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آفتی به نام جدل های سیاسی

سالهاست در کشور ما موضع گیری مسئوالن در برابر یکدیگر 
به معضلی اساســی تبدیل شــده و متاســفانه آفت آن دامنگیر 
بســیاری از بخش های مختلف اعم از جامعه و اقتصاد اســت. 
در این بین مردم از این سوء گیری ها آسیب جدی تر می بینند 
و شــاید بی تدبیری های شــکل گرفته آثاری طوالنی مدت بر 
رونــد زندگــی مردم ایجاد کند. عملکرد بد و چرایی بســیاری 
از موضوعــات کــه راه حل آن در خودش نهفته اســت منبعث 

از اقرار به شکســت اســت که بدان بی توجهی می شــود. متاسفانه طی هفته 
گذشــته مناطق غربی کشــور دچار بحران گردید و حادثه غم انگیزی زلزله 
جــان هموطنانمان را گرفت. مســکن مهر یکــی از پروژه هایی بود که بدو از 
کارشناســی الزم در دولت نهم  کلنگ آن زده شــد. مســکنی که به عقیده 
بســیاری از کارشاســنان بدون توجه به زیرســاخت های الزم رونداجرایی به 
خود گرفت و بســیاری از منابع کشــور را بلعید. این در حالی بود که این پروژه 
در زلزله اخیر نشــان داد که نه تنها کارشناســی نشده بلکه بالی جان بسیاری 
اســت که حســرت خانه دار شــدن داشــتند.  اما طی هفته های پس از حادثه 
غمبار زلزله غرب کشور بسیاری از مسئولین در قامت دفاع از ساخت مسکن 
مهر برآمدند و بســیاری نیز دربرابر این ســخنان به انتقاد پرداختند. متاسفانه 
در هم تنیده شــدن سیاســت با بســیاری از موضوعات طی یکماه اخیر خود را 
نمایان ســاخت و مســئولین به جای کالبدشــکافی آنچه که در آینده احتمال 
روی دادنش اســت تنها نبش قبر کردند و از تریبون های رســمی به یکدیگر 
تاختند. این در حالی است که بسیاری از این مسکن ها در نقاط مختلف کشور 
وجود دارد و مردم فارغ از خطرات احتمالی آینده به ناچاردر آن سکنی گزیده 
اند.  شــهامت اقرار به اشــتباه و پیشــگیری از حوادث آتی تنها چیزی بود که 
در ســایه امدادرســانی به زلزدگان رنگ باخت. اما جنگ زرگری بین برخی 
مســئولین همچنان ادامه دارد و نگاه واقع بینانه و اعتراف به شکســت تنها 

نکته ای بود که در مصیبت اخیر زلزله وجود نداشــت.
مسئولین باید بدانند که ممکن است هر لحظه در نقاط مختلف کشور اتفاقی 
مشــابه غرب کشــور روی دهد. پیشگیری همیشه بهترین راهکار بوده و امید 
است که تدبیرها جای خود را به منازعات سیاسی اخیر دهد تا بیش از این در 
برابر آســیب های آتی متحمل ضرر و از دســت دادن جان عزیزانمان نباشیم. 
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»هر دو هفته یکبار«، قرار جدید دیدارهای ســران ســه قوه است. روسای 
قــوای مجریــه، قضاییه و مقننه هربار میزبانی جلســاتی را برعهده دارند 
کــه تــا پیش از این هر چند ماه یکبار برگزار می شــد. کم توجهی به نظم 
برگزاری جلساتی که با وجود اختالفاتی که بعضا بین سران سه قوه شکل 
می گرفت، بهترین روش برای حل مشکالت موجود بود؛ سبب شد تا این 
اختالفات به فضای رسانه ای درز پیدا کند. همین عارضه آنان را به انجام 
همان تصمیم گذشــته وادار کرد؛ تصمیمی که در ســال 88 اتخاذ شده بود 

اما در ادامه کار با وقفه هایی روبه رو  شــد.
آبان ماه ســال 88 یعنی درســت همان زمان که اختالفات بین روسای قوا 
هنوز شــکل جدی به خود نگرفته بود، نخســتین جلســه سران سه قوه به 
میزبانی آیت اهلل هاشــمي شــاهرودي، رییس وقت قوه قضاییه برگزار شد. 
آنچه که در آن جلســه مقرر شــد، برگزاری هر ماه یکبار این جلســات بود 

که البته با ورود آیت اهلل آملی الریجانی به قوه قضاییه، با فواصل کمتری 
هم برگزار می شــد. آنگونه که از آن پس جلســات ماهانه به هر دو هفته 
یك بار رســید تا از ورود اختالفات احتمالي بین ســران قوا جلوگیري کند.

اما عمر این تصمیم تنها به همان سال 88 قد داد. از سال 89 که اختالفات 
بین ســران قوا، در حال شــکل گیری بود، وقفه ای 5 ماهه در برگزاری این 
جلســات ایجاد کرد. اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها، عدم  ارســال 
مصوبــات دولــت به مجلــس و اعالم صریح عدم اجــراي برخي قوانین 
مصوب مجلس که به تایید مجمع تشــخیص مصلحت نظام رســید، از 
جمله مواردي بودند که فاصله جلسات سران سه قوه را زیاد کرد. هرچند 
در این میان عنوان مي شــد که جلســاتي هم به صورت خصوصي برگزار 
شــده که رســانه ها از آن خبردار نشــده اند اما اصل اختالف بین سران سه 
قوه را نمي شــد کتمان کرد. آنان از هر فرصت رســانه اي اســتفاده کرده و 

ضیافت دیدو بازدید سه قوه برای حل مشکالت اقتصادی

پایان متلک پرانی از 
تریبون های رسمی

رضوانه رضایی پور
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بي محابا از اختالفات مي  گفتند. این رویه تا پایان دوره ریاســت محمود 
احمدی نــژاد بر قوه مجریه ادامه یافت.

با آمدن حســن روحانی به پاســتور، سران ســه قوه، که به نظر می رسید 
می توانند با یکدیگر وارد تعامل     شــوند، عمال توانســتند در ســه سال اول 
زمامــداری حســن روحانی، یکدیگر را -تقریبــا فصلی یکبار- مالقات 
کنند. چهارمین ســال ریاســت حسن روحانی بر قوه مجریه اما همزمان 
شــد با وقوع اختالفاتی بین روســای قوا که از دید رســانه ها پنهان نماند. 
البتــه اینبــار هــم اثری از رییس قوه مقننه در بین اختالفات نبود و عمده 

اختالف نظرها بین حســن روحانی و آملی الریجانی بروز میافت.
اختالفات آنان از متن مذاکرات هســته ای آغاز شــد، بحث بر ســر کوتاه 
آمدن یا نیامدن در برابر کشــورهای گروه 1+5 بعدها به چالشــی درباره 
تفاوت قرائت از قانون اساســی بدل شــد. پرونده بابك زنجانی مفســد 
نفتی- اقتصادی، ادعای کمك او به ســتاد انتخاباتی روحانی و حســاب 
بانکی رئیس دســتگاه قضا، فصل های بعدی این اختالفات را رقم زدند. 
این درحالی بود که همچنان از جلســه ســران قوا خبری نبود. مدتی بعد 
و با آغاز مناظرات انتخاباتی، باز هم طرح مســائلی در باب اقدامات 38 
ســاله دســتگاه قضا از سوی حسن روحانی، به اختالف دیگری دامن زد. 
اینجا هم خبری از جلسه سران قوا نبود و آنها باز هم رسانه ها را بهترین 

جــا برای مخاطب قرار دادن همدیگر دیدند.
برگزاری جلسات نوبه  ای، منظم و با فاصله  کم

روسای قوا باالخره پس از افت و خیزهای فراوان، دوباره تصمیم گرفتند 
تا جلسات سران قوا را از سر بگیرند تا شاید اینگونه، هم به راه حلی برای 
اختالفات خود برســند و هم اینکه بتوانند مســائل و مشکالت کشور را از 
طریق آن حل کنند. در واقع جلســاتی که از زمان روی کار آمدن دولت 
دوازدهم کلید خورد، به نوعی ســران قوا را از جدل رســانه ای با یکدیگر 
دور ساخت. پاییز امسال برای روسای سه قوه، فصل دید و بازدید شد تا 
آنان بدور از تریبون های رســمی که محلی برای حواله کردن کنایه  های 
هم به یکدیگر بود، به ضیافت یکدیگر رفته و به نوعی ســنگ  های خود 
را در جمعی ســه نفره وابکنند؛ آن هم ضیافتی که قرار شــد بطور منظم 

و با فاصله کم برگزار شــود.
8 آبان، میهمانی روسای قوا به میزبانی علی الریجانی رییس قوه مقننه 
برگزار شــد. در این نشســت ســه طرف، درباره مهم ترین مسائل کشور 
و منطقــه بــا هــم گفتگو و تبادل نظر کردنــد. از موضوع برجام گرفته تا 
شــرایط منطقه و از همه مهمتر مســائل و معضالت اقتصادی کشور. اما 
آنچه که در ســخنان پایان جلســه حســن روحانی مطرح شــد، تاکید بر 
برگزاری منظم جلسات سران قوا بود. او با بیان اینکه »معتقدم کشور در 
صورتی می تواند مســیر پیشــرفت و تعالی را به خوبی بپیماید که همه قوا 
و نیروهای کشور در کنار هم متحد و زیر نظر مقام معظم رهبری باشیم 
و بی تردید همفکری، رایزنی و هماهنگی سران سه قوه بسیار تأثیرگذار 
اســت و این مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود که جلســات روسای 
قوا بیشــتر تشــکیل شــود«، گفت: »ما امشب تصمیم گرفتیم که به طور 
نوبه ای، منظم و با فاصله های کمتر جلسه سران سه قوه را برگزار کنیم.«

حل مشکالت مردم؛ اولویت روسای سه قوه
دوازده روز بعــد و در تاریــخ 20 آبــان نوبت به رییس قوه قضاییه رســید 
که پذیرای روســای دو قوه دیگر شــود. در این جلســه نیز روسای قوا، به 
بحث در مورد معضالت اصلی کشــور پرداختند و در مهمترین بخش آن 
به مشکل سپرده گذاران موسسات مالی رسیدند. آیت اهلل آملی الریجانی 
که میزبانی این جلســه را برعهده داشــت، در خصوص جزییات برگزاری 
آن اینگونه گفت: »بحمداهلل این جلسات به صورت منظم برگزار می شود 
و هدف اصلی از این نشســت ها هماهنگی هر چه بیشــتر و نزدیك شدن 
دیدگاه ها برای حل مشــکالت مردم اســت.« رییس قوه قضاییه از لزوم 
همــکاری  بــا رییــس جمهوری نیز یاد کرد و گفــت: »گرچه بار اجرایی 
کشــور بر دوش دولت و رئیس جمهور محترم اســت اما قطعًا قوه قضاییه 
و مجلس باید در این مسیر به دولت کمك کنند زیرا بسیاری از کارهای 
مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی 
و مجلس شــورای اســالمی با دولت امکان پذیر نیست.« آملی الریجانی 
با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلســه روز 20 آبان ســران سه قوه، 
تصمیم گیری برای حل مشــکل ســپرده گذاران موسســات مالی بوده 
اســت، اظهار کرد: »در حال حاضر ما نباید صرفًا به دنبال مقصر باشــیم 
بلکه اصلی ترین هدف هر ســه قوه این اســت که مشکل سپرده گذاران 
حــل شــود یعنی به نحو مقتضی، اموال مــردم به آنان بازگردد و جبران 

خسارت صورت گیرد.«
اما در ســومین جلســه ای که در طی یك ماه گذشــته برگزار شد،  رییس 
جمهور میزبان برادران الریجانی در ساختمان پاستور بود. در این جلسه 
نیــز جــدای از بحث الیحه بودجه که جدیدترین موضوع مورد بررســی 
روســای قوا بود، باز هم مشــکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری 
مورد توجه قرار گرفت. حســن روحانی پس از پایان این جلســه در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: »وضع سپرده گذاران برخی از مؤسسات اعتباری 
که دچار مشــکل شــده بودند نیز در ادامه مباحث جلســات گذشته مورد 
بررســی قــرار گرفت؛ از جلســات پیش تصمیمات خوبــی در این زمینه 
اتخــاذ کــرده بودیم و ظرف هفته های گذشــته نیــز هماهنگی خوبی 
بوجود آمد و امیدوارم در ســایه هماهنگی امروز بین ســه قوه، برخی از 
مؤسســات دیگری که ســپرده گذاران آنها دچار مشــکل هستند بتوانند 
پولشــان را دریافت کنند و این در حالی اســت که اگر این هماهنگی ها 
 انجــام نمی گرفــت، طبــق روال عــادی اجرای آنها خیلــی طوالنی تر 

می شد.«
به نظر می رســد روســای سه قوه، عزم خود را برای ادامه دید و بازدیدها 
جزم کرده اند. آنها که این یك ماهه را با جلســات خصوصی منظم  پشــت 
ســر گذاشــتند، نه تنها دیگر به سراغ تریبون های خود برای طرح مباحث 
مختلف علیه یکدیگر نرفته اند بلکه این روزها به حل مشــکلی مشــغولند 
که یکی از معضالت جامعه اســت. حل مشــکالت اقتصادی و بخصوص 
ســرمایه گذاران موسســات مالی و اعتباری قطعا لذت بخش تر از شنیدن 
صدای اعتراضی روســای ســه قوه نســبت به عملکرد یکدیگر از پشت 

تریبون های رسمی است.



آسیبی که  بزرگ ترین پول پاشی قرن به اقتصاد ایران زد

ازچاله یارانه های غیر نقدی 
به چاه یارانه ها نقدی

زهرا علی اکبری
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 بررســی ها نشــان می دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا 
کنون هر ماه به طور متوسط بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان صرف 
پرداخت یارانه نقدی شده است این در حالی است که در همین دوره زمانی 
بودجــه تخصیص یافته بــرای اعتبارات عمرانی رقمی به مراتب کمتر از 
این مقدار را تشکیل می دهد.در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها تا پایان شــهریور ســال جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان 
بابت اعتبارات عمرانی در کشــور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به 
ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته اســت.تا کنون 81 یارانه 

45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران پرداخت شــده اســت.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آذر ماه ســال 1389 در دســتور کار قرار 
گرفت و هنوز تداوم دارد.نه مردمی که یارانه می گیرند، حالوت و شیرینی 
بابــت دریافــت این اعتبار هر ماهه زیر زبان خود احســاس می کنند و نه 

دولت، دلخوش به تداوم این روند اســت.

قیمت ها پیش از اجرای این طرح به افســانه ای دســت نیافتنی بدل شده 
و بســیاری معتقدند بازگشــت به گذشته، امری که میسر نیست، بهترین 
گزینه ممکن در این عرصه خواهد بود. اقتصاد ایران با اجرای این طرح 
از چالــه یارانه هــای غیــر نقدی به چاه یارانه ها نقدی افتاد و تالش برای 

بیــرون آمدن از آن همتی همگانی را می طلبد. 
 کاهــش اعتبــارات عمرانی  نســبت به یارانه نقــدی پرداختی به عقیده 
بسیاری از کارشناسان نشان دهنده اختاللی بزرگ در اقتصاد ایران است.

آمارها نشان می دهد همواره ایران با کمبود نقدینگی برای تامین اعتبارات 
عمرانی روبروســت؛ این امر به افزایش دوره تکمیل پروژه های عمرانی 
از یك ســو و باال رفتن قیمت تمام شــده این پروژه ها از ســوی دیگر 
منجر می شــود.همچنین کمبود اعتبارات عمرانی تهدیدی بزرگ برای 
سیاست ایجاد اشتغال در اقتصادی است که سالیان طوالنی از نرخ های 

دورقمی بیکاری رنج کشیده است.



یادداشت
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عوامل ایجاد فساد 
در اقتصاد

اقتصاد دولتی،رانت و مقاومت مدیــران میانی برای خصوصی 
ســازی عمده ترین عواملی اســت که سبب ایجاد فســاد در اقتصاد 
می شــود.اصلی ترین نکتــه ای که در خصوص فســاد اقتصادی یا 
بسترهایی که موجب فســاد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد 
می شــود، این است که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست یا قوانین 
و آیین نامه هــا را طوری تنظمی کرده اند که شــفافتی در آن ایجاد 
نمی شــود.به طور مثال یکی از مشــکالت امروز نظــام مالیاتی این 
اســت که به درستی مشخص نیســت که مودیان مالیاتی چه میزان 
درآمد دارند. از طرفی یکی از دالیلی که دهك های پردرآمد در کشور 
شکل می گیرد،نبود بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار 
مالیاتی بر دوش گروه های دیگر می افتد که مانع شــفافیت اقتصادی 
می شود.بسیاری از بنگاههای اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی 
سازی شفافیت کامل ندارندمشخص نیست بنگاههایی که واگذار شده 
اند،دولتی هستند یا خصوصی؛هرچند با اعداد می توان گفت که بیشتر 
دولتی هستند.از میزان بودجه کل کشور که یك هزار و  200 میلیارد 
تومان است،ســهم تولید ناخالص داخلی  یك 1.6 هزار میلیارد تومان 
است که این رقم نشــان می دهد بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در 
اختیار دولت است.بســیاری از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار 
گرفته اند،به بخش خصوصی واگذار شــده اند یــا آنکه 20 درصد از 
ســهام ممتاز آنها در اختیار دولت است؛سهام ممتاز به این معنی است 
که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می شود، در نتیجه شفافتی 
دراقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم کرده است.از 
طرفی نوع مجوزهایی که داده می شود،انحصار ایجاد کرده است، همه 
می دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار 
داده می شود؛ زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می آورد؛مثال 
همیــن ارزی که بانك مرکزی با دو نرخ اعالم می کند،هرکس بتواند 
به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد اســت دست پیدا کند به رانت رسیده 
است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به 
بازار آزاد ارزان تر است.روزنه های فساد به راحتی قابل شناسایی است 
با این حال بستن این روزنه ها صورت نمی گیرد؛مثال وقتی دولت اعالم 
می کند که قصد داریم شــرکت های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه 
دولت می بینیم که مقاومت هایی دیده می شــود.این مقاومت ها همان 
روزنه های فساد است.در شش برنامه توسعه ای رشد 8 درصدی و بهره 
وری 2.5 درصدی هدف گذاری شد،اما امروز می بینیم که بهره وری 
بنگاههای ما به نیم هم نمی رسد و طبیعی است که ریشه پایین بودن 
بهره وری فساد در اقتصاد اســت.وقتی به هر دلیلی سازمانی کارآمد 
نباشد،بهره وری مناسب نباشد،مســلم است که آن سازمان به دنبال 
بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه های خود را توجیه کند و این 
موضوع خود فسادزاست.  *کارشناس اقتصادی 

 درد بزرگ
 سابقه اعطای یارانه در اقتصاد ایران به اوایل قرن حاضر بر می گردد؛ سال 1311با تصویب 
قانونی تاســیس ســیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از کشــاورزان برای مقابله 
با کمبودهای احتمالی در دســتور کار قرار گرفت، چهار ســال بعد، در ســال 1315 تولید گندم 
به دلیل آب و هوای مســاعد زیاد شــد و قیمت گندم کاهش یافت، دولت وقت با قیمت باال 

گندم را از کشــاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شــهری گذاشــت.
تــا ســال 1389 امــا یارانه هــا نه نقدی که به صورت غیر نقدی بــه اقالم مد نظر دولت تعلق 
می گرفت.کاالهای اساســی و نیازهای اولیه مشــمول دریافت یارانه بودند.هر چند از اوایل 
دهه هفتاد بررســی طرح هدفمندی یارانه ها در دســتور کار دولت ها قرار داشــت، اما دولت 
دهم،ســردمدار اجرای این طرح شــد و در آذر ماه 1389 بود که رییس دولت وقت بر صفحه 
تلویزیون خبر اجرای این طرح را به ملت داد و آرزو کرد موعد خداحافظی ایران با مشکالت 

اقتصادی اش از راه رســیده باشد.
قصــه پرغصــه یارانه هــا امــا نه تنها با اجــرای این طرح به فاز آخر نرســید بلکه فرازی تازه 
یافت،پیچیده تر از قبل، با بحران هایی غیر قابل حل تر نســبت به گذشــته. ســنگ بنا کج 

نهاده شده بود. 
هر چند اعطای یارانه در دستور کار بسیاری از دولت ها،در آزادترین اقتصادها تا بسته ترینشان 
قرار دارد اما اعطای یارانه سراسری به تمام اتباع، به صورت مساوی در هیچ کشوری آزموده 
نشده است.ایران تنها کشوری است که در دوره ای نسبتا طوالنی نسبت به پرداخت یارانه های 

سراســری به تمامی جمعیت، از برخوردار تا نیازمند اقدام می کند.
تخطی از قانون

قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها قانونی 5 ساله باشد. طبق آرزوی تدوین کنندگان و تصویب 
کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در ســال 1394 از بحران های پیشــینش خداحافظی 
می کرد و در موقعیتی رقابتی و ســالم،  حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات 
می رساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در 
اولین ســال های دهه نود،  اقتصاد ایران یکی از ســخت ترین ســال های حیاتش را در 1394 

به نظاره نشست. 
تولیــد ناخالــص داخلــی در کنار قدرت خرید مردمی که حاال هــر ماه 45 هزار و 500 تومان 
دریافت می کردند، آب رفته بود.  یارانه ها نه تنها یار شاظر نبودند بلکه به بار خاطر بدل شدن. 
کم کم مبلغ 45 هزار و 500 تومان نه تنها تکافوی هزینه ناشــی از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی و یارانه ها را نمی داد بلکه فشار سنگینی را متوجه بودجه دولتی می کرد که اسالفش 
همواره کســری بودجه برایشــان نام آشــنایی بود.تورم سنگین رخ داده در سال های ابتدایی 

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کار خود را کرده و قدرت خرید را ســنگین نشــانه رفته بود.
سر تولید بی کاله ماند

بسیاری معتقدند سنگ بنا از همان ابتدا کج نهاده شد.قرار بود در قالب اجری قانون هدفمندی 
یارانه ها هم تولید و هم بخش ســالمت تغییراتی بنیادین را تجربه کنند اما هم ســر تولید بی 

کاله ماند و هم ســایر بخش ها.
از همــان ابتــدا تمرکــز بر توزیع یارانه نقدی در میان مردمی بود که نیازمندی برخی از آنها به 
یارانه در هیچ بانك اطالعاتی و آماری به اثبات نرسیده بود.  برگزیدن شیوه توزیع سراسری 
ســبب شــد حتی بســیاری از ایرانیان خارج نشــین که در این سال ها مهاجرت کرده بودند نیز 

مشمول دریافت یارانه شوند.
توزیع سراســری یارانه ها در حالی شــمع هفت ســالگی اش را فوت می کند که هنوز طرحی 
اجرایی برای پایان دادن به پول پاشی بزرگ قرن در اقتصاد ایران،که عوارضش در سال های 

پیش رو بیش از پیش آشــکار می شــود در دستور کار نیست.

هادی حق شناس*
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محمود جام ساز کارشناس اقتصادی می گوید:»قیمت ارز در اقتصاد ایران 
هیچ گاه بر اســاس واقعیات اقتصادی مشخص نشده است.«

محمــود جامســاز  در واکنــش به تغییرات نرخ ارز طــی هفته های اخیر 
می گوید: » مســاله قیمت ارز مســاله پیچیده ای است و شوک های ارزی 
که در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته سبب شده است کلیت اقتصاد تحت 

تاثیر قرار گیرد.«
 او با اشــاره به اینکه شــوک های ارزی تورم داخلی در ایران را باال برده 
و باعث شــده اســت قیمت تمام شده واردات افزایش یابد، گفت:» وقتی 
قیمت تمام شده کاالی تولیدی در کشور باال می رود، قدرت رقابت پذیری 
بــا نمونــه خارجــی نیز کاهش می یابد و بســیاری از کارخانه ها که توان 
واردات مواد اولیه با قیمت های باالی ارز و رقابت در این بازار را ندارند، 
بــه ناچــار با ظرفیت کمتر کار کرده و یا فعالیت خود را متوقف می کنند.«

 وقتــی درآمدهای نفتی افزایش یافت
 جام ساز به رشد قابل توجه درآمدهای ارزی ایران در سال های فعالیت 
دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت:» مشکالت ساختاری اقتصاد سبب 

شــد ایــران نتواند حتــی از فرصت تاریخی باال رفتــن درآمدهای نفتی 
استفاده ای کند و در نتیجه رشد درآمدهای نفتی با رشد تورم و افزایش 
قابــل توجــه نرخ ارز و واردات همــراه بود،  در کل می توان به تخصیص 
نابهینه منابع ارزی اشاره کرد چرا که متاسفانه اهداف سیاسی بر اهداف 

اقتصــادی و تامین رفاه اجتماعی در ایران تقدم دارد.«
او گفت:»تعیین دستوری قیمت ارز سبب شده است همواره این بحران،به 
عنوان بحرانی ســاختاری قد علم کند و هر چند ســال یك بار نیز شوکی 

ارزی ســبب بروز مشکل در سایر بخش ها شود.«
جام ساز به رشد 300 تا 350 تومانی قیمت ارز دولتی در هفته های اخیر 
اشــاره کرد و اظهار داشــت:» وقتی قیمت های دولتی افزایش می یابد، 
بازار نیز برای حفظ فاصله خود طبیعی اســت که مســیر رشــد را ادامه 
دهد و در نتیجه امروز شــاهد ماندگاری قیمت دالر در کانال چهار هزار 

تومانی هستیم.«
او با اشــاره به اینکه پیش از افزایش نرخ ارز از 3600 تومان برای چهار 
سال بازار ارز ثبات داشت، عنوان کرد:» این ثبات ناشی از تقاضای خردی 

محمود جام ساز مطرح کرد

ابتر ماندن 
پروژه های عمرانی 
به خاطره یارانه ها
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کــه در بــازار وجود دارد، بود نــه برای تقاضاهای کالن برای واردات که 
قیمت ها را افزایش دهد، البته شــرایط دیپلماســی کشــور از سوی دیگر 

زمینه را برای رشــد قیمت ها در بازار ارز فراهم کرد.«
وی در عین حال ناامیدی از به ثمر رســیدن برجام تحت تاثیر رفتارها و 
سخنان ترامپ و افزایش انتظارات تورمی را نیز در این امر دخیل دانست 
و با تاکید بر اینکه ســخنان ترامپ حتی مواضع کشــورهای اروپایی را 
تضعیــف کــرد، گفت:» هر چند ایران پایبندی خود را بارها و بارها اعالم 
کرده اســت، اما باید توجه داشــت اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و روابط 
نامطلوب ایران و عربســتان و مســائل اخیر لبنان نیز پیچیدگی بازار ارز 
ایــران را بیــش از پیش افزایش داده اســت.در عین حال عدم برقراری 
روابط بانکی ایران و نظام بین المللی ســبب شــده اســت هزینه تبادالت 

ارزی در ایــران بیــن 10 تا 20 درصد افزایش را تجربه کند.«
او گفت:»به قدرت رســیدن ترامپ در حال تغییر همه معادالت پیشــین 
است؛ بررسی ها نشان می دهد حجم دارایی های جهان 250 تریلیون دالر 
است و یك چهارم از این دارایی ها متعلق به آمریکاست.طبیعی است که 

وقتی قدرتی در این اندازه،  دست به تهدید بزند، اغلب کشورهای جهان 
ترجیــح می دهند حتما در مراودات با ایران احتیاط کنند.«

 شوک ارزی در راه است؟
 جام ساز در پاسخ به این سئوال که آیا شوک ارزی در راه است؟ گفت:» 

این احتمال می رود که شــوک ارزی در کشــور به وقوع بپیوندد.«
 او در جواب این پرسش که آیا شوک ارزی قابلیت پیشگیری ندارد، متذکر 
شد:»بی تردید با اتخاذ تدابیری این بحران قابل پیشگیری بوده و هست.«
 ایــن کارشــناس اقتصــادی در توضیح این مطلــب افزود:»به عنوان 
مثال سال هاســت دولت ها در ایران شــعار کوچك ســازی و واگذاری 
تصدی هایشــان بــه بخش خصوصی را می دهنــد، اما در عمل می بینیم 
حجم دیوان ســاالری نه تنها کاهشــی نداشته، بلکه دستخوش افزایش 

نیز شده است. «
 او با اشاره به اینکه 90 درصد بودجه جاری ایران صرف تامین هزینه های 
خانواده بزرگ دولت می شود، عنوان کرد:» در سه ماهه اخیر قیمت نفت 
نیز طبق آمار کاهش یافته اســت و همین امر خود نشــان می دهد با این 
حجم درآمدی نمی توان هزینه های خانواده بزرگ دولت را تامین کرد.«

وی ادامه داد:» دیوان ســاالری دولت از بزرگترین مشــکالت اقتصادی 
ایران است و مدیریت دولتی ظرفیت به سامان کردن اقتصاد ایران را دارا 
نیست. «جام ساز در پاسخ به این سئوال که تحریم ها در بروز اختالل در 
اقتصاد ایران تا چه میزان تاثیر داشت؟ گفت:» نمی توان تمامی تقصیرها 
را متوجه تحریم کرد؛ هیچ دولتی در جهان بروکراسی ای به بزرگی ایران 
ندارد.  دولت ایران بیش از سه میلیون نفر مهاجر را در خود جای داده که 
نسبت به جمعیت ایران رقمی بسیار باالست. در عین حال 400 هزار مدیر 
در دولت ایران حضور دارند که اغلب مدیرانی کارآمد و شایسته نیستند. 
در این شــرایط می بینید که بازدارنده هایی بیش از تحریم در کشــور ما 
وجــود دارند.«بــه گفته وی ژاپن با دو برابر جمعیت ما 330 هزار کارمند 
دولتی دارد، طبیعی است که این بروکراسی پیچیده خود فسادآور بوده و 

می تواند زمینه های بروز مشــکل را در ایران فراهم نماید.
او با اشاره به اینکه مهمترین اولویت دولت اقدام برای کوچك کردن دیوان 
ســاالری اســت؛تصریح کرد:»این اتفاق می تواند مشکالت اقتصادی 
ایــران را تخفیــف داده و از بروز بحران هــای ارزی و اقتصادی در آینده 

پیشگیری کند.«
یارانه ها زمینه ساز اختالل

او اعطای یارانه های نقدی  را یکی از زمینه های بروز اختالل در اقتصاد 
دانست و گفت:» متاسفانه اثرات منفی این طرح ها، خود را به فاصله دو 
سال از اجرا در اقتصاد اشکار کرد و هنوز اقتصاد گروگان این طرح است.«
 او یکی از مهمترین اولویت های ایران را بیکاری دانســت و یادآورشــد:» 
ســاالنه 500 هزار تحصیلکرده دانشــگاهی وارد بازار کار شده و از یافتن 
شــغل باز می مانند، از ســوی دیگر تولید ناخالص داخلی نیز باید افزایش 
یابد تا قدرت اقتصادی ایران تثبیت شود،  در چنین شرایطی می بینیم که 
یارانه ها هر ماه بخش مهمی از اعتبارات ایران را می بلعند اما پروژه های 

عمرانــی ابتر مانده و امکان اتمام را ندارند.«
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اگر دیپلماســي را هنر و فني بدانیم که عهده دار تأمین منافع ملي 
کشــور از طریق بســیج همه ابزارها و نیروهاي ملت است، در این 
صورت باید بپذیریم که اقتصاد باید مقدمات کار را فراهم کند و البته 
در شرایط صلح نیز مهمترین ابزار است. حتي در شرایط خصومت 
آمیــز نیــز ابزار اقتصادي و تجاري، حربــه مهمي در جهت تأمین 
اهداف دیپلماتیك خصمانه است.پیوند اقتصاد و دیپلماسی همیشه 
پیوند مبارکی بوده؛ارتباطی که به رشــد و توســعه کشورها منجر 
شده است.بنابراین اگر رشد تولید ناخالص داخلی هنر اول اقتصاد 
یك کشــور باشــد،حتما پیوند با دیپلماسی می تواند هنر دوم باشد.

 اقتصاد و تجارت، به همان میزان که در موقع تهاجم مورد استفاده 
قــرار مــي گیرنــد، در هنگام دفاع نیز ابزار مهمي هســتند. اما آیا 
وضعیت دیپلماســي اقتصادي ایران و به طور مشخص دیپلماسي 
تجاري ایران توانسته ظرفیت های اقتصادی کشور را پوشش دهد؟

پاسخ به این سئوال  روشن است؛ تناسبي میان افق هاي مطلوب و 
ظرفیت هاي ما با وضعیت دیپلماسي تجاري کشورمان وجود ندارد.
موانع کجاســت؟یکی از کمبودهای توســعه دیپلماســی تجاری  
رایزنــان بازرگانــي هســتند؛ تعداد رایزن های تجــاری ایران در 
کشــورهایی که امکان توســعه صادرات در آنها مهیاســت، زیاد 
نیســت.در بســیاری از کشورها اصال رایزن تجاری نداریم. این در 
حالي است که کشوری مثل کره جنوبي در 121 کشور جهان دفتر 
نمایندگي ســازمان توســعه تجارت و سرمایه گذاري کره جنوبي 
فعال دارد و فقط تعداد کارکنان مأمور و محلي این دفتر در تهران 
7 نفــر اســت. در حالي که ایران در کــره جنوبي حتي فاقد رایزن 
بازرگاني است.به رغم فشارهای سنگینی که در سالهای گذشته در 
زمینه های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به کشور تحمیل 
شده است، با این حال ایران توانسته دستاوردهای قابل توجهی در 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی کسب کند. از همین 
رو،کارشناســان توصیه می کنند که همکاری تیم اقتصادی دولت 
و دســتگاه دیپلماسی می تواند موجب بهبود فضای روابط تجاری 
ایران با دنیا شود و امروز نوبت بهره برداری از دیپلماسی اقتصادی 
است.اقتصاد ایران طي چند دهه گذشته وابستگي زیادي به نفت 
داشــته و تنها کاالهای صادراتی اش نفت و مشــتقات آن بوده،اما 
امروز بهترین فرصت است که با وجود نوسان قیمت های نفت،به 
هنر دیپلماســی توسل کرد.اگرچه برنامه ایجاد معاونت اقتصادی 

در وزارت امور خارجه در دستور کار قرار دارد،اما تسریع در اجرای 
آن  خواســت فعاالن تجاری و البته نیاز امروز اقتصاد ایران اســت.

از سویی نوسان در تراز تجاری ایران موضوعی است که باید مورد 
توجه قرار بگیرد.سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی انقالب 
مثبت شــد،اما در نیمه اول ســال مجددا منفی شد.این مثبت شدن 
تــراز تجاری بارقه امیــدی برای تجار و صادرکنندگان ایجاد کرد 
که می توان تراز تجاری را به نفع محصوالت صادراتی مثبت کرد.

واقعیت این است که  بدون رشد صادرات غیرنفتي، اداره کشور و 
پیشرفت آن امکانپذیر نیست. بنابراین دولت حتما باید بخش هاي 

اقتصــادي و بازرگاني نمایندگي هاي ایران را تقویت کند.
  ضرورت هاي د یپلماسي تجاري

یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در این رابطه 
می گوید:» ما با تمام شاخص های اقتصادی باید بتوانیم یك درصد 
از تجارت جهانی و منطقه ای را داشــته باشــیم. درســت است که 
تجــارت ما ضعیف اســت اما اتاق های مــا حتما باید بتوانند از این 
پتانسیلی که دارند استفاده کنند. ما باید خودمان را با امارات، قطر، 
ترکیه و این کشــورها مقایســه کنیم. البته در مقایســه با ترکیه و 
امارات، ما رتبه خوبی در سهولت کسب وکار در فضای بین المللی 
نداریم که بخشــی از این مســاله مربوط به آثار تحریم های گذشته 
است.«دیپلماســي اقتصادی وظیفــه دارد که امکان بهره جویي 
اقتصاد ملي را از این فرآیند به حداکثر برســاند. رایزنان بازرگاني 
که کارگزاران این دیپلماســي هســتند، وظیفه دارند که همه گونه 
خدمات کنســولي و غیر آن را به بازرگان ها و شــرکت های صنعتي 
و خدماتي کشور متبوع خود بدهند. همچنین وظیفه تسهیل روابط 
تجــاري و صنعتــي را بر عهده دارند. همانطور که شــاخص های 
ســهولت فعالیت اقتصادي در داخل کشورهاست، فعالیت و کسب 
وکار،جهــت گیري دیپلماســي بازرگاني ایرانــي باید معطوف به 
بهبود فعالیت و شــاخص کســب وکار برای بازرگانان ایراني در 
خارج از کشور باشد.ایران در دو دهه گذشته فرصت هاي مناسبي 
را براي حضور در اقتصاد کشــورهاي آســیاي میانه جدا شــده از 
اتحاد جماهیر شوروي و سپس عراق و افغانستان پیدا کرد بود که 
پس از حضور پرقدرت اولیه، به دلیل فقدان دیپلماســي تجاري، 
ظرفیت هاي اقتصادي ایران در این کشــورها از ســوي دیگران 

جایگزین شــد.بنابراین تا فرصت هست،باید حرکت کرد.

حلقه های مفقوده پیوند اقتصاد و سیاست چیست

موانع دیپلماسی تجاری ایران
نگار احمدی
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طبق تعریفی که ازشرکت دولتی در قانون محاسبات 
عمومی آمده هر شرکتی که 50 درصد سهام آن دولتی 
باشد، شرکت دولتی محسوب می شود. در حال حاضر 
شرکت های دولتی عهده دار وظایف حاکمیتی هستند 
و امور غیر انتفاعی را انجام می دهند. با این حال نظام 
حاکم برآنها درآمد- هزینه ای بوده و نحوه اداره این 
شــرکت ها اینگونه اســت که بر اساس درآمدی که 
کســب می کنند پس از کسر هزینه های خود موظفند 

ســود و مالیات دولت را بپردازند.
در قانون برنامه چهارم و پس از تفســیر جدید از اصل 44 قانون 
اساســی مقرر شد، با هدف ساماندهی شرکت های دولتی، وظایف 
حاکمیتی از وظایف تصدی گری تفکیك شود که این مهم محقق 
نشد؛ چرا که هدف قانونگذار این بود که شرکت های دولتی از نظر 

مالکیت، دولتی باشــند و نه وظایف تصدی گری!
همچنین مقرر شــد شــرکت های زیان ده در لیست واگذاری قرار 
گیرند و تنها شــرکت های ســود ده در جرگه دولتی ها باقی بمانند. 
برای این منظور شــرکتهای مادر تخصصی ایجاد شــدند تا زیر 
مجموعــه خــود را هدایــت و راهبری کنند تــا هم هدف دولت از 

واگذاری ها محقق شــود و هم شــرکتها به بهره وری برسند.

بــه مــرور در قوانین مختلف اعــم از قوانین برنامه 
و بودجــه و احــکام دایمی هــدف اصلی و فلســفه 
شــرکت های دولتی به محاق رفت. به شرکت های 
دولتی تنها بعنوان وســیله ای برای کســب سود و 
درامد برای دولت نگریســته شد و در چنین فضایی 
حل مســایل و مشــکالت انها برای تولید و بازدهی 

اخرین هدف دولت قرار گرفت. 
در این میان وضعیت شــرکت های سودده از جمله 
شــرکت های نفت و گاز متفاوت است.این شرکت ها برای سود ده 
شــدن نیاز به توســعه و گسترش فعالیت های خود دارند و چنانچه 
ایــن مــورد خاص مدنظــر قرار نگیرد از حالت ســود اوری خارج 
شــده و با شــرکت هایی ورشکسته مواجه می شویم که اداره چنین 

شــرکت هایی از عهده و توان دولت خارج است.
مشــکالتی چون حجــم مطالبات فراوان ناشــی از انبوه وظایف 
حاکمیتی، بدهی های ســنگین از بابت هدفمتدی یارانه ها، بدهی 
به بانکها و موسسات مالی، بدهی به خزانه دولت و. ...از سویی نبود 
نقدینگی کافی باعث شده در زمینه تجهیز امکانات برای گسترش 
و بهســازی دچار وقفه شــوند و نتوانند تولید خود را گسترش دهند.
بعنوان نمونه حجم ســنگین وظایفی که بر دوش شــرکت های 
گازی از جهت گازرســانی به شــهر ها و روســتاها گذاشته شده در 
کمبود نقدینگی و نیز عدم امکان صادرات به دلیل مشــکالت و 
موانــع سیاســی انهــا را در مضیقه قرار داده و نوع برخورد دولت با 

این شــرکت ها نیز مزید بر علت شده است.
احــکام و تبصره هــای جدیــد بــرای افزایش ســود دولت و نیز 
تحــت فشــار قــرار دادن آنها از جهــت افزایش هــای ناگهانی 
ســهم صــادرات و یــا نوع نــگاه دولت به شــرکتها از یك بنگاه 
 اقتصادی به بنگاه خیریه،باعث ورشکســتگی این شرکتها خواهد 

شد.
سوال اساسی این است که یك شرکت ورشکسته بیمار و ضعیف 
چه گرهی از مشــکالت دولت کنونی خواهد گشــود ؟! آیا وقت آن 
نرســیده که نوع نگاه به شــرکت ها در مجموعه دولت و ســازمان 
برنامه  و بودجه تغییر اساســی یابد و ســاختار معیوب بنا نهاده شده 

در شرکت های دولتی اصالح شود؟!
*کارشناس بودجه

چتر دولت بر سر ورشکسته های دولتی
سحرشقاقی*
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 ایستگاه آخر طال کجاست ؟

مونا مشهدی رجبی

 بــازار طــال هم مانند نفت تحت تاثیــر تحوالت ژیوپولتیك قرار دارد.به 
همین دلیل اســت که تنش های خاورمیانه زمینه را برای افزایش قیمت 

طــال در بازار جهانی فراهم کرد.
کویــن نــال، تحلیل گر بازار مالی در شــبکه خبری ســی ان بی ســی 
می گوید:»تنش هــای ژئوپولتیــك  را نمی توان از دنیای امروز جدا کرد و  
اقتصــاد دنیــا به این وضعیت عادت کرده اســت. این تحوالت که باعث 
ایجاد شــوک در اقتصاد می شــود هر روز بیش از قبل بازار را تحت تاثیر 

قرار می دهد.«
 حال ســوال این اســت که قیمت طال تا انتهای ســال جاری چه تغییری 
خواهد کرد؟ آیا باید انتظار افزایش قیمت طال را داشــته باشــیم یا اینکه 

بــازار در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند؟
مراکــز مطالعاتــی مختلفی اقدام بــه پیش بینی قیمت طال در بازار کرده 
اند. بانك گلدمن ســاکس متوســط قیمت هر اونس طال در بازار جهانی 
در ســال 2018 میــالدی را برابر بــا 1300 دالر اعالم کرد در حالی که 
مرکــز مطالعاتــی مالــی و اقتصادی بریتانیا  قیمت هــر اونس را برابر با 

1400 براورد کرده است.
در تمامی مطالعات فاکتور تحوالت ژئوپولتیکی لحاظ شده زیرا تحوالت 
ســریع ژئوپولتیکی موضوع امروز دنیا اســت. گستره قیمتی که برای هر 
اونس طال در بازار پیش بینی شــده اســت بین 1250 دالر تا 1400 دالر 
امریکا اســت و قیمت نهایی بســتگی به اوضاع اقتصادی دنیا، وضعیت 

بازار نفت و ســهام و دالر و حتی نرخ بهره در کشــورهای صنعتی دارد.
 ارتبــاط طال با ارزش دالر

ارزش دالر تاثیــر زیــادی روی بازار طــال دارد. در حالت کلی زمانی که 
ارزش دالر در بــازار افزایــش می یابــد و اقتصاد امریکا در وضعیت رونق 

اســت، ارزش طال دربازار جهانی تنزل پیدا می کند.
سی ان بی سی در این زمینه نوشته است:»طال و دالر هر دو منبع حفظ 
ارزش هســتند؛ در واقع می توان این دو کاال را،  کاالی جانشــین دانست 
به همین دلیل افزایش قیمت یکی می تواند زمینه را برای کاهش تقاضا 

بــرای دیگــری و افت ارزش ان در بازار جهانی فراهم کند.
ارزش دالر هم بسته به سیاستهای داخلی  امریکا،  اوضاع اقتصادی این 
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یادداشت

لزوم توجه 
به بخش  خصوصی

بــا توجه به برنامه هایی که وزرای اقتصادی به مجلس ارائه 
دادند توجه دولت دوازدهم به بخش خصوصی بیشــتر شده 
است. از سوی دیگر دولت یازدهم با عملکرد درست توانست 
اقتصــاد کشــور را که از ریل خارج شــده بــود را مجدد به 

مسیرش باز گرداند.
در حــال حاضــر برای پویایی بیشــتر اقتصــادی فعاالن 
اقتصــادی اعــالم آمادگی کردند، لذا انتظــار داریم که در 
اجرای فعالیت های خودشــان از بخش خصوصی اســتفاده 
کننــد. انتظــار داریم که هدفگذاری هایی که در دولت انجام 
می شــود در هر مرحله با پارلمان بخش خصوصی مشــورت 
صــورت گیرد. در گذشــته در هیات نماینــدگان، برخی از 
وزرا حضــور پیدا می کردند و بخش خصوصی می توانســت 
خواسته های خود و انتظارات خود را به طور کلی مطرح کند. 
اما باید این نوع جلســات بیشــتر شود. به طوری که تعامالت 
بین بخش خصوصی و کابینه دولت افزایش پیدا کند، توسعه 

کشــور آسان تر و سریع تر انجام می گیرد.
نهادهای مســئول از نظر سیاســت گذاری، اجرا و نظارت 
در یك پازل مشــترک هســتند. مشارکت باید بین نهادهای 
اقتصــادی صورت بگیرد و بین این نهادها باید تعامل انجام 
شــود. باید در هر چهار مورد، سازمان برنامه، بانك مرکزی، 
وزارت اقتصــاد یــا وزارت صنعت اصالحات صورت بگیرد و 

نظارت کنترل بین آن ها وجود داشــته باشد. 
اولویــت وزارت اقتصــاد در درجــه اول واگذاری اقتصاد به 
مردم اســت. اعتدال در اقتصاد خواســته مردم است. جذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی، رونق تولید و ایجاد اشــتغال 
باید در اولویت اصالحات اقتصادی کشور باشد. دولت تدبیر 
و امید آسیب های زیادی را تحمل کرده است و با آسیب های 

زیادی رو به رو است.
بــا توجه به برنامه های وزیر اقتصاد باید به ســمت افزایش 
ظرفیــت تولیــد رفت به طوری که اشــتغال به وجود آید و 
ســپس ثروت ایجاد شــود. من فکر می کنم آقای کرباسیان 
 بایــد با تنظیم سیاســت ها هماهنگــی میان نهادها را ایجاد

 کند.

کشور و تحوالت  بازارجهانی دارد. در صورتی که این تحوالت به ضرر بازار دالر باشد، قیمت 
طال رشد می کند و وقتی این تحوالت به نفع بازار دالر باشد، قیمت طال کاهش پیدا می کند.«

ارتباط نفت با طال
 طال را می توان منبع اصلی حفظ ارزش در دنیا دانســت به این معنا که در زمان بحران های 
اقتصــادی اغلــب  مــردم اقدام به خرید طال می کنند تا از این طریق بتوانند ارزش منابع مالی 

و دارایی هــای خود را حفظ کنند.
مطالعات نشــان می دهد زمانی که قیمت نفت در دنیا باال می رود،  هزینه های کشــورهای 
مصرف کننده که اغلب بزرگترین اقتصادهای دنیا هســتند بیشــتر می شــود و به دنبال آن 
سرعت رشد اقتصادی تنزل پیدا می کند. در این شرایط  قیمت طال هم رشد می کند. در واقع 
افول اقتصادی دنیا و کاهش ســرعت رشــد اقتصادی دنیا زمینه را برای بحرانی شــدن اوضاع 

و افزایــش قیمت طال فراهم می کند.
 ارتباط  طال با نرخ بهره

جیمز اســتیل تحلیل گر بانك اچ اس بی ســی می گوید:»در زمانی که نرخ بهره بانکی در 
امریکا رشــد کند، کشــورهای صنعتی به تدریج افزایش نرخ بهره بانکی را اغاز خواهند کرد. 

در این شــرایط  قیمت طال در بازار جهانی تنزل خواهد یافت.«
به نظر می رســد فدرال رزرو امریکا در نظر داشــته باشــد افزایش نرخ بهره بانکی را به کندی 
انجام دهد و این سیاســتی اســت که به نفع بازار طال اســت. از نظر من در صورتیکه فدرال 
رزرو در ســال 2018 میــالدی حداقــل دو بــار نرخ بهره بانکــی را افزایش،  قیمت هر اونس 
طالدر بازار جهانی به مرز 1250 دالر تنزل خواهد یافت، ولی اگر  این سیاســت اجرا نشــود 

قیمــت در مرز 1400 دالر باقی خواهد ماند.
 بنابراین قیمت طال در ســال 2018 میالدی در صورتی که تحولی غیر قابل پیش بینی در 

بــازار اتفــاق نیفتد بین 1250 تا 1400 دالر امریکا خواهد بود. 

رضا پدیدار
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بر اســاس گزارش های منتشــر شــده از ابتدای امســال تاکنون، میزان 
واردات به ایران از کشــورهای آمریکا، انگلســتان و فرانسه)طرف های 
مذاکــره بــا ایران در گروه 1+5 و برجام( با رشــد و افزایش 15 درصدی 
همراه شده است.با نیم نگاهی به ضریب واردات از سه کشور مذکور در 
امســال و مقایســه آن با میزان واردات در نیمه نخســت سال 94،  ابعاد و 
زوایای هر چه بیشــتری از این افزایش واردات، نمایان می شــود. طیبق 
آمار، ضریب واردات از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه به ترتیب2، 

2/5 و 4برابر شده است.
اگرچه در نگاه اول، آمار و ارقام مذکور، موید حصول گشــایش هایی در 
عرصه اقتصادی کشــور و مناســبات ایران با جامعه بین المللی است، اما 
با عمیق تر شــدن در این روند، متوجه خســاراتی خواهیم شد که در میان 

مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد کشــور نخواهد بود.
بدون تردید یکی از پایه ها و ارکان اساسی حصول اهداف از پیش تعیین 
شــده در ارتبــاط با اقتصاد مقاومتی به حمایــت از تولید داخلی معطوف 
می شــود، حمایتی که مســتلزم اِعمال مدیریت هوشمندانه واردات است 
و افزایش میزان واردات از کشــورهای مذکور، اخباری نوید بخش مبنی 

بر لحاظ شــدن چنین رویکردی به نظر نمی رسد.
از ســوی دیگر، مشــخص نیست در شــرایطی که رهبر معظم انقالب به 
صراحت بر ضرورت اجتناب از واردات کاال از کشور آمریکا، تاکید ورزیدند، 
بر چه مبنا و اصولی،کاالهای وارداتی از این کشــور نه تنها قطع نشــده، 

بلکه با رشــد و افزایش هر چه بیشــتر نیز همراه شده است.
آن چنان که آمار گمرک نشــان می دهد؛ از نیمه نخســت ســال 1394 
تاکنــون، واردات کاال از ایــاالت متحــده )از حیث ارزش دالری( 115 
درصد افزایش پیدا کرده و از منظر وزن و ُتناژ نیز شاهد رشد 24 درصدی 

واردات می باشیم.
این اعداد و ارقام، در ارتباط با کشــورهای انگلســتان و فرانسه که هر دو 
از ســابقه خوبی در تعامل با ایران برخوردار نیســتند نیز با افزایش همراه 
بوده است.محمد صادقی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی،  با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر کارآمد و مقتضی 
برای مدیریت واردات و کاهش هر چه بیشتر آن، اظهار کرد: بدون تردید 
نمی توان مرزهای کشور را مسدود کرد و واردات کاال را به صورت کامل 
و قطعی به صفر رســاند، اما این واقعیت نافی لحاظ  کردن برنامه ریزی 

دقیق و نیاز ســنجی شده در امر واردات نیست.
وی افزود: هدف اصلی از برجام، ارتقای توان اقتصادی کشور و افزایش 
و تقویت بنیه آن بوده، اما به نظر بنده افزایش واردات، امری نیســت که 

در قالــب و ظرف هدف مذکور بِگنَجد.
صادقی تصریح کرد: انتظار می رود در ســالی که از ســوی مقام معظم 
رهبری به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال مزین شــده، این امر به نحو 
شایســته و ســازنده ای فراهم شــود که به طور قطع رشد و سیر صعودی 

آمار واردات به معنای حرکت در چنین مســیری نیست.
کارشــناس اقتصادی گفت: امید آن می رود، سیاســت ها و رویکردها در 
راســتای مقاوم ســازی و ارتقای ضریب امنیت اقتصادی کشــور تدوین 
و طراحــی شــود و یکــی از وجــوب این امر را بایــد در مدیریت واردات 

جستجو کرد.
ســفارت خانه های ایران، قادر به تامیــن زمینه الزم برای 

صادرات در بازارهای هدف نیستند
عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در 
این خصوص اظهار کرد: واردات باید در مقابل صادرات باشــد و به واقع 

ضریب واردات از غرب، شیرازۀ اقتصاد َامن را نابود می کند

 ۳ کشور زیر ذره بین مجلس!

ناصر رمضانی



15 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره22 / آبان ماه 1396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

انتظار می رود در راســتای حصول تعادل الزم میان واردات با صادرات، 
برنامه ریزی های مربوطه تدوین و طراحی شود.وی در گفتگو با رسانه ها 
با اشاره به نگران کننده بودن رشد و افزایش واردات از سه کشور اشاره 
شــده می افزاید: کمیســیون ذی ربط در مجلس شورای اسالمی در این 
ارتبــاط ورود خواهــد کرد، زیرا واردات کاال باید بنابر شــرایط اقتصادی 
کشــور،کنترل و مدیریت شــود.اکبریان معتقد است نباید به بهانه عادی 
شــدن روابط سیاســی و تجاری، بدون دلیل موجه،کاالهایی که امکان 
تولید مشــابه آن در داخل کشــور وجود دارد، روانه بازارهای ایران شوند.

رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی در ادامه به 
نکتــه ظریــف دیگری نیز اشــاره می کند که به زعم وی به ناکارآمدی و 
ضعف برخی ســفارت خانه های ایران در جذب فرصت های اقتصادی در 
بازار کشــورهای هدف بــاز می گردد.اکبریان در این خصوص می گوید: 
عدم آشنایی کافی سفارت خانه های ایران به مسائل اقتصادی و در نقطه 
مقابل، برنامه ریزی کشورهای خارجی، زمینه ورود آنها را به بازار کشور 
ما فراهم می سازد.وی مناسبات تجاری و اقتصادی میان ایران و ترکیه را 
نمونه ای از فقدان برنامه ریزی از سوی کشور ایران قلمداد می کند و با 
اشاره به برابر بودن شرایط اقتصادی میان دو کشور مذکور، واردات ده ها 
برابری از ترکیه را مصداق این بی برنامگی عنوان می کند.دارو، مواد اولیه 
و تجهیزات نفتی، عمده محصوالت وارداتی از انگلستان استامیرهوشنگ 
امینی، دبیر اتاق بازرگانی مشــترک ایران و انگلستان در تشریح جزئیات 
واردات محصوالت از انگلســتان به خبرنگاران می گوید: دارو، مواد اولیه 
و تجهیــزات نفتــی، بخش اصلی واردات کاالها و محصوالت تولیدی از 

بریتانیــا را به خود اختصاص می دهد.
وی می افزاید: مراودات بانکی میان دو کشور، مانع حصول رونق مبادالت 

اقتصادی میان دو کشــور بوده، اما با این وجود انگلیســی ها در این زمینه 
موفق تر از ما عمل کرده اند، زیرا در دوران پســابرجام، با برنامه ریزی 

وارد بازار کشــور ما شده اند.
محمــد رضا منصوری، عضو کمیســیون صنایــع و معدن مجلس نیز در 
خصوص افزایش واردات از سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان می گوید: 
بخشی از این واردات ریشه در محدودیت های گذشته دارد و ما به ازای 
بخشــی از پول نفت ایران، کاال وارد بازار کشــور شده و به نظر نمی رسد 

اقالم وارداتی بصورت مســتقیم وارد ایران شده باشند.
وی می افزاید: البته بررســی اقالم و کاالهای وارد شــده، موید افزایش 
نوعی از تجملگرایی در جامعه اســت و متاســفانه این امر به عامل ســوء 

اســتفاده عده ای از واردکنندگان مبدل شده است.
منصوری معتقد اســت: وزارت صنعت باید نســبت به چگونگی اجرای 
قوانین مربوط به واردات کاال یا همان مدیریت واردات به نفع کاالهای 
واســطه ای برای دســتیابی به بازارهای صادراتی، برنامه ریزی دقیق و 
جدی تری را لحاظ کند.بخش عمده واردات از کشــور فرانســه، مشمول 
قطعات خودرو می شــودمحمد رضا نجفی منش، عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک ایران و فرانسه در ارتباط با افزایش میزان واردات کاال از فرانسه 
به رسانه ها می گوید: تصور اینکه ایران تنها وارد کننده کاال از فرانسه بوده، 
اشــتباه اســت، زیرا در همین مقطع، ایران نیز به کشــور فرانسه صادرات 
داشــته اســت.وی با اشاره به نگران کننده نبودن شرایط می افزاید: البته 
باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم تا بتوان بر اساس آن، بهترین 
دستاورد را برای تولید و اقتصاد کشور کسب کرد.نجفی منش بیان کرد: 
بــا عنایت به تحریم هــای یك جانبه غرب علیه ایران، نیازهای مختلفی 
در بخش صنایع شــکل گرفت که  اکنون با توجه به بهبود شــرایط، به 
یکبــاره کاالهــا و اقــالم مورد نیاز، وارد می شــوند و نمی توان گفت که 

تمامی کاالهای وارداتی، مصرفی هستند.
ظرافت های سیاســی قابل درک اســت اما به اولویت ها نیز 

توجه شود
محمد اسماعیلی،کارشــناس مســائل اقتصادی در گفتگــو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشــاورزی با اشــاره به نقش تاثیرگذار مسائل سیاسی و 
ظرافت های مرتبط با آن در مناســبات اقتصادی و تجاری با کشــورهای 
دیگر اظهار کرد: به هر حال در شــرایط خاص، ایجاب می کند در برخی 
از مــوارد و اقــالم خــاص، میزان واردات افزایش یابد که در واقع امر این 

موضوع در قالب اقتضائات سیاســی قابل تعریف و بررســی است.
وی افزود: این امر در دایره بِده و بســتان های سیاســی و اقتصادی قابل 
فهم است، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که  اکنون سیاست های 
اقتصــاد مقاومتــی و تولید در صدر اولویت کالن کشــور قرار دارد و این 

موضوع قابل معامله با هیچ مولفه دیگری نیســت.
اســماعیلی در خاتمه یادآور شــد: در صورت تالش مضاعف و اتخاذ و 
پیش بینی تمهیدات الزم برای حمایت همه جانبه از تولید، بســیاری از 
نارســایی های اقتصادی کشــور مرتفع خواهد شــد و این توفیقات دست 

ایران را در مناســبات و تعامالت سیاســی بازتر خواهد کرد.
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برای بررســی مســیر بازارهای مختلف در ایران بسیار اهمیت دارد 
مولفه هــای مختلف را از نظر بگذرانیم؛ یکی از مولفه هایی که بر بازار 
داخلی تاثیر بسزایی دارد بررسی وضعیت بازار های بین المللی است 
تــا بتوانیم از هزارتوی اتفاقات موجود در بازار های جهانی مســیر 
اقتصــادی بازار های داخلی را مورد ارزیابی قرار دهیم.نکته بســیار 
مهــم در بازار های جهانی تهدید ها و فرصت در این بازار اســت که 
اگر درســت مورد واکاوی قرار نگیرد نمی توان دستاورد درستی را از 
روند این بازارها به دست آورد.فعالیت های اقتصادی و همینطور رشد 
درآمد ها در جهان رو به افزایش اســت به همین نســبت تهدید ها در 
بازار های جهانی روز به روز در حال افزایش است. حال با از بین رفتن 
داعش که یکی از بزرگترین نگرانی های بازار جهانی بود ؛ بازار های 
جهانی به منطقه خاور میانه چشم دوخته اند تا تمام مسایل سیاسی 
و آشفتگی های آن را مورد ارزیابی قرار دهند و بدون شک وجود بازار 
بکر کشورهای جنگ زده مانند عراق و سوریه برای بازار های جهانی 
بهترین فرصت ها را به وجود خواهد آورد و متاســفانه در همین قلم 
تجار  و تولید کنندگان ایرانی نشان دادند که به دلیل عدم بروزآوری 
در برندینگ و نوع عرضه محصوالت در بازار های جهانی، همیشــه 
بازار های بکر منطقه را از دست می دهند مانند بازار قطر بعد از تنش 
آنها و اعراب کمترین بهره توســط ایران برده شــد و بیشترین بهره 
توسط کشور ترکیه به دست آمد. همچنین امروز در مسیله کشورهای 
جنگ زده و بازارهای بکر آنان که فرصت عالی به روی کشــورهای 

جهــان باید دید ایرانیان از این فرصــت چه میزان بهره را خواهند 
برد؟در همین راســتا خوب اســت تهدید های مهمی که بر بازار های 
جهانی سایه افکنده هم حرفی به میان بیاوریم ؛ تهدید هایی که  اگر 
مورد توجه قرار نگیرد؛ می تواند باعث عدم اقبال ســرمایه گذاری ها 
و تجارت ها در بازار های جهانی بشــود؛ پس نیکو است که قبل از هر 
اقدامی این تهدید ها را شناســایی کــرده و برای مقابله با آنها پاتن 
الزم را داشته باشیم و یا برای رویارویی با آن آمادگی الزم را داشته 
باشیم.افزایش فعالیت های اقتصادی در فضای کسب و کار آنالین و 
غیر آنالین در سالی که از آن در حال عبوریم بسیار ملموس است، که 
بدون تردید این افزایش فعالیت های اقتصادی باعث رشد درآمد ها 
هم شده اما دو تهدید  بسیار مهم به عنوان تهدید در ماه های آتی بر 
بازار های مختلف سایه افکنده و سرنوشت بازار ها را به خود گره زده  
چین و تورم رو افزایش جهانی اســت! به نظر این دو تهدید بســیار 
مهم سه تا شش ماه آینده می تواند بر بازار های جهانی تاثیر بگذارد.

از این رو کاهش رشــد اقتصادی در چین بصورت ملموس می تواند 
بر سیستم ها مختلفی بانکی بر جهان تاثیر بگذارد و در همین بخش 
کشور هایی مانند ما، بخش عمده درآمدهایشان بر خام فروشی است 
می تواننــد ضربه غافلگیر کننــده را در اقتصاد تجربه کنند؛ البته این 
اتفاق تنها برای ایران گران تمام نمی شــود؛ حتی کشورهای توسعه 

یافتــه نیز ضرباتی را از این اتفاق تجربه خواهند کرد.
شــاید برای این تهدید تنها راهکار را بازگشــت دوباره چین به دور 

بازارهای بکر 
فرصتی برای ایران

سیدعلی عباسی*
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رشــد اقتصادی ســالهای گذشته دانست که در آن صورت هم چین 
و هم غالب بازار ها در جهان از این رشــد بهره خواهند برد؛ چراکه 
نبایــد از یاد ببریم چین امروز بزرگترین تولید کننده در اقالم مختلف 
در جهان اســت و به یقین اگر روند رکود و کاهش رشــد اقتصادی در 
چیــن ادامه پیدا کند ضربه ای مهلک به بدنه اقتصاد نوکینزی خواهد 
خورد اقتصادی که ســالهای ســال داعیه دار  رشــد و پیشرفت در 
اقتصاد جهانی اســت. اما تهدید دوم چیزی جز رشــد رو به افزایش 
در  بازار های جهانی نیســت ؛ رشــدی که توسط فدرال رزرو و بانک 
مرکزی اقتصاد های مهم در جهان چراغ آن روشــن رشد و امروز در 
حال تســری به همه جهان اســت.وقتی بانک های مرکزی در اروپا و 
امریکا و حتی ژاپن استارت این اتفاق را می زنند نمی توان از بازخورد 
بازارهای جهانی چشــم پوشی کرد چراکه بازار های جهانی مستقیما 
به عملکرد دولتها چشــم دوخته اند؛ البته نباید از کســری بودجه و 
بدهی های ایاالت متحده هم غافل بود چراکه 20 تریلیون دالر بدهی 
در مقابل ۳ تریلیون دالر دارایی بدون تردید وضعیت سفناکی است 
که می تواند بر وضعیت تورم جهان تاثیرگذار باشــد.خوب اســت از 
پــس اتفاقات مختلفی کــه در بازارها رخ می نمایند این فرصت ها و 
تهدید ها را نیز مورد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تصمیمات درســتی را 
برای بنگاه های اقتصادی خودمان در ایران لحاظ کنیم تا بیشــترین 

بهره و کمترین آسیب را ببینیم.
*کارشناس اقتصادی
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مشکالت بخش تولید و صنعت کشور مسائل جدیدی نبوده و دیرزمانی 
است که بسیاری از صاحب نظران و مسئوالن کشور به دنبال راه حلی 
به منظور مداوای بدنه بیمار صنعت و تولید صنعتی در کشــور هســتند.

بســیاری از فعاالن بخش صنعت کشــور،  نبود منابع مالی و سرمایه در 
گردش الزم را دلیل اصلی تعطیلی یا کارکردن با ظرفیت پایین واحدهای 
تولیــدی و کارخانه هــای خود می دانند، اما ســوالی که در اینجا مطرح 
می شــود؛ این اســت که چگونه می توان ســرمایه الزم برای چرخاندن 
چرخ زنگ زده تولید کشــور را تامین کرد و آیا بودجه و توانایی دولت 

در این زمینه جوابگو اســت یا خیر.
بطور حتم با وجود مشــکالت بی شــمار در بدنه اقتصاد کشــور و رکود 
حاکم بر بازار، نمی توان امید زیادی به برطرف شــدن مشــکالت مالی 
تولیدی های کشــور توسط دولت داشت. از طرف دیگر سرمایه محرک 
برای صنایع فقط، پول نیســت و گاهی این ســرمایه به معنای دانش 
فنی یا ماشــین آالت نوین تعبیر می شــود که فراهم آوردن کامل این 
نوع از ســرمایه توســط دولت، تا حدودی امری دور از ذهن و غیرقابل 

دسترسی است.
اکنــون به نظر می رســد تنها راهکار بــرای تامین منابع مالی مورد نیاز 
تولید، جذب سرمایه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد؛ ورود این 
سرمایه گذاران به عرصه تولید کشور نه تنها موجب تامین سرمایه های 
مالی الزم برای رونق صنایع کشــور می شــود، بلکه می تواند روح تازه 
ای به بدنه فرســوده تولید دمیده و فعاالن این حوزه را برای رســیدن به 

افق های پیشــرفت جدید تشویق کند.
عالوه بر موارد ذکر شــده، جذب ســرمایه و مشارکت با سرمایه گذاران 
خارجــی می تواند، زمینه را بــرای تولید محصوالت با کیفیت جهانی و 
گسترش صادرات کاالی ایرانی به خارج از مرزهای کشور فراهم آورده 

و از این راه موجب رونق بازار راکد کشــور شود.
برای مشــخص شــدن زوایای بیشــتری از موضوع مذکور و همچنین 
موانع پیش روی ســرمایه گذاران بخش خصوصی به عرصه تولید، با 
تنی چند از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و کارشناسان به گفتگو 

نشســته ایم که متن کامل آن در ادامه آمده است.

دولت ومجلس باید برای جذب سرمایه های خارجی، دست 
به دست هم بدهند

حســین گروســی مشــاور ســازمان توســعه تجــارت در گفتگــو با 
خبرنگارصنعت،تجــارت و کشــاورزی  اظهــار کرد: بــه منظور جذب 
ســرمایه های داخلــی و خارجــی باید قوانین ثابتی وضع شــود، به این 
معنــا کــه امروز یك قانون را تصویب و فردا همان قانون را لغو نکنیم.

وی بــا تاکیــد بــر جامع و مانع بودن قوانین در حــوزه تجارت و جذب 
سرمایه های خارجی، تصریح کرد: قوانین باید شفاف بوده و آنقدر تبصره 
نداشته باشد که افراد سودجو بتوانند از تعابیر آن به نفع خود بهره ببرند.
عضو اســبق کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان این موضوع که 
کشــورهای پیشــرفته دنیا دارای قوانینی کوتاه و شــفاف هستند، بیان 

کرد: مجلس موظف است قوانینی در حوزه جذب سرمایه تصویب کند 
که موجب اعتماد ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در مورد بازگشــت 

پول ها و سودهایشان شود.
گروســی بیان کرد: در مرحله بعدی این دولت اســت که باید ســرمایه 
ســرمایه گــذاران را گارانتــی کند، به این معنا که به ســرمایه گذاران 
اطالعات الزم برای ســرمایه گذاری ســودمند را داده و بازگشت سود و 

اصل پولشان را تضمین کند.
وی بــا اذعــان به این موضوع که، تضامین دولتی ابهام و عدم اطمینان 
ســرمایه گــذاران خارجی را از بیــن می برد، ادامه داد: اســتانداران و 
فرمانــداران در هر منطقه کشــور بایــد آموزش های الزم برای جذب 
و اســتقبال صنعتگــران و شــرکت های خارجی را ببیننــد تا با تکمیل 
زیرســاخت های فرهنگــی در این حوزه، بتوانیــم از ورود این افراد به 

کشور پشتیبانی کنیم.
مشــاور ســازمان توسعه تجارت به اهمیت نقش سفرای ایران در خارج 
از کشــور و رایزنــان بازرگانی در جذب ســرمایه های اقتصادی تاکید 
کرد و گفت: ســفرای ایران در خارج از کشــور نباید تصور کنند که تنها 
وظیفه آنها رســیدگی به امور سیاســی است، بلکه باید در جهت معرفی 

توانمندی های بالقوه کشــور به خارجی ها، کمر همت را ببندند.
گروســی افزود: به طور حتم دولت باید تنها در این میان نقش واســطه 
و حامی را داشــته باشــد و اجازه دهد بخش خصوصی در این قراردادها 

سمیه عرب
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نقش آفرینی کند.
وی در پایــان بــا اشــاره به عملکرد ضعیف مســئوالن در این زمینه و 
بازگشــت تعداد زیادی از سرمایه گذاران به کشورهایشان بدون کسب 
موفقیــت تجــاری، ابراز امیدواری کــرد و گفت: باید در آینده بتوانیم با 
برنامــه ای هدفمند به جذب ســرمایه های خارجی برای بکارگیری در 

حوزه تولید بپردازیم.

اجتنــاب از تصمیمــات ســلیقه ای در حــوزه تجــارت 
خارجی

در ادامه موید حســینی صدر کارشــناس تجارت در گفتگو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بر روی 
سرمایه گذاری و ورود شرکت های خارجی و حتی تولید ملی تاثیر منفی 
گذاشــته،  بی ثباتی سیاســت ها در حوزه واردات و صادرات کشور است.
وی در ادامه افزود: بی ثباتی در قوانین موجب شــده تا رانت اطالعاتی 
عظیمی در کشور به وجود بیاید و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، 
نمی دانند چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و چه تصمیمی به ســود آنها 

تمام خواهد شد.
عضو اســبق کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بسیاری 
از خارجی ها هم که به قصد ســرمایه گذاری به ایران می آیند، در میان 
این بی تدبیری ها ســردرگم شــده و گاهی از آوردن پول هایشــان به 

کشور منصرف می شوند.
حســینی صدر در پایان یادآور شــد: دوری کردن از اتخاذ تصمیم های 
سلیقه ای در بین مسئوالن کشور و شکل گیری نظام واحد برای برنامه 
ریزی و جذب سرمایه های خارجی،  اصلی ترین عامل برای رسیدن به 

موفقیت در این حوزه است.
دولت، قوانین تســهیل کننده جذب تجارت خارجی را به مجلس بیاورد
عبــداهلل رضیــان عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشــاورزی  اظهار کرد: 
در رابطه با موضوع تســهیل جذب ســرمایه های خارجی تنها تصویب 

مجلــس جــواب نمی دهد و دولت باید خودش پای کار بیاید.
وی ادامــه داد: اگــر دولت الیحه ای در این زمینه به مجلس شــورای 
اسالمی داده که در آن نقش موثر وقابل توجهی برای بخش خصوصی 
در نظر گرفته شــده باشــد، می توانیم امیدوار باشــیم که اجرای آن نیز 

موفقیت آمیز خواهد بود.
رضیــان در پایــان در خصوص عدم اجرای کامل قوانین برنامه ششــم 
توســعه، تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی می تواند قوانین را تصویب 
کند اما اگر دولت تمایلی به اجرا نداشــته باشــد، به بهانه نداشتن بودجه 

به قانون بی اعتنایی خواهد شــد.

نقش حمایتی دولت در جذب سرمایه گذاران خارجی
بهرام شهریاری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشاورزی اظهار کرد: قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه های خارجی 
باشــیم، باید برای این امر برنامه مشــخص از پیش تدوین شــده ای 

داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: اگر برنامه نداشــته باشــیم، ســرمایه های داخلی و 

خارجی به هدر رفته و دردی از تولید و اشــتغال کشــور حل نمی کند.
شــهریاری تصریــح کرد: در شــرایط کنونی، چــاره ای جز وارد کردن 
ســرمایه های خارجی به داخل کشــور نداریم و باید این موضوع مورد 
توجه مســئوالن قرار گیرد که ســرمایه فقط به معنای پول نیست، بلکه 
دانش فنی، مدیریت طراحی و دستگاه های جدید نیز می تواند در قلمرو 

دانش تلقی شود.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: ســهیم کردن خارجی ها از منافع 
مشــارکت ها، موجب تشــویق آنها به آوردن سرمایه هایشان به کشور 
خواهد شد.وی اضافه کرد: در این راستا باید به خارجی ها تضمین داده 
شود که پول آنها از بین نمی رود و این تضمینی است که دادن آن تنها 
از عهده دولت برمی آید.شــهریاری بیان کرد: ســرمایه گذاران خارجی 
حاضر نیستند با دولت و یك سیستم بروکراسی پیچیده مشارکت کنند 
و دولت باید اجازه دهد تا بخش خصوصی در این امر ورود کنند.وی در 
پایان با بیان اینکه دولت می تواند حامی بخش خصوصی در مشــارکت 
با خارجی ها باشد، ابراز امیدواری کرد و گفت: دولت تنها در قراردادهای 
بین شــرکت های خارجی و شرکت های خصوصی داخلی نقش واسطه 

را داشــته و خود یك طرف معامله نباشد.

تصمیمات سلیقه ای، سرمایه گذاران خارجی را سردرگم کرد

مداوای 
بدنه بیمار صنعت 
شاید وقتی دیگر
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پرونده

احتمال از دست دادن پول مهمترین ضرر بیت کوین و استفاده هوشمندانه 
برای دور زدن تحریم ها اصلی ترین مزیت تکنولوژی بالک چین است.

یکــی از فرصت هایــی که هم اکنون، دنیــای فناوری و تکنولوژی های 
وابســته را در اختیار جهانیان قرار داده،ســهولت و ســادگی در معامالت 
بین المللی اســت که با توســعه فناوری، روز به روز شاهد اشکال جدیدی 
از خدمات آنها در بستر تکنولوژی های فناورانه هستیم. پول دیجیتال یا 
رمز ارز ها از جمله این خدمات است که در بستر تکنولوژی فناوری های 
نوین شکل گرفته و بیت کوین نخستین شکل از اشکال این تکنولوژی 
است که بر پایه سیستم بالک چین ایجاد شده است.  درواقع آن چه که 
امــروزه باعــث به وجود آمــدن و محبوبیت بیت کوین در مبادالت مالی 

بین المللی شــده تکنولوژی ســاخت آن یعنی سیستم بالک چین است.
تقریبا تمامی کشورها،تکنولوژی بالک چین را به دلیل شفافیت سازگاری 
و سهولت دسترسی یکی از مؤثرترین و با ارزش ترین فناوری ها برای حل 
مســائل و مشــکالت حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاســی می دانند و با ســرمایه گذاری در این حوزه به دنبال استفاده حد 

اکثری از خدمات این تکنولوژی هســتند.
البته در کشــور ما بحث اســتفاده از تکنولوژی های فناورانه به خصوص 
در حوزه های مالی هنوز جایگاه روشــنی ندارد و در حوزه بالک چین نیز 

در ابتدای راه قرار داریم.
بیت کوین چیست؟

 بسیاری از خدماتی که امروزه در دنیا عرضه می شوند، همگی به صورت 
متمرکز و تحت کنترل یك نهاد نظارتی هستند. این رویکرد ضمن داشتن 
مزیت هایی نظیر افزایش کیفیت و ســرعت ارائه ســرویس ها، مشکالتی 
از جمله افزایش نابرابری و نبود شــفافیت را به همراه دارد. سیســتم های 
غیر متمرکز می توانند با فراهم کردن بســتری مناســب جهت نظارت 
بــر نحــوه ارائه ســرویس ها از به وجود آمدن این مشــکالت جلوگیری 
کننــد. در ایــن بین طراحی یك سیســتم مالی غیــر متمرکز از ضرورت 
مضاعفی برخوردار اســت، زیرا سیســتم های مالی بخش جدایی ناپذیر از 
هر ســازمانی بوده و وجود شــفافیت در نحوه عملکرد آنها در کنار امنیت 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت. تا مدت ها طراحی سیســتم های مالی و 
غیر متمرکز با کارایی مشــابه سیســتم های متمرکز با چالش هایی جدی 

رو به رو بوده است.
برای اولین بار در سال 2008 یك راه حل عملی موفق برای ایجاد چنین 
سیستمی مطرح شد. در این سال ساتوشی ناکاموتو، مقاله ای را تحت عنوان 
بیت کوین: یك سیستم پول الکترونیك همتا به همتا منتشر کرد. پس از 

مدت کوتاهی بیت کوین به عنوان اولین 
رمــز ارز دیجیتال با اســتقبال زیادی 

مواجه شــد. عملکرد میدانی بیت 
کوین در مواردی مانند شفافیت، 
مقاومــت در برابــر حمله هــا، 
غیرمتمرکــز بــودن و قابلیت 
جذب افــراد جدید بدون هیچ 
مشــکلی، موجب جلب توجه 
افراد به زیر ساخت اصلی بیت 
کوین یعنی، بالک چین شده 
است. نوآوری این فناوری در 
عین ســادگی می تواند آن را 
به پنجمیــن پارادایم انقالبی 

محاسباتی پس از اَبر رایانه ها، 
رایانه های شخصی، اینترنت و 
شبکه های اجتماعی تبدیل کند.

چگونگــی به دســت آوردن بیت 
کوین

کارشناســان بر ایــن باورند؛ که از 
طریق شــرکت در فرآیندی موسوم 

بــه mining ) اســتخراج (که در 
ایــن حالت با خرید ابزار های پردازش 

اطالعــات در یك مســابقه پردازشــی 
شــرکت می کنند و هم چنین  از طریق خرید 

بیت کوین به وســیله ارزهای موسوم نظیر ریال، 
دالر، یــورو و غیره که می توان هم به صورت آنالین 

در صرافی های اینترنتی و هم به شکل حضوری از دارنده 
بیــت کویــن خریداری کرد؛امکان دســتیابی به بیت کوین و 

تکنولوژی آن فراهم شود.
مزایا و معایب بیت کوین

 کارشناســان معتقدند که تراکنش های ســریع و سهولت پرداخت وجه، 
کارمزد پایین یا بدون کارمزد، شفافیت و امنیت باال، غیر قابل دستکاری 
بودن و شکستن مونو پولی دالر و فراهم کردن زمینه عبور از سوئیفت از 
مزایای استفاده از تکونولوژی بالک چین و در راستای آن بیت کوین است.

همچنیــن نبــود هیچ گونه کنترلی از جانب یك سیســتم مرکزی باعث 

پرونده ویژه»افق تازه« پیرامون چگونگی شکل گیری پول دیجیتال

بیت کوین؛ ضرریا منفعت

پریسا مهریان
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بروز نوسانات قیمتی زیادی شده و در نهایت احتمال از دست رفتن پول 
طرفیــن معاملــه را رقم می زند ؛ عالوه بــر این خروج نقدینگی و 
سرمایه از کشور، در صورت نبود نظارت از معایبیست که 
کارشناسان برای این تکنولوژی بر شمرده اند.

 شبکه بیت کوین در چه کشورهایی 
استفاده می شود؟

 اولین خرید و فروش رسمی با بیت 
کوین از انگلیس شــروع شد. در 
این خرید و فروش یك فردی 
به ازای دریافت 10 هزار بیت 
کویــن، یك پیتــزا فروخت. 
سپس، به دلیل ویژگی های 
منحصــر بــه فــرد آن در 
ســهولت مبادالت پولی، 
به ســرعت مــورد توجه 
سایر جوامع قرار گرفت. 
کشورهای  طوریکه  به 
معامله  یافته  توســعه 
در بســتر این شبکه را 
پذیرفته اند و معامله 
و تبــادل پولــی در 
شــبکه بیت کوین 
در کشــورهای در 
حال توسعه روز به 
روز در حال افزایش 

است.
در کره جنوبی خرید 
و فروش بیت کوین 
زیاد اســت، روسیه 
هم بــرای دور زدن 
تحریم ها از سیســتم 
بیــت کویــن اســتفاده 
کرده اســت، کشــور های حوزه 
پیمان شــانگ های که با سیستم مالی 
آمریکا مشــکل دارند این شــبکه را فرصتی 
بــرای تبادالت مالی خود می دانند، در بســیاری از 
کشــورها بیــت کویــن حکم دارایی را دارد و دارنــدگان آن باید مالیات 
بدهند.بــه عبارتــی 25 درصد پول هایی که بین آمریکا و چین به صورت 
شــخص به شــخص واگذار می شــود، بیت کوین است، به صورت کلی 
اســتفاده و خرید و فروش رمز ارزها در دنیا در حال افزایش اســت و این 
به دلیل امکانات خوبی اســت که این شــبکه در اختیار مصرف کنندگان 
آن قرار می دهد، در کشورهای شرق آسیا، حجم مبادالت آن بسیار زیاد 

است و در سایر کشورها نیز حجم مبادالت بیت کوین و سایر رمز ارزها 
روند خوبی را طی می کند.

قوانیــن و سیاســت کشــورها درباره بیــت کوین چگونه 
است؟

 ایاالت متحده، بیت کوین را به عنوان یك ارز مجازی به رسمیت شناخته 
که البته در جایگاه پول حقیقی قرار ندارد، اما در مبادالت امکان  استفاده 
از آن وجود دارد، در کشور چین، بیت کوین سال ها به وفور بین مصرف 
کنندگان ُخرد و کالن مورد تبادل قرار داشــت، تا اینکه پس از چندین 
مرحله هشــدار از جانب کمیســیون تنظیم مقررات و بانك خلق چین، 
دســتور العملی صادر شد که در نتیجه آن در سپتامبر2017، صرافی های 
بیــت کویــن چینی موظف به تعطیلی و لغو مبادالت شــدند.با این وجود 
اخیرا بیانیه ای منتشــر شــده که طی آن دولت چین در حال بررســی 
راه های صدور مجوز مبادله بیت کوین و رفع نگرانی های امنیتی اســت.
آلمان یکی از کشــورهای پیشــروی اروپایی است که به سیاست گذاری 
درباره بیت کوین پرداخت و در سال 2011 تصمیمات پارلمانی و دولتی 
در خصوص آن گرفته شــد. در آلمان،  بیت کوین را به عنوان ارز یا هم 

رده ارز ارز در نظــر نمی گیرند.
روسیه تا کنون مواضع ضد و نقیضی در خصوص بیت کوین اعالم کرده 
اســت. با این حال و در آخرین واکنش معاون بانك مرکزی این کشــور 
گفته اســت که وب سایت های مربوط به صرافی های بیت کوین مسدود 
خواهند شــد. این موضع بر خالف ســخنان وزیر دارایی روسیه است که 
پیش تر گفته بود جایی برای ممنوعیت ارز های دیجیتالی در این کشــور 
وجــود نــدارد، همچنین اخیــرا پوتین طی صحبتی در این خصوص بیان 
کرده که باید قوانینی را در این زمینه آماده کنند و با توجه به مزیت هایی 
کــه رمــز ارزها و تکنولوژی بالک چین دارند به منظور کاهش هزینه ها، 
اســتفاده از یك رمز ارز ملی به نام کریپتوروبل در دســتور کار قرار دهند.

هشدار بانک مرکزی، مردم بیت کوین نخرند
 اولین زمزمه های اســتفاده از بیت کوین در کشــور مربوط به سال 2011 
و 2012 است، اما هم اکنون،  تعداد افرادی که گرایش به استفاده از بیت 
کویــن در معامــالت بین المللی خود دارند، رو به تصاعد اســت.در ایران 
با توجه به فقدان قوانین مشــخص درباره بیت کوین اســتفاده از آن منع 
قانونی ندارد.بانك مرکزی  در قبال بیت کوین و ســایر رمزا رزها ضمن 
هشــدار به مردم،  رســمیت شــناختن  آن را منوط به بررسی دانسته و از 
تدوین سیاســت های متناســب با آن تا ســال 97 خبر داده است.خرید و 
فروش بیت کوین در قشر دانشگاهی و کسانی که بر کد های کامپیوتری 
تســلط دارند نیز رایج اســت.به طور میانگین تعداد تراکنش  بیت کوین در 
کشــور روزانه بین 20 تا 100 اســت.ناصر حکیمی معاون بانك مرکزی 
درنشســت خبری با اصحاب رســانه که چندی پیش ) تاریخ 22 آبان ماه 
امســال( برگزار شــد، درباره بیت کوین اظهار کرد:جمع بندی بیت کوین 
و ســایر ارزهای رمزینه را تا نیمه اول ســال 97 ابالغ و اعالم می کنیم. 
البتــه اگــر بانك ها یا بانك مرکزی بخواهد طرح ملی برای اســتفاده از 
ارزهای رمزینه داشــته باشد، چارچوبهایش را نیز مشخص خواهیم کرد.
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وی در خصــوص بیــت کویــن گفت: در بانك مرکزی در حال مطالعه در 
مورد بیت کوین هســتیم و جوانب را در این حوزه بررســی خواهیم کرد؛ 
البتــه در هفته هــای اخیــر در این مورد ایجاد نگرانی کرده اســت که بر 
این اســاس باید هشــدار داد که ارزش این ارزها نوســان شدید دارد و در 
دو ســه روز اخیر نیز قیمت به شــدت پایین آمده اســت که این نوسان ما 
را در مورد این ابزار دچار تردید می کند؛ البته هجوم ســوداگری به حوزه 
بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می خورد که 
ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ 
در حالیکه این ارز هنوز از ســوی بانك مرکزی به رســمیت شناخته نشده 
اســت پس خرید آن ریسك باالیی دارد.معاون بانك مرکزی هشدار داد 
که مردم از خرید بیت کوین بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری خودداری 
کند؛ البته اکنون نمی توان گفت که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی است 
ولی هشــدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که ریســك دارد، پس هشدار 
می دهیم که مردم فریب نخورند و مواجه با پدیده ای مثل موسسات مالی 
غیرمجاز نشوند که مالباخته نشوند و به سودای سود بیشتر در این مسیر 
وارد شــوند به خصوص اینکه بازاریابی شــبکه ای و هرمی در آن مشهود 
است و ما داریم رصد می کنیم و هشدار می دهیم.وی افزود: از مردم پول 
گرفته می شــود و ژتونی داده می شــود که مشخص نیست صحت و سقم 
آن چطور اســت پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت کوین یك 
ارز رسمی نیســت که در شــبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی ها این 
خرید و فروش را انجام می دهند متخلف هســتند.معاون بانك مرکزی 
بــا بیــان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید و فروش ها صحبت 
شــده ولی باید توجه داشــت که در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز 
بانك مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشــته بود ولی در عمل 
اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم شود و ما به مردم هشدار 

می دهیم و نمی توانیم ســکوت کنیم.
حکیمی گفت: مردم باید احتیاط کنند و در این حوزه در دام ســوداگران 
نیفتند.وی توضیح داد: این در حالی است که خود بیت کوین از نظر فنی 
و تکنولوژیکی بحث قوی دارد ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به همان 
اندازه که قیمت رشد یافته به همان اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ 
پس کالهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است.حکیمی بیان کرد: بیت 

کوین کم کم در حال حرکت به ســمت گلدکوئیســت است.
معاون بانك مرکزی در خصوص پولشویی با استفاده از بیت کوین گفت: 
اولویت اول ما بحث این اســت که اســتفاده از بیت کوین با قانون مبارزه 
با پولشــویی تطبیق داشــته باشد؛ پس استفاده از این ابزار نباید به ابزاری 
برای تامین مالی تروریسم تبدیل شود و حتما قوانین را رعایت بین المللی 
خواهیــم کــرد.وی در خصوص ارزهای رمزینــه محلی نیز تصریح کرد: 
ممکن است به این تصمیم برسد که ارز رمزینه نیز به صورت انحصاری 
در اختیار بانك مرکزی باشــد و آنگاه ممکن اســت که بیت کوین را به 

صورت اسکناس منتشر کنیم.
  معرفی رمز ارزهایی به جز بیت کوین

درجهــان بیــش از 800نــوع رمز ارز دیجیتالی وجــود دارد که برخی از 

آنهــا عبارتند از:بیــت کوین، بیت کانکت، بایت بال، دش،  دیجی بایت، 
اتریوم، فکتوم، یوتا، لیســك، لیك، ان ای ام، ان اکس ام، ریپل، اســتیم، 
اســتریتیز، ویوز، بیت کوین دارک، بیت شــرز، بایت کوین،  دیکرد، داج 
کویــن، اترکالســیك، گیم کردیتز، کومودو، الیــت کوین،  مونرو، نتو، 

پیواکس، ســیاکوین، استالر، سیسکوین، زی کش.
بالک چین چیست و چگونه کار می کند؟

 بالک چین در واقع یك پایگاه داده  توزیع شده همگانی است که  در آن 
اطالعات با ترتیب خاصی وارد شده و در آینده قابل تغییر نیستند. مزیت 
اصلی این پایگاه داده  همگانی این است که همه کاربران به آن دسترسی 
داشــته و در صورت لزوم می توانند با تمهیداتی، اطالعات جدیدی را آن 
اضافه کنند. به عالوه این اطالعات به صورت یکســان برای همه قابل 
مشاهده است.همچنین تغییر اطالعات قبلی اضافه شده به بالک چین،  
درعمل غیر ممکن است.بنابراین بالک چین یك پایگاه داده توزیع شده، 
مطمئن و هماهنگ بین همه اعضای شرکت کننده بدون نیاز به یك نهاد 
نظارتی و فساد ناپذیر فراهم می کند.بالک چین یك داده ساختار ذخیره 
ســازی اطالعات،  مبتنی بر زنجیره ای از بلوک های داده  مرتبط به هم 
است که توسط گره های شرکت کننده در این سیستم به صورت گروهی 
تولید، خطایابی و نگهداری می شود.  تغییر در هر یك از بلوک ها، موجب از 
اعتبار افتادن بلوک های بعدی می شود.هر بلوک جدید، در یك مکانیزم 
رقابتی به وســیله یکی از افراد شــرکت کننده از داده های جدید تولید 
شــده در این سیســتم آماده و به زنجیره اضافه می شود. بلوک های جدید 
به وســیله بقیه افراد شــرکت کننده در سیســتم قابل دسترسی و صحت 
ســنجی هســتند.چنانچه یك بلوک شامل خطایی در ذخیره سازی باشد 
به وســیله ســایر گره های موجود در شــبکه شناسایی شده و در زنجیره 
اصلی ثبت نمی َشود. تا زمانی که بیش از 50 درصدگره های شبکه روی 
زنجیره فعلی توافق داشته باشد، زنجیره معتبر خواهد بود به دلیل ساختار 
زنجیــره ای و ارتبــاط تنگاتنگ هــر بلوک با بلوک های قبلی خود،  تغییر 
داده های مورد توافق اکثریت شــبکه نیازمند قدرت محاســباتی بســیار 
زیادی اســت که قابل تامین نیســت. این هم به نوبه خود باعث مقاومت 
سیستم در برابر حمله های سایبری می شود.گستره عظیم کاربرد فناوری 
بالک چین به مفهوم پایه ای آن مبنی بر یك پایگاه داده کامال شفاف و 
قابل مشــاهده توســط همه، امن،  غیر متمرکز و توزیع شده، بدون نیاز به 
اعتماد به شــخص ثالث و یا نهاد مرکزی اســت.با استفاده از این فناوری 
و تلفیق آن با شــبکه های همتا به همتا می توان یك سیســتم پرداخت 
غیــر متمرکــز ایجاد کرده و هر مقــداری از پول الکترونیك را در زمانی 
کوتاه با کارمزدی بســیار پایین ) در مقایســه با بانك ها(و فارغ از موقعیت 
جغرافیایــی انتقال داد.کاربردهای این فناوری محدود به سیســتم های 
پرداخت نبوده و امکان استفاده از آن در حوزه های مختلفی مانند ذخیره 
ســازی داده ها، اینترنت اشــیا،رایانش ابری، شبکه های اجتماعی، انرژی 
و.. وجود دارد. همچنین امکان نوشتن و قراردادن قراردادهای هوشمند 
بر روی بالک چین،  با تغییر مکانیز م های قدیمی و کم بازده،  مشــکالت 

زیادی را از ســر راه بســیاری از شرکت ها بر خواهد داشت.
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 بالک چین در چه زمینه هایی کاربرد دارد؟
 درزمینه های مالی و حسابرسی، پزشــکی و صنعتی،در زیر ســاخت های 
مالــی مانند ســهام، اوراق قرضــه و. .،برای مقابله با دریافت محصوالت 
چند رســانه ای به صورت غیر قانونی،برای اعتبار ســنجی و جلوگیری 
از انجــام تقلب در انتخابــات الکترونیك،مدیریت زنجیره تامین،امنیت 
ســایبری،در ایجاد قراردادهای هوشــمند،برای انجام اقدامات ضد پول 
شــویی در بانك ها وغیره،اینترنت اشیا،بیمه،حمل ونقل و امور خیریه ؛از 

جمله زمینه های کاربردی تکنولوژی بالک چین اســت.
 سیاست  کشورها در قبال  تکنولوژی بالک چین 

رژیم صهیونیستی در حوزه بالک چین بسیار فعال است و آموزش، تحقیقات 
و اســتفاده از این تکنولوژی را به صورت گســترده دنبال می کند.

روســیه، آمریکا، اســترالیا بودجه های تحقیقاتی به این حوزه اختصاص 
داده اند و به دنبال استفاده از این تکنولوژی در حل مشکالت خود هستند.

دانشــگاههای برتر آمریکا مهندســی بالک چین را در برنامه آموزشــی 
خود گنجانده اند. هم اکنون دانشجویان در این رشته مشغول به تحصیل 
هســتند.دبی نیز در چشــم انداز 2020 خود در نظر دارد تمام اســنادش را 
بر پایه تکنولوژی بالک چین قرار دهد. بحرین نیز تصمیم دارد تا ســال 

2020 پیشــگام در تکنولوژی بالک چین در خاورمیانه باشد.
وضعیت تکنولوژی بالک چین در ایران 

 ایران در حوزه تکنولوژی بالک چین در ابتدای راه قرار دارد و نســبت 
به ســایر کشــورها در این زمینه از عقب ماندگی قابل توجهی برخوردار 
اســت.هم اکنون مرحله تحقیقاتی این تکنولوژی در دانشــگاه صنعتی 
شریف آغاز شده و اگر شرایط فراهم باشد در حوزه آموزش این تکنولوژی 

ورود پیدا خواهیم کرد.
بالک چین یکی از حوزه های فعال و مناســب برای ســرمایه گذاری در 
کشــورمان به شــمار می رود و پیش بینی می شــود که چند ســال آینده 
سرمایه گذاری در این حوزه در ایران گسترش یابد.هم اکنون بسیاری از 
سازما نها و نهادها به دنبال استفاده از این تکنولوژی برای رفع مشکالت 
به خصوص در زمینه مشــکالت مالی هســتند.به تازگی نیز اسنپ  با یك 
شرکت سوئیسی قراردادی امضا کرده تا در راستای آن برای تراکنش های 

ُخردش سیســتم بالک چین تعریف کند.
دور زدن تحریم ها  یا ریسك از دست دادن پول در تکنولوژی بالک چین

بیژن عبدی پژوهشــگر اظهار کرد:بیت کوین؛ نظام مالی اعتباری اســت 
که تمامی معامالت طرح ریزی شــده برای انجام در فضای آن، به شــکل 
مجازی صورت می گیرد، به عبارتی هیج پول خارجی و فیزیکی در میان 
نیســت.وی ادامه داد:بابت هر کوین؛شــماره حسابی اعالم شده، طرف 
خریدار پول خود را راهی فضای مجازی کرده و در نهایت کوین مربوط 
به آن آزاد می شــود.کاالی مورد معامله هم مجازی بوده و هم می تواند 
حقیقی باشــد.این پژوهشــگر نظام مالی با بیان اینکه بیت کوین با هیچ 
شــبکه بانکــی بین المللی ارتباط نــدارد، افزود:این معامله بین دو یا چند 
شــخص حقیقی و حقوقی و تنها بر پایه اعتماد طرفین صورت می گیرد.

از این رو ریســك بســیار باالیی را شامل می شــود.عبدی با بیان اینکه 

اکنون قیمت های مطرح شــده در این فضا بســیار عجیب و غریب بوده 
و هر دالر گاهی ارزشــی معادل ده هزار تومان نیز پیدا کرده و خواهان 
بسیار زیادی دارد، گفت:این در حالیست که در ابتدا،این سیستم، چندان 
ارزش و اهمیتی بین مردم نداشــت.وی با تاکید بر اینکه انجام معامالت 
در این فضا از هیچ پشــتوانه ای برخوردار نیســت،گفت:هیچ شبکه بانکی 
در میان نیســت و با وجود تالش های وافر مقامات بانکی کشــورهای 
پیشــرفته ای چون آمریکا، هنوز دسترســی و کنترل بر این فضا ممکن و 
میســر نشده است.این اســتاد دانشگاه بیان کرد:بیت کوین و تکنولوژی 
ســاخت آن نگرانی هایی را برای آمریکا به وجود آورده، چرا که معتقدند 
کشورهای تحریم شده با دستیابی به این تکنولوژی،  می توانند تحریم ها 
را دور بزنند.عبدی ادامه داد:تمامی معامالت دنیا که براساس دالر انجام 
می شود با اتصال به بانك مرکزی آمریکا قابل ردیابی است. اما معامالت 
صــورت گرفتــه در این فضای بیت کویــن و مبتنی بر تکنولوژی بالک 
چین قابل ردیابی نیســت.وی افزود:بعد از انجام معامله، شــماره حساب 
بســته شــده و اثری از کاال و حساب برای پیگیری در دست نخواهد بود.
این پژوهشــگر اقتصادی درباره معایب و مزایای اســتفاده از این فضای 
اعتبــاری، گفت:احتمــال خروج و از دســت دادن پول مهمترین ضرر و 
اســتفاده هوشــندانه از این سیستم برای دور زدن تحریم ها اصلی ترین 
مزیت آن اســت.عبدی در پایان گفت:اســتفاده از این سیســتم به شکل 
غیررسمی مشــروط به هوشــمندانه بودن آن مطلوب بوده اما ریسك آن 
بســیار باالســت چرا که به جایی متصل نبوده و احتمال بدعهدی طرف 

مقابل و از دســت رفتن ســرمایه هزینه شده دور از انتظار نیست.
جمع بندی

 بیت کوین در کنار تمام معایبی که می توان  برای آن بر شــمرد به دلیل 
شکل گرفتن در بستر تکنولوژی بالک چین یکی از فرصت های مهم در 
حوزه مالی به خصوص در مبادالت بین المللی برای کشــور ما محســوب 
می شود. چرا که یکی از مسائلی که همواره اقتصاد ما را در معرض تهدید 
و آسیب قرار داده بحث تحریم ها به خصوص در حوزه نظام پولی و مالی 
اســت. همانطور که کشــورهایی همچون روسیه از این فرصت برای دور 
زدن تحریم ها و محل مشــکالت مالی خود با ســایر شرکای تجاری شان 
در جهــان اســتفاده کرده اند ما نیز می توانیــم از این تکنولوژی در حوزه 

مبادالت مالی بین المللی نهایت اســتفاده را ببریم.
 در بستر تکنولوژی بالک چین که همگن و همتا و همتا است هیچ شخص 
ثالثــی وجــود ندارد که بخواهد مانعی در نقل و انتقاالت و معامالت مالی 
ایجاد کند. تنها اعضای شبکه بین کوین هستند که در بستر این تکنولوژی 
به نظارت بر مبادالت می پردازند و از همه مهم تر ضرورت توجه به استفاده 
از ظرفیت هــا و فرصت هــای تکنولوژی بــالک چین می تواند برای حل 

ســایر مشکالت،  پیش روی سیاستگذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.
بــه همیــن منظور ســرمایه گذاری برای تحقیق،  آمــوزش و ورود این 
تکنولوژی به ســایر بخش هایی که نیاز به شــفافیت و هماهنگی بیشتری 
دارند باید یکی از اولویت های اصلی کشــور در راســتای تحقق اهداف 

سیاســی،  اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
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قیمت بیت کوین که تحت عنوان یك پول دیجیتال مشــهور اســت، 
طی یکســال اخیر رشــد شتابانی را تجربه کرده است بطوریکه قیمت 
هــر واحــد آن طی 11 ماه گذشــته بیــش از 5 برابر افزایش یافته و از 
حــدود 1130 دالر در ژانویــه 2017 به حدود 5900 دالر در روزهای 
اخیر )اواخر اکتبر 2017( رســیده اســت. این در حالی است که برخی 
پیش بینی کرده اند که قیمت این به اصطالح پول الکترونیکی با همین 
روند رشد کرده و در کانال 10 هزار دالر و یا حتی 25 هزار دالر قرار 
خواهــد گرفت. باتوجه به رشــد غیرمنطقی این پول، احتمال می رود 
که افرادی تمایل به ســرمایه گذاری در آن را داشــته و اقدام به خرید 
نمایند. به همین دلیل این نوشــته باختصار برخی نکات نگران کننده 

ســرمایه گذاری در این پول را متذکر می شود.

برخــی معتقدنــد که بیت کوین یك پول دیجیتال اســت چراکه همه 
خواص پول اعم از مقبولیت، واســطه مبادله بودن، وســیله ســنجش 
ارزش و حفــظ ذخیــره ارزش در کنار قابلیت خرد شــدن به واحدهای 
کوچکتر را دارا اســت. اما آیا دارا بودن چنین ویژگی هایی برای پول 
بودن یك شــی کفایت می کند. برای این کار کافی اســت نگاهی به 

مفهــوم پول از دید بدهی بیاندازیم.
پول ها را در دو دســته کلی می توان قرار داد؛ اول، پول کاالیی مانند 
طــال، نقــره، گندم و مانند آن کــه ارزش ذاتی دارند و در عین حال از 
مقبولیت عمومی و نیز قابلیت خرد شــدن و پتانســیل تســهیل کردن 
مبــادالت برخوردارنــد. دوم، پول اعتباری که در واقع حواله ای معتبر 
اســت که اعتبار و مقبولیت خود را از صادرکننده آن به عاریت گرفته 

نقدی بر بیت کوین 

رضا غالمی
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اســت. در واقع پول اعتباری به دالیل مختلفی مانند اعتبار و توانایی 
مالی صادرکننده و یا مفاد قانونی الزام آور مقبولیت یافته و در گردش 
قرار می گیرد. امروزه پول کاالیی از رده خارج شــده و جای خود را به 

پول اعتباری )Fiat money( داده اســت.
پول های اعتباری ارزش ذاتی نداشــته و تنها به اعتبار دولت ها انتشــار 
یافتــه و در گــردش قــرار می گیرند. معموال بانك هــای مرکزی به 
نمایندگی از دولت ها با قوانین و ضوابط مشــخص اقدام به انتشــار 
حوالجاتی می نمایند که به پشتوانه های قانونی و اعتباری صادرکننده 
آن مقبولیــت یافتــه و در جامعه گردش می یابند. به همین دلیل حجم 
اســکناس و مســکوک در گردش در ترازنامه بانك مرکزی به عنوان 
بدهی ثبت می شــود. این بدان معناســت که اگر در جامعه کســی پول 
رایــج را نپذیــرد، بانك مرکزی مکلف اســت آن را پذیرفته و معادل 
آن دارایــی دیگــری به دارنده پول منتقل نمایــد. دلیل مقبولیت این 
پول نیز همین اســت. ســپرده های دیداری نزد بانك ها نیز که به دلیل 
قدرت نقدشــوندگی باال جزء دیگر پول هســتند در واقع بدهی بانك ها 
به اشــخاص مشــخصی )سپرده  گذاران( هســتند. البته این بدهی در 

قالــب عقــودی مشــخص و با ضوابطی معین به نفر ســومی در قالب 
تسهیالت انتقال می یابد.

بنابراین از دید بدهی، باید ماهیت و ارکان پول مانند بدهکار، موضوع و 
میزان بدهی مشخص باشند همانطور که در مورد اسکناس و مسکوک 
و ســپرده دیداری مشــخص اســت. حال سوال این است که اگر بیت 
کوین پول است، این پول بدهی چه کسی است؟ یا به عبارت ساده تر 
چه کســی مســولیت انتشار آن را برعهده دارد؟ این سوال بسیار ساده، 
اســاس پول بودن و قابل اعتماد بودن این به اصطالح پول دیجیتالی 

را از بیــن می برد. اما چرا این پول مقبولیت دارد؟
به نظر می رســد، علت مقبولیت بیت کوین را باید در ســاختار نامتعارف 
بازار آن جستجو کرد. در طرف عرضه، تولید بیت کوین توسط فرآیندی 
ماشــینی صورت می گیرد. براســاس ساختار این فرآیند، عرضه آن با 
نرخ فزاینده ای در حال کاهش اســت. از طرف دیگر، بدلیل مجهول 
و مخفی ماندن جریان آن، اســتفاده از این پول به شــدت مورد توجه 

افراد متخلف، قاچاقچیان و پولشــویان قرار گرفته است.
سفته بازان نیز به دلیل رشد مداوم قیمت وارد بازار شده اند. لذا نمی توان 
گفت که این تقاضاها واقعی هستند. عالوه بر این، بیت کوین در واقع 
یك عدد دیجیتالی اســت که به ســادگی در فضای مجازی به صدها 
قطعه کوچکتر تبدیل می شود. همه این موارد باعث شده اند که شکاف 
عرضه و تقاضای آن افزایش یافته و قیمت آن در حالی که هیچ ارزش 

مالــی یا ذاتی ندارد، افزایش یابد.
افزایش مدام قیمت باعث افزایش مقبولیت آن شده و همینطور باعث 
شده که بازار بیت کوین به بهشت قاچاقچیان و پولشویان تبدیل گردد. 
با همین دیدگاه برخی کشــورها اســتفاده از آن را مجاز دانسته اند تا از 
این طریق بتوانند جریان حرکت آن را با هدف جلوگیری از پولشویی 

و تخلفــات مالی تحت نظارت خود درآورند.
نکته دوم این که براســاس اصل کارایی بازار ســرمایه، بازده و ریسك 
دارایی هــا در بلندمدت به گونــه ای تغییر می کند که در تمامی بازارها 
بازده به ازای هر واحد ریســك دارایی ها برابر شــوند. با توجه به این 
دیــدگاه نیــز می توان گفت که تولید بیــش از 500 درصد بازدهی به 
معنای وجود ریســك باالی آن در فضای نرمال اســت مگر آنکه بازار 

غیرواقعی شکل گرفته باشد.
لذا ســرمایه گذاری بر بیت کوین، با ریســك باالیی همراه است. نکته 
قابل توجه در خصوص دوره های رونق بازارهای مالی این اســت که 
به دلیل وابســتگی زیاد بازارهای مالی به یکدیگر و نقدینگی آنها، هر 
شــوک مثبتی به ســرعت به شوک های شدیدتر مثبت می انجامد ولی 
به محض ورود هر شــوک منفی کوچك به یکباره تمام دارایی ها به 

خاکستر بی ارزش تبدیل می شوند.
ایــن درهــم شکســتن بــازار برای بیــت کوین با توجه بــه این که 
کســی مســؤول این بازار نیســت با شدت بیشــتری رخ خواهد داد. 
 بنابرایــن، افقی بســیار تاریك در پیش چشــم فعــاالن این بازار قرار

 دارد. 
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بیت کوین به عنوان یك پول رمزنگاری شده 
والبته بدون پشتوانه که توانسته ارزش خود را 

از چند ســنت به چند هزار دالر برساند.
بیت کوین  از پول های نوینی است، که در واقع 
رمزنگاری شــده و مهد تولد آن 8 ســال پیش 
در فضای مجازی توســط ساتوشــی ناکاموتا 

بوده است.
بیت کوین هیچ پشتوانه پولی ندارد و متعلق به 
هیچ کشوری نیست، اما طی 8سال اخیر ارزش 
آن از چند سنت به چند هزار دالر رسیده است 
و ظاهرا پای آن مدتی اســت به ایران هم باز 
شده است. با وجود آنکه شرکت های زیادی در 
ایران از بیت کوین استفاده کرده اند اما از ترس 
ســکوت قانون مالیات درباره این پول مجازی 
از افشــای هویت خود پرهیز می کنند، این در 
حالیست که گفته می شود همه کسانی که روی 
بیت کوین ســرمایه گذاری کرده اند به شدت 
از آن ســود برده انــد؛ چنانکه یکی از کاربران 
ایرانــی با خریــد 20 میلیون تومان بیت کوین 
در سال های ســقوط ارزش پول ملی توانسته 
است، در کمتر از شش سال بیش از 70 میلیارد 
تومان از افزایش ارزش بیت کوین ســود ببرد. 
این مقدار ارزش افزوده را در کنار ســود ده ها 
ســایت ایرانی در داخل و خارج مرزهای ایران 
بگذارید که در همه دنیا در حال استفاده از این 

پول رمز نگاری شده هستند.
با این حال اینکه این پول از کجا آمده، سرنوشت 
آن چه خواهدشد، در آینده چه تاثیری بر اقتصاد 
ایران باقی خواهد گذاشت مسئله ایست که باید 

کارشناسان درباره آن سخن بگویند.
کارشــناس  راد،  ایمانــی  مرتضــی   
اقتصادبین المللی با اشــاره به پول رمزنگاری 
شــده بیت کوین می گویــد: »بیت کوین یك 
پول رمزدار الکترونیکی اســت و در شــرایط 
فعلی نقــش مهمی در اقتصاد بین الملل ندارد. 
دلیل آن این اســت که هنوز توسط بسیاری از 
کشــورهای جهان به رسمیت شناخته نشده و 
حجم بیت کوینی که منتشــر شــده به اندازه 
ای نیســت که بتوانــد روی متغیرهای واقعی 
اقتصاد اثر بگذارد. در شــرایط فعلی چند کار با 
بیت کوین انجام می شــود؛ ابتدا بیت کوین در 
بعضی از مراکز فروش و رســتورانها به عنوان 

یك ابزار پرداخت رســمیت پیدا کرده اســت و 
شما می توانید هزینه های خود را با آن پرداخت 

کنید.
روال ایــن گونــه اســت که شــما یك کیف 
الکترونیکــی داریــد کــه در آن بیــت کوین 
نگهــداری می کنید. فروشــنده هم یك کیف 
الکترونیکــی دارد. وقتــی شــما خریدتان را 
انجــام می دهیــد، از کیف پــول خود به کیف 
پول فروشــنده مبلغ مورد درخواست را انتقال 
می دهید و کار تمام می شــود. این کار بســیار 
ســاده انجام می شــود. نکته جالب توجه اینکه 
شما هر مقدار بیت کوین می خواهید می توانید 
برای فروشنده و یا فرد دیگری ارسال کنید. به 
عبارت دیگر این طور نیست که بیت کوین مثل 
دالر باشد و به صد سنت تقسیم شده باشد. بیت 
کوین را به صورت کسری هم می توانید انتقال 
دهید. این یکی از ویژگی های بیت کوین است 
کــه تمامی پول های جهانــی فاقد این ویژگی 

هستند.«
این اقتصاددان همچنین با اشاره به مزیت بیت 
کویــن می افزایــد:» کار دومی که بیت کوین 
انجام می دهد حفظ ارزش پول است. بسیاری 
از معاملــه گــران بیت کوین معتقدند در مواقع 

بحران های اقتصادی این پول ارزش بیشتری 
پیدا می کند. یعنی همانند طال در اقتصاد جهانی 
عمــل می کند. این نقــش بیت کوین در ژاپن 
بیشتر اســتفاده می شود. مطالعات انجام شده 
روی این پول نشان می دهد که بعضی از معامله 
گران از آن برای پوشــش ریسك خود استفاده 

می کنند.
بــه گفتــه ایمانی راد، » اســتفاده ســوم هم 
ســوداگری speculation است.خیلی ها 
معتقدند ارزش بیت کوین رو به افزایش اســت 
و بــا خریــد آن در شــرایط فعلی و فروش آن 
موقعی که باالتر رفت ســود کســب می کنند. 
االن این نقش بیت کوین بســیار بارز شــده 
اســت، چون ارزش این پول در ابتدای کار از 
چند ســنت به باالی چهار هزار دالر در هفته 
گذشته رسیده است و بنابراین جای خوبی برای 
سرمایه گذاری سوداگران بازارهای مالی است.

گذشــته از آن نوســانات بیــت کوین در بازار 
خرید و فروش بیت کوین بســیار زیاد اســت. 
 bitcoin اگر شما شاخص نوسان بیت کوین
volatility index را ببینید از تمام جفت 
ارزهای رایج در بازار فارکس بیشــتر نوســان 
می کند و همین ویژگی بیت کوین را به ابزاری 

در گفت وگو با مرتضی ایمانی راد مطرح شد

مزایا و معایب 
بیت کوین
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بســیار قوی برای سوداگری تبدیل کرده است 
و بــه همین دلیل روزانه مقدار بســیار زیادی 
بیت کوین مبادله می شــود که معموال با دالر 
امریکا مبادله می شود.ضمنا از بیت کوین برای 
تسویه حسابهای شخصی هم استفاده می شود 
و شــما می توانید بدهی خــود را با بیت کوین 

تسویه کنید.«
این اقتصاددان معتقد اســت که اگرچه در حال 
حاضر بیت کوین مورد استفاده در مبادالت قرار 
می گیرد، اما هنوز رسمیت نیافته و مقدار آن هم 
در شرایط فعلی محدود است و لذا نمی تواند در 

اقتصاد جهانی نقش مهمی داشــته باشد.
این کارشــناس می گوید:»یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد بیت کوین این اســت که کامال 
غیر متمرکز است و توسط هیچ سازمان و دولتی 
کنترل نمی شود و از آن گذشته مشکالت تبدیل 
یك ارز به ارز دیگر را حذف کرده است. وقتی 
شــما در جهان با بیت کویــن معامله می کنید 
الزم نیســت ارز آن کشــور را خریداری کنید.

چون بیت کوین را در سراســر جهان می توانید 
اســتفاده کنیــد و دیگر نیازی بــه تبدیل پول 
نداریــد. ضمنــا چون این پول کاغذی و فلزی 
هم نیست مشکل حمل آن را هم ندارید. بیت 

کوین روی موبایل شــما اســت و با صرف چند 
ثانیــه می توانید پرداخــت خود را انجام دهید. 
ضمنا چون این پول رمز گذاری شــده احتمال 
ســرقت الکترونیکی در آن بســیار کم است. 
همــه ایــن ویژگی ها بیت کویــن را در جهان 
بســیار مطلوب کــرده و به همین دلیل روز به 

روز تقاضا برای آن در حال افزایش اســت.«
پشتوانه بیت کوین چیست؟

مرتضی ایمانی راد در این باره توضیح می دهد: 
» البتــه می دانید که پشــتوانه دالر دیگر طال 
نیست. ولی می بینید که دالر در سراسر جهان 
طرفدار دارد و هنوز هم پول پرقدرتی به حساب 
می آید. در شرایطی که پول کاغذی برای اولین 
بار انتشار یافت،  طبیعی بود که می بایستی برای 
آن پشتوانه ای در نظر بگیرند. ولی وقتی مردم 
قدرت اقتصادی کشور را دیدند و ثبات پول را 
هم تجربه کردند خیلی برایشــان مهم نبود که 

پول پشتوانه دارد یا نه.
االن هم بیشتر پولهای جهان بدون پشتوانه اند 
و اطمینــان مردم به پول های ملی بر اســاس 
معیارهــای دیگری تعیین می شــود. طبیعی 
اســت که هر چه اقتصاد یك کشور قدرتمندتر 
می شــود پول آن کشور هم،  اگر شرایط دیگر 

دخالت نکنند، قدرتمندتر می شود.
بنابراین ســئوال شما از این نظر مهم است که 
بیت کوین پولی جدید اســت و نیاز به پشتوانه 
دارد. این سئوال به نظرم مهم است. موارد زیر 
را به عنوان پشــتوانه های بیت کوین می توانم 

ذکر کنم: 
اول: در نظر داشــته باشــیم کــه یك اقتصاد 
جهانی شــده شــکل گرفته است که مردم در 
یك کشور زندگی می کنند و در کشوری دیگر 
کار می کنند. ضمنا خرید ها هم عمدتا اینترنتی 
و در ضمن جهانی شــده اســت و هم در هم 
تنیدگــی اقتصادی الــزام به یك پول واحد را 
بیشــتر کرده است.  یکی از دالیلی که دالر در 
بیش از شــصت درصد مبادالت جهانی نقش 
دارد همین الزام وجود دارد. بیت کوین االن به 
عنوان یك پول واحد می تواند در هر کشــوری 
مورد استفاده قرار گیرد. اگر بیت کوین توسعه 
یابد و در کشــورهای بیشــتری مورد استقبال 
قرار گیرد،  شــما می توانید بیت کوین را نه در 

جیبتــان بلکه روی موبایلتان بگذارید و در کل 
کره زمین خرج کنید.

منظورم این اســت که اقتصاد جهانی شــده و 
توســعه جهانی اینترنت و الــزام به پول واحد 
جهانی بزرگترین پشــتوانه بیت کوین اســت.  
به همین دلیل به نظر من بیت کوین و ســایر 
پولهای رمز پایه در آینده توســعه بیشتری پیدا 
می کننــد و نقش بیشــتری در اقتصاد جهانی 
ایفاء خواهند کرد. هم اکنون دانمارک ســوئد، 
کره جنوبی،  هلند، فنالند،  اســترالیا و چندین 
کشــور دیگر بیت کوین را به عنوان یك پول 
و وســیله پرداخت قبول کرده اند. در گروهی 
دیگر از کشورها بیت کوین را نه به عنوان یك 
پول بلکه به عنوان یك کاال پذیرفته اند. ضمنا 
در نظر داشــته باشــیم که استونی نه تنها بیت 
کوین را به عنوان یك پول به رسمیت شناخته 
اســت،  بلکه در حوزه های دولتی و ســالمت و 

حتی بانکی مورد اســتفاده قرار داده است.
دوم:  یك شــبکه اطالعاتــی قدرتمند به نام 
block chain از امنیــت یکتایی معامالت 
بیت کوین حفاظت می کند که این خود می تواند 

یك پشــتوانه قوی برای بیت کوین باشد.
اینکه blockchain چیســت و چگونه کار 
می کنــد خــود نیاز به زمان بیشــتری دارد که 
االن نمی توان به آن پرداخت. به طور خالصه 
اگر شــما یك ملیون تومان در حســاب خود 
داشــته باشید می توانید یك چك به مبلغ یك 
میلیــون تومان به یك نفر بدهید. ولی خودتان 
می دانید که چندین چك دیگر هم به طور تقلبی 
می توانید صادر کنید. این مشکل در معامالت 
بیــت کوین هم وجود دارد.  Block هایی که 
در شــبکه ایجاد می شــود جلوی این تقلب را 
می گیــرد و بنابرایــن از نظر امنیت در ســطح 

باالیی قرار دارند. 
ســوم: شفافیت در شبکه بیت کوین بسیار باال 
اســت.  همه چیز قابل وارســی است. هیچ چیز 
محرمانــه ای وجود ندارد. آیا فکر نمی کنید که 
این سیســتم اطمینان ایجاد می کند. خیلی از 
معاملــه گران بیت کوین معتقدند که این پول 
بــرای آنها اطمینان بیشــتری دارد تا پولهای 

کشورهای دیگر.
چهارم: یك نکته دیگر می ماند که بدون ارتباط 
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با پشتوانه بیت کوین نیست. همان طور که می دانید بیت کوین و مدیریت 
و گردش آن بدون کنترل و غیر متمرکز decentralized است یعنی 
هیــچ دولــت و قدرتی آن را کنترل نمی کند. به طور طبیعی پروتکل های 
بیت کوین از طریق اجماع شــکل می گیرد ولی نه ســازمانی درگیر این 
اجمــاع اســت و نــه دولتی و نه قدرتی. به همیــن دلیل بیت کوین یك 
سیســتم باز و یك open source به حســاب می آید که بدون اراده 

گروهی به طور مســتمر در حال قوی تر شدن است.
به نظرم اینها دالیل کافی برای قدرت گیری بیت کوین هست و همین ها 
می تواند اطمینان به مردم بدهد که ارزش پول آنها محفوظ اســت. البته 
هر پولی در دوران شــکل گیری به موانع و مشــکالتی بر می خورد، ولی 

همین ها باعث قدرت گیری بیت کوین خواهد شــد.«
 سرنوشــت بیت کوین در ایران چه می شــود؟ آیا این پول 

می تواند تاثیری بر اقتصادهایی مثل ایران هم بگذارد؟ 
ایمانــی راد در ایــن رابطه توضیح می دهد:» با توجه به اینکه این پول در 
ایران قانونی نیســت و مبادالت بیت کوین هم قانونی برایش نداریم و 
به رســمیت هم نشــناخته ایم،  بنابراین انتظار نداریم که اثری بر اقتصاد 
ایران داشته باشد. در کشورهای جهان هم همین طور است. در برخی از 
کشورها بیت کوین توسعه پیدا کرده و دارد به تدریج اثر خود را می گذارد. 
ولی عمومیت ندارد. اکثریت کشــورهای جهان بیت کوین را به رســمیت 
نمی شناسند و یا سکوت کرده اند. بنابراین خیلی کار دارد که بیت کوین 

و ســایر ارزهای رمز پایه بتوانند روی اقتصاد واقعی اثر گذار باشــند.
اگربــه ایــران برگردیــم،  اطالعی که من دارم دولت به طور اجرایی 

ســایت هایی را که بیت کوین معامله می کند را می بندد و یا فیلتر 
می کند. این نشــان می دهد که بیت کوین به سادگی نمی تواند 
در ایران جا باز کند و لذا نمی تواند اثری بر اقتصاد ایران داشته 

 بــا باشــد. ولی در حاشــیه عده ای خریدهای خود را 
بیت کویــن انجام می دهند و فکر می کنم 

تعــدادی هم در حال معامله بیت کوین 
در فضای بین المللی هستند. یکی از 

دالیل آن هم این اســت که شما 
به راحتی می توانید وارد بازار 

ارزهای رمز پایه شــوید،  
ولی ورود به بازار معامله 
ارزهای جهانــی ) بازار 

فارکس ( به این ســادگی 
نیســت.  از این رو برای ایرانیان 

کــه ورود به بازار فارکس غیر قانونی 
و بســیار محدود کننده است،  بازار 

بیــت کوین،  علیرغم غیر قانونی 
بودن،  یك فرصت به حســاب 

می آیــد. ولی باز تاکید کنم که 
این فعالیت هــا محدودند و 

بنابراین در شــرایط فعلی ارزهای رمز پایه اثری بر اقتصاد ایران ندارند.
فکــر می کنیــد معامالت نفتی دنیا تحت تاثیر این پول قرار بگیرد؟

بله،  معامالتی به طور روزانه در بروکرهای قانونی در ســطح جهان در 
حال انجام است و این یك باره و محدود نیست، بلکه به طور مستمر این 
مبادالت در حال انجام است. فقط نکته این است که بیشتر این مبادالت 
واقعی نیســت و روی Crude Oil CFD معامله انجام می شــود که 

بیشــتر معامالت برای کســب سود است نه برای تحویل نفت.
هم در این بروکرها و هم در معامله واقعی خرید نفت با بیت کوین بسیار 
محدود انجام می شود و دلیل آن هم این است که حجم بیت کوین موجود 
بسیار محدود است برای اینکه با آن نفت خرید و فروش شود. در واقع با 
تشکیل هر بلوک در شبکه بین المللی بیت کوین 50 بیت کوین جدید وارد 
چرخه مبادالت می شــود. این مبلغ را کســانی که به شبکه خدمات رسانی 
می کننــد و بالک هــا را تهیه می کننــد تعلق می گیرد که به این آدمها در 
اصطالحات رایج miner می گویند. درســت همانند معدن کاران طال 
که از شکافتن دل کوهها به طال دست پیدا می کردند، معدن کاران بیت 
کوین نیز با کند و کاو در شبکه بیت کوین بالک ها را استخراج می کنند 

و به همین دلیل اســت که به آنها miner گفته می شــود.
براساس پروتکل بیت کوین بعد از هر210 هزار بالک،این مقدار به 25 
کاهش می یابدو همین روند به صورت کاهشــی ادامه می یابد. اگر این 
ســری زمانی کاهشــی را، که یك فرمول ریاضی اســت،  محاسبه کنیم 
عددی بســیار نزدیك به 21 میلیون به دســت می آید که پس از آن 

بیت کوین جدیدی ایجاد نمی شود.
حال شما فرض کنید که همین 21 میلیون در جریان باشد. 
بر اســاس نوع بازار بیت کوین، قدرت خلق بیت کوین 
جدیدی به جز توسط miner ها وجود ندارد. در حالی که 
در سیستم بانکی بانکها خودشان می توانند بیش از چهار 
برابر پولی که دریافت می کنند خلق کنند. بنابراین حداکثر 
جمع بیت کوین رایج نهایتا 21 میلیون خواهد شــد که اگر با 
قیمت 4000 تومان محاســبه کنیم در کل 84 میلیارد دالر 
بیت کوین در جریان خواهد بود که هیچ گونه تناســبی 
با بازار نفت ندارد. خالصه صحبتم این اســت که با 
بیت کوین نمی توان مقدار زیادی نفت واقعی خرید.

به همین خاطر اســت که وقتی شما CFD نفت را 
هم می خرید با leverage می خرید. مثال با یك 
مقدار معینی پول صد برابر می توانید نفت بخرید. 
همــان طور که گفتم این نفت واقعی نیســت و 
در واقــع contract for difference یــا 
به اختصار CFD اســت.  یعنی شــما تنها روی 
تفــاوت قیمت نفت معامله میکنید و نه نفت واقعی.

اگــر ایــن بحث را به ایران تعمیم دهیم، نتیجه می گیریم که 
ایــران نمی تواند از طریق بیت کویــن تحریم های احتمالی 

خرید نفت را دور بزند.«
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ضرورت اصالح نظام بانکی برای استفاده از پول الکترونیک

ارزهای دیجیتالی 
چگونه بر زندگی ایرانیان اثر می گذارد

اگرچــه ارز مجــازی راهی برای دور زدن تحریم هــای اقتصادی بین المللی 
محســوب می شــود ولی در کشورما بدون اصالح نظام مالی این امکان وجود 

نخواهد داشت.
ارز دیجیتالــی،  ارزی اســت که از رمزنــگاری غیرقابل هك و پیگیری برای 
انتقال در اینترنت اســتفاده می شــود. ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز 
استفاده می کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز 
به ثبت نام یا اســتفاده از بانك ها و ســازمان های واســطه می دهند. در سال 
2009 بیت کویــن، اولیــن ارز دیجیتالی رمز پایــه به صورت عملیاتی آغاز به 
کار کرد. رشــد ســریع اســتفاده از بیت کوین موجب شد طی کمتر از دو سال، 
سیاســت گذاری بیت کوین در مرکز توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف 
قرار بگیرد.از مزیت های این پول های مجازی، این اســت که هیچ کشــوری 
نمی تواند رویه سازمانی این ارز ها را تعیین کنند. حال با رونق استفاده از این 
نوع پول ها برخی گمانه زنی ها مبنی بر جایگزینی پول های دیجیتال با دالر 
و ســایر ارزهای رایج در دنیا وجود دارد، در همین راســتا »دمیتریوف« در 
حاشیه اجالس کشورهای بریکس در »شیامن« چین به خبرنگاران گفت که 
بکارگیری ارز دیجیتالی بریکس می تواند جایگزین دالر آمریکا و سایر ارزها 
برای تسویه حساب در میان کشورهای عضو شود. کمیته دارایی کشورهای 
بریکس، در حال بحث و گفتگو برای ایجاد یك ارز مجازی مشــترک میان 
خود کشورهای عضو است. توصیه به استفاده از بیت کوین حتی از طرف بانك 
بین المللی پول، انجام گرفت. »کریستین الگارد« رییس صندوق بین المللی 
در جایی اشــاره کرد که به جای اینکه برخی از کشــورها، دالر انتخاب کنند، 
باید از ارزهای مجازی استفاده کنند.این درحالی است که گردش مالی 28مهر 

1396 بیت کوین 3میلیارد دالر بوده اســت.
در این رابطه علی حیدری اســتاد دانشــگاه و کارشــناس ارز گفت: ارزهای 
دیجیتالــی یــا مجازی به دارندگان اجــازه می دهدکه پول خود را به راحتی و 
بدون نگرانی از در دســترس قرار گرفتن اطالعات شــخصی و حساب بانکی 
شــان در اینترنت جابجا کنند. راحتی اســتفاده از این امکان، آزادی از نظارت 
مســتمر کشــورها و بانکهای مرکزی باعث شــده که این ابزارها از طرف 

شــهروندان در جای جای نقاط مختلف جهان به کار گرفته شــود.
وی با تاکید بر ضرورت اصالحات مالی برای استفاده از ارزهای مجازی گفت: 
نظام مالی در مرحله اول نیازمند اصالح داخلی برای استفاده از مناسبات مالی 
بین المللی اســت. اگر نظام مالی کشــور به روز شــود، می توان انتظار داشت 
که ارزهای دیجیتالی بر مبادالت اقتصادی ایرانیان تاثیر گذاشــته و امکان 

مبــادالت آزاد و راحت برای هر ایرانی را فراهم کند.
این کارشــناس مســائل اقتصادی با بیان رفتار متفاوت کشــورها در قبال 

ارزهــای مجــازی، گفت: هم اکنون بســیاری از دولت ها در سراســر جهان 
بــرای تنظیم و تعریف مناســب برای بیــت کوین و دیگر ارزهای مجازی به 
ســختی تالش می کنند. واکنش  ها به ارز  مجازی شاهد مخالفت کشورهایی 
نظیر چین و باموافقت نســبی کشــورهایی مانند هند و روســیه در نوســان 
اســت.البته در ایــن بیــن برخی از دولت ها قوانین ســختگیرانه تری را اجرا 
می کنند و برخی از کشــورها نیز اســتفاده بی قانون و ضابطه از ارز رمزنگاری 
 فراهــم کــرده اند که این امــر می تواند برای مصرف کننــدگان گیج کننده

 باشد.
حیدری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اضافه کرد: شرکت های سرمایه 
گذاری و تولیدی بســیار زیادی حاضر به همکاری با ایران کار هســتند، از 
این رو تنها مســئله باقی مانده نحوه انتقال وجوه اســت که این مانع بزرگ بر 
ســر راه رشــد اقتصادی کشور را می توان با ارزهای مجازی و بیت کوین حل 
کــرد. ایرانی هــا با اســتفاده از بیت کویــن می توانند به راحتی پول  خود را به 
دالر تبدیــل کــرده و در خــارج نگه  دارند، افزون بر این، مبادالت بیت کوینی 
به دلیل اینکه از یك سرور مرکزی صادر نمی شود، قابل ردیابی نیست و لذا 
نمی توان حســابها را شناســایی و تحریم کرد. کاربران خصوصی با استفاده از 
ارز مجــازی حتــی می توانند از طریق تلفن همراه، به صورت مســتقیم برای 
خانواده خود پول بفرســتند و تنها کارمزد باقیمانده، هزینه ای اســت که از 

طریق تبادالت ارزی محاسبه می شود.
علــی حیــدری درمورد قول هایی که درمورد تبعات ارزهای مجازی و از جمله 
بیــت کوین گفته می شــود، بیان کرد: تا اینجــا رویه این ارزها تبعیت کردن 
از میدان عرضه و تقاضا بوده اســت و باعث مناســبات اقتصادی گســترده 
اقتصادی شده است. بسیاری از منتقدان بیت کوین را متهم به فراهم کردن 
بستری برای استفاده تبهکاران به منظور اقدامات خالف و غیر قانونی کرده 
انــد، درحالــی که ارزهای مجازی در کنــار مزایا، معایبی هم دارد و عالوه بر 
آن هنوز هم پول نقد بهترین ابزار برای اســتفاده خالفکاران برای پولشــویی 
اســت. عالوه بر آن، از زمان ابداع بیت کوین در ســال 2009، پول دیجیتال 
با طیفی از فعالیت های غیرمجاز، از جمله پول شویی، تامین مالی گروه های 
تروریســتی، و گریز از تحریم ها مرتبط بوده اســت که البته یکی از مزایای 
عمــده پــول الکترونیك همین اســتفاده از آنها بــرای دور زدن تحریم های 

اقتصادی بین المللی است.
وی در پایــان بــا تاکیــد بر آینده خود نوآوری در حوزه مالی به رشــد ارزهای 
مجازی پرداخت و گفت: ارزهای مجازی هنوز برای استفاده عموم، مقداری 
پیچیده اند، اما افزایش ارتباطات مجازی باعث می شــود که ارزهای مجازی 

آینــده مبــادالت مالی و اقتصادی بین المللی را در اختیار بگیرند.
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در ســال های آینده یکی از موضوعات مهم برای تمامی افراد این خواهد 
بود که چطور از دارایی خود در برابر ریسك های مختلف محافظت کنند. 
در گذشته هم این موضوع برای سرمایه گذاران و کسانی که دارایی هایی 
داشتند، مطرح بوده اما در سال های آینده تغییراتی بزرگ در سیستم های 
پولی ایجاد می شــود و به همین دلیل ســرمایه گذاران باید ترتیبی دهند 
تا مطمئن باشــند دارایی شــان در برابر این تغییر مصون اســت و عاملی 

ثروت شان را تهدید نمی کند.
به گزارش »کیتکومتالز« در دهه های اخیر سرمایه گذاران همواره ترکیبی 
از دارایی ها را در ســبد دارایی خود گنجانده اند تا ریســك ها را به حداقل 
برســانند. در ســبدهای دارایی به طور معمول اوراق بهادار، طال، اوراق 
قرضه، ارزها و.. وجود دارند و نکته مهم این است که روش های علمی برای 
توزیــع ثــروت بین انواع دارایی ها به وجود آمده و ســرمایه گذارانی که از 
این روش ها استفاده کرده اند، توانسته اند ریسك ها را به حداقل برسانند.

در چنــد ماه اخیــر همزمان با افزایش قیمت ارزهــای دیجیتال به ویژه 
بیت کوین، توجه سرمایه گذاران به این ارزها جلب شده و حال سوال مهم 
این است که آیا این ارزها می توانند جایی در سبد دارایی سرمایه گذاران 
داشــته باشــند؟تحلیلگران معتقدند فلزات گرانبها بهترین گزینه برای 

محافظــت از دارایی هاســت. طال همــواره در دوران های پر افت و خیز 
و بی ثبات، عاملی برای حفاظت از دارایی ســرمایه گذاران بوده اســت. 
این نقش در ســال های آینده نیز حفظ خواهد شــد. در واقع به باور این 
تحلیلگران، هنگامی که موضوع حفظ قدرت خرید مطرح می شــود طال 

هیچ رقیبی ندارد و بهترین گزینه اســت.
این کارشناسان می گویند قائل شدن این نقش برای طال اشتباه نیست، 
امــا هنگامی کــه ابزارهای جدید ســرمایه گذاری به وجود می آیند، رفتار 
درســت این اســت که به این ابزارها توجه شود، به این معنا که گنجاندن 
این ابزارها در ســبد دارایی ها به نسبت های معقول اقدامی اشتباه نیست.

همــه می داننــد که توصیه به ســرمایه گذاران بــرای انتخاب ابزارهای 
ســرمایه گذاری کار آســانی نیســت اما ظهور یك دارایی که مورد توجه 
قرار گرفته، فرصتی جدید برای تغییر ترکیب ســبد دارایی و بهینه کردن 
آن است.ســرمایه گذاران هیچ گاه ســبد دارایی خود را صرفا با یك یا دو 
دارایی پر نکرده  و همواره ترجیح داده اند انواع دارایی ها را در آن بگنجانند. 
این معقول ترین روش کاهش ریســك اســت. در بین دارایی های پولی، 
طال و ارزهای معتبر از گذشته های دور موردتوجه سرمایه گذاران بوده و 

مدتی اســت بیت کوین به این مجموعه اضافه شده است.

»کیتکو متالز« تحلیل کرد

سرمایه گذاری در طال، دالر 
یا ارز مجازی؟

آنا گوالبووا
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اکثر کارشناسان معتقدند گنجاندن اندکی بیت کوین در سبد دارایی اشتباه 
نیســت، اما در قیمت های کنونی ریســك باالیی را متوجه ســبد دارایی 
می کند، به ویژه آنکه نوسان در قیمت این ارز دیجیتال بسیار بزرگ بوده 
و خواهد بود. پیش بینی می شود افزایش و کاهش سریع قیمت بیت کوین 
و دیگر ارزهای دیجیتال رمز گذاری شده، ادامه پیدا کند. سرمایه گذاران 
باید به این نکته مهم توجه کنند که حجم باالی تبلیغات و دیگر عوامل 
موثر بر قیمت بیت کوین، به شــکل گیری حباب قیمتی منجر شــده است. 

طبیعی اســت که دیر یا زود این حباب از بین می رود.
با توجه به آنچه بیان شــد، ســوال مهم این اســت که در بین 3 گزینه 
یعنــی بیت کویــن، طــال و دالر آمریکا، کدام یــك در بلندمدت ماندگار 
خواهد بود؟ برای پاســخ به این ســوال باید ویژگی هایی نظیر ماندگاری، 
مشاهده پذیری، سازگاری، مقبولیت و ارزش ذاتی هریك از دارایی های 
یادشــده مورد توجه و بررســی قرار گیرد، همچنین به کارکرد آنها یعنی 
واحد شــمارش، ابزار معامله و ذخیره ارزش باید توجه شــود. طال دارای 
اکثر این ویژگی ها اســت یعنی هم ارزشــمند است و هم وسیله ای برای 
مبادله بوده البته طال امروزه دیگر وســیله مبادله نیســت اما ارزشــمندی 

آن بسیار باالست.

دالر آمریکا نیز به عنوان یك ارز معتبر دارای اکثر ویژگی ها و کارکردهای 
یاد شــده اســت اما مشکل اصلی دالر آمریکا، تغییرات میزان ارزشمندی 
آن اســت. در واقع ارزش اکثر ارزهای معتبر طی دهه های اخیر تغییرات 
بزرگی داشــته و برای مثال، دالر طی یك ســال اخیر 95 درصد قدرت 
خرید خود را از دست داده است. سیاست های پولی بانك مرکزی آمریکا 
و وضعیت شاخص های اقتصادی این کشور بر ارزش دالر اثرات مستقیم 
و بزرگی دارد. همچنین افزایش یا کاهش ارزش ارزهای دیگر بر ارزش 
دالر تاثیــر می گــذارد. حال نوبت به بیت کوین می رســد. این ارز دارای 
برخی ویژگی های یك پول هســت اما از لحاظ ســازگاری و قابل قبول 

بودن ضعف دارد.
واقعیــت ایــن اســت که بیت کوین چنــد ماه پیش چنــدان موردتوجه 
ســرمایه گذاران قرار نداشــت و اکنون نیز رشــد قیمت آن ســبب شده 
ســرمایه گذاران به ســمت آن حرکت کنند. هرگاه قیمت آن برای مدتی 
طوالنــی پاییــن باقی بماند جذابیت آن به شــدت کاهش خواهد یافت. 
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نمی توان گفت 
بیت کوین دارای ارزش ذاتی است یا نه. برخی کارشناسان معتقدند چنین 

اســت و برخی نظری مخالف دارند.
همچنین عمر اندک این ارز سبب شده از آن به عنوان ابزاری برای معامله 
استفاده نشود. در واقع باید سال ها بگذرد تا داده ها درباره این ارز و دیگر 
ارزهای دیجیتال کامل شــود. اکنون رفتار ســرمایه گذاران و دیدگاه آنها 
نســبت به این عرصه مبهم اســت. این در حالی اســت که درباره طال و 
دالر آمریــکا تقریبــا هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد. به این ترتیب اگر قرار 
باشــد بین طال، دالر و بیت کوین انتخابی صورت گیرد ســرمایه گذاران 
معقول به سمت دو دارایی نخست حرکت خواهند کرد زیرا سواالتی که 
درباره بیت کوین مطرح اســت و بی پاســخ مانده، به حدی زیاد اســت که 
گنجاندن آن در سبد دارایی ریسکی بزرگ محسوب می شود، مگر آنکه 

میزان آن بسیار اندک باشد.
چند روز پیش قیمت هر بیت کوین به باالی 8100دالر رســید در حالی 
که یك هفته قبل از آن، قیمت این ارز در محدوده 5500 دالر نوســان 
کرده بود. که نوسان 47 درصدی را نشان می دهد و بدیهی است که بازار 
بیت کوین بازاری قابل پیش بینی نیســت. در واقع هنگامی که امیدهایی 
درباره پذیرش این ارز دیجیتال از سوی بانك های مرکزی به وجود می آید، 
قیمت آن به سرعت افزایش پیدا می کند. همچنین هرگاه خبرهای مثبت 
درباره تدوین قوانین برای دادوســتد آن منتشــر می شود، سرمایه گذاران 

به سمت آن حرکت می کنند.
به همین دلیل اســت که مدیران برخی بانك های بزرگ ســرمایه گذاری 
از جملــه بانــك جی پی مورگان و بانــك یو بی اس اعالم کرده اند عالقه 
شــدید اخیر به این ارز منطقی نیســت. درباره آینده، دیدگاه های مختلفی 
بیان شــده اســت، اما تحلیلگران می گویند برای فراگیرشدن بیت کوین 
به تحقق شــرایط متعدد نیاز اســت و این امر زمانبر خواهد بود، به همین 
دلیــل احتمــال آنکــه این ارز بتواند جای طال یا دالر را در ســبد دارایی 

سرمایه گذاران بگیرد بسیار اندک است.
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بیت کوین می تواند عاملی مناســب در حوزه نشــر 
اطالعات باشــد بدین صورت که اگر کسی اطالعات 
را تغییر یا دســتکاری در آن کند قابل اســتفاده نباشد 

و یا اگر کاری انجام شــد پول برای فرد واریز شــود
یك موضوع مهم در چرخه استفاه از فناوری اطالعات 
موضوع اعتماد اســت. باید دســتگاه ها و نهادها به 
یکدیگر اعتماد داشــته باشند. برای مثال افرادی که 
در حوزه تولید مقاالت در حال فعالیت است و از چرخه 

فناوری اطالعات اســتفاده می کنند باید بتوانند اطالعات خود را 
منتشــر و در اختیار یکدیگر قرار بدهند.

پدیده علم و دانش بر اساس اعتماد است و افزایش و کاهش داده  ها 
در خروجی موضعت علمی مانند مقاالت علمی و پایان نامه ها باعث 
از بین رفتن اعتماد می شود. هم اکنون در دنیا 30 دانشگاه اول بر 
اســاس معیارهای نوین علمی انتخاب می شــوند و بقیه دانشگاه ها 
بر اساس تعداد مقاالت رتبه بندی می شوند که موضوع مهمی است 
چرا که تولید مقاالت و محاسبه آن بر اساس تعداد برای رتبه بندی 
معیار درســتی نیســت.در کشور ایران تولید علم بر اساس مقاالت 
باعث ارتقا و جهش کشور شد اما همین امروز افرادی که موضوع 
افزایــش تعــداد مقاالت را مطرح کرده بودند به ســراغ معیارهای 

دیگری رفتند
بســتر بالکچین که مبنــای حرف های رمزنگاری 
شــده اســت، می تواند به علم و دانش کمك کند، 
این بستر ساختار زنجیره ای دارد که در معروف ترین 
ارز رمزنگاری شــده دنیا یعنی بیت کوین اســتفاده 
می شــود. موضوع مهم این اســت که بیت کوین 
هــم اکنون در موضوعات مختلف مانند موضوعات 
محیــط زیســتی و بحران ها کمــك می کند و این 
مســاله باعث می شــود تا زمانی که تراکنش بیت کوین باال برود 
مصرف انرژی نیز افزایش پیدا می کند.بیت کوین می تواند عاملی 
مناســب در حوزه نشــر اطالعات باشد بدین صورت که اگر کسی 
اطالعات را تغییر یا دســتکاری در آن کند قابل اســتفاده نباشــد و 
یا اگر کاری انجام شــد پول برای فرد واریز شــود برای مثال بعد از 
انجام پروژه ای می توان در صورت تایید پروژه به صورت اتوماتیك 
پول برای فرد واریز شود و دیگر نیازی به تایید و مشکالت بانکی 
که امروزه با آن سر وکار دارید وجود نداشته باشد.حدود یك سال 
است که در بستر نرم افزار بالکچین در حال تحقیق و جمع آوری 
اطالعات اســت و هماهنگی های بین المللی و افزایش سواد برای 

این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته اســت.

لزوم نگاه منصفانه به بیت کوین 
امیرحســین دوایی، معاون فناوری  و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
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 در هفته آخر ماه اکتبر متوسط ارزش هر بیت کوین در بازار جهانی برابر 
با 6393 دالر امریکا بود که 4.83 درصد نســبت به هفته قبل از آن رشــد 
کرده بود.  در انتهای این هفته  ارزش ســرمایه بازار بیت کوین ها برابر 
با 106.1 میلیارد دالر امریکا بود و روزانه 330  هزار بیت کوین در بازار 
مبادله شد.در ژانویه سال جاری ارزش هر بیت کوین در بازار 965 دالر 

امریکا بود و طی 10 ماه ارزش آن شــش برابر شــد.
رشد ارزش بیت کوین در بازار جهانی و افزایش استفاده از آن در مبادالت 
باعث شــد تا دولت ایران هم به این بازار توجه ویژه نشــان دهد. اگرچه 

هنــوز بازار بیت کویــن در ایران غیر قانونی 
اســت ولی مقامات اقتصادی ایران 

دستور مطالعات زیربنایی و اولیه 
برای قانونی کردن اســتفاده از 
بیت کوین هــا در اقتصــاد را 

صادر کرده اند تا با داشــتن 
اطالعــات دقیــق بیت 
کویــن را وارد اقتصــاد 

کشورکنند.
 حال دو ســال مهم وجود 

دارد  که پاســخ آن ها می تواند 
هم ســرمایه گذاران و هم فعاالن اقتصادی را در مورد 

تصمیم گیری های خود مطمین تر کند.
 اولین ســوال این اســت که چرا ایران تصمیم به اســتفاده از 

بیت کوین گرفته است؟
در پاسخ به سوال اول مسایل مختلفی مطرح می شود.وال استریت ژورنال 
بر این باور اســت که ایران درصدد جایگزین کردن ارزهای مجازی به 
جای دالر است. کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دالر  یکی از اهدافی 
است که در سالهای اخیر مطرح شده است. روسیه و چین هم در تالش 
برای کاهش وابســتگی اقتصادی خود به دالر و کاهش ســهم این ارز 
در  اقتصاد خود هســتند زیرا می دانند حذف دالر از ســبد ذخیره ارزی دو 
اقتصاد بزرگ و مطرحی مانند روســیه و چین می تواند فشــار اقتصادی  
زیادی را به امریکا وارد کند. ایران هم در این مسیر با کشورهای روسیه 
و چین همراه اســت و انتظار می رود بیت کوین ها را به عنوان جایگزینی 

برای دالر در مبادالت نفتی  اســتفاده کند.

امــا ایــن نظریه با انتقادهایی هم همراه اســت. ســال اســتاین یکی از 
فعاالن بازار ارزهای مجازی به فایننشــال تایمز گفت: در ســالهای اخیر 
بازار ارزهای مجازی در دنیا با ســرعت زیادی رشــد کرده است. این بازار 
در تمامی کشــورها وجود دارد و ایران هم در صدد اســت تا با دنیا در این 
مســیر همراه شــود. بنابراین نمی توان از تالش ایران برای اســتفاده از 
ارزهــای مجــازی بــه عنوان راهکاری برای دور زدن بازار دالر نام برد و 

آن را تهدیدی برای اقتصاد امریکا دانســت.
سوال دوم این است که سهم بازار بیت کوین در اقتصاد ایران 
چقدر اســت و این بازار تا چه اندازه قدرت نفوذ در 

اقتصاد ایران را دارد؟
هــم اکنون ارزهای مجــازی در ایران 
رواج زیــادی نــدارد و ســهم 
ایــن بازار در اقتصاد ایران 
بسیار کم است. البته بازار 
ایرانی  مجازی  ارزهای 
مجــازی  ارزهــای  و 
اســترالیایی نســبت به 
دیگــر ارزهای مجازی گرم 
تر اســت ولی هنوز هم ســهم قابل 
توجهــی در اقتصــاد ندارند. یــك دلیل مهم، 
غیر مجاز بودن این ارزها در ایران اســت و دلیل 
دیگر مشــخص نبودن نظام مالیاتی مرتبط با معامله یا 

نگهداری ارزهای مجازی است.
 از طرف دیگر دسترسی ایرانیان به بازارهای فروش بین المللی  ارزهای 
مجازی  بسیار کم است وهمین مساله باعث محدودیت سهم بیت کوین 
و دیگر ارزهای مجازی در ایران شده است. یك دلیل این محدودیت هم 
عدم اتصال شــبکه بانکی ایران به نظام مالی دنیا و عدم امکان پرداخت 

در بازارهای بین المللی است.
 در میــان فعــاالن اقتصادی ایرانی هم هنوز اســتفاده از بیت کوین رواج 
زیــادی ندارد.ولی بدون شــك به دلیــل محدودیتهای بازار دالر، بعد از 
قانونی شدن بیت کوین در کشور و تنظیم نظام قانونی و مالیاتی مناسب، 
می توان انتظار داشت که سهم آن در اقتصاد با سرعت زیادی رشد کند.
منبع: وال استریت ژورنال

 اثرات بیت کوین
 بر اقتصاد ایران چیست؟

مونا مشهدی رجبی
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چطور از پتانســیل نهفته پول جدیدی که دنیا را تحت تاثیر قرار داده، می توان 
برای اصالح نظام مالی جهان، بهره گرفت یا حتی جایکزین ارزهای رسمی کرد؛ 
پرسشــی اســت که هواداران بیت کوین این روزها تمام انرژی و وقت خود را 

صرف آن کرده اند.
در بیشترکشــورها، بانک مرکزي عرضه پــول راکنترل مي کند؛اما بعضي اوقات 
مثل بحران اقتصادي چندســال پیش این نهاد ممکن اســت تصمیم بگیرد که 

پول بیشتری به اقتصاد تزریق کند.
 در واقع بانک های مرکزی این کار را با چاپ پول بیشتر انجام مي دهند. وقتی پول 
بیشــتر که وارد سیســتم شد، به این معنا است که پول نقدی که در دست دارید، 
ارزش کمتري خواهد داشت. اما چون بیت  کوین* را هیچ نهاد کنترلي و دستوری 
مرکزی ندارد، هیچ کس نمي تواند تصمیم بگیرد که عرضه پول را افزایش دهد.

کارشناســان پولی می گویند، بیت  کوین هاي جدیدی که وارد سیستم مي شوند 
بر اســاس الگوریتمي عمومي تعیین مي شــوند و بنابراین کامال قابل پیش بیني 
هســتند.با این حال مهمترین مســأله ای که در موردبیت کوین باید مورِد توجه 
قرار بگیرد، پتانســیل شــگرف این واحد پولی در زمینه نوآوری است. بیت کوین 
چنان نوآورانه بوده است که کمتر کسی توانسته نادیده اش بگیرد. عالوه براین، 
مهمترین مسأله ای که ذهن هر مشتری  نظام و سازوکاری مالی را به خود مشغول 
می کند، امنیت تراکنش ها است. البته بیت کوین از ما می خواهد اعتماد به نظام ها، 

موسســات و سازوکارهای قانونی را با نظامی جایگزین کنیم که در آن باید:
- به تمایل طرف های دیگر در قبول بیت کوین به عنوان شــیوه پرداخت اعتماد 

کنیم.
 -به موسســات خارج از حیطه کنترل قانون اعتماد کنیمِ  و اطالعات حساب های 

بانکی مان را در اختیارشــان بگذاریم تا بیت کوین بخریم.
تک رمزگذاری شــده کامپیوتری که بیشتر کاربران بیت  -به یک شــبکه تک به ِ

کوین ازآن سر در نمی آورند، اعتماد کنیم.
 -اعتمــاد کنیــم که یک پــول دیجیتال برتر جای بیت کویــن را نگیرد، تا بیت 

کوین های ما بی ارزش شوند.
 -اعتماد کنیم که بنیاد بیت  کوین یا دیگر مشــترکین حاضر در شــبکه، مجموعه 
بیشتری از بیت کوین ها  ایجاد نکنند، که ارزش بیت کوین های اولیه سقوط کند.
- اعتماد کنیم که دولت ها مداخله نخواهند کرد و بیت کوین را بی ارزش نخواهند 

ساخت.
-  اعتماد کنیم که بازارهای بیت کوین برای همیشــه در دســترس خواهند بود تا 

قیمت هــا را به پول واقعی در اختیارمان بگذارند.
 اعتماد کنیم که بیت کوین هایمان در جایی امن ذخیره شــده اند؛ زیرا که همین 
بی نام بودن وغیرقابل  برگشت بودن این واحد پولی آن را شدیدا  در برابر دزدی 

آســیب پذیر می سازد. دزدی هایی که تاکنون کم نبوده اند.
-در مواجهــه با بیت کویــن در هر جبهه ای، هوادار یا مخالف، قرار بگیریم، زیرا 
نمی تــوان انــکار کرد که این پول دیجیتال دروازه ای از امکانات و فرصت ها را به 
روی  نظام مالی جهان گشــوده اســت، و در آینده با توسعه فنآوری های کنونی و 
معرفیِ  ابداعات نو می توان انتظار  داشت که مشکالت پول  سنتی آرام آرام حل 

شــوند، یا به کل پول متعارف برچیده شود.
*بیت کوین وا حد پولی دیجیتال است که اجازه  پرداخت مالی در یک شبکه تک به 
تک از افراد را، که از اتفاق نظر کاربرانش ایجاد شده و قوت می گیرد، می دهد. هیچ 
مقام مرکزی یا واســطه ای وجود ندارد که کنترلی بر این واحد پولی داشته باشد.
سرمنشــأ این پدیده درســال2008  در یک جمع آنالینی، که از طریق نامه های 
الکترونیک رمزگذاری  شــده باهم در ارتباط بودند، منتشــر شد، و نویسنده آن با 

اســتم مستعار ساتوشی ناکاموتو آن را امضا کرده  بود. 
منبع:سی ان بی سی

 همه تردیدهای خرید بیت کوین

 آیا بیت کوین بانک های مرکزی را دور می زند؟
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منابــع محلی می گویند، چین هشــدار داده که قوانینی که کمک 
می کند تجارت معامالت ارزی و رمزگذاری پول دیجیتالی متوقف 

شود،تا پایان سپتامبر اجرایی خواهد شد.
بــه گزارش بلومبرگ، این طرح توســط بانک مــردم متعلق به 
حزب حاکم چین ارایه شــده تا بر معامالت مالی اینترنتی نظارت 
شــود و هیچ کس از مفاد آن بــه دلیل آنکه اطالعاتش خصوصی 
است،خبرندارد.پیش بینی ها حکایت از آن دارد سیاست های مالی 
به سرعت در حال محدودکردن رشد رمزگذاری معامالت اینترنتی 
است.این محدودیت که به »سرکوب چینی« معروف شده، شامل 
محدودیت در معامالت بیت کوین در هفته گذشــته بود که منجر 
به کاهش ۳0 درصدی معامالت از اول ســپتامبر تاکنون شده که 

بیشــترین کاهش این پول دیجیتالی را به ثبت رسانده ست.
بعد از آنکه  دولت چین این محدودیت را اعالم کرد،بیت کوین با 
زیان بزرگی مواجه شــد، به طوری که خیلی ها گفتند ممکن ست 
تجارت این پول تا آخر این ماه متوقف شــود.با این حال خیلی ها 
هــم می گویند این قوانین محلی نمی تواند محدودیتی ایجاد کند.
محدودیت برای پول رمزگذاری شده، تنها تجارت پول را محدود 
خواهــد کرد، اما مردم می گویند که مقامات برنامه ای برای توقف 

معامالت معکوس ندارند.
کاربــران چینی به عنوان بزرگتریــن معامله کنندگان بیت کوین 
که حدود 2۳ درصد از معامله گران این پول دیجیتالی را تشــکیل 

می دهنــد،در واقع بزرگترین بخش از معامالت بیت کوین در دنیا 
را در اختیار دارند. آنها همچنین حجم وسیعی از نقل و انتقال این 

پــول دیجیتالی را به خود اختصاص داده اند.
در حالی که انگیزه پکن برای ممنوعیت معامالت مشخص نیست، 
آنچه معامالت مالی را مرز بندی و محدود کرده تحت عنوان ریسک 
مالی اعالم شــده و قرار اســت به زودی در ماه اینده در جلسات 

حزب کمونیســت چین مورد بررسی قرار بگیرد.
افزایش معامالت بیت کوین در چندســال گذشــته موجب بروز 
نگرانی هایی درباره تشکیل حباب و افزایش نگرانی ها در  سقوط 

معامالت نقدی و ســرمایه گذاری در بازارها شده است.
بعضی نشــانه ها از بازار حکایت از آن دارد که معامالت اقماری 
در چیــن، رمزگــذاری پول را دوباره احیا خواهد کرد و دولت  چین 

نظارت بیشــتری بر این بخش خواهد داشت.
مت رازاک رییس اتاق بازرگانی معامالت دیجیتال در واشــنگتن 
پیش بینی کرده اســت که این محدودیت ها موقتی اســت و در 
پایان ســال معامالت بیت کوین در چین از سرگرفته خواهد شد.

او در عین حال می گویند که این از ســرگیری بعد از ماهها بحث 
درباره توسعه پول دیجیتالی منجر به صدور مجوز معامالت خواهد 
شــد اما تعداد آنها ممکن است در حد انگشتان دست باشد زیرا 

دولت چین خواهان شــفافیت بیشتر در این معامالت است.
منبع: بلومبرگ

»سرکوب چینی« بیت کوین 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره22 / آبان ماه 361396

Bilingual Economic Monthly  

پرونده

بانــك مرکــزی در قبــال ارز مجازی بیت کوین، آژیر هشــدار را به صدا 
درآورد. »ریسك باال« و »احتمال کالهبرداری« در بیت کوین، دو سیگنال 
هشداری است که سیاست گذار پولی به مردم مخابره کرده است. ریسك 
باال ناشــی از نوســانات شــدید و بی قاعده این ارز مجازی است. همچنین 
وجود ارزهای دیگر مجازی و شــبکه های واســطه ای بازاریابی به شکل 

شــبکه  هرمی، دومین خطر در کمین فعاالن این حوزه است.
ناصــر حکیمی معاون فناوری های نویــن بانك مرکزی موضع فعلی این 
بانك در قبال این پدیده را مشخص کرد. موضعی که بیشتر بوی احتیاط 
می داد. سیاســت گذار پولی با توجه به احتمال مال باختگی عده ای در این 
پدیده جدید، در وهله اول ســعی کرد مردم را نســبت به مخاطرات این ارز 
وسوســه انگیز آگاه کند و ســپس، چارچوب و دستورالعمل خود را در قبال 
این پدیده نوین، به اطالع عموم برساند. طبق برنامه، بانك مرکزی در نظر 
دارد طی یك سال آینده موضع قطعی خود در برابر ارز مجازی را مشخص 

کند، اینکه آیا بیت کوین یك ارز رســمی خواهد بود یا خیر.
واکنش سیاست گذار به هیاهوی بیت کوین

بیت کوین در هفته های اخیر به یك کلید واژه پربازدید تبدیل شده است. 
هر واحد بیت کوین حدود دو ماه پیش، تقریبا 3800 دالر معامله می شد. 
اما پرواز این ارز مجازی در این دو ماه، ارزش هر واحد آن را تا 7400 دالر 
باال برد؛ یعنی افزایش حدود2برابری. این موج افزایشــی ذهن بســیاری از 
تحلیلگران اقتصادی در جهان را درگیر خود کرد. ایران نیز از این کنجکاوی 
جمعی مستثنی نماند. رسانه های داخلی درباره این ارز اسرارآمیز گزارش 
تهیه  کردند و برخی به تحلیل قیمت آن پرداختند. کانال های تلگرامی بازار 
بیت کوین را رصد کردند و پیش بینی روند ارز اســرارآمیز را به مشــتریان 
خود ارائه دادند. به نوعی یك بازار ثانویه برای بیت کوین شــکل گرفت؛ 
بازار آموزش و تحلیل بیت کوین. این تب و تاب ایجاد شــده در کشــور، 
سیاســت گذار پولی را وادار به واکنش کرد. روز گذشــته در برج شیشه ای 
خیابان میرداماد، یك نشست خبری ترتیب داده شد تا اذهان جامعه نسبت 
به بیت کوین آگاه تر شــود. ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانك 
مرکزی به عنوان متولی این امر، خود را در معرض سواالت خبرنگاران قرار 
داد و سعی کرد موضع بانك مرکزی در قبال این پدیده نوین را روشن کند.

حکیمی سیاســت بانــك مرکزی در مــورد فین تك ها  را اعالم کرد اما در 
عمــل، »ارز رمزینــه« محور اصلی صحبت ها بود. بانك مرکزی در حوزه 

فین تك ها 6 سند و دستورالعمل را تهیه کرده است یا در دست تهیه دارد. 
پنجمین موضوع در حوزه ارزهای رمزینه است. سند ارزهای رمزینه طبق 
برنامه ریزی بانك مرکزی قرار است در طول یك سال آینده رونمایی شود. 
سندی که مشخص می کند سیاست بانك مرکزی در برابر این ارزها چیست. 
اما احتمال اینکه زودتر از این موعد، بانك مرکزی تکلیف ارزهای رمزینه 
را مشخص کند، بیشتر است. حکیمی از تالش معاونت فناوری های نوین 
بانك مرکزی برای اعالم موضع بانك مرکزی تا پایان امسال خبر داد، اما 
زمان قطعی طبق برنامه پایان نیمه اول سال آینده است. حکیمی چارچوب 
بانك مرکزی در قبال این پدیده را به دو بخش تقسیم کرد. در وهله اول 

بانك مرکزی سیاســت خود را برای ارزهای جهان روا مشخص خواهد 
کرد، منظور از ارزهای جهان روا، ارزهای رمزنگاری شده رایجی 

اســت که اکنون در جهان مبادله می شود. بیت کوین نیز 
در این دســته قرار می گیــرد. اما در وهله دوم، 

چارچوب هــای الزم بــرای پول رمزینه 
بومی تدوین خواهد شــد. در حقیقت 

کانال دوم برای اشخاصی است 
که قصد طراحی و پیاده سازی 

داخــل  در  رمزینــه  ارز 
کشــور را داشــته باشند. 
حکیمی اولویــت اول در 
ارز  چارچوب های  تهیه 
رمزینه را در نظر گرفتن 
مالحظات پولشــویی 
کامــل چارچوب هــا با قانون اعالم کرد. او تطبیق 
قوانین بانکی کشور را اولویت اصلی بانك مبارزه با پولشــویی و 

مرکزی دانســت. از این مســاله باید به عنوان خط قرمز بانك مرکزی در 
پذیرش ارز دیجیتال یاد کرد.
دو نگرانی بانک مرکزی

پیش از این نیز حکیمی از بررسی و مطالعه ارزهای رمزینه در بانك مرکزی 
خبر داده بود. او نیز با اعالم این موضوع، از دو نگرانی سیاست گذار پولی 
پرده برداشــت. نوسانات شــدید: اولین نگرانی و چالش بانك مرکزی در 
راه سیاست گذاری، نوسانات شدید این ارز مجازی است. در حقیقت روند 

2 سیگنال هشدار بانک مرکزی 
در مورد بیت کوین
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غیرقابل پیش بینی بیت کوین نه تنها فعاالن بازار مالی، بلکه سیاست گذار 
پولی کشــور را نیز دچار ســردرگمی کرده است. معاون فناوری های نوین 
بانك مرکزی این نوسانات را باعث عدم اطمینان و ریسك باالی نگهداری 
این ارز نوین دانســت.هجوم ســوداگری: دومین نگرانی بانك مرکزی در 
شــرایط فعلی، هجوم فعالیت های ســوداگرانه به بازار ارز مجازی اســت. 
بــه گفتــه حکیمی، در ایــن بین حتی بازاریابی شــبکه ای و فعالیت های 
هرمی نیز فعال شــده اند. این نگرانی سیاســت گذار، ریشه در فعالیت های 
پیشــین فعالیت های اینچنینی در کشــور دارد. بیت کوین به اندازه کافی 
جاذبه دارد تا بســیاری از مردم را به طرق مختلف به ســمت خود بکشاند. 
سیاست گذار نیز با آگاهی از این موضوع، هشدار خود را از کانال رسانه ها 

به مردم رسانده است.
حکیمی دو هشــدار برآمده از این دو نگرانی را به مردم اعالم کرد. هشــدار 
اول برای عالقه مندان به ارز مجازی، ریسك باالی آن است. حکیمی معتقد 
است که هیچ عامل بنیادی توضیح دهنده نوسانات اخیر بیت کوین نیست و 
همین خصوصیت، ریسك زیادی را برای این ارز در پی دارد. او تاکید کرد 
که بانك مرکزی هنوز بیت کوین را به عنوان یك ارز رســمی به رســمیت 
نشناخته است. در نتیجه بیت کوین می تواند 
بســتر مال باختگی عــده ای را 
فراهــم کند. او دادوســتد 
ایــن ارز در صرافی ها 
را قانونــی ندانســته 
اســت. معاون بانك 
صراحتا  مرکــزی 
اعــالم کــرد کــه 
سیاســت گذار هنوز 
بــه تصمیــم نهایی 
در پذیــرش یــا عــدم 
پذیرش آن نرســیده است. 
هشــدار دوم حکیمــی در مورد 
فعالیت های شــرکت های هرمی در 
این حوزه اســت. طبق توضیح او، ابزارهای 
واسطه ای به وجود آمده اند و وعده وصل بودن به بیت کوین 
را می دهند، اما در واقع روشــن نیســت که منبع آنها به بیت کوین می رسد 
یا نه. در واقع یك زمینه کالهبرداری به وجود آمده است و همین مساله، 

هشــدار دوم بانك مرکزی به مردم است.
علیرغم این هشــدارها حکیمی تاکید کرد که احتمال تقلب در ســاختار  

بیت کوین نزدیك  به صفر اســت.
مرحله هشدار

برای بسیاری این سوال مطرح است که چرا بانك مرکزی در زمان فعلی 
ورود نمی کند و تا زمان انتشار ابالغیه، خرید و فروش را ممنوع نمی کند. 
این ســوال از معاون فناوری های نوین بانك مرکزی پرســیده شد. برخی 
خبرنــگاران این پرســش را مطرح می کردنــد که چرا نهادهای حاکمیتی 

نظارتی به خرید و فروش ارز مجازی ورود نمی کنند؟ حکیمی در پاســخ 
گفت: »تازمانیکه سیاست گذاری صورت نگیرد، نمی توانیم بگوییم خرید و 
فروش ممنوع است یا خیر.« به زبان دیگر، وقتی قانون و دستورالعملی در 
این باره وجود نداشته باشد، موضع نهاد ناظر نیز منفعل است. خأل دیگری 
که در این زمینه وجود دارد، بحث فنی است. حکیمی در این باره تاکید کرد 
کــه هیــچ نهادی قادر به کنترل تبادالت بیت کوین نیســت، در واقع هیچ 

حکومتی در هیچ جای دنیا قادر به رصد مبادالت نیســت.
حکیمی بــا توجــه به این ســاختار فنی گفــت: »مــا نمی توانیم هر روز 
اپلیکیشــن های جدید مبادله بیت کوین را فیلتر کنیم و این کار شــدنی 
نیســت. تنهــا کاری کــه ما در حال حاضر می توانیــم انجام دهیم آگاهی 
دادن به مردم اســت.« صحبت های حکیمی نشــان می داد که تجربه تلخ 
مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز، بانك مرکزی را به صدور هشدار در 
مورد ارزهای مجاز وا داشته تا باری دیگر با انبوهی از مال باخته ها مواجه 
نشــود. هرچند بانك مرکزی تنها به هشــدار اکتفا نکرده و به هماهنگی 
با دســتگاه های دیگر نیز اقدام کرده اســت، اما طبق گفته حکیمی، مسیر 
خرید و فروش بیت کوین تنها از ایستگاه های رسمی نمی گذرد و به اندازه 
کافی مسیر غیررسمی برای این عمل وجود دارد. معاون فناوری های نوین 
بانك مرکزی توجه سیاســت گذار را بیشــتر معطوف به سمت تقاضا اعالم 

کرد و مهار ســمت عرضه را چندان کارا ندانست.
مساله نهاد ناظر

اگــر بانــك مرکزی بیت کوین را تایید کند، آیا نهاد ناظر مشــخصی برای 
مبادالت بیت کوین وجود خواهد داشــت؟ حکیمی در پاسخ به این پرسش 
خبرنگار »دنیای اقتصاد« سه سناریوی محتمل را تشریح کرد. در سناریو 
اول، بانك مرکزی بیت کوین را به رسمیت نمی شناسد و مسوولیت نظارت 
بر آن را نیز نخواهد داشــت. در ســناریو دوم بانك مرکزی بیت کوین را 
به عنوان یك کاال و نه یك ارز، می شناسد. اگر بانك مرکزی به چشم یك 
کاالی سرمایه  ای به آن نگاه کند، مانند طال، نظارت بر آن را نیز بر عهده 
خواهد داشت. در سناریو سوم نیز بانك مرکزی ارز رمزینه را به عنوان ارز 
رســمی به رســمیت می شناسد. در این حالت نظارت بر آن به طور کامل در 

نهــاد ناظر پولی صورت خواهد گرفت.
در ســناریو ســوم است که سازوکار نظارتی مشخصی برای ارز رمزینه در 
بانك مرکزی تهیه خواهد شــد. در نتیجه در درجه اول باید منتظر بود و 
دیــد کــه آیا بانك مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز رسمی می شناســد یا 
خیر. در واقع هنوز نمی توان برای بیت کوین نام »ارز« را به کار برد، چراکه 
ممکن اســت بانك مرکزی بیت کوین را در قالب یك ارز شناســایی نکند. 
اما اگر به عنوان ارز نیز شناســایی شــود، آیا تضمینی وجود خواهد داشــت 
که نهادهای دیگر در این مســاله در جایگاه ناظر وارد نشــوند؟ حکیمی در 
این باره پاسخ داد: »تضمینی وجود نخواهد داشت، اما هماهنگی ها در حال 
انجام اســت. در این هماهنگی ها جایگاه هر نهاد تبیین خواهد شــد.« به 
گفته این مقام مسوول، در حال حاضر بحث ارز مجازی در فضای مجازی 
نیز پیگیری می شــود. همچنین قوه قضائیه و دادســتانی نیز نسبت به این 

موضوع حساسیت باالیی دارند.
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شرکت های هرمی که سال ها قبل با گلدکوئیست سرمایه بسیاری از مردم 
را بلعیدند، این بار با ژتون هایی در حال جمع آوری پول و ارز هســتند و با 

وعده ســودهای باال، مردم را اغفال می کنند.
برگزاری جلســات شــرکت های هرمی این روزها در اقتصاد ایران رونق 
زیادی گرفته اســت، به خصوص در روزهای آخر هفته که تعداد زیادی از 
کارمندان و کاسبان، وقت بیشتری دارند تا در جلسات مشترک با برخی به 
اصطالح »سرگروهها« حضور یافته و بخت آزمایی کنند. همین چند سال 

پیش بود که تب شــرکتهای هرمی و خرید و فروش های گلدکوئیســتی در 
اقتصاد ایران آنقدر رونق گرفته بود و در نهایت، عده  اندکی ســود کردند 
و عده بیشــتری، ضرر.حال هم همین شــرکتهای هرمی دوباره در اقتصاد 
ایران در حال شــکل گرفتن هســتند، اما این بار تنها پول و ریال نیســت 
که درگیر می شــود؛ بلکه این ارزهای کشــور است که آن هم در شرایطی 
که حتی یك دالر هم برای اقتصاد ایران باارزش اســت، به پای یکســری 
ژتون موهوم، و البته با سودای سود در این گونه معامالت، در حال خروج 
از کشور است و یا حتی اگر در داخل کشور هم بماند، در دست افرادی رد 
و بدل می شود که بیشتر رفتارهای دالل مابانه دارند و دلشان کمتر به حال 
تولید و اشتغال می سوزد.اکنون برخی با تشکیل شرکتهای هرمی، آن هم 
در حــوزه معامــالت بیت کوین و برخی ژتون های این چنینی، تالش دارند 
که مردم را با سودای سودهای 30- 40 درصدی اغوا کرده و سرمایه های 
هر چند اندک آنها را در فضای نامســاعد کســب و کار این روزهای ایران، 

رونق دوباره شرکتهای هرمی

این بار ژتون های 
موهوم دالرها را 

می بلعد

محبوبه فکوری
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جلــب کــرده و بــدون اینکه آورده ای به آنها بدهند، فقط در ظاهر و با یك 
ژتون، تالش کنند که از آنها سوءاســتفاده نمایند.

این درســت همان چیزی اســت که ناصر حکیمی، معاون بانك مرکزی 
این روزها نســبت به وجود ردپای آن در اقتصاد ایران هشــدار می دهد و 
می گوید، مردم دوباره با تله عده ای به دام نیفتند و ســرمایه های خود را از 
دست ندهند. معاون بانك مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین 
بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری خودداری کند؛ البته االن نمی توان گفت 
که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی اســت ولی هشــدار می دهیم که مردم 
نخرند.چرا که ریســك دارد، پس هشدار می دهیم که مردم فریب نخورند 
و مواجه با پدیده ای مثل موسســات مالی غیرمجاز نشــوند که مالباخته 
نشــوند و به ســودای سود بیشتر در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه 
بازاریابی شــبکه ای و هرمی در آن مشــهود است و ما داریم رصد می کنیم 

و هشدار می دهیم.

وی افزود: از مردم پول گرفته می شود و ژتونی داده می شود که مشخص 
نیســت صحت و ســقم آن چطور اســت پس مردم به این تبلیغات توجه 
نکنند. بیت کوین یك ارز رسمی نیســت که در شــبکه رسمی معامله شود 
پس اگر صرافی ها این خرید و فروش را انجام می دهند متخلف هســتند؛ 
معــاون بانــك مرکزی با بیان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید 
و فروش ها صحبت شــده ولی باید توجه داشــت که در مورد موسســات 
اعتباری غیرمجاز نیز بانك مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشته 
بود ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم شود و ما 
به مردم هشــدار می دهیم و نمی توانیم ســکوت کنیم.حکیمی گفت: مردم 
بایــد احتیــاط کنند و در این حوزه در دام ســوداگران نیفتند؛ این در حالی 
اســت که خود بیت کوین از نظر فنی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد ولی 
این ابزار نوســان دارد؛ یعنی به همان اندازه که قیمت رشــد یافته به همان 
اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ پس کالهبرداری روی این ابزار بسیار 
زیاد است؛ اکنون بیت کوین کم کم در حال حرکت به سمت گلدکوئیست 
اســت.رضا غالمی، کارشــناس اقتصادی می گوید: به نظر می رسد، علت 
مقبولیت بیت کوین را باید در ســاختار نامتعارف بازار آن جســتجو کرد. در 
طرف عرضه، تولید بیت کوین توســط فرآیندی ماشینی صورت می گیرد. 
براســاس ســاختار این فرآیند، عرضه آن با نرخ فزاینده ای در حال کاهش 
است. از طرف دیگر، بدلیل مجهول و مخفی ماندن جریان آن، استفاده از 
این پول به شــدت مورد توجه افراد متخلف، قاچاقچیان و پولشــویان قرار 
گرفته اســت.وی می افزاید: ســفته بازان نیز به دلیل رشد مداوم قیمت وارد 
بازار شــده اند. لذا نمی توان گفت که این تقاضاها واقعی هســتند. عالوه بر 
این، بیت کوین در واقع یك عدد دیجیتالی است که به سادگی در فضای 
مجــازی بــه صدها قطعه کوچکتر تبدیل می شــود. همه این موارد باعث 
شده اند که شکاف عرضه و تقاضای آن افزایش یافته و قیمت آن در حالی که 
هیــچ ارزش مالی یا ذاتی ندارد، افزایش یابد.غالمی تصریح کرد: افزایش 
مدام قیمت باعث افزایش مقبولیت آن شــده و همینطور باعث شــده که 
بازار بیت کوین به بهشــت قاچاقچیان و پولشــویان تبدیل گردد. با همین 
دیدگاه برخی کشــورها اســتفاده از آن را مجاز دانســته اند تا از این طریق 
بتوانند جریان حرکت آن را با هدف جلوگیری از پولشویی و تخلفات مالی 
تحت نظارت خود درآورند؛ نکته دوم این که براســاس اصل کارایی بازار 
ســرمایه، بازده و ریســك دارایی ها در بلندمدت به گونه ای تغییر می کند 
که در تمامی بازارها بازده به ازای هر واحد ریســك دارایی ها برابر شــوند. 
بــا توجــه بــه این دیدگاه نیز می توان گفت کــه تولید بیش از 500 درصد 
بازدهی به معنای وجود ریسك باالی آن در فضای نرمال است مگر آنکه 
بازار غیرواقعی شــکل گرفته باشــد.به هرحال این روزها حتی سیاستگذار 
پولی هم نســبت به شــکل گیری بازارهای سوداگرانه در مورد ژتون هایی 
همچون ژتون بیت کوینی هشــدار داده اســت، ولی میتنیگهایی که گوشه 
و کنار شهر این روزها برای معرفی این ارزها و خرید و فروش ژتون های 
آنها فعال شده است نیز قابل انکار نیست و به نظر می رسد که باید هر چه 
سریعتر نیروی انتظامی و قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشان 

داده و هر چه ســریعتر وارد عمل شوند.
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باورتان می شود که در همین تهران خودمان شغل بسیار پردرآمدی وجود داشته 
باشد که کسی سراغش نرود؟جمع آوری زباله و تفکیك آن، طرحی است که 
از سال ها پیش در جوامع مختلف دنیا به سبك و سیاق متفاوت اجرا شده است 
و متاســفانه نگاه خوبی به شــاغالن این چنین امور در سراسر دنیا وجود ندارد.

بــه عنوان مثال در کشــور هند افــرادی را که به جمع آوری زباله و فضوالت 
شهری اقدام می کنند »دالیت« گفته می شود و این واژه به مفهوم نجس است 
و متاسفانه هیچ نگاه منصفانه و مناسبی به این افراد وجود ندارد. این در حالی 
است که عدم فعالیت و نبودن این افراد منجر به نابودی شهر و طبیعت می شود.

نمکی های ساده دیروز و پیمانکاران دغل کار امروز
واژه هایی چون »نمکی« و »نان خشکی« جزء آن دسته از واژه هایی است که 
شنیدنشان حس خوبی را در دل اغلب ما آدم ها زنده می کند. نمکی های دوره 
گردی هم بودند که حداقل هفته ای یکبار هم که شــده به مناطق روســتایی 
ســر می زدند و در ازای دریافت زباله هایی که عنوان ضایعات به آن ها اطالق 
می شــد، به روســتائیان اجناس و کاالهای مورد نیازشان را تحویل می دادند.

زباله هایی که شــامل تکه های پالســتیك، فلز و انواع بطری های شیشه ای 
می شــدند و هر خانواده، در عوض تحویل آن ها به نمکی های دوره گرد، یا 
مبلغی پول دریافت می کرد و یا اینکه از میان انبوه اجناس نو و پر زرق و برقی 
که نمکی ها در بســاط خود داشــتند کاالی مورد نیاز خود را انتخاب می کردند 

و تحویل می گرفتند.
نــه پــای کودکان قد و نیم قد زباله گرد و خانواده های گرفتار و فقیرشــان در 
میان بود و نه ماجرای ســودجویی پیمانکاران و چشــم پرطمعشان بر طالی 
کثیف دوخته شــده بود.نمکی ها بر خالف اغلب پیمانکاران سودجوی امروز، 
انسان های شریف و صادقی بودند که هم سودی را به مشتریان خود می رساندند 
و هم خودشان از این راه کسب روزی می کردند و نکته مهمتر اینکه هیچ باند 

مافیایی در این میان شکل نگرفته بود.
امروزه اما به گفته برخی از نمایندگان شورای اسالمی شهر تهران، با ورود به 
دنیای مدرن، مسئله تفکیك پسماند جزء مشاغل پرسود و درآمدی است که 
پای پیمانکاران را در مدیریت شــهری به ویژه در این حوزه باز کرده اســت.به 
گفته مجید فراهانی عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، مسئله 
مدیریت پسماند در کشور، جزء آن دسته از مواردی است که نیاز به بازنگری 
و اصالح اساســی دارد و برخی به صورت باندی و مافیایی در این حوزه ورود 

کرده و به سوء استفاده از کودکان زباله گرد می پردازند.
کســی به آشــغال جمع کن، دختر نمی دهد، مشــاغل پایگاه 

اجتماعی افراد هستند
مشاغل افراد معرف جایگاه اجتماعی آن ها در جوامع مختلف است و هر فرد 
بنابر توانایی های شغلی در یکی از پایگاه های اجتماعیِ  شغلی شأن و منزلت 

شغل پر درآمدی که متقاضی ندارد

چشم پرطمع بر طالی کثیف

فرزانه فراهانی
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اجتماعی دریافت می کند. اما توجه به این مسئله مهم هم نباید فراموش شود 
که برخی از افراد در جوامع امروزی از سر اجبار، به اشتغال به مشاغلی چون 
جمع آوری زباله مجبور هســتند و همواره شــغل خود را پنهان می کنند.امان 
اهلل قرائی مقدم جامعه شناس مسئله انتخاب شغل افراد را برگرفته از معیارها 
و مالک های متفاوتی می داند و معتقد است: افراد اصوال در جوامع مختلف 
شغل خود را بر اساس شأن و منزلت اجتماعی مشاغل و دیدگاهی که سایر 
مردم نســبت به آن دارند انتخاب می کنند.قرائی مقدم افزود: در علم جامعه 
شناسی برای سایر افراد، بر اساس شغلی که دارند در جامعه پایگاه اجتماعی 
و منزلت تعریف می شــود و به این دلیل اســت که افراد در مقوله شــغل خود 
تالش می کنند تا نسبت به جایگاه فعلی که در شغل خود دارند ترفیع کنند 
و مقبولیت اجتماعی خود را افزایش دهند.وی تصریح کرد: درصد اهمیت و 
اولویتی که میزان درآمد یك شغل برای افراد نسبت به جایگاه و شأن و منزلت 
اجتماعی آن دارد، در مرتبه بعدی قرار دارد و به قول جوان های امروزی آن 
چه برای افراد در انتخاب شغلشان مهم است این است که پرستیژ و نگاهی 
که به شغل آن ها در جامعه حاکم است و وجهه اجتماعی شغل مورد نظر در 
چه جایگاهی قرار دارد.این جامعه شناس خاطرنشان کرد: عدم ورود افراد به 
مشاغلی چون جمع آوری زباله و امتناع آن ها از انتخاب چنین مشاغلی، ناشی 
از نگاهی اســت که این شــغل در حال حاضر در میان مردم وجود دارد و به 
عبارتی وجهه نامحبوبی است که شغل جمع آوری زباله و به عبارت عامیانه 
»آشــغال جمع کن« در پس خود دارد.قرائی مقدم تاکید کرد: شــغلی چون 
جمع آوری زباله جزء مشاغلی است که افراد شاغل در آن، معموال از بازگویی 
شغل خود امتناع کرده و به عبارتی پنهان کاری می کنند و تنها با گذر زمان و 
مکانیزه شدن آن، وجهه بهتری در شغل خود کسب می کنند.وی اظهار کرد: 
پیشرفت در صنعت و تکنولوژی، در حوزه جمع آوری زباله و پسماند، شرایط 
و نگاه فعلی مردم به این شغل را در گذر زمان تا حدودی تغییر می دهد ولی، 
این کار با تمام تغییرات پیش رو یکی از مشــاغلی اســت که به عنوان شغلی 
کم منزلت تلقی می شود و افراد نگاه مطلوبی به آن ندارند.این جامعه شناس 
یادآور شد: از این نکته مهم هم نباید غافل شد که برخی از مشاغلی که افراد 
امروزه به آن اشتغال دارند تنها جنبه کسب درآمد و گذران زندگی دارند و شاید 

اگر گفته شود که درصد مقبولیت آن زیر صفر است دروغ نباشد.
جوســازی دروغین پیمانکاران، عامــل اصلی عدم گرایش 

ایرانی ها به مشاغلی چون جمع آوری زباله
مفروض فعلی که گفته می شود علت عدم اشتغال ایرانی ها در حوزه پسماند و 
جمع آوری زباله، تنها به دلیل اهمیت شأن و منزلت اجتماعی است غلط است 

و نیازمند اصالح در گذر زمان و فرهنگ سازی مناسب است.
حسن عماری روانشناس چرایی و عدم انتخاب شغل جمع آوری زباله از طرف 
مردم کشــور را ناشــی از جوسازی پیمانکاران در خصوص سختی شغل فوق 
برمی شمرد و می گوید: مفروض فعلی که در میان برخی از افراد در خصوص 
گرایش به مشاغلی این چنینی حاکم است، فرضیه درستی نبوده و بخشی از 
این اشتباه باید توسط عامالن رقم خوردن آن یعنی پیمانکاران، اصالح شود.

عماری ادامه داد: مسئله انتخاب شغل برای افراد و توجه به مواردی چون شأن 
و منزلت اجتماعی، یك موضوع فرهنگی بوده و طبیعی است که هر فردی در 

درجه اول به دنبال کاری باشد که از جایگاه اجتماعی مقبول تری برخوردار 
باشد اما در صورت نیاز و اضطرار اگر انسان ها از باب دریافت حقوق و مزایای 
به وقت خود مطمئن باشند نسبت به ورود به مشاغلی چون جمع آوری زباله 

و پسماند نیز دیدگاه آن ها تغییر می کند.
وی افزود: عدم امنیت روانی حاکم بر مشاغلی چون جمع آوری زباله، و نبود 
دیدگاه مثبت مردم که همانطور که گفته شد بخش قابل توجهی از آن ناشی 
از جوســازی دروغین پیمانکاران اســت، منجر به ورود اتباع خارجی و پنهان 
کاری کارگران ایرانی شاغل در آن و عدم استقبال سایر افراد، منجر شده است.
این روانشناس اظهار کرد: اینکه برخی از مسئوالن از آمار بیش از 50 درصد 
کارگران اتباع بیگانه به جمع آوری زباله و پســماند خبر می دهند در واقع به 
دلیل نبود تبلیغات مناسب و همچنین عدم حمایت های مورد نیاز در خصوص 

جذب سرمایه انسانی مورد نیاز است.
عماری تصریح کرد: پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت حقوق کافی و همچنین 
برای فرار از بیمه کردن کارگران خود در این حوزه، از طراحی و انتشار تبلیغات 
مناسب با جزئیات شغلی چون جمع آوری زباله شانه خالی می کنند و اذهان 

عمومی را به سمت نامناسب بودن چنین مشاغلی سوق می دهند.
وی تاکید کرد: در مجموع میزان اســتقبال و گرایش افراد به مشــاغلی چون 
جمع آوری زباله در سایر جوامع دنیا کم است و این موضوع مختص به ایران 
نیســت، اما وضعیت و آمار فعلی که برخی از مســئوالن در این رابطه اعالم 
می کنند یك فضای تبلیغاتی است که ساخته و پرداخته پیمانکاران در جهت 

کسب سود بیشتر است.
این روانشــناس خاطرنشــان کرد: اگر مسئوالن حوزه پسماند برای جذب و 
اشتغال افراد در این حوزه، برای پیمانکاران قوانین مشخصی را تدوین کنند 
و مزایایی را هم به افراد بومی و وطنی شاغل اختصاص دهند، به طوری که 
خیال آن ها را از پرداخت به موقع حق و حقوق و بیمه شان راحت کنند، تعداد 

افرادی که به این شغل روی می آورند بسیار افزایش می یابد.
عماری تصریح کرد: مشــاغلی چون جمع آوری زباله از پذیرش اجتماعی و 
حل شــدگی فرهنگی کمتری نســبت به سایر مشاغل برخوردار است اما در 
حال حاضر بسیاری از افراد با دارا بودن مدرک لیسانس و فوق لیسانس، به 
دلیل بیکاری و وجود معضالتی این چنینی، در این گونه مشــاغل مشــغول 

به کار هستند.
سودای کسب سود و درآمد بیشتر گاهی موجب می شود تا سودجویان وجهه 
مشــاغل مختلف را در نگاه افراد جویای کار، بیش از پیش تخریب کنند و 
مانعی بر سر راه ورود آنان ایجاد کنند. استفاده از نیروی کار ارزان و کم دردسر 
همچون کودکان زباله گرد و معتادانی که  به جمع آوری زباله و تفکیك پسماند 
شــهری و فروش آن، در  جهت تامین هزینه های موادمخدر مصرفی خود 
اقدام می کنند، امری اســت که در حال حاضر پیمانکاران حوزه پســماندهای 

شهری از آن سود کالنی به جیب می زنند.
ضرورت نظارت بیشــتر دســتگاه های متولی در بخش دولتی که واگذاری و 
عقد قرارداد با پیمانکاران حوزه پسماندهای شهری را بر عهده دارند به شدت 
احســاس می شــود و مسئوالن باید برای بهبود روند مدیریت فعلی چاره ای 

بیندیشند.
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با وقوع زلزله کرمانشاه، حقیقتی تلخ در خصوص عمران و ساخت و ساز 
شــهرها و روســتاها عیان شده است. تصاویر ارسال شده از مناطق زلزله 
زده، نشــان از تخریب حداکثری بناهایی دارد که نوســاز هستند و میزان 

تخریب آن ها به مراتب بیش تر از ســاختمان های کلنگی بوده اســت.
بر خالف انتظار، مجتمع های مســکونی نوســاز با تعداد واحد زیاد میزان 
تخریب بیشــتری را به خود اختصاص داده اند و بیش از بافت فرســوده، 
خســارت مالی و جانی در پی داشــته اند. این رویه عجیب فقط در زلزله 
کرمانشــاه عیان نشــده بلکه با وقوع زلزله هایی بســیار خفیف تر از زلزله 

کرمانشاه نیز قابل مشاهده است.
چندی پیش، ساخت و ساز غیر اصولی مورد اعتراض اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهوری نیز قرار گرفته بود و او در سخنانی گته بود: 
»چند هفته قبل برای افتتاح یك بیمارســتان به شــهر هریس سفر کردم 

و با مشــاهده ســاختمان  مشــخص شــد با وجود اینکه هنوز یك سال از 
احداث آن  نمی گذرد با یك زلزله به مخروبه تبدیل شده و ساختمان های 
قدیمی منطقه ســالم باقی مانده بودند و این بیمارســتان به کلی ویران 
شــده بود و وزارت بهداشــت مجبور شده که کنار آن بیمارستان جدیدی 
احداث کند تا نیروهایی که دســتی در کار ســاخت و ســاز دارند، عبرت 
بگیرند و این از مســایلی اســت که نظام مهندسی و وزارت شهرسازی و 

دســتگاه های نظارتی باید روی آن حساس باشند.«
حمید عرفانیان جم، مشــاور معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی نیز در 
مصاحبه ای گفته اســت: »امروز با تولید انبوهی از ســاختمان های تازه 
احداث شــده یا در حال احداث مواجه هســتیم که به دلیل صوری گری ها 
و نبود ضمانت کیفی آن ها، با باز تولید موج دومی از بافت های فرســوده 
مبادرت ورزیده ایم. من از این بافت ها با عنوان بافت نوساز فرسوده یاد 

بساز و بفروش ها فکر زلزله هستند؟

نوسازهای 
فرسوده 

بالی جان 
مردم
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می کنم که متاســفانه در تمامی شــهرها قابل مشاهده و گسترش است. 
ریشه تمامی صوری گری ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط 
ســرمایه گذاران بوده است. به گونه ای که او را وادار کرده ایم که عالوه بر 
مهندســان خود که به صورت واقعی ارائه خدمات می کنند، عده دیگری 
را بــا تحمیــل هزینه ای اجباری و به صورت صوری به عنوان مهندســان 
طراح، ناظر و گاه مجری به اســتخدام درآورند که هیچ نقشــی در فرآیند 
تولید پروژه ندارند؛ در این میان ســازمان های نظام مهندســی نیز از این 

فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود اســتقبال می کنند. «
موضوعــی کــه در رابطه با آن، ســیدابوالفضل موســوی بیوکی-عضو 
کمیســیون عمران مجلس با معضل دانســتن ســاخت بافت های جدید 
فرسوده گفته است: »هر چند تامین مسکن ارزان برای اقشار و دهك های 
پایین جامعه اقدام مثبتی است، اما غفلت دستگاه های نظارتی در استفاده 

از مصالح ســاختمانی بی کیفیت، عمر این ســازه ها را با بهانه تقدیم خانه 
ارزان به مردم کاهش می دهد.«

محمدرضــا رضایی، رئیس ســابق کمیســیون عمــران مجلس، از آمار 
باالی ســاختمان های مهندسی ســاز فاقد استانداردهای الزم در کشور 
انتقاد کرده و گفته اســت: »باید نظارت بر روند ســاخت و ســازها مورد 
بازنگری قرار بگیرد، زیرا بســیاری از واحدهای نوســاز فرسوده هستند. 
متاســفانه معضلــی که این روزها بازار مســکن را تحــت تاثیر قرار داده 
اســتفاده از مصالح ســاختمانی بی کیفیت یا عدم رعایت اســتانداردها 
 در حین ســاخت ســازه اســت که به شــدت بر عمر مفید بنا تاثیر گذاشته

است.«
این موضوع هنگامی تبدیل به یك مساله جدی تر می شود که نرخ تبدیل 
چند برابری بافت فرسوده به واحدهای نوساخته را مورد توجه قرار دهیم. 
با ســاخت و ســاز و نوسازی در تمامی کالنشهرها، زلزله را در این شهرها 
خطرناک تر از حالت قبلی یعنی شــهرهایی با بافت فرســوده خواهد کرد. 
در حال حاضر کالنشــهرهای ما با تراکم فروشــی های انجام شده بسیار 
خطرناک تر و حادثه خیزتر شــده اند، چرا که یك واحد مســکونی کلنگی 
تبدیل به ســاختمان هایی با تعداد طبقات و واحدهای بســیار شده اند که 
به هیچ وجه نســبت به خانه های کلنگی ایمن نیســتند. این نکته بیانگر 
آن اســت در اثر نوســازی غیر صحیح، یك واحد مسکونی نسبتا ایمن را 
به تعداد زیادی واحد غیر ایمن تبدیل کرده ایم و این به معنای چندبرابر 

کردن بحران نخواهد بود.
بیــش از هــر صنف و ارگانی؛ مقصر اصلی، صنف ســازندگان مســکن 
هســتند که به دلیل کســب ســود بیشــتر، از مواد خام با کیفیت پایین تر 
اســتفاده می کنند و برای رســیدن به سود در زمان کمتر از پیشبرد فرآیند 
به طور دقیق و در مدت زمان ضروری و همچنین استفاده از نیروی کار 
ماهر خودداری می کنند. خصلت ســودجویانه برخی از پیمانکاران، راه را 
برای دســتگاه های نظارتی دشــوار می کند، به نحوی که با وضع قانون و 
دســتورالعمل جدید، پیمانکاران نیز راه های دور زدن قانون را فرا گرفته 

و به منظور ســودجویی بیشــتر از اجرای قانون فرار می کنند.
سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان اصلی ترین متولی عملکرد مهندسان 
ناظر در ساختمان ها وظیفه سنگینی نسبت به اصالح وضع کنونی دارد. 
سلب امتیاز انتخاب اختیاری مهندسان ناظر توسط کارفرمایان ساختمان 
ســاز یکی از راهکارهای ضروری در این زمینه اســت که باید در دســتور 

کار مسئوالن قرار گیرد.
عدم نظارت کافی بر مساله ایمن سازی ساختمان ها، از سوی وزارت راه و 
شهرسازی و همچنین شورای شهر و شهرداری ها در کالنشهرها، باعث 
بروز خســارت هایی بیش از خسارت های زلزله کرمانشاه خواهد شد. چرا 
که در کالنشــهرها تراکم ســاختمان ها و همچنین وسعت نوسازی غیر 
صحیح صورت گرفته بســیار بیشــتر از شهرهای کوچك و روستا هاست. 
بدیهی اســت برای جلوگیری از وقوع مجدد این اتفاق تلخ، راهی به جز 
تدوین دستورالعمل های جدید به منظور بهبود نظارت بر فرآیند ساختمان 

ســازی در کشور، وجود نخواهد داشت.
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بار مالی باالیی که بر دوش دولت قرار دارد

زمزمه های حذف 
بیمه رایگان 
گروه های پر درآمد 
به نفع کم آمد ها
 زمزمه هایــی از بازنگــری در طرح بیمه ســالمت بــه عنوان یکی از پر 
بحث برانگیزترین طرح ها در دولت یازدهم به گوش می رســد. براســاس 
این طرح در سال 1394 و پس از اجرای طرح نظام سالمت، دولت یازدهم 
اعالم کرد که از این پس همه ایرانی ها می توانند به صورت رایگان تحت 
پوشــش بیمــه رایگان قرار گیرنــد. طرحی که پس از اجرای آن تا کنون 
و  براســاس آمارهای رسمی زمینه ســاز بیمه شدن 32 میلیون ایرانی شد. 
حاال زمزمه هایی مطرح می شــود که به عبارت ســاده ؛ مسئوالن سازمان 
بیمه ســالمت پیشــنهاد می کنند بیمه ســالمت گروه های پردرآمد در 

دهك های درآمدی به نفع کم درآمد ها و محرومان حذف شــود.
اتفاقی که می توان آن را به طور قطع در دو دلیل خالصه کرد: 1. بحران 
مالی موجود در اقتصاد ســالمت کشــور به خصوص در بخش بیمه های 
درمانــی  و 2. مدیریــت هزینه های طرح تحول نظام ســالمت که چند 
ســالی اســت بیش از گذشته فشار مضاعفی را بر وزارت بهداشت، وزارت 

رفاه و ســازمان های بیمه گرد تحمیل کرده است.
در واقع از همان نخستین روزهای مطرح شدن اجرای این طرح در سال 
1393 و 1394، گروهی از کارشناســان اجرای این طرح را برای دولت 

هزینه بردار و دارای بار مالی شــدید عنوان کردند.
اما اســتدالل وزارت رفاه در آن مقطع اجرای طرحی در راســتای کمك 
به طرح تحول نظام سالمت بود و وزارت بهداشت نیز تا حدودی از این 

طرح استقبال کرد.
حاال با تصویب مجلس در اســفند ماه ســال 1395، سازمان بیمه سالمت 
از مجموعه وزارت رفاه خارج به و به زیر مجموعه وزارت بهداشت رفت. 
اتفاقی که برخی آن را یکی از نقاط درگیری های سنتی وزارت بهداشت 

و وزارت رفاه تحلیل می کردند. 

»باید به اطالعات مردم دسترسی داشته باشیم!«
با این حال منشــا زمزمه های حذف بیمه رایگان گروه های پر درآمد به 
نفع کم آمد ها با اظهار نظر صریح طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه 
ســالمت باال گرفت. او اعالم کرد: »ما باید در ورودی های بیمه رایگان 

بازنگری کنیم و آزمون ارزیابی وسع را جدی بگیریم، مولود ارزیابی وسع 
فعلی، 32 میلیون نفر بیمه شده رایگان است؛ این چه سیستمی است که 
ارزیابی وســع آن نشــان می دهد 80 درصد از 40 میلیون نفر بیمه شــده 
بی بضاعت هســتند؟ البته این آمار جدای از بیمه شــدگان کمیته امداد و 
بهزیســتی اســت. چطور ممکن است 32 میلیون نفر در این کشور باشند 
که توان پرداخت ماهانه 20 تا 40 هزار تومان حق بیمه را نداشته باشند؟
عــالوه بــر این او گفت: قانونگذار تاکید کرده اســت کــه باید از فرآیند 
ارزیابی وســع برای توان مالی افراد در بیمه رایگان اســتفاده شود. اما آیا 
این ارزیابی وســع فعلی منطقی اســت؟ به نظر می رسد باید نگاه مجددی 
بــه فرآینــد آن صورت گیرد. از طرفی هم این اقدام در تمام دنیا مبتنی بر 
اطالعات مردم است، اما ما اصال به اطالعات مردم دسترسی نداریم. به 
دولت و مجلس پیشنهاد می کنیم اگر می خواهند یارانه ها هدفمند باشد، 
مصوبه ای ارائه کنند تا هر کســی که  می خواهد به شــکلی از انواع یارانه 
مانند دارو، سالمت و. .. استفاده کند، اجازه دهد به اطالعات حساب های 
بانکی، مالیات، معامالت و. .. دسترســی داشــته باشیم. آن زمان می توان 

ادعا کرد که آزمون ارزیابی وســع ما درست است.

چرا این فکر به سر مسئوالن رسید؟
طــرح بیمه ســالمت ایرانیان عالوه بر تاثیــرات اجتماعی خود، یکی از 

محمد حسین نجاتی
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نقــاط قابــل اتکای دولت روحانی در عملکرد 4 ســاله خود بود. حاال چرا 
کار به اینجا رســیده که مســئوالن بیمه سالمت در اقدامی مشابه با بحث 
پرداخــت یارانــه  نقدی به فکر تفکیك پــر درآمد ها از کم درآمد ها برای 
بیمه کردن رایگان افراد افتاده اند؟ در این زمینه دو پاســخ قطعی اســت. 
نخســت اینکه طرح تحول نظام ســالمت به واســطه بار مالی باالیی که 
برای دولت دارد، در آســتانه ی بازنگری قرار گرفته اســت و دوم کاهش 
محسوس منابع مالی سازمان های بیمه گر که ناشی از افزایش مراجعات 
مردمی به بیمارستان ها است و همزمانی که باعث هزینه های مردم شده 
در آن طرف منجر به  تحمیل فشار مالی آن بر دوش بیمه ها شده است.

این اتفاق باعث شــده همزمانی که دولت ســعی در بازنگری در طرح 
تحول نظام ســالمت دارد، بخواهد اندکی بار مالی ناشــی از این طرح را 
از دوش بیمه ها کم کند تا مجبور به پمپاژ مالی مســتمر با توجه به منابع 
مالــی محــدود دولتی ندارد.این اتفاق یعنی بهــم خوردگی نظم اقتصاد 
ســالمت به واســطه هزینه های باالی طرح تحول نظام سالمت، باعث 
شــده کف گیر بیمه ها به ته دیگ بخورد و ســایر اضالع نظام ســالمت، 
یعنی بیمارســتان های دولتی، بیمارســتان های خصوصی، بازار دارویی، 
داروخانه داران و  با طلب های ســنگینی از ســازمان های بیمه گر مواجه 
شــوند. تا جایی که چهار ماه پیش رئیس انجمن داروســازان ایران به 
بیمه گران هشــدار داد که در صورت ادامه دار شــدن وضعیت بدهی ها به 

داروخانه داران، ممکن اســت دارو نقدی حســاب شود و داروخانه داران از 
دریافت دفترچه های بیمه، ســرباز بزنند.هشــداری که گرچه عملی نشد، 
اما ممکن اســت در صورت باالگرفتن میزان بدهی های سازمان بیمه گر 
به داروخانه داران منجر به کاهش اعتبار دفترچه های بیمه شــود و دود 
آن به چشــم مردم برود.چرا که بدهی های بیمه گران به داروســازان و 
داروخانه داران، دوباره باال رفته است و براساس اعالم رییس کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســالمی به بیش از 4 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
در ســایر ضلع های بهداشــت و درمان نیز اوضاع به همین شکل است. 

نمونه روشــن این وضعیت، ســازمان بیمه سالمت است که بدهی های 
این ســازمان تا حدودی با بودجه ســال 96 آن برابری می کند. )شرح در 
نمودار( پس این فرضیه قطعی  است که دولت دوازهم سعی در بازنگری 
در یکــی از مهم تریــن طرح های خود در دولت یازدهم دارد؛ طرح تحول 
نظام ســالمت. طرحی که هزینه های مردم را با پول نقد دولت کاهش 
داد، اما بیمه ها را دچار خمودگی، زیر بار مالی اجرا این طرح کرد. حاال به 
نظر می رسد مسئوالن بیمه سالمت سعی دارند بر اساس همین وضعیت 
پردرآمد ها را از لیســت بیمه ای خود خارج کنند تا بتوانند بخش زیادی از 
بار مالی اجرای طرح های این چنینی را مدیریت کنند. اتفاقی که ممکنن 

تبعات سیاســی و اجتماعی خاصی را به دولت دوازدهم تحمیل کند.
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کابوس جاده ها هنوز در ایران قربانی می گیرد، به نظر می رسد »جاده های 
امن« در ایران یك رویا شده است؛ همین دو روز پیش، روز جهانی قربانیان 
تصادفات رانندگی بود، قربانیانی که بارها گفته شده است بیش از جنگ 
8 ساله ایران و عراق بوده اند.اما باوجود اعالم آمارهای متناقض درباره 
کاهش تلفات رانندگی در ایران، بررســی های آماری از مرکز آمار ایران 
و ســازمان پزشــکی قانونی نشان می دهد تلفات حوادث رانندگی کاهش 
ناچیز 3 تا 6 درصدی در هر ســال داشــته و همزمان شاهد افزایش تعداد 
مصدومان حوادث رانندگی هســتیم. واقعیتی که نشــان دهنده  آن است 
که اوضاع تصادفات در جاده ها هنوز در دســت فرشــته های مرگ است. 

عالوه بر این تصادفات برون شهری نیز هنوز سهم قابل توجهی از میزان 
تصادفات دارند و تنها در یکی از آمارها شــاهد این واقعیت تلخ هســتیم 
کــه از مجمــوع 9 هــزار و 792 مورد تصــادف، 12 هزار و 184 نفر جان 

خود را از دست داده اند. 
کاهش اندک تعداد تلفات حوادث رانندگی طی ۵ سال اخیر

مقایســه آمار متوفیان حوادث رانندگی در 5 ســال اخیر نشان می دهد که 
از ســال 92 تا شــش ماهه نخست ســال 96، تلفات جاده ای روند نزولی 
داشته است. البته این روند نزولی تا حد قابل توجهی نبوده است. به این 
معنا که در ســال 1392 کشــور شاهد 17 هزار 994 مورد تلفات رانندگی 

بوده و این رقم در سال 1393 به 16 هزار و 872 رسیده است که نشان 
از کاهش 6.2 درصدی تلفات طی یك ســال دارد. مقایســه ســال های 
1393 و 1394 نیز نشــان از کاهش 1.7 درصدی تلفات داشــته است، به 
طوری که در سال 1393 تعداد 16 هزار و 842 نفر در تصادفات رانندگی 
جان خود را ازدست داده اند و این رقم در سال 1394 به 16 هزار و 584 
مورد رسیده است.در ادامه و در سال 1394 تعداد 16 هزار و 584 نفر در 
حوادث جاده ای جان خود را از دست داده اند که این رقم در سال 1395 
به 15 هزار و 932 نفر رسیده است. بر همین اساس بررسی تعداد تلفات 
سال 1394 و 1395 نشان می دهد که طی یك سال شاهد کاهش 3.9 

درصدی تلفات حوادث رانندگی بوده ایم.

تلفات رانندگی در سال ۹5 نسبت به ۹4 تنها ۳.۹درصد کاهش داشته است

کابوس جاده های پرخطر

فاطیما فردوس
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تعداد مصدومان حوادث رانندگی رو به افزایش است
امــا نکته قابــل توجه دیگر مربوط به آمــار مصدومان حوادث رانندگی 
می شــود. مقایســه آمار مصدومان رانندگی در 5 سال اخیر روند صعودی 
داشــته و تعداد مصدومان جاده ای در این 5 ســال افزایش چشــمگیری 
داشــته اســت؛ به این صورت که در سال 1392 تعداد 315 هزار 719 نفر 
در حوادث رانندگی مصدوم شــده اند که این رقم در ســال 1393 به 304 

هزار و 485 رســیده اند و نشــان از کاهش 3.6 درصدی داشته است.
اما این کاهش به صورت مقطعی بوده است. چرا که سال 1394 نسبت به 
سال 1393، 2.8 درصد شاهد افزایش تعداد مصدومان حوادث رانندگی 
بوده ایم. این روند افزایشــی به ســال 1395 نیز ســرایت کرده است. به 
طوری که تعداد مصدومان حوادث رانندگی در ســال 1395 نســبت به 
ســال 1394 رشــد 6.4 درصدی را به خود دیده اســت. در سال 1395، 
333هزار و 71 نفر مصدوم شده اند و این رقم در سال 1394، 313 هزار 

و 17 نفر بوده است.
مجموعــه این آمارها نشــان دهنده   آن اســت که رونــد کاهش تلفات 
حــوادث جــاده ای در ایران با ســرعت کندی پیش مــی رود و همزمان 
 شــاهد افزایــش تعــداد مصدومــان حــوادث رانندگــی در کشــور 

هستیم.

اوضاع تصادفات در داخل و خارج از شهر
آمار کل تصادفات درون شــهری در ســال 94 طبق آخرین آمار مربوط به 
ســالنامه آماری مرکز آمار ایران، 314 هزار و 458 مورد بوده که از این 
میان 4 هزار و 11 مورد منجر به فوت و 4 هزار و 190 نفر فوت شده اند. 
از ایــن میــان 190 هــزار و 67 مورد منجــر به جرح بوده که 218 هزار و 

590 نفر مصدوم شدند.

اما در آمار تصادفات برون شــهری اوضاع کمی متفاوت تر اســت. به این 
شــکل که در تصادفات برون شــهری تعداد 138 هزار و 172 مورد رخ 
داده است که از این میان 9 هزار 792 مورد تصادف منجر به فوت بوده 
کــه 12 هــزار و 184 نفر در این تصادفــات فوت کرده اند. همچنین 73 
هــزار و 248 مــورد منجــر به جرح بــوده که 122 هزار و 689 نفر در این 

تصادفات مجروح شده اند.
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طرح سرکاری برای ۹70 هزار نفر

 استخدام بعد از ۹ ماه کارورزی؟!

شاهین شکوهی

طرح کارورزی از سوی وزارت کار اجرایی شده تا 970 هزار نفر سرکار بروند اما برخی می گویند 6 ماه منتظر نشسته اند و تماسی با آنها گرفته نشده است.
بر اساس آمار و اطالعاتی که از سوی مسئوالن ارشد کشور مطرح می شود ساالنه حدود یک میلیون نفر متقاضی جدید شغل هستند که 700 تا ۸00 

هزار نفر از این میزان را فارغ التحصیالن دانشــگاهی تشــکیل می دهند.
تیر ماه ســال جاری بود که دولت ســنگ بزرگ برداشــت و برنامه اشــتغال فراگیر از ســوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شــد تا طرح کاج )کارورزی و 
مهارت افزایی( ویژه اشــتغال جوانان تحصیل کرده در قالب این برنامه اجرا شــود. بنابراین ســامانه کارورزی راه اندازی شــد و دولت جوانان تحصیلکرده 

جویای کار را به ثبت نام در این ســامانه تشــویق کرد.
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وعده دولت ایجاد 970 هزار شغل برای دانش آموختگان دانشگاهی بود اما 
از همان ابتدا این طرح زیر سوال رفت. مطابق با دستورالعمل طرح کارورزی 
دانش آموختگان دانشگاهی، متقاضیان پس از ثبت نام در این سامانه و تعیین 
حیطه شــغلی خود به واحدهای پذیرنده یعنی بنگاه های اقتصادی فعال در 
بخش خصوصی ارجاع داده می شوند و مدتی مشغول کار و آموزش می شوند 
و در این میان فارغ التحصیالن مقطع کاردانی 270 هزار تومان، کارشناسی 
310 هزار تومان و دکتری 350 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و البته 
از حق بیمه هم محروم هســتند. بنگاه اقتصادی یا واحد پذیرنده هم اختیار 
دارد که پس از طی مدت کارورزی،  متقاضی را استخدام کند یا از استخدام 

وی سر باز زند.
بنابرایــن کارورز جــز دریافت حقوقی زیر 400 هزارتومان هیچ حق دیگری 
ندارد و همه چیز به اراده واحد پذیرنده بستگی دارد که البته برای واحد پذیرنده 
هم مناسب تر است که به طور مکرر جذب نیروی کارورز کند و پس از مدتی 
با بهانه ای از اســتخدام وی ســرباز زند و این وســط هم جوان تحصیلکرده 
جویای کار »سر کار« می رود و به نوعی مورد استثمار قرار می گیرد.حال جالب 
اینجاست که به فرض جوابگویی این طرح و استخدام برخی متقاضیان در 
واحدهای پذیرنده، باز هم اجرای این طرح خیلی ها را سر کار گذاشته است 
و برخی ها که بیش از چندماه از ثبت نامشــان در ســامانه کارورزی می گذرد 
هنوز هیچ تماسی از سوی واحد های پذیرنده دریافت نکرده اند در حالی که 
به این وعده بزرگ دولت یعنی اشتغال 970 هزارنفری چشم امید بسته بودند.

بــه عنــوان مثال عبدالعلی گیوه کی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بروجرد، می گوید: از میان 1551 کارورز بروجردی ثبت نام شــده در ســامانه 
این طرح تاکنون چهار کارورز توسط واحدهای پذیرنده برای انجام این طرح 
به کار دعوت شــده اند!علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
باره می گوید: خیلی از کسانی که در سامانه کارورزی ثبت نام کردند شرایط 
قانونی یعنی تحصیالت را نداشتند، بعضی ها را هم کارورزی فرستادیم ولی 
شــغل هایی بود که مایل نبودند در آن کار کنند و برخی ها هم شــاغل بودند 
و فکر می کردند جای بهتری معرفی می شــوند.وی با بیان اینکه »به اندازه 
بودجه اختصاص داده شده، کار جلو می رود«؛ افزود: بحثمان این هست که 
در ادامه حق بیمه فرد را دولت به کارفرما بدهد که جاذبه اش بیشــتر شــود. 
تصمیم درستی می گیریم که کارورزی دوره طوالنی نشود و یك دوره کوتاه 

مدت را به حقوق کامل متصل کنیم.
این نکته الزم به ذکر اســت در حالی که وزیر کار از کوتاه مدت بودن دوره 
کارورزی سخن به میان می آورد، کسانی که به عنوان کارورز به بنگاه های 

اقتصادی معرفی می شوند باید 6 تا 9 ماه برای کافرما کار کنند!
اخیرا عالءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار هم با اشاره به 
احراز شرایط بالغ بر 94 هزار فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی، از طی مراحل 
نهایی مطالعه شناسایی ظرفیت های اشتغال مناطق مختلف کشور خبرداده 
اســت.وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از 
طرح های دولت ویژه اشتغال فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی گفته است: 
از بین افرادی که در ســامانه کارورزی ثبت نام کرده اند تاکنون بالغ بر 94 
هزار نفر فارغ التحصیالن بیکار واجد شرایط تشخیص داده شدند که طبق 

مقــررات اجــرای طرح به واحدهای پذیرنــده و کارفرمایان برای طی دوره 
کارورزی و آشنایی با محیط کار معرفی  می شوند.

رضا بهنودفر اســتاد دانشــگاه و جامعه شــناس در رابطه با معایب این طرح 
می گوید: این طرح کارشناسی شده نبود چراکه به دلیل فوریت و نیاز مقطعی 
فدای یك پروســه با برنامه و با تمامی ابعاد شــد و بدن شك مقطعی است و 

تحت فشار نگاه های سیاسی به ویژه پس از انتخابات طراحی شد.
وی وجود نیروی کار برای جامعه را یك فوریت دانسته و می افزاید: سرعت و 
کمیت اجرای این طرح تحت فشارهای نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی 
که در آســتانه ورود به بازار کار قرار گرفت کیفیت را به حاشــیه برد از ســویی 
درصورتی که ارتباط بین صنعت و دانشگاه و یا دانشگاه و بازار کار به صورت 
ملموس و برنامه ریزی شــده ای طراحی نشــود با این طرح های مقطعی راه 
به جایی نخواهیم برد.این جامعه شــناس برقراری تعادل میان ورودی های 
دانشگاه و طراحی بازار کار بر اساس خروجی جمعیت دانشگاه ها را با گسترش 
کمی و توسعه روزافزون مراکز دانشگاهی ضروری دانسته و تأکید می کند: از 
سویی در بخش هایی که مباحث کاربردی مطرح شد به دلیل اینکه بودجه 
الزم بــرای نیروهــای خروجی طراحی نکرده بودند این ناهماهنگی در بازار 
کار به وجود آمد.وی طرح موجود را به عنوان یك مسکن مقطعی دانسته که 
می تواند کارآمد باشد اما در درازمدت ذهنیتی را ایجاد می کند که بیشتر بازار 
کار از آن منتفع می شود تا نیروی کار بنابراین مشکل قبلی در قالبی جدید 
استمرار می یابد و نیروی کار احساس می کند حاال که از توانمندی کاربردی 
برخوردار شده اما از کاری ثابت و ایجاد اشتغالی پایدار خبری نیست.بهنودفر 
با تصریح بر اینکه این طرح درمجموع عالوه بر اینکه مشکلی را حل نمی کند 
ســبب آســیب رساندن به نیروی کار می شود، خاطرنشان می کند: دولت به 
دلیل اینکه بحث تورم را کنترل کرده بود و خودخواســته نظارت بیش ازحد 
دولت منجر به رکود شــده بود ناگزیر می خواســت به بازار کار تحرکی بدهد 
 حتی در حد عملکرد شعارگونه به برنامه و چشم انداز موردنظر حتی نزدیك

 هم نشد.

از بیــن افرادی که در ســامانه 
کارورزی ثبت نام کرده اند تاکنون 
بالغ بر ۹4 هزار نفر فارغ التحصیالن 
بیکار واجد شرایط تشخیص داده 
شدند که طبق مقررات اجرای طرح 
به واحدهای پذیرنده و کارفرمایان 
برای طی دوره کارورزی و آشنایی 

با محیط کار معرفی  می شوند
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بیمه ای که قربانی تاخت و تازهای سیاسی دو دهه قبل شد

لزوم اصالحات 
در نظام 

بازنشستگی کشور
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 نظام بازنشســتگی در ایران نیاز به اصالحاتی جدی دارد؛ این فحوای 
گزارشــی اســت که مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص وضعیت تامین اجتماعی منتشــر و تاکید کرده اســت بحران از 

آنچه تصور می کنیم به ما نزدیك تر اســت.
 ســازمان تامین اجتماعی، بزرگترین ســازمان بیمه گر ایران محسوب 

می شــود که تقریبا نیمی از جمعیت ایران را در خود جای داده اســت.
 این ســازمان به دلیل آنچه تاخت و تاز سیاســی در دو دهه اخیر عنوان 
می شــود، امروز با وضعیت مناســبی روبرو نیست و مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی پیش بینی کرده اســت تا یك دهه آینده، در 
صورت تداوم شــرایط کنونی با بحرانی جدی روبرو شــود. بحرانی که 

دامان مســتمری بگیران و بازنشستگان را خواهد گرفت.
 این اولین باری نیســت که هشــدارهایی جدی در خصوص وضعیت 
بازنشســتگان و صندوق های بازنشســتگی از سوی نهادهای نظارتی و 
کارشناسان ارائه می شود، پیش از این نیز در جریان تدوین قانون برنامه 
ششــم توسعه،بسیاری از کارشناسان مهمترین مشکل اقتصاد ایران را 
نه فقط بیکاری که بحران صندوق های بازنشســتگی نیز اعالم کردند.

 حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که تند و تیز تلقی می شود، 
تاکید کرده است که بحران نقدینگی سازمان ها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی و. .. ضرورتی مهم را یادآور می شود، اینکه نظام بازنشستگی 
کشــور عرصه مناســبی برای تاخت و تازهای سیاســی نیست و باید در 
راســتای تــاب آوری ســازمان ها و صندوق های بیمه گــر اجتماعی با 
هوشــیاری و پرتدبیــری،  واکنش به موقــع و فارغ از هر گونه گرایش 

سیاســی،  مجموعه اصالحات نظام نوین بازنشستگی اجرا شود.
چقدر فرصت داریم ؟

 این سئوال مهمی است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است؛ 
بــرای اصالحــات در وضعیت ســازمان های بیمه گر و تامین اجتماعی 

چقدر فرصت داریم؟
 بر اســاس اطالعات و آمار موجود تا ســال 1397،  صندوق می تواند از 
محــل درآمد حاصل از دارایی هــا و دریافت هزینه های جاری تعهدات 

از دولت مستمری پرداخت کند.
از ســال 1398 تا 1406 به مدت هشــت ســال می تواند از اصل ذخایر 
مصرف کند و کل سرمایه اندوخته شده را مصرف نماید. از سال 1406 
به بعد کسری بودجه خود را به طور کامل از محل بودجه عمومی دریافت 
می کند.البته این امر منوط به این اســت که تا آن ســال تعهدات جاری 

دولت به صندوق ها پرداخت شود.
بایــد ایــن موضوع مدنظر قــرار گیرد که با توجه به تضمین دولت مبنی 
بر جبران کســری صندوق های بازنشســتگی عمومی ایران در راستای 
انجام تعهدات آتی، بحران در صندوق های بازنشســتگی عمومی کشور 
به معنای ورشکستگی آنها نبوده، بلکه به معنای افزایش وابستگی آنها 
به بودجه دولتی است؛ زیرا با آغاز بحران در این صندوق ها، مدیریت آنها 
در وهله نخست به استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمری ها 

یا فروش دارایی ها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق 
اقدام به تأمین مالی کنند، باید دســت به دامن دولت شــده تا از طریق 

بودجه دولتی کســری منابع خود را جبران کنند.
 دو فرمان؛ فوری و میان مدت

مرکز پژوهش های مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران 
مطرح کرده اســت. کاهش هزینه اداره ســازمان یکی از مواردی است 
که در این گزارش بدان پرداخته و تاکید شــده اســت هزینه های اداری 
سازمان از حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 35 هزار میلیارد 
در سال 1395 افزایش یافته است، در حالی که تغییر فاحشی در عملکرد 
ســازمان دیده نمی شــود.از سوی دیگر ایجاد ثبات در مدیریت و اصالح 
رویه های اداری سازمان نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و بر 

عدم مداخله دولت در اداره ســازمان تاکید شده است.
 نارضایتی شرکای تامین اجتماعی از این سازمان محوری است که در 
البالی ســطور این گزارش گزنده بدان اشــاره شده است. کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده اند شــرکای تامین اجتماعی از 
این سازمان ناراضی هستند و رغبتی برای همکاری به دلیل رویه های 
فعلی در ســازمان ندارند، این رویه ها حتی زمینه های فســاد را نیز در 
ســازمان فراهم آورده و اصالح آنها و به کارگیری شــیوه های امروزی 
در اداره ســازمان یك اصل مهم در شــروع اصالحات در سازمان تامین 

اجتماعی است.
 پرهیــز از تصویــب قوانین تعهدآور بدون تامین مالی و پیشــگیری از 
تصویب قوانین برای گســترش بازنشســتگی پیش از موعد نیز از دیگر 
محورهای مورد تاکید تلقی می شــود.بدهی های جاری و انباشته دولت 

نیز الزم اســت برای حل این بحران بازپرداخت شود
 اصالحاتی که وضعیت بیمه گذاران را تغییر می دهد

 در میــان انبــوه پیشــنهادات ارائه شــده،مواردی نیز وجــود دارد که 
وضعیت بیمه گذاران ســازمان های بیمه ای و خصوصا تامین اجتماعی 

را دستخوش تغییر می کند.
پرهیز از تصویب بازنشستگی پیش از موعد و اصالح سن بازنشستگی 

از مهمترین محورها در این عرصه اســت. 
 در ســال های اخیــر بــا تصویــب قوانین منعدد شــرایط اســتفاده از 
بازنشســتگی های پیش از موعد تســهیل شــده اســت.این در حالی 
اســت که به دلیل افزایش طول عمر و روند ســالمند شــدن جمعیت، 
هزینه های دوران بازنشستگی با سرعت سرسام آوری افزایش می یابد. 
قواعد محاســبات بیمه ای حکم می کند با افزایش امید به زندگی ســن 
بازنشســتگی افزایش یابد و حتی راهبرد بازنشســتگی دیررس انتخاب 
شود. این در حالی است که در ایران قانونگذار عکس این راهبرد را در 

دســتور کار خود قرار داده است.
در این گزارش راهکارهای مذکور میان مدت طبقه بندی و به احتمال 
نارضایتی افکار عمومی از اجرای چنین طرح هایی اشاره شده است سن 
بازنشستگی در ایران 23 سال کمتر از امید به زندگی است.ایرانی ها به 
طور متوســط در 51 ســالگی بازنشسته می شوند و می توان با تمهیداتی 

این سن را افزایش داد. 

زهرا علی اکبری
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 یک شب با 
زلزله زده های 

غرب ایران
حوالی 9-9/30 شــب اســت. ما داخل چادرهای پلنگی سپاه نشسته ایم در 
منطقه ای نزدیك به خروجی شــهر ســرپل ذهاب به سمت قصر شیرین. 
داریــم دربــاره کم و کیف امدادرســانی و وضعیت منطقه حرف می زنیم و 
کمبودهایــی کــه هنوز مردم را آزار می دهد و امکان رفع آن ها وجود دارد. 
سرهنگ صفری که فرمانده یکی از محورها است دارد با بی سیم ماشین ها 
و بارهای امشب را کنترل می کند که عملیات بارگیری و توزیع اقالم میان 
مردم زلزله زده را از سر بگیرند. و ما هم منتظریم تا همراه شویم با گروه توزیع 
اقالم ضروری سپاه که شبانه به دل روستاهای زلزله زده می زنند تا مایحتاج 
اولیه شان را تأمین کنند.قرار می شود با چند هایلوکس برای بارگیری اقالم 
برویم و بعد به روســتاها ســر بزنیم برای توزیع. توی ماشین که می نشینیم 
از یکی از پاسدارها دلیل این که شبانه برای این کار اعزام می شوند را جویا 
می شــوم. می گوید توزیع شــبانه اقالم چند حسن دارد. اول اینکه تو وقتی 
شــب به روســتا می روی می توانی به راحتی نیازمندان واقعی را از نزدیك 
ببینی و به کمکشان بروی. مثاًل شب های اول که هنوز به طور کامل چادر 
توزیع نشــده بود شــبانه که سراغ روستاها می رفتیم اولین کارمان این بود 
که افرادی که بی سرپناه مانده اند را تغذیه کنیم و به ایشان چادر و پتو و... 
بدهیم.می پرسم: مگر بقیه افراد نیازمند نیستند؟ این را از کجا می فهمید؟ 
می گوید: متأســفانه بعضی سودجویان از راه های مختلف چندین نوبت  بار 
و اقالم دریافت کرده اند و کلی هم برای خودشــان ذخیره دارند، ولی مثاًل 
آن پیرمردی که کسی را ندارد تا به کمکش برود نمی تواند این طور پیگیر 

اقالم شود و اگر خود ما به داد او نرسیم نیازهای او روی زمین می ماند.
جاده تاریك تاریك است. ظاهراً در حالت عادی هم اینجا روشنایی ندارد 
و تنهــا چیــزی که روشــنایی جاده را تأمین می کند نور ماشین هاســت و 
روشــنایی آبادی ها که روشــنایی آبادی ها هم االن نصفه و نیمه شده است. 
نیم ســاعتی راه می رویم تا به جای بارگیری اقالم برســیم. تعداد زیادی پتو 
و چادر و کنســرو و آب بار می زنیم برای اعزام به روســتاها. چه کســانی بار 
می زنند؟ اولین نفر خود ســرهنگ صفری بار زدن اقالم را شــروع می کند 
و بعد نیروهای تحت امرش نیز به ســرعت بار زدن اقالم را پی می گیرند. 
آقای بخشــدار هم دارد کمك می کند.داخل ماشــین وقتی دلیل حضور 
بخشــدار در این ماجرا را می پرســم، ســرگرد صامیر که معاون محور است 

برایــم این گونــه توضیح می دهد: ما اقــالم را دریافت می کنیم و بعد برای 
اینکه اقالم به درســتی به اهالی هر روســتا برســد و افراد سودجو در قالب 
روســتایی ها اقالم را نگیرند با بخشدار هماهنگ می شویم. اقالم موردنیاز 
هر بخش را با بخشدار تنظیم می کنیم و بخشدار هم از طریق دهیارها کلیه 
اقالم را به تك تك اهالی هر روســتا می رســاند تا مطمئن شویم که اقالم 
به دست اهالی واقعی روستاها می رسد.سرگرد ادامه می دهد: واقعیت این 
اســت که در هنگام بحران هایی شــبیه به زلزله همیشه کسانی هستند که 
در قالب افراد آســیب دیده خود را جا می زنند تا اقالم و وســایل را به چنگ 
آورند و آن ها را به فروش برســانند. اگر یادتان باشــد در زلزله بم هم چنین 
اتفاقی می افتاد. اینجا هم بعضی ها هستند که در ورودی شهر یا در ورودی 
دهستان ها می ایستند تا اولین نفری باشند که بارها از دست امدادگران یا 
خیرین می گیرند. و خیرین هم که نمی دانند هویت واقعی این افراد چیست 
اقالم را به آن ها می دهند درحالی که این افراد نیازمند نیستند و همین اقالم 
را به مردم نیازمند می فروشند.سرگرد صامیر ادامه می دهد: باورت می شود 
کــه بعضــی از این افراد در روزهای اول بحران چادر را تخته ای 600 هزار 
تومان به نیازمندان می فروختند؟ این نابســامانی ها برای این پیش می آید 
که روند توزیع اقالم مســئول واحدی ندارد و هرکســی که وارد محدوده 
زلزله زده می شود بی خبر از اینکه کدام مناطق نیازمند هستند و کدام مناطق 
ازلحاظ امکانات اولیه اشباع شــده اند، کمك های خود را توزیع می کنند و 
حاصل این توزیع نامتوازن این می شود که بسیاری از منطقه های شهری 

علی مرادخانی
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و روســتاهای نزدیك به ســرپل ازلحاظ امکانات اشباع هستند درحالی که 
روستاهای دورتر نیازمند یاری هستند. و اگر سپاه به روستاهای دورافتاده 
نرود هیچ کس به آن ها ســر نمی زند.حدود 1 بامداد اســت و مابعد از طی 
یك راه خاکی و سنگالخی در دل کوه و صحراهای شمال سرپل به منطقه 
هدف می رسیم: بزمیر آباد. مردم با دیدن ماشین های سپاه سریع به سمت 
این ماشــین ها می آیند تا کمك ها را دریافت کنند. صحنه ای ســخت و 
ناراحت کننده از نیاز هم وطنان زلزله زده به اقالم اولیه. هم وطنانی که اسیر 
بالی طبیعی شــده اند و تو فکر می کنی بعید نبود که این بال بر ســرخود تو 
نازل شود و االن توی این سرمای استخوان سوز، تو به سوی این ماشین ها 
بدوی برای کمك گرفتن. کســی چه می داند، یك روز بم، روزی ورزقان، 
روزی کرمانشــاه. طبیعت هیچ نظمی در این جور اتفاقات ندارد. اصاًل بعید 
نبود تو اینجا از سرما به خود بلرزی به خاطر خراب شدن منزلت در زلزله.

مردم دوروبر ماشین ها را گرفته اند برای دریافت کمك. بخشدار به سرعت با 
دهیار تعداد موردنیاز روستا را هماهنگ می کنند و آقای دهیار می ایستد کنار 
ماشین تا اسامی سرپرست هر خانواده را بپرسد و اقالم را به او تحویل دهد. 
اینجاست که حکمت این مدل توزیع را می توانی متوجه شوی. دهیار تمام 
خانواده های روستای ده خود را می شناسد و این طور مطمئن می شوی که 
حق به حق دار می رسد. چادر، پتو، کنسرو و آب به همه می رسد. من کناری 
ایستاده ام و با یکی از مردم زلزله زده هم کالم می شوم.به سختی می تواند با 
من صحبت کند، طبیعی است، لهجه غلیظ کردی را دارد کنترل می کند که 

من حرف هایش را بفهمم. می گوید آب و غذا به اندازه کافی هســت. همه 
مردم روستا برای یك هفته ذخیره هم جمع کرده اند. می گوید از روز سوم 
حادثه همین ماشــین ها برایمان غذا می آورند. یك روز عدس پلو، یك روز 
قیمه و یك روز هم مرغ.سؤال پیچش می کنم که ببینم می داند اسم ورسم 
این امدادگران چیست یا نه. اصاًل نمی داند که بچه های سپاه هستند. فکر 
می کند بســیجی هســتند که با این شکل و شمایل و لباس بسیجی به این 
منطقه آمده اند. ســؤال می کنم که اآلن نیاز اصلی مردم چیســت؟ سریع به 
فکــر بــاران و باد می افتد که احتمااًل توی همین روزها مهمان این منطقه 
می شــود. می گوید »باید فکری برای سرپناه مردم کنید. این چادرها برای 
باران و باد و بوران این منطقه کافی نیست. دولت باید یه فکری بکنه که 
زودتر ســقف بزنه برای این مردم. تازه هنوز چراغ هم به ما نرســیده. نفری 
دو سه تا پتو که بس نیست. این سرما چراغ میخواد.«ساعت حوالی 4 است. 
3-4 روســتا را ســرزده ایم و هنوز دو ســه روستا مانده. هوا واقعًا سرد است. 
یك لباس گرم و یك کاپشن هم افاقه نمی کند برایمان که از سرما نلرزیم. 
راست می گفت ان روستایی. اینجا پتو و لباس گرم کافی نیست. خدا کند 
هر چه زودتر اقالم گرمایشی هم به مردم برسد.توی راه روستای بعدی از 
ســرهنگ صفری درباره همین موضوع می پریم. می گویم سرهنگ! توی 
این ســرما پتو و لباس گرم چندان چاره ســاز نیست. چه کار باید کارد برای 
این مردم؟ سرهنگ می گوید: شکر خدا اینجا مشکل سوخت نداریم. چراغ 
هم یك تعدادی رســیده و تعداد دیگری هم توی چند روز آینده می رســد. 
انشاهلل مرحله اول امداد که تمام شود می رویم سراغ توزیع اقالم گرمایشی 
و ســاخت حمام و ســرویس. این ها هم نیاز هستند. خیلی هم مهم هستند. 
ولی قبل از هر چیز باید آب و غذا و سرپناه مردم را تهیه می کردیم. انشاهلل 
توی روزهای آینده که فاز دوم امدادرســانی شــروع شــود سراغ این اقالم 
می رویم.سرهنگ صفری می گوید: ببین زلزله اتفاق عجیبی است. در چند 
لحظه همه چیز به هم می ریزد و تا چند ماه باید تالش کنی که وضعیت به 
حالــت عادی برگردد. ولی انصافًا توی ایران همدلی عجیب وغریبی وجود 
دارد. نگاه نکن که توی شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی بعضی ها 
دروغ می نویســند، اینجــا همه باهــم دارند تالش می کنند که همه چیز به 
روال عادی برگردد. ارتش و سپاه و هالل احمر هم ندارد. همه دارند تالش 
می کنند. کمبود هســت. ولی الاقل توی این میدان کســی کم نمی گذارد. 
ممکن است از مسئوالن باالدستی بعضی ها از جان مایه نگذارند ولی اینجا 
هرکسی که توی میدان است دارد از جان ودل تالش می کند.نگاه می کنم 
که چشم های سرهنگ. خستگی و عزم ترکیب شده توی چهره سرهنگ. 
نمی خواهد خســتگی ش را متوجه شــوم ولی مگر می شــود از 10 شب تا 6 

صبح آن هم در این حال و هوا سرپا باشی و خسته نشده باشی؟
صبح شده. کم کم دارد آفتاب می زند. کار بچه های محور هنوز تمام نشده. 
ما برمی گردیم به مقر. ولی بچه های ســپاه وســط میدان هســتند. حوالی 
ســاعت 12 که دوباره ســرهنگ را می بینم میگویم سرهنگ خدا قوت کی 
از منطقه برگشتین؟ لبخند می زند. به شانه ام می زند و می گوید نیم ساعته 
برگشــتیم. همکارش را صدا می زند: بگو محســن ماشینو آماده کنه بریم 

گشت زنی تو روستاها.
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تحول در صنعت خودروسازي کشور

طراحي پلتفرم ایران خودرو 
توسط برترین شرکت هاي دنیا

نخســتین و بزرگ ترین قرارداد بین المللي صنعت 
خودرو ایران با شــرکت ها و برندهاي معتبر جهاني 
چند ماه پیش در تهران امضا شــد و براســاس آن 
جمعي از برترین شرکت هاي دنیا طراحي پلتفرم و 
تولید محصوالت جدید ایران خودرو رو به رهبري 
شــرکت پینین فاریناي ایتالیا آغاز کردند.برمبناي 
ایــن قــرارداد، پلتفرم جدید ایران خودرو شــامل 
طیــف کاملي از خودروهــاي بنزیني، هیبریدي و 
الکتریکي در کالس هاي ســدان، هاچ بك،  کراس 
اوور و وانت خواهد بود. گروه صنعتي ایران خودرو 
که خودروســاز واقعي شــدن را هدف اصلي خود 
قــرار داده، دانــش و فــن آوري طراحي پلتفرم را 
بــه عنوان یکي از ســرفصل هاي مهم این هدف 
دنبــال مي کند. برهمین اســاس به منظور تحقق 
پیــش بیني ها در بخش طراحي پلتفرم و توســعه 
محصول، نخســتین نشســت مشترک سازندگان 
پلتفرم جدید با حضور نمایندگاني از شرکت پینین 
فارینا و نمایندگان شــرکت هاي طراح و سازندگان 
داخلي و خارجی برگزار شد. در این نشست که بیش 
از 80سازنده توانمند داخلي در کنار سازندگان معتبر 
جهاني حضور داشتند، فرصتي فراهم شد تا طرفین 
اهداف فني و برنامه زماني پروژه پلتفرم جدید ایران 

خودرو را تشریح کنند. 
نقش مهم زنجیره تامین در پروژه پلتفرم 

جدید
مدیرعامل ســاپکو اولین سخنران این نشست بود. 
وي درباره طرف هاي قرارداد طراحي پلتفرم جدید 
ایران خودرو گفت: پینین فارینا از شرکت هاي مطرح 
در بخش طراحي خودرو،  هیوندایي پاورتك کره در 

طراحي و تولید گیربکس اتوماتیك و ماهله آلمان در 
طراحي موتور خودرو از شرکاي اصلي ایران خودرو 
در پروژه طراحي پلتفرم جدید هستند که با همراهي 
سازندگان بنام خارجي و بیش از 100 سازنده داخلي 
مسئولیت اجراي پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را 
برعهده دارند. حســین نجاري هدف پروژه طراحي 
پلتفرم جدید را ارتقاي نام ایران خودرو در بازارهاي 
بین المللي دانست و ضمن وسیع خواندن طیف آن از 
مرحله مفهومي و کانسپت تا تولید انبوه خودرو گفت:  
طراحي، مهندســي، اجرا، تولید و ارزیابي در طیف 
اجراي این پروژه قرار دارند. نجاري افزود: شرکت 
ایتالیایــي پینین فارینا طراحي پلتفرم ماژوالر براي 
خودرو هایي در کالس هاي سدان،  هاچ بك،  کراس 
اوور و وانت را برعهده خواهد داشت و شرکت ماهله 
نیز طراحي پیشرانه با احتراق بنزیني را انجام خواهد 
داد.مدیرپــروژه طراحي پلتفرم جدید ایران خودرو 
تاکیــد کرد:  محصوالت در دو بخش مشــخصات 
سطح باال و معمولي طراحي خواهد شد که پیشرانه 
محصوالت در هر دوبخش موتور سه سیلندر توربو 
شارژ است. وي ادامه داد:  پروژه هاي صنعتي سازي 
نیز هم زمان در بخش هاي بدنه سازي،  پرس،  مونتاژ 
و... درحال انجام اســت. مدیرعامل ســاپکو زمان 
عرضه اولین محصول این همکاري را دو ســال و 
نیم آینده اعالم کرد و گفت: قیمت محصوالت در 
دو بخش ســطح باال و معمولي رقابتي خواهد بود. 
وي صادرات 30 درصدي و بومي ســازي بیش از 
70 درصــد قطعات و مجموعه ها را از دیگر اهداف 
پروژه عنوان کرد و گفت:  در صورت تحقق اهداف 
داخلي سازي، قیمت محصول رقابتي خواهد بود. 

زیرســاخت هاي مطلــوب عامل مهم 
سرمایه گذاري 

دیگر سخنران نشست سازندگان پلتفرم جدید ایران 
خودرو معاون طراحي و توسعه محصول جدید ایران 
خودرو بود. وي گفت: با اجراي پروژه طراحي پلتفرم 
جدیــد ایران خودرو و عرضــه محصوالت جدید،  
ســهم بازار افزایش یافته و اهــداف صادراتي نیز 

محقق شود.
کامــران ســپهري با اشــاره به رشــد اقتصادي 
ایــران در شــرایط لغو تحریم هــاي بین المللي 
گفت:  زیرســاخت هاي موجود در ایران نسبت به 
کشــورهاي منطقه در شرایط مطلوبي قرار دارد،  
نیروي انســاني جوان در دسترس با سطح دانش 
و تخصص مناســب نیز یکي از مزایاي ســرمایه 
گذاري به شمار مي رود.وي افزود:  ایران با جمعیت 
84 میلیونــي خود تقاضاي باالیي براي خودرو در 
آینده خواهد داشت که این فرصت و مزیتي است 
که ســرمایه گذاران به آن توجه دارند.سپهري به 
میزان باالي فروش خودرو در بازار ایران اشــاره 
کرد و گفت:  در سال 2016 با فروش یك میلیون 
و نیم خودرو رتبه 13 فروش از آن بازار ایران بوده 
است که پیش بیني مي شود با عرضه محصوالت 
متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.وي ایران خودرو 
را بزرگ ترین و مشــهور ترین خودروســاز ایران 
توصیف کرد و گفت: با اشــباع بازار خودروسازان 
بزرگ در غرب، این شرکت ها به سرمایه گذاري و 
تولید در ایران روي آورده اند.سپهري ظرفیت تولید 
در ایران خودرو،  قابلیت طراحي و توســعه، نیروي 
انساني متخصص و کارآمد را مزیت رقابتي براي 
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ایران خودرو دانســت و گفت: این شرکت بزرگ 
ترین شــبکه فروش و خدمات پس از فروش را 
در ایــران دارد که امکانات مناســبي را در اختیار 
شــرکاي خارجي قرار خواهد داد. معاون طراحي 
و توسعه محصول جدید ایران خودرو تولید بیش 
از یك میلیون خودرو در ســال، حفظ سهم بازار،  
افزایش تنوع تولیدات با معرفي محصوالت جدید 
و همچنین صادرات 30 درصدي را از اهداف میان 

مدت ایران خودرو عنوان کرد.
موتور بسیار کم مصرف براي محصوالت 

آینده 
عضــو هیات مدیره شــرکت ماهلــه آلمان نیز در 
ایــن نشســت با بیان اینکه همــکاري ما با ایران 
خودرو در مســیر پیشــرفت و توســعه قرار دارد 
گفــت: یکي از پروژه هاي مشــترک ایران خودرو 
و ماهله تولید یك نمونه پیشــرانه 3ســیلندر است 
کــه بســیار کم مصرف خواهــد بود.مارتین برگر 
اظهار کرد: افزایش اســتانداردهاي پیشــرانه ها و 
رفتن به ســمت هیبریدي ها پرهزینه اســت و به 
همین دلیل از نمونه هاي ســاده تر شروع کردیم. 

ضمن اینکه ماهله در بخش ســي.ان. جي هم ما 
تجربیات زیادي دارد. برگر در ادامه ضمن اشــاره 
به پتانســیل هاي همکاري با ایران خودرو گفت: 
شــرکت ما در بخش پیشرانه  کنسرسیوم طراحي 
و تولیــد پلتفرم جدید ایران خودرو فعالیت مي کند 
و با توجه به پتانســیل هاي موجود اطمینان داریم 
که این همکاري چند ملیتي نتیجه بســیار خوبي 
به همراه خواهد داشت.وي افزود: مي دانیم که در 
سالهاي آینده برقي سازي  و رانندگي اتوماتیك تا 
سال2030 و بعد از آن تقش مهمي در صنعت خودرو 
جهان خواهد داشت از این رو باید فناوري هایي را 
به کار بگیریم که در ســال 2030 شیب استفاده از 

پیشرانه هاي درون سوز کمتر شود.  
تولید خودروهــاي مختلف روي پلتفرم 

جدید 
نماینده مدیرعامل شرکت پینین فارینا ایتالیا به عنوان 
یکي از طرف هاي اصلي قرارداد، پروژه این شرکت 
در همــکاري با ایران خودرو را طراحي پلتفرم آینده 
این خودروساز اعالم کرد و گفت: طراحي و توسعه 
خودروهــا و موتورهــاي احتراق داخلي با همکاري 

دیگر شرکت هاي حاضر در این کنسرسیوم از جمله 
فعالیت هــاي ما خواهد بود جینو موزاکو اظهار کرد: 
استراتژي اصلي ما سبك جدیدي دارد که تنها شامل 
طراحي یك خودرو نمي شود و مباحثي مثل مصرف 
سوخت، رقابتي بودن، ایمني و محیط زیست را نیز 
در نظــر دارد.وي گفت: تولید خودرو در کالس هاي 
مختلف هاچ بك، ســدان، کراس اوور و اس.یو.وي 
روي این پلتفرم پیش بیني شده است، ضمن اینکه 
تولیــد خودروهــاي هیبریــدي و الکتریکي  نیز در 
این کنسرســیوم موردنظر قرار گرفته است.موزاکو 
در ادامه ضمن معرفي شــرکت پینین فارینا گفت: 
شرکت ما یك شرکت طراحي و مهندسي است که 
محصوالتي مثل فراري از جمله خودروهایي هستند 

که توسط این شرکت طراحي مي شوند.
وي افزود: پینین فارینا عالوه بر کار طراحي، در بخش 
پیشرانه هم فعالیت دارد و قادر به تولید خودروهاي 
خاص به صورت محدود اســت. مسئول امور فني و 
مهندسي پینین فارینا در ادامه گفت: پینین فارینا تنها 
شرکتي است که مي تواند همه تست هاي مورد نیاز 

را همراه با آنالیزها خودش انجام دهد.
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Nonetheless, contrary to US and 
Saudi complaints against Iran’s 
undeniable leverage in Iraq, what 
is authentic is the great respect Iran 
has for Iraq’s national sovereignty 
and territorial integrity, and also 
Iraqi statesmen’s rights to set up 
their own foreign policy relations, 
whose proof can be Iran’s reactions 
to Baghdad-Washington ties, Iraqi 
authorities’ visit to Riyadh and their 
agreement with the Saudis to create 
a coordinating committee.
Iran understands that, despite Saudi 
Arabia’s role in creation of Daesh 

and the damage to Iraq, Baghdad 
has the right to welcome the im-
provement in ties with Saudi Ara-
bia, as one of the three influential 
Arab countries, and not to ask for 
the return of tensions in their ties.
Of course, al-Abadi visited Tehran 
after each visit to Riyadh, which 
sends out a clear message, i.e. 
to assure that Iraq will not form 
any special relations with the 
country that created Daesh and 
is presently opposing Iran, and 
what is going on between Iraq 
and Saudi Arabia just pertains to 

Arab solidarity and diplomatic and 
good-neighborly etiquette.While 
Iran and Iraq’s economy, politics, 
security relations are interwoven, 
and Saudi Arabia has a lower 
share of economic ties with Iraq, 
Tehran has never urged Baghdad 
to follow the former’s policies 
regarding bilateral relations with 
Saudi Arabia and the US.
Now, if this is called ‘influence’, it 
could be better that Washington and 
Riyadh pursue a respectful interpre-
tation of ‘influence’ similar to Iran’s 
in their international relations.
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The close relation between adjacent 
Iran and Iraq is an inevitable reality but 
it is on a different track after the Iraq’s 
minority party of Baath invaded Iran and 
left irreparable damage, said an expert 
on International Relations.
Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi 

visited Iran, when the US and Saudi 
Arabia most explicitly disagreed with 
the Iran-Iraq close ties. However, US 
Secretary of State Rex Tillerson chose a 
more diplomatic tone; he conceded that 
the long border between the two coun-
tries makes close economic, political, 
cultural, and soil ties inevitable, but he 
also warned against Iran’s leverage.
Considering the mutual animosity 
between the US and Iran, the advice 

is quite comprehensible; however, the 
main point here is that neither Iran nor 
the US is entitled to ask an independent 
country to be in sync with their tenden-
cies and preferences, even if Iraq has 
perforce to have casual friendly ties with 
the US due to its role in toppling Sadd-
am Hussein, the former dictator in Iraq, 
and even if Baghdad feels it is Iran’s 
debt thanks to its unrivalled supports for 
Iraq against Daesh.

Fereydoun Majlesi 

Iran-Iraq ties intertwined



ers. A good example is the Syria talks in Astana, Kazakhstan, on the initiative of Iran, 
Turkey and Russia, the establishment of peace in Syria, and the fall of the Daesh (ISIS) 
Takfiri terrorists.
The financially savvy French president visited the region in November to mediate 
resolution of crises. But he also inaugurated the Louvre Abu Dhabi in the United Arab 
Emirates, a decade after his country signed an over $1.2 billion agreement to share the 
name and art of the world-famous museum.
Macron also seized the opportunity to sell the tiny Persian Gulf state at least two 
French-made Gowind navy corvettes for an undisclosed price, before wrapping up his 
two-day visit and heading to Saudi Arabia.

In the absence of an economic turnaround, France can hardly address other domestic 
and international political issues or even vie with other global rivals in the region, like 
the United States.
Though, the main objective Washington is also following to achieve in the Middle East 
is an economic one.
During his visit to Saudi Arabia in May, US President Donald Trump signed an arms 
deal with Riyadh worth at 110 billion dollars.
“Jobs, jobs, jobs,” businessman Trump proclaimed, referring to the mammoth arms deal 
that he signed with Saudi Arabia and how it could contribute to create jobs in the US.
Now with Macron closely involved in the Middle East business, everybody expects 
the rise of a new school of economy intertwined with a taste of French policy: the 
Macronomics.
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French President Emmanuel Macron knows 
very well that in order to maintain a grip 
both on national and international issues, he 
has to first address the economic decline in 
France, and that to do this he can rely on the 
Middle East resources.
The 39-year-old French president has been 
described as a foreign policy novice, but 
despite criticisms, his economic acumen is 
expected to compensate for his presumed 
lack of political knowledge.
Macron, after forming his political party 
just one month ahead of the presidential 
elections, distanced himself from traditional 
political trends in France and disavowed 
affiliations either to the left or the right.
But, many wondered after his victory in 
the 2017 election how he won the keys to 
the Élysée palace without giving a major 
address on international affairs.
“To my understanding, he didn’t have 
any particularly strong feelings on foreign 
affairs in general,” said François Heisbourg, 
chairman of the council of the International 
Institute for Strategic Studies, who has been 
advising Macron on defense and security.
“He hadn’t made any particular statements 
on China or on Russia. He hadn’t identified 
himself as being from a values-based or a 
realpolitik school. He came with a low base 
of knowledge and no biases,” Heisbourg 
added.
“Ask him what his policy is on Syria and 
he will line up sentence after sentence and 
speak for fifteen minutes in a way that 
people will have difficulty understanding,’ 
he said.

Regarding his capacity as the economy 
minister in the government of former French 
President Francois Hollande, however, 
Macron remains to be a financially and 
economically savvy politician.
According to Heisbourg, if asked about the 
new pension regime in Europe, Macron 
‘would explain it in five minutes — beauti-
fully and luminously’.
Yet, regardless of what Macron’s foreign 
policy is, in order for the young president to 
increase France’s credibility, he should first 
reverse the economic decline in France.
In other words, as Zaki Laidi a professor of 
international relations at L’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris puts it in an article, 
Macron’s foreign-policy effectiveness 
will depend on his ability to bring about a 
domestic economic turnaround — a lesson 
learned from Hollande.
That is why Paris is increasingly getting 
involved in the Middle East issues claiming 
that it is trying to mediate settlements of the 
issues.

For France too, the resourceful region has 
always held great promises and the footprint 
of the former colonial power in the East of 
Asia may still be of significance; there are 
still traces of the Francophone culture in 
Syria and Lebanon, and most importantly 
many French companies have their main 
regional headquarters in Lebanon.
A look back to the regional developments 
over the past decades, however, shows that 
Paris has been increasingly using the politi-
co-military option to maintain relations with 
the countries in the Middle East and to cope 
as well with the new developments.

Iraq, during the Saddam regime, is a good 
example, showing very well the French lu-
crative business ties with one single country 
in the region.
Paris engagement with Baghdad goes back 
to 1970s. According to the information 
obtained from the US Library of Congress, 
between 1977 and 1987, Paris contracted 
to sell a total of 133 Mirage F-1 fighters to 
Iraq.
France was among main suppliers of 
sophisticated weaponry to the Saddam 
Regime during its war against Iran from 
1980 to 1988.
‘In an unprecedented move, France ‘loaned’ 
Iraq five SuperEtendard attack aircraft, 
equipped with Exocet AM39 air-to- surface 
missiles, from its own naval inventory. The 
SuperEtendards were used extensively in the 
1984 tanker war before being replaced by 
several F-1s,’ the data from the US Library 
of Congress further suggests.
‘The final batch of twenty-nine F1s was 
ordered in September 1985 at a cost of more 
than US$500 million, a part of which was 
paid in crude oil,’ it said.
And it was France that sold the executed 
Saddam a nuclear reactor.
Furthermore, the data provided by the Unit-
ed Nations indicate that under the oil-for-
food program, France managed to control 
over 22.5 percent of Iraq’s imports.
The story is still the same. But the French 
footprint in the region is gradually fading 
away in the face of new realities.
Powerful regional players like Iran have 
emerged and there is a growing tendency 
among regional powers to address issues 
without necessarily involving foreign pow-

Macronomics;
 A French Middle East 

business approach
 By: Reza Bahar*
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inform the logic behind Iran’s missile 
program. Indeed, this summer, Iran 
responded to IS attacks in Tehran 
by launching missiles at IS targets 
in Syria.
It is also a technical reality that Iran 
does not have and is not developing 
an intercontinental ballistic missile 
(ICBM) program, as Trump has 
claimed. Iran has limited the range 
of its ballistic missiles to 2,000 
kilometers as a matter of policy, well 
below the minimum 5,500-kilometer 
threshold for an ICBM. Instead of 
focusing on range, Iran’s ballistic 
missile program has been concerned 
with improving accuracy, a quality 
not necessary in missiles designed 
for nuclear weapons.
As nonproliferation expert Tytti 
Erasto has noted, “Iran’s pattern of 
missile testing — which has sought 
to address the long-standing problem 
of poor accuracy — is consistent 
with the program’s stated purpose as 
a regional deterrent.”
Another vital lens through which 
Iran’s missile program must be 

viewed is the regional security envi-
ronment. By every military measure, 
Iran is outmatched by its regional 
rivals. For instance, Saudi Arabia 
not only has sophisticated US-made 
ballistic missiles, but also possess-
es advanced Chinese Dongfeng 
intermediate-range missiles with a 
range upwards of 4,000 kilometers. 
Israel maintains a hefty arsenal of 
nuclear-tipped missiles on top of 
its powerful conventional military 
capabilities. To Iran’s east, Pakistan 
has a nuclear arsenal potentially 
vulnerable to terrorist groups.Also of 
importance, Iran’s military spending 
is dwarfed by that of its regional 
rivals. Simply stated, at a time when 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman’s Saudi Arabia is telegraph-
ing overt hostility toward Iran, and 
Israel is threatening military strikes, 
for Iran to have the minimum form 
of deterrence that its indigenous 
missile program provides is logical 
and far from destabilizing.If Europe 
and the United States are sincerely 
concerned about Iran’s missile 

program, they should cooperate with 
other global and regional powers on 
a region-wide arms control initiative, 
for both conventional and uncon-
ventional weapons, that would foster 
a regional balance of power and 
promote regional peace and security. 
Endeavors to realize UN resolutions 
on weapons of mass destruction and 
nuclear weapons free zones in the 
Middle East, coupled with a regional 
conventional arms control arrange-
ment, would be the most effective 
path to preventing further militari-
zation and conflict in the area.Oth-
erwise, to discriminate against Iran 
for its military capabilities while US 
officials insist on policies of “regime 
change” and “all options on the ta-
ble” signals to Iranian decision-mak-
ers that the United States seeks to 
weaken Iran’s means of deterrence 
to more easily attack it. This, in turn, 
compels Tehran to invest more in 
developing effective deterrents. This 
steers the United States and Iran into 
an escalatory cycle that could lead to 
disastrous conflict.
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A senior expert on international rela-
tions slammed US policy toward Iran 
missile program, saying that this pol-
icy signals to Iranian decision-mak-
ers that the United States seeks to 
weaken Iran’s means of deterrance to 
more easily attack it.
Former Iranian diplomat and a 
researcher at Princeton University 
Hossein Mousavian, in an article 
originally appeared in al-monitor.
com recently, said in remarks on Oct. 
13 when decertifying Iranian compli-
ance with the July 2015 nuclear deal, 
US President Donald Trump called 
on Congress to address the “near to-
tal silence on Iran’s missile program” 
and prevent it from “developing an 
intercontinental ballistic missile.” 
Congress has since floated bills 
that would not only impose further 
sanctions on Iran for its missiles, 
but would also condition America’s 
commitment to the nuclear deal on 
Iran’s missile policies.
The article goes on while the Europe-
an Union and the United States differ 
on the nuclear deal, they have taken 
a common position on Iran’s missile 
capability, with French President 
Emmanuel Macron saying on Nov. 
9 that Iran’s missile program should 
be restricted, either via negotiations 
or sanctions.
US and European assumptions about 

Iran’s missiles often fail, however, to 
consider the political, legal, defen-
sive and regional security contexts 
of the program. To hedge the nuclear 
deal’s fate on such a misguided 
understanding of Iran’s missile am-
bitions only serves to doom the deal 
and reinforce the rationale behind 
Iran’s missile program in the minds 
of decision-makers in Tehran.
In the political arena, Trump regular-
ly lambasts the nuclear deal for not 
doing more to address Iran’s missile 
program and its regional activities. 
Indeed, the nuclear deal, by design, 
focused only on the crisis surround-
ing Iran’s nuclear program.
Ironically, during the tenure of 
former Iranian President Mahmoud 
Ahmadinejad, Iran had put regional 
issues on the negotiating table in its 
nuclear talks with the United States 
and the other world powers, but the 
Americans and Europeans at the time 
balked at the prospect of bringing 
regional issues into the discussion. 
Senior US and European nuclear ne-
gotiators have since told me that they 
believed going beyond the nuclear 
issue would have bogged down the 
negotiations process.
Legally speaking, the Trump 
administration has no basis for 
pursuing punitive measures against 
Iran for its missile program. There 
is no international treaty curtailing 
the development of ballistic missiles, 
and 31 countries, including Iran, 
currently possess ballistic missiles. 
Furthermore, contrary to the Trump 

administration’s claims, the nuclear 
deal does not obligate Iran to cease 
development of its ballistic missile 
program.
UN Security Council Resolution 
2231, endorsing the nuclear deal, 
only “calls upon” Iran not to under-
take missile tests that are “designed 
to be nuclear capable.” This is far 
less than the stringent language of 
a previous resolution it voided. The 
International Crisis Group notes that 
the language “calls upon” is nonbind-
ing, and Greg Thielmann, an expert 
with the Arms Control Association, 
has stated that the language of Res-
olution 2231 “implies nuclear weap-
ons intent must now be established 
in assessing the design of any missile 
launched by Iran, … [a] higher bar in 
light of Iran’s acceptance of stringent 
limits on its nuclear program.”
In the context of Iranian security, the 
aim and design of Iran’s missile pro-
gram is to provide the country with a 
conventional deterrent, not to attain 
a nuclear-weapons delivery system. 
This need for deterrence stems from 
Iran’s threat perceptions — chiefly a 
US or Israeli attack — and its history 
of having been subjected to missile 
and chemical weapons attacks by 
Iraq during the Iran-Iraq War. Iran 
had been unable to retaliate against 
the latter, much less deter the attacks.
Iran’s precarious borders with weak 
states ridden with conflict — Afghan-
istan, Pakistan and Iraq — and the 
terrorist threat it faces from groups 
such as the Islamic State (IS) further 

US approach
 toward Iran missile
 program is wrong

Hossein Mousavian
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Polish refugees from
 Siberian exile to Iranian haven

Less than 80 years ago, tens of thousands 
of displaced Polish people whose home-
land was invaded by superpowers, found 
Iran a safe haven to stay.
On September 1, 1939, Germany at-
tacked Poland from the west. The British 
and French leaders, who had pledged a 
few months earlier to support Poland in 
case of Nazi army attack, couldn’t help 
Warsaw. Then On September 17, Soviet 
troops invaded Poland from the east, 
and the two invading powers divided the 
country between them.
In the west, Nazi troops took revenge on 
resisting forces and in the east, thousands 
of Poles were forced into exile to Siberia. 
Russia also executed thousands of Polish 
prisoners of war in 1940. A mass grave 
containing many of the bodies was 
discovered later in the Katyn Forest near 
Smolensk, Russia.
Only after the German Nazis attacked 
the Soviet Union in mid-1941, The 
Soviet leader, Joseph Stalin, signed 
an agreement that let the exiles leave 
Siberia. Over a hundred thousand of 
Polish women, children and men who 
had suffered violence, incarceration, 
illness and malnutrition, now found their 
invaded country too instable to come 
back. It was in such circumstances that 
Iran took in and resettled a large number 
of the Poles.
‘What is especially interesting is that 
approximately 115,000 Polish people 
found a temporary home, a haven far 
away from their family, with some of the 
Polish nationals having started a new life 
in Iran,’ said Pawel Korsun, director of 
foreign services of Polish Press Agency 
in a recent exclusive interview with the 
Islamic Republic News Agency (IRNA).
Iran, in association with the Red Cross, 
organized Polish refugee camps. New 
clothes, shelters and medical facilities 
were provided to the displaced people. 
Most of the refugees who entered Iran 
from the port of Anzali in the north, 
moved to the capital Tehran. Others were 

resettled in Isfahan, Ahvaz and Mashad. 
The children who needed special care 
were sent to Isfahan due to its favorable 
climate.
The then military attaché at the British 
Embassy in Tehran wrote an intelligence 
summary in January 1943, when the 
resettlement was not accomplished yet. 
According to the summary, at that time, 
2,475 Polish refugees were living in 
Isfahan, of which 2,043 were children. 
Many of the children were either orphans 
or had lost one of their parents during 
the war. Wealthy families and religious 
organizations in Isfahan paid a part of 
the Polish children education, living 
and medical costs.Twenty one centers 
were established for Polish children 
mostly around Chahar Bagh Boulevard 
in Isfahan. The centers had large gardens 
and some of the refugees later recalled 
walking through the gardens as a pleas-
ant memory of their childhood.
The Poles in Tehran even had a newspa-
per and a radio channel that broadcast in 
Polish language.
‘Apart from Iranian state’s and people’s 
sensitivity to misfortune of others, 
hospitality as well as openness to foreign 
culture, what draws attention is also 
Polish people’s ability and willingness 
to assimilate. The story has it that, at 
the time, hearing Polish language on the 
streets of Teheran became something 
common. It was nothing extraordinary, 

as Polish people would open shops, 
restaurants, cafeterias and work for the 
society’, Korsun said.
He believes kindness brings its own re-
ward. Hospitality as well as openness to 
foreign culture were the things that Irani-
ans and Polish people had in common.
‘Poland took in Jews expelled from all 
the European countries, including Eng-
land, France, Spain, Austria, Portugal, 
you name it. Polish kings provided Jew-
ish communities with set of rights unseen 
in other parts of the continent. They were 
treated by Poland’s society as family 
members, the same way Polish people 
were hosted by Iran during WWII.’
72 years have gone by since the end of 
the World War II and probably most of 
the Polish refugees who returned home 
after the war are not alive. However, the 
history goes on and peoples’ historical 
memory would guide us towards the 
future.
‘Historical sentiments are long-lasting, 
both the negative and positive ones. For-
tunately, Poland and Iran can refer to the 
latter only. Generally, it is so much easier 
for states to build contemporary relations 
if they share such a commendable past’, 
Pawel Korsun said adding, ‘and bearing 
in mind what we have gone through, that 
we can count on each other, could and by 
all means should nowadays boost coop-
eration in trade exchange, tourism, 
 etc.’

Zaman Rezakhani






