دســت رفتــن مقــدار زیــادی 
از ارزش حقیقــی پــاره ای از دارائی هــا )مثــل دارائی هــای پولــی و اوراق 

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و اجتماع ــای سیاس ــی( و ناآرامی ه ــه دولت قرض

ــی،  ــل بین الملل ــا، هزینه هــای حمــل و نق ــر، قیمــت کااله ــای اخی در ماه ه
ــه مقــدار  ســهام، و بیت کویــن همــه افزایــش شــدید یافــت، و ارزش دالر ب
ــرای  ــانه هایی ب ــد نش ــا می توان ــت. این ه ــه اس ــش یافت ــم گیری کاه چش
ــرای مصرف کننــدگان در منطقــه دالر باشــد. از آنجایــی  افزایــش قیمتهــا ب
کــه نرخ هــای تــورم همبســتگی زیــادی بــا تــورم بین المللــی دارنــد، تــورم 
ــاال در منطقــه دالر، باعــث شــتاب قیمت هــا در سراســر جهــان می شــود. ب

ــرخ  ــش ن ــک افزای ــرای ریس ــن ب ــای پائی ــادی تخمین ه ــداد زی ــود تع وج
تــورم، و پیش بینی هــای خوش بینانــه برپایــه ی مــدل ســازی، چیــزی 
ــن  ــی و همچنی ــی و مال ــازان پول ــت س ــد. سیاس ــن نمی کاه ــی م از نگران
ــی و ســرمایه گذران در اوراق قرضــه دولتــی، نمــی  ــداز کننــدگان پول پس ان
ــال 2014،  ــوند. در س ــر ش ــل گی ــه غاف ــد ک ــازه دهن ــود اج ــه خ ــد ب توانن
ــَپن، ترازنامــه فــدرال رزرو را  ”  ــن گریــن اِس رئیــس وقــت فــدرال رزرو، آل
انبانــی از اقــالم آتــش زا نامیــد و پیش بینــی نمــود کــه ســرانجام تــورم بایــد 
ــی همچــون زدن  ــری عموم ــن واگی ــدم ای ــز معتق ــن نی ــد و م ــش یاب افزای

ــورم. ــرای برافروختــن آتــش ت فندکــی اســت ب
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از  امنیــت ســرمایه گذاری   ، درآمــد  گــزارش  بــه 
ــرمایه گذاران  ــه س ــت ک ــی اس ــن مؤلفه های اصلی تری
ــر  ــود در نظ ــادی خ ــای اقتص ــروع فعالیت ه ــرای ش ب
می گیرنــد. در منطقــه غرب آســیا عوامــل غیراقتصادی 
ــای  ــی و عملیات ه ــای نظام ــگ، درگیری ه ــر جن نظی
تروریســتی همان گونــه کــه ویرانی هــای فیزیکــی 
بســیاری بــه همــراه داشــته اند، ریســک سیاســی 

ــد. ــش داده ان ــز افزای ــرمایه گذاری را نی س

اهمیت پوشش ریسک سیاسی �
ژئوپولیتیــک،  یــا  سیاســی  ریســک  از  منظــور 
ــی عوامــل  ــه دلیــل بی ثبات ریســک هایی اســت کــه ب
ــی- ــای امنیت ــت و تنش ه ــاد حاکمی ــا نه ــط ب مرتب

نظامــی بــه وجــود می آیــد. ریســک سیاســی موجــب 
ــک کشــور  ــا بازدهــی ســرمایه گذاری در ی می شــود ت
و ســطح اطمینــان ســرمایه گذاری کاهــش یابــد. 
بســیاری از شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی بــه 
همیــن خاطر از حضور در بازارهای ســودآور کشــورهای 
منطقــه نظیــر ســوریه چشم پوشــی می کننــد. چنانچه 
فعالیــن اقتصــادی فضــای سیاســی را بی ثبــات تلقــی 
ــرخ  ــودن ن ــل پیش بینــی ب ــر قاب ــن تلقــی ب کننــد، ای
بــازده ســرمایه گذاری و قابلیــت دوام سیاســت های 
عمومــی اقتصــادی اثــر منفــی می گــذارد. در نتیجــه به 
عملکــرد بازارهــای مالــی آســیب می زنــد و تخصیــص 

ــد. ــل می کن ــع را مخت مناب

در مقابــل، ثبــات سیاســی موجب کاهش نــا اطمینانی، 
گســترش ارتباطــات و تعامــالت بیــن بنگاه هــا و 
دولت هــای مختلــف، افزایــش امنیــت دارایی هــای 
فیزیکــی و اولیــن شــالوده و پایــگاه بــرای فعالیت هــای 
مولــدی محســوب می شــود کــه جهش هــای اقتصــادی 
ــرای  ــا اج ــد ب ــا می توان ــازد. دولت ه ــن می س را ممک
ســازوکارهای پوشــش ریســک سیاســی، شــرایط ثبات 

سیاســی را بــرای فعالیــن اقتصــادی ایجــاد کننــد.

اهمیــت پوشــش ریســک سیاســی بــرای دولت هــا این 
ــرکت های  ــرای ش ــی ب ــد در بازاریاب ــه بتوانن ــت ک اس
دیگــر،  طــرف  از  باشــند.  موفــق  خــود  متبــوع 
شــرکت های ســرمایه گذار بــا بررســی پوشــش ریســک 
ــان  ــا اطمین ــد ب ــعی دارن ــدف س ــور ه ــی کش سیاس
ــع ســرمایه گذاری در کشــورهای دیگــر  خاطــر از مناف

ــوند. ــد ش بهره من

پوشش ریسک سیاسی به مثابه یک وظیفه  �
دولتی

بســیاری از فعــاالن عرصــه تجــارت بــه دلیــل خطــرات 

ــه ویــژه ریســک های  موجــود در صحنــه بین الملــل، ب
ــن  ــای بی ــور در عرصه ه ــه حض ــی ب ــی، تمایل سیاس
المللــی بــدون دریافــت ضمانــت پوشــش ایــن ریســک 
ندارنــد. از طرفــی شــرکت های خصوصــی بیمــه 
تجــاری بــه دلیــل محدودیــت منابــع و عــدم تمایــل به 
مواجه شــدن بــا ریســک سیاســی، عمومــاً بــه ســمت 
پوشــش ریســک های سیاســی حرکــت نمی کننــد. در 
ایــن حالــت از یــک ســو احســاس نیــاز و تقاضــا بــرای 
پوشــش ایــن نــوع ریســک وجــود دارد ولــی در طــرف 
ــت صــورت  ــن خدم ــرای عرضــه ای ــی ب ــل، اقدام مقاب
ــا کــرد کــه  ــوان ادع ــن شــرایط می ت ــرد. در ای نمی گی

ــازار رخ می دهــد. در صنعــت بیمــه شکســت ب

ــازار اســت  ــازار نشــان دهنده شــرایطی در ب شکســت ب
کــه کمیــت محصــول مــورد تقاضــای مصرف کنندگان 
ــدگان  ــرف تأمین کنن ــده از ط ــن ش ــدار تأمی ــا مق ب
برابــری نــدارد. بــه عبــارت دیگــر زمانــی کــه عرضــه و 
تقاضــا در تعــادل نباشــد شکســت بــازار اتفــاق می افتد. 
ــه در آن  ــت ک ــرایطی اس ــه ش ــازار از جمل ــت ب شکس
ــذا  ــازار می شــوند. ل ــت در ب ــه دخال دولت هــا مکلــف ب
تــالش بــرای رفــع ایــن نگرانــی و افزایش قــدرت مقابله 
ــه  ــی، از جمل ــک های سیاس ــا ریس ــدگان ب صادرکنن
دالیــل دولت هــای جهــان بــرای تأســیس آژانس هــای 
اعتبــار صادراتــی )ECA( بــود. ایــن قبیــل آژانس هــا 
وابســته بــه دولت هــا و متکــی بــه حمایت هــای مالــی 
آن هســتند و اغلــب ریســک هایی را پوشــش می دهنــد 
کــه شــرکت های بیمــه تجــاری تمایلــی بــه پرداختــن 
بــه آن هــا ندارنــد. بــه عنــوان نمونــه، مهم تریــن 
آژانس هــای اعتبــار صادراتــی در دنیــا، شــرکت بیمــه 
ــس  ــن)Sinosure(، آژان ــی چی ــاری و صادرات اعتب
بیمــه صادراتــی روســیه)EXIAR(، شــرکت هرمــس 
بین المللــی  توســعه  آژانــس   ،)Hermes(آلمــان
اســترالیا)AusAID(، دپارتمــان ضمانــت اعتبــار 
ــک صــادرات و واردات  ــا)DFID(، بان ــی بریتانی صادرات
بین المللــی  شــرکت  و   )Ex-Im Bank(آمریــکا

ــتند. ــکا)DFC( هس ــعه ای آمری ــی توس تامین مال

وضعیت پوشش ریسک سیاسی در ایران �
صــادرات  ضمانــت  صنــدوق  نیــز  ایــران  در 
ــی  ــک سیاس ــش ریس ــه پوش ــران)EGFI( وظیف ای
ــواع  ــدور ان ــا ص ــدوق ب ــن صن ــده دارد. ای ــر عه را ب
پوشــش  خدمــات  بیمه نامه هــا،  و  ضمانت نامه هــا 
ریســک سیاســی را ارائــه می دهــد. ارزیابی هــای 
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از وضعیــت ریســک 
ــقف  ــده س ــاخص تعیین کنن ــن ش ــورها اصلی تری کش
ارائــه تســهیالت بــه کشــورها اســت. امــا ارزیابی هــای 
ایــن صنــدوق از وضعیــت ریســک نهادهــا و کشــورها، 

وابســته بــه ارزیابی هــای نهادهــای اعتبارســنجی 
بین المللــی نظیــر OECD، Fitch، Moody’s و 
S&P اســت. بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی ایــران، 
دسترســی بــه داده هــای ایــن نهادهــا بــا دشــواری هایی 
همــراه اســت و از ایــن رو، رونــد ارزیابی هــای صنــدوق 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــر ق ــت صــادرات تحــت تأثی ضمان
مســئله دیگــر ایــن وابســتگی، عــدم لحــاظ مشــترک 
ــی از  ــران و بعض ــان ای ــک ها می ــی از ریس ــودن برخ ب
دیگــر کشــورها در فرآینــد ارزیابــی اســت. بــه عنــوان 
اقتصــادی، ریســک سیاســی  مثــال تحریم هــای 
ــی و  ــوریه، لیب ــمالی، س ــره ش ــران، ک ــورهای ای کش
ــن افزایــش ریســک  ــال را افزایــش داده اســت. ای ونزوئ
بــرای کشــورهای ثالــث محســوس اســت امــا هنگامــی 
کــه نهادهــای تحریــم شــده ایــران بخواهنــد بــا 
نهادهــای تحریــم شــده از ایــن کشــورها مراوده داشــته 
باشــند، بــه علــت دو طرفــه بــودن تحریــم، اثر ریســک 
ــوان  ــاف می ت ــن اوص ــا ای ــود. ب ــی می ش ــم خنث تحری
ادعــا کــرد وابســتگی بــه نهادهــای بین المللــی نتایــج 
بعضــی از ارزیابی هــای صنــدوق ضمانــت صــادرات را بــا 

بزرگ نمایــی همــراه می کنــد.

سقف پوشش ریسک صندوق ضمانت  �
صادرات کافی نیست

ــرای  ــی ب ــام ارزیاب ــن نظ ــه ای ــری ک ــئله دیگ مس
ــت،  ــرده اس ــاد ک ــادرات ایج ــت ص ــدوق ضمان صن
از  اســتفاده  بــرای  ســاختاری  انعطــاف  عــدم 
ظرفیت هــای مقطعــی اســت. بــه طــور خــاص 
ارزیابــی صنــدوق،  نظــام  فعلــی  وضعیــت  بــا 
ــای  ــکان اســتفاده بخــش خصوصــی از فرصت ه ام
ــرات  ــی از تغیی ــده ناش ــود آم ــه وج ــادی ب اقتص
ــوان  ــه عن ــود. ب ــم نمی ش ــه فراه ــی منطق سیاس
مثــال، شــروع دوران بازســازی ســوریه، بســتر 
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی، ســرمایه گذاری 
عمرانــی و افزایــش تجــارت بــا ایــن کشــور را 
مهیــا کــرده اســت. امــا ریســک های سیاســی 
ایــن کشــور، مانــع اصلــی اســتفاده فعالیــن بخــش 
خصوصــی ایــران از بــازار 400 میلیــارد دالری 
ــورت  ــود. در ص ــوب می ش ــوریه محس ــازی س بازس
تأمیــن پوشــش ریســک سیاســی ســوریه، فعالیــن 
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــران مای ــی ای ــش خصوص بخ
کشــور  ایــن  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
می شــوند امــا صنــدوق ضمانــت صــادرات، ســوریه 
ــرار داده و  ــورها ق ــک ترین کش ــروه پرریس را در گ
ــا ایــن  ــه مجمــوع خدمــات در رابطــه ب ســقف ارائ
ــه در  ــرده ک ــن ک ــون دالر تعیی ــور را 50 میلی کش
ــا حجــم ســرمایه های مــورد نیــاز بــرای  مقایســه ب

شــروع ســرمایه گذاری ناچیــز اســت.

پوشش ریسک سیاسی، گلوگاه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
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رضایی:

ربای بانکی، باعث خشــم  مردم
 و کاهش ارزش پول ملی شده است

رضایی:

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
وجــود ربــای بانکــی باعــث خشــم  مــردم و 
کاهــش ارزش پــول ملــی کشــورمان شــده 
ــخیص  ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای است.محس
ــا جمعــی از فعــاالن  مصلحــت نظــام در دیــدار ب
پویــش  اعضــای  و  کارآفرینــان  و  اقتصــادی 
از شــنیدن گزارش هــا  پــس  ربــا«،  »حــذف 
ــع  ــی موان ــود برخ ــاره وج ــا درب ــرات آنه و نظ
اقتصــادی واحدهــای تولیــدی و  در فعالیــت 
صنفــی ناشــی از اجــرای مقــررات بانکــی گفــت: 
پیشــرفت کشــور مســتلزم اصــالح سیســتم 
بانکــی اســت. امــروز از یــک طــرف تــورم، ســیلی 
بــه صــورت مــردم نواختــه اســت، از طــرف دیگر، 
ســود غیرشــرعی و غیــر اقتصــادی شــبکه بانکــی 
ــت. ــیلی زده اس ــدگان، س ــورت تولیدکنن ــه ص ب

ــادی  ــاالن اقتص ــیاری از فع ــت: بس ــی گف رضای
دبیرخانــه  کارشناســی  جلســات  بــه  وقتــی 
ــا جلســات دانشــگاهی مــی  مجمــع تشــخیص ی
ــه جــای اینکــه  آینــد، می گوینــد کــه بانک هــا ب
بــه تولیــد ملــی کمــک کننــد بــه مانعــی تبدیــل 
شــده اند و در تعامــل بــا مــردم و تولیدکننــدگان، 
فقــط منافــع خــود را دنبــال می کننــد، در حالــی 
ــور،  ــاد کش ــد اقتص ــه رش ــی رود ب ــار م ــه انتظ ک
رونــق تولیــد و اشــتغال بیاندیشــند.دبیر مجمــع 
ــاد  ــزود: در اقتص ــام اف ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــرن بیســتم  ــالدی ق ــاد می ــی، از دهــه هفت جهان
کــه تورم هــای بــزرگ را تجربــه کردنــد، بــه ایــن 
ــد از  ــورم را بای ــوع ت ــه موض ــیدند ک ــه رس نتیج
طریــق سیاســت پولــی و کنتــرل نــرخ بهــره حــل 
کننــد و بــرای کاهــش تــورم بایــد نــرخ بهــره را 
پاییــن بیاورنــد. کشــورهای پیشــرفته از آن زمــان 
تــا کنــون کــه قریــب بــه چهــل ســال می گــذرد، 
تــورم را مهــار کرده انــد و بطــور همزمــان، تولیــد 
ــد و  ــه طــور چشــمگیر افزایــش داده ان خــود را ب
ــاره  ــا اش ــیده اند.رضایی ب ــد رس ــش تولی ــه جه ب
بــه تأثیــر ربــا در ســقوط ارزش پــول ملــی، 
ــی  ــول مل ــش ارزش پ ــث کاه ــا باع ــزود: رب اف
ــزی  ــک مرک ــه بان ــا شــده اســت. همانطــور ک م
پــول منتشــر می کنــد، ســایر بانک هــا نیــز 
ــق  ــه خل ــتند. چرخ ــل هس ــول دخی ــق پ در خل
پــول را می توانیــم بــه دو بخــش تقســیم کنیــم. 
پــول بــرون زای پرقــدرت کــه شــامل اســکناس 
و ســکه اســت و توســط بانــک مرکــزی منتشــر 
ــا نقدینگــی کــه از  می شوشــد. و پــول درون زا ی
ــول  ــد. پ ــد می آی ــول در بانک هــا پدی چرخــش پ
ــد  ــی رش ــد مل ــا تولی ــب ب ــر متناس درون زا، اگ
ــی  ــد مل ــه تولی ــی ک ــع کنون ــل مقط ــد )مث نکن
بــا رشــد منفــی مواجــه اســت امــا نقدینگــی در 

حــال رشــد اســت(، از طریــق ســود بانکــی، پــول 
ــده و ارزش  ــر ش ــد منتش ــیر تولی ــالف مس برخ
ــه  ــی ک ــی آورد، درحال ــن م ــی را پایی ــول مل پ
نقدینگــی مفیــد و مؤثــر، بایــد از مســیر افزایــش 
تولیــد و رونــق تولیــد، خلــق شــود.وی بــا اشــاره 
ــار«،  ــول و اعتب ــوع »پ ــا در موض ــه پژوهش ه ب
گفــت: مــردم و تولیــد کننــدگان، کاهــش قــدرت 
خریــد را در ســفره خــود و افزایــش قیمــت مــواد 
ــادی از  ــش زی ــد و بخ ــاس می کنن ــه احس اولی
ایــن پدیــده دردنــاک بــه فجایعــی مرتبــط اســت 
کــه در نهــاد بانــک و بــا ســودهای ربــوی انجــام 
می گیرد.رضایــی بــا انتقــاد از پدیــده »بنــگاه 
داری بانکهــا«، آن را بــه زیــان اقتصــاد ملــی 
کشــورمان دانســت و گفــت: بخشــی از مشــکالت 
اقتصــادی کشــور، از بنــگاه داری بانک هــا برمــی 
راه  بنــگاه و هلدینــگ  بانک هــا،  اکثــر  آیــد. 
انــدازی کرده انــد و تجــارت می کننــد؛ پــول 
را از مــردم می گیرنــد و بــه جــای حمایــت 
ــار  ــاد انحص ــا ایج ــی، ب ــاد مل ــد و اقتص از تولی
دلخــواه  گــذاری  قیمــت  و  پــول  بــازار  در 
ــود  ــع خ ــال مناف ــه دنب ــی، ب ــود بانک ــرخ س ن
ــول در  ــک پ ــس و تمل ــا حب ــا ب هســتند. بانک ه
ــه  ــه صحن ــول ب ــع ورود پ ــود، مان ــای خ بنگاه ه
ــق  ــا متعل ــن پول ه ــوند. ای ــی اقتصــاد می ش واقع
ــی  ــه نوع ــا ب ــا بانک ه ــت ام ــا نیس ــه بانک ه ب
ــردم  ــول م ــا پ ــوداگرانه ب ــه و س ــورد مالکان برخ
ــه  ــق ب ــول متعل ــد پ ــد بدانن ــا بای ــد. بانک ه دارن
ــذار و چــه کســی  ــردم اســت؛ چــه ســپرده گ م
کــه نیــاز مالــی بــرای خــود یــا کارگاهــش دارد و 
ــر از  ــا اگ ــرد. بانک ه ــول را وام گی ــد پ می خواه
ــق  ــه طب ــی ک ــردم نمی ترســند از عذاب خشــم م
ســنت الهــی بــر رباخــوار و جوامــع رباخــوار 
ــازل می شــود، بترســند.دبیر مجمــع تشــخیص  ن
مصلحــت نظــام گفــت: متأســفانه بانــک مرکــزی 
در کنتــرل نقدینگــی بــه وظایــف خــود بــه 
ــال  ــت س ــد. در هش ــل نمی کن ــل عم ــور کام ط
اخیــر نقدینگــی بــه طــرز خطرناکــی بــاال رفــت 
ــار ســال  ــدت چه ــه م ــدا ب ــه ابت ــم ک و دیدی
رقابــت  واقعــی  بازارهــای  در  رقابــت  بجــای 
ــت  ــول از دس ــع آوری پ ــا در جم ــن بانک ه بی
مــردم و کارآفرینــان بــه وجــود آمــد کــه رکــود 
ســنگینی در اقتصــاد ایجــاد کــرد. از طــرف 
ــی  ــا، وقت ــده در بانک ه ــس ش ــول حب ــر، پ دیگ
بــه ســمت تولیــد هدایــت نشــد، منجــر بــه خلــق 
ــق  ــه خل ــر، چرخ ــال های اخی ــد. در س ــول ش پ
ــال  ــا، فع ــا مشــارکت بانک ه ــورس و ب ــول در ب پ
ــا،  ــار بانک ه ــورس در کن ــراً ب ــت. اخی ــده اس ش
شــریک منتشــرکننده پــول شــده اســت و کمــک 

ــورس،  ــد؛ ب ــد نمی کن ــه تولی ــری ب ــدان مؤث چن
ــی  ــه پول ــت. ن ــرده اس ــا ک ــد را ره ــق تولی رون
ــا  ــه بانک ه ــال اول وارد چرخ ــار س ــه در چه ک
ــی  ــه پول ــد و ن ــد گردی ــیر تولی ــد، وارد مس ش
ــد  ــق تولی ــه ســمت رون ــورس شــد، ب کــه وارد ب
هدایــت شــد. ایــن رویــه، برخــالف اصــول 
ــی  ــت های کل ــا سیاس ــت و ب ــاد اس ــم اقتص عل
ــم  ــام معظ ــوی مق ــده از س ــالغ ش ــادی اب اقتص
ــفانه  ــت: متأس ــدارد.وی گف ــنخیت ن ــری، س رهب
بــا دولت هایــی روبــرو هســتیم کــه نــه جهــت و 
ابعــاد سیاســت های کلــی را بــه طــور کامــل درک 
ــد  ــه اجــرای آنهــا دارن ــه اعتقــادی ب می کننــد، ن
ــی را در  ــت های کل ــرای سیاس ــی اج ــه توانای و ن
ــران  ــدان مدی ــره کار در فق ــد. گ ــود می بینن خ
ــا برخــورداری از  ــد و معتقــد اســت کــه ب توانمن
ســالمت اقتصــادی وسیاســی و بــدون بحث هــای 
جناحــی، مشــکالت مــردم و فعــاالن اقتصــادی را 

ــد. ــری کنن پیگی
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 »درآمــد«  براســاس گزارشــی کــه اخیــرا 
ــت  ــا وضعی ــه ب ــار در رابط ــز آم ــط مرک توس
تــورم در دی مــاه منتشــر شــده حکایــت رشــد 

ــی دارد. ــت جالب ــت، روای قیم

ــا  ــت ه ــد قیم ــده، رش ــه ش ــار ارائ ــق آم طب
بــه گونــه ای اســت کــه خانوارهــای ایرانــی در 
ــه  مــاه گذشــته بیــش از 46 درصــد نســبت ب
پارســال بــا افزایــش هزینــه روبــرو شــده اند و 
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق قوانیــن موجود 
تنهــا یکبــار افزایــش حقــوق و دســتمزد بــرای 

کارگــران و کارمنــدان انجــام مــی شــود.

خیز تورم �

افزایــش  از  ایــران  آمــار  داده هــای مرکــز 
ــه  ــد و ب ــر داده ان ــاه خب ــورم در دی م ــرخ ت ن
ــت  ــرای ثب ــه ای ب ــورم نقط ــد ت ــر می رس نظ
ــرا  ــت چ ــته اس ــز برداش ــد خی ــای جدی نرخ ه
ــه  ــبت ب ــاه نس ــه ای در دی م ــورم نقط ــه ت ک
مــاه قبــل حــدود دو پلــه رشــد کــرده اســت. 
طبــق مســتندات در بیــن کاالهــای خوراکــی و 
خدمــات مصرفــی تــورم نقطــه ای گــروه روغــن 
و چربی هــا بــا نــرخ 90 درصــد بیشــترین 
ــز  ــه ای نی ــورم نقط ــن ت ــد را دارد. کمتری رش
در بخــش انــرژی بــا رقــم 15/1 درصــد ثبــت 

شــده اســت.
ــی  ــاه منته ــورم در 12 م ــود ت ــن وج ــا ای ب
ــورم نقطــه ای  ــد ت ــز همانن ــه دی امســال نی ب
ــم  ــه رق ــه آذر ب ــبت ب ــود نس ــه صع ــا دو پل ب
ــه ایــن ترتیــب  ۳2/2 درصــد رســیده اســت ب
بخــش  در  دی  ســاالنه  تــورم  بیشــترین 
حمل ونقــل بــا 65/4 درصــد رخ داده و بخــش 
ــا نــرخ 8/8 درصــد کمتریــن تــورم  ســوخت ب

ــت. ــرده اس ــت ک را ثب
ــه  ــت ک ــه اس ــل توج ــه قاب ــن نکت ــه ای البت
خانوارهــای کشــور در دی مــاه امســال1/8 
ــات  ــت را در کاال و خدم ــش قیم درصــد افزای

مصرفــی تحمــل کرده انــد.
ــم  ــن مه ــار از ای ــز آم ــزارش مرک ــد گ هرچن
پــرده بــر مــی دارد کــه تــورم برخــی از 
ــی  ــی در دی منف ــای مصرف ــای کااله گروه ه
ــز  ــت قرم ــورم گوش ــه ت ــوی ک ــه نح ــده، ب ش
منفــی 8/5 درصــد، گــروه ســوخت منفــی 2/6 
درصــد و ســبزیجات منفــی 0/9 درصــد اســت 
امــا نکتــه مهــم و قابــل توجــه آن اســت کــه با 
وجــود کاهــش تــورم گوشــت قرمــز همچنــان 

ــای  ــبد خانواره ــول در س ــن محص ــهم ای س
ــه  ــت چراک ــز اس ــیار ناچی ــد بس ــم درآم ک
ــد  ــاف خری ــری کف ــد کارگ ــوق و درآم حق
گوشــت کیلویــی 120 هــزار تومــان را نمــی 
ــاه  ــر ۳ م ــر هــم بدهــد شــاید ه دهــد و اگ

ــار باشــد. یکب
رشــد بیــش از 8 درصــد لبنیــات در دی مــاه 
هــم حکایــت جالبــی دارد از ایــن نظــر کــه 
در ایــن مــاه بیشــترین افزایــش قیمــت نیــز 
بــا رقــم 8/7 درصــد در گــروه لبنیــات اتقــاق 
ــه  ــروه ن ــن گ ــاده اســت و محصــوالت ای افت
ــر  ــکل غی ــه ش ــار ب ــن ب ــه چندی ــار ک یکب
ــی را  ــورم و گران ــور ت ــمی ج ــمی و رس رس
ــر  ــدون درنظ ــده اند. ب ــر ش ــیده و گرانت کش
ــره  ــه از آب هــم ک ــن فروشــندگانی ک گرفت
ــه  ــم نظارتی،ب ــه ک ــن بره ــد و درای میگیرن
ــود  ــی خ ــی در پ ــای پ ــی ه ــران فروش گ
ــه  ــی ک ــدی و مهم ــه کلی ــد نکت ــه دادن ادام
ــای  ــرل ه ــه کنت ــت ک ــود دارد آن اس وج
متولیــان کــه ازآن دم می زننــد، چطــور 
را  تــورم  ایــن حجــم  نتوانســته جلــوی 
بگیــرد در حالــی کــه جلــوی رشــد دالر تــا 

ــت! ــه اس ــان را گرفت ــزار توم 50 ه
ــس کل  ــی رئی ــر همت ــی روزهــای اخی ط
بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه »برخی ســال 
97 پیــش بینــی کــرده بودنــد کــه نــرخ دالر 
ــان برســد؛ ضمــن اینکــه  ــزار توم ــه 50 ه ب
اگــر مــا برنامــه هــای جلوگیــری از ارزپاشــی 
را اجــرا نمی کردیــم، قیمــت دالر بــه حــدود 
ــاالی 120  ــه ب ــورم ب ــان و ت ــزار توم 50 ه
ــگی  ــر همیش ــید« از تدابی ــی رس ــد م درص
و کارشناســی بانــک مرکــزی در کنتــرل 
ــی  ــاق در حال ــن اتف ــرداد و ای ــا خب قیمت ه
رخ داد کــه براســاس گــزارش مرکــز آمــار در 
آذر تــورم ماهانــه دو درصــد، تــورم نقطــه ای 
ــورم ســاالنه ۳0/5 درصــد  44/8 درصــد و ت

گــزارش شــد.

35 درصد جمعیت زیر خط فقر �

ــر کل دفترمطالعــات  موســی شــهبازی، مدی
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  اقتصــادی 
ایــران دربــاره وضعیــت اقتصــادی و معیشــت 
ــه  ــا ب ــر در کشــور م ــرخ فق ــت: ن ــردم گف م
حــدود ۳5 درصــد رســیده اســت یعنــی ۳5 
ــد. درصــد مــردم زیــر خــط فقــر قــرار دارن

وی بــا بیــان اینکــه در دهک هــای یــک 

گزارش
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ــن  ــح داد: میانگی ــت توضی ــه اس ــش یافت ــری کاه ــرف کال ــا ۳ مص ت
مصــرف کاالهــا در ســال های اخیــر کاهــش زیــادی داشــته اســت بــه 
طوریکــه در دهــک هــای یــک تــا ۳، مصــرف کالــری کاهــش یافتــه و 
همچنیــن مصــرف گوشــت کاهــش یافتــه و تبدیــل بــه مصــرف مــرغ 

و تخــم مــرغ شــده اســت.
ــن ســه دهــک را  ــز توســط ای شــهبازی مصــرف ســرانه گوشــت قرم
تنهــا »25 گــرم در مــاه« اعــالم کــرد و گفــت: از آبــان 98 تــا آبــان 
99، قیمــت مــرغ 84 درصــد و تخــم مــرغ 88 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت کــه همیــن امــر نیــز تهدیــدی بــرای مصــرف ایــن دو محصــول 

اســت.
ــا حــذف شــدن  ــری قیمت هــا ب ــا بیــان اینکــه »افزایــش ۳ براب وی ب
ارز 4200 تومانــی شــدنی نیســت« ادامــه داد: تــورم دالیــل مختلفــی 
ــی از  ــورم برخ ــد. ت ــی کن ــی م ــیرش را ط ــود مس ــاد خ دارد و اقتص
کاالهایــی کــه از ارز 4200 تومانــی اســتفاده کرده انــد حتــی در برخــی 
ــم  ــس تصمی ــوده و الزم اســت مجل ــا ب ــع بیشــتر از ســایر کااله مواق
ــی  ــده نهای ــرف کنن ــود مص ــه خ ــرده و ب ــذف ک ــا را ح ــرد و آنه بگی

مســتقیم اعطــا کنــد.
نگاه کارشناسی به خط فقر �

طبــق تحقیقــی کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس انجــام داده و نتایــج 
ــه شــکل  آن منتشــر شــده اســت ،خــط فقــر در ســال های 97و 98ب
چشــمگیری افزایــش داشــته اســت. درســال 98 خــط فقــر در تهــران 
4 میلیــون و 500هــزار تومــان اعــالم شــده و در ســایر نقــاط کشــور 
هــم خــط فقــر 2میلیــون تومــان عنــوان شــده اســت. ایــن در حالــی 
ــر  ــم زی ــال 99ه ــی در س ــری حت ــوق کارگ ــل حق ــه حداق ــت ک اس
ــراد شــاغل در شهرســتان ها  ــان اســت . بســیاری از اف ــون توم 2میلی

عمــال بــا دریافــت حداقــل حقــوق کارگــری در زیــر خــط 
ــد. ــی می کنن ــر زندگ فق

ــت  ــو هیئ ــرا کریمی،عض ــه را زه ــن نکت ای
و  کــرده  مطــرح  دانشــگاه  علمــی 

میگویــد: »در ســال 99 بســیاری از 
پژوهش هــا نشــان داده کــه خــط 
فقــر در تهــران بــه 10میلیــون 
تومــان رســیده اســت. هزینــه 
اجــاره مســکن و خــوراک و… 
ــه  ــرد ک ــمتی ب ــه س ــرایط را ب ش
شــاهد مهاجــرت افــراد بــه حومــه 
ــر  ــن ام ــه همی شــهر هســتیم، ک
اجــاره،  برهزینــه  عــالوه  هــم 

ــل  ــل و نق ــه دوری راه و حم هزین
ــر خانواده هــا تحمیــل  و… را نیــز ب

هســتیم  شــاهد  تقریبــا  و  کــرده 
طبقــه متوســط در حــال نزدیــک شــدن 

ــه طبقــه فرودســت اســت. طبــق آمارهــای منتشــر شــده بیــش از  ب
50 درصــد از خانواده هایــی کــه زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد حداقــل 
یــک نفرمشــغول بــه کار دارنــد امــا مشــکل، درآمــد پاییــن ایــن فــرد 
شــاغل اســت کــه درآمــدش کفــاف هزینه هــا را نمی دهــد و خانــواده 

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــط فق ــر خ در زی
ــه مــرز 45 درصــد رســیده  ــا وجــود ایــن مــوارد حــال کــه تــورم ب ب
و روز بــه روز ارقــام جدیــد در ایــن خصــوص ثبــت مــی شود،ســوال 
مهــم و کلیــدی آن اســت کــه متولیــان همچــون بانــک مرکــزی چــه 
ــی آن در  ــود عمل ــه نم ــد ک ــن خصــوص انجــام داده ان ــی درای اقدامات
اقتصــاد کشــور و معیشــت مــردم دیــده نمــی شــود و هــر روز بــر رقــم 
تــورم افــزوده و ســفره معیشــت مــردم کوچــک تــر مــی شــود؟اگر آن 
طــور کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی اذعــان دارد اقدامــات ســکان دار 
اصلــی نظــام بانکــی کشــور منجــر بــه کنتــرل نــرخ دالر و جلوگیــری 
ــه  ــر آنچ ــت، اگ ــده اس ــان ش ــزار توم ــرز 50 ه ــه م ــیدن آن ب ازرس
همتــی مــی گویــد عملیاتــی شــده باشــد؛ بایــد ایــن اقدامــات اثــرات 
ــید  ــم رس ــان ه ــزار توم ــرز 21 ه ــه م ــه دالر ب ــی ک ــود را در زمان خ
ــه  ــار برنام ــه در کن ــن نشــد بلک ــا چنی ــه تنه ــا ن ــی شــد ام ــده م دی
ریــزی بــرای افــت دالر،همچنــان رشــد قیمــت و گرانــی رویــه ســابق 
ــان  ــردم عی ــود در معیشــت م ــی از بهب ــه و نمای خــود را پیــش گرفت
ــی  ــی م ــه همت ــور ک ــات آن ط ــن اقدام ــر ای ــال اگ ــت. ح ــده اس نش
ــد  ــی مان ــی م ــه باق ــدارد؛ مســئله مهمــی ک ــی ن ــای بیرون ــد نم گوی
ــه شــفاف  آن اســت کــه همتــی و ســایر متولیــان مربوطــه نســبت ب

ســازی هــر چــه بیشــتر درایــن زمینــه اقــدام کننــد ،شــاید آن طــور 
کــه گمــان میکننــد اقــدام عملــی در کار نبــوده اســت.

ادامه گزارش
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b  همسایه کشورهای  خادمی:  محمد 
توان تولید برق را به شکل انبوه ندارند و فرصت 

مناسبی برای صادرات برق ایران به کشورهای دیگر فراهم 
است، به عبارتی جایگزین خوبی برای فروش نفت و گاز به دلیل 

تحریم ها به حساب می آید.

از همین رو در چند سال اخیر اقداماتی برای صادرات برق کشورمان به کشورهای دیگر انجام 
شده است تا هم جلو خام فروشی گرفته شود و هم اینکه ارزش افزوده مطلوب تری در زمینه تولید و 

فروش برق صورت گیرد و همچنین بازار مصرفی آن پر مشتری تر است؛ اما آن طور که باید با پتانسیل موجود 
در کشور کارنامه درآمد صادرات برق قابل قبول نبوده و طبق آمارها تنها زیر یک میلیارد دالر درآمد صادرات برق از 

بازار پر مصرف انرژی خلیج فارس از آن ایران شده است؛ برای بررسی این موضوع به سراغ »رضا پدیدار« رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی تهران رفته ایم.

30 درصد تولید برق افزایش یافته است �

دیپلماسی  یک  و  کرد  استفاده  بخش خصوصی  از  باید  صادرات  به  بخشیدن  رونق  برای  که  این هستم  به  معتقد  بنده  گفت:  باره  این  اودر 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی 

ی با درآمد مطرح کرد؛
اختصاص

صادرات برق نیازمند حضور بخش خصوصی 
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اقتصادی و تجاری تعریف کرد که 
باید کشورها  در این دیپلماسی ها 
و اتحادیه های تجاری اقتصادی را 
در حوزه انرژی و برق شناسایی می 
کردیم و از طریق شرکت های بین 

المللی برق را صادر می کردیم.

»پدیدار« افزود: بهترین مسیر برای 
دور زدن تحریم ها ارتباط با شرکت 
های بین المللی برای صادرات برق 
ضربه  از  یکی  متاسفانه  که  است 
برق  صادرات  زمینه  در  که  هایی 
ایجاد شده است مربوط به این بود 
انجام  دولتی  را  برق  صادرات  که 
داده ایم و اگر هم از بخش خصوصی 
از بخش خصوصی  استفاده کردیم 
داخلی استفاده کردیم و تمایلی به 
این نداشته ایم که شرکت های بین 
المللی برای صادرات انرژی را وارد 
ها  تحریم  زمینه  در  تا  کنیم  کار 
به  خارجی  های  از شرکت  بتوانیم 
را  برق  صادرات  کار  واسطه  عنوان 
به اجرا در آوریم و این شرکت های 
ایران  برق  صادرات  قدرت  خارجی 

را باال می برند.

اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
خاطر  ادامه  در  تهران  بازرگانی 
برق  حاضر  حال  در  کرد:  نشان 
تولید کشور بیش از میزان مصرف 
است و خوشبختانه در 5 سال اخیر 
توانسته ایم تولید برق را ۳0 درصد 
دهنده  نشان  این  و  دهیم  افزایش 
این است که توجه بسیار خوبی به 
تولید و صادرات برق صورت گرفته 

است.

تولید و مصرف سلیقه ای  �
نباید باشد

از مشکالت  یکی  وی تصریح کرد: 
بی  به  مربوط  داخلی   مصرف 
نمونه  برای  است،  مصرف  برنامگی 
بنگاه  به  ای  برنامه  تولیدکنندگان 
دهند  نمی  ارائه  مصرف  های 
پیک  زمان  در  هند  مانند  کشوری 

که  کند  می  اعالم  خانگی  مصرف 
شرکت ها و کارخانه ها در آن زمان 
مصرف نکنند به عبارتی ما نتوانسته 
ایم در زمینه انرژی فرهنگ سازی 
خوبی انجام دهیم، البته کمیسیون 
و  ها  برنامه  بازرگانی  اتاق  انرژی 
توسعه  برای  را  خوبی  پیشنهادات 
داده  انجام  کشور  برق  صادرات  و 
است، برای نمونه ما پیشنهاد داده 
ایم که شرکت های برق منطقه ای 
صادراتی  کنسرواسیون  یک  کشور 
و  دهد  قرار  کار  دستور  در  را  برق 
در اینجا دولت نقشی نداشته باشد 
در  کمبود  مشکل  میان  این  در  و 

عرضه و تقاضا برطرف می شود.

برق  تولید  میزان  گفت:  »پدیدار« 
در کشور مشخص است، اما میزان 
افزایش  زمانی  بازه  در یک  مصرف 
برهم زدگی  باعث  و  کند  پیدا می 
تعادل بازار چه در بازار داخلی و چه 
در بازار صادراتی می شود، در اینجا 
مردم نقش بسیار مهمی در تعادل 
که  نباشد  ناگفته  البته  دارند  بازار 
در  ها  دولتی  ردپای  اوقات  گاهی 
در  برق  بازار  تعادل  زدگی  هم  بر 
کشور وجود دارد و برق را با مجوز 
در مسیری مانند تولید بیت کوین 
می برند و این نوع خال ها خاموشی 
دنیا  در  آورد،  می  وجود  به  را 
صادرات  و  مصرف  تولید،  موضوع 
و  ندارد  وجود  ای  سلیقه  به شکل 
باید هدفمند برای تولید، مصرف و 

صادرات گام برداریم.

اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی تهران برای توسعه صنعت 
برق و صادرات آن این طور عنوان 
کرد: پارلمان بخش خصوصی مانند 
سندیکای  بازرگانی،  های  اتاق 
نهادهای  همچنین  و  برق  صنعت 
ها  دولتی  مانند  گذاری  سیاست 
تولید  توانند مسیر  هستند که می 
بر  بنده  دهند،  رونق  را  صادرات  و 
این باور هستم که صندوق صادرات 

دهیم،  تشکیل  باید  انرژی  و  برق 
و  تولید  که  زمانی  صندوق  این 
می  مواجه  مشکل  با  برق  صادرات 
تامین  مالی  لحاظ  از  بتواند  شود 
توانیم شرکتهای  و حتی می  شود 
کنیم  شناسایی  را  ای  منطقه  برق 
شرکت  آن  و  کنیم  دهی  امتیاز  و 
دارند  کمتری  امتیاز  که  برق  های 
علت یابی در کم کاری شان کنیم 
برطرف کنیم  را  و  مشکالت شان 
کشور  در سطح  را  تولید  میزان  تا 

باال ببریم.

در تولید برق از طریق  �
تجدید پذیر کم کار 

هستیم

از  دیگر  یکی  شد:  یادآور  او 
و  تولید  در  موجود  مشکالت 
است  این  به  مربوط  برق  صادرات 
که شرکت ها هنوز کامال خصوصی 
و  دولتی  نیمه  همچنان  و  نیستند 
شرکت  اگر  و  هستند  خصولتی 
به  برق  صادرات  و  تولید  های 
توانند  می  برسند  کامل  استقالل 
ارائه می  برنامه هایی را که دولت 
دهد را به درستی پیاده کنند، در 
نقش راه توسعه صنعت برق پیش 
بینی شده از سال 1۳99 تا 1404 
قدرت  افزایش  سال   5 مدت  طی 
شده  گرفته  نظر  در  برق  عرضه 

است.

کرد:  خاطرنشان  پدیدار«   «
توسعه  برای  ملی  عزم  متاسفانه 
پذیر  تجدید  های  انرژی  تولید  و 
وجود ندارد، این در حالی است که 
به خصوص  و  پیشرفته  کشورهای 
دهه  دو  ریزی  برنامه  ها  اروپایی 
و  پاک  های  انرژی  تولید  برای 
فسیلی  های  انرژی  نکردن  تولید 

را در دستور کار دارند.

در  کشور  ماندگی  عقب  علت  وی 
تجدید  های  انرژی  تولید  توسعه 
کرد:  عنوان  طور  این  را  پذیر 

سرمایه گذاری در این بخش بسیار 
دیگر  از سوی  و  عمل شد  ضعیف 
زیرساخت های توسعه انرژی های 
فراهم  دولت  توسط  پذیر  تجدید 
بخشی  در  همچنین  است،  نشده 
از امکانات و تکنولوژی های انرژی 
ایران  داخل  در  پذیر  تجدید  های 
باید  بومی سازی صورت نگرفته و 
فراهم  تجهیزات  این  واردات  با 
بخشی  نباشد  ناگفته  البته  شود؛ 
شرایط  به  ها  کاری  کم  این  از 
کشور  اقتصاد  به  که  تحریمی 

تحمیل شده مربوط می شود.

اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی تهران افزود: عمده انرژی 
های تجدید پذیر در ایران مربوط 
است  خورشیدی  های  انرژی  به 
گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  که 
زمین  بادی،  مانند  ها  انرژی  سایر 
گرمایی و...به دلیل سرمایه گذاری 
نشدن این طرح ها به اجرا نرسیده 
که  هستم  باور  این  بر  بنده  است؛ 
فسیلی  زیاد  منابع  وجود  دلیل  به 
در ایران این امکان وجود ندارد که 
نو و تجدید  انرژی های  از  بتوانیم 

پذیر بهره مندی الزم را ببریم.

سوال  به  پاسخ  در  »پدیدار« 
چه  اینکه  درباره  ما  خبرنگار 
تولید  که  دارد  وجود  راهکاری 
رونق  پذیر  تجدید  های  انرژی 
گفت:  باشد؟  داشته  بیشتری 
گذاران  سرمایه  از  باید  دولت 
سرمایه  برای  خصوصی  بخش  و 
سپس  و  کند  حمایت  گذاری 
خریداری  نقد  را  آنها  تولیدات 
تواند  می  دولت  همچنین  کند؛ 
اندک  سود  با  بانکی  تسهیالت 
وارد  که  خصوصی  بخش  برای 
نظر  در  شوند  می  فعالیت  این 
که  این  تر  مهم  همه  از  و  گیرد 
برای  نیز  زیست  محیط  سازمان 
همراه  پاک  های  انرژی  توسعه 

شود.
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واردات از دالیل نوسان های نرخ ارز نیست  

ــی  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
بخــش  کــه  نقدینگــی  گفــت:   تهــران 
مهــم آن ناشــی از کســری بودجــه یــا 
از  اســت،  حجیــم  ســاالنه  بودجه هــای 
تضعیــف  و  نقدینگــی  افزایــش  دالیــل 

ارزش پــول ملــی اســت.

افشــین کالهــی، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
بازرگانــی در خصــوص نوســانات نــرخ ارز اظهــار 
کــرد: در همــه اقتصادهــا نــرخ ارز عاملــی مهــم 
اســت، امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه 
ــه  ــد ک ــه ای نباش ــه گون ــرخ ارز ب ــان های ن نوس
پیش بینی هــای تولیــد و فرآینــد صــادرات و 
ــی  ــرات منف ــت تاثی ــارت را تح ــا تج واردات ی

خــود قــرار دهــد.
ــترین  ــا بیش ــور م ــه در کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــر از موضوع ــرخ ارز متاث ــانات ن ــل نوس عام
سیاســی اســت، گفــت:  نقدینگــی نیــز از جملــه 
ــری  ــار تاثیرپذی ــه در کن ــت ک ــی اس موضوعات
نــرخ ارز از عوامــل بیرونــی موجــب کاهــش 
ــای  ــر ارزه ــور در براب ــول کش ــری پ ــرخ براب ن
خارجــی شــده اســت. اگــر کشــور اقتصــاد 
باثباتــی داشــته باشــد نوســان های نــرخ ارز 

ــت. ــد داش ــدت نخواه ــز ش نی
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  کالهــی 

تاثیرپذیــری اقتصــاد از نوســان های نــرخ ارز 
می توانــد بــه دلیــل وابســتگی زیــاد بــه واردات 
ــا ایــن نظــر  مــواد اولیــه باشــد، اظهــار کــرد:  ب
موافــق نیســتم و اینکــه مطــرح شــود کــه 
وابســتگی بــه واردات از دالیــل نوســان های 
ــورهای  ــت. کش ــت نیس ــت، درس ــرخ ارز اس ن
ــادی هســتند کــه مــواد اولیــه خــود را وارد  زی
می کننــد، امــا در فرآینــد تولیــد ارزش افــزوده 

می دهنــد. افزایــش  را  آن 
بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
تهــران خاطرنشــان کــرد: بایــد شــرایطی را 
ــه  ــد ب ــی بتوان ــش خصوص ــا بخ ــرد ت ــم ک فراه
راحتــی تولیــد ثــروت کنــد و در آن زمــان 
ــرخ ارز را  ــه ن ــتگی ب ــوان وابس ــه می ت ــت ک اس
ــود،  ــر ش ــد دو براب ــش داد. واردات می توان کاه
ــر  ــا ســه براب ــل صــادرات نیــز دو ت امــا در مقاب

ــود. ش
مــا  کــه  اســت  طبیعــی  تاکیدکــرد:  وی 
ــیم  ــا باش ــه کااله ــده هم ــم تولیدکنن نمی توانی
ــود  ــز وارد ش ــا نی ــی از کااله و الزم اســت برخ
و اصــال ممکــن اســت در تولیــد آن مزیــت 
نســبی نداشــته باشــیم. چهــل ســال اســت 
امــا  ایــن سیاســت را در پیــش گرفته ایــم، 
بایــد بدانیــم مزیــت مــا در تولیــد چــه کاالهــا 
ــزوده  ــاد ارزش اف ــا ایج ــت و ب ــی اس و تولیدات

ــرد. ــروت ک ــق ث ــب خل مناس
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  کالهــی 
ــرخ ارز  ــر ن ــه اث ــا چگون ــق دنی ــای موف اقتصاده

ــار  ــد، اظه ــرل می کنن ــود را کنت ــر اقتصــاد خ ب
کــرد:  در ایــن کشــورها برنامه ریــزی بــرای 
تولیــد و اســتراتژی مناســب وجــود دارد و قطعــا 
ــد.  ــد نمی کنن ــود تولی ــز خ ــا را نی ــه کااله هم
تکنولــوژی  صاحــب  کشــورهای  در  حتــی 
بســیاری از تولیــدات آنهــا در کشــور خودشــان 
ــعه،  ــق، توس ــا تحقی ــرد و تنه ــورت نمی گی ص
تولیــد دانــش و تکنولــوژی در کشــور آنهــا 
ــا محصــول  صــورت می گیــرد و تولیــدآن کاال ی

را بــه کشــورهای دیگــر می ســپارند.

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران 
ــی  ــورم راهکارهای ــرل ت ــرد: کنت ــان ک خاطرنش
ــر  ــت تاثی ــود تح ــال ش ــم دنب ــر ه ــه اگ دارد ک
بودجه هــای  کســری  و  حجیــم  بودجه هــای 
ابزارهــا  و  راهکارهــا  ایــن  و آشــکار  پنهــان 

می شــوند. بی اثــر  و  خنثــی 

نقدینگی که بخش مهم آن 
ناشی از کسری بودجه یا 

بودجه های ساالنه حجیم است، 
از دالیل افزایش نقدینگی و 
تضعیف ارزش پول ملی است.

باید شرایطی را فراهم کرد تا 
بخش خصوصی بتواند به راحتی 
تولید ثروت کند و در آن زمان 

است که می توان وابستگی به نرخ 
ارز را کاهش داد. واردات می تواند 

دو برابر شود، اما در مقابل 
صادرات نیز دو تا سه برابر شود.
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اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اظهــار داشــت: اگــر نتوانیــم 
بــا دولــت جدیــد آمریــکا مذاکــره و بــه توافق برســیم 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه دوبــاره انتظــارات تورمی 
اوج بگیــرد کــه آن موقــع حجــم نقدینگــی ســه هــزار 
هــزار میلیــارد تومانــی بــا افزایــش ســرعت گــردش 
پــول، دوبــاره تــورم را افزایــش خواهــد داد. بعبــارت 
ــد آن  ــا رون ــم منته ــورم را داری ــکل ت ــا مش ــر م دیگ
بســتگی بــه انتظــارات تورمــی دارد یعنــی اگــر ایــن 
ــز افزایشــی  ــورم نی ــرخ ت ــرد ن انتظــارت شــدت بگی

ــس. ــود و برعک می ش

ــورد  ــا در م ــا ایلن ــو ب ــدری در گفت وگ ــران ن کام
دارایی هــای  خالــص  درصــدی  افزایــش 17.8 
ــار داشــت: یکــی از  ــک مرکــزی اظه خارجــی بان
ــر  ــه منج ــزی ک ــک مرک ــای بان ــالم دارایی ه اق
ــن رشــد  ــی می شــود همی ــه پول ــش پای ــه افزای ب
خالــص دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی 
ــت  ــه دول ــری بودج ــل کس ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــرای تامیــن بخشــی از  روی داده، یعنــی دولــت ب
کســری بودجــه خــود از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی اســتفاده کــرده اســت. ســازوکار ایــن فرآیند 
ــعه در  ــدوق توس ــر صن ــه ذخای ــت ک ــه اس اینگون
ترازنامــه بانــک مرکــزی می نشــیند و خالــص 
دارایی هــای خارجــی آن افزایــش می یابــد؛ در 
ــن همــان  ــرد کــه ای ــال می گی ــت ری ازای آن دول

ــول اســت. ــا چــاپ پ ــی ی ــه پول رشــد پای
ــکان  ــن ام ــته ای ــا در گذش ــه داد: منته وی ادام
بــرای بانــک مرکــزی وجــود داشــت کــه ارزهــای 
صنــدوق توســعه ملــی را در بــازار بفروشــد و پایــه 
پولــی ایجــاد شــده را جمــع آوری کنــد کــه 
اصطالحــا عملیــات خنثــی ســازی گفتــه میشــود. 
امــا در شــرایط تحریــم کــه منابــع صنــدوق بلوکه 
شــده و فعــال قابــل اســتفاده نیســت ایــن عملیــات 
میســر نبــوده لــذا پایــه پولــی رشــد داشــته اســت 

کــه اثــرات و تبعــات تورمــی خواهــد داشــت
ایــن کارشــناس اقتصــادی در مــورد عبــور حجــم 
ــان  ــارد توم نقدینگــی از مــرز ۳ هــزار هــزار میلی
گفــت: کامــال بدیهــی اســت کــه ایــن رشــد نیــز 

دارد کــه  تورمــی  تاثیــر 
روزانــه آن را احســاس مــی 

کنیــم. منتهــا در شــرایط کنونــی 
ــر  ــه اگ ــده ک ــته ش ــی کاس ــارات تورم از انتط

ــد، نقدینگــی  مجــددا ایــن انتظــارات افزایــش یاب
ــد  ــی مانن ــش در بازارهای ــه چرخ ــروع ب ــز ش نی
ــد  ــه پیام ــرد ک ــد ک ــودرو و ارز خواه مســکن، خ
آن افزایــش تــورم در بــازار کاال و خدمــات اســت.

ــال را  � ــردش ری ــرعت گ ــدن، س ــاب بای انتخ
ــش داد کاه

نــدری ادامــه داد: االن شانســی کــه مــا داریــم 
ــی  ــکا، اندک ــات آمری ــل انتخاب ــه دلی ــه ب اینک
ــی  ــده  و بنوع ــته ش ــی کاس ــارات تورم از انتظ
ســرعت گــردش پــول و حجــم مبــادالت در 
ــات  ــه دلیــل ایــن انتخاب بازارهــای ســوداگرانه ب
ــی رود  ــال م ــون احتم ــت چ ــه اس ــش یافت کاه
ــز  ــد آن نی ــه پیام ــود ک ــا آزاد ش واردات کااله

ــت. ــی اس ــارات تورم ــش انتظ کاه
دولــت  بــا  نتوانیــم  اگــر  متذکــر شــد:  وی 
ــیم  ــق برس ــه تواف ــره و ب ــکا مذاک ــد آمری جدی
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه دوبــاره انتظــارات 
تورمــی شــدت اوج بگیــرد کــه آن موقــع حجــم 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــزار ه ــه ه ــی س نقدینگ
بــا افزایــش ســرعت گــردش پــول، دوبــاره 
ــر  ــارت دیگ ــد  داد. بعب ــش خواه ــورم را افزای ت
ــد آن  ــا رون ــم منته ــورم را داری ــکل ت ــا مش م
ــه انتظــارات تورمــی دارد یعنــی اگــر  بســتگی ب
ــز  ــورم نی ــرخ ت ــرد ن ــدت بگی ــارت ش ــن انتظ ای

برعکــس. و  افزایشــی می شــود 
ــرم  ــه نظ ــرد: ب ــان ک ــاددان خاطرنش ــن اقتص ای
ــورم  ــا ت ــود م ــته ش ــز برداش ــا نی ــر تحریم ه اگ
ــه  ــد س ــدت آن مانن ــا ش ــم داشــت ام را خواهی
ــز ریشــه در  ــود و آن نی ــد ب ــر نخواه ــال اخی س
کاهــش انتظــارات تورمــی دارد. اگــر مــردم 
احســاس کننــد گشایشــی روی خواهــد داد 
ــود،  ــره ش ــط تی ــر رواب ــش و اگ ــارات کاه انتظ

ــد. ــی یاب ــش م ــارات افزای ــن انتظ ای

ــورت  ــورم در ص ــرخ ت ــش ن ــورد کاه ــدری در م ن
ــورم را  ــده ت ــا در آین ــت: م ــا گف ــم ه ــع تحری رف
خواهیــم داشــت منتهــا اگــر رابطــه مــا بــا آمریــکا 
بهبــود یابــد از شــدت آن کاســته و احتمــاال بــه زیر 
20 درصــد ســقوط کنــد امــا اگــر روابــط اصــالح 
ــال شــود، در  ــر اعم ــای دیگ ــم ه ــا تحری نشــود ی
ــارات و  ــر انتط ــال اخی ــه س ــد س ــورت مانن آن ص
در نتیجــه نــرخ تــورم نیــز شــدت خواهــد گرفــت.

براســاس ایــن آمارهــا، بــه طــور کلــی دارایــی های 
بانــک مرکــزی در آذر مــاه امســال 92۳9.9 هــزار 
میلیــارد ریــال بــود که ایــن میــزان در آذر مــاه 98 
رقــم 7684.0 هــزار میلیــارد ریالــی را ثبــت کــرد و 

حاکــی از رشــد 20.2 درصــدی اســت.
دارایــی هــای خارجــی بانــک مرکــزی در آذر مــاه 
ــال رســید کــه  ــه 5824.6 هــزار میلیــارد ری 99 ب
رشــد 17.8 درصــدی را نســبت بــه آذر مــاه ســال 
ــای  ــی ه ــزان دارای ــاند. می ــت رس ــه ثب ــته ب گذش
ــه  ــبت ب ــال نس ــاه امس ــزی در آذرم ــک مرک بان
ــراه  ــدی هم ــد 8.6 درص ــا رش ــم ب ــفند 98 ه اس

ــود. ب
ــاه 1۳99، نقدینگــی  ــان آذرم ــن در پای همچنی
ــفند  ــه اس ــبت ب ــدی نس ــد 26.6 درص ــا رش ب
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــم ۳1۳00.2 ه ــه رق 98 ب
ــر  ــی ب ــزان از نقدینگ ــن می ــت. ای ــیده اس رس
ــول  ــامل پ ــده ش ــکیل دهن ــزای تش ــب اج حس
ــول، دو  ــش پ ــه در بخ ــت ک ــول اس ــبه پ و ش
در  مســکوک  و  »اســکناس  مجموعــه  زیــر 
ــداری«  دســت اشــخاص« و »ســپرده هــای دی
را داریــم کــه در پایــان آذرمــاه 99، هــر کــدام 
51 درصــدی  5 و  افزایــش  بــا  ترتیــب  بــه 
ــه  ــده اند و ب ــه ش ــفند 98 مواج ــه اس ــبت ب نس
ــال  ــارد ری ــام 642.2 و 5528.1 هــزار میلی ارق

ند. رســیده ا

آینده نرخ تورم بستگی به 
رابطه با آمریکا دارد

کامران ندری:
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حجت اهلل عبدالملکی:

کشور  اقتصادی  نظام 
همان نظام قبل از انقالب اســت

ه  نشــگا ا د علمــی  هیئــت  عضــو   ، لملکــی ا عبد
ه  ر و د ر  د نه  ــفا س متا  : ــت گف  ) ع ( ق  د ــا ص م  ــا م ا
ه  ز ــو ح ر  د ــی  ب نقا ا می  ــا س ا ب  ــا نق ا ز  ا ــد  بع

. ــت س ا ه  د ــا نیفت ق  ــا تف ا ر  ــو کش ی  د ــا قتص ا

حجــت اهلل عبدالملکــی ضمــن اشــاره بــه اینکه 
در ایــران یــک انقــالب سیاســی صــد درصــد و 
ــدی  ــا 60 درص ــی 50 ت ــالب فرهنگ ــک انق ی
انجــام شــده اســت، افــزود: شــوربختانه از حیث 
ــای  ــل ه ــان روی ری ــور همچن ــادی کش اقتص
ــالب  ــل از انق ــا در دوران قب ــی ه ــه آمریکای ک
بــرای ایــن مــرز و بــوم گذاشــته انــد در حــال 

حرکــت اســت.
ــبختانه در  ــت: خوش ــن اظهارداش وی همچنی
زمینــه سیاســی و امنیتــی در کشــور انقــالب 
ــوز  ــا در بحــث اقتصــادی هن ــاده ام ــاق افت اتف

ــه اســت. ــی صــورت نگرفت انقالب

ــن اســتاد دانشــگاه و کارشــناس اقتصــادی  ای
گفــت: وقتــی صحبــت از تعامــل بــا دنیــا مــی 
شــود دســتگاه دیپلماســی خارجی و مســئوالن 
حــوزه نفــت و دولتــی کشــور تمام تــالش خود 
را مــی کننــد تــا نفــت بیشــتری بفروشــند چرا 
ایــن مســئله یکبــار بــرای همیشــه در کشــور 
حــل و فصــل نمــی شــود. در حالــی کــه همــه 
ــد  ــی دانن ــی م ــی و خارج ــان داخل کارشناس
ــت بجــای صــادرات نفــت خــام روی  اگــر دول

صــادرات فــرآورده هــای نفتــی متمرکــز شــود 
ــران را  ــد ای ــم نمــی توان ــکا ه ــدر جــد آمری پ

تحریــم کنــد.
ــی  ــای نفت ــرآورده ه ــداران ف ــزود: خری وی اف
ــد  ــی توان ــکا نم ــتند و آمری ــاد هس ــیار زی بس
امــا  کنــد  کنتــرل  و  شناســایی  را  آنــان 
ــگاه  ــا 50 پاالیش ــام 40 ت ــت خ ــداران نف خری
مشــخص بیشــتر نبــوده از اینــرو آمریــکا مــی 
ــه اصطــالح یــک  ــد روی هــر پاالیشــگاه ب توان
گــردان نیــرو پیــاده کنــد و اجــازه خریــد نفــت 

ــد. ــران را نده ــام از ای خ
ــس از  ــه پ ــرد: بدبختان ــح ک عبدالملکــی تصری
گذشــت چهــار دهــه از عمــر انقــالب اســالمی 
در ایــران نظــام هــای اقتصــادی کشــور همــان 
نظــام هایــی هســتند کــه آمریکایــی هــا قبــل 
از انقــالب در مملکــت ریــل گــذاری کــرده اند.

وی ادامــه داد: آمریــکا در دوره قبــل از انقــالب 
ضمــن مســلط شــدن بــر ایــران همه مقــدرات 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی کشــور را 

تعییــن مــی کــرد.

ــن اســتاد دانشــگاه و کارشــناس اقتصــادی  ای

گفــت: آمریکایــی هــا ایــران قبــل از انقــالب را 
ــی در  ــکا ســاختند و سیاســت های ــرای آمری ب

کشــور بــه دســت شــاه خائــن و عوامــل نفوذی 
خــود پیــاده کردنــد کــه تامیــن کننــده منافــع 
ــرای  ــه ب ــی ک ــت های ــد و سیاس ــکا باش آمری
ــز در  ــتند هرگ ــر داش ــود مدنظ ــرفت خ پیش
ــد.وی  ــازی آن را ندادن ــاده س ــازه پی ــران اج ای
افــزود: بــرای مثــال در آمریــکا تــا چنــد ســال 
ــت  ــا نف ــل ی ــل اوی ــث ش ــن بح ــه ای ــل ک قب
ــرداری  ــه بهــره ب هــای غیــر متعــارف هنــوز ب
خاصــی نرســیده بــود صــادرات نفــت خــام در 

ایــن کشــور ممنــوع بــود.
عبدالملکــی یادآورشــد: همیــن آمریــکا که 27 
ــود  ــران مســلط ب ــر اقتصــاد ای ــا 28 ســال ب ت
ــی  ــام فروش ــر خ ــی ب ــور را مبتن ــاد کش اقتص
ــه  ــد ک ــی کن ــی کاری م ــرد و حت ــت ک تربی
فرهنــگ مدیــران اقتصــادی چنــان بــه ســمت 
خــام فروشــی پیــش مــی رود کــه اصــال نمــی 
تواننــد ایــن تصــور را داشــته باشــند کــه مــی 
شــود پاالیشــگاه، پتروشــیمی و پترو پاالیشــگاه 
ــه صرفــه هــم باشــد. در داخــل داشــت کــه ب

وقتی صحبت از تعامل با دنیا می 
شود دستگاه دیپلماسی خارجی 
و مسئوالن حوزه نفت و دولتی 
کشور تمام تاش خود را می 
کنند تا نفت بیشتری بفروشند 

چرا این مسئله یکبار برای 
همیشه در کشور حل و فصل نمی 

شود.

همه کارشناسان داخلی و خارجی 
می دانند اگر دولت بجای 

صادرات نفت خام روی صادرات 
فرآورده های نفتی متمرکز شود 
پدر جد آمریکا هم نمی تواند 

ایران را تحریم کند

همین آمریکا که 27 تا 2۸ 
سال بر اقتصاد ایران مسلط 
بود اقتصاد کشور را مبتنی بر 

خام فروشی تربیت کرد و حتی 
کاری می کند که فرهنگ مدیران 

اقتصادی چنان به سمت خام 
فروشی پیش می رود که اصا 
نمی توانند این تصور را داشته 

باشند
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محمدرضا سبزعلیپور �

مرکــز آمــار در جدیدتریــن گــزارش خــود، 
بــه بررســی رونــد تــورم در اقتصــاد کشــور 
پرداختــه، گزارشــی کــه هرچنــد نشــان میدهــد 
نــرخ تــورم ســاالنه بــاز هــم افزایــش یافتــه امــا 
در کمــال تعجــب آمــار تــورم ماهانــه بــه رونــد 
ــه  ــد را ب ــن امی ــه داده و ای کاهشــی خــود ادام
وجــود آورده کــه در ماه هــای آینــده نــرخ تــورم 
ــه  ــر ب ــالهای اخی ــورم در س ــود.نرخ ت ــی ش نزول
ــران  ــاد ای ــهای اقتص ــن چالش ــی از اصلی تری یک
ــراز  ــی ف ــوع یعن ــن موض ــده و همی ــل ش تبدی
و فــرودی کــه نــرخ تــورم طــی میکنــد در 
ــت  ــر اهمی ــرد اقتصــادی کشــور بســیار پ عملک
ــه کار  ــی زمانیک ــت روحان ــد. دول ــرده میباش ک
ــی  ــورم در ماههــای پایان خــود را آغــاز کــرد، ت
ــژاد حــدود 40 درصــد شــده  دولــت احمــدی ن
ــدف  ــه ه ــرد ک ــالم ک ــم اع ــت یازده ــود ودول ب
ــک  ــورم و ت ــرخ ت ــر کاهــش ن ــی خــود را ب اصل
ــال  ــد کرد.ح ــتوار خواه ــردن آن اس ــی ک نرخ
پــس از گذشــت 7 ســال و نیــم از کشــورداری 
ــا یــک بررســی و  ــد نیســت ب آقــای روحانــی، ب
ــر و  ــت تدبی ــه دول ــم ک ــی ببینی واکاوی اجمال
ــرده و  ــه ک ــورم چ ــرخ ت ــا ن ــاط ب ــد در ارتب امی
ــی  ــک رقم ــه درخصــوص ت ــدی ک ــه تعه ــا ب آی
ــوده  ــد ب ــود پایبن ــورم” داده ب ــرخ ت ــردن “ن ک
ــم  ــم و دوازده ــای یازده ــا دولته ــه؟ آی ــا ن ی
نســبت بــه دولتهــای نهــم و دهــم در خصــوص 
ــا  ــد ی ــته ان ــر داش ــردی بهت ــورم عملک ــار ت مه
ــران  ــار ای ــز آم ــه گذشــته مرک بدتر؟اواخــر هفت
ــا  ــورم را 46 درصــد اعــالم نمــود کــه ب ــرخ ت ن

ــدم و  ــب ش ــی متعج ــدد، خیل ــن ع ــنیدن ای ش
برایــم ســخت بــود تــا ایــن نــرخ اعــالم شــده را 
ــدی،  ــورم 46 درص ــرخ ت ــی ن ــرا معن بپذیرم!!زی
یعنــی اینکــه اگــر کاالیــی بطــور مثــال یکســال 
ــزی  ــد چی ــوده، االن بای ــان ب ــش ۳000 توم پی
حــدود 4400 تومــان باشــد. امــا واقعیــت بــازار 
و ســفرۀ مــردم چیــز دیگــری را بیــان میکنــد. 
ــا و  ــی کااله ــت تمام ــه قیم ــم ب ــر بخواهی اگ
ــی  ــا ط ــرخ آنه ــش ن ــزان افزای ــات و می خدم
یکســال گذشــته اشــاره کنیــم بایــد کتــاب 
ــگارش  ــه ن ــه ای را ب ــزار صفح ــد ه ــور چن قط
ولیکــن  نیســت  امکانپذیــر  کــه  دربیاوریــم 
تعــدادی از کاالی مختلــف را انتخــاب نمــوده و 
بعنــوان نمونــه بیــان کردیــم تــا مشــت، نمونــه 
ای از خــروار باشــد و بــا اســتناد بــه ایــن آمــار 
ــد  ــرای خری ــران ب ــردم ای ــه م ــم ک ــان دهی نش
کاال و خدمــات مختلــف نســبت بــه یکســال 
پیــش بایــد بیــش ۳ الــی 6 برابــر بیشــتر 
ــول پرداخــت کننــد و ایــن در حالیســت کــه  پ
ــدان  ــوق کارمن ــن یکســال گذشــته حق طــی ای
نداشــته  چشــمگیری  افزایــش  کارگــران،  و 
ــار مطروحــه  ــب و آم ــه مطال ــت ب اســت!!با عنای
ــده از  ــالم ش ــورم اع ــرخ ت ــن ن ــده و همچنی بن
ــان را  ــردم عزیزم ــران، م ــار ای ــز آم ــرف مرک ط
بــه قضــاوت و داوری دعــوت میکنــم و از مــردم 
شــریف ایــران میخواهــم کــه خودشــان بگوینــد 
کــه آیــا افزایــش ۳ الــی 6 برابــری نــرخ کاال و 
خدمــات، یعنــی چنــد درصــد گرانــی و تورم؟آیا 
افزایــش ۳ الــی 6 برابــری نــرخ کاال و خدمــات، 
یعنــی تــورم 46 درصــدی؟ یــا اینکــه ۳ الــی 6 
ــد  ــد ص ــورم چن ــی ت ــا یعن ــدن قیمته ــر ش براب
ــام آور  ــش سرس ــن افزای ــدای از ای درصدی؟ج
ــی  ــم فروش ــفانه دزدی و ک ــا، متأس ــرخ کااله ن
ــر  ــه س ــود، بطوریک ــده میش ــه دی ــه عین ــم ب ه
تمامــی نوشــابه هــا، آبمیــوه هــا، شــیرها و 
تمامــی نوشــیدنی هــا بــه انــدازه یــک اســتکان 
ــی  ــه روز قوط ــی روز ب ــده و از طرف ــی ش خال
هــا، بطــری هــا و تمامــی ظــروف نوشــیدنی هــا 
ــر  ــای پنی ــته ه ــوند!! بس ــر میش ــر و الغرت الغ
مملــو از آب شــده و میــزان پنیــر داخــل بســته 
ــای  ــل شــده اســت!! بســته ه ــر قب ــدی کمت بن

چیپــس هــم بجــای چیپــس، مملــو از بــاد شــده 
ــردم  ــه م ــاد ب ــس، ب ــد و شــرکتها بجــای چیپ ان
میفروشــند!! آیــا ایــن افزایــش قیمتهــا بــا اینهمه 
دزدی و کــم فروشــی هــا، ســرجمع میشــود 46 
درصــد تــورم؟ انصــاف خــوب چیــزی اســت!!این 
ــردن و  ــف ک ــع تکلی ــی رف ــار دادن یعن ــوع آم ن
آدرس غلــط دادن آنهــم بــه نیــت گمــراه کــردن 
ــردان  ــاً مســئولین و دولتم ــا واقع ــن مردم!!آی ذه
خودشــان خریــد نمیکننــد و از قیمتهــا و میــزان 
افزایــش نــرخ کاالهــا و خدمــات خبــر نــدارد کــه 
ــم  ــداً چش ــا تعم ــد ام ــالع دارن ــد اط ــد در ص ص
خــود را بــر روی واقعیــات بســته و آمــار نادرســت 
بــه مــردم میدهنــد تــا مدیریــت دولــت خــود را 
ــوه دهند!!همچنانکــه چنــد  تحســین برانگیــز جل
روز پیــش رئیــس کل بانــک مرکــزی رســماً 
اعــالم نمــود کــه اگــر مــا نبودیــم نــرخ دالر بــه 
بیــش از 50 هــزار تومــان و نــرخ تــورم هــم بــه 
150 درصــد میرســید!! یعنــی بنوعــی بــه مــردم 
ــام  ــید!! تم ــا باش ــدردان م ــد ق ــه بای ــد ک میگوی
ایــن گفتــه هــا و آمــار و قیمتهــا نشــان دهنــدۀ 
ــه  ــی ن ــت روحان ــه دول ــت ک ــت اس ــن واقعی ای
ــه  ــش ب ــدای دولت ــه در ابت ــدی ک ــه تعه ــا ب تنه
ــود عمــل  ــرخ تــورم داده ب تــک رقمــی کــردن ن
نکــرده بلکــه هــم از دولتهــای نهــم و دهــم بدتــر 
ــی را  ــک رقم ــورم ت ــی و ت ــرده و گران ــل ک عم
بــه ســه رقمــی مبــدل کــرده کــه در نــوع 
خــود، رکوردشــکنی هــم کــرده است!!متأســفانه 
ــده  ــث ش ــت باع ــف دول ــط و ضعی ــرد غل عملک
ــر از قبــل و  ــا ســطح معیشــت مــردم پاییــن ت ت
ــه روز  ــته و روز ب ــر از گذش ــان کوچکت ــفرۀ آن س
ــت،  ــط دول ــن عملکــرد غل ــر شــوند و همی فقیرت
ــرده  ــر ک ــر کمت ــی بهت ــه زندگ ــردم را ب ــد م امی
اســت!! لکــن امیــدوارم تــا ایــن دولــت در چنــد 
ــی  ــت و منطق ــرد درس ــا عملک ــده ب ــاه باقیمان م
بتوانــد بخشــی از خرابکاریهــای 7 ســاله خــودش 
را جبــران کنــد و کشــور را بــا مشــکالت کمتــری 

ــت بعــدی بدهــد!! ــل دول تحوی

معمای تورم 46 درصدی و هزینه های مردم
یادداشت

یادداشت
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درآمــد– رشــد 27 تــا 129 درصــدی کاالهایــی کــه عمدتــا در جرگــه کاالهــای 
معیشــتی مــردم قــرار دارنــد آن هــم در 10 مــاه از ســالجاری اتفاقــی اســت کــه 
آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت،معــدن و تجــارت از آن حکایــت مــی 

. کند
ــج،  گوشــت و شــکر در صــدر خودنمایی هــا  ــواع برن ایــن کاالهــا کــه از بیــن ان
ــان  ــه متولی ــد ک ــر می ده ــی خب ــارت و ثبات ــود نظ ــی از نب ــه خوب ــرار دارد ب ق

ــازار محصــوالت و کاالهــا وجــود دارد. ــی در ب ــه فراوان مدعــی هســتند ب
ــه  ــادی ک ــوان نه ــه عن ــارت ب ــدن و تج ــت ،مع ــار وزارت صنع ــاس آم ــر اس ب
حمایــت و نظــارت هــای بــازار را در دســت دارد ؛بیشــترین افزایــش قیمــت در 
دی امســال مربــوط بــه برنــج تایلنــدی بــوده کــه قیمــت آن بــا 129.4 درصــد 
افزایــش از 7700 تومــان در آذر ســال قبــل بــه 17 هــزار و 600 تومــان در مــاه 

مشــابه ســال جــاری رســیده اســت.
البتــه قیمــت برنــج پاکســتانی باســماتی، طــارم اعــال و داخلــی هاشــمی درجــه 
ــش  ــد افزای ــب 12۳.5، 47.2 و 45.۳ درص ــه ترتی ــدت ب ــن م ــز در ای ــک نی ی
ــه حــدود 24 هــزار و 400 تومــان، ۳۳ هــزار و 700  داشــته و در دی امســال ب

تومــان و ۳۳ هــزار تومــان رســیده اســت.
قیمــت گوشــت مــرغ هــم بــا 62.۳ درصــد افزایــش از 12 هــزار و 600 تومــان در 
دی ســال قبــل بــه حــدود 20 هــزار و 500 تومان در دی امســال رســیده اســت.

رســیدن قیمــت مــرغ بــه ۳0 هــزاز تومــان از آنجــا نشــأت گرفــت کــه گوشــت 
قرمــز رشــد لجــام گســیخته ای را تجربــه کــرد و بــا رســیدن بــه کیلویــی 120 
تــا 150 هزارتومــان بــرای همیشــه از ســفره اقشــار آســیب پذیــر فاصلــه گرفــت 
و مــردم کمبــود معیشــت خــود را بــا مــرغ جبــران کردنــد تــا اینکــه قیمــت این 

کاال بــه مــرز ۳0 هــزار تومــان رســید.
ــی های  ــرده فروش ــرم در خ ــرغ گ ــو م ــر کیل ــت ه ــاه قیم ــل آذر م ــا از اوای ام
ســطح شــهر تهــران بــه بیــش از ۳0 هــزار تومــان رســید درپــی گــران شــدن 
ایــن محصــول و صفوفــی کــه در پــی گرانــی و یــا نایابــی کاالهــا شــاهد تشــکیل 
ــازار اســتان تهــران قیمــت هــر  ــم ب ــاه کارگــروه تنظی آن بودیم؛اواخــر مهــر م
کیلوگــرم مــرغ گــرم را 20 هــزار و 400 تومــان تصویــب کــرد و در نهایــت بــا 
عرضــه مــرغ تنظیــم بــازار از اوایــل دی مــاه قیمــت مــرغ در خــرده فروشــی های 
ســطح شــهر تهــران بــه 20 هــزار و 400 تــا 21 هــزار تومــان بــه فروش مــی رود.

ــه  ــوط ب ــرای مــرغ رخ داده کــه افزایــش قیمــت مرب ــی ب ــات در حال ــن اتفاق ای
گوشــت گوســاله و گوســفندی بــه گونــه ای بــوده کــه قیمــت هــر کیلــو از ایــن 
دو محصــول بــه ترتیــب رشــد ۳1.4 و 27 درصــدی را تجربــه کــرده اســت و در 
نهایــت در دی مــاه 99؛ بــه رقــم 97 هــزار تومــان و 111 هــزار تومــان رســیده 
ــفندی و  ــت گوس ــو گوش ــر کیل ــت ه ــه قیم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
گوســاله در مــاه مشــابه ســال قبــل حــدود 74 هــزار تومــان و 87 هــزار تومــان 

بــود.
در کنــار گوشــت،مرغ و برنــج ،رشــد قیمــت شــکراما تلخــی دیگــری را بــه کام 
مردمــی کــه همچنــان درگیــر معیشــت خــود هســتند ســرازیر کــرد. براســاس 
آمــار قیمــت شــکر ســفید و شــکر 900 گرمــی نیــز در دی مــاه بــه ترتیــب 68.1 
ــه  ــه اســت ب ــاه مشــابه ســال قبــل افزایــش یافت ــه م و 54.5 درصــد نســبت ب
 طــوری  کــه قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر ســفید و هــر بســته 900 گرمــی شــکر 

در آذر امســال بــه حــدود 8700 تومــان رســیده اســت.  البتــه قیمــت شــکر در 
روزهــای پایانــی دی مــاه در بــازار عمــده فروشــی بــه 9400 تومــان رســیده بود.

نظارت های کاغذی �
ــی اســت کــه رئیــس ســازمان  ــی در حال ــه گران ــوط ب ــام مرب ــار و ارق ثبــت آم
حمایــت مصــرف  کننــدگان و تولیــد کننــدگان از انجــام 14 هــزار و ۳95 گشــت 
مشــترک بازرســی در دی مــاه 99 و تشــکیل 7 هــزار و 177 پرونــده تخلــف بــه 

ارزش حــدود 2600 میلیــارد ریــال خبــر داده اســت.

آمــار اعــالم شــده در شــرایطی اســت کــه در مقابــل گرانــی 129 درصــدی تنهــا 
ــن  ــوده اســت و ای ــی ب ــارد تومان ــه ارزش 260 میلی ــم ب ــده آن ه ــزار پرون 7 ه
می توانــد نشــان ازآن داشــته باشــد کــه از ایــن 129 درصــد گرانــی تنهــا ســهم 
ــی ایجــاد شــده در  ــوده و عمــده گران کوچکــی ازآن تخلفــات گــران فروشــی ب

ــاز مــی گــردد. قیمت هــا بــه تــورم حاصلــه درکشــور ب

رشــد 129 درصــدی تنهــا در ۳ قلــم کاال در شــرایطی در طــول یکســال رخ داده 
کــه در ســال 99 ،ســالی کــه شــیوع گســترده کرونــا بســیاری از کســب و کارهــا 
ــورای  ــیده ش ــود رس ــه اوج خ ــا ب ــورم قیمت ه ــرار داده و ت ــعاع ق ــت الش را تح
ــال  ــال 99 اعم ــران در س ــی کارگ ــش حقوق ــر را در فی ــا ۳ تغیی ــی کار،تنه  عال
ــا وجــود رشــد قیمت هــا هیــچ اتفاقــی در فیــش حقوقــی  کــرد و پــس ازآن ب

ایــن قشــر از افــراد جامعــه رخ نــداده اســت.

حــق مســکن کارگــران در ســال 98 معــادل 100 هــزار تومــان بــود کــه ایــن 
میــزان بــا 200 درصــد افزایــش بــه ۳00 هــزار تومــان در ســال 99 رســید و این 
درحالــی اســت کــه طبــق گــزارش مرکــز آمــار نــرخ تــورم ســالیانه آذرمــاه 99 

امــالک مســکونی در تهــران برابــر 98.2 درصــد اعــالم شــده اســت.

آب رفتگی دستمزد �
شــورای عالی کار، در ســالجاری نســبت بــه کاهــش حــق ســنوات پرداختــی بــه 
کارگــران از 175 هــزار تومــان بــه 100 هــزار تومــان اقــدام کــرد و در نهایــت 
حداقــل مــزد پایــه کارگــران را بــا 5 درصــد افزایــش نســبت بــه مصوبــه قبلــی، 
ــد  ــات از دی ــن اقدام ــان رســاند. اگرچــه ای ــزار توم ــون و 911 ه ــک میلی ــه ی ب
شــورای عالــی کار بعــد از مدتهــا کشــمکش اتفــاق بزرگــی بــود امــا عمــال در 
واقعیــت، چنــدان در حقــوق کارگــران تغییــری ایجــاد نکــرد تنهــا حــدود 78 
هــزار تومــان بــه دســتمزد حداقلــی بگیــران بــدون ســابقه کار افزوده شــد. رشــد 
ــر رشــد 26 درصــدی  129 درصــدی برخــی کاالهــای معیشــتی مــردم در براب
حداقــل دســتمزد ســال 99 بــی شــک بدتریــن تــراژدی اســت کــه مــردم بــه 
ویــژه اقشــار کــم درآمــد بــا آن در ســال 99 روبــرو شــدند و تــالش مــی کننــد 
تــا بــا آن کنــار بیاینــد امــا تــراژدی بدتــر شــاید همیــن باشــد کــه ایــن داســتان 
ــت  ــت و دس ــرار اس ــال تک ــم در ح ــال 1400 ه ــتمزد س ــوق و دس ــرای حق ب
ــه دنبــال اثبــات حــرف خــود  ــا کشــمکش های همیشــگی ب ــدرکاران تنهــا ب ان
و نــه حمایــت از ایــن افــراد هســتند و ایــن نــگاه دردی ازآنهــا بــه هیــچ وجــه 

دوا نخواهــد کــرد.

آب رفتگی دستمزد 
درآمد  فاصله تورم کاالهای اساسی با دستمزد را بررسی می کند؛

گزارش
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مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

افزایش سرعت تولید قدرت خرید را 
باال می برد

تــورم بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد کــه عمــده مســاله آن تولیــد اســت. اگــر 
تولیــد بــه تبــع آن اشــتغال داشــته باشــیم و مــردم امــکان خریــد کاال داشــته باشــند، 
آن زمــان اســت کــه می تــوان گفــت اقتصــاد رونــق گرفتــه اســت.اقتصاد کشــور مــا 
درگیــر مشــکات عدیــده ای اســت کــه بــه دالیــل مختلفــی ایجــاد شــده و بــه همین 
ــت.  ــتگاه ها و سازمان هاس ــن دس ــی بی ــد هماهنگ ــدن آن نیازمن ــم برطرف ش ــل ه دلی
ــا  ــد، ام ــم می کن ــی را تنظی ــی و مال ــت های پول ــزی سیاس ــک مرک ــه بان ــد ک هرچن

به تنهایــی قــادر بــه کنتــرل همــه  امــور نخواهــد بــود و نیســت

رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران گفتــه بــا  �
توجــه بــه اقداماتــی کــه ایــن بانــک انجــام 
ــورم  ــه ت ــان و ب ــزار توم ــه 50 ه داده دالر ب
ــما  ــی ش ــید، ارزیاب ــد نرس ــا 150 درص 120 ت
از عملکــرد اقدامــات بانــک مرکــزی چگونــه 

اســت؟

ــه  ــزی نیســت ک ــک مرک ــن در شــأن و شــخصیت بان ای
ــزی،  ــک مرک ــد، بان ــرح کن ــی را مط ــن صحبت های چنی
ــازار ســرمایه و  ــی، ب ــازار پول ــی اســت و ب ــازار پول ــر ب مدی
ــتند و  ــور هس ــاد کش ــف اقتص ــای مختل ــد بخش ه تولی
یــک نفــر نمی توانــد بگویــد چــون بــازار پولــی را مدیریــت 
ــه نیســت.  ــورم را کنتــرل کــردم! اینگون می کنــم پــس ت
تــورم بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد که عمده مســاله 
آن تولیــد اســت. اگــر تولیــد بــه تبــع آن اشــتغال داشــته 
باشــیم و مــردم امــکان خرید کاال داشــته باشــند، آن زمان 
اســت کــه می تــوان گفــت اقتصــاد رونــق گرفتــه اســت.

ــتغال،  � ــت اش ــه وضعی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــدان  ــاد چن ــا در اقتص ــایر بخش ه ــورم و س ت
ــوان  ــی می ت ــه اقدامات ــت، چ ــب نیس مناس

ــام داد؟ ــد انج ــق تولی ــرای رون ب

ــر رشــد تولیــد تمرکــز داشــته  مــا بایــد فقــط و فقــط ب
باشــیم،  اینکــه مرکــزی می توانــد ابزارهــای مالــی و پولــی 
را بــه گونــه ای تعریــف کنــد کــه در جهــت ارتقــا و افزایش 
ــد،   ــور باش ــتغال در کش ــش اش ــع آن افزای ــد و به تب تولی
می تــوان گفــت بانــک مرکــزی می توانــد چنیــن کاری را 
انجــام دهــد بــه شــرطی کــه نیــت و اراده  و هماهنگــی ای 

بیــن ایــن بانــک و وزارت صمــت بــرای افزایــش و رونــق 
تولیــد وجــود داشــته باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن نقطه 
هــم نیــاز بــه ابزار اســت کــه بازرگانــی خارجــی، بــازار پول، 
ــدی و سیاســت های  ــای تولی ــردش واحده ســرمایه در گ
ارزی از جملــه ایــن ابزارهــا به شــمار می رونــد، هماهنگــی 
بیــن ایــن ابزارهــا بایــد اتفــاق بیفتــد تــا بتــوان تــورم را 

کنتــرل کــرد، ســوال مــن ایــن اســت 
ــک مرکــزی می توانســته  کــه اگــر بان
دالر 50000 تومانــی را بــه تعبیــری بــه 21 
هــزار تومــان برســاند چــرا زمانیکه به ســمت ۳0 
یــا 40 هــزار تومــان می رفــت جلــوی آن را نگرفــت؟ 
ــر  ــرد؟ اگ ــن کار را نک ــان ای ــرا آن زم ــد چ ــر می توان اگ

ــد! ــم نمی توان ــد االن ه نمی توان

ــرل  � ــری در کنت ــا تاثی ــن صحبت ه ــا ای آی
ــا دارد؟ ــی بازاره ــو روان ــش و ج تن

جو هــای روانــی و هیجانــی یکــی دو روز در بــازار اثرگــذار 
ــه شــرایط  ــاز هــم مــردم ب ــن مــدت ب اســت و بعــد از ای
قبلــی برمی گردنــد، مثــل جــو هیجانــی انتخــاب بایــدن 
کــه هنــوز هــم ادامــه دارد و برخــی فکــر می کننــد کــه 
ــن  ــارد! اصــال چنی ــران دالر بب ــرار اســت از آســمان ته ق
خبرهایــی نیســت. مــا بایــد منطقــی بــه قضایا نــگاه کنیم. 
ــم  ــر بگیری ــت درنظ ــوان واقعی ــد به عن ــه بای ــزی را ک چی
ــوری  ــود، رئیس جمه ــم ب ــد متوه ــه نبای ــت ک ــن اس ای
ــوری  ــت، رئیس جمه ــوری آمریکاس ــکا، رئیس جمه آمری

ــت خــودش کار  ــع مل ــرای مناف ــد ب ــران نیســت! او بای ای
کنــد کمااینکــه رئیس جمهــور مــا هــم بایــد بــرای ملــت 
خــودش کار کنــد و غیــر از ایــن هم نیســت، ممکن اســت 
کــه جایــی منافــع مــا و آنهــا خــط مشــترک پیــدا کننــد 
کــه اگــر بتوانیــم خیلــی زیرکانــه بــازی کنیــم می توانیــم 
منافــع بیشــتری بــرای خودمــان به دســت بیاوریــم. 
وگرنــه چــه فرقــی می کنــد! عــراق، پاکســتان، افغانســتان، 
ــت،  ــه، کوی ــتان، ترکی ــان، ارمنس ــتان، آذربایج ترکمنس
عمــان، امــارات، قطــر یــا بحریــن در کنــار خلیــج فــارس 
ــا  ــا م ــط ب ــدام در رواب ــر ک ــه ه ــا هســتند ک همســایه م
ســعی می کننــد، منافــع بیشــتری بــرای مــردم خودشــان 
کســب کننــد مــا هــم بایــد بــرای مــردم خودمــان کســب 
ــوری  ــم رئیس جمه ــر کنی ــه فک ــن اینک ــم. بنابرای کنی
آمریــکا عــوض شــده و همــه زندگــی مــا تغییــر می کنــد 
و غیــره،  اصــال از ایــن خبرهــا نیســت و نبایــد وعده هــای 
ــا  ــه م ــم. کاری ک ــردم بدهی ــان و م ــه خودم بی خــودی ب
بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه تولیــد را تقویــت کنیــم تــا 
اشــتغال رشــد کنــد. بــه زبــان ســاده در نظــر بگیریــد در 

یــک خانــواده پنــج نفــری یــک نفــر کار یــا تولیــد می کند 
ــور  ــتغال در کش ــر اش ــد، اگ ــه می کنن ــر هزین ــج نف پن
ــری دو  ــج نف ــواده پن ــن خان ــد در همی ــدا کن ــش پی افزای
نفــر کار کننــد یعنــی دو نفــر تولیــد و و پنــج نفــر مصــرف 
ــی  ــد ماه ــه کار می کن ــردی ک ــد ف ــر کنی ــد، فک می کنن
10 میلیــون تومــان حقــوق بگیــرد، این 10 میلیــون خرج 
پنــج نفــر می شــود یعنــی نفــری دو میلیــون تومــان بــرای 
هزینه کــرد خواهنــد داشــت کــه شــامل مــوارد مختلــف 
ــوار، آمــوزش و بهداشــت و درمــان  هزینه هــای ســبد خان
می شــود، فکــر کنیــد کــه در همیــن خانــه دو نفــر ســرکار 
برونــد یعنــی 20 میلیــون دریافــت کننــد،  پــس بنابرایــن 
ــد.  ــرد، دارن ــرای هزینه ک ــان ب ــون توم ــار میلی ــری چه نف
ــتری  ــند کاالی بیش ــته باش ــتری داش ــول بیش ــی پ وقت
بخرنــد،  چرخــه  بیشــتری  کاالی  وقتــی  می خرنــد، 
اقتصــادی در بــازار شــروع بــه حرکــت می کنــد و از حالــت 
رکــود کــه اقتصــاد دارد،  خــارج می شــود. وقتــی ســرعت 
تولیــد افزایــش پیــدا می کنــد طبیعتــا قیمت هــا کاهــش 
ــا 100  پیــدا خواهــد کــرد، یعنــی واحــد تولیــدی اگــر ب
درصــد ظرفیــت خــود کار کنــد قیمــت تمــام شده شــان 
ــد  ــاق رخ ده ــن اتف ــه ای ــد و زمانیک ــدا می کن کاهــش پی
ــدرت  ــه ق ــد در نتیج ــش می یاب ــازار کاه ــا در ب قیمت ه
ــد، ایــن  خریــد مــردم بیشــتر می شــود و بیشــتر می خرن
چرخــه باعــث می شــود کــه خــودش، خــودش را تقویــت 

کنــد و بــا ســرعت بیشــتری بچرخــد.

ــا در  � ــا و باره ــزی باره ــک مرک بان
ــد  ــه رش ــه ب ــی ک ــرل نقدینگ ــورد کنت م
ــا  ــرده و باره ــت ک ــده صحب ــورم انجامی ت
گفتــه شــده ایــن نقدینگــی بایــد بــه ســمت 
تولیــد هدایــت شــود ولــی اینطــور نشــده 
ــد،  ــه تولی ــی ب ــیدن نقدینگ ــت،  در رس اس
ــیر،  ــکل از مس ــا مش ــت؟ آی ــکل کجاس ــت؟مش ــا بانک هاس ــتم ی سیس

ــن  ــزی همی ــک مرک ــار و بان ــول و اعتب ــون شــورای پ قان
ــا  ــی م ــدای انقــالب و جنــگ تحمیل اســت، از همــان ابت
هــر ســاله رشــد نقدینگــی قابــل توجهــی داشــتیم و ایــن 
ــم  ــژاد و … ه ــی، احمدی ن ــن روحان ــه حس ــی ب ارتباط
ــود  ــوع وج ــن موض ــال ها ای ــن س ــه در ای ــدارد و همیش ن
داشــته اســت. هیــچ ســالی هــم ایــن نقدینگــی بــه تولیــد 
ــن  ــی در ای ــکل اصل ــت. مش ــرده اس ــدا نک ــاص پی اختص
زمینــه ایــن اســت کــه سیســتم بانکــی مــا مشــکل 
بــه ســمت  اینکــه چــرا نقدینگــی  دارد. دلیــل 
ــود  ــل نب ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــد نرفت تولی
ــه  ــه معوق ــول ب ــن پ ــوازن ای سیاســت همگــن و مت
ایــن  شــدن  معوقــه  اشــکال  می شــود.  تبدیــل 
ــردد!  ــی برنمی گ ــام بانک ــه نظ ــول ب ــه پ ــت ک اس
پولــی کــه از بانــک خــارج می شــود بایــد بــه 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــردد و در چرخ ــک برگ بان

عراق، پاکستان، افغانستان، 
ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، 
ترکیه، کویت، عمان، امارات، قطر یا 
بحرین در کنار خلیج فارس همسایه 
ما هستند که هر کدام در روابط با ما 
سعی می کنند، منافع بیشتری برای 
مردم خودشان کسب کنند ما هم 

باید برای مردم خودمان کسب کنیم.

جو هیجانی انتخاب بایدن که 
هنوز هم ادامه دارد و برخی فکر 
می کنند که قرار است از آسمان 

تهران دالر ببارد! اصا چنین 
خبرهایی نیست. ما باید منطقی 

به قضایا نگاه کنیم.
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پتانسیل 120 میلیارد دالری تجارت وجود دارد

ــم  ــا تحری ــا ب ــی ه ــی-  امریکای محمدخادم
ــم  ــت مه ــت نف ــه صنع ــه ب ــای ظالمان ه
ــا مشــکل  تریــن درآمدزایــی کشــورمان را ب
ــادرات  ــن رو ص ــد؛ از همی ــرده ان ــه ک مواج
ــرف  ــا ح ــن روزه ــی ای ــر نفت ــای غی کااله
اول درآمدزایــی کشــورمان بــه حســاب مــی 

ــد. آی

اکبر ترکان در گفتگو اختصاصی  با »درآمد« مطرح کرد؛

طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی  نهادهــای 
ــه 42  ــد ک ــی ده ــان م ــارت نش ــی در تج نظارت
ــر  ــای غی ــی کااله ــد صادرات ــارد دالر در آم میلی
ــوده اســت  ــی کشــورمان در ســال گذشــته ب نفت
و آن طــور کــه مســئوالن وزارت صمــت معتقدنــد 
ــی در ســال جــاری  ــر نفت ــای غی صــادرات کااله
بــا وجــود تحریــم هــا و ویــروس کرونــا همچنــان 
ــود  ــد ش ــظ خواه ــارد دالر حف ــرز 4۳ میلی در م
ــن راه   ــای کشــور از ای ــن روزه ــی ای ــا درآمدزای ت
ــه برخــی از صاحــب نظــران  ــود؛ گرچ ــن ش تامی
معتقدنــد عــدد درآمدزایــی صادراتــی ســال 
ــه  ــارد دالر ب ــدود ۳5 میلی ــی ح ــه رقم ــاری ب ج
ــد  ــا خواه ــروس کرون ــا و وی ــم ه ــطه تحری واس

رســید.

ــر از  ــن ت ــیار پایی ــه بس ــام البت ــدد و ارق ــن ع  ای
ــی  ــی صادرات ــعه در درآمدزای ــم توس ــه شش برنام
ــه  ــق برنام ــه طب ــوری ک ــه ط ــت، ب ــور اس کش
ــه اتمــام مــی  ششــم توســعه کــه ســال آینــده ب
ــی  ــد صادرات ــه درآم ــود ک ــن ب ــرار برای ــد ق رس
ــه  ــا ســال 1400 ب کاالهــای غیــر نفتــی ایــران ت
مــرز 120 میلیــارد دالر برســد کــه هنــوز فاصلــه 

ــم.  ــد داری ــزان درآم ــن می ــا ای ــادی ب زی

ــای  ــن روزه ــت ای ــم وضعی ــه ببینی ــرای اینک  ب
تجــارت کشــور بــه چــه شــکل اســت و مشــکالت 
پیــش روی صادرکننــدگان کشــورمان چیســت به 
ســراغ »اکبرتــرکان« مشــاور عالــی ســابق رئیــس 
جمهــور  و دبیــر پیشــین شــورای هماهنگــی 
ــادی  ــژه اقتص ــی و وی ــق آزاد تجاری-صنعت مناط

رفتــه ایــم.

 برنامه ریزی مناسبی برای صادرات صورت  �
گرفته

 او در ایــن بــاره گفــت:» کاالهــای صادراتــی غیــر 
نفتــی  ایــران بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند، 
کاالهــای نخســت مربــوط به فــوالد و پتروشــیمی 
کــه بــه نوعــی مــواد اولیــه بــه حســاب مــی آیــد 
ــاد  ــا زی ــن کااله ــی ای ــی مصــرف جهان ــه نوع و ب
اســت و بــه عبارتــی مشــتری ایــن کاالهــا پایــدار 
هســتند، همچنیــن مــس نیــز بــه دلیــل کیفیــت 
ــرای آن  ــی بســیاری ب ــاالی آن مشــتریان جهان ب
ــد  ــام تولی ــای خ ــوع کااله ــود دارد در مجم وج
ایــران مشــتریان بســیاری در سرتاســر دنیــا دارد.«

 »تــرکان« اضافــه کــرد:» کاالهــای صادراتــی 
ایــران شــامل ســایر تولیــدات  دســته دو در 
لــوازم  ماننــد  اســت،  کشــاورزی  و  صنعتــی 

ــی  ــوازم برق ــاری، ل ــال، بخ ــامل یخچ ــی ش خانگ
ــه  ــدات ب ــوع تولی ــن ن ــه ای ــی و...البت ، الکترونیک
دلیــل کیفیــت پاییــن تــوان رقابــت بــا کاالهــای 
تولیــد ســایر کشــورها را ندارنــد، امــا بــرای برخــی 
ــه دلیــل اینکــه فرهنــگ مــردم  از ایــن کاالهــا ب
ــک  ــایه نزدی ــورهای همس ــایر کش ــا س ــران ب ای

ــت.« ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــازار خوب ــت ب اس

ــور  ــس جمه ــی اقتصــادی رئی ــابق عال  مشــاور س
ــادرات  ــرای ص ــد ب ــدم بای ــده معتق ــزود:» بن اف
ــه  ــک برنام ــل ی ــد داخ ــای تولی ــک از کااله هری
ــن  ــبختانه در ای ــه خوش ــم، ک ــام دهی ــزی انج ری

زمینــه اقداماتــی از ســوی دســت انــدرکاران 
حــوزه صــادرات کشــور در حــال انجــام اســت.«

بنده معتقدم باید برای صادرات 
هریک از کاالهای تولید داخل 
یک برنامه ریزی انجام دهیم، 
که خوشبختانه در این زمینه 

اقداماتی از سوی دست 
اندرکاران حوزه صادرات کشور 

در حال انجام است.
ایران با  ۱5 کشور همسایه با 
مرز خشکی و آبی در ارتباط 

است که جمعیت حدود 
5۰۰تا6۰۰ میلیون نفری در 
این کشورهای همسایه وجود 

دارد و بازار صادراتی بسیار قابل 
توجهی را برای ایران به وجود 

آورده است.
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ــا  15 کشــور  ــران ب ــرد:» ای  وی خاطرنشــان ک
ــاط  ــی در ارتب ــرز خشــکی و آب ــا م ــایه ب همس
500تــا600  حــدود  جمعیــت  کــه  اســت 
ــایه  ــورهای همس ــن کش ــری در ای ــون نف میلی
وجــود دارد و بــازار صادراتــی بســیار قابــل 
توجهــی را بــرای ایــران بــه وجــود آورده اســت، 
ــراق،  ــتان، ع ــد افغانس ــورها مانن ــی از کش برخ
ــان  ــه و... مردم ــتان، ترکی ــتان، ترکمنس پاکس
شــان کمــی فرهنگشــان نزدیــک بــه مردمــان 
مــا هســت و مبــادالت کاالهــای فرهنگــی 

ــی آورد.« ــود م ــه وج ــترک را ب مش

 مزیت های قابل توجه صادرات به  �
کشورهای همسایه

بــه  صــادرات  اهمیــت  بــاره  در   »تــرکان« 
کشــورهای همســایه گفــت:» مزیــت هــای 
ــورهای  ــه کش ــادرات کاال ب ــرای ص ــادی ب زی
همســایه وجــود دارد، یکــی از ایــن مزیــت 
هــا ایــن اســت کــه هزینــه حمــل و نقــل کاال 
بســیار کاهــش پیــدا مــی کنــد و ایــن کاهــش 
ــام  ــت تم ــدن قیم ــن آم ــب پایی ــه موج هزین
شــده کاالی صادراتــی مــی شــود وباعــث مــی 
ــار  شــود رقبایمــان در آن کشــور مقصــد را کن

بگذاریــم، همچنیــن بازاریابــی کاالی صادراتــی 
ــی  ــار ایران ــرای تج ــایه ب ــورهای همس در کش
ــام  ــن مق ــد بود.« ای ــر خواه ــوده ت ــیار آس بس
مســئول ســابق اقتصــادی بــه موضــوع صــادرات 
ــز  ــایه نی ــورها همس ــی از کش ــه برخ ــرژی ب ان
ــادرات  ــبختانه ص ــت:» خوش ــرد، گف ــاره ک اش
ــای  ــور ه ــی از کش ــه برخ ــران ب ــرق و گاز ای ب
همســایه بســیار قابــل توجــه اســت و همچنــان 
ایــن بــازار فــروش بــه کشــورهای همســایه داغ 
اســت و ایــن امــکان فراهم شــده تــا درآمدزایی 
ــورهای  ــه کش ــرژی ب ــادرات ان ــور را از ص کش

ــد  ــورهایی مانن ــم، کش ــت کنی ــایه تقوی همس
افغانســتان، عــراق و پاکســتان کشــورهایی 
هســتند کــه تمایــل خریــد انــرژی از ایــران را 

ــد.« دارن

کشــورهای  تمامــی  داد:»  ادامــه   او 
گاز  و  بــرق  نیازمنــد  ایــران  همســایه 
برخــی  بــرای  خوشــبختانه  و  هســتند 
عــراق  ماننــد  همســایه  کشــورهای  از 
دو نــوع خــط لولــه انتقــال گاز صــورت 
گرفتــه و از مســیر هــای گوناگــون نیــز 
ــورت  ــراق ص ــه ع ــرق ب ــال ب ــتم انتق سیس
لولــه  خــط  همچنیــن  اســت،  گرفتــه 
شــمال  در  ارمنســتان  و  ترکیــه  بــه  گاز 
ــن  ــز انجــام شــده اســت، همچنی ــران نی ای
آذربایجــان  کشــور  بــا  گازی  مبــادالت 
ــه گاز از منطقــه عســلویه  ــم، خــط لول داری
غــرب کشــور بــه منطقــه مــرزی پاکســتان 
در شــرق کشــور احــداث شــده امــا هنــوز 
در  اســت،  نرســیده  بــرداری  بهــره  بــه 
ــی  ــای کراچ ــروگاه ه ــر در نی ــال حاض ح

ــوخت  ــرق از س ــد ب ــرای تولی ــتان ب پاکس
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــتفاده م ــل اس گازوئی
ــداری  ــه گاز خری ــر هزین ــه براب ــوخت س س
ــرق  ــد ب ــه تولی ــت و هزین ــران اس ــده ای ش

ــت.« ــاال اس ــیار ب ــور بس ــن کش در ای

 پتانسیل باالی صادراتی وجود دارد �

بــه  بــرق  بــاره صــادرات گاز و   تــرکان در 
ــاره  ــز اش ــارس نی ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
کــرد، گفــت:» ایــن امــکان وجــود دارد کــه از 
ــط  ــارس خ ــج ف ــان و خلی ــای عم ــق دری طری
لولــه گاز و کابــل بــرق را بــه کشــورهای حــوزه 
ــن  ــا دارد ای ــم، ج ــادر کنی ــارس ص ــج ف خلی
ــران  نکتــه را عنــوان کنــم کــه اقــدام اخیــر ای
ــدازی منطقــه تجــاری  ــرای راه ان و پاکســتان ب
ــدوده  ــرزی در مح ــر م ــه صف ــدان در نقط ریم
دریــای عمــان کار بســیار قابــل توجهــی بــرای 
پیشــین  اســت.« دبیر  کشــور  دو  تجــارت 
تجــاری- آزاد  مناطــق  شــورای هماهنگــی 

صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در پاســخ بــه ســوال 
ــا  ــران ب ــرا ای ــه چ ــاره اینک ــا درب ــگار م خبرن
برخــی از کشــورهای دور و نزدیــک کــه روابــط 
سیاســی نزدیکــی دارد،  ماننــد کشــورهای لبنــان، 
ــل  ــد تجــاری قاب ــان، روســیه، ســوریه و...رون عم
ــد  ــورهایی مانن ــت:» در کش ــدارد؟ گف ــی ن قبول
عــراق، پاکســتان، افغانســتان و ســوریه مناســب 
اســت، امــا جــای کار بیشــتر وجــود دارد کــه ایــن 
موضــوع برمــی گــردد بــه روش هــای تجــارت که 
بایــد تقویــت شــود، بــرای نمونــه بــه کشــور عراق 
بــرق، گاز و محصــوالت غذایــی ایــران صــادر مــی 
شــود و روز بــه روز صــادرات ایران در حال توســعه 
قــرار دارد، امــا رقبــای مــا نیــز حضــور پیــدا کرده 
انــد و در حــال کارشــکنی هســتند.« »ترکان« 
ــاره  ــگار مــا درب در پاســخ بــه ســوال دیگــر خبرن
اینکــه در ســند چشــم انــداز برنامــه ششــم 
توســعه قــرار بــر ایــن بــود کــه درآمــد صادراتــی 
ایــران بــه 120 میلیــارد دالر برســد کــه در حــال 
حاضــر 40 میلیــارد دالر وجــود دارد و ســال آینده 
پایــان برنامــه ششــم توســعه اســت، علــت ایــن 
عقــب ماندگــی چیســت؟ گفــت:» درســت اســت 
ــم  ــه شش ــه در برنام ــی ک ــه صادرات ــه از برنام ک
توســعه آمــده اســت عقــب هســتیم، امــا حرکــت 
صادراتــی کاالهــای غیرنفتــی در چند ســال اخیر 
حرکــت بســیار مناســبی بــوده گرچــه پتانســیل 
ــده  ــزان اســت، بن ــن می ــر از ای ــان بســیار باالت م
ــرق  ــادرات ب ــد ص ــرو بتوان ــار دارم وزارت نی انتظ
ــار  ــد و در اختی ــارج کن ــت خ ــار دول را از انحص
ــا ایــن اقــدام  ــا ب بخــش خصوصــی قــرار دهــد ت
جهــش قابــل توجهــی در تولیــد و صــادرات بــرق  
ــی رخ  ــای صادرات ــش درآمده ــن افزای و همچنی

ــد.« ده

در نیروگاه های کراچی پاکستان 
برای تولید برق از سوخت 

گازوئیل استفاده می شود که 
این سوخت سه برابر هزینه گاز 

خریداری شده ایران است و 
هزینه تولید برق در این کشور 

بسیار باال است.

کشور عراق برق، گاز و 
محصوالت غذایی ایران صادر 
می شود و روز به روز صادرات 
ایران در حال توسعه قرار دارد، 
اما رقبای ما نیز حضور پیدا کرده 

اند و در حال کارشکنی هستند.

وزارت نیرو بتواند صادرات برق 
را از انحصار دولت خارج کند و 
در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهد تا با این اقدام جهش قابل 
توجهی در تولید و صادرات برق  

و همچنین افزایش درآمدهای 
صادراتی رخ دهد.
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ایجاد زیرساخت های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 
فراموش شده است 

ــادی و آزاد  ــه اقتص ــامی توافقنام ــورای اس ــس ش ــال ۹۸ مجل ــرداد س خ
تجــاری ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را بــه تصویــب رســاند.  و در 
پنجــم آبــان ســال ۹۸ ایــن موافقــت نامــه بــرای ســه ســال فعالیــت خــود را 
ــای  ــدی از مزیت ه ــده و بهره من ــن معاه ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــرد.  ب ــاز ک آغ
ــامی  ــوری اس ــادی جمه ــای اقتص ــت قابلیت ه ــار داش ــوان انتظ آن می ت
ــن مزیت هــا  ــدی از ای ــن حــال، بهره من ــا ای ــد. ب ــاء یاب بیــش از پیــش ارتق
ــه برخــی الزامــات حقوقــی و اجرایــی در کشــور و فراهــم  ــد توجــه ب نیازمن
آوردن زیرســاخت های مــورد نیــاز اســت. لــذا بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از 
یکســال از انعقــاد ایــن موافقــت نامــه اقتصــادی و تجــاری  در همیــن راســتا 
ــا دکتــر ســهراب بختیــار، بــه عنــوان عضــو  مجلــه درآمــد مصاحبــه ای را ب
اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و فدراســیون روســیه  و مشــاور طــرح  پیمان 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام اوراســیا بعمــل آورده اســت ک

در گفتگوی اختصاصی درآمد با عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فدراسیون روسیه مطرح شد؛

تاریخچه شکل گیری اتحادیه اقتصادی  �
اوراسیا توضیح بفرمایید و هدف از تشکیل 

این اتحادیه چیست ؟

شــکل گیــری اولیــه ایــن اتحادیــه بــه ســال 1999 
و 10اکتبــر 2000برمیگــردد  کــه در ایــن ســال 
تفاهمــی بــا نــام جامعــه اقتصــادی شــکل گرفــت در 
جــوالی ســال 2011 اتحادیــه گمرکــی و نهایتــا در 
اول ژانویــه 2015 اتحادیــه اقتصادی اوراســیا  شــاکله 
ــل  ــدف تعام ــا ه ــت آورد ب ــودش را بدس ــی خ اصل
منطقــه ای و هــم افزایــی کشــورهای منطقــه ای در 
جهــت تســهیل تجــارت و ایجــاد بــازار مشــترک بین 
اعضــاء ، حــذف تدریجــی قوانیــن گمرکــی و برقراری 
تعرفــه هــای مشــترک، هماهنــگ ســازی تشــریفات 
گمرکــی ،جابجایــی آزاد کاال، ســرمایه ، نیــروی کار و 
خدمــات بیــن کشــورهای عضــو و در نهایت سیاســت 
مشــترک در زمینــه انــرژی ، صنعت،کشــاورزی و 

وســایل حمــل و نقــل، ایجــاد شــد.

با توجه به ماده 10 اقتصاد مقاومتی که تاکید  �
بر توسعه تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، 

حوزه ترانزیت، ایجاد سیستم های تشویقی 
و اقدامات تسهیل کننده مسیر صادرات دارد 
مزایای انعقاد موافقت نامه ایران با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا چیست؟

مزایــای ایــن تفاهــم نامــه بــرای ایــران توســعه همــه 
جانبــه بخــش های کلیــدی در حمل و نقــل، گمرک، 
کشــاورزی، صنعــت، انــرژی و غیــره و در نهایت کمک 
بــه رونــق تولیــد و توســعه صــادرات غیــر نفتی اســت 
ــده ای از  ــت ضمــن ارزآوری بخــش عم ــه در نهای ک
نیازهــای واردات کشــور را نیــز بخصــوص در زمینــه 

نهــاده هــای دامــی مرتفع 
مــی ســازد.

اتحادیه اقتصادی  �
اوراسیا از چه کشور 

های تشکیل شده 
است و وضعیت 

ایران در این اتحادیه به چه صورت است؟

کشــورهای فدراســیون روســیه، قزاقســتان، بــالروس 
ارمنســتان و قرقیزســتان عضــو ایــن اتحادیه هســتند  
ــران از ســال 2014 خواســتار  جمهــوری اســالمی ای
ــه گمرکــی اوراســیا  ــا اتحادی ــرار تجــاری ب ــاد ق انعق
بــود و بنــده بــه همراه  کمیســیون مشــترک ایــران و 
روســیه ایــن موضــوع را دنبــال مــی کــرد و در طــی 

مذاکــرات مــداوم و ارزیابــی هــای کمــی و کیفــی و 
میــزان تعرفــه توجیهــی نهایتــا در اردیبهشــت 97 در 
اجــالس ســالیانه اوراســیا در شــهر آســتانه قزاقســتان 
ــه آزاد  ــاد منطق ــا ایج ــاس ب ــن اس ــد. برای امضــاء ش
ــه  ــران و اتحادی تجــاری بیــن جمهــوری اســالمی ای
اقتصــادی اوراســیا بصــورت یــک دوره ۳ ســاله قابــل 
تمدیــد بــه تصویــب رســید و از اوایــل آبانمــاه 98 و 

بصــورت عملیاتــی آغــاز بــکار نمــود.

خرداد ماه 98 مجلس شورای اسالمی  �
توافقنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری با 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند. 
با اجرایی شدن این معاهده از پنجم آبان سال 

گذشته چه  قابلیت های اقتصادی  برای جمهوری 
اسالمی ایران فراهم شده است؟

قابلیــت هــای مــد نظــر جمهــوری اســالمی ایــران و 
ــرای کشــورمان در چنــد بخــش قابــل  مزایــای آن ب

تامــل اســت.

   - ارائــه کاالهایــی بــا قیمــت تمــام شــده پاییــن تــر 
بــرای صــادرات به کشــورهای اوراســیا.    

ــه  ــن ک ــوان ارز جایگزی ــی بعن ــتفاده از ارز مل - اس
خــود میتوانــد تاثیــر بســزایی در رفــع تحریــم هــا و 

ــد.         ــور باش ــالت ارزی در کش معض

- توســعه مبــادالت تجــاری بــا ایــن حــوزه و کمــک 
بــه جهــش تولیــد در کشــور.   

ــق  ــترک از طری ــای مش ــعه بازاره ــن توس  همچنی
مســیرهای ،دریایــی و هــوای  کــه متاســفانه بخــش 
اعظمــی از ایــن اهــداف تحقــق نیافتــه و اهتمــام ویژه 

دولتمــردان در ایــن بخــش را مــی طلبــد.

در موافقت نامه این اتحادیه با کشور های   �

مزیت های اولویت دار کشورها  
در این توافق نامه دیده شده 

است ، دسترسی ژئوپلتیک ایران 
در منطقه مزیتی مثال زدنی است 

که قابل چشم پوشی نیست. 
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طرف قرار داد شان بیشتر سعی بر استفاده 
از مزیتهای  اقتصادی آن کشور شده است با 
توجه به شرایط کریدوری ایران که موقعیت 

بی نظیری را در دنیا دارد؟ چرا بهره مندی از 
این ظرفیت دیده نشده است؟

مزیــت هــای اولویــت دار کشــورها  در ایــن توافــق 
ــک  ــده اســت ، دسترســی ژئوپلتی ــده ش ــه دی نام
ایــران در منطقــه مزیتــی مثــال زدنــی اســت کــه 
ــی  ــدم دسترس ــت ، ع ــی نیس ــم پوش ــل چش قاب
بعضــی اعضــا از جملــه قزاقســتان کــه محصــور در 
خشــکی اســت اجرایــی نمــودن خطــوط ارتباطــی 
مهمــی همچــون راه آهــن کریــدور شــمال -جنوب 
را در کشــور دو چنــدان مــی کنــد که خوشــبختانه 
ــی  ــه نقــاط پایان ــن خــط اســتراتژیک ب اجــرای ای
ــن  ــه ای ــن اینک ــود.  ضم ــی ش ــک م ــود نزدی خ

مســیر بــه غیــر از کشــورهای عضــو اوراســیا بــرای 
کشــورهای  حــوزه همیشــه فــارس، هند و آســیای 

جنــوب شــرقی نیــز حائــز اهمیتــی ویــژه اســت.

درموافقت نامه اتحادیه اقتصادی ایران بر  �
سه محور کدگذاری کاال،کانال الکترونیکی 

بین اتاق ایران و کشورهای عضو، کانال 
الکترونیکی بین گمرک ایران و گمرکات 

کشورهای عضو و اوراسیا تاکید شده است. 
مزیت این محور ها را می فرمایید و وضعیت 

سازمان های ذیربط ایران برای اجرایی شدن 
این محور ها بفرمایید؟

در بخشــی از محورهــای کدگــذاری شــده و کانــال 
ــران و همچنیــن  ــاق ای هــای الکترونیکــی بیــن ات
؛  بــه قواعــد عمومــی ،تجــارت کاال  گمــرک 
راهکارهــای تجــاری، رفــع موانــع فنــی ، اقدامــات 

ــه ای ،  ــی و قرنطین ــت گیاه ــتی و بهداش بهداش
ــل  ــل و فص ــاری ، ح ــهیل تج ــدا  تس ــد مب قواع
اختالفــات و مقــررات گمرکــی و پایانــی بــه تفضیل 
اشــاره و مــورد بررســی طوالنــی قــرار گرفته اســت.  
ایــن شــرایط و همچنیــن قوانیــن مبادلــه کاالهــا 
ــر  ــه صف ــن تعرف ــا تجــارت ترجیحــی و همچنی ب
ســازمانهای ذیربــط و همچنین بخــش خصوصی را 
بــرای پیوســتن ایــران بــه ســازمان تجــارت جهانی 

آمــاده مــی ســازد. 

تاکنون اتحادیه اقتصادی اوراسیا با چه  �
کشور های موافقت نامه داشته است؟ 

چنانچه از موافقت نامه های کشور های 
دیگر اطالعی دارید توضیح بفرمایید؟ 

ــا تفاهــم  کشــور چیــن بعنــوان غــول اقتصــادی ب
منطقــه تجــارت آزاد بــا اتحادیــه اقتصادی اوراســیا 
وارد شــده اســت.  کشــورهای اندونــزی،  ســنگاپور،  
کامبــوج و تایلنــد در حــال مذاکــره بــرای پیوســتن 
بــه تفاهمــی مشــابه بــا چیــن هســتند کــه مراحل 
پایانــی خــود را طــی مــی کنــد. هنــد، مغولســتان، 
ــی  ترکیــه، صربســتان و مصــر نیــز در حــال رایزن
ــه اقتصــادی  ــم نام ــن تفاه ــه ای ــرای پیوســتن ب ب
هســتند  مالــزی ، فیلیپیــن و چنــد کشــور دیگــر 
ــی  ــات پایان ــم مقدم ــرقی ه ــوب ش ــیای جن آس

پیوســتن بــه ایــن اتحادیــه را طــی مــی کننــد.

ایــن که بیــان می شــود اتحادیــه اقتصادی اوراســیا 
روســیه محــور اســت و از اهداف سیاســی برخــوردار 
اســت را توضیــح بفرماییــد؟ بــه هــر حــال تاریخ به 
ــداف  ــخ اه ــول تاری ــیه در ط ــان داده روس ــا نش م
ــرب  ــا غ ــه ب ــرای مقابل خــاص سیاســی خــود را ب
دنبــال میکنــد ولــی در حــال حاضــر و بــا تحریــم 
ــن اتحــاد و  ــران ای ــه غــرب علیــه ای هــای ناعادالن
ــی  ــی طالی ــیا فرصت ــه اوراس ــت در اتحادی عضوی
ــگ کــردن  ــی رن ــع و ب ــرای رف ــرای کشــورمان ب ب
تحریــم هــا هســت کــه البتــه مــورد بــی مهــری و 
کــم توجهــی دولتمــردان کشــورمان قــرار گرفتــه 

اســت.

در موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی  �
اوراسیا بر چشم انداز اقتصاد آزاد برای ایران 
اشاره شده است آیا زیر ساختهای الزم برای  

تجارت آزاد فراهم شده است ؟ 

نخیر ،متاسفانه زیرساختهای کمی و کیفی پیوستن 
ایران به سازمانهای معتبری ازجمله سازمان تجارت 

جهانی مغفول واقع شده که جدیّت دولت مجلس 
و سازمان های ذیربط و حمایت از بخش خصوصی 
می تواند در توسعه زیرساختهای الزم در این بخش 

،کمک شایانی را داشته باشد.

  بــا گذشــت یکســال از انعقــاد ایــن موافقــت نامــه 
ــای  ــا کشــور ه ــران ب ــارت ای ــی تج ــت فعل وضعی
طــرف قــرار داد چگونــه است؟متاســفانه با گذشــت 
بیــش از یکســال از پیوســتن آزمایشــی کشــورمان 
بــه ایــن اتحادیــه نتوانســته ایم بــه اهــداف مطلوب 
ــازمان  ــم ، س ــت یابی ــده دس ــی ش ــش بین و پی
توســعه تجــارت علــت را در مشــکالت پیــش آمــده 
ــده  ــه بن ــد ک ــی دان ــا م ــوس کرون ــروس منح وی
ــرات  ــاز مذاک ــع از آغ ــالً مطل ــردی کام ــوان ف بعن

ــی  ــره ای دولت ــای مذاک ــت ه ــراه هیئ ــه هم و ب
و خصوصــی علّــت اصلــی را نبــود راهــکاری 
روشــن و واضــح در دیپلماســی اقتصــادی کشــور 
مــی دانــم ، قوانیــن خلــق الســاعه وزارتخانــه هــا 
ــر خــالف اصــالح  ــه ب و ســازمانهای مرتبطــی ک
ــی  ــور گام برم ــی در کش ــن دیپلماس ــاختار ای س
ــد  ــن و توانمن ــالح قوانی ــک اص ــی ش ــد .ب دارن
ســازی شــرکت هــای خصوصــی صــادرات محــور 
ــش  ــق و جه ــه رون ــد ب ــوزه میتوان ــن ح در ای
تولیــد در کشــور منتــج شــود و بخــش وســیعی 
از معضــالت اقتصــادی و معیشــتی جامعــه را کــه 
ــه خــود تحریمــی اســت ،مرتفــع  ــر پای اساســاً ب
ــکار  ــت و هم ــات دوس ــان از زحم ــازددر پای س
ــوزه  ــن ح ــکاندار ای ــده و س ــود، فرمان ــز خ عزی
ــداهلل  ــوم اس ــان خصوصــی مرح در بخــش پارلم
عســگراوالدی یــاد مــی نمایــم و بــرای جانشــین 
ــس  ــان ریی ــوش تاب ــای تیزه ــاب آق ــان جن ایش
اتــاق مشــترک ایــران و روســیه آرزوی توفیقــات 
ــآن  ــد مّن ــوزه را از خداون ــن ح ــزون در ای روزاف

ــتارم. خواس

، قوانین خلق الساعه وزارتخانه 
ها و سازمانهای مرتبطی که 
بر خاف اصاح ساختار این 

دیپلماسی در کشور گام برمی 
دارند .بی شک اصاح قوانین 
و توانمند سازی شرکت های 

خصوصی صادرات محور در این 
حوزه میتواند به رونق و جهش 

تولید در کشور منتج ش

تاریــخ  طــول  در  روســیه  داده 
اهــداف خــاص سیاســی خــود 
ــال  ــرب دنب ــا غ ــه ب ــرای مقابل را ب
میکنــد ولــی در حــال حاضــر و بــا 
تحریــم هــای ناعادالنــه غــرب علیه 
ــت در  ــاد و عضوی ــن اتح ــران ای ای
اتحادیــه اوراســیا فرصتــی طالیــی 
بــرای کشــورمان بــرای رفــع و بــی 
رنــگ کــردن تحریــم هــا هســت.
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حمید  حاج اسماعیلي، فعال کارگر

نسبت به گذشته فقیرتر شده ایم

ــام  ــه آمــار و ارق رشــد فقــر در کشــور نیــازی ب
نــدارد، رشــد کارتن خوابــی، دستفروشــی، افــراد 
بی خانمــان، ســرقت های خــرد و کاهــش ســن 
بزهــکاری از یــک طــرف و کاهــش قــدرت 
ــوار از  ــبد خان ــدن س ــردم و خالی ش ــد م خری
طــرف دیگــر همچنیــن رشــد روزافــزون تــورم 
ــی و نارضایتی هــای عمومــی از وضعیــت  و گران
موجــود در اعتــراض بــه میــزان دریافتی هــا یــا 
بــه تعویق افتــادن آن، نشــانی از وضعیــت وخیــم 
اقتصــادی اســت کــه منجــر بــه فقیرتــر شــدن 
بخــش زیــادی از جمعیــت کشــور شــده و ایــن 
ــدا  ــم پی ــری ه ــرایط وخیم ت ــر روز ش ــر ه فق

می کنــد.

ــه  � ــی  کمیت ــارکت های مردم ــاون مش مع
امــداد اعــالم کــرد خــط فقــر غذایــی 
ــان  ــزار توم ــر 670 ه ــر نف ــه ازای ه ب
اســت و خانــواده کارگــری بــه زیر خط 
ــن  ــه ای ــرا ب ــد، چ ــقوط کردن ــر س فق

ــیده ایم؟ ــت رس وضعی

البتــه کمیتــه امــداد مرجــع تعییــن خــط فقــر 
نیســت، امــا آنهــا بــه لحــاظ جمعیتــی آمارهای 
خوبــی دارنــد چراکــه مــردم زیــادی بــه دلیــل 
مشــکالت معیشــتی بــه آنهــا مراجعــه می کنند 
و می داننــد کــه چــه بخشــی از جمعیــت 

ــه ســمت فقــر  ــرخ رشــدی ب ــا چــه ن کشــور ب
ــار،  ــز آم ــال مرک ــن ح ــا ای ــد. ب ــش می رون پی
رفاهــی وزارت  یــا بخــش  بانــک مرکــزی 
ــن مســئولیت  ــی ای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
را دارنــد کــه خــط فقــر را تعریــف کننــد ولــی 
ــد  ــن مســئولیت نمی رون ــار ای ــر ب متاســفانه زی
ــد  ــاله را م ــن مس ــد ای ــس بای ــرم مجل و به نظ
ــازمان ها  ــن س ــی از ای ــد و یک ــرار ده ــر ق نظ
یعنــی مرکــز آمــار یــا بانــک مرکــزی را مجــاب 
ــد. خــط فقــر یــک  ــه تعییــن خــط فقــر کن ب
شــاخص اقتصــادی اســت کــه در همه کشــورها 
تعریــف دارد و همــه مالحظــات سیاســت گذاری 
ــی، معیشــتی،  ــف اجتماع ــرای مســائل مختل ب
ــر  ــط فق ــاخص خ ــا ش ــی ب ــادی، فرهنگ اقتص
ــور را  ــرانه کش ــه س ــود. زمانیک ــف می ش تعری
محاســبه می کنیــم بایــد بدانیــم کــه آیــا ایــن 
ســرانه امکانــات تامیــن زندگــی خانوارهــا را دارد 
یــا نــه، درآمــد ســرانه کشــور طــی چهــار دهــه 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــارم کاه ــه یک چه ــته ب گذش
و االن خانواده هــا نســبت بــه قبــل فقیرتــر 
ــه خــط  ــا هســتند ک ــه نیازه شــده اند و اینگون
فقــر را تعریــف می کنــد نــه امکانــات. بنابرایــن 
جمعیــت کشــور مــا نســبت بــه ســه یــا چهــار 
ــی 25  ــده اســت. ط ــر ش ــته فقیرت ــه گذش ده
ســال گذشــته، جمعیت متوســط خیلــی خیلی 

بزرگتــر بــود، امــا االن جمعیــت متوســط خیلی 
کوچکتــر شــده و ایــن جــای نگرانــی دارد کــه 
آن جمعیــت بــزرگ روزبــه روز فقیرتــر می شــود 
و جمعیــت مردمــی  کــه توانایــی تامیــن زندگی 
ــوند.  ــر می ش ــه روز کمت ــتند،  روزب ــود را داش خ
ســال گذشــته فتــاح، رئیــس پیشــین کمیتــه 
ــه  ــر ب ــون نف ــش از 25 میلی ــت بی ــداد، گف ام

ــه  ــی ب ــای اجتماع ــه حمایت ه ــاز ب ــل نی دلی
ــی  ــی ط ــد،  یعن ــه کردن ــداد مراجع ــه ام کمیت
ســه و چهــار ســال گذشــته بــه دلیــل اتفاقاتــی 
کــه در حــوزه اجتماعــی و اقتصــادی در کشــور 
ــر  ــج براب ــا پن ــار ت ــر چه ــت فقی رخ داده جمعی

کمیتــه امــداد مرجــع تعییــن خــط فقــر نیســت، امــا آنهــا بــه لحــاظ جمعیتــی 
آمارهــای خوبــی دارنــد چراکــه مــردم زیــادی بــه دلیل مشــکات معیشــتی 
ــت  ــی از جمعی ــه بخش ــه چ ــد ک ــد و می دانن ــه می کنن ــا مراجع ــه آنه ب

کشــور بــا چــه نــرخ رشــدی بــه ســمت فقــر پیــش می رونــد.

جمعیت کشور ما نسبت به سه 
یا چهار دهه گذشته فقیرتر شده 

است. طی 25 سال گذشته، 
جمعیت متوسط خیلی خیلی 
بزرگتر بود، اما االن جمعیت 

متوسط خیلی کوچکتر شده و این 
جای نگرانی دارد که آن جمعیت 
بزرگ روزبه روز فقیرتر می شود و 
جمعیت مردمی  که توانایی تامین 
زندگی خود را داشتند،  روزبه روز 

کمتر می شوند
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شــده اســت. یعنــی خــود کمیتــه 
امــداد هــم بــا مشــکل تامیــن 
اعتبــار بــرای تامیــن نیازهــای 
ــدا  ــت. ج ــده اس ــه ش ــراد مواج اف
از اینهــا اگــر بــه دولــت برگردیــم 
می بینیــم جــدای از آن مشــکالت 
و بحران هــای اجتماعــی ای کــه 
ــت  ــت، دول ــکل گرف ــور ش در کش
جمعیــت  از  نفــر  میلیــون   60
واجــد  را  کشــور  میلیونــی   84
ــن  ــی دانســت و ای ــرایط حمایت ش
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ک ــان می ده نش
ــه  ــتمزدی ک ــوق و دس ــا آن حق ب
امــکان  می کننــد،  دریافــت 
تامیــن نیازهــای زندگی شــان را 
ــی از  ــش از نیم ــی بی ــد. یعن ندارن
ــر شــده اند و  ــت کشــور فقی جمعی
اینکــه خــط فقــر را تعریــف کننــد 
یــا نکننــد به نظــرم مشــکلی را 
از ایــن مــردم حــل نمی کنــد، 
امــا اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد آنهــا 
می تواننــد پاســخگو باشــند و ایــن 
ــت  ــت اس ــی دول ــه حاکمیت وظیف
کــه دربــاره تامیــن معیشــت مردم 
پاســخگو باشــد و بــا سوبســید 
قــدرت  مختلــف  اعتبــارات  و 
خریــد مــردم را جبــران کنــد. 
پراکنــده ای  صحبت هــای  االن 
ــمی  ــی غیررس ــرم برخ ــه به نظ ک
خــط  اســت  غیرکارشناســی  و 
ــون  ــت میلی ــش از هش ــر را بی فق
تومــان در تهــران و کالنشــهرها 
کــه  حقوقــی  می کنــد.  اعــالم 
تعریــف  کارمنــدی  بخــش  در 
ــدد  ــن ع ــف ای ــدود نص ــده ح ش
ــن  ــری ای اســت و در بخــش کارگ
ــر هــم هســت،  ــغ بســیار کمت مبل
ــه  ــور ب ــه کش ــد ک ــان می ده نش
ــد و  ــت می کن ــر حرک ــمت فق س
ــوزه  ــر در ح ــع فق ــکالتی به تب مش
اجتماعــی، فرهنگــی و امنیتــی در 
کشــور ایجــاد می شــود. آنچــه 
بودجــه  و  آینــده  ســال  بــرای 
شــده  هدف گــذاری   1400
الزم  حمایت هــای  نمی توانــد 
ــد. ــش ده ــن کار را پوش ــرای ای ب

ــت  � ــرا دول ــان چ ــن می در ای
ــری را  ــدام موث ــس اق و مجل

ــت؟ ــداده اس ــام ن انج

ــر دو  ــت ه ــس و هــم دول هــم مجل
ــم  ــون دیدی ــتند، چ ــئول هس مس
ــه  ــت حمل ــه دول مجلســی ها هــم ب
ــه  ــد ک ــد و هــم نشــان دادن می کنن
مثــال بــا نظــرات دولــت دربــاره 
تامیــن نیازهــای مــردم مخالــف 
هســتیم، از آن طــرف هــم همراهــی 
ــن  ــرای تامی ــی را ب ــی و باثبات قانون
ــد.  ــام نمی دهن ــردم انج ــای م نیازه
پیشــنهاد افزایــش حقــوق کارمندان 
در الیحــه بودجــه 1400، 25 درصــد 

اســت برخــی تــالش می کردنــد 
ــد،  ــش دهن ــم را افزای ــن رق ــه ای ک
 حتــی کارشناســانی بــه کمیســیون 
تلفیــق ایــن پیشــنهاد را دادنــد. 
مالحظــه کاری  مجلــس  اتفاقــا 
ــداد،  ــش ن ــم را افزای ــن رق ــرد و ای ک
ــد  ــر می کنن ــدگان فک ــون نماین چ
ــت آینــده در اختیــار گروه هــای  دول
ــن  ــز ای ــا نی ــر آنهاســت و آنه هم فک
چالــش را خواهنــد داشــت،  بنابرایــن 
فکــر می کننــد چــون بــرای تامیــن 
نیازهای کشــور کســری وجــود دارد، 
امــکان اینکــه بتواننــد همــه مســائل 
ــود  ــان وج ــد، برایش ــن کنن را تامی

نــدارد. به نظــرم مجلــس و دولــت در 
ایــن بــاره تعلــل می کننــد و تمایلــی 
بــرای تعریــف خــط فقــر در کشــور 

ــدارد. ــود ن وج

مجلــس و دولــت تــالش  �
دارنــد تــا بــا تقویــت نظــام 
یارانــه ای مشــکالت معیشــتی 
ــد،  ــرف کنن ــردم را برط م
ــدر دادن  ــای ه ــرا به ج چ
ایــن منابــع در قالــب یارانــه 
تقویــت نمی کننــد؟نظــام دســتمزد و حقــوق و … 

ــد  ــه چن ــد ب ــن موضــوع بای در ای
ــه اشــاره داشــت، اول اینکــه  نکت
ــراف  ــه و شــفاف اعت ــد صادقان بای
ــت  ــه دول ــرح یاران ــه ط ــم ک کنی
یعنــی  اســت.  نبــوده  موثــر 
و  حمایتــی  پــروژه  بزرگتریــن 
همــان  کــه  کشــور  یارانــه ای 
»طــرح هدفمنــدی یارانــه » بــود،  
ــا شکســت مواجــه شــده و  کــه ب
 االن بیــش از 12 ســال اســت 
کــه ایــن اقــدام در کشــور در 
جریــان دارد و اصــال 45 هــزار 
تومــان مبلغــی  تومــان  و 500 
آن  کــه کســی حتــی  نیســت 
قــرار  فرزنــدش  اختیــار  در  را 
دهــد! یعنــی توزیــع پــول نقــدی 
در قالــب یارانــه کار بیهــوده ای 
ماننــد  عوارضــی  و جــز  بــوده 
افزایــش  و  ســرگردانی  تــورم، 
ــردم  ــرای م ــزی ب ــی چی نقدینگ
بایــد  دولــت  اســت.  نداشــته 
ایــن را بپذیــرد کــه در کنــار 
ــرای  ــه ب ســازمان های دیگــری ک
ایــن کار مــی خواهــد تعریــف 
ــی را  ــه بروکراس ــز اینک ــد ج کن
ــر  ــه آن را فربه ت ــر و بدن طوالنی ت
کنــد هیــچ مشــکلی از مــردم حل 
نمی کنــد. اتفاقــا بایــد از مجلــس 
ــت  ــه در دول ــه ای ک ــید یاران پرس
ــری در  ــده تاثی ــف ش ــم تعری نه
زندگــی مــردم داشــته کــه حــاال 
را  یارانــه  دوبرابــری  افزایــش 

می کنــد! تبلیــغ 

حقوقی که در بخش کارمندی 
تعریف شده حدود نصف این 

عدد است و در بخش کارگری 
این مبلغ بسیار کمتر هم هست، 
نشان می دهد که کشور به سمت 
فقر حرکت می کند و مشکاتی 
به تبع فقر در حوزه اجتماعی، 

فرهنگی و امنیتی در کشور ایجاد 
می شود. آنچه برای سال آینده و 
بودجه ۱۴۰۰ هدف گذاری شده 
نمی تواند حمایت های الزم برای 

این کار را پوشش دهد.
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»عــبور از خـط قـرمـزها« 
حسین راغفر،                         اقتصاددان 

ــادالت  ــکا مع ــر رئیس جمهــور آمری ــا تغیی ب
ــرات  ــتن تغیی ــز آبس ــکا نی ــران و آمری ای
جدیــدی خواهــد شــد. بایــدن در اقدامــات 
اولیــه خــود بســیاری از تصمیمــات ترامــپ 
ــک  ــال ی ــه دنب ــان داد ب ــرد و نش ــو ک را لغ
ــکا  ــری آمری ــی در تصمیم گی ــرد عقای رویک
ــوز رویکــرد وی  ــن وجــود هن ــا ای اســت. ب
دربــاره ایــران و برجــام مشــخص نیســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه وی در حــال 
ــی  ــورهای اروپای ــران کش ــا رهب ــی ب رایزن

ــت. ــران اس ــاره ای درب

دکتــر راغفــر در ایــن زمینــه معتقــد اســت:. 
ــه  ــه ب ــش از آنک ــی بی ــرایطی برخ ــن ش در چنی
ریشــه های داخلــی مشــکالت اقتصــادی ایــران 
چشــم دوختــه باشــند بــه برداشــته شــدن تحریم ها 
و تغییــر معــادالت فی مابیــن ایــران و آمریــکا چشــم 
ــال های  ــران در س ــاد ای ــه اقتص ــر چ ــد. اگ دوخته ان
اخیــر بیــش از انــدازه تحت تأثیــر سیاســت خارجــی 
ــگاه مســئوالن را از  ــد ن ــوده امــا ایــن مســأله نبای ب
ــه  ــادی از جمل ــکالت اقتص ــی مش ــه های اصل ریش
کانون هــای فســاد منحــرف کنــد. در ادامــه ماحصل 

ایــن گفت وگــو را می خوانیــد.

بــا حضــور بایــدن در کاخ ســفید  �
ــاد  ــده اقتص ــاره آین ــا درب گمانه زنی ه
اخیــر  ســال های  در  کــه  ایــران، 
ــوده،  ــی ب ــت خارج ــر سیاس تحت تأثی
افزایــش پیــدا کــرده اســت. از دیــدگاه 
ــکا و  ــدرت در آمریــ ــر ق ــما تغیی ش
ــای  ــدن تحریم ه ــته ش ــال برداش احتم
ــش روی  ــم اندازی را پی ــه چش ــران چ ای

ــت؟ ــرار داده اس ــران ق ــاد ای اقتص

دلیــل اصلــی توجــه و رابطــه آمریــکا بــا خاورمیانــه 
ــن در  ــت. ای ــرائیل اس ــع اس ــأله مناف ــران مس و ای
ــرائیل  ــی اس ــری اصل ــه جهت گی ــت ک ــی اس حال
ــران  ــه ای ــوف ب ــز معط ــه نی ــه خاورمیان در منطق

ــر روز در ســوریه  ــز ه ــل نی ــن دلی ــه همی اســت. ب
ــه  ــت ب ــا دس ــد ی ــام می ده ــی انج ــات نظام عملی
تــرور دانشــمندان ایــران از جمله شــهید فخــری زاده 
ــان  ــه گم ــانی ک ــل کس ــن دلی ــه همی ــد. ب می زن
می کننــد بــا تغییــر رئیس جمهــور در آمریــکا یــک 
تغییــر اساســی در اقتصــاد ایــران رخ خواهــد داد بــا 
ــکا  ــد. آمری ــگاه می کنن ــه مســأله ن ــی ب خوش خیال
اگــر متوجــه شــود ایــران بــه ســمت حل مشــکالت 
وضعیــت  در  می کنــد  داخلــی خــود حرکــت 
برخــی  کــرد.  خواهــد  تجدید نظــر  تحریم هــا 
ــد  ــوان کرده ان ــه صراحــت عن ــی ب ــات آمریکای مقام
کــه فشــار بیــش از انــدازه بــه ایــران ممکــن اســت 
باعــث اســتقالل ایــران در برخــی از حوزه هــا شــود 
و کنتــرل ایــران را مشــکل تر از گذشــته کنــد. ایــن 
دیدگاهــی اســت کــه تاکنــون چندیــن بــار از ســوی 
مقامــات آمریکایــی مطــرح شــده اســت. متأســفانه 
در کشــور مــا هنگامــی کــه تحلیــف بایــدن صــورت 
ــاق  ــن اتف ــردن ای ــزرگ ک ــا ب ــده ای ب ــرد ع می گی
عنــوان می کننــد در تحلیــف رئیس جمهــور جدیــد 
آمریــکا از دیــن و اخــالق صحبــت شــده و به همین 
ــی  ــده ارزیاب ــم در آین ــاق مه ــک اتف ــل آن را ی دلی
ــه برخــی  ــن اســت ک ــت ای ــه واقعی ــد. البت می کنن
ــده و  ــزی ش ــورت برنامه ری ــه ص ــات ب ــن اتفاق از ای
توســط ســرویس های اطالعاتــی کشــورهای خارجی 
در کشــور شــکل می گیــرد. برخــی نیــز آگاهانــه یــا 
غیر آگاهانــه در ایــن مســیر حرکــت می کننــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ارزیابــی مراســم 
تحلیــف بایــدن اشــاره ای بــه ایــن نکتــه نشــده کــه 
ایــن مراســم تحــت  شــدیدترین تدابیــر امنیتــی و 
چیــزی شــبیه حکومــت نظامی برگزار شــده اســت. 
تردیــد نکنیــد کــه اگــر چنیــن مراســمی بــا چنیــن 
شــرایطی در هــر کشــوری از جهــان برگــزار می شــد 
ــت تأســف بار سیاســی  ــان از وضعی رســانه های جه
ــدم  ــده معتق ــد. بن ــت می کردن در آن کشــور صحب
ــت و  ــی اس ــران داخل ــاد ای ــروز اقتص ــکالت ام مش
اگــر مــا بــه حــل مشــکالت داخلــی خــود بپردازیــم 
ــود  ــش روی خ ــنی پی ــم انداز روش ــم چش می توانی

مشــاهده کنیــم.

ــکالت  � ــیاری از مش ــه بس ــه ریش در اینک
اقتصــاد ایــران داخلــی اســت تردیــدی 
ــود در  ــن وج ــا ای ــدارد. ب ــود ن وج
ایــران  اقتصــاد  اخیــر  ســال های 
ــت  ــر سیاس ــت تأثی ــته تح ــش از گذش بی
خارجــی قــرار گرفتــه اســت.در چنیــن 
ــل  ــه ح ــوان ب ــه می ت ــرایطی چگون ش

ــود؟ ــدوار ب ــی امی ــکالت داخل مش

ــه  ــش از آنک ــران بی ــاد ای ــکالت اقتص ــه مش ریش
ــی  ــت های داخل ــد در درون سیاس ــی باش بین الملل
ــور  ــادی در کش ــاد اقتص ــروز فس ــت. ام ــه اس نهفت
وجــود دارد. هنگامــی کــه برخــی در کشــور مافیــای 
دارو، خــودرو، مســکن و مافیای ســکه و ارز هســتند، 
ــورد  ــراد برخ ــن اف ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــار ای انتظ
قاطع تــری صــورت گیــرد. بــا ایــن وجــود  بــه نظــر 
ــر  ــرای برخــورد موثر ت ــی ب می رســد دســتگاه قضای
بایــد از برخــی خطــوط قرمــز کــه ضــرورت امــروز 
جامعــه اســت، عبــور کنــد. هنگامــی کــه مشــاهده 
ــات  ــی از مقام ــه یک ــده علی ــا پرون ــم ده ه می کنی
در بخــش عمومــی وجــود داشــته و ایــن پرونده هــا 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــدی وی ب ــای بع در مدیریت ه

گفتگو



www.daramadnews.ir

daramadnews@yahoo.com

درآمد
نخستین نشریه اقتصادی اسالمی
بهمن 99 -  شماره 22

ماهنامه درآمد  بهمن  99

...................                     ...............................................................................

37

شرط مبارزه با فساد و اصالح اقتصادی
حسین راغفر،                         اقتصاددان 

ــر  ــا تاخی ــا ب ــع ی ــه موق ــا ب ارجــاع داده می شــود ام
ــن  ــادی در بی ــث بی اعتم ــود باع ــیدگی می ش رس
افــکار عمومــی می شــود. در چنیــن شــرایطی، بــرای 
ــی فرصــت  دســتگاه های اطالعاتــی کشــورهای غرب
ایجــاد می شــود کــه ایــن بی اعتمــادی را بــه وســیله 
ــعه  ــور توس ــطح کش ــی در س ــبکه های اجتماع ش
ــرد  ــل عملک ــه دلی ــز ب ــت نی ــن وضعی ــد. ای بدهن
ــرد.  اشــتباهی اســت کــه در داخــل صــورت می گی
در نتیجــه ریشــه مشــکالت داخلــی اســت و کمتــر 
بــه بیــرون از کشــور ارتبــاط دارد. مشــکل امــروز مــا 
ایــن اســت کــه چگونــه می توانیــم اعتمــاد مــردم را 
جلــب کنیــم. از ســوی دیگــر مشــکل مهــم مــا فــرار 
ســرمایه اســت که این فــرار ســرمایه ناشــی از فقدان 
امنیــت بــرای ســرمایه گذاری اســت. چالــش دیگــر 
مــا ایــن اســت کــه سیاســت های اشــتباه اقتصــادی 
ــی  ــرمایه گذار داخل ــرای س ــنی را ب ــم انداز روش چش
فراهــم نمی کنــد. در چنیــن شــرایطی چگونــه 
می تــوان انتظــار داشــت ســرمایه گذاران ایرانــی 
خــارج از کشــور در اقتصــاد کشــور ســرمایه گذاری 
کننــد. مــا چگونــه انتظــار داریــم ســرمایه گذار 
ــی  ــد در حال خارجــی در کشــور ســرمایه گذاری کن
کــه امنیــت بــرای ســرمایه گذار داخلــی نیــز هنــوز 

فراهــم نشــده اســت.

ــش  � ــد بخ ــوان می کنی ــما عن ش
ــاد  ــی اقتص ــکالت داخل ــی از مش مهم
ــه مســأله فســاد اقتــــصادی  ایــران ب
ارتبــاط پیـــدا می کنــد. چــرا ناظــران 
بــا علــم بــه تأثیرگــذاری فســاد 
اقتصــادی در وضعیت نامناســب معیشــتی 
مــردم اقدامــات جــدی در ایــن زمینــه 

انجــام نمی دهنــد؟

واقعیــت ایــن اســت تــا زمانــی کــه بــا فســادهای 
ــورد  ــود دارد برخ ــاد وج ــه در اقتص ــی ک مزمن
ــه  ــبت ب ــوان نس ــرد نمی ت ــورت نگی ــع ص قاط
ــن  ــود. ای ــدوار ب ــادی امی ــکالت اقتص ــل مش ح
در حالــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی 
ــده  ــکا را در آین ــدرت در آمری ــر ق ــی تغیی برخ
ــد.  ــل می دانن ــران دخی ــادی ای ــبات اقتص مناس
بنــده معتقــدم تــا زمانــی کــه فســاد اقتصــادی 
در کشــور وجــود داشــته باشــد امیــداوری نســبت به 
تغییــر رئیس جمهــور در آمریــکا یــک امیــد واهــی 
اســت کــه بــا واقعیــت فاصلــه دارد. ایــن نکتــه را نیز 

در نظــر داشــته باشــید کــه هیجانــی کــه برخــی در 
داخــل کشــور بــرای تغییــر دولــت در آمریــکا و برای 
مــردم ایجــاد می کننــد یکــی از خطاهــای اساســی 
اســت کــه در درون کشــور صــورت می گیــرد. 

ــد و  ــن کار می کنن ــه ای ــادرت ب ــه مب برخــی آگاهان
ــن کار را انجــام  ــه ای ــز ناآگاهان ــل برخــی نی در مقاب
ــد  ــران بای ــد ای ــوان می کنن ــی عن ــد. برخ می دهن
ــادی  ــت اقتص ــا وضعی ــد ت ــره کن ــکا مذاک ــا آمری ب
کشــور بهبــود یابــد. ســوال اینجاســت چــرا بایــد بــا 
آمریــکا مذاکــره کــرد تــا وضعیــت اقتصــادی بهتــر 
ــم  ــرا بدهی ــا گ ــه آمریکایی ه ــد ب ــرا بای ــود؟ چ ش
ــا  ــا آنه ــد ب ــادی بای ــکالت اقتص ــل مش ــه دلی و ب
ــه کار  ــن رویکــرد ب ــد ای ــم؟ بدون تردی ــره کنی مذاک
مذاکــره و دیپلماســی کشــور آســیب می زنــد. هیــچ 
ــای  ــا و توانایی ه ــه ظرفیت ه ــکا ب ــوری بدون ات کش
داخلــی خــود به پیشــرفت و توســعه نرســیده اســت. 
حتــی برخــی از کشــورها از خاکســتر باقــی مانــده 
ــه توانایی هــای  ــه ب ــا تکی از جنــگ برخاســته اند و ب
ــد.  ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــای بزرگ ــود موفقیت ه خ
موفقیــت و توســعه هیــچ گاه بــا تکیــه بر کشــورهای 
خارجــی و ظرفیت هــای کشــورهای دیگــر محقــق 
نشــده و درآینــده نیــز محقــق نخواهــد شــد. کشــور 
مــا دارای ظرفیت هــای بزرگــی اســت کــه متأســفانه 
ــرار  ــردم ق ــوم م ــت عم ــا در خدم ــن ظرفیت ه ای
نمی گیــرد. وضعیــت بــه شــکلی اســت کــه در برخی 
ــرد  ــورت نمی گی ــرمایه گذاری ص ــأ س ــائل اص مس

کــه بتــوان از فوایــد آن اســتفاده کــرد.

بایــد  � زمینه هایــی  چــه  در 
سرمایــــه گذاری  صــورت بگیــرد؛ امــا 

نــدارد؟ وجــود  آن  امــکان 

ــرادی  ــه اف ــادن ب ــی از مع ــی برخ ــرایط کنون در ش
ــه  ــد. نکت ــور دارن ــدرت حض ــه در ق ــق دارد ک تعل
ــه وجــود  مهــم اینکــه در ایــن افــراد ایــن انتظــار ب
آمــده کــه بــه دنبــال بــه دســت آوردن منابــع دیگــر 
کشــورها باشــند. اغلــب ایــن منابــع نیــز در مناطــق 
محــروم قــرار دارد. بایــد فوائــد ایــن معــادن صــرف 
توســعه و رفــاه بیشــتر مــردم منطقــه شــود. پاســخ 
بــه ایــن مســائل همگــی داخلــی اســت و بــه ایــن 
ــکا  ــور آمری ــه رئیس جمه ــردد ک ــاز نمی گ مســأله ب
چــه کســی اســت. اگــر ایــن وضعیــت ادامــه داشــته 

» ریشه مشکات اقتصاد ایران 
بیش از آنکه بین المللی باشد در 
درون سیاست های داخلی نهفته 

است. امروز فساد اقتصادی 
وجود دارد که برخی از عناصر 
در آن دخالت داشتند. هنگامی 
که برخی درکشور مافیای دارو، 
خودرو، مسکن و مافیای سکه و 

ارز هستند، انتظار این است که با 
این افراد برخورد قاطع تری شود. 
با این وجود به نظر می رسد برای 

برخورد موثرتر باید از برخی 
خطوط قرمز که ضرورت امروز 

جامعه است عبور کنند«

ادامه گفتگو
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باشــد ایــن عالئــم بــه دولــت آمریــکا داده خواهــد 
ــود دارد  ــران وج ــارهایی در درون ای ــه فش ــد ک ش
ــد.  ــره می کن ــه مذاک ــن کشــور را تشــویق ب ــه ای ک
در چنیــن شــرایطی تردیــد نکنیــد دولــت مســتقر 
در آمریــکا از ایــن وضعیــت بــه ســود خــود اســتفاده 
خواهــد کــرد و نــه بــه ســود ایــران. بنــده معتقــدم 
ــود را  ــع خ ــه زودی موض ــکا ب ــد آمری ــت جدی دول
ــرایط  ــرد. در ش ــد ک ــالم خواه ــران اع ــل ای در مقاب
ــن  ــت هســتند. ای ــی وضعی ــی در حــال ارزیاب کنون
ــه  ــکا ب ــد آمری ــت جدی ــه دول ــت ک ــی اس واقعیت
ــه  ــی ک ــد چیزهای ــه می دانن ــت. هم ــال آن اس دنب
آمریــکا از مــا می خواهــد قابــل ارائــه نخواهــد بــود. 
ــاره ایــران، موضــوع  مهم تریــن دغدغــه آمریــکا درب

برنامــه موشــکی ایــران و راهبــرد ایــران در منطقــه 
خاورمیانــه اســت. آمریکایی هــا اصــرار دارنــد ایــران 
ــرار  ــه ق برنامــه موشــکی خــود را در معــرض معامل
ــر  ــه امکان پذی ــت ک ــته ای اس ــن خواس ــد. ای بده
ــک  ــد ی ــالش کنن ــر ت ــر در ظاه ــی اگ نیســت حت
گام بــرای اصــالح رفتارهــای خــود بردارنــد. بــا ایــن 
وجــود تردیــد نکنیــد در میان مــدت مــا در وضعیــت 
بدتــری قــرار خواهیــم گرفــت. تنهــا راه نجــات ایــن 
اســت کــه دیپلماســی مــا بــا اتــکا بــه مــردم بتوانــد 
بــر ســر میــز مذاکــره بنشــیند؛ هنگامــی کــه مــردم 
احســاس کننــد سیاســت های داخلــی حافــظ 
ــه حافــظ گــروه محــدودی در  منافــع آنهاســت و ن
قــدرت. مســاله کامــال روشــن اســت و مــن تعجــب 
می کنــم چگونــه برخــی از روشــنفکران عالقه منــد 
ــری  ــن موضع گی ــح کشــور چنی ــع و مصال ــه مناف ب
ــت و مجلــس نیــز  می کننــد و جریان هایــی در دول

ــد. ــت می کنن ــع را تقوی ــن مواض ای

بــه نظــر می رســد فشــارهای معیشــتی  �
ــی  ــادی اجتماع ــردم و بی اعتم روی م
باعــث شــده نگاه هــا بــه ســمت تغییــر 
قــدرت در آمریــکا معطــوف شــود. بــا 
ایــن وجــود تغییــرات در معــادالت بیــن 
ــکا چــه تأثیــر ملموســی  ایــران و آمری
ــد  ــران خواه ــردم ای ــی م در زندگ

ــت؟ گذاش

ــه برداشــته شــدن تحریم هــا  کســانی کــه اصــرار ب
ــد  ــرار دارن ــه اص ــت ک ــن اس ــه ای ــه منزل ــد ب دارن
مــا نفــت بیشــتری بفروشــیم. بــه هــر میــزان کــه 
ــود  ــت بیشــتر می ش ــروش نف ــه ف ــا ب وابســتگی م
قــدرت مــا بــرای چانه زنــی در میــز مذاکــرات 
کاهــش پیــدا می کنــد. بنــده معتقــدم ایــن مســاله 
کــه مــا نمی توانیــم نفــت بفروشــیم یــک فرصــت 
ــا  ــه وجــود آورده اســت. ب ــرای کشــور ب تاریخــی ب
ایــن وجــود مشــکالت ناشــی از ایــن رویکــرد نبایــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــردم ش ــه م متوج
مشــکالت بیشــتر ریشــه داخلــی دارد. چــرا دولــت 
بــه کمــک مجلــس وقــت قیمــت دالر را تــا۳2 هزار 
تومــان افزایــش می دهــد و امــروز عنــوان می کنــد 
ایــن قیمــت بایــد کاهــش پیــدا کنــد. ایــن در حالی 
اســت کــه هیچ کــس نســبت بــه ایــن تصمیماتــی 
ــانی  ــت. کس ــخگو نیس ــود پاس ــاذ می ش ــه اتخ ک
کــه چنیــن تصمیماتــی می گیرنــد بایــد بــه مــردم 
ایــران پاســخ بدهنــد کــه چــرا چنیــن تصمیماتــی 
می گیرنــد کــه هزینه هــای آن را بایــد مــردم 
پرداخــت کننــد. تــا زمانــی کــه نظــام تصمیم گیری 

پاســخگو نباشــد اینکــه تحریم هــای مــا را اندکــی 
ــت بفروشــیم  ــا نف ــد م کاهــش داده و اجــازه بدهن
باعــث خواهــد شــد در قبــال ایــن رویکرد امتیــازات 

بزرگ تــری از ایــران بگیرنــد. آیــا در چنین شــرایطی 
مــردم راضــی خواهنــد بــود؟ آیــا کانون هــای عفونی 
ــکا از  ــای آمری ــع تحریم ه ــا رف ــه ب ــاد در جامع فس
بیــن خواهــد رفــت یــا اینکــه تقویــت خواهــد شــد؟ 
ــم در صــورت برداشــته شــدن  ــده تصــور می کن بن
ــی  ــای عفون ــاد و غده ه ــای فس ــا کانون ه تحریم ه
ــدن  ــته ش ــوای برداش ــوند و تحت ل ــیده می ش پوش
ــه رخ داده  ــی ک ــوند. اتفاق ــت می ش ــا تقوی تحریم ه
ــای  ــا کانون ه ــدت تحریم ه ــه در م ــت ک ــن اس ای
عفونــی بــروز کرده انــد و بــرای مــردم قابــل 
ــا در درون  ــدم قطع ــده معتق ــده اند. بن ــاهده ش مش
حاکیمــت افــراد خدمتگــزار وجــود دارنــد و اجــازه 
نخواهنــد داد بحــران کنونــی همچنــان ادامــه پیــدا 
کنــد. باالخــره بایــد در یــک مقطــع زمانــی در ایــن 
ــرد  ــای اساســی صــورت گی ــه تصمیم گیری ه زمین

و تغییــر جهت هایــی کــه منجــر بــه فســاد 
گســترده در ســه دهــه اخیــر شــده پایــان یابــد. 
ــاد در  ــت فس ــه وضعی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه گذشــته  ــه مراتــب نســبت ب 16 ســال اخیــر ب
عمیق تــر شــده اســت. در چنیــن شــرایطی حتــی 
ــدون  ــران را ب ــای ای ــه تحرمی ه ــدن هم ــر بای اگ
ــردارد باعــث نخواهــد شــد  ــچ پیش شــرطی ب هی
ــعه  ــول و توس ــع تح ــن مان ــه اصلی تری ــاد ک فس
در کشــور اســت مرتفــع شــود. اتفاقــا ایــن 
ــاد  ــی از فس ــه بخش های ــود دارد ک ــال وج احتم
ــش  ــا پوش ــدن تحریم ه ــته ش ــوای برداش تحت ل
داده شــود. بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی 
ــرد،  ــارزه ک ــترده مب ــاد گس ــا فس ــد ب ــردم بای م
ــات  ــفید و تصمیم ــه کاخ س ــم ب ــه چش ــه اینک ن

رئیس جمهــور آمریــکا داشــت.

معتقدم تا زمانی که فساد 
اقتصادی در کشور وجود داشته 
باشد امیداوری نسبت به تغییر 

رئیس جمهور در آمریکا یک امید 
واهی است که با واقعیت فاصله 

دارد.

واقعیت این است که مشکات 
بیشتر ریشه داخلی دارد. چرا 
دولت به کمک مجلس وقت 

قیمت دالر را تا32 هزار تومان 
افزایش می دهد و امروز عنوان 
می کند این قیمت باید کاهش 

پیدا کند. 

بنده تصور می کنم در صورت 
برداشته شدن تحریم ها 

کانون های فساد و غده های 
عفونی پوشیده می شوند و 
تحت لوای برداشته شدن 
تحریم ها تقویت می شوند.

ادامه گفتگو
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درآمــد -»فــروش نســیه ممنــوع!« ایــن جملــه معروفــی 
ــر  ــا ب ــوپر مارکت ه ــته س ــال های گذش ــا س ــه ت ــت ک اس
ســر در مغازه شــان نصــب می کردنــد امــا امســال وضعیــت 
متفــاوت شــده اســت.پیگیری ها حاکــی از آن اســت کــه 
بــا افزایــش قابــل توجــه قیمــت کاالهــای اساســی فــروش 
ــری و اقســاطی شــده اســت.  ــردم دفت ــالم ضــروری م اق
ــه گفتــه برخــی از فروشــندگان، اقــالم ضــروری مــردم  ب
ــواد  ــندگان، م ــود و فروش ــت می ش ــیدها ثب ــر رس در س
غذایــی را بــه متقاضیان نســیه می فروشــند!»فروش نســیه 
ممنــوع!« ایــن جملــه معروفــی اســت کــه تــا ســال های 
ــر ســر در مغازه شــان نصــب  گذشــته ســوپر مارکت هــا ب
ــت. ــده اس ــاوت ش ــت متف ــال وضعی ــا امس ــد ام می کردن

ــل  ــش قاب ــا افزای ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــا حاک پیگیری ه
توجــه قیمــت کاالهــای اساســی فــروش اقــالم ضــروری 
مــردم دفتــری و اقســاطی شــده اســت. بــه گفته برخــی از 
فروشــندگان، اقــالم ضــروری مــردم در ســر رســیدها ثبت 
ــان  ــه متقاضی ــی را ب ــواد غذای می شــود و فروشــندگان، م
ــد  ــرای خری ــاره ب ــری دوب نســیه می فروشند!حســاب دفت
ــی از  ــه فروشــنده یک ــه گفت ــاز شــد؟ ب ــی ب چــه کاالهای
ــه  ــی، رب گوج ــران، ماکاران ــرب ته ــوپرمارکت ها در غ س
فرنگــی، تخم مــرغ، روغــن، ماســت، شــکر و برنــج کاالهای 
ــد ایــن  ــا گرانی هــای اخیــر خری ضــروری هســتند کــه ب
ــد  ــان می کن ــه بی ــت.او در ادام ــده اس ــیه ای ش ــالم نس اق
کــه ایــن حســاب دفتــری بــرای کارگــران و کارمنــدان بــاز 
شــده اســت. برخــی از ایــن اقشــار اکثــرا کاالهــای اساســی 
ــان  ــول دست ش ــه پ ــار ک ــر ب ــد و ه ــاطی می خرن را اقس
ــزارش  ــه گ ــاب می کنند.ب ــویه حس ــی را تس ــد، بده بیای

تجــارت نیــوز، آنچــه نظــر هــر کســی را در نوشــته ســر 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــب می کن ــری جل ــیدهای دفت رس
ــدی  ــالم جدی ــا اق ــروس کرون ــری وی ــان همه گی در زم
ــه شــده اســت،  ــه سررســید دفتــری فروشــندگان اضاف ب
کاالهایــی همچــون ماســک، شــامپو و ســیگار.آیا شــیوع 
ــث  ــده و باع ــر ش ــردم هزینه ب ــرای م ــا ب ــروس کرون وی
ــن سفره هایشــان شــده اســت؟ فروشــنده ســوپر  آب رفت
ــاز  ــد: ب ــوز می گوی ــه تجارت نی ــاره ب ــن ب ــت در ای مارک
ــن  ــدی نیســت. ای شــدن حســاب دفتــری موضــوع جدی
عمــل از قدیــم االیــام بــرای مــردم محلــه وجــود داشــته 
اســت.با ایــن تفــاوت کــه در چنــد ســال اخیــر بــا ثبــات 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــح دادن ــندگان کاال ترجی ــا فروش قیمت ه
اقــالم ضــروری را اقســاطی بــه مــردم نفروشــند. در پنــج 
ســال گذشــته حتــی تقاضــا بــرای خریــد نســیه کاالهــای 

ضــروری بــه نوعــی کاهــش یافت.بــا کاهــش تقاضــا ما هم 
ترجیــح دادیــم در برگــه آچــار ایــن جملــه »فروش نســیه 
ممنــوع شــد« را درج و ســر در مغــازه نصــب کنیــم.در آن 
زمــان اقــالم ضــروری را تنهــا بــه افــرادی کــه نســبت بــه 
وضعیــت معیشــت زندگی شــان آشــنا بودیــم نســیه 
ــدر  ــردم آنق ــت م ــت معیش ــاال وضعی ــا ح ــم ام می دادی
ــای  ــروش کااله ــاره ف ــه دوب ــت ک ــده اس ــامان ش نابه س
اساســی نســیه ای شــد.آیا خریــد اقســاطی کاالهــای 
ضــروری از ســوی مــردم محله هــای شــرق، غــرب و 
جنــوب تهــران واقعیــت دارد؟ بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــم ک ــب های قدی ــا، کاس ــوپر مارکت ه س
مــردم محلــه آشــنا هســتند، اقــالم ضــروری را بــه مــردم 
ــروش ســیگار اســت  ــالم از ف ــن اق نســیه می  فروشــند. ای
ــا  ــانی میگوید:قدیم ه ــعید درخش ــوالت دیگر.س ــا محص ت
ــود  ــاد ب ــا نســیه ای کاالی اساســی زی ــروش اقســاطی ی ف
حــاال بــا افزایــش قیمــت کاالهــا نمی تــوان ایــن موضــوع 
را انــکار کــرد. مــردم کاالهــای اساســی مــورد نیازشــان را 
ــا کاســب محــل تصفیــه حســاب  می خرنــد و ســر مــاه ب
می کنند.نیمــه آذر مــاه امســال هــم فــروش قســطی نــان 
ــا در رســانه های رســمی بلکــه در فضــای مجــازی  نه تنه
خبرســاز شــد. شــهروندان برخــی مناطــق کشــور بدهــکار 
ــان  ــوز نش ــای تجارت نی ــده  بودند.پیگیری ه ــا ش نانوایی ه
می دهــد ایــن روزهــا فــروش نســیه ای کاالهــای اساســی 
موضوعــی نیســت کــه بــه برخــی از قشــرها یــا محله هــا 
ــم گیر  ــای چش ــا گرانی ه ــال ب ــه امس ــرد. بلک ــق بگی تعل
ــران کاالی  ــای ته ــردم محله ه ــی از م ــی برخ ــواد غذای م

ــد! ــاطی می خرن ــان را اقس ــروری زندگی ش ض

کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد ریشــه تــورم در ایــران ناشــی از 
کاهــش بهــره وری تولیــد، خلــق پــول توســط دولــت و حمایــت 
از بخــش خصوصــی ناکارآمــد و تحریــم اســت.به گــزارش درآمــد 
ــش  ــده افزای ــت: عم ــران گف ــار ای ــز آم ــاون اقتصــادی مرک ، مع
قیمت هــا در دی گذشــته مربــوط بــه میــوه و تــره بــار، دخانیات، 
ــوده اســت.ایوب فرامــرزی افــزود:  حمــل و نقــل و مســافرت ها ب
عمــده تــورم ماهانــه در گــروه خوراکی هــا بــوده اســت و در مــاه 
گذشــته شــاهد 5.2 درصــد تــورم در بخــش خوراکی هــا بودیــم.

وی تــورم نقطــه بــه نقطــه را مربــوط بــه خوراکی هــای وابســته 
ــن 99  ــورم نقطــه ای در بهم ــزود: ت ــرد و اف ــالم ک ــه واردات اع ب
معــادل 48.2 درصــد و بیشــترین تــورم نقطــه ای مربــوط بــه موز 
ــه  ــوط ب ــن آن مرب ــر( افزایــش و کمتری ــا 200 درصــد )دو براب ب
تخــم مــرغ و تجهیــزات رایانــه ای بــا 1۳0 و 100 درصــد افزایــش 
بــوده و تــورم نقطــه ای گــروه عمــده خوراکی هــا هــم بــه 
66.8 درصــد رســیده اســت.معاون اقتصــادی مرکــز آمــار ایــران 
همچنیــن بیشــترین نــرخ تــورم ســاالنه )12 ماهــه( را بــاز هــم 
ــه گروه هــای خوراکــی و مصرفــی مــردم اعــالم کــرد. مربــوط ب

رقابت دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی در  �
خلق پول!

تیمــور رحمانــی کارشــناس اقتصــادی، نــرخ تــورم را مرتبــط بــا 
ــوع کاال و  ــت: ن ــرد و گف ــالم ک ــا اع ارزش کاالی ســبد خانواده ه
وزن آن هــا نزدیــک بــه ۳6 درصــد تــورم را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد.وی بــا قرائــت ســروده اســتاد ســخن حضــرت ســعدی 
ــش از  ــزود: پی ــن” اف ــته تر ک ــرج آهس ــت خ ــت نیس ــو دخل “چ

ایــن تنهــا دولــت و بانــک مرکــزی بــا خلــق پــول ســعی می کــرد 
ــد و  ــورم می ش ــب ت ــد و موج ــن کن ــه را تأمی ــری بودج کس
ــن  ــن کار را می کند.ای ــز همی ــون بخــش خصوصــی نی ــم اکن ه
کارشــناس اقتصــادی حمایــت بــی مــورد از برخــی از شــرکت ها 
ــورم اســت  ــش ت ــل افزای ــان ده از عوام ــد و زی ــع ناکارآم و صنای
ــای  ــوان یکــی از بخش ه ــای خصوصــی بعن ــن بانک ه و همچنی
بخــش خصوصــی نیــز خلــق نقدینگــی می کننــد و در دریافــت 

ــت شــریکند. ــا دول ــی ب ــای تورم مالیات ه

مشکالت را با خلق پول رفع می کنند! �

ــت  ــی، حمای ــش خصوص ــط بخ ــول توس ــق پ ــزود: خل وی اف
از بخــش ناکارآمــد در اقتصــاد بخــش خصوصــی اســت.این 
کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت: متوســط تــورم از ســال 68 
تاکنــون 22 درصــد بــوده اســت و اقتصــاد کشــور مــا یادگرفتــه 

ــد. ــع کن ــول رف ــق پ ــا خل مشــکل خــود را ب

ریشه تورم بهره وری پایین تولید است  �

در ایــن برنامــه، صمــد عزیزنــژاد کارشــناس اقتصــادی نیــز 
بــا بیــان اینکــه بحــث گرانــی از تــورم جداســت گفــت: در 
ــبد  ــه در س ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــن ارقام ــورم میانگی ت
ــورم  ــبه ت ــوان محاس ــت و ارزش دارد و می ت ــی اهمی غذای
ــرد.وی  ــبه ک ــزا محاس ــف، مج ــای مختل ــرای دهک ه را ب
ــت و  ــخت اس ــد س ــایی درآم ــا شناس ــور م ــزود: در کش اف
مرکــز آمــار ایــران نــرخ تــورم را بــر اســاس ســبد غذایــی 
ــژاد  ــبه می کند.عزیزن ــور محاس ــام کش ــرای تم ــترک ب مش
ــره وری  ــم و به ــه تحری ــی از دو مقول ــورم را ناش ــه ت ریش
تولیــد اعــالم کــرد و گفــت: بیــن ۳0 تــا ۳5 درصــد ریشــه 
ــا  ــدود 60 ت ــت و ح ــوک تحریم هاس ــه ش ــوط ب ــورم مرب ت
65 درصــد هــم مربــوط بــه بهــره وری پاییــن تولیــد 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه تــورم بــا خلــق پــول 
ــردم  ــاد می شــود کل م )چــه خصوصــی و چــه دولتــی( زی
ــی  ــش خاص ــا بخ ــد، ام ــت می کنن ــه پرداخ ــه اضاف هزین
ــت  ــزود: عل ــادی اف ــناس اقتص ــن کارش ــتفاده می کند.ای اس
ــی  ــارغ از شــوک های مقطع ــاختاری ف ــای س ــی تورم ه اصل
ناشــی از تحریــم؛ حکمرانــی نامناســب اســت یعنــی کســی 
را بابــت خلــق پــول مواخــذه نمی کننــد.وی بــا بیــان 
اینکــه »تــورم یعنــی پــول از جیــب مــردم برداشــتن 
اســت« گفــت: »خلــق پــول« حــل مشــکل مقطعــی اســت 

ــود. ــردم می ش ــفره م ــدِن س ــک ش ــب کوچ ــه موج ک

حساب های دفتری دوباره باب شد..
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رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: بــر 
اســاس پژوهــش هــای مــا کشــورهای همســایه 
صــادرات  ظرفیــت  دالر  میلیــارد   1100 تــا 
ــازار  ــن ب ــم 20 درصــد ای ــی توانی ــه م ــد ک دارن
را در اختیــار بگیریم.حمیــد زادبــوم در هفتمیــن 
دربــاره  مقاومتــی  اقتصــاد  همایــش ســاالنه 
صــادرات بــه کشــورهای همســایه گفــت: در 
ــی،  ــات بازرگان ــه مطالع ــال 2019 در مؤسس س
پژوهشــی داشــتیم کــه نشــان مــی داد کــه 
ــا  ــوزه واردات ت ــا در ح ــایه م ــورهای همس کش
1100 میلیــارد دالر می تواننــد بــازار داشــته 
باشــند.وی افــزود: بــا توجــه بــه فرمایــش مقــام 
معظــم انقــالب مبنــی بــر اینکــه بایــد 20 
ــازار کشــورهای همســایه را در اختیــار  درصــد ب
ــا 200  ــا ت ــرای م ــازار ب ــن ب ــیم، ای ــته باش داش

ــن  ــه ای ــد البت ــت می کن ــاد فرص ــزار دالر ایج ه
ــس  ــه همســایگان نداریم.رئی ــزان صــادرات ب می
ــن  ــه داد: در ای ــارت ادام ــعه تج ــازمان توس س
ــارد  ــا 45 میلی ــا 44 ت ــادرات م ــاله ص ــد س چن
ــم  ــیل آن را داری ــه پتانس ــت البت ــوده اس دالر ب
ــم. ــش دهی ــادرات را افزای ــزان ص ــن می ــه ای ک

وی افــزود: بــه عبــارت دیگــر بــا اتــکا بــه منابــع 
داخلــی کشــور کــه کــم هــم نیســت می توانیــم 
آنهــا را بــه تولیــد تبدیــل کــرده و صــادر 
ــاالن اقتصــادی و  ــرد: فع ــد ک ــوم تاکی کنیم.زادب
ــود  ــوالت خ ــازار محص ــران ب ــدگان نگ تولیدکنن
نباشــند بــازار آنهــا همیــن کشــورهای همســایه 
ــا  ــده ت ــده واردکنن ــور عم ــار کش ــت. چه ماس
1100 میلیــارد دالر، امــارات، ترکیــه، روســیه و 
عربســتان اســت کــه بایــد دربــاره نحــوه تعامــل 

ــن  ــرد. بنابرای ــورت گی ــی هایی ص ــا بررس ــا آنه ب
ــا  ــدگان م ــار و صادرکنن ــم تج ــد کاری کنی بای
احســاس آرامــش کننــد.وی ادامــه داد: صــادرات 
بــرق مــا بــه پاکســتان 100 مــگاوات اســت کــه 
ــش  ــگاوات افزای ــا 500 م ــد ت ــه مندن ــا عالق آنه
یابــد و مــا ایــن ظرفیــت را داریمرئیــس ســازمان 
ــح کــرد: توانیــر در حــال  توســعه تجــارت تصری
ــه  ــرق ب ســرمایه گــذاری اســت کــه صــادرات ب
پاکســتان را افزایــش دهــد کــه ایــن اتفــاق 
ــک  ــور کم ــان دو کش ــط می ــش رواب ــه افزای ب
ــه  ــت نام ــت: در بحــث موافق ــوم گف می کند.زادب
ترجیحــی بــا 6 یــا 7 کشــور موافقــت نامــه 
ــارت  ــوریه تج ــا س ــم. ب ــا کردی ــی امض ترجیح
شــده  اوراســیا  اتحادیــه  عضــو  داریــم،  آزاد 
ایــم، بــا صربســتان وارد مذاکــره شــده ایــم 
ــا تجــارت آزاد داشــته باشــیم.وی خاطرنشــان  ت
ــا کشــورهای  کــرد: دســتیابی بــه تجــارت آزاد ب
مثــاًل  می طلبــد.  را  الزم  هوشــمندی  دیگــر 
بــرای ایجــاد تجــارت آزاد بــا اوراســیا بایــد هــم 
ــت  ــم، دول ــاز بگیری ــم امتی ــم و ه ــاز بدهی امتی
ــازمان  ــس س ــت کنند.رئی ــم حمای ــس ه و مجل
ــورهایی  ــا کش ــد: ب ــادآور ش ــارت ی ــعه تج توس
ماننــد افغانســتان، پاکســتان و عــراق کــه روابــط 
اقتصــادی مــا یــک طرفــه اســت نمی توانــد ایــن 
وضعیــت بلندمــدت ادامــه داشــته باشــد، مــا در 
ــازار افغانســتان و 20  حــال حاضــر ۳0 درصــد ب
درصــد بــازار عــراق را داریــم امــا مرتــب بــه مــا 
ــما  ــه ش ــد ب ــم بای ــا ه ــه م ــد ک ــاد می کنن انتق
کاال صــادر کنیــم از همیــن رو تعرفــه صــادرات 
ــر  ــر در نظ ــتان را صف ــه افغانس ــم کاال ب 20 قل

ــم. ــه ای گرفت

در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛

بازار 1100 میلیارد دالری صادرات به همسایگان

ــا  ــد ب ــش تولی ــال جه ــزگان در س ــوالد هرم شــرکت ف
ــب  ــی کس ــد در پ ــش تولی ــت افزای ــخ جه ــی راس عزم
رکوردهــای پیاپــی اســت.به گــزارش درآمــد ،ایــن 
رکوردهــا در حالــی ثبــت شــده کــه نــام فــوالد هرمزگان 
ــرار گرفتــه  ــکا ق ــه امری در فهرســت تحریم هــای ظالمان
ــع و  ــا، موان ــروس کرون ــری وی و از طــرف دیگــر همه گی
مشــکالت بســیاری بــرای شــرکت ها ایجــاد کرده اســت. 
ــم  ــزگان علی رغ ــوالد هرم ــد در ف ــداوم و جهــش تولی ت
وجــود مشــکالت بســیار، نشــان از آمادگــی کامــل ایــن 
شــرکت بــزرگ در شــرایط ســخت و تعهــد بــه صنایــع 
ــرداری  ــاون بهره ب ــی، مع ــر مدن ــید اصغ ــی دارد.س داخل
شــرکت فــوالد هرمــزگان دربــاره برنامه هــای ایــن 
شــرکت در زمینــه ثبــت رکــورد تولیــد ماهیانــه بــرای 
چهارمیــن بــار در طــول 5 مــاه گذشــته گفــت: »اکنــون 
کــه در ســال جهــش تولیــد هســتیم بــرای دســتیابی به 
رکــورد افزایــش تولیــد، برنامه ریزی هایــی انجــام داده ایم 
امــا متاســفانه درفصــول گــرم ســال توقــف طوالنــی بــه 
واســطه قطعــی بــرق در حــدود ۳55 ســاعت داشــته ایم 

ــه اینکــه کوره هــای مــا قــوس الکتریکــی  ــا توجــه ب . ب
اســت، نبــود بــرق باعــث ایجــاد مشــکل بــرای ما شــده و 
تولیــد بــه صــورت مطلــق، متوقــف می شــود«.وی ادامــه 
داد: »بــرق و گاز دو پارامتــری هســتند کــه بــه شــدت بر 
روی رونــد تولیــد مــا تاثیرگــذار اســت. اگــر برق نداشــته 
باشــیم واحــد فوالد ســازی مــا متوقــف شــده و اگــر گاز 
قطــع شــود واحــد احیــای مســتقیم متوقــف می شــود . 
ایــن دو کارخانــه هــای مهــم مــا هســتند کــه بــا قطعــی 

ــه رو می شــوند«. ــا مشــکل جــدی روب ــرق ب ب

رکوردشکنی بعد از دو سال �
ــدود 1۳5  ــال ح ــن امس ــه : »در فروردی ــی در ادام مدن
هــزار تــن تختــال تولیــد کردیــم. تولیــد در اردیبهشــت 
ــن  ــزار ت ــز 1۳5 ه ــاه نی ــود. در خــرداد م ــن ب ــاه پایی م
ــرق در  ــودن ب ــع ب ــت قط ــه عل ــا ب ــتیم ام ــد داش تولی
ماه هــای تیــر و مــرداد موفــق بــه کســب رکورد نشــدیم. 
در شــهریورماه توانســتیم 1۳7۳91 تــن تختــال تولیــد 

ــم«. کنیــم و بعــد از دو ســال رکــورد شــکنی کردی
ــاد برخــی  ــت ایج ــه عل ــاه ب ــر م ــه داد: »در مه وی ادام
ــم.  ــه دهی ــه رکوردشــکنی ادام مشــکالت نتوانســتیم ب
امــا در آبــان مــاه بــا تــالش جمعــی توانســتیم برخــالف 
شــهریور کــه ۳1 روز کاری دارد در عــرض ۳0 روز 
1۳8206 تــن تولیــد کنیــم. در صحبتی که بــا همکاران 
ــد در  ــاوری رســیدیم کــه بای ــن خــود ب ــه ای داشــتیم ب
ــدا  ــری دســت پی ــای بهت ــه رکورد ه مســیر پیــش رو ب
کنیــم. بــه همیــن علــت در آذرمــاه توانســتیم با تالشــی 
چشــمگیر بــه تولیــد 1۳9 هــزار و 478 تــن برســیم. در 
دی مــاه اوضــاع بــه گونــه ای دیگــر رقــم خــورده بــود و 
ــا ایــن  بــه علــت قطــع بــرق و گاز توقفاتــی داشــتیم؛ ب
ــد  ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــاه ب ــن م ــتیم در ای ــال توانس ح
ــتثنایی  ــورد اس ــان رک ــه کارکن ــالش هم ــال و ت متع
140 هــزار و 624 تــن را بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
ــالش  ــام ت ــا تم ــم و ب ــق کنی ــزگان محق ــوالد هرم ف
ــن  ــه ای ــال ب ــان س ــا پای ــه ت ــرد ک ــم ک ــعی خواهی س

ــم«. ــه دهی ــکنی ها ادام رکوردش

گام های استوار، رکوردهای پی در پی

اخبار
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وزیــر اســبق صمــت گفــت: توجــه بــه آمارهــای 
و  همســایه  کشــورهای  بــا  ایــران  تجــارت 
منطقــه نشــان از ایــن دارد کــه در ایــن زمینــه 
بســیار عقــب هســتیم و از ظرفیت هــا اســتفاده 
در  امــروز  غضنفــری  ایم.مهــدی  نکــرده 
ــی  ــاد مقاومت ــاالنه اقتص ــش س ــن همای هفتمی
اولویــت  منطقــه ای؛  »تجــارت  عنــوان  بــا 
ارزشــمند  اقدامــات  از  یکــی  راهبــردی«، 
برگــزاری  را  مقاومتــی  اقتصــاد  اندیشــکده 
مقاومتــی  اقتصــاد  ســاالنه  همایش هــای 
ــا تقدیــر از موضــوع انتخــاب شــده  دانســت و ب
بــرای همایــش ســال جــاری گفــت: در شــرایط 
اهمیــت  بین المللــی  فشــارهای  و  تحریم هــا 
ــد. ــش می یاب ــه ای افزای ــارت منطق ــعه تج توس

تجارت ایران با کشورهای همسایه به  �
مراتب کمتر از ظرفیت هاست

آمارهــای  بــه  توجــه  داد:  ادامــه  غضنفــری 
و  همســایه  کشــورهای  بــا  ایــران  تجــارت 
منطقــه نشــان از ایــن دارد کــه در ایــن زمینــه 
ــتفاده  ــا اس ــتیم و از ظرفیت ه ــب هس ــار عق بس
ــم. واردات پاکســتان در طــول ســال  نکــرده ای
50 تــا 60 میلیــارد دالر اســت. در ایــن 50 تــا 
60 میلیــارد ســهم مــا تنهــا 500 میلیــون دالر 
ــار نشــان دهنده عــدم موفقیــت  ــن آم اســت. ای
ــا پاکســتان اســت. حــوزه تجــارت مــا در کار ب

 در مــورد عــراق در ســال 2019، 60 میلیــارد 
ایــن تجــارت  از  دالر بوده اســت. ســهم مــا 
ــارد دالر اســت. اگرچــه آمارهــای  ــا 6 میلی تنه
ــرح  ــم مط ــارد دالر ه ــا 10 میلی ــمی ت غیررس
میلیــارد   7 افغانســتان  واردات  می شــود. 

ــارت 1.2  ــن تج ــران از ای ــهم ای ــت. س دالر اس
میلیــارد دالر اســت. مــا اولیــن صادرکننــده بــه 
ــاز هــم ســهم کمــی  ــا ب افغانســتان هســتیم ام

ــم.  ــتان داری ــازار افغانس از ب
بنابرایــن مــا تنهــا تأمین کننــده 10 تــا 20 
ــه  ــا توج ــه ب ــتیم ک ــه هس ــاز منطق ــد نی درص
ظرفیت هــای  و  جغرافیایــی  موقعیــت  بــه 
ــرد:  ــح ک ــدک اســت.وی تصری ــران بســیار ان ای
بــا بررســی آمارهــای مربــوط بــه ســال 92 تــا 
ــه  ــا ب ــوان دریافــت کــه از ســال 96 ت 98 می ت
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــا ب ــادرات م ــروز، ص ام
ــدا  ــی پی ــورها فزون ــایر کش ــا س ــه ب در مقایس

کرده اســت. 
ــارت  ــمت تج ــه س ــا ب ــه م ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــوع  ــی مجم ــا از طرف ــم. ام ــه ای رفته ای منطق
ــش  ــان کاه ــورهای جه ــه کش ــا ب ــادرات م ص
 ،96 ــال  ــال در س ــوان مث ــه عن ــت. ب یافته اس
ــه کشــورهای همســایه  ــا ب حجــم صــادرات م
ــدار  ــن مق ــت و همی ــارد دالر بوده اس 2۳ میلی
ــه  ــته ایم ک ــه ای داش ــادرات فرامنطق ــز ص نی

ــت. ــیده اس ــارد دالر رس 46 میلی ــه  ــاً ب جمع
94 بــه  9۳ و  ایــن میــزان در ســال  امــا   
کاهــش   99 تــا  و  رســیده  خــود  بیشــینه 
می تــوان  واردات  مــورد  در  یافته اســت. 
واردات کمتــری  از همســایگان  گفــت هــم 

ســایرین. از  هــم  و  داشــته ایم 
9۳، 5۳ و ســال   در بهتریــن حالــت ســال 
در  و  ســت  بوده ا دالر  رد  میلیــا  54  ،94
دالر  رد  میلیــا  4۳ بــه  بعــد  ســال های 
نمــودن  جمــع  بــا  ســت.  فته ا یا کاهــش 
کــه  فــت  یا در ن  می تــوا د  عــدا ا یــن  ا
خیــر  ا ســال های  در  مــا  تجــارت  حجــم 

ســت. شته ا دا کاهشــی  نــد  رو

ظرفیت تجارت منطقه ای ایران بیش از دو  �
برابر وضع موجود است

ــه علمــی همایــش ســاالنه اقتصــاد  عضــو کمیت
مقاومتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در توســعه 
ــه  ــم توج ــه ســمت واردات ه ــد ب ــارت بای تج
شــود گفــت: وارداتــی کــه مــن بــا آن موافقــم 
ــد،  ــور باش ــعه کش ــران توس ــد پیش و می توان
ــه  ــواد اولی ــرمایه ای و م ــای س واردات کااله
ــی  ــس و مصرف ــای لوک ــت. واردات کااله اس
بایــد  اســت.  مخربــی  و  نادرســت  اقــدام 
در  واردات  باشــد.  تولیــد  پشــتیبان  واردات 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــام ش ــد انج ــی بای حوزه های
ــت: در  ــد.وی گف ــد باش ــرک تولی ــور مح موت
ــر  ــای مؤث ــی از راهکاره ــی یک ــرایط تحریم ش
ــت.  ــادرات اس ــور ص ــتغال کش ــظ اش در حف

نزدیکــی  لحــاظ  بــه  منطقــه  کشــورهای 
ــادی  ــای زی ــی فرصت ه ــی و زبان ــی مل فرهنگ
اســتفاده  آن هــا  از  می تــوان  کــه  دارنــد 
ــای  ــدم موفقیت ه ــل بســیاری از ع ــود. دلی نم
ــی  ــکالت داخل ــه ای مش ــارت منطق ــا در تج م
گمرکــی،  معیــوب  روندهــای  ماننــد  مــا 
ــا و … اســت.  ــدات م ــن تولی ــتاندارد پایی اس
می تــوان  ســادگی  بــه  موانــع  رفــع  بــا 
تجــارت منطقــه ای ایــران را بــه دو برابــر 

مقــدار فعلــی افزایــش داد.
ــارت  ــوزه تج ــون در ح تاکن ــه  ترکی ــور   کش
و  گرفته اســت  پیشــی  مــا  ز  ا منطقــه ای 
در  نشــود  نجــام  ا الزم  مــات  قدا ا گــر  ا
بــت  رقا نیــز در  ینــده کشــورهای دیگــر  آ

ــد. ــد ش هن ــروز خوا پی ــا  م ــا  ب

وزیر اسبق صمت:
واردات کاالهای لوکس اقدام مخربی است

اخبار
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تولید مشترک با کشورهای منطقه
 بستر ورودکاالی ایرانی به بازار جهانی

ــا  ــترک ب ــد مش ــت: تولی ــه گف ــن نمون ــک کارآفری ی
کشــورهای منطقــه بســتر ورودکاالی ایرانــی بــه بــازار 
جهانــی اســت.محمدامین حــاج کاظمیــان کارآفریــن و 
صادرکننــده نمونــه امــروز در هفتمیــن همایش ســاالنه 
ــه ای؛  ــارت منطق ــوان تج ــا عن ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــردی، در نشســت فرصت هــای توســعه  ــت راهب اولوی
ــت  ــور مقاوم ــورهای مح ــا کش ــادی ب ــات اقتص تعام
ــگ  ــم و جن ــرایط تحری ــا در ش ــه م ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــی  ــن واقعیت ــت: ای ــم گف ــر می بری ــه س ــادی ب اقتص

ــه آن توجــه شــود. انکارناپذیــر اســت کــه بایــد ب

روابط تجاری قوی با همسایگان، عامل  �
مقاومت آن ها در برابر تحریم ها

وی ادامــه داد: امــروز بحــث ایمنــی غذایــی داریم 
ــرایط  ــرض ش ــش ف ــا پی ــی. ب ــت غذای ــه امنی ن
ــی  ــی غذای ــم روی ایمن ــادی بیایی ــگ اقتص جن
تمرکــز کنیــم. آیــا مــا بایــد هــر نــوع محصــول 
وارداتــی را مصرف کنیم؟ قوانین و اســتانداردهای 
غذایــی همــواره در جهــان در حــال بــروز رســانی 
ــور  ــادی واردات کش ــت مب ــرار اس ــر ق ــت. اگ اس
را مدیریــت کنیــم بایــد روی کیفــی ســازی 
ــتانداردهای  ــن و اس ــن قوانی ــوالت و تعیی محص

مناســب کار کنیــم.
ــه  ــوال اینجاســت ک ــزود: س ــان اف ــاج کاظمی ح
مدیریــت کاالهــای وارداتــی توســط چــه کســی 
انجــام می شــود. ایــن کــه مــا کاالیــی را از کشــور 
ــت.  ــت اس ــر دول ــم تدبی ــطه ای وارد می کنی واس
هیــچ کشــوری را در جهــان نمی تــوان یافــت کــه 
ــق  ــد و مواف ــران داشته باش ــا ای ــی ب ــط خوب رواب
ــا و  ــه دیپلمات ه ــن ک ــر ای ــد مگ ــم نباش تحری
ــاری  ــط تج ــد رواب ــا بتوانن ــادی م ــان اقتص رایزن
قابــل قبــول و دوجانبــه بــا آن هــا ایجــاد کننــد.

تحریم مبادالت مالی را محدود می کند نه  �
مبادالت کاالیی

ــم ســازان  ــاق فکــر تصمی ــزود: چــرا در ات وی اف
مــا کســانی کــه فعــال تجــارت خارجــی باشــند 
ــا را  ــی م ــادالت مال ــم مب ــد؟ تحری حضــور ندارن
ــا  ــی م ــادالت کاالی ــه مب ــت ن ــدود کرده اس مح

ــرای  ــی ب ــل توجه ــه قاب ــد هزین ــا بای ــرا م را. چ
ــم؟  ــر بدهی ــورهای دیگ ــطه کش ــه واس واردات ب
بــا اســتفاده از نظــرات صاحــب نظــران تخصصــی 
می تــوان ایــن مســاله را حــل نمــود. بــا ســپردن 
ــورت آزاد  ــه ص ــی ب ــش خصوص ــه بخ واردات ب
زد.ایــن  رقــم  را  خوبــی  اتفاقــات  می تــوان 
ــه داد: در  ــه ادام ــده نمون ــن و صادرکنن کارآفری
ــا روی  ــز تنه ــایه تمرک ــورهای همس ــورد کش م
ــروش از کشــورهای همســایه اســت.  ــد و ف خری
بایــد توجــه شــود کشــور همســایه می توانــد دو 
نقــش حرفــه ای برای ما ایفــا کند. اوالً کشــورهای 
همســایه می تواننــد مبــادی صادراتــی مــا باشــند 
ــای  ــورها از تعرفه ه ــن کش ــیاری از ای ــاً بس ثانی
ترجیحــی بــرای دنیــا برخوردارنــد. مــا می توانیــم 
ــاد  ــه ایج ــورهای منطق ــزوده ای در کش ارزش اف
کنیــم. ظرفیت هــای زیــادی در اطــراف ماســت و 
االن هــم تــا حــدی از آن هــا اســتفاده می کنیــم 
ــه  ــا بســیار بیشــتر اســت.وی ادام ــا ظرفیت ه ام
ــد از شــهادت ســردار ســلیمانی راحــت  داد: نبای
ــت  ــی را از دس ــان مل ــک قهرم ــا ی ــم. م بگذری
داده ایــم ولــی تنها بــه عنــوان یک ســردار نظامی 
از او یــاد می کنیــم. بایــد از راهــی کــه ایشــان بــاز 
ــا صادرکننده هــا راه هــا  ــم. م کــرد اســتفاده کنی
ــا  ــد م ــم نمی توان ــاًل تحری ــم. اص ــاد گرفته ای را ی
را متوقــف کنــد. مشــکل عمــده مــا در حمــل و 

ــت. ــل اس ــل و نق ــاخت های حم ــل و زیرس نق

دانش اقتصادی باید به ارزآوری یا  �
جلوگیری از خروج ارز منجر شود

از صــادرات  وقتــی صحبــت  داد:  ادامــه  وی 
ــادرات  ــان از ص ــم تعریفم ــد بدانی ــم، بای می کنی
چیســت. صــادرات بایــد منصفانــه و پایــدار 
ــادر  ــی را ص ــر کاالی ــت ه ــرار نیس ــا ق ــد. م باش
کنیــم. قــرار نیســت کاالهــای مــورد نیــاز خــود 
ــات اوراســیا منعقــد شــد  ــم. توافق را صــادر کنی
امــا بــرای صادرکننــدگان چــه فایــده ای داشــت؟ 
نــرخ ارز ســامانه نیمــا بعضــی وقت هــا تــا 
20 درصــد کمتــر از قیمــت بــازار اســت. اولیــن 
ــه  ــادرات ب ــرای ص ــده ب ــک صادرکنن ــش ی چال
حــوزه اوراســیا مســاله پرداخــت اســت. همــه دنیا 
دارنــد از صــادرات حمایــت می کننــد. البتــه 
ــت  ــد از دول ــدگان بای ــم صادرکنن ــن نمی گوی م
درخواســت کمــک کننــد ولــی ایــن را بدانیــم که 
ــی از صــادرات نکرده اســت. ــچ حمایت ــت هی دول

ــه ارز آوری  ــه ب ــی ک ــت: دانش ــان گف وی در پای
ــش  ــا ممانعــت از خــروج ارز منجــر نشــود دان ی
نیســت. مهم تریــن و کلیــدی تریــن طــرح کالن 
ــک  ــره ارزش ی ــق زنجی ــی، خل ــت زدای محرومی
کاال یــا خدمــت در کشــور اســت. مگر در شــرایط 
تحریــم می تــوان بــا نــام ســاخت ایــران محصــول 
ایرانــی را صــادر نمــود؟ نبایــد بی جهــت چنیــن 
ــود.  ــاد نم ــدگان ایج ــرای صادرکنن ــی را ب موانع
ــدم خــروج ارز را  ــگ ع ــگ ارزآوری و فرهن فرهن
بایــد در کشــور اســتقرار بخشــیم. یــک نکته مهم 
ــا راهــکار  ــه تنه ــد در نظــر داشــت ک ــز بای را نی
بــرون رفــت از شــرایط اقتصــادی امــروز تمرکــز 
بــر صنعــت حمــل و نقــل و زیرســاخت های 

حمــل و نقــل اســت.
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اقتصاد مقاومتی، دور زدن تحریم ها را تسهیل می کند

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا گفــت: 
اگــر عــزم همه بــرای پیــاده ســازی سیاســت های 
ــه  ــی در کشــور جــزم می شــد، ب اقتصــاد مقاومت
یقیــن امــروز خیلــی راحــت تــر امــکان دور زدن 
تحریم هــا وجــود داشــت.به گــزارش درآمــد 
ــت ها  ــازی سیاس ــت: پیاده س ــد گف ــعید محم س
و اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، اولویــت اصلــی 
مجموعــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا )ص( اســت.

دغدغه هــای  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
قــوی  بحــث  رهبــری  معظــم  مقــام  جــدی 
ــل تکانه هــای تحریــم و  ــور در مقاب ــدن کش ش
نامهربانی هــای غربیهــا اســت.فرمانده قــرارگاه 
ــم االنبیــا )ص( گفــت: اگــر عــزم  ســازندگی خات
ــرای پیــاده ســازی سیاســت های اقتصــاد  همــه ب
ــن  ــه یقی ــد، ب ــزم می ش ــور ج ــی در کش مقاومت
ــود و  ــورت نب ــن ص ــور بدی ــت کش ــروز وضعی ام
ــا  ــکان دور زدن تحریم ه ــر ام ــت ت ــی راح خیل
ــری  ــار کمت ــه فش ــن اینک ــت؛ ضم ــود داش وج
ــرایط  ــزود: ش ــه اف ــود.وی در ادام ــردم ب روی م
ــوده  تحریــم یــک شــرایط نامتعــارف و ســختی ب
ــم  ــردم فراه ــرای م ــادی ب ــای زی ــه گرفتاری ه ک
کــرده است.ســردار محمــد اظهــار داشــت: وقتــی 
عــزم و اراده بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط جــزم 
بــی  شــود،  اســتفاده  ظرفیت هــا  همــه  از  و 
تردیــد می تــوان از ســد تمامــی مشــکالت عبــور 
ــا  ــم االنبی ــرارگاه خات ــرد: ق ــح ک ــرد.وی تصری ک
ــال  ــه دنب ــر ب ــوب و تفک ــن چهارچ )ص( در همی
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــازی در ح الگوس
ــری را در  ــم رهب ــام معظ ــن مق ــد فرامی ــا بتوان ت
عمــل بــه منصــه ظهــور برســاند.فرمانده قــرارگاه 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــت: ب ــم )ص( گف ــازندگی خات س
ــاد  ــای اقتص ــاس چهارچوب ه ــر اس ــا ب تحریم ه
مقاومتــی دو ســال و نیــم پیــش ســاختار و 
ــت  ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ ــرارگاه م ــازمان ق س
و بــه عبارتــی، مأموریت هــا مجــدد بررســی و 
ــور  ــای کش ــزود: گلوگاه ه ــد.وی اف ــایی ش شناس
کــه قــرارگاه بایــد در آنهــا نقــش آفریــن باشــد، 
همــه و همــه مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا 
ــائل و  ــع مس ــمت رف ــه س ــدون ب ــه م ــک برنام ی
ــادی  ــات زی ــاز و توفیق ــا آغ ــکالت حرکت ه مش
ــار  ــد اظه ــردار محم ــده است.س ــت آم ــه دس ب
ــرارگاه  ــای ق ــه پروژه ه ــبختانه هم ــت: خوش داش
ــری در دوران  ــن تفکــر و جهــت گی ــا ای ــم ب خات
ــزرگ  ــای ب ــیاری از پروژه ه ــال و بس ــم فع تحری
بــه  و  تکمیــل  حداکثــری  فشــارهای  اوج  در 
همچنیــن  اســت.وی  رســیده  بــرداری  بهــره 

ــای  ــی ظرفیت ه ــه از تمام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
کشــور بایــد اســتفاده کــرد، اظهــار داشــت: 
ــری از  ــره گی ــی و به ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــا ات ب
ــوان از  ــوم می ت ــرز و ب ــن م ــان ای ــت جوان ظرفی
ســد مشــکالت گذشــت و قله هــای موفقیــت 
کرد.فرمانــده  فتــح  دیگــر  از  پــس  یکــی  را 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم )ص( ب ــازندگی خات ــرارگاه س ق
ــالت  ــه رس ــک مجموع ــم ی ــرارگاه خات ــه ق اینک
در  قــرارگاه  هرچنــد  گفــت:  اســت،  محــور 
ــی  ــت ول ــادی اس ــای اقتص ــام کاره ــال انج ح
ــث  ــه بح ــن مجموع ــر ای ــه مدنظ ــچ وج ــه هی ب
ــرارگاه همــواره  ــزود: ایــن ق ســود نیســت.وی اف
ــه  ــی ک ــالب،  در جاهای ــدار انق ــوان پاس ــه عن ب
خــأ وجــود دارد، ورود مــی کنــد تــا مشــکالت 
ــد  ــردار محم ــرف شود.س ــور برط ــردم و کش م
ــه  ــم کار چ ــوع و حج ــه ن ــت: اینک ــار داش اظه
ــم  ــرارگاه خات ــه ق ــرای مجموع ــی ب ــد خیل باش
ــن  ــه از کوچک تری ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــم نیس مه
کارهــا در پروژه هــای محرومیــت زدایــی تــا 
ــج  ــتاره خلی ــگاه س ــل پاالیش ــا مث ــر پروژه ه اب
فــارس، فازهــای پــارس جنوبــی، پروژه هــای 
صنعــت فــوالد، مــس و بخش هــای مختلــف 
از ســوی قــرارگاه در حــال انجــام اســت.وی 
ــی  ــای فن ــه عرصه ه ــرارگاه در هم ــه داد: ق ادام
ــاوری را ایجــاد  و مهندســی توانســته ایــن خودب
ــده  ــرف کند.فرمان ــم را ص ــا می توانی ــل م و فع
همچنیــن  )ص(  خاتــم  ســازندگی  قــرارگاه 
ــتگی  ــدم وابس ــی و ع ــام فروش ــری از خ جلوگی
بــه نفــت، نــگاه بــه درون و ظرفیت هــای بومــی، 
از  را  کشــاورزی  و  معــاون  صنایــع،  توســعه 

توصیه هــای مــورد تاکیــد مقــام معظــم 
ــه مســئوالن عنــوان کــرد  رهبــری ب

ــه  ــادی و مقابل ــوزه اقتص ــول در ح ــت: تح و گف
ــورداری  ــد برخ ــمن نیازمن ــای دش ــا تحریم ه ب
از روحیــه جهــادی و انقالبــی اســت و ســپاه بــا 
رســالت پاســداری از انقــالب اســالمی وصیانــت 
از امنیــت و آرامــش ملــت ایــران در ایــن عرصــه 
ــر  ــش مؤث ــای نق ــه ایف ــمن ب ــد دش ــورد تهدی م
ــرارگاه  ــه ق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــردازد.وی ب می پ
پیشــانی  در  )ص(  االنبیــا  خاتــم  ســازندگی 
جنــگ اقتصــادی بــا دشــمن قــرار دارد، افــزود: 
ــی و  ــادی، انقالب ــه جه ــا روحی ــرارگاه ب ــن ق ای
ــن بســت شــکنی  ــای کشــور و ب رصــد گلوگاه ه
ــی  ــزایی در خنث ــش بس ــا نق ــان تحریم ه در زم
دارد.ســردار  دشــمن  توطئه هــای  کــردن 
ــم  ــرارگاه ســازندگی خات ــادآور شــد: ق محمــد ی
ــت در  ــابقه فعالی ــال س ــا ۳1 س ــا )ص( ب االنبی
و  تحمیلــی  جنــگ  از  پــس  بازســازی  دوران 
ســپس در ســازندگی، توســعه زیرســاخت ها، 
ــزرگ  ــا شــرکت های ب ــت ب انحصارشــکنی و رقاب
ــته و  ــتوار گام برداش ــم و اس ــی محک ــن الملل بی
ــاد  ــه اقتص ــی در عرص ــو آفرین ــم الگ ــروز ه ام
مقاومتــی را در دســتور کار خــود قــرار داده 

اســت.

محمد:
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مدیرعامــل   - درآمــد  بندرعبــاس- 
منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی بــر 
پارســیان گفــت: ایــن منطقــه بهشــت 
ســوم  قطــب  و  گــذاری  ســرمایه 
پتروشــیمی کشــور اســت و بــا توجــه به 
تامین زیرســاخت هــا و شــرایط مطلوب 
فراهــم شــده بــرای ســرمایه گذاری، 
دســت ســرمایه گذاران در ایــن حــوزه را 

ــاریم. ــی فش ــی م ــه گرم ب
ــره  ــم به ــه در مراس ــر عالم ــی اصغ عل
بــرداری از اســکله شــماره 5 بنــدر 
ــتور  ــا دس ــه ب ــیان ک ــر پارس ــرژی ب ان
ــوری  ــس جمه ــی ریی ــو کنفرانس ویدئ
افــزود:  رســید،  بــرداری  بهــره  بــه 
منطقــه ویــژه انــرژی بــر پارســیان 
راهبــردی  و  مســتعدترین  از  یکــی 
ــور  ــی کش ــژه صنعت ــق وی ــن مناط تری
ــن در  ــرار گرفت ــت ق ــه عل ــه ب اســت ک
کنــار  منطقــه پــارس جنوبــی )پایتخت 
ــرژی کشــور( و داشــتن ظرفیت هــای  ان
مهــم بنــدری آمــاده ســرمایه گذاری در 
حوزه هــای معدنــی، صنایــع نفــت و گاز 
ــان داشــت:  و پتروشــیمی اســت.وی بی
ایــن منطقــه ویــژه بــا وســعت 10 هــزار 

ــن  ــی از بزرگتری ــتن یک ــار و داش هکت
بنــادر تخصصــی کشــور در ســال 95 که 
کشــور تحــت شــدیدترین تحریم هــای 
دشــمن قــرار داشــت، بــا صــد در صــد 
تــوان و تخصــص جوانــان ایرانــی شــروع 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــرد و هم ــه کار ک ب
و ســاخت آن داخلــی بــوده اســت.

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پارســیان اظهارداشــت: اســکله شــماره 
ــرارگاه  ــط ق ــیان توس ــدر پارس ــج بن پن
خاتــم االنبیــا بــا هــدف تســهیل واردات 
ــذاران  ــرمایه گ ــویق س ــادرات، تش و ص
کارخانــه  زیرســاخت های  تامیــن  و 
آلومنیــوم جنــوب ســاخته شــده اســت.

عالمــه یادآورشــد:   همچنیــن عملیــات 
ســاخت 2 طــرح پتروســیمی، یــک 
طــرح فــوالدی و شــروع عملیــات نمــک 
زدایــی  از آب دریــا در ایــن منطقــه 

آغــاز شــد کــه بــا شــروع ایــن طرح هــا 
شــاهد تحــول عظیمــی در منطقــه ویژه 
ــزود: از  ــود.وی اف ــم ب ــیان خواهی پارس
ــم  ــت داری ــوری درخواس ــس جمه ریی
ــد  ــه در تعه ــات گازی ک ســهمیه میعان
ــه  ــه منطق ــت، ب ــوده اس ــت ب وزارت نف
ــد و ایــن  ــژه پارســیان تخصیــص یاب وی
ــه  ــز کارخان ــوان مرک ــه عن ــه ب منطق
صنایــع  فــوالد،  حــوزه  در  نــوآوری 
ــه  ــی و پتروشــیمی در نظــر گرفت معدن
شــود.عالمه ابرازداشــت: در حــال حاضــر  
در بنــدر و منطقــه ویــژه پارســیان افزون 
بــر هــزار و 100 نفــر به صورت مســتقیم 
ــه کار هســتند و در صــورت  مشــغول ب
ــا و اجــرای  ــدازی تمــام اســکله ه راه ان
شــرکتخهای فــوالدی و پتروشــیمی 
مــا شــاهد رفــع محرومیــت و بیــکاری 
ــوب  ــزگان و جن ــتان هرم ــرب اس از غ

ــادی  ــژه اقتص ــیم.منطقه وی ــور باش کش
ــری در 40  ــل قرارگی ــه دلی ــیان ب پارس
ــری  ــلویه و 17 کیلومت ــری عس کیلومت
فــرودگاه عســلویه، نزدیکــی بــه مخــزن 
گازی پــارس جنوبــی، یکــی از  مناطــق 
ــژه منحصــر بفــرد در ســطح کشــور  وی
اســت کــه در محــل اتصــال ســه اســتان 
هرمــزگان، بوشــهر و فــارس قــرار گرفته 
غربی تریــن  در  منطقــه  اســت.این 
ــرقی ترین  ــزگان، ش ــتان هرم ــه اس نقط
ــه  ــن منطق نقطــه بوشــهر و جنوبی تری
ــل  ــه دلی ــرار دارد و ب ــارس ق ــتان ف اس
قرارگرفتــن در مســیر کریــدور انتقــال 
هفتــم، خــط  گاز سراســری خــط 
انتقــال میعانــات گازی بــه ســتاره 
میدان هــای  ســایر  و  خلیج فــارس 
گازی ونفتــی، ایــن منطقــه در موقعیت 
ــرار  ــذاری ق ــرمایه گ ــرای س ــی ب طالی
گرفتــه و بــرای تولیــد بیــش از 14 
میلیــون تــن محصــوالت پتروشــیمی، 
چهــار میلیــون تن فــوالد، هــزار و 400 
تــن پــودر آلومینــا، پنــج هــزار مــگاوات 
ــزار  ــن 750 ه ــیرین ک ــرق و آب ش ب

ــت. ــده اس ــی ش ــی طراح مترمکعب

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان:

منطقه ویژه پارسیان بهشت سرمایه 
گذاری صنعتی و پتروشیمی است

بــه گــزارش درآمــد نیــوز، شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی 
مپنــا در گــروه “خدمــات فنــی و مهندســی” رتبۀ نخســت 
را بــه جهــِت میــزان فــروش بــر اســاس صورت هــای مالــی 

ســال 1۳98 بــه خــود اختصــاص داد.بــه گــزارش درآمــد ، 
بیســت و ســومین همایــش رتبه بنــدی شــرکت های برتــر 
ــی  ــهای بین الملل ــز همایش  ــن 99 در مرک ــران، 26 بهم ای
صــدا و ســیما و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 
ــای  ــر اســاس صورت ه ــه ب ــدی امســال ک ــد.در رتبه بن ش
ــرکت  ــد، ش ــام ش ــال 1۳98 انج ــرکت ها در س ــی ش مال
بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا، رتبــه اول را از نظر شــاخص 
ــود  ــه خ ــی ب ــی و مهندس ــات فن ــروه خدم ــروش در گ ف

اختصــاص داد.شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی مپنــا، اواخر 
بهمــن 1۳82 بــا هــدف تکمیــل زنجیــرۀ تأمین گــروه مپنا 
شــامل طراحــی، ســاخت، نصــب، راه انــدازی، بهره بــرداری 
و تعمیــرات نیروگاه هــای احداثــی تأســیس شــد و در 
ــا ارائــه خدمــات نیروگاهــی بــه  ادامــه، فعالیــت خــود را ب
ســایر نیروگاه هــای کشــور در بخــش خصوصــی و دولتــی، 
همچنیــن نیروگاه هــای واقــع در کشــورهایی ماننــد عــراق، 

ســوریه، پاکســتان و آذربایجــان گســترش داد.

ــا  ــی مپن ــرداری و تعمیرات ــرکت بهره ب ش
ــی و  ــرکت های فن ــت ش ــوان نخس عن
مهندســی یکصــد شــرکت برتــر ایــران را 

ــرد ــب ک کس

اخبار صنعت
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ــج  ــد خلی ــل پاالیشــگاه بیدبلن مدیرعام
ــاب  ــن ه ــاح بزرگتری ــم افتت ــارس در مراس ف
رئیس   جمهوربــا  توســط  آســیا  غــرب  گازی 
ــروژه در ایجــاد ارزش  ــن  پ ــه اهمیــت ای اشــاره ب
ــی  ــی ناش ــاد آلودگ ــری از ایج ــزوده و جلوگی اف
ــا نفــت در فلرهــا  از ســوزاندن گازهــای همــراه ب
گفــت: در صــورت  تامیــن خــوراک صــد درصدی 
ایــن پاالیشــگاه گاز، بیدبلنــد ســاالنه یــک و نیــم 
ــروش خارجــی  ــد ناشــی از ف ــارد دالر درآم میلی
و داخلــی خواهــد  داشــت. به گــزارش درآمــد 
ــع پتروشــیمی  ــط عمومــی شــرکت صنای از رواب
خلیــج فــارس، محمــود امین نــژاد در ایــن 
مراســم کــه بــا حضــور وزیــر نفــت، رئیــس  هیات 
عامــل صنــدوق توســعه ملــی و مدیــران عامــل 
بانک هــای عضــو کنسرســیوم بانکــی بیدبلنــد در 
بهبهــان برگــزار شــد، گفت:امــروز روز  بــه تصویــر 
کشــیدن اقتــدار فنــی و اقتصــادی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی اســت و از خطــه خوزســتان 
قهرمــان و از ابرپروژه پاالیشــگاه  گاز بیدبلند خلیج 
فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن هــاب گازی غــرب 
آســیا، ایــن پیــام صریــح و آشــکار بــه جهانیــان 
اعــام خواهــد شــد کــه اندیشــه،  دانــش، همــت 
ــم شــدنی  ــران، تحری ــور ای ــان غی ــرت جوان و غی
ــا بیــان اینکــه هــدف و خاســتگاه  نیســت.  وی ب
عینیــت  مگاپــروژه،  ایــن  اجــراء  و  ســاخت 
بخشــیدن بــه رؤیــای تاریــخ ۱۱۰ ســاله صنعــت 
نفــت کشــورمان  در جمــع آوری و فــرآورش 
گازهــای همــراه نفــت، گازهــای مشــعل و منابــع 
ــی  ــتره جغرافیای ــی در گس ــای غن ــم گازه عظی
ــه  ــهر و کهگیلوی ــتان، بوش ــتان  خوزس ــه اس س
ــد  ــف خداون ــه لط ــزود: ب ــت، اف ــد اس و بویراحم
متعــال و تدبیــر هوشــمندانه جنــاب آقــای 
ــرای  ــتراتژی اج ــن اس ــه در  تعیی ــدس زنگن مهن
آن، امــروز ایــن رؤیــا بــا افتتــاح رســمی ایــن ابــر 
ــت. امین نژاد  ــد پیوس ــت خواه ــه واقعی ــروژه ب پ
ــن  ــی ای ــای اجرای ــه بخش ه ــرد: کلی ــح ک تصری
پــروژه اعــم از ؛طراحــی و اجــرای ۱۰۰۰ کیلومتــر 
خــط لولــه جهــت جمــع آوری و  ارســال گازهــای 
ــوالت  ــال محص ــگاه و ارس ــه پاالیش ــور ب مذک

تولیــدی آن بــه مقاصد مصــرف و بنــادر صادراتی، 
در عرصه جغرافیایی  ســه اســتان مذکور، ســاخت 
ــا  ــروژه ب ــن مگاپ ــب ای ــوان قل ــه عن پاالیشــگاه ب
ــش از  ــرآورش بی ــازی و ف ــیرین س ــت ش ظرفی
ــوت  مکعــب گاز در روز و ظرفیــت  ــارد ف دو میلی
ــن گاز  ــون ت ــش از ۱۴ میلی ــالیانه بی ــد س تولی
خانگــی، اتــان، پروپــان، بوتــان و میعانــات گازی 
و تأسیســات  ذخیــره ســازی و اســکله صادراتــی 
در ماهشــهر، همگــی بــا وجــود تحریم هــای 
ظالمانــه و انصــراف شــرکت های مطــرح خارجــی 
ــط  ــاً توس ــروژه، تمام ــن مگاپ ــاخت ای ــرای  س ب
ــد  ــکاران توانمن ــی و پیمان ــرکت های مهندس ش
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــرا ش ــی و اج ــی طراح داخل
ــکاران  ــازندگان و پیمان ــهم س ــه س ــان اینک بی
داخلــی در ســاخت ایــن ابــر پــروژه، بیــش از ۶۵ 
درصــد اســت، اظهــار داشــت: در بخــش  تأمیــن 
ــون  ــت میلی ــارد و دویس ــی، دو میلی ــع مال مناب
دالر از بودجــه ســه میلیــارد و چهارصــد میلیــون 
دالری پــروژه از منابــع صنــدوق توســعه  ملــی و 
ــن کنسرســیوم هــای  تشــکیل یکــی از بزرگتری
ــارت،  ــای تج ــامل بانک ه ــی ش ــای داخل بانک ه
پارســیان، صنعــت و معــدن و ملــت بــا  عاملیــت 
بانــک ســپه تأمیــن شــد کــه انســجام و هارمونی 
ــرک و  ــی، گم ــتم بانک ــن سیس ــده بی ــاد ش ایج
ــن  ــتفاده از  ای ــازی و اس ــت در کارس وزارت صم
ــر  ــایش و مؤث ــه در گش ــد ک ــب ش ــع موج مناب
شــدن ایــن اعتبــارات اســنادی،رکوردهای زمانــی 
بــی نظیــری در سیســتم بانکــی کشــور بــه ثبــت 
 برســد. مدیرعامل بیدبلنــد خلیــج فــارس تاکیــد 
کــرد: ثمــره ارزشــمند ایــن هماهنگــی بــی نظیر، 
اجــرا و اتمــام بیــش از ۹۸ درصــد پــروژه در 
عــرض  فقــط ۳۶ مــاه پــس از گشــایش اعتبــارات 
ــای  ــاره ویژگی ه ــت.  وی درب ــوده اس ــنادی ب اس
منحصــر بــه فــرد ایــن مگاپــروژه گفــت: کســب 
رکــورد ۶۳ میلیــون نفــر ســاعت کار بــدون حادثه 
منجــر بــه فــوت  در تاریــخ صنعــت نفــت ایــران، 
ــر ســال ۹۹ کشــور و فینالیســت و  ــروژه برت ابرپ
ــت  ــی مدیری ــن الملل ــزه بی ــت جای ــزد دریاف نام
ــال ۲۰۲۰ و کســب  ــرژی س ــروژه در بخــش  ان پ

ــن  ــا از ای ــر دنی ــروژه برت عنــوان ســوم پ
ــی  ــرد: یک ــح ک ــت. امین نژاد تصری ویژگی هاس

ــاوه  ــروژه ع ــن پ ــاخت ای ــی س ــداف اصل از اه
ــری  ــادی، جلوگی ــزوده اقتص ــاد ارزش اف ــر ایج ب
ــای  ــوزاندن گازه ــی از س ــی  ناش ــاد آلودگ از ایج
مذکــور در فلرهــا و حفــظ ســامت مــردم ایــن 
اســتان ها و محیــط زیســت منطقــه اســت کــه 
ــد  ــروژه بیدبلن ــرد  از پ ــن کارک ــاظ همی ــه لح ب
ــای  ــوان ریه ه ــه عن ــوان ب ــارس می ت ــج ف خلی
جدیــد تنفســی در پهنــه جغرافیــای اجرائــی آن 
نــام بــرد. عــاوه بــر آن گازهــای  اســیدی تولیــد 
ــوزانده  ــای س ــه ج ــگاه ب ــن پاالیش ــده در ای ش
شــدن در فلرهــای پاالیشــگاه، بــا ســرمایه 
ــراوری  و  ــددا ف ــون دالری مج ــذاری ۶۵ میلی گ
ــظ  ــت حف ــاری جه ــت آغاج ــای نف ــه چاه ه ب
ــا  ــق می شــود. وی ب ــا تزری ــی آن ه ــد صیانت تولی
بیــان اینکــه هــم اکنــون پاالیشــگاه بــا ظرفیــت 
۴۰ درصــدی از خوراک هــای قابــل دســترس 
ــد  ــدار  تولی ــاری در م ــال ج ــاه س ــهریور م از ش
ــه  ــر ب ــال حاض ــه و در ح ــرار گرفت ــی ق آزمایش
ــن  ــرژی و تأمی ــریان های ان ــی از ش ــوان یک عن
خــوراک صنایــع پتروشــیمی کشــور اســت، 
 گفــت: بــا تأمیــن خــوراک صددرصــدی آن 
درآمــد حاصــل از صــادرات محصــوالت تولیــدی 
ــاظ  ــا لح ــد کل ب ــون دالر و درآم آن ۷۱۰ میلی
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــی ی ــروش داخل ــودن ف  نم
دالر در ســال خواهــد بود. مدیرعامــل پاالیشــگاه 
گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس، خاطــر نشــان کــرد: 
ــکاران  ــه هم ــه و مجاهدان ــای صادقان از تاش ه
عزیــزم و همچنیــن کلیــه  پیمانــکاران و کارگران 
زحمتکــش و گمنــام، کــه با تمــام وجودشــان در 
ســاخت و بهــره بــرداری ایــن پــروژه مــا را یــاری 
کردنــد، صمیمانــه  قدردانــی می کنــم و دســت و 
بازوی آنها را می بوســم و از کلیه مســئوالن اســتانی 
و شهرســتانی اســتان های درگیــر ایــن پــروژه علی 
 الخصــوص مســئولین محتــرم شهرســتان بهبهان 
تشــکر و قدردانــی می کنــم و از حمایت هــای 
مؤثــر و شــبانه روزی اســتاندار محتــرم آقــای  دکتــر 

شــریعتی کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم. 

مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس: 

بیدبلند خلیج فارس ریه جدید تنفسی در پهنه جغرافیایی اجرایی آن است
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ــارس  ــج ف مدیرعامــل هلدینــگ خلی
ــاد  ــی هفت ــن مال ــه تامی ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــی پروژه ه ــارد تومان ــزار میلی ه
ــق  ــارس از طری ــج ف ــگ خلی هلدین
سیســتم  بانکــی در ایــن چهــار ســال، 
گفــت: ایــن میــزان بــه انــدازه بودجه 
عمرانــی یکســال دولــت اســت و 
ــن  ــه در ای ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
چهارســال بــه  انــدازه بودجــه عمرانی 
یــک ســال دولــت، ضپــروژه تعریــف 
گــزارش  اســت. به  شــده  اجــرا  و 
ــش و  ــن همای ــری دومی ــتاد خب س
نمایشــگاه حمایــت از ســاخت داخــل 
در صنعت پتروشــیمی، جعفــر ربیعی 
در پنــل تامیــن مالــی از  طریــق 
ــا  ــش بانک ه ــی و نق ــش خصوص بخ
ــیمی در  ــت پتروش ــعه صنع در توس
ــت از ســاخت  ــداد حمای ــن روی دومی
صنعــت  پتروشــیمی،  در  داخــل 
ــا االن  ــای م ــت: بانک ه ــار داش اظه
بــه نقطــه ای رســیدند کــه بــرای 
ــه  همــه نیازهــا، راه حل هــای نوآواران
ــی  ــیار  مثبت ــه بس ــن نکت ــد و ای دارن

ــت.  اس
وی ادامــه داد: بانک هــا امــروز در 
ــرای  ــه ب ــی هســتند ک ــگاه مدع جای
هــر نیــاز مالــی صنعــت پتروشــیمی، 
ایــن  البتــه  و  دارنــد  حلــی  راه 
راه حــل  حاصــل ســاعت ها فکــر و 

اســت.  برنامه ریــزی 
نائــب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت 
ــارس،  ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش صنای
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در 
خــود تصریــح کــرد: اگــر امــروز 
فــارس  خلیــج  در  هلدینــگ  مــا 
مــا،  تجــاری  شــرکای  حتــی  و 
ــاوران و  ــکاران، مش ــازندگان پیمان س
تهیــه کننــدگان مــواد و کاال مشــکل 
تامیــن مالــی داشــته  باشــیم، نشــان 
از کــم کاری خــود ماســت چــرا کــه 

ــوب  ــیار خ ــکاری بس ــل هم ــه دلی ب
ــه  ــی ب ــن مال ــی، تامی ــتم بانک سیس

می شــود.  انجــام  ســرعت 
وی یــادآور شــد: صنعت پتروشــیمی، 
کــم ریســک ترین صنعــت کشــور 
ــر اینکــه  ــم ب ــا عل اســت و بانک هــا ب
تامیــن مالــی پروژه هــای صنعــت 
 پتروشــیمی بــه موقــع و بــا ســود بــاز 
ــدی در  ــام ق ــردد، همراهــی تم می گ

ــد.  ــی می کنن ــن مال ــن تامی ای
ــم  ــش مه ــه نق ــن ب ــی همچنی رییع
سیســتم بانکــی کشــور در بازگشــت 
ــه کشــور و ســامانه  ارز پتروشــیمی ب
ــش  ــزود: بخ ــرد و اف ــاره ک ــا اش نیم
 زیــادی از خیــر و برکــت در بــازار 
ــیمی  ــی از ارز پتروش ــور ناش ارز کش
اســت و بخــش عمــده بازگشــت ایــن 
ــور  ــی  کش ــتم بانک ــون سیس ارز مره
اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل 
شــرایط تحریمــی نمی تــوان چنــدان 

ــرد.  ــاز ک ــوع را ب ــن موض ای
ــارس  ــج ف مدیرعامــل هلدینــگ خلی
بــرای  کــرد:  نشــان  خاطــر 
شــرکت های  مالــی  تامیــن 
حلقــه  یــک  بنیــان  نــش  دا
و  داشــت  وجــود  مفقــوده 
یــک  تامیــن  هزینه هــای  آن 
ــک  ــار در ی ب ــن  ولی ا ــرای  ب کاال 
ــا  ی ــود  ب ــان  ــش بنی ن ــرکت دا ش
تولیدکننــده داخلــی بــود کــه 
بــا ورود صنــدوق نــوآوری نفــت، 
ننــد  یــن  تولیدکننــدگان می توا ا
یــن صنــدوق بــرای تولیــد  ا ز  ا
مکانیســم  بــا  محصــول  ولیــن  ا
تســهیالت  شــده  تعریــف 
و  بعــدی  گام   در  و  بگیرنــد 
یــا  ز  ســاخت آن قطعــه  ا بعــد 
هلدینــگ  تائیــد  و  تجهیــزات 
ســایر حمایت هــای سیســتم  از 

شــوند.  برخــوردار  بانکــی 

در این چهار سال به اندازه بودجه عمرانی یکسال دولت، 
در هلدینگ خلیج فارس پروژه تعریف و اجرا شده  

مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید:
امروز اکسین محور توسعه زیرساخت های کشور شده است

در راســتای تامیــن ورق هــای مخــازن 
ــک،  ــه جاس ــوره ب ــم گ ــروژه عظی پ
جلســه مشــترک مدیــر عامــل گــروه 
و  امیــد  ســرمایه گذاری  مدیریــت 
ــره  ــات مدی ــل و اعضــا هی ــر عام مدی
فــوالد اکســین خوزســتان برگــزار 
شــد.به گــزارش درآمــد ، حســین 
مــدرس خیابانــی )مدیــر عامــل گــروه 
مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد( در 
جلســه مشــترک بــا مدیرعامــل و 
ــوالد اکســین  ــره ف ــات مدی اعضــا هی
ــس  ــالن کنفران ــه در س ــتان ک خوزس
ــتان  ــین خوزس ــوالد اکس ــرکت ف ش
برگــزار شــد، گفــت: خوزســتان قــدم 
گاه شهداســت و مطئمــن هســتم 
نیــز  اکســین  مدیــران  روحیــه 
ــد،  ــه می باش ــن روحی ــه از ای برگرفت
ــر  ــور زی ــین مح ــروز اکس ــه ام چراک
از  و  شــده  کشــور  ســاخت های 
ــای  ــام پروژه ــرای انج ــت ب ــن باب ای
دلگرمــی  امیــد  ســرمایه گذاری 
ــدات  ــر تولی ــت، اگ ــم آورده اس فراه
هــم  نبــود،  اکســین  اســتراتژیک 
ــه  ــتمان را ب ــت دس ــون می بایس اکن
ســوی خارجی هــا دراز می کردیــم.

بــه  بــا اشــاره  مــدرس خیابانــی 
ــه  ــوره ب ــروژه گ ــرای پ ــت اج اهمی
جاســک گفــت: بهــره داری از ایــن 
ــازن  ــداث مخ ــه اح ــوط ب ــرح من ط
ــن رو از  ــوده از ای ــه ب ــط لول ــن خ ای
مجموعــه مدیریتی اکســین خواســت 
ــای  ــدات ورق ه ــا تولی ــان ب ــا همزم ت
ــای  ــروژه ورق ه ــن پ ــاز ای ــورد نی م
مربــوط بــه مخــازن ایــن طــرح ملــی 
را تامیــن کننــد.وی عنــوان کــرد: 
ــازی  ــر بومی س ــا ب ــواره م ــالش هم ت
بــوده و ســعی میکنــم تولیــد ســاخت 
داخــل را افزایــش دهیــم، در ایــن 
مســیر بایــد دانــش فنــی، توانمنــدی 
ــان را خــود  و شایســته ســاالری جوان
را افزایــش دهیم.مدیرعامــل گــروه 

مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد بــا 
ــوالد  ــد ف ــرد تولی ــه رویک ــان اینک بی
ــادی  ــای ع ــان از فوالده ــازان جه س
و  آلیــاژی  بــه ســمت فوالد هــای 
خــاص معطــوف شــده و مــا در کشــور 
بــه شــدت مشــکل داریــم، اکســین را 
ــای  ــبرد پروژه ه ــرای پیش ــی ب دلگرم
ملــی دانســت و افــزود: اکســین محور 
ــور  ــی کش ــر بنای ــعه زی ــی توس اصل
شــده، ایــن شــرکت بــا تولیــدات 
ــزی  ــای متمای خــاص خــود ویژگی ه
کشــور  در  حیــث  ایــن  از  و  دارد 
ســرآمد اســت، محصوالت اکســین در 
هیــچ جــای کشــور تولیــد نمی شــود.

ــر  ــه داد: تغیی ــی ادام ــدرس خیابان م
رویکــرد اکســین از تولیــد ورق هــای 
ــان گر  ــاژی نش ــه آلی ــاختمانی ب س
ایــن اســت کــه خوزســتان از اتــاق 
برخــوردار  قــوی  فکری هــای 
اســت.همچنین گفــت: امیــدوارم 
طــرح توســعه فوالدســازی ایــن 
ــود  ــام ش ــرعت انج ــه س ــرکت ب ش
تــا زنجیــره تولیــدات ایــن شــرکت 
را  تحریم هــا  گــردد.وی  تکمیــل 
منشــا خیــر و فرصــت بــرای کشــور 
خــود  توانمنــدی  تــا  دانســت 
نیازهــای  تامیــن  در  ببینیــم  را 
کشــور را ببینم.مــدرس خیابانــی 
ــر از ســخنان خــود  در بخــش دیگ
ــه اینکــه  ــا توجــه ب عنــوان کــرد: ب
امیــد  ســرمایه گذاری  مجموعــه 
ــازن  ــده مخ ــد کنن ــن تولی بزرگتری
خواهــان  می باشــد  خــودرو 
همــکاری بیشــتری فــوالد اکســین 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن ورق ه در تامی
ــروه  ــد.مدیرعامل گ ــاز ش ــن مخ ای
امیــد  ســرمایه گذاری  مدیریــت 
در پایــان از خــط تولیــد فــوالد 
اکســین خوزســتان و آزمایشــگاه 
خوردگــی ایــن شــرکت بازدیــد 

ــرد. ک
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مدیرعامــل فوالدمبارکــه در میزگــرد 
تخصصــی تعامــالت دو حــوزه فــوالد و 
ســنگ آهن، چالش هــا و راهکارهــای 
ــار  ــپ، اظه صــادرات در دوره پســا ترام
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــم ف ــی اس کرد:وقت
میــان می آیــد بــه عنــوان تولیدکننــده 
ــواع ورق از آن  ــده ان ــن کنن ورق و تامی
یــاد می شــود.همچنین از آنجاییکــه 
رســالت صنعــت ســازی بــه فــوالد 
ــرکت  ــن ش ــده، ای ــذار ش ــه واگ مبارک
ــد دائمــا نیازهــای کشــور را تامیــن  بای
ــا  ــد، حمیدرض ــزارش درآم ــه گ کند.ب
عظیمیــان افــزود: مقــام معظــم رهبری 
فرمودنــد کــه پــروژه اســتراتژیک نفــت 
گــوره بــه جاســک اســتراتژیکترین 
ــر  ــن وزی ــت اســت؛ همچنی ــروژه دول پ
نفــت نیــز اعــالم کــرد بــه دلیــل 
تحریمهــا ایــن فــوالد خــاص بــه ایــران 
فروختــه نشــد؛ امــا  در ســال 97 و 98 
گــروه مشــترک کارشناســان رومانایــی 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــت و ف ــرکت نف و ش
کمــک یکدیگــر توانســتیم این فــوالد را 
تولیــد کنیــم. وی ادامــه داد: اکنون 450 
هزارتــن از ایــن نــوع فــوالد تولیــد و در 
اختیــار فــوالد اکســین، نصــاب و لولــه 
ســاز قــرار گرفتــه و هــزار کیلومتــر آن 
انجــام شــده اســت. وی ادامــه داد: اخیرا 
فــوالد مبارکــه اســلب ۳00میلیمتــری 
تولیــد کــرده و در کمتــر از 48 ســاعت 
ــد  ــت گفتن ــت و وزارت نف ــرکت نف ش
ــا  ــت از کــف دری ــال نف ــرای انتق ــه ب ک

از ایــن اســلب اســتفاده خواهنــد کــرد. 
عظیمیــان گفــت: اکنــون این اســلب در 
فــوالد اکســین نــورد شــده و در مراحــل 
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــرای ای ــرارداد ب ــد ق عق
داریــم. مدیرعامــل فوالدمبارکــه گفــت: 
فوالدمبارکــه رســالتی قائــل اســت کــه 
تمــام نیــاز صنایــع را می توانــد تامیــن 
کنــد. وی افــزود: امســال 700 میلیــون 
یــورو ورق وارد کشــور شــده و اگــر مــا 
خــود را بــه تکنولــوژی جدیــد نرســانیم 
ــد.  ــم مان ــب خواهی ــازار عق ــا و ب از دنی
مدیرعامــل فوالدمبارکه گفت: همیشــه 
در تابســتان بــرق مجموعــه قطــع شــده 

و در زمســتان قطعــی گاز داشــتیم.  
امســال نیــز ۳00هزارتــن عــدم تولیــد 
ــتیم.  ــرق و گاز داش ــی ب ــر قطع بخاط
عظیمیــان افــزود: فــوالد مبارکــه جــزو 
تنهــا پلنت هایــی اســت کــه واحــد 
ــی آن  ــون تن ــازی 5.5میلی ــه س گندل
ــد  ــد می کن ــن را تولی ــون ت ــا 7میلی ت
و بزرگتریــن تولیــد کننــده فــوالد 
اســفنجی اســت. شــرکت فوالدمبارکــه 
همیشــه باالتــر از ظرفیــت اســمی خود 
ــی  ــه داد: زمان ــد. وی ادام ــد می کن تولی
ــرای  ــه ب ــه فوالدمبارک ــکاری ب ــه راه ک
تامیــن نیــاز مــواد اولیــه وجود نــدارد در 

نتیجــه بــه ســراغ ایجــاد واحــد معاونت 
معدنــی میــرود. عظیمیــان تاکیــد کــرد 
کــه بــا پــروژه نــورد گــرم 2 نیــاز تمــام 
ــزود:  ــع تامیــن مــی شــود. وی اف صنای
ــورت آزاد در  ــه ص ــانتره ب ــد کنس خری
فوالدمبارکــه مطــرح بــوده اما بر اســاس 
ســهیمه بنــدی مــا بخــش عمــده ای از 
نیــاز خــود را دریافــت کــرده و کســری 
را از بــازار خریــداری می کنیــم. امــا اگــر 
قــرار باشــد کــه قیمت بــه صــورت کلی 
آزاد باشــد بــا مشــکل روبــرو می شــویم. 
عظیمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه تفــاوت 
کیفیــت کنســانتره ها مشــکل ســاز 
ــانتره  ــرای واردات کنس ــزود: ب ــت اف اس
ــم  ــر کردی ــوع فک ــن موض ــه ای ــز ب نی
کــه ســهمیه فــوالد هرمــزگان را حــذف 
ــود و  ــه داده ش ــه فوالدمبارک ــرده و ب ک
ــا  ــم ام ــانتره وارد کنی ــا کنس ــرای آنه ب
دیدیــم کــه توجیــه اقتصــادی نــدارد. به 
گفتــه وی، یکــی از مشــکالت بــه وجود 
ــا  ــه معدنیه ــت ک ــالط اس ــده اخت آم
ــود  ــرف خ ــدند و اول مص ــاز ش فوالدس
ــا را  ــاز م ــار گذاشــته و ســپس نی را کن
برطــرف می کننــد. وی افــزود: حاشــیه 
ســود معــدن 2 برابــر فــوالد اســت امــا 
ــه ســمت فوالدســاز  بازهــم معدنیهــا ب
شــدن پیــش رفتنــد. این حاشــیه ســود 
بــر اســاس ســرمایه گــذاری اســت کــه 

ــود. ــام می ش ــدا انج ــا در ابت معدنیه

توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالدمبارکه

چابهــار- درآمــد - مدیرعامــل شــرکت فــوالد مکــران 
گفــت: بــاز شــدن ال. ســی داخلــی از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــا 112 میلیــون یــورو جانــی تــازه بــه 
طــرح فــوالد مکــران بخشــیده و بــا انجــام خریدهــای 
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــه، ت ــی مربوط ــی و خارج داخل
پیشــرفت 40 درصــدی خواهد رســید و نیمه نخســت 
ســال 1401 راه انــدازی کامــل می شــود.محمد پارســا 
ــرای  ــا ب ــت ه ــش پرداخ ــون پی ــت: اکن ــار داش اظه

ــور  ــاز بمنظ ــورد نی ــی م ــای خارجــی و داخل خریده
پیشــرفت طــرح انجــام شــده و امید مــی رود تــا اواخر 
ســال خریدهــای خارجــی وارد کشــور شــود.وی ادامــه 
داد: هــم اکنــون اســکلت کــوره و ریفرمــر مجموعــه در 
حــال ســاخت اســت و ۳0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــوالد مکــران خاطرنشــان  دارد.مدیرعامــل مجتمــع ف
کــرد: اگــر شــرایط تــا پایــان ســال ســخت نشــود و بــا 
چالــش مواجــه نشــویم، مــی تــوان گفــت این طــرح از 
برنامــه زمــان بنــدی شــده کمــی جلوتــر اســت.وی بــا 
اشــاره بــه مشــخصات و ظرفیــت ایــن طــرح گفــت: 
فــوالد مکــران بــا هــدف تولیــد ۳.2 میلیون تــن فوالد 
ــازی  ــا و فوالدس ــد احی ــازی، واح ــه س ــامل گندل ش
ــدول 1.6  ــر مگام ــال حاض ــا در ح ــده، ام طراحــی ش
میلیــون تنــی آهــن اســفنجی کــه محصــول نهایــی 
ــم. ــرا داری ــت اج ــت را در دس ــت اس ــات بریک آن ه

پارســا گفــت:  تــا زمانــی کــه واحــد گندلــه ســازی این 
ــاز از  ــورد نی ــه م ــود، گندل ــدازی نش ــه راه ان مجموع
ــن صــورت  ــر ای داخــل تامیــن خواهــد شــد و در غی
ــرد:  ــد ک ــود.وی تاکی ــی ش ــور وارد م ــارج کش از خ

نفــس احــداث ایــن طــرح در کنــار ســواحل دریــای 
عمــان، اســتفاده از مزیــت صادراتــی و وارداتــی منطقه 
ــه راحتــی وارد و  ــاز ب ــا مــواد اولیــه مــورد نی ــوده، ت ب
محصــوالت نهایــی بــه دیگــر کشــورها صــادر شــود.

وی یــادآور شــد: در راســتای افــق 1404 کــه ظرفیــت 
تولیــد 55 میلیــون تنــی فــوالد پیــش بینــی شــده، 
ــن آن در منطقــه چابهــار  ــرار اســت 10 میلیــون ت ق
ــون  ــک طــرح ۳.2 میلی ــط ی ــون فق ــا تاکن باشــد، ام
تنــی کــه توصیف شــده، در حــال اجراســت.مدیرعامل 
ــد  ــرد: 15 درص ــح ک ــران تصری ــوالد مک ــع ف مجتم
ــار ایمیــدرو  ــن مجموعــه دولتــی و در اختی ســهام ای
ــر در  ــد دیگ ــت و 85 درص ــار اس ــه آزاد چابه و منطق
ــد شــرکت بخــش خصوصــی اســت.وی  ــار چن اختی
گفــت: آهــن اســفنجی بــه دلیــل اشــتعال زا بــودن بــا 
ــا کشــتی مواجــه  مشــکالتی در صــادرات بــه ویــژه ب
اســت، امــا وقتــی بــه صــورت هــات بریکــت تبدیــل 
شــود قابلیــت دپو یــا صــادرات خواهد داشــت.مجتمع 
ــار در  ــه آزاد چابه ــدوده منطق ــران در مح ــوالد مک ف

حــال ســاخت اســت.

فوالد مکران نیمه نخست سال 1401 راه اندازی کامل می شود

اخبار صنعت
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فروشــگاه های  شــکل گیری  واقــع  -در  درآمــد 
زنجیــره ای بــه دهــه ۳0 برمی گــردد. فروشــگاه هایــی 
ــا در ادامــه، دولتــی  ــد ی ــا از ابتــدا دولتــی بودن کــه ی
شــدند و طبیعــی اســت کــه ماننــد بســیاری از دیگــر 
بنگاه هــای دولتــی، رشــد نکردنــد و صرفــا بــه واســطه 
برخــورداری از برخــی از امتیــازت دولتــی بــه فعالیــت 
ــش  ــته، بخ ــه گذش ــا در ده ــد. ام ــه دان ــود ادام خ

خصوصــی وارد ایــن حــوزه شــد.
تامیــن کاالهــای اساســی و روزمــره زندگــی همــواره 
یکــی از دغدغه هــای روزمــره خانوارهــای ایرانــی 
ــادی را نیــز از خانواده هــا می گیــرد.  ــوده و زمــان زی ب
ــه مــوارد  ــز ب ــه اقتصــادی را نی به خصــوص اگــر جنب
ــر  ــم و در نظ ــه کنی ــا اضاف ــد خانواده ه ــورد تاکی م
ــورد نظــر  ــای م ــد کااله ــردی بخواه ــه ف ــم ک بگیری
ــداد  ــن تع ــا کمتری ــی و ب ــنده اصل ــود را از فروش خ
واســطه خریــداری کنــد، موضــوع بســیار پیچیده تــر 

خواهــد شــد.
ــت  ــه تبعی ــز ب ــا نی ــور م ــر در کش ــال های اخی در س
ــگاه های  ــا، فروش ــن در دنی ــارت  نوی ــوب تج از چارچ
زنجیــره ای و هایپرمارکت هــا بــا شــکل و ســیاق 
جدیــد آن در کشــور پــا گرفتنــد و ســعی کردنــد بــا 
تجمیــع دو مولفــه در دســترس بــودن تمــام کاالهــای 
ــه  ــردن واســطه ها، ب ــم ک ــز ک ــه و نی پرمصــرف روزان
ــکان  ــن ام ــتفاده از ای ــرای اس ــداران ب ــب خری ترغی
ــن مســیر، جــاده چنــدان  ــد. البتــه ای ــد بپردازن جدی
ــع و  ــف موان ــای مختل ــود در دور ه ه ــز نب ــواری نی هم
مشــکالت زیــادی در مســیر فعالیت این فروشــگاه های 

ــه وجــود آمــد. زنجیــره ای ب
یکــی از آخریــن موضوعــات در ایــن حــوزه بــاال 
گرفتــن گالیه منــدی  برخــی خریــداران دربــاره 
برخــی تخلفــات در نحــوه عرضــه محصــوالت از جمله 
ــوری در  ــای ص ــی، تخفیف ه ــی، کم فروش گران فروش
ایــن فروشــگاه ها و حتــی تبانی بــا تولیدکننــدگان بود 
کــه حتــی پــای رســانه ملــی را نیــز بــه ایــن ماجــرا 
بــاز کــرد. البتــه در ایــن میــان گروهــی نیــز بــر ایــن 
اعتقادنــد کــه مــوارد مطــرح شــده در رســانه ها بیــش 
از اینکــه واقعــا تخلــف باشــند، بهانــه ای بــرای ضربــه 
زدن بــه رونــد رو بــه رشــد و موفقیــت فروشــگاه های 

زنجیــره ای هســتند. برای بررســی این موضــوع در این 
شــماره روزنامــه صمــت، مــوارد مطــرح شــده دربــاره 
تخلفــات فروشــگاه های زنجیــره ای را بــا یکی از دســت 
ــه  ــتیم؛ آنچ ــان گذاش ــوزه در می ــن ح ــدرکاران ای ان
ــی  ــوی اختصاص ــرح گفتگ ــد ش ــه می خوانی در ادام
بــا حســین صبــوری، قائــم مقــام فروشــگاه های 
زنجیــره ای افــق کــوروش اســت کــه الیه هــای 
مختلــف ایــن اتهامــات را بــرای خواننــدگان تشــریح 

می کنــد:
به عنوان اولین پرسش شاید بهتر باشد بحث را  �

از اینجا آغاز کنیم که ایجاد فروشگاه های 
زنجیره ای در کشور چگونه کلید خورد؟

ــه  ــره ای ب ــگاه های زنجی ــکل گیری فروش ــع ش در واق
دهــه ۳0 برمی گــردد. فروشــگاه هایــی کــه یــا از ابتــدا 
دولتــی بودنــد یــا در ادامــه، دولتــی شــدند و طبیعــی 
اســت کــه ماننــد بســیاری از دیگــر بنگاه هــای دولتی، 
رشــد نکردنــد و صرفــا به واســطه برخــورداری از برخی 
از امتیــازت دولتــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دانــد. امــا 
در دهــه گذشــته، بخــش خصوصــی وارد ایــن حــوزه 
شــد. یکــی از دالیــل ورود بخــش خصوصــی بــه حوزه 
فروشــگاه هــای زنجیــره ای ایــن بود کــه پیــش از آن، 
شــرکت هــای خارجی،  در ایــن حوزه وارد شــده بودند 
و موفقیــت آنهــا باعــث شــد کــه بخش خصوصــی نیز 
انگیــزه الزم را پیدا کند. شــرایط مســاعد بــود و رقبای 
نیرومنــدی وجود نداشــت پــس آنهایی که زودتــر وارد 

شــدند نتیجــه گرفتند.
یعنی نیاز به چنین ساختاری در جامعه وجود  �

داشت!؟

همــه  مثــل  زنجیــره ای  فروشــگاه های  بلــه؛ 
پدیده هــای اقتصــادی دیگــر در پاســخ بــه یــک 
ــس از  ــد. پ ــکل گرفتن ــی ش ــوس و واقع ــاز ملم نی
پایــان اقتصــاد کشــاورزی و آغــاز عصــر صنعتــی، ایــن 
ســوال پیــش آمــد کــه چگونــه می تــوان کاالهــا را بــه 
مصرف کننــدگان پراکنــده در نواحی مختلف رســاند و 
بــه ایــن ترتیــب نظــام توزیــع شــکل گرفــت. در ادامه 
ــا  ــع و مغازه ه ــرکت های توزی ــه ش ــم ب ــداران ه بنک
اضافــه شــدند . در ایــن میــان نبایــد فراموش کــرد که 

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه توزیــع و در دســترس 
ــزوده ایجــاد می کنــد، کثــرت  ــرار دادن کاال ارزش اف ق
ــی  ــت نهای ــه قیم ــدن ب ــه ش ــب اضاف ــطه موج واس

کاالهــا مــی شــود.
ــای  ــش حلقه ه ــره ای نق ــای زنجی ــگاه ه ــا فروش ام
موثــر بــازار را بــه یکبــاره بــه عهــده می گیرنــد. آنهــا 
فروشــگاه ها را دایــر می کننــد، درکنــار فروشــگاه های 
خــود، انبــار لجســتیک هــم دارنــد؛ بنابرایــن می توانند 
ــورت  ــه ص ــول را ب ــا، محص ــطه ه ــذف واس ــا ح ب
مســتقیم از تولیدکننــده گرفتــه و بــه مصرف کننــده 
ــار هزینــه  برســانند. آنهــا بــه جــای آنکــه چندیــن ب
هــای مختلــف انتقــال و انبــارداری را متقبــل شــوند 
تنهــا یــک بــار از تولیدکننــده تــا مصــرف کننــده این 
ــد . وقتــی قیمــت تمــام شــده  هزینــه را مــی پردازن

یــک محصــول 10 هــزار تومــان بــوده و تولیدکننــده، 
قیمــت مصــرف کننــده را 15 هــزار تومــان مشــخص 
ــرای سیســتم  ــان را ب ــن 5 هزارتوم ــرده اســت و ای ک
توزیــع ) همــه واســطه هــا اعــم از بنکــدار، مغــازه دارو 
ــره ای آن  ــگاه  زنجی ــت فروش ــه اس ــر گرفت ;( در نظ
محصــول را بــه همــان قیمــت کارخانــه از تولیدکننده 
ــی از آن 5  ــا، بخش ــطه ه ــذف واس ــا ح ــت و ب دریاف
هــزار تومــان باقیمانــده را کــه مــی توانــد تمامــا بــه 
ــه مشــتریان  ــه شــکل تخفیــف ب خودشــان برســد ب
ــی  ــر م ــر ســاده ت ــه تعبی ــد. ب ــی دهن ــه م خــود ارائ
تــوان گفــت از ایــن مبلــغ  2 هــزار تومــان به مشــتری 
تخفیــف داده می شــود و باقــی مانــده صــرف هزینه هــا 
و ســود خــود مــی شــود.در حقیقت برخالف سیســتم 
فــروش ســنتی، در نظــام فروشــگاه هــای زنجیــره ای، 
نحــوه تقســیم ســود تغییــر می کنــد. ســود قبــال بین 
ــا در  ــد؛ ام ــیم می ش ــطه ها تقس ــده و واس تولیدکنن
سیســتم زنجیره ای، بخشــی از آن نصیــب تولیدکننده 
و دو بخــش دیگــر آن نصیــب فروشــگاه و مشــتریان 
آن می شــود. راز تخفیــف فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
و دلیــل اصلــی اســتقبال مــردم از ایــن فروشــگاه هــا 

همیــن اســت.
آیا محصوالت ارائه شده در فروشگاه های  �

زنجیره ای، از نظر کیفی نیز تفاوتی با  سایر 
فروشگاه ها  دارند؟

قطعــا؛ کوتــاه بــودن طــول زنجیره فــروش باعث شــده 
ــره ای،  ــگاه های زنجی ــان ورود فروش ــه از زم ــت ک اس
مــردم کاالهــا را در مــدت کوتاه تــری از زمــان تولیــد 
خریــداری کننــد. بــرای اثبــات ایــن ادعــا کافی اســت 

در گفتگوی با قائم مقام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بیان شد:

تقسیم سود؛ راز فروشگاه های زنجیره ای با مشتری ست
فروشگاه های زنجیره ای مثل 

همه پدیده های اقتصادی دیگر 
در پاسخ به یک نیاز ملموس و 

واقعی شکل گرفتند. پس از پایان 
اقتصاد کشاورزی و آغاز عصر 
صنعتی، این سوال پیش آمد 

که چگونه می توان کاالها را به 
مصرف کنندگان پراکنده در نواحی 

مختلف رساند و به این ترتیب 
نظام توزیع شکل گرفت.
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ــن  ــه میانگی ــم ک ــه کنی ــن موضــوع توج ــه ای ب
فروشــگاه های  قفســه  روی  کاال  مانــدگاری 
زنجیره ای 20 روز اســت در حالی که در سیســتم 
ســنتی معمــوال چندیــن مــاه کاالهــا در انبارهــا 

ــن  ــا نگهــداری مــی شــوند. بنابرای ــا قفســه ه ی
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــره ای ع ــای زنجی ــگاه ه فروش
ــد،  ــاال می برن ــده را ب ــد مصرف کنن ــدرت خری ق
بــر کیفیــت محصــوالت نیــز می افزاینــد. کنتــرل 
کمــی و کیفــی جــزو اصــول ثابــت فروشــگاه های 
ــا  ــگاه ه ــن فروش ــی ای ــت؛ یعن ــره ای اس زنجی
از لحظــه ورود کاال بــا نمونه گیــری از حقــوق 
همچنیــن  می کننــد.  دفــاع  مصرف کننــده 
طبــق قراردادهــای فروشــگاه زنجیــره ای بــا 
تامیــن کننــدگان، تولیدکننــده موظــف اســت در 
دوره هــای مختلــف، نتایــج آزمایش هــای مختلف 
پروســه تولیــد )فیزیکــی، میکروبــی و …( را ارائه 
کنــد. حتــی فروشــگاه هایی مثــل افــق کــوروش، 
آزمایش هــا را شــخصا و بــه هزینــه تولیده کننــده 
انجــام می دهنــد، در حالــی کــه در شــکل ســنتی 
ــختگیرانه را  ــد س ــن قواع ــوان ای ــروش نمی ت ف
ــد  ــا بای ــرد. آنه ــل ک ــدگان تحمی ــه تولیدکنن ب
طیــف وســیعی از اســتانداردها را رعایــت کننــد 
تــا بتواننــد بــه فروشــگاه زنجیــره ای وارد شــوند. 
هــر تامین کننــده و تولیدکننــده ای توان بــرآورده 

ــدارد. کــردن ایــن اســتانداردها را ن
پس این انتقاد بر فروشگاه های زنجیره ای  �

وارد است که کسب و کارهای کوچک را 
می بلعند؟!

نبایــد بــه ایــن موضــوع بــه این شــکل نــگاه کرد؛  
فروشــگاه های زنجیــره ای طبــق مفهومــی بــه نام 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــل می کنن ــالق عم ــب خ تخری
توســعه گازرســانی شــهری باعــث می شــود کــه 
دیگــر نیــازی بــه دیگــر روش هــای تامیــن انرژی 
گرمایــی و مشــخصا نفت فروشــان نباشــد. یــا بــا 

ظهــور متــرو بخشــی از حمــل و نقــل عمومــی 
بــه ایــن بخــش منتقــل می شــود. البتــه طبیعــی 
ــد و  ــده جدی ــر پدی ــه در براب ــه همیش ــت ک اس

ــود. ــری می ش ــت و موضع گی ــه، مقاوم خالقان

آیا اتهاماتی که به خصوص در ماه های  �
اخیرز به فروشگاه های زنجیره ای وارد 

شده، حقیقت دارد؟

بــا  تبانــی  اتهامــات،  ایــن  از  منظــور  اگــر 
تولیدکننــده بــرای کــم فروشــی یــا گرانفروشــی 
ــم را  ــه مه ــک مقدم ــه ی ــت ک ــت الزم اس اس
خدمــت شــما بیــان کنــم. یقینــا قبــول داریــد 
کــه هــم تولیدکننــده و هم فروشــگاه زنجیــره ای 
ــالش  ــد شــدن، ت ــر و برن ــرای مشــهور و معتب ب
ــته  ــا توانس ــد ت ــان داده ان ــا زی ــرده و مدت ه ک
انــد بــرای خــود اعتبــار و اعتمــاد ایجــاد کننــد؛ 
ــن  ــت پائی ــه کیفی ــد ک ــن اجــازه نمی  ده بنابرای
محصــول، اعتبارشــان را از بیــن ببرد. ما فروشــگاه 
هــای زنجیــره ای بــرای بــه دســت آوردن رضایت 
ــن  ــم بنابرای ــه کرده ای ــال ها هزین ــتریان س مش
ــه خاطــر آنکــه محصــول  ــط ب ــم فق نمی خواهی
نــدارد  را  الزم  کیفیــت  تولیدکننــده،  فــالن 

مشــتریان خــود را از دســت بدهیــم. نمی گویــم 
کــه در فروشــگاه  زنجیــره هیچ محصــول ضعیفی 
ــوان گفــت  ــا اطمینــان می ت ــدارد امــا ب وجــود ن
کــه مصرف کننــده بــا ضریــب اطمینان بیشــتری 

ــد. ــد کن ــگاه ها خری ــن فروش ــد از ای می توان

چرا در ماه های اخیر، فروشگاه های  �
زنجیره ای از جمله افق کوروش تا این 

حد مورد هجمه قرار گرفتند؟ 

ــر  ــال اخی ــک س ــه در ی ــادی از  آنچ ــش زی بخ
ــت  ــته اس ــره ای گذش ــگاه های زنجی ــر فروش ب
نتیجــه بی اطالعــی از الفبــای ایــن حــوزه و عــدم 
ــره ای  ــگاه  زنجی ــک فروش ــازوکار ی ــناخت س ش
ــی در  ــم اطالع ــا ک ــی ی ــن بی اطالع ــت. ای اس
ــه  ــی ناعادالن ــبهه، اتهام زن ــاد ش ــه ایج ــت ب نهای
منجــر می شــود. شــاید بتــوان مدعــی شــد کــه 

ــره ای، موجــب  ــای زنجی ــگاه ه ــت فروش موفقی
ایجــاد چنیــن تحریکاتــی و هجمــه هایــی شــده 

اســت.
ایــن ســوءظن ها باعــث  شــد کــه قیمــت پاییــن 
کاال و تخفیفــات ارائــه شــده در فروشــگاه هــای 
زنجیــره ای را در نتیجــه حقــه و فریبــکاری 
ــگاه های  ــازوکار فروش ــی از س ــد. بی اطالع بدانن
ــد  ــا نتوانن ــود بعضی ه ــث می ش ــره ای باع زنجی
درک کننــد کــه چــرا قیمــت کاال در ایــن نــوع 
فروشــگاه ها در مقایســه بــا ســایر فروشــگاه هــای 
ســنتی پاییــن تــر اســت. ایــن ســوءتفاهم باعــث 
ــده را  ــا تولیدکنن ــی ب ــام تبان ــه اته ــود ک می ش
ــا  ــگاه ها ب ــه فروش ــود ک ــا می ش ــد. ادع وارد کنن
ــا  ــک ی ــه در ی ــد ک ــی می کنن ــده تبان تولیدکنن
چنــدکاالی خــاص بــه جای مثــال یــک کیلوگرم 
از آن محصــول، 950 گــرم بســته بنــدی بشــود 
ــا وعــده تخفیــف، بــه ســود رســید.  تــا بتــوان ب
عــده ای تصــور می کننــد کــه راز تخفیــف همیــن 
اســت و آن را کشــف کرده انــد؛ حــال آنکــه بــرای 
درک حقیقــت قیمــت و تخفیــف در فــروگاه های 
زنجیــره ای  بایــد ســاختار فعالیــت این فر.شــگاه 

هــا را بشناســند.

یکی از گالیه ها در مورد گرانفروشی کاال  �
نسبت به قیمت درج شده روی آن است؛ 

آیا توضیحی در این باره وجود دارد؟

ــورم  ــرخ ت ــا ن ــور م ــه در کش ــد ک ــه؛ می دانی بل
بعضــی از گروه هــای کاالیــی بــه 60 درصــد 
هــم می رســد. بعــد از ایجــاد مــوج تورمــی 
جدیــد، تولیدکننــده مجبــور می شــود از ســازمان 
حمایــت، مجــوز بگیــرد و قیمــت کاالی خــود را 
ــزار  ــا 14 ه ــه 12 ی ــان 10 ب ــزار توم ــال ه از  مث
تومــان افزایــش دهــد. تــداوم تــورم ممکن اســت 
باعــث شــود کــه ایــن اتفــاق طــی مــدت کوتاهی 
ــن شــرایط طبیعــی  ــار تکــرار شــود. در ای چندب
اســت کــه در قفســه فروشــگاه ها ممکــن اســت 
ــف  ــن قیمــت مختل ــا چندی ــن محصــول را ب ای
مشــاهده شــود. بی  توجهــی بــه ایــن اصــل ســاده 
ــانه ها آن را  ــی از رس ــه برخ ــود ک ــث می ش باع
بــه گرانفروشــی تفســیر کننــد. بیشــترین انتقــاد 
ــه  ــت ک ــره ای آن اس ــای زنجی ــگاه ه از فروش
ــد. بلــه قیمت هــا ممکــن  قیمت هــا تفــاوت دارن
اســت باهــم نخواننــد؛ امــا ایــن اقتضــا و نتیجــه 

اقتصــاد تورمــی اســت.
ــی از  ــز خال ــوع نی ــن موض ــه ای ــه ب ــه توج البت
لطــف نیســت کــه بــا وجــود نزدیــک بــه 2500 
فروشــگاه  زنجیــره ای، اگــر در هــر فروشــگاه 
ــران 5  ــط در ته ــد فق ــزار کاال باش ــل 2 ه حداق
ــت.  ــد داش ــود خواه ــل وج ــلف لیب ــون ش میلی
اگــر در ایــن عــدد بــزرگ هــزار و حتــی 5 هــزار 

فروشگاه های زنجیره ای  در دو 
سال  اخیر به کمک دولت آمده  و 
اجازه نداده اند که احساس کمبود 
کاال به مردم دست دهد. به عنوان 

مثال در زمان شیوع ویروس 
کرونا، در بسیاری از کشورها 

شاهد هجوم مردم و خالی شدن 
قفسه ها بودیم؛ اما نمونه این قبیل 

تصاویر را در ایران ندیدیم.

فروشگاه های زنجیره ای تمام 
زنجیره خدمت، قابل رصد است 
و تمام اطاعات ثبت می شود؛ از 
سوی دیگر از آن جا که  در این 
فروشگاه ها ، کاال معموال با کارت 
بانکی خریداری می شود خریدار 
آن مشخص و قابل پیگیری است 
در حالی که در دیگر روش های 
توزیع کاالها و بویژه کاالهای 
اساسی این شفافیت و نظارت 

وجود ندارد.
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خطــا وجــود داشــته باشــد درصــد خطــا فقــط یک 
ــی از  ــفانه برخ ــود. متاس ــد ب ــد خواه ــزارم درص ه
رســانه همــان درصــد بســیار ناچیــز را بــه صــورت 

ــد. ــش می  ده ــترده پوش گس
در مورد اتهام احتکار و گرانفروشی کاال  �

در فروشگاه های زنجیره ای چه پاسخی 
دارید؟

اتهــام زدن در ایــن زمینــه بســیار راحت اســت ولی 
مســاله ایــن اســت کــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
ــای  ــط نهاده ــفاف توس ــق و ش ــد دقی ــکان رص ام
نظارتــی را دارنــد و هنــوز حتــی یکــی مــورد از این 
اتهامــات در مــورد فروشــگاه هــای زنجیــره ای اثبات 
نشــده اســت. در حــال حاضــر مشــاهده می کنیــم 
کــه یــک حلــب روغــن کــه 50 هــزار تومان اســت، 
در بــازار ممکــن اســت بــه قیمــت 70 هــزار تومــان 
ــف  ــره ای مکل ــا فروشــگاه زنجی ــه شــود؛ ام فروخت

اســت آن را بــا همــان قیمــت مصــوب بفروشــد.
ــه  ــورد عرض ــه ای در م ــی مقایس ــک بررس ــر ی اگ
کاالهــای تنظیــم بــازار در ایــن دوره بــا دوره هــای 
ــام  ــره ای انج ــگاه های زنجی ــود فروش ــش از وج پی
شــود، مشــخص خواهــد شــد کــه در آن دوره چــه 
بخشــی ایــن کاالهــا انبــار می شــد و بعدا بــا قیمت 
ــگاه های  ــید. در فروش ــروش می رس ــه ف ــر ب باالت

ــد  ــل رص ــت، قاب ــره خدم ــام زنجی ــره ای تم زنجی
از  می شــود؛  ثبــت  اطالعــات  تمــام  و  اســت 
ــن فروشــگاه ها  ــه  در ای ــر از آن جــا ک ســوی دیگ
، کاال معمــوال بــا کارت بانکــی خریــداری می شــود 
ــری اســت در  ــل پیگی ــدار آن مشــخص و قاب خری
حالــی کــه در دیگــر روش هــای توزیــع کاالهــا و 
بویــژه کاالهــای اساســی ایــن شــفافیت و نظــارت 
وجــود نــدارد. همین شــفافیت و ســهولت نظــارت، 
ــای  ــع کااله ــه توزی ــرده ک ــد ک ــت را متقاع دول
ــگاه های  ــه فروش ــران ب ــان بح ــی را در زم حمایت

زنجیــره ای بسپارد.فروشــگاه های زنجیــره ای  در 
ــده  و اجــازه  ــت آم ــه کمــک دول ــر ب دو ســال  اخی
ــردم  ــه م ــود کاال ب ــاس کمب ــه احس ــد ک نداده ان
ــان شــیوع  ــال در زم ــوان مث ــه عن ــد. ب دســت ده
ــاهد  ــورها ش ــیاری از کش ــا، در بس ــروس کرون وی
ــم؛  ــه ها بودی ــدن قفس ــی ش ــردم و خال ــوم م هج
امــا نمونــه ایــن قبیــل تصاویــر را در ایــران ندیدیم. 
در ایــران تعــدادی از فروشــگاه های زنجیــره ای 
ــاال  ــد ب ــا 80 درص ــود را ت ــی خ ــت عملیات ظرفی
بردنــد و بعضــا فعالیــت خــود را شــبانه روزی کردند 
تــا رونــد رســاندن کاال بــه مــردم متوقف نشــود. در 
ــه  ــم اجــازه داده نشــد ک شــوک های تحریمــی ه

ــا کمبــود مواجــه شــود. ــازار ب ب
در مورد اتهام تبانی فروشگاه های زنجیره ای  �

با تولیدکنندگان چه نظری دارید؟ 

ــرح  ــه مط ــن زمین ــه در ای ــه ای ک ــتین نکت نخس
می شــود ایــن اســت کــه چــه دلیلــی وجــود دارد 
ــرای  ــی اش را ب ــه زندگ ــده ک ــک تولیدکنن ــه ی ک
ــن  ــته، چنی ــود گذاش ــد خ ــدن برن ــناخته ش ش
تخلفــی را انجــام دهــد. ایــن موضــوع نــه تنهــا یک 
ــن  ــه در چنی ــت ک ــده ای اس ــه تولیدکنن ــام ب اته
شــرایط دشــواری در حــال تولیــد اســت بلکــه بــا 
عقــل ســلیم هــم نمــی خوانــد. ضمــن ایــن کــه  
ایــن اتهــام در حقیقــت بــه تولیدکننــده وارد مــی 

ــره ای. ــه فروشــگاه هــای زنجی ــه ب شــود ن
نکتــه دوم ایــن کــه بــه فــرض محــال، اگــر 
تولیدکننــده مثــال متخلفــی وزن یــک محصــول را 
یــک کیلــو گــرم قیــد می کنــد امــا داخــل قوطــی 
ــا  900 گــرم می ریــزد چــه ارتباطــی مــی توانــد ب
ــد داشــته باشــد.  فروشــگاه های زنجیــره ای می توان
اصــال تولیدکننــده ای کــه چنیــن امکانــی دارد چرا 
فقــط در مــورد کاالهایــی کــه در اختیــار فروشــگاه 
ــد و  ــام ده ــن کار را انج ــذارد ای ــره ای می گ زنجی
اگــر  مــی توانــد تخلــف کند چــه نیــازی بــه تبانی 
دارد؟! او می توانــد بــرای همــه زنجیــره توزیــع 
ــایر  ــازه در س ــد و ت ــام ده ــی را انج ــن تخلف چنی
ــدازه  ــه ان بخش هــای ایــن زنجیــره نظــارت هــم ب
ــف  ــدارد و کار تخل ــود ن ــره ای وج ــگاه زنجی فروش
ــف باشــد  ــده متخل ــر اســت.اگر تولیدکنن ســاده ت
ــرد.  ــره صــورت مــی گی ــف در کل زنجی ــن تخل ای
نــه ایــن کــه در کاالهــای ویــژه ســوپرمارکت قانون 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد و در آن بخش ــی کن ــت م را رعای
فروشــگاه هــای زنجیــره ای تولیــد مــی کنــد تخلف 
می کنــد. فرامــوش نکنیــم کــه تنهــا 15 درصــد از 
بــازار، ســهم فروشــگاه هــای زنجیــره ای اســت. پس 
ــازار  ــد از ب ــر15 درص ــه خاط ــده ب ــک تولیدکنن ی
ــی  ــر تخلف ــی اســت اگ ــد. بدیه ــی کن ــف نم تخل
بخواهــد صــورت گیــرد آن 85 درصــد دیگــر، 

ــد. ــف دارن ــرای تخل ــب تری ب ــای مناس فض

و نکتــه ســوم در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه خــود 
فروشــگاه زنجیــره ای چــه نیــازی بــه ایــن تخلــف 
دارد؟ سیســتمی کــه اقتصــاد و نظامــش بــه گونــه 
ای شــکل گرفتــه کــه کاال را از تولیدکننــده بگیرد، 
روی آن تخفیــف دهــد، هزینه هایــش را کامــل 
ــی دارد  ــه لزوم ــرد، چ ــم بب ــودش را ه ــد  و س کن

تخلــف کنــد؟
پس به نظر شما هدف از وارد کردن چنین  �

هجمه هایی بر فروشگاه های زنجیره ای 
چیست؟

در واقــع ایــن مــورد بــه همــان طــرز نــگاه و تفکــر 
اشــتباه کــه در ابتــدا ذکــر شــد بــاز می گــردد؛ بــه 
ایــن معنــی کــه اگــر فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
مــی تواننــد تخفیــف دهنــد پــس حتمــا تخلــف 
می کننــد؛ ایــن یــک پیــش فــرض اشــتباه اســت 
چــرا کــه علیرغــم ایــن همــه هیاهــو تــا بــه حــال 
ــه  ــی ب ــای تبان ــن ادعاه ــورد از ای ــک م ــی ی حت
ــی  ــه  بررس ــن ک ــت.ضمن ای ــیده اس ــات نرس اثب
ایــن موضــوع نیــاز بــه جنجــال ســازی رســانه ای 
 هــم نــدارد. نهادهــای ذیربــط می تواننــد بــا توزین 
هریــک از محصــوالت عرضــه شــده، ایــن موضــوع 
را اثبــات کننــد و نیــاری هــم بــه وارد کــردن اتهام 
نیســت. البتــه برداشــت مــا ایــن نیســت کــه ایــن 
اتهامــات از روی خصومــت یا دشــمنی اســت بلکه 
بــاور داریــم کــه قصــد آنهــا خیــر بــوده و حــس 
ــرداری ای  ــوزه کالهب ــن ح ــا در ای ــد واقع می کنن
ــه خــود مــی  ــن وظیف ــد و بنابرای ــاق مــی افت اتف
داننــد کــه ایــن کالهبــرداری را افشــا و در مــورد 
آن اطــالع رســانی کننــد. در عیــن حــال معتقدیم 
اگــر تخلفــی باشــد نهادهــای نظارتــی مــی تواننــد 
ــای  ــال ه ــاری از جنج ــای آرام و ع ــک فض در ی
ــا را  ــری  و پرونده ه ــات را پیگی ــانه ای، تخلف رس
اعــالم کنند.آیــا اتهامــات مطــرح شــده ایــن روزها 
بــه فروشــگاه های زنجیــره ای، تاثیــری بــر میــزان 
فــروش و اســتقبال مــردم از آنهــا داشــته اســت؟

ــی، روی  ــگاه منف ــن ن ــه ای ــت ک ــی اس طبیع
ــا  ــا م ــت. ام ــته اس ــر گذاش ــروش تاثی ــار ف آم
ــگاه های  ــه فروش ــم ک ــاد داری ــان اعتق همچن
زنجیــره ای در تمــام طــول زنجیــره تولیــد تــا 
ــل رصــد  مصــرف دارای عملکــرد شــفاف و قاب
هســتند کــه دســت نهادهای نظارتــی را در این 
ــاز می گــذارد و می تواننــد بــه راحتــی  مــورد ب
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــاق حق ــتای احق در راس
ــه بررســی مــوارد بپردازند.همچنیــن اعتقــاد  ب
ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان  مــا بــر 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  بــه  مراجعــه  بــا 
خریــد  یــک  از  اعتمــاد  حــس  همچنــان 
ــراه  ــا هم ــا م ــد و ب ــه می کنن ــن را تجرب مطمئ

ــود. ــد ب خواهن

در حقیقت برخاف سیستم 
فروش سنتی، در نظام فروشگاه 

های زنجیره ای، نحوه تقسیم 
سود تغییر می کند. سود قبا بین 
تولیدکننده و واسطه ها تقسیم 

می شد؛ اما در سیستم زنجیره ای، 
بخشی از آن نصیب تولیدکننده 

و دو بخش دیگر آن نصیب 
فروشگاه و مشتریان آن می شود. 
راز تخفیف فروشگاه های زنجیره 
ای و دلیل اصلی استقبال مردم از 

این فروشگاه ها همین است.
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شــرکت »مجتمــع فــوالد خراســان« 
ــا سیاســت هــای  ــه منظــور مطابقــت ب ب
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بــرای نیــل بــه 
اهــداف کالن اقتصادی کشــور و همچنین 
همســویی بــا شــعار ســال، و فرمــان رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی ایــران در زمینــه 
جهــش تولیــد، کلیــه فعالیــت هــا و توجه 
خــود را بــه بخــش تولیــد معطــف نمــوده 
ــش را  ــت خوی ــوی حرک ــمت و س ــا س ت
ــر داده  ــن اهــداف تغیی ــه ای ــل ب ــرای نی ب
و در جهــت خودکفایــی صنعتــی و منافــع 
جمعــی و ملــی کشــور عزیزمــان، حرکــت 

ید نما
شــرکت »مجتمــع فــوالد خراســان« 
ــا سیاســت هــای  ــه منظــور مطابقــت ب ب
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بــرای نیــل بــه 
اهــداف کالن اقتصادی کشــور و همچنین 
همســویی بــا شــعار ســال، و فرمــان رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی ایــران در زمینــه 
جهــش تولیــد، کلیــه فعالیــت هــا و  توجه 
خــود را بــه بخــش تولیــد معطــف نمــوده 
ــش را  ــت خوی ــوی حرک ــمت و س ــا س ت
ــر داده  ــن اهــداف تغیی ــه ای ــل ب ــرای نی ب
و در جهــت خودکفایــی صنعتــی و منافــع 
جمعــی و ملــی کشــور عزیزمــان، حرکــت 
نمایــد، شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت 
تمامــی تــوان خــود را بــه منظور رســیدن 
بــه اهــداف مذکــور و بــرای گذر از شــرایط 
ــی  ــتراتژی های ــا، اس ــم ه ــخت تحری س
ــت. ــوده اس ــف نم ــد تعری ــوزه تولی در ح

ــرکت  ــل ش ــر عام ــوری، مدی ــری غف کس
ــذر از  ــرای گ ــان ب ــوالد خراس ــع ف مجتم
ــت: در ســال  ــد، گف شــرایط ســخت تولی
ــت در  ــتای حرک ــد و در راس ــش تولی جه
مســیر اقتصــاد مقاومتی، شــرکت مجتمع 
فــوالد خراســان دو رویکرد اصلــی را دنبال 
ــری از  ــا بهره گی ــت ب ــت؛ نخس ــرده اس ک
اســتراتژی های تــاب آوری مبتنــی بــر 
بو می ســازی از طریــق گســترش و توســعه 
همــکاری با و احدهای صنعتی و همچنین 
ــری و اســتقرار اســتراتژی های  ــا بهره گی ب
ارتقــای  و  برصرفه جویــی  مبتنــی 
 )TPM( سیســتم نگهــداری و تعمیــرات
و نیــز کاهــش هزینه هــای پنهــان ناشــی 
ــم  ــعی کرده ای ــات س ــا و توقف از خرابی ه
ــا  ــای ب ــردن فعالیت ه ــاال ب ــت ب در جه
ارزش افــزوده بــاال در کل زنجیــره تامیــن 
ــوالد گام برداشــته و هزینه هــای تولیــد  ف
را در زنجیــره تولیــد خــود کاهــش دهیــم.

ــرداری  ــاون بهره ب ــی، مع ــید فضیلت فرش
شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان اضافــه 
کــرد: در همیــن راســتا بــا کنتــرل 
دقیــق و بازرســی کاال در بــدو ورود و 
ــود  ــتراتژی های بهب ــازی اس ــز پیاده س نی
فرآیندهــا BPMS در طــول خطــوط 

تولیــدی، شــرکت توانســته اســت بــا 
کلیــه  مشــارکت  و  انگیــزه  پشــتوانه 
کارکنــان خــود چشــم انداز دســتیابی 
بــه سیســتم یکپارچــه TQM )مدیریــت 
ــا  ــرده و ب ــق ک ــع( را محق ــت جام کیفی
تکیــه بــر دانــش و مهارت هــای فنــی 
ــت  ــت مدیری ــا و حمای ــز رهنموده و نی
عامــل، برنامه هــای بهبــود تــوان تولیــدی 
ــه اهــداف ســالیانه خــود را  و دســتیابی ب
ــروس  ــی از ورود وی ــود ناش ــم رک علی رغ
کرونــا بــرای نیمــه دوم ســال جــاری 
ــال  ــت: س ــار داش ــد.وی اظه ــال کن دنب
ــد  ــروع ش ــا ش ــی کرون ــا پاندم ــاری ب ج
ــای  ــز همپ ــان نی ــوالد خراس و شــرکت ف
تولیــدی  بخش هــای صنعتــی  ســایر 
ــاری و  ــرل بیم ــت کنت ــور و در جه کش
ــش از  ــان کشــور بی ــه کادر درم کمــک ب
یــک مــاه تعطیــل بــود. در ادامــه تــالش 
بــر تثبیت تولیــد، انجــام تعمیرات ســاالنه 
واحدهــا، انجــام تعهــدات فــروش داخلــی 
و صادراتــی، امــور تخلیــه و بارگیــری 
ــکاری در  ــوالت، هم ــه و محص ــواد اولی م
ــتان،  ــرق اس ــرژی ب ــت ان ــت مدیری جه
ــعه  ــای توس ــرداری طرح ه ــت بهره ب تثبی
شــرکت، کمک بــه انجــام مســئولیت های 
اجتماعــی فوالدخراســان )از قبیــل تامیــن 
اکســیژن بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
ــره  ــت.معاون به ــوده اس ــز ب و…( متمرک
بــرداری در خصــوص وضعیــت کلــی ایــن 
شــرکت در حــوزه بهــره بــرداری طــی 10 
ماهــه گذشــته در ســال جــاری گفــت: بــا 
وجــود مشــکالت متعدد خــارج از ســازمان 
در ســال جــاری از جملــه شــیوع بیمــاری 
کرونــا، در حوزه هــای مختلــف تولیــدی از 
ــفنجی و  ــن اس ــازی، آه ــه گندله س جمل
شــمش فــوالدی رکوردهای نســبتاً خوبی 

برجــای گذاشــتیم.

تولید 10 ماهه و برنامه های  �
تولیدی سال 1399

فضیلتــی در خصــوص میــزان تولیــدات و 
ــان  ــوالد خراس ــرکت ف ــتاورد های ش دس
کــرد:  عنــوان  گذشــته،  ماهــه  در10 
شــرکت طــی 10 مــاه گذشــته موفــق بــه 
تولیــد یک میلیــون و ۳41هــزار و ۳81تن 
گندلــه و 972 هــزار و 421 تــن آهــن 
ــن شــمش  ــزار و 88۳ت اســفنجی، 780ه
ــن میلگــرد  ــوالدی و 4۳1هــزار و 786ت ف
ــت  ــه در جه ــن اینک ــت. ضم ــده اس ش
بو می ســازی و غلبــه بــر مشــکالت ناشــی 
از تحریم هــا قدم هــای مهــم و مثبتــی 
برداشــته شــد.    وی بــا اشــاره بــه برنامــه 
تولیــد 10ماهــه شــرکت فــوالد خراســان، 
ــک  ــه ی ــد گندل ــه تولی ــرد: برنام ــان ک بی
ــن ، تولیــد  میلیــون و 6۳7 هــزار و 462ت
آهــن اســفنجی یــک میلیــون و ۳11هــزار 
و 567تــن، تولیــد شــمش فــوالدی یــک 
ــن  و 507  ــزار و 694 ت ــون و 7۳ ه میلی
هــزار و 500 تــن میلگــرد در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
اقدامات فوالد خراسان در  �

10ماهه گذشته از سال 1399 
جهت بهره وری

معــاون بهره بــرداری شــرکت مجتمــع 
فــوالد خراســان تاکیــد کــرد: تــالش 
-4449 BS ــتاندارد ــت اس ــت دریاف جه

2005 و ایجــاد شــرایط صــادرات بــه 
کشــور های حــوزه خلیــج فــارس، انتقــال 
دانــش همــکاران در حــال بازنشســتگی به 
ــق  ــازه اســتخدام شــده از طری پرســنل ت
طرح هــای  انجــام  دانــش،  مدیریــت 
بهبــود مســتمر در قالــب نظــام بهپویــی از 
جملــه اقدامــات مهــم در جهــت افزایــش 

بهــره وری در واحد هــای تولیــدی شــرکت 
ــوده اســت. ب

رکورد های سال 1399 �
ــاه  ــرد: در 10م ــان ک ــی خاطرنش فضیلت
بــا  ســازی  گندلــه  واحــد  گذشــته  
ــه در  ــن گندل ــزار و 1۳6 ت ــد 190 ه تولی
ــن در  ــزار و 668 ت ــاه و 180 ه ــرداد م خ
اردیبهشــت مــاه رکــورد تولیــد بــه ترتیب 
9 هــزار و 468 تــن و1۳ هــزار و 766 تــن 
ارتقــا یافــت. رکــورد قبلی تولیــد 166902 
تــن بــوده و بــه آذر مــاه98 تعلــق داشــت.

وی ادامــه داد: در ناحیــه احیــای مســتقیم 
ــن  ــن آه ــزار و 547 ت ــد 1۳1 ه ــا تولی ب
اســفنجی و بریکــت در شــهریور مــاه 
ــد  ــا داده ش ــه ارتق ــد ماهیان ــورد تولی رک
کــه رکــورد قبلــی بــه آبــان مــاه 98 تعلــق 
داشــت. همچنیــن در ناحیــه فوالدســازی 
ــه  ــمش ریزی ب ــا ش ــری ب ــد ریخته گ واح
ترتیــب 1۳و 14 ذوب در یــک ســکوئنس 
ــت . ــدی دســت یاف ــه رکوردهــای جدی ب

استراتژی و چشم انداز برای  �
سال آینده

ــوالد  ــع ف ــرکت مجتم ــل ش ــر عام مدی
ــوالد خراســان  ــرد: ف ــح ک خراســان تصری
در راســتای انجــام ماموریــت و تحقــق 
و  تــوان  پایــه  بــر  خــود  چشــم انداز 
مشــارکت کارکنــان و پشــتوانه همراهــی 
ســهامداران و رهنمودهــای ارزشــمند و 
ــره  ــات مدی ــغ هی ــای بیدری ــت ه حمای
ــی  ــا اجرای ــا ب شــرکت در تــالش اســت ت
کــردن و اســتقرار کامــل نظــام هــای 
کیفــی و  نظــام بهــره ور فراگیــر نــت 
و  درصــد   100 میــزان  بــه   )TPM(
پیاده ســازی و اجرایــی کــردن برنامه هــای 
CM و کاهــش میــزان توقفــات اضطراری 
زمینــه مناســب را بــرای پایــداری تولیــد و 
ــرژی از  ــواد و ان ــه ســازی مصــرف م بهین
طریــق بهبــود فرآیندهــای تولیــد و حذف 
ضایعــات تولیــد فراهــم آورد. غفــوری 
تاکیــد نمــود: بــا توســعه شایســتگی 
طریــق  از  کارکنــان  توانمندســازی  و 
بهره گیــری  و  تخصصــی  آموزش هــای 
ــت بخــش بازنشســتگان  ــوان و ظرفی از ت
کارکنــان، فــوالد خراســان بتوانــد گام های 
موثــری در اســتقرار مدیریــت دانــش 
بــردارد و بــا رفــع موانــع تولیــد و پایــداری 
ــل  ــرق و تکمی ــای گاز و ب ــن انرژی ه تامی
طرح هــای توســعه در داخــل شــرکت 
و  کارخانــه تولیــد کنســانتره در ســنگان، 
ــد  ــتاز تولی ــان پیش ــرکت همچن ــن ش ای
ــق  ــا کیفیــت و باالتریــن تطاب بهــره ور و ب
اســتاندارد و نیــز محــرک بســیاری از 

ــد. ــه باش ــت منطق ــع پایین دس صنای

مجتمع فوالد خراسان صنعت سرخ در بستر فیروزه سبز
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در دومیــن نمایشــگاه تخصصــی »حمایــت 
از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی«، 
تفاهم نامــه همــکاری بانــک تجــارت و 
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فارس 
ــان  ــد ، همزم ــزارش درآم ــد.به گ ــا ش امض
بــا برگــزاری دومیــن نمایشــگاه و همایــش 
ــل در  ــاخت داخ ــت از س ــی حمای تخصص
صنعــت پتروشــیمی کــه در جزیــره کیــش 
تفاهم نامــه  اســت،  برگــزاری  درحــال 
شــرکت  و  تجــارت  بانــک  همــکاری 
بــه  خلیج فــارس  پتروشــیمی  صنایــع 
ــه امضــا  ارزش 15 هــزار میلیــارد تومــان ب
ــواع  ــه ان ــرای ارائ ــه ب ــید.این تفاهم نام رس
ــازندگان،  ــه س ــی ب ــی و بانک ــات مال خدم
ــزات،  ــین آالت، تجهی ــدگان ماش تأمین کنن
 قطعــات، تأسیســات نصــب و ســاختمان و 
پیمانــکاران هلدینــگ و شــرکت های تابــع، 
مدیرعامــل  دولت آبــادی  رضــا  توســط 
بانــک تجــارت و جعفــر ربیعــی مدیرعامــل 
ــارس امضــا شــد. مبلغ  ــج ف هلدینــگ خلی
ــی و  ــهیالت ریال ــب  تس ــده در قال تفاهم ش
ارزی، گشــایش اعتبــارات اســنادی داخلــی، 
انتشــار اوراق از طریــق بــازار ســرمایه 
فــارس،  خلیــج  هلدینــگ  اختیــار  در 
ــرار  ــده ق ــی ش ــع و معرف ــرکت های تاب ش
تجــارت  بانــک   می گیرد. مدیرعامــل 
درخصــوص جزییــات ایــن تفاهم نامــه 
گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۳0 درصــد 
ــی  ــبکه بانک ــی ش ــی داخل ــهم ال-س از س

کشــور متعلــق بــه بانــک تجــارت اســت و 
مابقــی در اختیــار ســایر بانک ها. این ســهم 
بــزرگ ســبب شــد تــا راهــکاری جدیــد در 
ــود.وی  ــه ش ــی ارائ ــی داخل ــوزه ال-س ح
افــزود : بــا اســتناد بــه بخشــنامه های 
ــک  ــار در بان ــرح پتروی ــزی، ط ــک مرک بان
تجــارت اجرایــی شــد و بــرای نخســتین بار 
در پتروشــیمی تندگویــان و ســپس ســایر 
پتروشــیمی ها بــا موفقیــت کامــل بــه اجــرا 
ــن  رســید.دولت آبادی خاطرنشــان کــرد: ای
ــزرگ  ــای ب ــا در قرارداده ــرح مخصوص ط
شــرکت های پتروشــیمی بســیار تســهیل 
ــل  ــی مدیرعام ــت.جعفر ربیع ــده اس کنن
ــت:  ــز گف ــارس نی ــج ف ــیمی خلی پتروش
ــاوران  ــی از ی ــه یک ــارت همیش ــک تج بان
بــزرگ صنعت پتروشــیمی در تامیــن مالی 
شــرکت های  و  تولیــدی  شــرکت های 
پــروژه ای صنعــت پتروشــیمی اســت و 
ــه شــرکت های  ــز ب ــر نی ــه اخی ــم نام تفاه

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــدی کم تولی

رییــس  ارجمنــدی،  خلیــل  غالمرضــا 
نشســت  در  دی  بانــک  هیئت  مدیــره 
هم اندیشــی مدیــران و رؤســای شــعب 
بانــک بــا تأکیــد بــر تحــوالت ایجــاد شــده 
در ســاختار مدیریتــی و نظام تصمیم ســازی 
ایــن بانــک، ســال 1400 را ســال جهــش و 
تمایــز بانــک دی در نظــام بانکــی دانســت.به 
ــی  ــل از روابط عموم ــه نق ــد ب ــزارش درآم گ
بانــک دی، وی ضمــن قدردانــی از همــکاران 
شــعب بــرای تحقــق اهــداف کالن بانــک در 
ــن  ــی از مهم تری ــت : یک ــاری گف ــال ج س
مزیت هــای بانــک دی در دوره مدیریتــی 
از تیــم مدیریتــی  جدیــد، برخــورداری 
باتجربــه، بــا دانــش، یکپارچه و همدل اســت 
کــه نتایــج آن را در اقدامــات صورت گرفتــه 
ــاهد  ــی ش ــه خوب ــر ب ــال اخی ــک س در ی
هســتیم.وی افــزود: بــا تــالش هیئت مدیــره 
و مطالعــات کارشناســی انجام شــده، بــه 
ســمت تغییــر ســاختار ســازمانی بــر مبنای 
کارکردمحــوری ســاختار حرکــت کردیــم تا 
بتوانیم با اصالح فرایندی، در مســیر تســریع 
ــم. ــرار گیری ــی ق ــات بانک ــالح عملی در اص

ارجمنــدی نظــام هدفمنــد برنامه ریــزی 
رکــن  مهم تریــن  را  سیاســت گذاری  و 
ســاختار مدیریتــی بانک دی در ســال 1400 
دانســت و عنــوان کــرد: در ســال آتــی اجرای 
یــک نظــام برنامــه و بودجــه جامــع، شــفاف 
و قابــل اجــرا بــرای بانــک تــوأم بــا تعریــف 
شــاخص های عملیاتــی مــدون بــرای پایــش 

ــی  ــای اساس ــره اولویت ه ــا، در زم فعالیت ه
هیئت مدیــره قــرار دارد.وی افــزود: نظــام 
اســتراتژیک ســال  نــگاه  و  برنامه ریــزی 
1400 بانــک دی به گونــه ای اســت کــه آثــار 
آن بــه وضــوح در عملکــرد شــعب در جــذب 
منابــع، ارائــه تســهیالت و… قابل مشــاهده 
ــای  ــت در صورت ه ــود و در نهای ــد ب خواه
مالــی و بهبــود کفایــت ســرمایه اثــرات 
خــود را نشــان خواهــد داد.ارجمنــدی تأکید 
کــرد: هــر تصمیــم و اتفاقــی در بانــک بایــد 
ــدن  ــدن و شفاف ترش ــر ش ــه بهت ــر ب منج
صورت هــای مالــی بانــک شــده و نتیجــه آن 
در ســود بانــک قابــل مالحظه باشــد. در غیر 
این صــورت می تــوان گفــت تصمیمــات، 
بهینــه و صحیــح نبــوده اســت.وی بــا اشــاره 
ــه اینکــه بررســی و تحلیــل شــاخص های  ب
عملکــرد بانک هــا نبایــد به صــورت نقطــه ای 
ــار داشــت: آنچــه  ــدت باشــد، اظه و کوتاه م
کــه آن را مدیریــت و اصــالح موفــق عملکرد 
ــای  ــی »روند«ه ــا بررس ــمریم، ب ــر می ش ب

بهبــود قابــل تحلیــل اســت. 

مدیــر آینــده پژوهــی و تحقیقــات بانکــداری اســالمی بانــک 
ــرد درخشــان پارســیان در حــوزه اقتصــاد  پارســیان از عملک
ــی  ــتور تاریخ ــدور دس ــال روز ص ــن س ــی در هفتمی مقاومت
ــه گــزارش  مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( خبــر داد.ب
ــه  ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــدی فراهان ــر مه ــد ، دکت درآم
ــام  ــالغ دســتور تاریخــی مق ــاه ســال روز اب کــه 29بهمــن م
ــت های  ــوص سیاس ــی( در خص ــه العال ــم رهبری)مدظل معظ
کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت.، ادامــه داد : در مــدت هفــت 
ــات  ــذرد اقدام ــی می گ ــتور تاریخ ــالغ دس ــه از اب ــالی ک س
قابــل مالحظــه ای در ســطح کالن بــه منظــور فرهنگ ســازی، 
ــت های  ــا و سیاس ــاختارها، راهبرده ــا، س ــن چارچوب ه تبیی
اجرایــی از ســوی کارشناســان و مســئولین صــورت پذیرفتــه 
ــی  ــی و مال ــای پول ــت ه ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــت.وی ب اس
بانــک پارســیان در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
ــول  ــازار پ ــات  ب ــش و ثب ــزود : آرام ــت، اف ــده اس ــم ش تنظی
و ارز، رقابــت ســالم و شــفاف شــبکه بانکــی، بهبــود ترازنامــه 
بانک هــا بــا تخصیــص مناســب منابــع بــه طرح هــای تولیــدی 
و اشــتغال زا، تقویــت مولفــه هــای حاکمیت شــرکتی، مدیریت 
صحیــح منابــع و کنترل ریســک های عملیاتــی از مولفــه های 
اساســی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه بــازار پولــی و 
بانکــی محســوب می شــوند.در ایــن راســتا بانک پارســیان نیز 

بــا هــدف قــرار دادن ســر فصــل هایــی همچــون حمایــت از 
تولیــد ملــی، توجــه بــه ظرفیت هــای داخلــی، فاصلــه گرفتــن 
از اقتصــاد تک محصولــی، توانمنــد نمــودن بنــگاه هــای 
تولیــدی کوچــک و متوســط، حمایــت از اقتصــاد دانش بنیــان، 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن، توجــه بــه منابــع بین نســلی و 
ارزآوری پروژه هــا، کمــک بــه تأمیــن امنیــت غــذا و دارو، ایفای 
ــیب پذیر،  ــار آس ــه اقش ــه ب ــی و توج ــئولیت های اجتماع مس
کارنامــه درخشــانی از خــود بــر جــای گذاشــته اســت.فراهانی 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظرفیــت بــی نظیــر بانــک پارســیان، 
رویکردهــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی در 9 بخش اســتراتژیک 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه بــه شــرح ذیــل اســت:

ــق اشــتغال در مناطــق روســتایی و ایجــاد  - توســعه و تعمی

ــه  ــک ب ــی و کم ــد- محرومیت زدای ــغلی مول ــای ش فرصت ه
ارتقــاء عدالــت اجتماعــی- کمــک بــه تأمیــن امنیــت غــذا و 
ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــی- س ــد داخل ــت از تولی دارو- حمای
کارآفرینــی- توســعه صــادرات- حمایــت از بنگاه هــای کوچک 
و متوســط- توانمندســازی شــرکت های دانش بنیــان- ایفــای 
مســئولیت های اجتماعــی از بخــش هــای هدفگــذاری شــده 

ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی رود.
ایــن مقــام مســئول در بانــک پارســیان افــزود بــا اعتقاد راســخ 
ــی« و  ــاد مقاومت ــداف »اقتص ــق اه ــر تحق ــیان ب ــک پارس بان
ــک  ــت : بان ــای »جهــش تولید«،گف ــه ه ــه مولف ــتیابی ب دس
پارســیان بــا مشــارکت در تامیــن مالــی پــروژه هــای عظیــم 
ملــی، نقــش بزرگــی در مقاوم ســازی اقتصاد و رشــد و توســعه 
ــزود : مشــارکت در  ــه اف کشــور داشــته اســت.فراهانی در ادام
ــر  ــه کوی ــارس ب ــی همچــون انتقــال آب خلیــج ف طــرح های
مرکــزی ایــران، اکتشــاف واســتخراج نفــت از میادین مشــترک 
در جهــت تکمیــل فازهــای پــروژه پــارس جنوبــی و خطــوط 
لولــه سراســری انتقــال گاز، احداث پاالیشــگاه نفت و اکتشــاف 
و اســتخراج نفــت در میادیــن مشــترک، تأمیــن مالــی پــروژه 
پاالیشــگاه گاز بیــد بلنــد خلیــج فــارس نشــان مــی دهــد کــه 
بانــک پارســیان توجــه ویــژه ای بــه پیــاده ســازی رویکردهــای 

اقتصــاد مقاومتــی داشــته اســت.

تفاهم نامه 15 هزار میلیارد تومانی همکاری بانک 
تجارت و پتروشیمی خلیج فارس امضا شد

سال 1400 سال جهش و تمایز بانک دی است

توسعه و تعمیق اشتغال و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
 از اقدامات پارسیان درتحقق اقتصاد مقاومتی

اخبار بانک و بیمه
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در مراسم افتتاح 2۸6 پروژه تعاونی انجام گرفت؛

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در مراســم افتتــاح 286 
پــروژه تعاونــی در سراســر کشــور و اختتامیــه نخســتین 
ــر  ــاون ب ــوزه تع ــر ح ــای برت ــی پژوهش ه ــنواره مل جش
ــک  ــای بان ــه از فعالیت ه ــن وزارتخان ــتر ای ــت بیش حمای
توســعه تعــاون و صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون 
ــد ، محمــد شــریعتمداری  ــزارش درآم ــه گ ــد کرد.ب تأکی
ــی  ــارد تومان ــزار و 500 میلی ــاری 7 ه ــط اعتب ــت: خ گف
ــرخ 12 درصــد در بانــک توســعه تعــاون ایجادشــده  ــا ن ب
اســت تــا به این ترتیــب بــا کمــک نهادهــای مالــی فعــال 
در حــوزه تعــاون بیــش از پیــش بتوانیــم پشــتیبان 
ــد  ــا تأکی ــیم.وی ب ــور باش ــی در کش ــای تعاون فعالیت ه
ــای  ــد و طرح ه ــای جدی ــری طرح ه ــا پیگی ــه ب ــر اینک ب
نیمه تمــام بایــد بــه ایجــاد تعــاون و پایــداری اشــتغال در 
ــای  ــم قدم ه ــالش می کنی ــت: ت ــت، گف ــتان ها پرداخ اس
ــر  ــد پایه گــذاری شــده و طرح هــای نیمه تمــام زودت جدی
بــه پایــان برســد.وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریح 
ــاه  ــاون، کار و رف ــا در وزارت تع ــداف م ــی از اه ــرد: یک ک
اجتماعــی، توســعه اقتصــادی و کاهــش فقــر اســت کــه 
ــتان ها  ــژه در اس ــدگان وی ــور نماین ــا حض ــم را ب ــن مه ای
به پیــش می بریــم و در ایــن راســتا طــی ماه هــای 
پایانــی دولــت، معاونــان وزارتخانــه به عنــوان نماینــده ویژه 
ــتانی،  ــوراهای اس ــد و در ش ــور می یابن ــتان ها حض در اس
مســائل مرتبــط بــا وزارتخانــه را پیگیــری می کنند.معــاون 
ــال  ــاون در س ــعه تع ــک توس ــهیالت بان ــاون: تس وزیرتع

ــه  ــش یافت ــر افزای ــه ســال 96 ســه براب جــاری نســبت ب
اســت.محمدجعفر کبیــری، معاون تعــاون وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن مراســم گفــت: حمایت های 
ویــژه نهادهــای مالــی زیرمجموعــه وزارت تعــاون از جملــه 
اقدامــات و همراهــی بانــک توســعه تعــاون نقــش مهمــی 
ــذر  ــته و از رهگ ــاون داش ــش تع ــعه بخ ــق توس در تحق
ــاهدیم 286  ــروز ش ــه ام ــت ک ــا اس ــت ه ــن حمای همی
طــرح تعاونــی در سراســر کشــور بــا 2,500 میلیــارد تومان 
ســرمایه گــذاری افتتــاح شــد کــه اشــتغال زایی بیــش از 8 
هــزار نفــر را در سراســر کشــور در پــی خواهــد داشــت.وی 
افــزود: تحقــق و عملیاتــی شــدن ایــن طرح هــا و موفقیــت  
ــدون  ــاً ب ــا قطع ــن طرح ه ــب ای ــال در قال ــای فع تعاونی ه
تأمیــن مالــی مناســب، ســریع و آســان ممکــن نبــود، بــه 
همیــن خاطــر الزم اســت از همکاری هــای دلســوزانه 
ــا  ــاون ب ــعه تع ــک توس ــوص بان ــی به خص ــای مال نهاده

ــن  ــره ای ــان و همراهــی هیئت مدی ــای مهدی ــت آق مدیری
بانــک تشــکر و قدردانــی ویــژه کرد.کبیــری بــا برشــمردن 
بخشــی از طرح هــا و اقداماتــی کــه بــا حمایــت و عاملیــت 
ــه انجام گرفتــه  ــا ایــن وزارتخان ــی مرتبــط ب نهادهــای مال
گفــت: افزایــش ۳ برابــری تســهیالت بانــک توســعه تعاون 
ــه خــط اعتبــاری  ــه ســال 96، ارائ در ســال 99 نســبت ب
بــه فروشــگاه های آنالیــن بــرای فــروش محصــوالت 
ــا  ــقف ضمانت نامه ه ــدی س ــش 85 درص ــا، افزای تعاونی ه
از 12 میلیــارد بــه 21 میلیــارد تومــان، افزایــش 12 برابری 
بودجــه شــکل گیری و توانمندســازی تعاونی هــا، حمایــت 
ــرای شــرکت در نمایشــگاه های  ــی ب از شــرکت های تعاون
داخلــی و خارجــی، ایجــاد شــبکه ارتباطــی برای صــادرات 
ــازار  ــدازی ب ــه کشــورهای روســیه، عمــان و عــراق، راه ان ب
ــی، 140  ــرای 1500 تعاون ــت ب ــی مارک ــی تعاون اینترنت
میلیــارد تومــان خــط اعتبــاری بــرای تعاونی هــای مرتبــط 
بــا مهــار کرونــا، اختصــاص 7500 میلیــارد تومــان خــط 
اعتبــاری بــرای تعاونی هــای مســکن بــا اولویــت مســکن 
کارگــری، 50 میلیــارد تومــان خــط اعتبــاری بــرای 
تعاونی هــای دانش بنیــان، 200 میلیــارد تومــان خــط 
اعتبــاری بــرای تعاونی هــای زنــان، جوانــان و تــوان 
یابــان، پرداخــت ۳76 میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغال 
فراگیــر بــه 180 تعاونــی بــا اشــتغال 2500 نفر بخشــی از 
دســتاوردها و اقدامــات قابل تقدیــر توســط بانــک توســعه 
تعــاون و صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون اســت.

تأکید وزیر تعاون بر پشتیبانی از فعالیت های بانک توسعه تعاون
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هــم زمــان با جشــن بیســت و یکمین ســالگرد تاســیس 
بانــک کارآفریــن و در آســتانه 22 بهمن، ســالروز پیروزی 
انقــالب شــکوهمند اســالمی ازهویــت جدیــد ایــن بانک 
رونمایــی شــد.به گــزارش درآمــد ، در مراســم ســالگرد 
ــا حضــور مدیرعامــل،  تاســیس بانــک کارآفریــن کــه ب
ــزار شــد،  ــک برگ ــران بان ــره و مدی ــات مدی اعضــای هی
دکتــر محمدرضــا فرزیــن مدیرعامل بانــک کارآفریــن، با 
اشــاره بــه تصمیــم گیــری جمعــی همــه اعضــای هیات 
ــتراتژی  ــن اس ــات و تدوی ــرای تصمیم ــک ب ــره بان مدی
ــا همراهــی همــه  بانــک، گفــت: تصمیمــات جمعــی ب
مدیــران و همــکاران موجــب شــده تــا شــاهد رشــدهای 
ــک  چشــم گیر و ســه رقمــی در مجموعــه عملکــرد بان
در یکســال اخیــر بودیــم.وی اجــرای طــرح طبقــه بندی 
مشــاغل، تدویــن ســامانه جامــع منابــع انســانی، تدویــن 
آییــن نامــه تســهیالت و آییــن نامه رفاهــی را ســرآغازی 
بــرای متناســب ســازی حقوق و دســتمزد خوانــد و اظهار 
داشــت: یکــی از الزامــات اولیــه مــا تجهیــز منابع انســانی 
بــود؛ زیــرا نیــروی انســانی بــه عنــوان مهم ترین ســرمایه 
بانــک بایــد از انگیــزه الزم بــرای ارائــه خدمــات مطلوبتــر 
ــاغل و  ــدی مش ــرح طبقه بن ــد.فرزین ط ــوردار باش برخ
اجــرای آن را موجــب موجــب افزایــش ایجــاد انگیزه بین 
کارمنــدان بانــک خوانــد و تاکیــد کــرد: بعــد از اجــرای 
ــه  ــن برنام ــنل، دومی ــرای پرس ــی ب ــای انگیزش طرح ه
اصلــی هیــات مدیــره بانــک تغییــرات اساســی در زمینه 
اعتبــارات بانــک بــود، چــرا کــه ســهم بانــک کارآفریــن 
پیــش از ایــن در نظــام بانکــی کشــور بســیار کــم بــود و 

در ســالهای گذشــته در ایــن بخــش رشــد نکــرده بــود.
ــز  ــهم ناچی ــه داد: س ــن ادام ــک کارآفری ــل بان مدیرعام
ــک  ــه بان ــود ک ــی ب ــارات در حال ــش اعتب ــک در بخ بان
کارآفریــن در دو دهــه گذشــته جــزو بانکهــای خوشــنام 
و دارای نیــروی انســانی مجــرب بــود بــه همیــن جهــت 
بــه ســراغ ایجــاد بانکــداری تجاری، شــخصی و شــرکتی 
رفتیــم و خــط مشــی جدیــد بانک بر اســاس اعتبــارات و 
وصــول اعتبــارات تدویــن شــد.فرزین بــا اشــاره بــه ایجاد 
کلینیــک شــعب و درجــه بنــدی آن بــرای نخســتین بار، 
تاکیــد کــرد ایــن دو راهــکار موجــب تقویــت عملکــرد 
بانــک خواهــد شــد.وی ایجاد دفتــر نــوآوری را یکی دیگر 
از موفقیــت هــای بانــک خوانــد که مــورد توجــه معاونت 
علمــی ریاســت جمهــوری قــرار گرفتــه و گفــت: در کنار 
ــم  ــددی را ایجــاد کردی ــات ســامانه های متع ــن اقدام ای
کــه همگــی در راســتای اهــداف و اســتراتژی های کالن 

بانــک تدویــن شــده انــد.
فرزیــن بــا بیــان اینکه در یک ســال اخیر هشــت ســامانه 
بــه مجموعــه بانــک افــزوده شــده اســت، گفت : ســامانه 
 ،los،ــیون اداری ــن، اتوماس ــن، رمزآفری ــم آفری ــای ه ه
ســامانه جامــع اعتبــارات، ســامانه کاراکســپرس ، ســاتنا 
گروهــی از جملــه ســامانه هایــی هســتند کــه در ســال 
99 اجرایــی شــدند.وی بــا اشــاره بــه افزایــش عملکردهــا 
ــک،  ــه ســوم بان ــع ســه ماه ــزارش مجم ــر اســاس گ ب
تاکیــد کــرد هنــوز در برخــی ســر فصــل هــا بــا هــدف 
گذاریهــا فاصلــه داریــم و معتقــدم مــی توانیم بــه اهداف 
بیشــتری دســت پیــدا کنیــم.وی همچنیــن بــا اشــاره به 
تــراز عملیاتــی بانــک گفــت: در حالــی کــه درســالهای 
97و98 تــراز عملیاتــی بانــک منفــی پنج میلیــارد تومان 
ــان  ــارد توم ــه ۳00 میلی ــز ســال جــاری ب ــود، در پایی ب
مثبــت رســیده اســت.فرزین خاطــر نشــان کــرد: امســال 
شــاهد رشــد شــش برابــری ســپرده هــای جــاری و 100 

درصــدی بخــش تســهیالت بودیــم.
ــا ابــراز امیــدواری بــرای  مدیرعامــل بانــک کار آفریــن ب
ایجــاد ســپرده قــرض الحســنه در ســال آینــده گفــت: 
قــرض الحســنه برکــت بانــک اســت و می توانیــم 
ــداد گســترده ای از مشــتریان خــود تســهیالت  ــه تع ب
پرداخــت کنیم.فرزیــن همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: 
ــه  ــرده ام ک ــالم ک ــا اع ــاددان باره ــک اقتص ــوان ی بعن
ــاز بیشــترین  ــی مــورد نی ــع مال ــدادن مناب تخصیــص ن

ــد. ــدی وارد می کن ــای تولی ــه واحده ــیب را ب آس

ــن  ــاز دومی ــن آغ ــگری در آیی ــک گردش ــل بان مدیرعام
دهــه فعالیــت ایــن بانــک اعــالم کــرد: توســعه بانکــداری 
الکترونیــک و بانکــداری دیجیتــال، محوری تریــن برنامــه 
ــل  ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــت.به گ ــگری اس ــک گردش بان
ــی  ــی خام ــگری، مرتض ــک گردش ــی بان ــط عموم از رواب
گفــت: در اســتراتژی بانــک، دیگر توســعه فیزیکی شــعب 
بانــک مطــرح نیســت؛ بلکــه توســعه بانکــداری دیجیتــال 
بــه عنــوان اصلــی تریــن فعالیــت بانــک قــرار دارد و تمــام 
فعالیت هــا بــه ایــن ســمت ســوق داده شــده اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه اخــذ مجوزهــای الزم بــرای حــوزه بین الملــل 
بانــک در ســال های گذشــته تکمیــل شــده اســت، 
ــک گردشــگری،  ــی بان ــژه رقابت ــت وی ــروز مزی ــزود: ام اف
بخــش بین الملــل و ارزی آن اســت.خامی ضمــن تقدیــر 
ــره  ــات مدی ــای هی ــس و اعض ــات موس ــکر از زحم و تش
ــه  ــته، ب ــه گذش ــک ده ــگری در ی ــک گردش ــبق بان اس
ــرد و  ــدت اشــاره ک ــن م ــک در ای ــراز و نشــیب های بان ف
گفت:امــروز بانــک گردشــگری در کنــار وظایــف بانکــی، 
ــدی  ــی، تولی ــی، معدن ــاخت های صنعت ــعه زیرس از توس
ــگ  ــزود: هلدین ــد.وی اف ــی کن ــت م و گردشــگری حمای
ــک  ــگری و بان ــی گردش ــروه مال ــه گ ــته ب ــان وابس ماه
گردشــگری، امــروز بــه عنــوان یــک مجموعــه حرفــه ای، 

ــا  ــدن ت ــوالد از مع ــت ف ــا صنع ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
ــه  ــن اینک ــد ضم ــرا می کن ــی اج ــه خوب ــول را ب محص
واحدهــای مهمــی چــون فــوالد بافــت را بــه بهره بــرداری 
ــه  ــده ب ــان در آین ــود ماه ــی ش ــی م ــانده و پیش بین رس
ــل  ــوالد تبدی ــای مطــرح در حــوزه ف یکــی از هلدینگ ه
ــک  ــی، بان ــوزه بانک ــه در ح ــان اینک ــا بی ــود.خامی ب ش
ــر در  ــای برت ــی از بانک ه گردشــگری ســال گذشــته یک
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــور ب ــی کش ــای خصوص ــن بانک ه بی
ــردم،  ــده از م ــام ش ــنجی های انج ــن در نظرس همچنی
ایــن بانــک ســال قبــل رتبــه دوم محبوب تریــن بانــک از 
دیــدگاه مشــتریان را بــا یــک جامعــه آماری خوب کســب 
کــرد کــه نشــان ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مــردم اســت.

مدیرعامــل بانــک گردشــگری در ادامــه بــه اقدامــات انجام 
شــده در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی بانــک در یــک 
دهــه گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: نهضت مدرسه ســازی 
بــا هــدف ســاخت 100 مدرســه کــه تاکنــون 26 واحــد 
ــم  ــه امیدواری ــده ک ــداث ش ــی آن اح ــی و ورزش آموزش
ســاخت صدمیــن مدرســه را هــم در آینــده نــه چنــدان 
دور جشــن بگیریــم.وی اسپانســری و حمایــت از تیم هــای 
ملــی والیبــال در همــه رده هــای ســنی زنــان ومــردان و 
همچنیــن اسپانســری باشــگاه مردمــی پرســپولیس را از 

دیگــر اقدامــات انجــام شــده در حــوزه مســئولیت هــای 
ــک  ــری بان ــزود: اسپانس ــمرد و اف ــک برش ــی بان اجتماع
ــای  ــم ه ــت تی ــی در موفقی ــرات مهم ــگری تاثی گردش
ــت.این  ــته اس ــپولیس داش ــم پرس ــور و تی ــال کش والیب
گــزارش حاکیســت: در آییــن آغــاز دومیــن دهــه فعالیــت 
ــره  ــات مدی ــای هی ــس و اعض ــگری، موس ــک گردش بان
ــات  ــای هی ــن اعض ــگری و همچنی ــک گردش ــبق بان اس
مدیــره کنونــی بانــک حضــور داشــتند کــه در پایــان بــا 

ــان تقدیــر شــد. اهــدای لــوح از آن
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مدیــر عامــل بانــک ســپه بــا اشــاره بــه پیچیدگــی هــای 
فرآینــد ادغــام پنــج بانــک وابســته بــه نیروهــای مســلح 
ــه تشــریح اقدامــات مهــم ایــن بانــک  در بانــک ســپه، ب
در حــوزه نیــروی انســانی بانکهــای فــوق پرداخــت.

ــد  ــپه محم ــک س ــل از بان ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــه گ ب
ــان  ــا بی ــپه ب ــک س ــل بان ــر عام ــازردی مدی ــم چق کاظ
اینکــه اولیــن و مهمتریــن اقــدام مدنظــر بانــک ســپه در 
خصــوص نیــروی انســانی بانــک هــای ادغامــی ، موضــوع 
ســاماندهی و صــدور احــکام آنــان از جملــه بحــث حقــوق 
دســتمزد و مزایــای دریافتــی بــود افــزود : بــه دلیــل آنکــه 
پنــج بانــک مذکــور قبــل از ادغــام در بانــک ســپه دارای 
نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد متفاوتــی بــوده ا نــد 
ــررات  ــط و مق ــا ضواب ــق ب ــا و تطبی ، یکســان ســازی انه
ناظــر بــر بانــک دولتــی ســپه زمــان بــر و پیچیــده خواهد 
ــه  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــک ســپه ب ــل بان ــر عام بود.مدی
دلیــل ماهیــت خصوصــی ایــن بانکهــا  هــر یــک از ایــن 
بانکهــا دارای نظــام هــای خاصــی بــوده اند و ســاماندهی و 
یکســان ســازی نظــام هــای پرداخت حقــوق و دســتمزد و 
مزایــا و رده بنــدی شــغلی و مدیریتــی  کارکنــان بانکهای 
مذکــور در راس اولویتهــای بانــک ســپه قرار داشــته و دارد.

وی افــزود: همزمــان بــا برگــزاری مجامــع  ادغــام هــر یک 
از بانکهــا ،  اقدامــات الزم از ســوی بانــک ســپه  صــورت 
گرفــت ، در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه مجمــع ادغام 
ــاه  ــر طــی م ــن ، انصــار و موسســه کوث ــای  قوامی بانکه
گذشــته  صــورت گرفــت لــذا بانــک بــرای تطبیــق نظــام 
ــا بانــک  پرداختــی حقــوق و دســتمزد ایــن بانــک هــا ب
ســپه ، بــه زمــان بیشــتری نیــاز داشــت.مدیرعامل بانــک 
ســپه اظهــار داشــت: در خصــوص بانکهــای مهــر اقتصاد و 
حکمــت ایرانیــان کــه مجامــع ادغــام آنهــا در خــرداد مــاه 
برگــزار شــد بــه حمــد اهلل بــا اقدامــات و مصوبــات هیــت 
مدیــره امــور مربــوط  بــه حقــوق و مزایــای پرداختــی آنان 
ســامان یافتــه و در مــواردی نیــز بــا اقدامــات مثبــت بانک 
حتــی دریافتــی  هــای کارکنــان آن بانــک هــا نســبت بــه 
وضعیــت گذشــته افزایــش قابــل توجهــی یافتــه اســت.

چقــازردی گفــت: در ایــن راســتا بــا توجــه بــه برگــزاری 
مجمــع بانــک انصــار ، قوامیــن و کوثــر در مــاه گذشــته و 
پیوســتن مدیــران و کارکنــان عزیــز ایــن بانکهــا بــه بانک 
ســپه ، موضــوع  تطبیــق حقوق و مزایــای کارکنــان آن به 
قیــد فوریــت و اهمیــت در دســتور کار واحدهــای ذیربــط 
بانــک قــرار گرفــت و به حمــد اهلل نتیجــه این اقدامــات به 
طــرح موضــوع در جلســه هیئــت مدیــره منتــج شــد کــه 
بــر اســاس  آن  تصمیمــات مناســبی همچــون اســتمرار 
پرداخــت پاداشــهای مناســبتی  ، پاداشــهای مبتنــی بــر 
ــک  ــن بان ــه کار ای ــاده اضاف ــوق الع عملکــرد، پرداخــت ف
هــا طبــق روال گذشــته  و ارایــه کلیــه خدمــات رفاهــی ، 
بیمــه ای ، بهداشــتی و درمانــی بــه روال ســابق بانک های 
ادغــام شــده ، اتخــاذ و بــرای اجــرا بــه واحدهــای عملیاتی 
ــرای بهبــود دریافتــی کارکنــان   ابــالغ شــد. همچنیــن ب
ایــن بانکهــا و موسســه کوثــر مقــرر گردیــد هماننــد بانک 
مهــر اقتصــاد و حکمــت ایرانیان ســابق در نحوه محاســبه 
اقســاط تســهیالت دریافتــی ، وامهــای کارکنــان مذکــور 
ــه  ــرد. بدیهــی اســت مجموع بازنگــری الزم صــورت پذی
ایــن اقدامــات بــر اســاس اختیــارات اخــذ شــده از مراجــع 

ــوده و از  ــان اســفند مــاه ســال جــاری ب ــا پای ذیصــالح ت
ابتــدای ســال 1400 بــرای کلیــه کارکنــان بانــک بــزرگ 
ســپه یکســان ســازی و یــک پارچگی صــورت مــی پذیرد.

یکپارچه شدن سیستم حقوق و دستمزد  �
بانک سپه از ابتدای سال 1400

چقــازردی گفــت: حســب الزامــات ناظر بــر بانک ســپه به 
عنــوان یــک بانــک دولتــی نظــام حقــوق و دســتمزد کلیه 
کارکنــان اعــم از ســپه و بانکهــای ادغامــی تابــع ضوابــط 
ــاوت  ــه تف ــچ گون ــود و هی ــد ب ــررات یکســان خواه و مق
ــی  ــت : بدیه ــت.وی گف ــد داش ــود نخواه ــزی وج وتمای
اســت پرداخــت پاداشــهای مبتــی بــر عملکــرد از قبیــل 
کارانــه ، پاداشــهای مــوردی و نظایــر آن ارتبــاط مســتقیم 
بــا عملکــرد واحد هــا و کارکنــان ذیربــط خواهد داشــت و 
بــه تناســب کارایــی و عملکــرد واحد هــا و کارکنــان تابعه 
صــف و ســتاد در چارچــوب ضوابــط و مقــررات و  بودجــه  
مصــوب مجمــع عمومــی بانــک برخــوردار خواهنــد شــد.

تغییری در قرارداد کارکنان شرکتی  �
بانکهای ادغامی ایجاد نخواهد شد

چقــازردی در خصــوص وضعیــت کارکنــان شــرکتی 
بانکهــای ادغامــی نیــز اظهــار داشــت: همــکاری کارکنــان 
شــرکتی وابســته بــه موسســه و بانکهــای ادغامــی طبــق 
ــچ  ــدون هی ــود ب ــرکت خ ــا ش ــده ب ــد ش ــرارداد منعق ق
تغییــری بــا بانــک ســپه نیــز تــداوم خواهــد داشــت.وی 
افــزود: حســب تصمیمــات متخــذه واحــدی در مرکــز بــا 
محوریــت مدیریــت امــور منابــع انســانی و مدیریــت امــور 
برنامــه ریــزی و ســازمان و اداره کل روابــط عمومی تعیین 
شــده انــد تا چنانچــه همــکاران عزیــز ســواالت و ابهاماتی 
در خصــوص وضعیــت حقــوق و مزایــای خــود دارنــد در 
قالــب و چارچــوب مســیر هــای ســازمانی مشــخص شــده 
بــه مدیــران بانــک منعکــس نماینــد تــا در اســرع وقــت 
رســیدگی و اقــدام شــود .وی تاکیــد کــرد: بــه حمــد اهلل 
اصلــی تریــن بخــش پــروژه ملــی ادغــام بــا نصــب تابلوهــا 
و صــدور احــکام خاتمــه پذیرفــت و امــروز دیگــر نبایــد 
ــر  ــای غی ــازمانی در کاناله ــی درون س ــات جزئ موضوع
رســمی کــه مــی تواند مــورد سواســتفاده دشــمنان قســم 
خــورده نظــام قــرار گیــرد مطــرح شــود.مدیرعامل بانــک 
ــیه  ــود در حاش ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــپه در بخ س

ــا از  ــره اظهــار داشــت : الزم اســت ت ــات مدی جلســه هی
زحمــات همکارانــم بــه دلیــل انجــام کار ســنگین و طاقت 
ــز  ــان عزی ــانی کارکن ــروی انس ــاماندهی نی ــای س فرس
بانکهــای ادغامــی در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن تشــکر 

کنــم.

صدور احکام 35000پرسنل بانک های  �
ادغامی و تغییر تابلوی بیش از 2000شعبه 
و ساختمان های اداره مرکزی تنها پس از 

سه روز از برگزاری مجامع
وی افــزود : بیــش از ۳5 هــزار حکــم پرســنلی  کارکنــان 
محتــرم بانکهــای ادغامــی تنهــا ظــرف ســه روز پــس از 
برگــزاری مجامــع ادغــام بانکهــای مذکــور صــادر و ابــالغ 
و تعییــن تکلیــف شــد کــه در نــوع خــود ایــن اقــدام بــی 
ــا  ســابقه بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه هــم زمــان ب
ــر از 48 ســاعت  ــدت کمت ــن احــکام ظــرف م صــدور ای
ــز  ــو شــعب بانکهــای ادغامــی و نی ــر 2 هــزار تابل ــغ ب بال
ــا عنــوان بانــک  تابلوهــای ادارات مرکــزی ایــن بانکهــا  ب
ســپه تعویــض و اجرایــی شــد همچنین نشــانها و فــرم ها 
و تابلوهــای بصــری ایــن بانکهــا بــه نــام بانک ســپه تغییر 
یافــت .وی بــا اشــاره به تشــکیل کمیتــه ارزیابــی و تعیین 
صالحیــت مدیــران بــا حضــور قائــم مقــام بانــک ســپه ، 
اعضــای هیــات مدیــره و مدیــر عامــل محتــرم هــر یــک 
از بانکهــای ادغامــی ومدیــران ارشــد ذیربــط بانــک ســپه 
ــت  ــرای تعییــن صالحی ــه ب ــن کمیت گفــت: تشــکیل ای
مدیریتــی از جملــه اقدامــات ارزنــده بانــک و گامــی مهــم 
بــه ســمت رعایــت عدالــت و تحقــق شایســته ســاالری و 
اعطــای مشــاغل مدیریتــی و حســاس در ســطح ســتاد و 
صــف بــه مدیــران پــر انگیــزه و صاحــب صالحیــت ایــن 
بانکهــا بــوده بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر در عالــی 
ــران عامــل ایــن بانکهــا  تریــن ســطح بانــک غالــب مدی
ــم  ــش اعظ ــن بخ ــوده و همچنی ــل ب ــات عام ــو هی عض
مدیــران ســتادی و صــف در ســطوح مختلــف مدیریتــی 
بانــک در جایــگاه مناســب و شایســته متناســب بــا دانــش 
ــورد  ــا م ــردی آنه ــی و عملک ــوابق خدمت ــه و س ، تجرب
اســتفاده قــرار گرفتــه و منشــا ارایــه خدمات به مشــتریان 
عزیــز و توســعه اقتصــادی کشــور شــده انــد .چقــازردی 
بــا آرزوی توفیــق بــرای کلیــه مدیــران عزیــز ایــن بانکهــا 
کــه با شایســتگی صاحب مناســب و مســئولیت ســازمانی 
خطیــر در بانــک ســپه شــده انــد عنــوان داشــت: از همــه 
ــه جمــع کارکنــان بانــک ســپه  ــزم کــه ب همــکاران عزی
افــزوده شــده انــد درخواســت مــی نمایــم منبعــد عمــده 
ــه  ــع و ارای ــر حفــظ مشــتریان ، رشــد مناب توجهــات را ب
خدمــات مطلــوب به هــم وطنــان عزیــز و در راس آن ارایه 
خدمــات بانکــی مناســب و مطلــوب بــه نیروهــای مســلح 
جمهــوری اســالمی ایــران و کارکنــان عزیــز ایــن نیروهــا 
معطــوف نماینــد و اطمینــان داشــته باشــند اینجانــب و 
هیئــت مدیــره موضوعــات مربــوط بــه نیــروی انســانی که 
مهمتریــن ســرمایه بانــک اســت و یکســان ســازی و حفظ 
حقــوق و مزایــا و شــئونات مدیــران و کارکنــان ایــن بانکها 
را کامــال رعایــت و تحــت توجــه و نظــر قــرار داده ایــم. 

تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی 
مدیر عامل بانک سپه:

اخبار بانک و بیمه
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دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در پیامی هشتاد 
و دومیــن ســالگرد تاســیس بانک مســکن را تبریــک گفت.به 
گــزارش درآمــد به نقــل از بانک مســکن-هیبنا، دکتر محمود 
شــایان مدیرعامــل بانک مســکن اظهــار داشــت: هشــتاد و دو 
ســال از ایجــاد بنــای مبارک مجموعه ای گذشــت که ســرپناه 
شــادی را بــه طیــف کثیــری از ایرانیان ســربلند و گرامی هدیه 
داده اســت.مجموعه پرتــالش بانــک مســکن در ایــن ســالیان 

طوالنی،هرگــز در راه آرمــان متعالــی خدمت بــه مــردم و در راه 
تامیــن مســکن مناســب بــرای ایرانیــان ســر از پای نشــناخته 
اســت.مدیرعامل بانــک مســکن بــا اشــاره بــه ظهــور و شــیوع 
بیمــاری منحــوس کرونــا در ســالی که گذشــت اذعان داشــت 
اعضــای خانــواده بانــک مســکن در ســال پــر اســترس حاصل 
از بــروز و گســترش ایــن بیمــاری ،بــه جــز مبــارزه ســخت در 
جبهــه رکــود اقتصــادی و رکــود مســکن؛در جبهــه دوم یعنی 
مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس نیــز خــوش درخشــیدند تا 
ضمــن حساســیت به حفظ ســالمتی خــود و اعضای خانــواده 
شــان بــا رعایــت کامل تمــام پروتکل هــای بهداشــتی مرتبط 
بــا دوره کرونا؛شــرایطی را بــرای مشــتریان بوجــود آورنــد کــه 

آنــان خدمــات مــورد نیــاز خــود را در کمال ایمنی و ســالمت 
دریافــت کنند.ایــن مقــام مســوول در ادامــه گفــت: امــروز اگر 
بــا افتخــار مــی توانیــم از کارنامــه هشــتاد و دو ســال فعالیت 
بانــک مســکن به عنــوان تنها بانک فعــال و پویــا و تخصصی 
در بخــش مســکن و ســاختمان دفــاع کنیــم بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه »مســکن« گرانتریــن کاالیی اســت که هــر خانوار 
شــاید یکبــار در طــول زندگی خود مــی توانــد آن را خریداری 
کنــد امــا بــا دسترســی بــه آن، همــه پارامترهای اقتصــادی و 
اجتماعــی زندگــی اش تغییــر می کنــد،در این صــورت قطعا 
بــا دیــدی متفاوت نســبت به قبــل ،بــه کارکردهــا و ماموریت 

هــای بــی بدیــل بانــک مســکن مــی نگریم.

عضــو هیــات مدیــره بانــک ســینا در 
ســومین جشــنواره چهــره هــای مانــدگار 
حــوزه صنعت بانکــداری، مالــی و پرداخت 
ــاخص و  ــره ش ــوان چه ــه عن ــال 99 ب س
مانــدگار انتخــاب شــد.به گــزارش درآمــد 
بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک ســینا، 
ــره  ــومین جشــنواره چه ــات داوران س هی
هــای مانــدگار حــوزه صنعــت بانکــداری، 
مالــی و پرداخــت، عنــوان و تندیــس 
چهــره شــاخص ایــن صنعــت در ســال 99 
را بــه محمدرضــا ســاروخانی عضــو هیــات 
مدیــره بانــک ســینا اهــدا کــرد.از جملــه 
شــاخصه هــای ارزیابــی داوران جهــت 
ــاخص،  ــر و ش ــای برت ــره ه ــاب چه انتخ
مــی تــوان بــه ســوابق علمــی و تحصیلــی 
و نیــز ســوابق اجرایــی و خدماتــی اشــاره 
کرد.ســاروخانی کــه از مدیران پیشکســوت 
و بــا تجربــه نظــام بانکــی اســت، از ســال 
94 در بانــک ســینا حضــور داشــته و 
پیشــینه فعالیــت در ســمت رئیــس هیأت 
ــز  ــت را نی ــک مل ــل بان ــره و مدیرعام مدی

در کارنامــه دارد.گفتنــی اســت جشــنواره 
چهره هــای مانــدگار، هــر ســال همزمــان 
ــزار و  ــران برگ ــش ای ــگاه تراکن ــا نمایش ب
طــی آن چهره هــای شــاخص حــوزه 
صنعــت بانکــداری، مالــی و پرداخــت 
توســط هیــأت  داوران ایــن جشــنواره 
ــت  ــن صنع ــوتان ای ــی و از پیشکس معرف
ــنواره  ــومین دوره جش ــر می شود.س تقدی
چهــره هــای مانــدگار، روز چهارشــنبه 24 
ــا و  ــا حضــور چهــره ه ــاه جــاری ب دی م
مقامــات نظــام بانکــی و پرداخــت در محل 

هتــل اســپیناس تهــران برگــزار شــد.

بانــک ســامان بــر اســاس آخریــن 
رتبه بنــدی صــورت گرفتــه توســط 
ــوان  ــی به عن ــت صنعت ــازمان مدیری س
ایــران  برتــر  شــرکت  بیســتمین 

انتخــاب شــد.
بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از ســامان 
رســانه، ســازمان مدیریــت صنعتــی 
شــرکت های   99 ســال  رتبه بنــدی 
برتــر ایــران را بــرای بیســت و ســومین 
ســال متوالــی اعــالم کــرد کــه بــر ایــن 
ــر  ــک ســامان ب اســاس، هولدینــگ بان
ــی ســال 1۳98،  اســاس اطالعــات مال
برتــر  شــرکت  بیســتمین  به عنــوان 
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــاب ش ــران انتخ ای
ــزان  ــاس می ــر اس ــدی ب ــن رتبه بن ای
ــورت  ــرکت ها ص ــد ش ــروش و درآم ف
حالــی  در   20 رتبــه  و  می پذیریــد 
توســط بانــک ســامان کسب شــده کــه 
ــد  ــزان درآم ــته می ــک توانس ــن بان ای
به رغــم  را   1۳98 ســال  در  خــود 

ــزان  ــه می ــه ب ــای ناجوانمردان تحریم ه
ــد. ــش ده ــمگیری افزای چش

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن 
شــرکت   500 از  بیــش  رتبه بنــدی 
ــده  ــدی ش ــی و طبقه بن ــف بررس مختل
اســت و ایــن رتبه بنــدی دورنمایــی 
ــرکت ها در  ــات ش ــرد و اقدام از عملک
و  ارائــه می دهــد  اقتصــادی  حــوزه 
ــان  ــذاری آن ــزان اثرگ ــان دهنده می نش

ــت. ــی اس ــاد مل ــوزه اقتص در ح

ــش  ــگاه و همای ــن نمایش ــزاری دومی ــا برگ ــان ب همزم
تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت 
ــکاری  ــه هم ــش، تفاهم نام ــره کی ــیمی در جزی پتروش
ــع پتروشــیمی  ــا شــرکت صنای ــران ب ــک صــادرات ای بان
ــت  ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــارس و انجم خلیج ف

ــید. ــا رس ــه امض ــتصنا(، ب ــران )اس ــت ای نف
ــه،  ــن دو تفاهم نام ــای ای ــا امض ــد ، ب ــزارش درآم ــه گ  ب
مرحلــه جدیــدی از همــکاری بانــک صــادرات ایــران برای 
تأمیــن مالــی شــرکت های فعــال در صنعــت پتروشــیمی 
ــا شــرکت  ــران ب ــک صــادرات ای ــاز شــد.تفاهم نامه بان آغ
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس توســط حجت الــه 

ــر  ــران و جعف ــادرات ای ــک ص ــل بان ــدی، مدیرعام صی
ــاالن  ــور فع ــرکت در حض ــن ش ــل ای ــی، مدیرعام ربیع
صنعــت پتروشــیمی بــه امضــا رســید کــه بــر مبنــای آن، 
ســقف تســهیالت و تعهــدات بانــک صــادرات ایــران تــا 
100 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافت.همچنین ســقف 
میــزان گشــایش اعتبــارات اســنادی داخلــی ریالــی بــه 
ایــن شــرکت و شــرکت های تابعــه بــه 50 هــزار میلیــارد 
ــن  ــرای ای ــه ب ــواع ضمانت نام ــدور ان ــقف ص ــال و س ری
ــا داده شــد.بر  ــال ارتق ــارد ری ــزار میلی ــا 20 ه شــرکت ت
ــن  ــا انجم ــران ب ــادرات ای ــک ص ــه بان ــاس تفاهم نام اس
ــتصنا(  ــران )اس ــت ای ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی س

نیــز ســقف تســهیالت، صــدور ضمانت نامــه و گشــایش 
اعتبــارات اســنادی ریالــی و ارزی بــه ۳5 هــزار میلیــارد 
ریــال رســید. ارائــه انــواع خدمــات و درگاه هــای بانکــداری 
ــود  ــه ب ــن تفاهم نام ــاد ای ــر مف ــز از دیگ ــک نی الکترونی
ــک  ــل بان ــدی، مدیرعام ــه صی ــه امضــای حجت ال ــه ب ک
صــادرات ایــران و مجیــد محمدپــور رئیــس هیئت مدیــره 

اســتصنا رســید.

82 سال بر قله افتخار

عضو هیات مدیره بانک سینا؛
 چهره ماندگار صنعت بانکداری سال99

بانک سامان بیستمین شرکت برتر ایران شد

تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران با پتروشیمی خلیج فارس و انجمن استصنا

اخبار بانک و بیمه
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نفــوذ کاربــری فنــاوری  اطالعــات و ارتباطــات جدیــد 
در کســب وکارها و زندگــی مــردم رو بــه فزونــی 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــادی ب ــای اقتص ــت. بنگاه ه اس
فناوری هــای  از  بــازار،  افزایــش ســهم  و  بهتــر 

دیجیتالــی بیش ازپیــش بهــره  می  برنــد.
مدیرعامــل پســت بانــک در یادداشــتی نوشــت: نفوذ 
ــد در  ــات جدی ــات و ارتباط ــاوری  اطالع ــری فن کارب
کســب وکارها و زندگــی مــردم رو بــه فزونــی اســت. 
ــر و  ــات بهت ــه خدم ــرای ارائ ــای اقتصــادی ب بنگاه ه
ــی  ــای دیجیتال ــازار، از فناوری ه ــهم ب ــش س افزای
میــان،  ایــن  در  می  برنــد.  بهــره   بیش ازپیــش 
ــل  ــه دلی ــاری ب ــی و اعتب ــات مال ــا و مؤسس بانک ه
ــروان  ــری از پیش ــات ب ــات و ارتباط ــت اطالع ماهی
به کارگیــری فناوری هــای جدیــد هســتند. بانکــداری 
دیجیتالــی بــه معنــای ارائــه خدمــات و محصــوالت 
ــده،  ــازی ش ــازی و سفارشی س ــب، شخصی س مناس
بهنــگام و آنــی از طریــق ابــزار یــا کانال هــای 
متناســب و یکپارچه شــده اســت. دیجیتالــی شــدن 
برآینــد پنــج رونــد تغییــر نیازهــا، تغییــرات فناورانه، 
ــر قیمــت تمام شــده  ــازار، تغیی ــت در ب تشــدید رقاب
ارایــه خدمــات بانکــی و اکوسیســتم جدیــد فعالیــت 
ــع  ــوده و از توزی ــاور ب ــیار پهن ــا بس ــور م است.کش
ــو،  ــت. از یک س ــوردار اس ــترده برخ ــی گس جمعیت
ــون  ــدود 20 میلی ــت )ح ــم جمعی ــاً یک پنج تقریب
نفــر( در مناطــق روســتایی و عشــایری زندگــی 
ــی را  ــص داخل ــد ناخال ــارم تولی ــد و یک چه می کنن
پوشــش می دهنــد. مناطــق روســتایی ظرفیت هــای 
زیــادی ازنظــر بــازار پــول دارد؛ بنابرایــن پوشــش این 
مناطــق بــرای ارائــه خدمــات پولــی و مالــی ضرورتی 
ــای  ــن، ضرورت ه ــر ای ــزون ب ــت. اف ــر اس انکارناپذی
توســعه ایجــاب می کنــد کــه خدمــات مالــی بــرای 

ــه نحــو شایســته فراهــم شــود.  همــه شــهروندان ب
بی تردیــد بــدون نظــام پولــی و مالــی مناســب، رشــد 
مناطــق کــم برخــوردار میســر نخواهــد بود. از ســوی 
دیگــر، ارائــه خدمــات مالــی بــه همــه افــراد جامعــه 
ــه  ــوده و مقرون به صرف ــر ب ــنتی هزینه ب ــه روش س ب
نیســت. در ایــن شــرایط، امــکان ارائه خدمــات بانکی 
ــه  ــی در هم ــای بانک ــعب و باجه ه ــعه ش ــا توس ب
ــدارد.  ــادی ن ــی و اقتص ــه مال ــور صرف ــق کش مناط
راهــکار مناســب و اقتصــادی، اســتفاده از کانال هــای 
دیجیتــال بــه دلیــل فراگیــری شــبکه های مخابراتی، 
بــرای ارائــه خدمــات پولــی و مالــی در کشــور 
ــرد،  ــن رویک ــتای ای ــران در راس ــت بانک ای است.پس
تمهیداتــی اندیشــیده و شــرایط و الزامــات کار را 
فراهــم کــرده اســت. گام نخســت تدویــن برنامــه ی 
راهبــردی 5 ســاله اســت. در ایــن برنامــه، چشــم انداز 
ــیم و  ــت ترس ــک به دق ــای بان ــداف و راهبرده و اه
ــک دارای  ــده اســت. چشــم انداز بان ــازی ش تصویرس
ــودن در  ــرو ب ــد اول پیش ــت. بع ــم اس ــد مه دو بع
بانکــداری دیجیتــال و ارایــه خدمــات مالــی و پولــی 
ــه بخــش ICT اســت. بعــد  متناســب و موردنیــاز ب
دوم چشــم انداز بانــک ارائــه خدمــات پولــی و مالــی 
متنــوع در مناطــق روســتایی و کــم برخــوردار اســت. 
ایــن دو بعــد هم افزایــی نیــز خواهنــد داشــت. بدیــن 
معنــا که بــا گســترش بانکــداری دیجیتالی، ســرعت 
و کیفیــت ارائــه خدمــات در مناطــق روســتایی فراهم 
می شــود و زمینــه بــرای گســترش و تعمیــق شــمول 
مالــی فراهــم می شود.پســت بانک  ایــران نقــش 
ــق  ــی در مناط ــمول مال ــترش ش ــوری در گس مح
ــد. پســت بانک حــدود 5600  ــا می کن ــتایی ایف روس
باجــه فعــال بانکــی در مناطــق روســتایی دارد و بــه 
حــدود ۳0 درصــد روســتاها خدمات بانکی مســتقیم 

و بــه بیــش از 85 درصــد روســتاها خدمــات بانکــی 
ــش از  ــد. بی ــه می کن ــتقیم ارائ ــتقیم و غیرمس مس
ــردم  ــزار الکترونیکــی در دســترس م ــون اب یک میلی
ــون  ــن مناطــق دارد. روســتائیان حــدود 9/6 میلی ای
حســاب بانکــی نــزد پســت بانک ایران دارنــد بــا 
توجــه بــه 20 میلیــون جمعیــت روســتایی، ضریــب 
ــن  ــت؛ بدی ــد اس ــدود 48 درص ــی ح ــمول مال ش
معنــا کــه از هــر 100 نفــر جمعیــت روســتایی 48 
ــی هســتند  ــر در پســت بانک دارای حســاب بانک نف
کــه نشــان دهنده تعمیــق ارائــه خدمــات بانکــی در 
مناطــق روســتایی اســت. ازنظــر کیفیــت، در حــال 
حاضــر، پســت بانک ۳۳ خدمــت پولــی و مالــی 
ــه  ــی( ارائ ــمول مال ــت ش ــق )کیفی ــن مناط در ای
ــق  ــش در مناط ــون تراکن ــه ۳ میلی ــد. روزان می ده
روســتایی انجــام می شــود. متوســط ارزش هــر 
تراکنــش 5/5 میلیــون ریــال اســت. ســرانه ســپرده 
ــمول  ــق ش ــرای تعمی ــم ب ــای مه ــی از معیاره بانک
ــال  ــون ری ــپرده 1۳ میلی ــرانه س ــت. س ــی اس مال
اســت. ایــن شــاخص ها نشــان دهنده ظرفیــت 
ــت. ــتایی اس ــق روس ــول در مناط ــازار پ ــاالی ب ب

افزایــش شــبکه کاربــران و تعمیــق خدمــات مالــی 
از راهبردهــای کلیــدی پســت بانک ایران اســت. 
کاربــران،  شــبکه  انــدازه  افزایــش  بی تردیــد 
ــد  ــت خواه ــاس اقتصــادی را تقوی ــای مقی صرفه ه
ــداد  ــبکه )تع ــدازه ش ــا ان ــادی ب ــرد. ارزش اقتص ک
کاربــران( رابطــه نمایــی داشــته و انتظــار مــی رود 
ــای  ــار و پیامده ــبکه، آث ــدازه ش ــترش ان ــا گس ب
درحالی کــه  شــود.  آشــکار  بیش ازپیــش  آن 
ــی  ــته ول ــد داش ــد رش ــپرده ها 5 درص ــداد س تع
ــغ ســپرده ها 50 درصــد رشــد داشــته  ســرانه مبل
ــش  ــد افزای ــک درص ــه ی ــا ک ــن معن ــت؛ بدی اس
ــت.  ــرده اس ــر ک ــبکه را 10 براب ــبکه، ارزش ش ش
ــرف  ــاس ط ــاد مقی ــی، اقتص ــاد دیجیتال در اقتص
ــه  ــرف عرض ــاس ط ــاد مقی ــش از اقتص ــا بی تقاض
اهمیــت پیداکــرده دارد. بدیــن معنــا کــه افزایــش 
ــی و  ــات پول ــه خدم ــی ب ــاس و دسترس ــاط تم نق
توســعه شــبکه کاربــران بیــش از آن اهمیــت 
دارد.پســت بانک ایران بــه دنبــال بهره بــرداری از 
ــی در  ــبکه بانک ــدازه ش ــعه ان ــت در توس ــن مزی ای
ــای  ــدی از قابلیت ه ــا بهره من ــتایی ب ــق روس مناط
بانکــداری دیجیتــال در کشــور اســت. خوشــبختانه 
ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه و اینترنــت در کشــور 
مــا باالســت و بــه همــت و تــالش وزارت ارتباطــات 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــات زیرس ــاوری اطالع و فن
ــراه در  ــی و هم ــداری اینترنت ــات بانک ــه خدم ارائ

ــم شــده اســت. کشــور فراه

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد؛

بانکداری دیجیتالی، اقتصاد روستایی و برابری اجتماعی
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ــان  ــا بی ــران ب ــک توســعه صــادرات ای ــل بان مدیرعام
اینکــه تحــوالت حــوزه بــالک چیــن در دنیــا، وضعیت 
ــت:  ــت، گف ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــداری را تح بانک
ــرخ  ــه جــای ن ــا ب ــک ه ــت بان ــده مــالک رقاب در آین
ــود. ســود، ســطح خدمــات غیــر حضــوری خواهــد ب

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک 
توســعه صــادرات ایــران، دکتــر علــی صالــح آبــادی در 
هفتمیــن جلســه مجــازی اتــاق فکــر بانــک توســعه 
صــادرات ایــران ، افــزود: از میــان خدمــات ارزی، ریالی 

و اعتبــاری کــه از ســوی بانــک هــا ارائــه مــی شــود، 
خدمــات ریالــی بیشــترین توجــه را بــه خــود معطوف 
کــرده و الزم اســت در ایــن زمینــه باالتریــن کیفیــت 
خدمــات غیــر حضوری بــه مشــتریان ارائه شــود.وی از 
مدیریــت فــاوا بانــک توســعه صــادرات ایــران خواســت 
بــا همــکاری امورشــعب بانــک توســعه صــادرات ایران، 
ــتر  ــر بس ــک ب ــات ارزی بان ــال خدم ــای انتق راهکاره
الکترونیکــی را بررســی و ارائــه خدمــات غیــر حضوری 
در ایــن زمینــه را ارتقــا دهند.مدیرعامــل بانک توســعه 
صــادرات ایــران، گفــت: در حــوزه خدمــات اعتبــاری 
غیــر حضــوری بنــا داریم ســامانه CBRM مبــدل به 
LOS شــود تــا مراحــل فراینــد درخواســت مشــتری 
تــا تصویــب و ابــالغ و اجــرا بــه طــور کلــی الکترونیکی 
انجــام شــود؛ در ایــن زمینــه واحــد IT بانــک بــا یکــی 
از شــرکت هــای تابعــه بانــک همــکاری دارد.بــه گفتــه 

ــت هــای  ــاز” جــزو اولوی ــادی، “بانکــداری ب ــح آب صال
بانــک توســعه صــادرات ایــران بــوده اســت؛ هرچنــد 
راه انــدازی ایــن ســازو کار نیازمنــد بررســی و آمادگــی 
ــرد:  ــالم ک ــک اســت.وی اع ــای بان بیشــتر ســامانه ه
“بانکــداری بــاز” از ســال آینــده بــا توســعه بســترهای 
ــا جدیــت بیشــتری در ســطح شــعب دنبــال  فنــی ب
خواهــد شــد.وی گفــت: جلســات هفتگــی در حــوزه 
” بانکــداری بــاز” در بانــک برگــزار و طــی آن فراینــد 
ــات  ــاز “عملی ــه ف ــاز” در س ــداری ب ــی “بانک عملیات
شــرکت هــای تابعــه بانــک”، “تســویه معامــالت بــازار 
ــک”  ــتریان بان ــه مش ــات ب ــه خدم ــرمایه ” و “ارائ س
ــش  ــه داد: پی ــادی ادام ــود.صالح آب ــی ش ــی م بررس
ــن ســاز و کار پــس از  ــه زودی ای بینــی مــی شــود ب
خــروج موفــق از مرحلــه پایلــوت در دســترس تمــام 

مشــتریان بانــک قــرار بگیــرد.

عضــو هیــات مدیــره بیمــه دانــا، مهمتریــن برنامــه 
هــا، اقدامــات و سیاســت های ایــن شــرکت در 
ســال 1400 را تبییــن و تشــریح کــرد. بــه گــزارش 
درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومی بیمــه دانــا، فرامرز 
خجیــر در گفتگــو بــا نشــریه »عصردانایــی« ضمــن 
تبریــک دهــه فجــر و ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
ــه تشــریح برنامه هــا و اقدامــات  انقــالب اســالمی، ب
ــت. ــت گذاری پرداخ ــوزه سیاس ــرکت در ح ــن ش ای

ــی  ــه و رســالت اصل ــه اینکــه وظیف ــا اشــاره ب وی ب
مــا حفــظ و تامیــن منافــع همــه ذینفــان شــرکت 
شــامل ســهامداران محترم، بیمــه گــذاران، کارکنان، 
شــبکه فــروش و زیاندیــدگان اســت، اظهــار داشــت: 
بیمــه دانــا بــا توجــه بــه قدمــت 45 ســاله یکــی از 
شــرکت های برتــر و خوشــنام صنعــت بیمــه اســت 
کــه در حــال حاضــر بعــد از شــرکت های بیمــه ایران 
و آســیا، در رتبــه ســوم برتریــن شــرکت های بیمه ای 
قــرار دارد.خجیــر گفــت: بیمــه دانــا در ایفــای نقــش 
ــا  ــد ب ــدر و توانمن ــری مقت ــوان بیمه گ ــش بعن خوی
بهره منــدی از جنــاب آقــای دکتــر کاردگــر بعنــوان 
ــزه و  ــا انگی ــمند، کاردان و ب ــی اندیش ــر عامل مدی
همــکاری و همدلــی اعضــای محتــرم هیــات مدیره، 
ســایر مدیــران عالی شــرکت، نیــروی انســانی متعهد 
ــروش  ــی، شــبکه ف ــوی و فن ــه کارشناســی ق و بدن
متعهــد، باتجربــه و بــا انگیــزه، و ظرفیت هــای مالــی 
و فنــی در راســتای وظیفــه اصلــی صنعــت بیمــه که 
ــت خاطــر  ــی و امنی ــظ ســرمایه های مل ــا حف همان
ــرده  ــل ک ــق عم ــیار موف ــت، بس ــذاران اس بیمه گ
ــر و  ــر کاردگ ــاب دکت ــات جن ــا دارد از زحم ــه ج ک
ســایر همــکاران عزیــز کمــال تشــکر و قدردانــی را 
داشــته باشــیم. وی افــزود: شــرکت بیمــه دانــا طــی 
ــتراتژی  ــت گذاری و اس ــا سیاس ــال های 98و99 ب س
مناســب و برنامــه راهبــردی مدیریــت محتــرم عامل 

رشــد بســیار مطلوبــی در تولیــد حــق بیمه داشــته و 
ســهم بــازار خــود را بــه شــدت افزایــش داده اســت، 
بطــوری کــه در 11 مــاه ســال 99 نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل حــدود 50 درصــد رشــد حــق 
ــت  ــه صنع ــن 11 ماه ــه از میانگی ــته ک ــه داش بیم
ــه خــود را نســبت  بیمــه بســیار باالتراســت و فاصل
بــه رقبــا بــه میــزان قابــل مالحظــه ای کاهــش داده 
اســت، ضمــن آنکــه شــرکت بیمــه دانــا در پرداخــت 
ــیار  ــه بس ــال 99 کارنام ــاه س ــی 11 م ــارت ط خس
ــه جــای گذاشــته اســت کــه  درخشــانی از خــود ب
ــی شــرکت در  ــدی مال ــر توانمن ــدون شــک بیانگ ب
ایفــای تعهــدات خویــش مــی باشــد. عضــو هیــات 
ــه  ــیدن ب ــت: رس ــار داش ــا اظه ــه دان ــره بیم مدی
ــروه  ــال 1400 در گ ــای س ــداز و برنامه ه ــم ان چش
همدلــی و همــکاری مطلــوب همــه ارکان شــرکت، 
ــی  ــی تمام ــا و توانای ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین اس
کارکنــان و شــبکه فــروش و تعامــل مناســب بیــن 
آنــان، برنامه ریــزی آموزشــی مــدون و مســتمر بــرای 
کارکنــان واحدهــای ســتاد، صــف و شــعب سراســر 

کشــور و شــبکه محتــرم فــروش، اصــالح و بازنگــری 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های شــرکت بــا هــدف 
تســهیل و تســریع فراینــد صــدور بیمه نامــه، ارتقــاء 
ســرعت و دقــت در پرداخــت خســارت، توجــه جدی 
ــه کنتــرل و نظــارت در امــور بیمه گــری، ارزیابــی  ب
مناســب ریســک، توســعه فــروش بیمه هــای زندگی 
و ســایر رشــته هــای اختیــاری بــا ریســک مطلــوب 
ــن در  و کــم ریســک و اســتفاده از فناوری هــای نوی
صنعــت بیمــه می باشــد.خجیر در خصــوص نقــش 
اســتارتاپ ها و اینشــورتک ها در صنعــت بیمــه بیــان 
ــا ورود اســتارتاپ ها، فضــای کســب و کار  داشــت: ب
در صنعــت بیمــه تغییــر کــرده و دیگــر روش هــای 
ســنتی در فــروش بیمــه نامــه و پرداخــت خســارت 
کارایــی الزم را نداشــته و نیــاز بــه بازنگــری اساســی 
دارد.وی تاکیــد کــرد: شــرکت هــای بیمــه و شــبکه 
فــروش بــرای بقــاء در ایــن بــازار و حفظ ســهم بــازار 
و منافــع خــود مــی بایســت از فناوری هــای نویــن 
بهرمنــد شــوند و شــرکت هایی در آینــده نــه 
ــا ایجــاد  ــه ب ــود ک ــد ب ــق خواهن ــدان دور موف چن
فناوری هــای  از  بهرگیــری  و  رقابتــی  فرصــت 
نویــن و دیجیتــال درارائــه خدمــات بیمــه ای، 
ــوی  ــن گ ــی نوی ــد و خدمت ــول جدی ــق محص خل
ــات  ــو هی ــد. عض ــا برباین ــایر رقب ــبقت را از س س
مدیــره بیمــه دانــا در بخــش دیگــری از اظهــارات 
ــرکت  ــرفت ش ــد و پیش ــت: رش ــان داش ــود بی خ
ــیه ها،  ــی، دوری از حاش ــرو مشــارکت همگان در گ
ــکاری  ــل و هم ــازمانی، تعام ــاداری س ــق و وف تعل
مناســب بیــن کلیــه واحدهــای ســتادی و صــف، 
ــا  ــای ب ــای نیروه ــه ظرفیت ه ــری از هم بهره گی
تجربــه و جوانــان بــا انگیــزه و تــالش همــه جانبــه 
ــات  ــداف هی ــا و اه ــق برنامه ه ــتای تحق در راس

ــره محتــرم مــی بلشــد. مدی

مالک رقابت بانک ها در آینده میزان ارائه خدمات غیرحضوری است

چشم انداز روشن بیمه دانا در برنامه افق 1400

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
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بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک 
ــک در راســتای  ــن بان ــران، ای قرض الحســنه مهــر ای
ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود و به منظــور 
تأمیــن کمــک هزینــه تجهیــز مســکن مددجویــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــا کمیت ــت ب بی بضاع
ــه  ــه ای ک ــدف از تفاهم نام ــا کرد.ه ــه  امض تفاهم نام
بــه امضــای دکتــر مرتضــی اکبــری مدیرعامــل ایــن 
ــه  ــس کمیت ــاری رئی ــک و ســید مرتضــی بختی بان
ــک  ــن کم ــید، تأمی ــی)ره( رس ــام خمین ــداد ام ام
ــت و  ــان بی بضاع ــکن مددجوی ــز مس ــه تجهی هزین
همچنیــن توانمندســازی قشــر آســیب پذیر ســاکن 
در مناطــق محــروم و کوهســتانی اســت.مدیرعامل 
ــن  ــای ای ــم امض ــاز مراس ــران در آغ ــر ای ــک مه بان
تفاهم نامــه اظهــار کــرد: تفاهم نامــه کنونــی در 
راســتای مســئولیت اجتماعــی بانــک اســت و بانــک 
بالــغ بــر 1000 میلیــارد ریــال از منابــع خــود را برای 
بهینه ســازی ســرویس های بهداشــتی و تکمیــل 
ــق  ــان مناط ــای مددجوی ــه گاز خانه ه ــوط لول خط
محــروم کمیتــه امــداد تخصیــص داده اســت. هر نفر 
ــغ  ــد و بال ــت کن ــد دریاف ــال می توان ــون ری ۳0 میلی
ــد  ــن وام بهره من ــد از ای ــر می توانن ــزار نف ــر ۳۳ه ب
ــان  ــدت زم ــد و م ــزد آن 4 درص ــرخ کارم ــوند. ن ش
آن نیــز ۳6 ماهــه تعریــف شــده اســت.اکبری دربــاره 
ضمانــت مــورد نیــاز بــرای دریافــت ایــن وام هــا نیــز 
گفــت: مســئله ضمانــت تســهیالت حــل شــده و بــر 
عهــده کمیتــه امــداد اســت. بــه همیــن علــت خیلی 
ســریع پرداخــت خواهــد شــد. امیــدوارم کاری کــه 
کمیتــه امــداد در مناطــق محــروم بــه کمــک بانــک 
مهــر ایــران انجــام می دهــد، ماندگار شــود و بخشــی 
ــد،  ــش ده ــروم را کاه ــق مح ــا و آالم مناط از درده

حداقــل زیرســاخت مــردم در مناطق محــروم اندکی 
بهتــر شــود.

پرداخت 250هزار میلیارد ریال تسهیالت  �
در 10 ماه

ــه  ــن رابط ــران در همی ــر ای ــک مه ــل بان مدیرعام
افــزود: بــا همــت همــه همکارانم در شــعب و ســتاد و 
همچنیــن حمایــت نهادهایــی همچون کمیتــه امداد 
ــه  ــش غلب ــن چال ــر ای ــاد برکــت، توانســتیم ب و بنی
ــه بیــش از یــک میلیــون و  کنیــم، به طــوری کــه ب
850هــزار تســهیالت پرداخــت کرده ایــم کــه ارزش 
آن بــه 250هــزار میلیــارد ریــال می رســد. بــا اینکــه 
ســال ســختی بــوده، امــا از نظــر مبلــغ هــدف ســال 
ــاره  ــم.وی درب ــاه گذراندی ــول 10 م ــود را در ط خ
رویکــرد ایــن بانــک در حــوزه پرداخــت تســهیالت 
ــم بخشــی از تســهیالت خــود  ــت: ســعی کردی گف
ــز  ــازی متمرک ــی و توانمندس ــوزه کارآفرین را در ح
کنیــم کــه حــدود 50 درصــد منابــع بانــک در ایــن 
حــوزه به صــورت تســهیالت پرداخــت شــده اســت. 

مابقــی هــم در حوزه هــای درمــان، معیشــت، ازدواج 
و; بــوده اســت.اکبری همچنیــن اظهــار کــرد: یکــی 
از کارهــای بزرگــی کــه در دو ســال گذشــته انجــام 
ــای  ــت نهاده ــا حمای ــه ب ــت ک ــن اس ــم، ای داده ای
خیریــه و عام المنفعــه از جملــه کمیتــه امــداد، بنیاد 
ــتغال  ــای اش ــکن و; در حوزه ه ــاد مس ــت، بنی برک
ــازی  ــن بهینه س ــراد و همچنی ــازی اف ــا توانمندس ی
ــر  ــم. ب ــام دادی ــی انج ــتایی کارهای ــای روس خانه ه
همیــن اســاس تفاهم نامــه ای بــا بنیــاد مســکن برای 
بهســازی خانه هــای روســتایی داریــم. تفاهم نامــه ای 
بــرای اشــتغال روســتاییان بــا بنیــاد برکــت داریــم. 
ــداد  ــه ام ــا کمیت ــزرگ ب ــه ب همچنیــن دو تفاهم نام
اشــتغال زایی داریــم.  در حوزه هــای معیشــت و 
تــا کنــون ۳50هــزار نفــر در دو ســال گذشــته 
توانســته اند از تســهیالت بانــک مهــر ایران بــه ارزش 

250هــزار میلیــارد ریــال اســتفاده کننــد.
مددجویان کمیته امداد نسبت به پرداخت  �

تعهدات خود متعهدند
ــا  ــرد: ب ــح ک ــران تصری ــر ای ــک مه ــل بان مدیرعام
اینکــه برخــی می گوینــد مددجویــان کمیتــه 
ــود را  ــوان پرداخــت اقســاط تســهیالت خ ــداد ت ام
ندارنــد، امــا ثابــت شــده ایــن افــراد بــه بازپرداخــت 
تســهیالت خــود متعهــد هســتند. نســبت مطالبــات 
ــار  ــدود 2.5 درصــد اســت و از انتظ ــن بخــش ح ای
مــا بســیار پایین تــر اســت. بــا پیگیــری مــا و کمیتــه 
امــداد ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن نســبت بــه 
زیــر یــک درصــد برســد. البتــه مــا در ایــن بخــش 
پیگیــری کمتــری انجــام می دهیــم تــا فشــاری بــر 
ــخت  ــال س ــن س ــداد در ای ــه ام ــان کمیت مددجوی

ایجــاد شــود.

ــیدن 29  ــی، فرارس ــت در پیام ــک مل ــل بان مدیرعام
ــی  ــی و کارآفرین ــاه، ســالروز اقتصــاد مقاومت بهمــن م
ــرای  ــک ب ــن بان ــی ای ــر آمادگ ــت و ب ــی داش را گرام
تامیــن مالــی بنــگاه هــای اقتصــادی بــا ســاختار مالــی 
ــط و  ــای متوس ــب و کاره ــن کس ــب و همچنی مناس

ــرد. ــد ک کوچــک تاکی

بــه گــزارش درآمــد ، دکتــر محمــد بیگدلــی در ایــن 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــام ب پی
ــار  ــی، اظه ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــزوم تحق ــر ل ب
داشــت: راه حــل اساســی رفــع مشــکل اشــتغال، 
روحیــه  گســترش  و  مقاومتــی  اقتصــاد  توســعه 
کارآفرینــی در کشــور اســت.وی در ایــن پیــام بــا بیــان 
ــی  ــد نخســت سیاســت های کل ــه در بن ــه ک ــن نکت ای
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــه کارآفرین ــی، ب ــاد مقاومت اقتص
ــوب  ــه  مطل ــه نقط ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــل مه از عوام
اقتصــادی اشــاره شــده اســت، افــزود: در ایــن بنــد بــر 
تامیــن شــرایط و فعــال ســازی امکانــات و منابــع مالــی 
ــور  ــه منظ ــور ب ــی کش ــانی و علم ــرمایه های انس و س
توســعه کارآفرینــی همچنیــن حداکثــر رســاندن 
بــا  اقتصــادی  فعالیت هــای  در  مــردم  مشــارکت 
تســهیل و تشــویق همکاری هــای جمعــی و تاکیــد بــر 
ارتقــای درآمــد و نقــش طبقــات کــم درآمد و متوســط 
ــر ایــن  ــا تاکیــد ب تاکیــد شــده اســت.دکتر بیگدلــی ب
ــکل  ــع مش ــرای رف ــتری ب ــی، بس ــه کارآفرین ــه ک نکت
ــط و  ــار متوس ــد اقش ــود درآم ــی و کمب ــتغال زای اش

ــرد:   ــح ک ــود، تصری ــوب می ش ــه محس ــن جامع پایی
کارآفرینــی فناورانــه بــا رونــد تبدیــل علــم بــه ثــروت 
و تجــاری ســازی، زمینــه جهش هــای توســعه ای 
ــکالت  ــل مش ــر ح ــالوه ب ــی، ع ــی اجتماع و کارآفرین
اجتماعــی، می توانــد فرهنــگ مســوولیت پذیــری 
اجتماعــی را در کشــور نهادینــه کند.مدیرعامــل بانــک 
ملــت اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری همــه 
ارگان هــا و نهادهــا اعــم از دولتــی و خصوصــی، اهداف 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی محقــق و هــر روز بــر 
توســعه میــدان کارآفرینــی در کشــور افــزوده و بدیــن 
ــه روی  ــکوفایی ب ــد و ش ــای رش ــه ه ــب دریچ ترتی
ــود.دکتر  ــوده ش ــش گش ــش از پی ــور بی ــاد کش اقتص
بیگدلــی مشــارکت بانــک ملــت در اکثــر پــروژه هــای 
بــزرگ زیربنایــی کشــور بــه ویــژه حــوزه نفــت، گاز و 
انــرژی را مصــداق بــارز نقــش آفرینــی بانــک ملــت در 
مقــاوم ســازی اقتصــاد ذکــر کــرد و بــر آمادگــی ایــن 
ــا  ــی بنــگاه هــای اقتصــادی ب ــرای تامیــن مال بانــک ب
ســاختار مالــی مناســب و همچنیــن کســب و کارهــای 

ــرد. ــد ک متوســط و کوچــک تاکی

تخصیص 1000 میلیارد ریال از منابع بانک مهر ایران به مددجویان کمیته امداد

پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز اقتصاد 
مقاومتی و کارآفرینی

اخبار بانک و بیمه
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ــک  ــال بان ــداری دیجیت ــراز بانک ــر ف ب
ایــران زمیــن؛ 7 دقیقــه ای وام بگیریــد؛ 
ــت شــوید؛  ــر حضــوری احــراز هوی غی
بانکــداری ویدئویــی را تجربــه کنیــد و 
از مزایــای پلتفــرم تخصصــی بانکــداری 
ــار  ــوید، انتظ ــد ش ــره من ــال به دیجیت
مــی رود تــا پایــان ســال آینــده خدمات 
بانکــی بــه طــور کامــل توســط بانــک 
ــازی  ــی و ساده س ــن دیجیتال ایران زمی

شــود.
بــه گــزارش درآمــد ، حــدود یــک مــاه 
پیــش بانــک ایران زمیــن از »فــراز« 
ــراز مخفــف عبــارات  رونمایــی کــرد. ف
عنــوان  و  ایران زمیــن  روز  فنــاوری 
نخســتین پلتفــرم دیجیتــال ایــن 
ــه  بانــک اســت کــه در حــال حاضــر ب
صــورت آزمایشــی در اختیــار شــماری 
ازکارکنــان و مشــتریان آن قــرار گرفته، 
امــا بانــک ایران زمیــن بــر آن اســت تــا 
حداکثــر یــک ســال دیگــر ایــن پلتفرم 
را در دســترس همــه مشــتریانش قــرار 
دهــد تــا بــه گفتــه مدیــران آن انقالبی 
ــک  ــداری الکترونی ــس از بانک ــر پ دیگ
در صنعــت بانکــداری کشــور بیافرینــد؛ 
ایــن تمــام اطالعاتــی اســت کــه 
ــا  ــا ب ــده ام ــراز منتشرش ــون از ف تاکن
ایــن تفاســیر دانســتن جزئیات بیشــتر 
ــه  ــد جالب توج ــرم می توان ــن پلتف از ای
ــاد  ــا فره ــن منظــور ب ــه همی باشــد. ب
ــات  ــاوری اطالع ــاون فن ــی مع اینالوی
بانــک ایران زمیــن گفت وگویــی انجــام 
ــا  دادیم.اینالویــی در صحبــت از فــراز پ
ــتین  ــذارد و آن را نخس ــر می گ را فرات
ــور  ــال کش ــداری دیجیت ــرم بانک پلتف
معرفــی می کنــد. او همچنیــن فــراز را 
مصــداق واقعــی بانکــداری بــاز می دانــد 
کــه بــه دســت بانــک ایران زمیــن 
اجــرا می شــود، رویکــردی کــه در 
ــرد  ــت و کارک ــعه اس ــه توس ــا رو ب دنی
شــعب بانکــی را متحــول می کنــد.

ایــن دســتاورد بانــک ایران زمیــن را 
بیشــتر تشــریح کنیــد و جزئیــات آن را 
بگویید.فراز نخســتین پلتفــرم بانکداری 
دیجیتال در کشــور و نخســتین پلتفرم 
دیجیتــال بانــک ایران زمیــن اســت کــه 
تمــام آنچــه در بانکــداری دیجیتــال بــه 
ــت. ــه اس ــت را دربرگرفت ــاز اس آن نی

بــرای ایــن پلتفــرم 72 فرآینــد انتخاب 
و ساده ســازی شــده و بــر یــک پلتفــرم 
ــوم«  ــران »ب ــه در ای ــاز ک ــداری ب بانک
ــه اســت.  ــرار گرفت نامیــده می شــود، ق
ــرویس هایی  ــامل س ــا ش ــن فرآینده ای
ــداری  ــر بانک ــتر ب ــه بیش ــود ک می ش

شــده اند.در  هدف گــذاری  مــدرن 
ــراز در  ــر از ف ــد نف ــر چن ــال حاض ح
ــتفاده  ــوت اس ــرح پایل ــن ط ــب ای قال
ــرم  ــن پلتف ــر از ای ــزار نف می کنند؟4ه
اســتفاده می کننــد تــا بــا اســتفاده آنها 
مشــکالت احتمالــی پلتفرم شناســایی، 
ــزار  ــدود 2ه ــود. ح ــع ش ــی و رف بررس
نفــر از ایــن 4هــزار نفــر همــکاران 
ــتند و  ــن هس ــک ایران زمی ــا در بان م
دیگــران از شــمار مشــتریان پرتراکنش 
بانــک انتخــاب شــده اند.جامعه منتخب 
ــه  ــزاری ب ــه اب ــن از چ ــک ایران زمی بان
فــراز دسترســی دارد؟بانــک امــکان 
ــل  ــی موبای ــراز را در گوش ــتقرار ف اس
ــت، در  ــم آورده اس ــای وب فراه و فض
نتیجــه کاربــران می تواننــد پلتفــرم 
فــراز را جایگزیــن موبایــل بانــک و 
اینترنــت بانــک کننــد. تفــاوت فــراز بــا 
ــای  ــل بانک ه ــک و موبای ــت بان اینترن
کنونــی ایــن اســت کــه در ایــن پلتفرم 
و  شــده   ساده ســازی  ســرویس ها 
ــبی  ــری مناس ــه کارب ــه تجرب در نتیج
می زنــد. رقــم  مشــتری  بــرای  را 

ــر  ــه دیگ ــراز نســبت ب ــت ف ــا مزی تنه
پلتفرم هــای بانکــی همیــن تجربــه 
ــک  ــت؟خیر، بان ــان تر اس ــری آس کارب
ــدازی  ایران زمیــن در فــاز نخســت راه ان
ایــن پلتفــرم 72 فرآینــد را دیجیتالــی 
ــی  ــت الکترونیک ــی از حال ــرده، یعن ک
ــت؛  ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــه دیجیتال ب
در نتیجــه ایــن تغییــر مشــتری بــدون 
ــد  ــعبه می توان ــور در ش ــه حض ــاز ب نی
ــی  ــد حت ــت کن ــت بانکــی دریاف خدم
اگــر بخواهــد بــرای اولیــن بــار حســاب 
بــاز کند.فــراز تاکنــون بــه 12 پلتفــرم 

مجهــز شــده و از جملــه جذابیت هــای 
ارســال  قابلیــت  آن  منحصر به فــرد 
ــت. در  ــی اس ــتور صوت ــت دس و دریاف
فــراز همچنیــن امــکان برقــراری تماس 
تصویــری وجــود دارد کــه ایــن تجهیــز 
می توانــد مقدمــه ای بــر بانکــداری 
ویدئویــی در آینــده باشــد.در ایــن 
ــا برقــراری  مــدل، مشــتری می توانــد ب
ــات  ــک خدم ــا بان ــری ب ــاس تصوی تم
ــه  ــه ب ــی ک ــاز را همچــون زمان موردنی
طــور فیزیکــی در شــعبه حضــور پیــدا 
ــاح  می کنــد، دریافــت کند.امــکان افتت
گروهــی حســاب و صــدور کارت و 
دیگــر خدمــات ایــن چنینــی از جملــه 
ــب 12  ــه در قال ــتند ک ــی هس خدمات
پلتفــرم کنونــی در فــراز ارائه می شــوند 
ــا را  ــن پلتفرم ه ــد ای ــا آنچــه می توان ام
بــا مشــتری ارتبــاط دهــد، نســخه فراز 
ــر  ــت. ظاه ــل اس ــر روی وب و موبای ب
ایــن پلتفــرم ماننــد اینترنــت بانک هــا 
ــا  ــج اســت، ام ــل بانک هــای رای و موبای
ــاوت  ــن دو تف ــا ای ــن آن ب درون و باط
بســیار دارد و برجســته ترین تفــاوت 
آنهــا فضــای شخصی ســازی شــده 
فــراز اســت، در واقــع ایــن جاســت کــه 
ــداری  ــوم بانک ــه مفه ــته ب ــراز توانس ف
ــت  ــون قابلی ــد چ ــت ببخش ــاز عینی ب
ــی را دارد  ــرش ســرویس های بیرون پذی
و کاربــر می توانــد انتخــاب کنــد کــدام 
خدمات بانکــداری و غیربانکــداری را در 
ایــن پلتفــرم دریافــت کنــد و ســرویس 
مربــوط بــه آن را در فــراز اســتفاده کند.

فــراز حتــی ظرفیــت پذیــرش ابزارهای 
بانــک  از  غیــر  دیگــر  بانک هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــن را دارد ب ایران زمی

اســت کــه آن را پلتفــرم تخصصــی 
ــون  ــم چ ــال می نامی ــداری دیجیت بانک
در ایــن پلتفرم انــواع خدمــات موردنیاز 
را می تــوان قــرار داد. در واقــع ایــن 
پلتفــرم قابلیــت آن را دارد کــه بــه طور 
کامــل شخصی ســازی شــود و ایــن 
مشــتری اســت کــه تصمیــم می گیــرد 
ــن هایی  ــه اپلیکیش ــود چ ــراز خ در ف
را قــرار دهــد، همان گونــه کــه االن 
می توانــد فضــای گوشــی تلفــن همــراه 
ــد.  ــازی کن ــه اش را شخصی س ــا رایان ی
عــالوه بــر اینهــا خدماتــی کــه در فــراز 
ارائــه شــده ایــن قابلیــت را دارد کــه در 
ــتفاده  ــز اس ــر نی ــن های دیگ اپلیکیش
ــم  ــه می گویی ــت ک ــن جاس ــود ای ش
بانکــداری بــاز تحقق پیــدا کرده اســت.

قــرار اســت فــراز تــا پایــان ســال آینــده 
در اختیــار همــه مشــتریان بانــک ایران 
ــد  ــروز می توانی ــرد، ام ــرار گی ــن ق زمی
اطمینــان دهیــد کــه هیــچ چیــز 
ــود؟یکی از  ــداد نمی ش ــن رخ ــع ای مان
ــه  ــرای ارائ ــن ب ــک ایران زمی ــل بان دالی
محتاطانــه فــراز ایــن اســت کــه هنــوز 
در انتظــار ابــالغ مجــوز احــراز هویــت 
غیرحضــوری از بانــک مرکــزی اســت، 
ــن ســرویس یکــی از  ــی کــه ای در حال
ــمار  ــه ش ــراز ب ــات ف ــن خدم اصلی تری
می آیــد و بــه ایــن منظــور ارائــه 
ــه افتتــاح  ــل ب ــراد مای می شــود کــه اف
حســاب در بانــک ایران زمیــن نیــاز 
بــه حضــور فیزیکــی در شــعبه نداشــته 
باشــند. امــروز در بــورس امــکان احــراز 
هویــت غیرحضــوری از طریــق ســامانه 
ســجام فراهــم آمــده امــا بانــک مرکزی 
ایــن  برقــراری  نتوانســته  هنــوز 
ــر  ــع باالت ــد مراج ــه تایی ــکان را ب ام
برســاند.این در حالــی اســت کــه 
ــت غیرحضــوری یکــی از  احــراز هوی
مفاهیــم اصلــی بانکــداری دیجیتــال 
بــه شــمار می آیــد و در صورتــی کــه 
ایــن فراینــد از پلتفــرم حــذف شــود 
آن را از واقعیــت بانکــداری دیجیتــال 
ــرای  ــه ب ــد؛ در نتیج ــه می ده فاصل
بتوانــد  ایران زمیــن  بانــک  اینکــه 
فــراز را از حالــت پایلــوت خــارج 
ــوم  ــری عم ــرض کارب ــد و در مع کن
مشــتریان قــرار دهــد، نیــاز بــه ایــن 
اســت کــه احــراز هویــت غیرحضوری 
ــه  ــاز ب ــی نی ــه حت ــال شــود وگرن فع
یــک بــار حضــور مشــتری در شــعبه 
آن چیــزی نیســت کــه در بکارگیــری 
فــراز مــورد تاییــد بانــک ایران زمیــن 
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در یازدهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریت مالی ایران، شــرکت 
بیمــه نویــن موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن شــد.به 
گــزارش درآمــد بــه نقــل از  روابــط عمومــی و بین الملل بیمه 
نویــن، این شــرکت در یازدهمیــن  دوره از جایزه ملی مدیریت 
مالــی ایــران، موفــق شــد تا بــا بهبــود سیســتم   های عملکرد 

ــرای چهارمیــن  ــه گزارش  هــای شــفاف خــود، ب ــی و ارائ مال
ســال متوالــی حائــز دریافــت جایــزه شــود و تندیــس بلورین 
را کســب کند.بیمــه نویــن در هــر چهــار دوره از حضــور خود 
در جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران موفــق شــده اســت تا 
از برگزیــدگان آن باشــد.برگزاری جایــزه ملــی مدیریــت مالی 
ــران از ســال 1۳89 بســتر ســاز بهبــود و ارتقــای ســطح  ای
ــازمان های  ــرکت ها و س ــادی در ش ــی و اقتص ــت مال مدیری
شــرکت کننده شــده اســت. ایــن واقعیــت کــه کســب جایزه 
ملــی مدیریــت مالــی ایران بــه خصــوص در ســطوح باالتر به 
عنــوان ســند افتخــار یــک ســازمان و بــه طــور خــاص حوزه 
مالــی اســت نــه تنهــا بــرای مدیــران نهادینــه شــده بلکــه 

حضــور در فراینــد جایــزه ملی مدیریــت مالــی ایــران و ارتقاء 
حــوزه مالــی ســازمان بــه ســطح معیارهــای ایــن جایــزه بــه 
ــازمان ها  ــرکت ها و س ــب ش ــرای اغل ــان ب ــک آرم ــوان ی عن
تبدیــل شــده اســت.هدف برگزارکننــدگان دوره هــای جایــزه 
 ملــی مدیریت  مالــی ایــران،  حمایت مدیریت مالــی حرفه ای 
ــرکت ها و  ــی در ش ــگاه واقع ــه  جای ــتیابی ب ــیر دس در مس
ســازمان  ها، تشــویق و ترغیــب شــرکت ها بــرای انجــام خــود 
ارزیابــی و شــناخت نقــاط قــوت و ضعف و زمینه هــای بهبود، 
تعریــف راهبــردی از مدیریــت مالــی و اقتصــادی ســازمان در 
جهــت دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک، معرفــی و فراهــم 
کــردن امــکان تبــادل تجربیــات موفــق مدیــران مالی اســت.

ــا  ــاون کشــور ب ــه تع ــل شــرکت بیم مدیرعام
ــه در  ــای بیم ــرکت ه ــق ش ــه رون ــان اینک بی
ــت :  ــت، گف ــر اس ــیار موث ــور بس ــعه کش توس
هــم اینــک ســهم بیمــه در تولیــد ناخالصــی 
ــی  ــران ۳/2 درصــد اســت در حال کشــور در ای
کــه میانگیــن جهانــی حــدود هفــت درصــد و 
در کشــورهای توســعه یافتــه ایــن رقــم بــه 15 
الــی 19 درصــد می رســد. بــه گــزارش درآمد ، 
یونــس مظلومــی در گفــت و گــو با خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: صنعــت بیمــه جــزو خدمــات 
ــی اســت کــه بخشــی از تولیــد ناخالصــی  مال
کشــورها را تشــکیل مــی دهــد و ســهم بیمــه 
در تولیــد ناخالصــی در کشــورهای توســعه 
ــن بخــش ســرمایه  ــاد اســت و در ای ــه زی یافت
گــذاری مناســبی را انجــام داده انــد.وی عنــوان 
کــرد: اگــر صنعــت بیمــه رونــق بیشــتری یابد، 
بــه طــور حتــم در بخــش های توســعه کشــور، 
جهــش تولیــد و رفــع معضــل بیــکاری تاثیــر 
ــت.مدیرعامل  ــد گذاش ــی خواه ــزا و مثبت بس
بیمــه تعــاون افــزود: در ایــران تا ســال 82 فقط 
چهــار شــرکت بیمــه دولتــی فعالیــت داشــتند 
ــتند و  ــال هس ــه فع ــک ۳۳ بیم ــم این ــا ه ام
بیمــه تعــاون نیــز از ســال 92 فعالیــت خــود 

را آغــاز کــرده و تنهــا شــرکت بیمــه ای اســت 
کــه بــه صــورت تعاونــی تاســیس شــده و هــم 
اینــک در تمــام اســتان هــای کشــور نمایندگی 
و شــعبه دارد و حــدود 400 هــزار بیمــه شــده 
ــن  ــی همچنی ــش داریم.مظلوم ــت پوش را تح
بــه بخــش آمــوزش اشــاره و تصریــح کــرد: بــا 
وجــود اینکــه طــی چنــد ســال اخیــر تعــداد 
بیمــه هــا در کشــور افزایــش یافتــه امــا خالیی 
ــم و  ــی کنی ــوزش احســاس م را در بخــش آم
ــاون  ــه تع ــا در بیم ــم م ــدف مه ــی از اه یک
ــن  ــی تری ــی از اصل ــون یک ــت چ ــوزش اس آم
موضوعــات صنعــت بیمــه اســت کــه بایــد بــا 
اجــرای صحیــح آن مهــارت هــای ایــن صنعت 

را بــه نســل بعــدی انتقــال دهیــم.

بنــدی  رتبــه  آخریــن  اســاس  بــر 
ســازمان  ســوی  از  شــده  اعــالم 
مدیریــت صنعتــی، بیمــه پارســیان 
ــر  همچنــان در بیــن صــد شــرکت برت
ایــران قــرار دارد.بــه گــزارش درآمــد ، 
ــا هــدف  ــت صنعتــی ب ســازمان مدیری
کســب وکار  فضــای  شفاف ســازی 
روشــن  تصویــری  ارایــه  کشــور، 
اقتصــادی  بنگاه هــای  جایــگاه  از 
مختلــف،  صنعتــی  گروه هــای  و 
بنگاه هــای  بیــن  رقابــت  گســترش 
ــودن  ــر نم ــور و علمی ت ــادی کش اقتص
ــه  ــران، رتب ــری مدی ــای تصمیم گی فض
ایــران  برتــر  شــرکت های  بنــدی 
و  بیســت  بــرای  را  در ســال 1۳99 
ــرد  ــالم ک ــی اع ــال متوال ــومین س س
و نــام بیمــه پارســیان همچنــان در 
میــان صــد شــرکت برتــر ایــران قــرار 
دارد.ایــن رتبــه بنــدی هــر ســاله 
ــذار در  ــزرگ و تاثیرگ ــای ب شــرکت ه

ــد  ــی کن ــی م ــور را معرف ــاد کش اقتص
ابتــدای  از  نیــز  پارســیان  بیمــه  و 
رتبــه  ایــن  در  تاکنــون  تاســیس 
بنــدی جــزو صــد شــرکت برتــر ایــران 
ــا  ــرار داشــته اســت.بیمه پارســیان ب ق
تکیــه بــر دانــش، نــوآوری و خالقیــت 
کارکنــان و نماینــدگان خــود و اتخــاذ 
ــد  ــمندانه رون ــب و هوش ــر مناس تدابی
رو بــه رشــد خــود را بــا قــدرت حفــظ 
ادامــه  مســیر  ایــن  در  و همچنــان 

داد. خواهــد 

ــتری  ــن مش ــوح زری ــماری »ل ــه آس ــرکت بیم ش
مــداری« جشــنواره ملــی یکصــد واحد مشــتری مدار 
ــل از  ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــه گ ــود کرد.ب را از آن خ
ــات  ــماری، هی ــه آس ــرکت بیم ــی ش ــط عموم رواب
داوران ایــن جشــنواه پــس از بررســی اقدامــات 
تکنیک هــای  بــا  آشــنایی  حــوزه  در  شــرکت 
ــوه  ــان، نح ــتریان و ذی نفع ــا مش ــل ب ــی تعام جهان
بــه کارگیــری ارتبــاط صحیــح بــا مشــتری، انعــکاس 
صــدای مشــتری در تامیــن نیازهــای تولیدکننــدگان 
و توزیع کننــدگان و بررســی جایــگاه حمایــت از 
شــرکت،  خدمــات  در  مصرف کننــدگان  حقــوق 

ایــن لــوح را بــه بیمــه آســماری تقدیــم کرد.شــرکت 
بیمــه آســماری کــه بــرای ششــمین ســال متوالــی 
توانســته ســطح یــک توانگــری مالــی را کســب کند، 
ــات  ــیوه خدم ــدی در ش ــوالت ج ــی تح ــه تازگ ب
رســانی بــه مشــتریان ایجــاد کــرده اســت. راه اندازی 
ــرای  ــن ب ــزات نوی ــتفاده از تجهی ــز CRM، اس مرک
ــه  ــز ارائ ــتریان و نی ــت مش ــزان رضای ــنجش می س
آمــوزش هــای تــازه بــه نماینــدگان و کارکنــان بــه 
منظــور افزایــش ســطح رضایتمنــدی مشــتریان، از 
ــی یکصــد  ــات است.جشــنواره مل ــن اقدام ــه ای جمل
ــل  ــی و تجلی ــرد معرف ــا رویک واحــد مشــتری مدار ب

از فعــاالن بنــگاه هــای تولیــدی، بازرگانــی و خدماتی 
و بــا حمایــت نهــاد ریاســت جمهــوری، شــورایعالی 
ــادی،  ــژه اقتص ــی و وی ــاری، صنعت ــق آزاد تج مناط
ــی  ــه، شــرکت مل ــور خارج وزارت صمــت، وزارت ام
صنایــع پتروشــیمی و ســازمان بیــن المللــی برنــد در 
مرکــز همایشــهای بین المللــی رایــزن برگــزار شــد.

کسب جایزه مدیریت مالی توسط بیمه نوین برای چهارمین سال پیاپی

سرعت ارایه خدمات مهمترین مزیت بیمه تعاون بیمه پارسیان همچنان یکی از صد شرکت برتر ایران

»لوح زرین مشتری مداری« به شرکت بیمه آسماری رسید
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رئیــس کل بیمــه مرکــزی، بــا اطمینــان از اینکــه فضــا 
را بــرای جــذب نمایندگی هــای بیشــتر شــرکت بیمــه 
تجارت نــو، بــاز تــر خواهــد کــرد گفــت: انتظــار مــی رود 
شــعبه بیمــه تجارت نــو در اســتان خوزســتان دســتکم 
600 نماینــده داشــته باشــد تــا بــا بازتــر شــدن فضــای 
کســب وکار، بیمــه تجارت نــو بتوانــد بیشــتر بــه پــرواز 
درآید.غالمرضاســلیمانی، درحاشــیه مراســم راه انــدازی 
ــو در اســتان  ــد شــعبه بیمــه تجارت ن ســاختمان جدی
خوزســتان،ضمن گرامیداشــت ایــام دهــه مبــارک فجــر 
ــد  ــرکت های جدی ــدازی ش ــا راه ان ــت: ب ــان داش اذع
بیمــه ای، رقابــت در صنعــت بیمــه بیشــتر خواهــد شــد 
زیــرا کــه شــرکت های جدیــد در تــالش خواهنــد بــود 

تــا بــه رشــد بیمــه تجارت نــو دســت یابنــد.

وی افــزود: شــرکت بیمــه تجارت نــو در ایــن ســال ها بــه 
ــرده  ــای ســرمایه گذاری اســتفاده ک ــی از فرصت ه خوب
ــه ســود دهــی  مطلوبــی هــم دســت یافتــه اســت. و ب

ــل بیمــه  ــزارش مدیرعام ســلیمانی اظهارداشــت: در گ
تجارت نــو، دو خصلــت مهــم وجــود داشــت کــه یکــی 
ســودآوری باالتــر از میانگیــن صنعــت بیمــه بــود. بــه 
طــور معمــول در بخــش بیمه گــری در ســطح جهــان، 
مثبــت 5 درصــد ســودآوری وجــود دارد هرچنــد کــه 
شــرکت هایی وجــود دارنــد کــه منهــای 5 درصــد زیــان 
می دهند.رئیــس کل بیمــه مرکــزی، ویژگــی دیگر بیمه 
ــرمایه گذاری  ــای س ــری از زمینه ه ــو را بهره گی تجارت ن
در بازارســرمایه دانســته و توضیــح داد: بیمــه تجارت نــو 
بــا انتقــال بــه موقع منابــع مالی خــود به بــازار ســرمایه، 
ســود دهــی مطلوبــی را بــرای ســهامداران خــود رقــم 
ــاالی شــرکت بیمــه  ــه پتانســیل ب ــن ب زد.وی همچنی
ــه  ــوان وحرف ــای ج ــری از نیروه ــو در بهره گی تجارت ن
ــه از  ــی ک ــت مدیران ــت: موفقی ــرده و گف ــاره ک ای اش
ــد،  ــره می گیرن ــود به ــرکت های خ ــوان در ش ــراد ج اف
تضمیــن شــده بــوده و درحــال حاضــر هــم جوانگرایــی 
در صنعــت بیمــه یــک ارزش است.ســلیمانی بــا اشــاره 
ــت:  ــان داش ــو، اذع ــه تجارت ن ــاری بیم ــان تج ــه نش ب
ایــن نــام، بــه معنــای فعالیتــی جدیــد بــوده و از زمانــی 

کــه بیمــه تجارت نــو فعالیــت خــود را کلیــد زده، زمــان 
چندانــی نگذشــته اما رشــد این شــرکت بیمه ای بســیار 
بــاال اســت و انتظــار مــی رود کــه ســایر شــرکت ها هــم 
همیــن مقــدار ســود دهــی را محقــق ســازند.به گفتــه 
رئیــس کل بیمــه مرکــزی، بهتریــن محصــول تاثیرگذار 
در رشــد صنعــت بیمــه، بیمــه نامــه زندگــی اســت زیرا 
تعهــدات ایــن نــوع بیمــه نامــه 10 تــا 15 ســاله بــوده و 
منابــع مالــی آن را می تــوان در بــازار ســرمایه، ســرمایه 
گــذاری کرد.ســلیمانی در بخــش دیگــر از ســخنان خود 
ــازار ســرمایه اشــاره داشــته و گفــت:  ــه مزیت هــای ب ب
بــازار ســرمایه بــرای شــرکت های بیمــه ای یــک فرصــت 
ــن  ــه ای ــد ب ــوده و شــرکت های بیمــه ای بای ــوب ب مطل
ســمت حرکــت کننــد.وی بــا ابرازخرســندی از افتتــاح 
ــو در اســتان  ــد شــعبه بیمــه تجارت ن ســاختمان جدی
ــدازی  ــوه راه ان ــره ای از نح ــر خاط ــه ذک ــتان، ب خوزس
ــار  ــه چه ــرد ک ــنده ک ــو، بس ــه تجارت ن ــرکت بیم ش
ــر  ــذاری غدی ــرمایه گ ــه در س ــی ک ــل، زمان ــال قب س
مدیرعامــل بــوده، نســبت بــه ســرمایه گــذاری شــرکت 
فرعــی غدیــر در ایجــاد یــک شــرکت بیمه ای)تجــارت 
نــو( تردیــد داشــته امــا اکنــون، بــا گذشــت 4 ســال از 
موفقیــت هــای تجارت نــو، از تصمیمــی کــه آن زمــان 

اتخــاذ شــده، ســرافراز اســت.

سود دهی عملیات بیمه گری تجارت نو در تراز شرکت های جهانی است

بیمــه آســیا جــزو شــرکت هــای بیمه خــوب، بــاارزش، 
چابــک، چــاالک و پربــازده در ارائــه خدمــات بیمــه ای 
بــه مــردم اســت و بــه عنــوان یــک شــرکت معتبــر و 

برنــد شــناخته مــی شــود.
بــه گــزارش درآمــد ، دکتر ســلیمانی، رییــس کل بیمه 
مرکــزی در آییــن افتتاحیــه ســاختمان شــماره هفــت 
بیمــه آســیا بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و 
لــزوم ارائــه خدمــات خــوب بیمــه ای بــه مــردم و ایجاد 
رضایتمنــدی، گفــت: ســاختمان و تجهیــزات جدیــد، 
ابــزاری اســت کــه مــی توانــد در ارائــه خدمــت بهتــر 
بــه مــردم مــورد اســتفاده قــرار گیرد.رییــس کل بیمــه 
ــاز  ــان نی ــه درم ــن موضــوع ک ــح ای ــا تصری ــزی ب مرک
اولیــه کشــور و جــدی اســت، اظهــار داشــت: حرکــت 
بیمــه آســیا در تمرکــز بیمه هــای درمان در ســاختمان 
ــه نشــاندهنده  شــماره هفــت بســیار خــوب اســت ک
نــگاه تخصصــی مدیــران آن بــه مقولــه درمــان اســت.

دکترســلیمانی بــا اظهــار خوشــحالی از تســویه بیمــه 
آســیا بــا بیمارســتان هــا در مــدت زمــان کمتــر از دو 
هفتــه، بیــان داشــت: تســویه بــه موقــع شــرکت بیمــه 
آســیا بــا بیمارســتان هــا و پرداخــت هــای هزینــه های 
آنهــا، خدمــت بــه بیمــه گذارانــی اســت کــه از خدمات 
درمانــی اســتفاده مــی کننــد و موجــب رضایتمنــدی 
آنــان از بیمــه آســیا  و صنعــت بیمــه کشــور می شــود.

صحیــح  فعالیــت  مرکــزی  بیمــه  کل  رییــس 
و درســت شــرکت هــای بیمــه در دو حــوزه 

ــروعیت  ــب مش ــان را موج ــث و درم ــخص ثال ش
ــه کشــور  ــت بیم ــه صنع ــت بخشــیدن ب و مقبولی
ــدم  ــلیمانی ع ــه دانســت.دکتر س در ســطح جامع
آشــنایی مــردم بــا قوانیــن و مقــررات بیمــه ای را 
یکــی از مشــکالت صنعــت بیمــه کشــور برشــمرد 
ــه  ــای بیم ــرکت ه ــزی و ش ــه مرک ــت: بیم و گف
ــگ  ــت فرهن ــی در جه ــا تمهیدات ــت ب ــی بایس م
ســازی بیمــه در جامعــه حرکــت کننــد کــه 
ــی در صنعــت کشــور خواهــد  ــرات بســیار خوب اث
از  پرهیــز   ، مرکــزی  بیمــه  داشــت.رییس کل 
ــان  ــای درم ــه ه ــژه در بیم ــه وی ــکنی ب ــرخ ش ن
را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار داشــت: ارائــه 
نــرخ فنــی در عیــن رقابــت بایــد منطقــی باشــد 

و شــرکت هــای بیمــه بــا ارائــه نــرخ هــای فنــی 
ــار  ــارت، دچ ــت خس ــان پرداخ ــی، در زم منطق
مشــکل نشــوند. بیمــه مرکــزی درخصــوص نــرخ 
فنــی غیرمنطقــی بــه طــور حتــم ورود مــی کنــد.

دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه کارکنــان خــوب و 
ــت:  ــیا، گف ــه آس ــرکت بیم ــه کار در ش ــلط ب مس
ــه ســمت  ــد ب شــرکت هــای بیمــه در نهایــت بای
الکترونیکــی کــردن فعالیــت هــای خــود حرکــت 
ــور در  ــه کش ــت بیم ــت صنع ــی بایس ــد. م کنن
کنــار ســایر ســازمان هــای حــوزه درمــان در ارائه 
خدمــات آنالیــن درمــان آمادگــی کامــل داشــته 
تصریــح  بــا  مرکــزی  بیمــه  کل  باشــد.رییس 
ــه  ــد ب ــی توان ــیا م ــه آس ــه بیم ــوع ک ــن موض ای
ــردن  ــی ک ــرو در الکترونیک ــرکت پیش ــوان ش عن
ــا  ــت: ب ــان داش ــد، بی ــل کن ــان عم ــش درم بخ
الکترونیکــی کــردن فعالیــت بــه ویــژه در بخــش 
درمــان مــی توانیــم نظــارت و کنتــرل بیشــتری 
پرداخــت خســارت  و جلــوی  باشــیم  داشــته 
هــای غیرواقعــی را بگیریم.دکتــر ســلیمانی در 
ــا  ــت ه ــردن، فعالی ــی ک ــزود: الکترونیک ــه اف ادام
ــی  ــم م ــا را ک ــه ه ــد، هزین ــی ده ــعه م را توس
ــش  ــم در بخ ــی توانی ــای آزاد م ــد و از نیروه کن
هــای دیگــر اســتفاده کنیــم. هــم چنیــن در 
ــا  ــی ب بخــش درمــان مــی توانیــم همــکاری خوب

ــیم. ــته باش ــه ای داش ــای بیم ــتارتاپ ه اس

بیمه آسیا یک شرکت بیمه ای چابک، چاالک و پربازده است

اخبار بانک و بیمه


