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 آفتاب خاورمیانه یک نشریه داخلی و مستقل است
که تمامی حقوق آن به بانک خاورمیانه تعلق دارد.
 مسوولیت مطالب نشریه با پدیدآورندگان است و انتشار
 آنها لزوما به معنی تایید تمام یا بخشی از مطالب نیست.
 نقل مطلب از نشریه با ذکر منبع مانعی ندارد.
 منابع در آرشیو نشریه موجود است.

 w w w.middleeastbank. ir
 info@middleeastbank. ir

دیدگاه ها و مقاالت خود را از طریق پست الکترونیک یا 
نشانی پستی برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

نشانی: تهران،  خیابان احمد قصیر   )بخارست(، 
نبش خیابان پنجم،  شماره 2، 
ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه
کد پستی: 1513645717 
تهران، صندوق پستی: 15875-4445

 4217 تلفن: 8۰۰۰
 887۰ دورنگار: 1۰95
پیام کوتاه: 3۰۰۰42178  
8872 مرکز ارتباط با مشتریان: 669۰
امور سهامداران: 8۰2۰ 4217

تحریریه آفتاب خاورمیانه: 42178556 

زیر نظر مدیریت ارتباطات بانک خاورمیانه

برای دریافت فایل الکترونیکی نشریه لطفا یک
 ایمیل با عنوان اشتراک آفتاب خاورمیانه به نشانی
 info@middleeastbank.ir ارسال فرمایید.

https: / /telegram.me/ME_Bank

https: / / instagram.com/ME.Bank
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شبنم طاهریان، شیرین کاتبی، محسن کریمی، محمد کوثری
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از اواخــر فروردیــن 97 کــه معــاون اول رییــس 
جمهــوری نــرخ جدید ارز و شــرایط ســختگیرانه 
اعطای ارز را اعالم کرد، روند رشــد روزانه و پرتاثیر 
افزایــش نرخ غیر رســمی ارز را شــاهد بوده ایم. به 
وارداتی و همچنین  بهای کاالهــای  افزایش  آن  تبع 
کاال و خدمــات داخلــی و حتــی کمیابــی و نایابی 
برخی کاالها مشــاهده شد. این موج بی ثباتی، اقشار 
مختلــف جامعه را وارد چالشــی کرد کــه به منظور 
حفظ ارزش پول خود به ســراغ کاالهای سرمایه ای 
بروند. تشــدید تقاضای خرید ارز، طال، ســکه، ملک 
و حتی برخی کاالهــای مصرفی مانند مواد غذایی و 
بهداشــتی روند طبیعی بــازار را دچار اختالل کرد. 
ایــن رفتار عمومی جــدای از نگاه اقتصادی نشــان 
نهادهای  توانایی  بــه  بی اعتمادی عمومی نســبت  از 
اجرایــی در مدیریت بــازار بود و حتــی تالش ها و 
تاکیدهای مکرر مســووالن در مــورد تامین نیازها و 
از  بازار نتوانست  اطمینان بخشــی به متعادل شــدن 

بکاهد. اشتیاق  این  شتاب 
در مــورد آشــفتگی بــه وجــود آمــده در عرضه و 
تقاضای ارز نیز تشــکیل ســامانه ها و اعالم دستوری 
نرخ هایــی که برای بــازار جذابیت نداشــت موجب 
عــدم عرضــه و افزایــش تقاضــا و در نتیجه جهش 
قیمــت در بــازار ارز و ســکه شــد. این رشــدهای 
مقطعی اشــتیاق مــردم به خروج منابــع از بانک ها 
و هجــوم به کاالهای ســرمایه ای را افزایش داد. در 
برای  ارز  اختصاص  بــرای  اقــدام مثبت دولت  واقع 
واردات کاالهــای اساســی با ناتوانــی در تامین ارز 
در بازار ثانویه موفق به کنترل و تنظیم بازار نشــد. 
بانــک مرکزی اعالم کرد که بنا نــدارد برای تنظیم 
بــازار از منابع بانک خود اســتفاده کند و توقع دارد 
منابــع حاصل از صــادرات غیرنفتــی که حدود 4۰ 
میلیارد دالر تخمین زده می شــود وارد بازار شود و 
بــازار را تنظیم کند. از ســویی ایجاد محدودیت در 

ورود ارز به کشــور و همچنیــن زمزمه کاهش خرید 
نفت از سوی برخی کشــورها این التهاب ها را بیشتر 
کرد. بانک مرکزی با این اســتدالل که 97 درصد از 
مبادالت ارزی کشــور از طریق حواله انجام می شود، 
برای پاســخگویی به نیــاز مطرح در ســطح جامعه 
اقدامی نکرد و جو روانی افزایش اســمی نرخ ارز بر 
تمام کاالها و خدمات تاثیر شــگفت انگیزی گذاشت.

این که چه ســازوکارهایی موجب بروز این شــرایط 
شــده اســت بحثی چند جانبه اســت؛ از فشارهای 
انتظــارات مردم  بــه  پاســخگویی  و عدم  خارجــی 
گرفته تا مشــکالت نهادهــای اقتصادی و ناتوانی در 
که  مشــکلی  اقتصادی.  بخش های  هماهنگ  مدیریت 
اقتصاددانــان و فعاالن کســب  و کار بــر آن تاکید 
از احــکام دســتوری و پیــروی  می کننــد پرهیــز 
از قواعــد بازار بوده اســت. در واقــع جلوگیری از 
افزایش نرخ ارز بر اســاس نرخ تورم ساالنه در پنج 
سال گذشــته و ناتوانی از ادامه این سیاست موجب 
افزایــش انفجاری نرخ ارز شــد. از ســوی دیگر به 
با  نقدینگی ســاالنه  افزایش  نبــودن  دلیل متــوازن 
افزایــش تولیــد کاال و خدمات افزایــش قیمت ها و 

تورم بــاال قابل پیش بینی بود.
شــفاف نبودن قواعد و به تبــع آن ایجاد رانت های 
ویژه و فســادهای ناشی از آن همواره مورد اعتراض 
فعــاالن بخش خصوصــی بــوده و بی توجهی به آن 
موجب ضربــه به بخش تولید و تقویــت فعالیت های 
مرور  کــه  وقایعی  نتیجــه  در  اســت.  واســطه گری 
مایحتاج عمومی  انبار کــردن  و  احتکار  کردیم بحث 
مــوج جدیــدی در جامعه بــه وجــود آورد که باز 
هــم اشــتیاق ســوداگری و ســودجویی را تحریک 
کرد. کاالهــای وارداتی بیشــترین جذابیت را برای 
این طیف از ســوداگران داشــتند. اخبــار مرتبط به 
تخلفــات تخصیــص ارز و واردات گوشــی های تلفن 
همراه و ورود شــرکت های غیرتخصصی به این بازار 

تــا مدت ها ســوژه رســانه ها بود تا جایــی که وزیر 
وارد ماجرا شــد  اطالعات هم  فناوری  و  ارتباطــات 
و تعدادی از مدیران این شــرکت ها دســتگیر شدند. 
بلــوای دیگر در حوزه مــواد مصرفی ســلولوزی به 
وجود آمد. این محصوالت که مورد اســتفاده روزانه 
دارنــد به ناگاه در بازار کمیاب شــد و پس از هجوم 
مــردم به بازارها بــرای تهیه و ذخیره ســازی، ارائه 
با محدودیت مواجه  از ســوی تولیدکنندگان  نیز  آن 
شــد. در پی آن هــر روز کمیابی یــک کاال از رب 
لوازم یدکی  گوجه فرنگــی گرفته تــا ســیب زمینی و 
خــودرو موضوع هایی بوده که واکنش هــای مختلفی 
از ســوی مردم و مسووالن داشته است. ما به عنوان 
ایــن رفتارهای مردم را نکوهش  یک ناظر می توانیم 
کنیم ولی احســاس محافظــت از خود و دارایی ها با 
توجــه به غیرقابــل پیش بینی بودن شــرایط آینده، 
رفتارهای عامه مردم را بــرای حفظ ثروت و تبدیل 
پول به کاالیی که ارزش خود را از دســت نمی دهد؛ 

می کند. توجیه 
به هر حــال افزایش نرخ ارز انجام شــده و فارغ از 
التهاب هــای کنونــی بازار که با برخــی تمهیدات به 
آرامــش خواهد رســید، تاثیر این افزایــش بر بهای 
کاالها ملموس اســت و در آینده نزدیک بهای انرژی 
را نیــز تحــت تاثیر قــرار خواهد داد و هــم اکنون 
ســناریوهای پیشــنهادی افزایش نــرخ بنزین برای 
ســال آینده روی میز دولت است. حال باید دید که 
با شــرایط پیش آمده و جهــش قیمت ها دولت قرار 
اســت چه تدبیــری انجام دهــد و از فرصت موجود 
برای جراحی اقتصادی چه اســتفاده ای خواهد کرد. 
آیا اجازه می دهد که قیمت ها به ســوی واقعی شدن 
حرکــت کنند و گرانی نســبی همراه بــا حضور کاال 
6۰ را  در بــازار را انتخاب می کند و یــا روش دهه 
در پیــش خواهــد گرفــت و ســهمیه بندی، کنترل 

دستوری و تشــدید بازار سیاه را برمی گزیند؟

محسن کریمی
مدیر ارتباطات. بانک خاورمیانه

اشتیاق سوداگری
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احمد عزیزی 
دکترای حسابداری و علوم مالی از دانشگاه عالمه طباطبایی

یادداشت

از نظر من آن چیزی که تحریم ها را در قرن بیست و یکم با 
آنچه قبلش بوده، متفاوت کرده است، مساله »جهانی  سازی« 
است. درک این مطلب از نظر تحلیلی فوق العاده مهم است 
که جهان قرن بیســت و یکم با جهان قرن بیستم و قبلش 
کامال متمایز است. جهانی  ســازی صرفا در اقتصاد، تولید، 
توزیع، بازاریابی، بازارهای مالی و... اثر نگذاشته است، بلکه 
جهانی  ســازی در همه زمینه ها اثر گذاشته است. یکی از 
اثرات فوق العاده پیچیده و مهمش در حکمرانی است. یعنی 
شما دیگر به شکل گذشــته خودمختاری، استقالل، توان 
ملی، بومی و داخلی برای حکمرانی و جدا شدن از نرم های 
بین المللی را ندارید. چندین نقل قول از موسس سنگاپور 
»لی کوان یو« نقل می کنم تا این منظور بهتر انتقال داده 
شــود. او می گوید هیچ کشــوری بدون هماهنگی با نظام 
جهانی توســعه نمی یابد. به دیگر سخن اینکه کشورها در 
تقابل با نظام جهانی، نمی توانند توســعه پیدا کنند. یعنی 
اگر نگاه تقابلی با جهان را انتخاب کنید، باید توسعه را کنار 
بگذارید. البته نکته ای که موسس سنگاپور می گوید، شرط 
الزم است، نه شــرط کافی. برای اینکه شرط کافی داشته 
باشید، باید نکات دیگری را نیز مدنظر قرار دهید. از جمله 
اینکه می گوید هیچ کشــوری توســعه پیدا نمی کند مگر 
اینکه شرکایش را خوب انتخاب کند. یعنی اینکه کشورها 
در انتخاب شرکای استراتژیک، اگر اشتباه کنند به توسعه 
نمی رســند. ایشان برخالف تمامی روندهای فکری جهان، 
ســنگاپور را به شــکل دیکتاتوری به توسعه رسانده است. 
سنگاپور تنها نظام دیکتاتوری موفق جهان در دنیای مدرن 
است که سالم است؛ یعنی به رغم فساد همه جانبه نظام های 
دیکتاتوری، ســنگاپور فاسد هم نیســت. مثال چین یک 
دیکتاتوری موفق اســت اما فاســد اســت. نظام آموزشی 
سنگاپور سال های سال است در تارک نظام آموزشی جهان 
قرار دارد طوری که در جهان غرب، پژوهشــگران به دنبال 
الگو برداری از نظام آموزشــی ســنگاپور هستند. موسس 
ســنگاپور همچنین می گوید سرنوشت کشورها را توده ها 

نمی سازند بلکه نخبه ها می سازند.
جهانی  سازی درحال حاضر حکمرانی را جهانی کرده است. 
اگرچــه قدرت نهادهای ملی همچنان ادامه دارد اما قدرت 
این نهادها به نفع نهادهای بین المللی تنزیل شده است. در 
جهان حاضر فعالیت های بزرگ امکان محبوس شدن درون 
مرزها را ندارد، ساختار قدرت به نفع نهادها و شرکت های 
بین المللی درحال تغییر اســت. با توجه به اینکه موضوع 
بحث درباره اقتصاد و بانکداری اســت، نقطه ثقل صحبت 
را به سمت بانکداری بین المللی بر می گردانم. در بانکداری 
بین المللــی، اســتانداردها، رویه ها و حتــی مرامنامه های 
داوطلبانــه ای به وجود آمده اند که اگــر بانکی قصد ادامه 
فعالیت در خارج از محل و مرزهای داخلی خود را داشــته 

باشــد، ناچار به رعایت تمام این مقررات اســت. به طوری 
که بین بانک های بســیار کوچک و بســیار بزرگ در این 
مورد تقریبا تفاوتی نیست. حتی اگر موسسه ای وزن بسیار 
بزرگی در بانکداری داشــته باشــد نیــز از مقررات معاف 
نخواهد شــد. با یک مثال صحبت خــود را ادامه می دهم. 
فرض کنید این مقررات را آمریکا یا غرب آورده باشــد، اما 
اکنون طبق آماری که همین ماه گذشته در مورد عملکرد 
کمی نظام بانکی بین المللی منتشر شده است، در بین 1۰ 
بانک برتر جهان، چهار بانک چینی رتبه  های اول تا چهارم 
را کســب کرده انــد. چهار بانک برتر دیگــر نیز آمریکایی 
هســتند. با اینکه چهار بانک اول دنیا چینی هســتند، اما 
چینی هــا در طراحی مقررات نظام بانکــداری بین المللی 
نقــش چندانی ندارند. آن طور کــه روش طراحی و اعمال 
تحریم ها را می فهمیم، یکــی از مهم ترین ابزارهایی که از 
آن اســتفاده می کنند، همین پدیده جهانی  ســازی است. 
بسیاری از این موارد ربطی هم به تحریم ایران ندارد، مانند 
FATF که می گوید حتی اگر کشــور متحد و دوســت ما 
 FATF آن را رعایــت نکرد، با او کار نکنیــد. اگر تاریخچه
در 15 ســال گذشته مرور شــود، می بینیم که اسرائیل و 
کشــورهایی مانند، آفریقای جنوبی، روســیه، اتریش و ... 
به عنوان کشورهای پرریسک معرفی شدند و به آنها اخطار 
داده شد. این کشــورها نیز با اصالح و تجدید طراحی در 
 FATF مقررات و رویه های خود تالش کردند تا از لیســت
خارج شــوند. اینها ربطی به تحریم ایران نداشــته است، 
در حقیقت قواعدی درســت شــده که دنیا طبق آن کار 
می کند. این مساله در گذشته مثال حدود 1۰۰ سال پیش 
به این شــکل اساســا وجود نداشته اســت. در ذیل بحث 
جهانی  سازی، ماهیت مالکیت وسرمایه هم بین المللی شده 
است. طوری که حتی سازمان هایی که سهامدار آمریکایی 
ندارند، ممکن است در آینده نزدیک مشمول خرید و اقدام 
ســرمایه گذاری آمریکایی ها شوند و ســهامدار آمریکایی 
داشته باشند. در دنیا، بازار کار به خصوص بازار کار مدیران 
هم تا حدودی یکپارچه شــده اســت، مدیــران اروپایی و 
آمریکایــی در اقصــی نقاط دنیا کار می کننــد. این باعث 
می شود که بسیاری از موسســاتی که مدیران یا کارکنان 
آمریکایی را اســتخدام می کنند، به دلیل تحریم ها نتوانند 
با ایران کار کنند.  این دینامیســمی که مدیریت، مالکیت 
و ســرمایه جهانی پیدا کرده است، یک قابلیت بی بدیل به 
کشور آمریکا می دهد که تالش کند سیاست های خودش 
را در عمق طرف مقابــل اجرا کند. اهرم دیگری که از آن 
اســتفاده می کنند قدرت اقتصاد و بازار آمریکا است. یعنی 

عالوه بر ممنوعیت تجارت و تعامل با کشــور تحریم شده، 
به کشــورهای ثالث می گویند اگر می خواهی با ایران کار 
کنــی، ما با تو کار نخواهیم کرد. اگر هم شــرکت، بانک و 
کشوری باشد که با آمریکا کار نکند، از قدرت دالر استفاده 
می کنند. هر شــرکت، بانک و کشــوری که قواعد آنها را 
رعایت نکند، نمی تواند حساب دالری داشته باشد. در واقع 
آمریکا به تمامی بانک های خود دستور می دهد که زنجیره 
تســویه دالر را برای آن کشور خاص، پاره کند. روش های 
تسویه پرداخت های خارجی ایران برای ده ها سال سیستم 
نظارتی آمریکا را دچار کورچشــمی کرد، به این معنی که 
دریافت ها و پرداخت های ایران طوری جلوه داده می شد که 
 Repair معلوم نمی شد که برای ایران بوده است )از طریق
کردن دستور پرداخت ها(، که در آن زمان قانونی هم بوده 
است. اما به خاطر این کار، سیستم بانکی آمریکا بانک های 
بزرگ و کوچک بین المللــی را ده ها و بلکه صدها میلیون 
دالر جریمه کرده اســت. این مساله جلوه عملیاتی جهانی 
شــدن در نظام بانکداری بین الملل و قدرت دالر را نشان 
می دهد. در مورد جهانی  ســازی حرف های بسیاری هست، 
خالصه مطلب این است که پس از 4۰ سال که بانک های 
ما در فرآیند تحریم اجمالی و 1۰ ســال تحت شدیدترین 
تحریم ها بوده اند، از لیگ جهانی بانکداری حذف شــده اند، 
به طوری کــه در آخریــن رتبه بندی بانک هــای جهان در 
فهرســت هزار بانک اول دنیا، تنها یک نماینده داریم. اگر 
ایــن بانک هم گزارش های خود را مطابق اســتانداردهای 
بین المللی انجام دهد، از این لیســت هزار بانک اول حذف 
خواهد شــد. به طور خالصه جهانی سازی، اقتصاد آمریکا و 
قدرت دالر، اهرم هایی هستند که بیش از 15۰ سال نظام 
تحریم و محدودیت تجاری آمریکا علیه کشورهای مختلف، 
در قرن بیســت و یکم اثربخشی تحریم ها را تغییر ماهیت 
داده  و آن را تبدیــل به ابزاری بســیار ارزان و کارآ کرده 
است. در حقیقت این سه اهرم، با تمرکز بر نظام بانکداری 
بین المللی و بخــش خصوصی جهانی اجزای تعیین کننده 
ماهیت نظامی است که ما به عنوان نظام تحریم ها در مقابل 

خود داریم.
]بدیهی اســت که ما باید در این نظام حضور داشته باشیم 
و از حضور در این نظام اســتنکاف نکنیم[. شما با تعریف 
غیر معمول از خود و جایگاهتان در نظام بین المللی، نظام 
بین المللی را تغییر نمی دهید، بلکه خودتان را به ســمت 
انــزوا و پذیرش هزینه های گوناگون ســوق می دهید. این 
هزینه ها در نهایت تولید فقر می کند که رشد و توسعه از 
آن بیرون نمی آید. روندهای گذشــته در ایران، شاهد این 
ماجرا اســت، چرا کــه درحال حاضــر در نازل ترین نقطه 

عملکردها قرارداریم.
تلخیص مصاحبه منتشر شده در »جمعه نامه« نشریه دنیای اقتصاد

انزوا خودکشی است
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پرونده )حقوقی( 

تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران چقدر مشروعیت دارد؟
شیرین کاتبی تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین  الملل

وکیل  پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی اتاق بازرگانی ایران

18 اردیبهشت 1397 دونالد ترامپ پس از اعالم خروج قطعی آمریکا از برجام، فرمان بازگشت تحریم های تعلیق شده بر اثر برجام را امضا کرد. 
وزارت خزانه داری آمریکا نیز به اشــخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه مرتبط با تحریم های هســته ای با ایران در حال همکاری هستند تا ۶ 
آگوســت )1۵ مرداد( یا ۴ نوامبر )13 آبان( فرصت داده اســت تا اقدامات الزم را به منظور قطع روابط با ایران اتخاذ نمایند در غیر این صورت 

مشمول تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت.

با توجه به وابســتگی دولت  ها در زمینه اقتصادی، تحکیم 
و گســترش مبادالت بین  المللی از اهمیت ویژه سیاسی و 
اقتصادی برخوردار است؛ از همین رو دولت های مختلف از 
اعمال محدودیت  های اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود 
علیه کشورهای هدف اســتفاده می  کنند. اما سوال اصلی 
اینجاســت در جهان کنونی که دولت  ها می  کوشــند حتی 
اقدامات برخاســته از مالحظات سیاســی خود را با توجیه 
حقوقی همراه نمایند تا بدین   وسیله رفتارشان موجه و مور 
تایید دولت  های دیگر، اتباع آن ها و سازمان  های بین  المللی 
قــرار بگیرد؛ در اعمــال تحریم  های اقتصــادی بدون قید 
و شــرط آزادند؟ آیا اقدامات شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد، اتحادیــه اروپا و دول غربی به ویــژه ایاالت متحده 
آمریکا در توســل به تحریم علیــه ایران با ادعای توقف در 
پیشرفت برنامه اتمی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به 
ســالح هسته  ای به عنوان رفتار هنجار در چارچوب حقوق 

بین  الملل تلقی می  شود؟     

       جایگاه تحریم در منشور سازمان ملل متحد
از یــک دیــدگاه تحریم  هــای اقتصادی قابل تقســیم به 
تحریم  هــای یک  جانبه یا تحریم  های چندجانبه کشــورها 
)همچون تحریم  های وضع شــده از سوی شورای امنیت( 

است. 
گذشــته از آنکه در باب وضع تحریم  های اقتصادی عده  ای 
از حقوق دانــان بین  الملل معتقد به مشــروعیت مطلق آن 
هستند و در مقابل برخی اعتقاد به عدم مشروعیت مطلق 
آن دارند و هر دو گروه دارای تحلیل و اســتدالل  های خود 
می  باشند؛ اما به نظر می  رسد گرایشی به رویکرد سوم مبنی 
بر مشروعیت نسبی تحریم  های اقتصادی به ویژه تحریم  های 

اقتصادی شورای امنیت در حال تکوین است.1  
در منشور سازمان ملل متحد )ماده 41( به شورای امنیت 
به عنوان مهم  ترین رکن ســازمان برای پاسداشــت صلح و 
امنیت بین  المللی، امکان برقــراری تحریم اقتصادی علیه 
کشور ناقض صلح و امنیت به عنوان یک راهکار غیرنظامی 

داده شده است. 
مشــروعیت اعمال تحریم  های وضع شده از سوی شورای 
امنیت مطلق نیســت و منوط به شــرایطی است. نخست 
آنکه شــورای امنیت پیش از اتخاذ هر نــوع اقدام نظامی 
یا غیرنظامی، می  بایســت به موجب ماده 39 منشور احراز 
کند آیا تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه صورت 
گرفته است یا خیر.2  به بیان دیگر پیش  شرط اعمال فشار 
توسط شورای امنیت، ضرورت حفظ یا اعاده صلح و امنیت 
بین المللی اســت و مشخص اســت جایی که تهدیدی رخ 
نداده و یا نقض صلح و تجاوزی محقق نشده است؛ تجویزی 

برای برقراری تحریم نیز وجود نخواهد داشت. 
به عالوه شــورای امنیت به عنوان رکنی از ارکان سازمان 
ملل به اصول حقوق بین  الملل عام ملتزم است و با توجه به 
بند 2 ماده 24 منشور که به صراحت تاکید می  نماید شورای 
امنیــت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل 
متحد عمل می کند؛ در اعمال تحریم  های اقتصادی ملزم به 
رعایت اصول انســانی بودن، ضرورت و تناسب است. بدین 
معنی که اقدامات شــورای امنیت نباید به قدری شدید و 
سخت باشد که افراد را در معرض خطر بیماری و مرگ قرار 
دهد و باید اطمینان حاصل کند اقداماتش در جهت تحقق 
اهدافی است که به خاطر آن ها ایجاد شده است. همچنین 
اندازه هر عمل محدود کننده باید متناســب با ضرورت آن 
باشد؛ بنابراین مزایای برنامه تحریم باید بیش از زیان  های 

برآمده از آن باشد.3  
در نهایت ضروری اســت تصمیم شورا با قواعد آمره حقوق 
بین  الملل، ســایر مقررات منشــور، مقررات حقوق بشر و 

حقوق بین  الملل بشردوستانه نیز سازگار باشد. 
از دیدگاه محدودیت  های حقوقی شورای امنیت در تصویب 
تحریم، هر شــش قطعنامه تحریمی شــورای امنیت علیه 
ایران )از قطعنامه 1696 ســال 2۰۰6 تا قطعنامه 1929 
ســال 2۰1۰( قابل تامل است و دســت کم از این منظر 
که به گفته  ی کارشناســان، این تحریم هــا بر روی برنامه 
هسته ای ایران تاثیرگذار نبوده، بلکه تاثیرات منفی بر روی 
اقتصاد ایران گذاشته اســت؛4 با معیار اثرگذاری و کارآمدی 

تحریم  های اقتصادی که شــورای امنیت )به استناد تفسیر 
بند 1 ماده 1 منشور(، مکلف به بررسی آن از طریق کمیته 

تحریم خود بوده است، در تعارض است.
     تحریم  های یک جانبه آمریکا علیه ایران

تحریم  های آمریکا علیه ایران پیشــینه  ای بیش از سه دهه 
دارد، اما تحریم  های اعمال شــده در ارتباط با فعالیت  های 
هسته  ای ایران که به تحریم  های فلج کننده5  شهرت یافته 
است؛ گستردگی و شدت ویژه  ای دارد. تردیدی وجود ندارد 
که آمریکا همواره به عنوان عضو دائمی شــورای امنیت به 
دنبال اســتفاده از جایگاه خود در آن شــورا به عنوان ابزار 
مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود بوده 
اســت اما در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت 
روســیه نتوانسته تحریم  های شــورای امنیت بر ضد ایران 
را افزایش دهد؛ به اعمال و تشــدید تحریم  های یک جانبه 

پرداخته است. 
مدافعان مشــروعیت اعمال تحریم  های یک جانبه معتقدند 
اصل حاکمیت به معنای اســتقالل و آزادی کشــورها در 
تعیین سیاست داخلی و خارجی خود و اعمال آن بر منابع 
طبیعی و اقتصادی است؛ به همین دلیل هر دولتی مجاز به 
قطع یا تحدید رابطه اقتصادی خود با دیگر کشورها است. 
اما چنین تفســیر موسعی از اصل حاکمیت بدون توجه به 
ســایر اصول و قواعد حقوق بین  الملل قابل خدشــه است. 
همان طور که دیوان بین المللی دادگســتری )رکن قضایی 
ســازمان ملل متحد( نیز در یکی از پرونده  های خود مقرر 
داشــته اســت: "حقوق بین  الملل متضمن این تعهد برای 
دولت  هاســت که در حوزه صالحیت خود اعتدال را رعایت 
کنند و از گســترش صالحیت خود به وسیله دادگاه  ها، در 

مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد پرهیز کنند."6
اعمال تحریم  هــای یک جانبه از طرف آمریــکا به ویژه در 
زمینــه تحریم  های ثانویه در مورد جلوگیری از اشــخاص 
ثالث از داد و ســتد با ایران ناقــض اصل برابری حاکمیت 
دولت  ها و اصل منع مداخله است. قطعنامه  های متعددی از 
طرف مجمع عمومی ســازمان ملل صادر شده که دولت  ها 
را از اعمال مقررات فرا ســرزمینی منع می  کند. بند 2 ماده 
7 منشــور نیز ناظر بر اصل عدم مداخلــه در امور داخلی 
دولت  هاســت. در واقع آمریکا با اجرای برون مرزی قوانین 
مصوب کنگره، کشــورهای دیگر و شرکت  های خارجی را 
وادار به پیروی از تحریم  هایی که وضع کرده است؛ نموده و 
در پرتو نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا، اشخاص ثالث نیز 

ناگزیر به پیروی شده  اند.
همچنین نباید از نظر دور داشت ماده 2 منشور ملل متحد 
از کلیه اعضا می  خواهد در روابط بین  المللی خود از تهدید 
بــه زور یا اســتعمال آن علیه تمامیت ارضی یا اســتقالل 
سیاســی هر دولتی یــا از هر روش دیگــری که با مقاصد 
سازمان ملل مباینت داشــته باشد خودداری نمایند. هیچ 
تردیدی نیست که همکاری  های بین  المللی یکی از اهداف 
ملل متحد است و اعمال تحریم اقتصادی به طور جدی آن 

را تهدید می  کند.7 
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پرونده )حقوقی(

  جایگاه عهدنامه مودت در روابط فی  مابین 
ایران و آمریکا

برقــراری تحریم  های یک جانبه از طــرف آمریکا از دیدگاه 
عهدنامــه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنســولی نیز 
قابل تامل است. عهدنامه مذکور در سال 1955 بین ایران 
و آمریــکا منعقد شــده و از آنجایی که لغــو یا خاتمه این 
عهدنامه از سوی هیچ یک از طرفین خواسته یا اجرا نشده 
است و هم چنین در دعاوی متقابل مورد استناد دو کشور 
و دیوان بین  المللی دادگستری قرار گرفته است، همچنان 

معتبر و الزم  االجراست.8  
در بنــد 1 ماده 1۰ عهدنامه بــه آزادی تجارت بین قلمرو 
طرفین تصریح شــده و بند 1 ماده 8 نیــز داللت بر منع 
طرفین از اعمال رفتار نامساعد نسبت به محصوالت طرف 
دیگر یا محصوالتی که قرار اســت  بــه مقصد طرف دیگر 

ارسال گردد، دارد.
با استناد به نقض مفاد همین عهدنامه، ایران پس از خروج 
یک طرفه ایاالت متحده آمریکا از برجام، شــکایتی را )در 
تاریخ 16 ژوئیه 2۰18( بــه منظور لغو تحریم  های آمریکا 
به دیوان بین  المللی دادگســتری تقدیم نموده اســت که 
در حال حاضــر در این دیوان تحت رســیدگی قرار دارد. 
در جلســات برگزار شــده ی دیوان، آمریکا دلیل برقراری 
مجــدد تحریم  ها را حفاظت از منافــع ملی و امنیت خود 
دانســته و مدعی شده است طبق عهدنامه مودت که ایران 
در دفاعیات خود به آن اســتناد کرده، رفع مناقشــات دو 
طرف ابتدا باید از طریق دیپلماسی حل و فصل گردد و در 
صورتی که به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان ارجاع 
خواهد شد. بنابراین در این مقطع که طرق دیپلماسی طی 
نشده است؛ دیوان صالحیت رســیدگی ندارد. البته ایران 
علیرغم تجربه تلخ خود از برجام به عنوان دستاورد مذاکره 
و دیپلماســی بین طرفین، قبل از زمان ارایه ی دادخواست 
از طریق سفارت ســوئیس در تهران دو یادداشت اعتراض 
دیپلماتیک به ایاالت متحده  ی آمریکا ارسال کرده ولی هیچ 
پاسخی از ســوی این دولت ارائه نشده است؛ از همین رو 
دیوان بین المللی دادگستری در تصمیم اخیر خود و دستور 
موقتی که علیه آمریکا در تاریــخ 97/۰7/11 صادر نمود؛ 
اعالم کرد که صالحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا 
بر مبنای پیمان مودت میان دو کشــور را دارد. در دستور 
موقت صادر شــده از سوی دادگاه الهه، از آمریکا خواسته 
شده است تا مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالی مرتبط 
با دارو و اقالم درمانی، مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی 
و لوازم یدکی و خدمات مرتبط با ایمنی و امنیت پروازهای 

غیرنظامی نشود.
در مورد فرجام رسیدگی دیوان به این اختالف گفتنی است 
آرای دیوان نسبت به کشورهای طرف دعوا الزم االجرا است 
و چنانچه رای صادره از دیوان به نفع ایران باشــد و آمریکا 
از اجرای آن ســر باز زند، ایران این بار می  تواند به شورای 
امنیت شکایت کند؛ آنگاه آمریکا خواهد توانست با استفاده 

از حق وتوی خود، عمال رای دیوان را بالاثر کند.
    برقراری تحریم از منظر برجام

برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( با توافق نهایی وزرای 
امــور خارجه 1+5 و وزیر امور خارجــه ایران در تاریخ 23 
تیر 1394 به امضا رســید. ســند برجام بــا توجه به قصد 
طرفین و محتــوای آن یک توافــق چندجانبه با ضمانت 
اجراهای سیاسی است و در چارچوب معاهدات بین  المللی 
نمی  گنجد. مواد 36 و 37 برجام، ســاز و کار  های رسیدگی 
و تصمیم  گیــری در خصوص هرگونه ادعای طرف  های این 
توافــق در خصوص نقض احتمالی تعهــدات را پیش  بینی 
کرده کــه در واقع مــوارد پیش  بینی شــده، راهبردهای 
سیاسی اســت و به همین دلیل اســت که ایران در طرح 
دعوا نزد دیوان بین  المللی دادگستری به نقض برجام توسط 
آمریکا اســتنادی نکرده و کامال آگاهانه از طرح موضوعی 
که با ایراد عدم صالحیت از ســوی آمریکا و دیوان مطرح 
می  شــود؛ خودداری نموده است. البته باید توجه داشت از 
دیدگاه حقوق بین  الملل ماهیت برجام تاثیری بر تعهداتی 

که آمریکا به پشــتوانه اصل حســن نیت و عرف و نزاکت 
بین  المللی ملزم به رعایت آن بوده اســت؛ ندارد و ذره  ای از 

اهمیت این تعهدات نمی  کاهد.
 به منظور تحکیم پایه  های عملی این توافق، شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد طی جلســه 7488 خــود، قطعنامه 
2231 را شش روز پس از امضای برجام، به تصویب رساند 
که در آن ضمن لغو قطعنامه  های پیشــین تحریمی علیه 
ایران، برجام را تأیید و خواســتار اجرای کامل آن بر اساس 
برنامه زمانی منــدرج در آن گردید9   و از کلیه دولت  های 
عضو، سازمان  های منطقه  ای و بین  المللی خواست اقدامات 
حمایتی از اجرای برجام را انجام دهند و از انجام اقداماتی 
که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشــکل مواجه می  کند؛ 
خــودداری کنند. اهمیــت قطعنامه شــورای امنیت آنجا 
مشــخص می  گردد که در آن تصریح شده است دولت  های 
عضو ســازمان ملل بر اســاس ماده 25 منشور ملل متحد 
مکلف هســتند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا 
نمایند. با این اوصاف بدیهی است اقدام امریکا برای خروج 
یک طرفــه از برجام و اعمال مجــدد تحریم  ها بی  توجهی 
کامل به قطعنامه شــورای امنیت است و با هیچ توجیهی 
قابل دفاع نخواهد بود؛ مانند اســتدالل برخی حقوق دانان 
آمریکایی مبنی بر اینکــه در قطعنامه برای الزام آور بودن 
  "decides-می  گیــرد عبارت"تصمیــم  از  می بایســت 
استفاده می شد در حالی که در پاره  ای از موارد عبارت "فرا 
می  خوانــد-Calls upon" خطاب به مخاطبان قطعنامه 
آورده شده و همین موضوع داللت بر قصد تدوین کنندگان 
قطعنامــه بر الــزام آور نبــودن آن دارد. 1۰ حتی بر فرض 
صحت چنین ادعایی بی توجهی به قطعنامه شورای امنیت 
بــه صرف الزام آور نبــودن آن، همان گونه که دکتر ظریف 
در نامه خود خطاب بــه دبیر کل ملل متحد در تاریخ 23 
مه 2۰18 اذعان داشــته، رفتاری غیرمسووالنه و یک جانبه 
است که تاثیر مخربی بر حاکمیت قانون، چندجانبه گرایی 

و بنیان های دیپلماسی دارد. 
    سخن پایانی

شــکی نیســت تحریم  های یک جانبه وضع شده از طرف 
آمریکا به ویــژه پس از نقض برجــام، مغایر تضمین صلح 
و تحکیم امنیت جهانی، دســت نیازیدن به زور در روابط 
بین  الملل، اصل برابری حاکمیت کشــورها، ناقض برقراری 
همکاری  های بین  المللــی عادالنه و منصفانه بر پایه میثاق 
بین  المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
ناقض حق توســعه اقتصادی کشــورها، مخالف عهدنامه 
مودت و نقض آشکار توافقات بعدی طرفین، مغایر اهداف و 
مقررات سازمان تجارت جهانی که طالیه دار گسترش نظام 
آزاد تجارت در سطح بین  المللی است و به طور خالصه و در 
قالب یک جمله برخالف اصــول و قواعد حقوق بین  الملل 
اســت. اما اینکه چرا مثال دبیر کل سازمان ملل در واکنش 
به خروج آمریکا از برجام به ابراز تاســف بسنده می  کند11  
و هیچ اقدام عملی و اجرایی علیه آمریکا اتخاذ نمی شــود؛ 
نشــان دهنده ی این اســت که منطق حاکم بر دنیا لزوما 
حقوقی و قانونی نیســت و آشوب اشــاره شده برخاسته از 
عالم قدرت اســت و نباید فراموش کرد که قدرت سیاسی 
و مهم تــر از آن اقتصــادی دولت هاســت کــه در تعیین 
ضمانت اجراهای بین المللی تعیین کننده است. در چنین 
شرایطی هدف ایران از طرح شکایت علیه آمریکا در دیوان 
بین المللی دادگســتری قابل درک به نظر می رسد چرا که 
ایران می کوشد از طریق اثبات حقانیت خود و نشان دادن 
عدم پایبندی آمریکا به تعهدات بین المللی، فشار سیاسی و 
روانــی از طرف جامعه جهانی بر آمریکا وارد نماید. اهمیت 
این اقدام اینجاســت که تحریم هــای آمریکا در یک روند 
مبتنی بر قدرت – و نه حق مداری و عدالت- شکل گرفته 
اســت و ابزاری است جهت اجرا و پیشبرد اهداف سیاست 
خارجی دولت آمریکا؛ بنابراین ایران نیز باید با توســل به 
روش هایی از این دســت، هزینه های سیاســی آمریکا در 
اعمــال زور را افزایــش دهد و حقیقــت را در مورد چهره 
حق به جانب آمریکا نزد افکار عمومي جهاني آشکارتر سازد.
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    تورم دالر، طال، مسکن
دالر، طال، و مسکن سه کاالیی هستند که شنیدن اسمشان 
گروهــی از جامعه )اغلــب دهک های درآمــدی باالتر( را 
خوشحال و گروه دیگری را ناامید و افسرده می کند. شدت 
افزایش قیمت این سه کاال در شش ماهه اول سال 1397 
شوکه کننده بود. طی این مدت دالر حدود 2۰۰ درصد،]8[ 
ســکه طال حدود 125 درصد، و متوسط مسکن حدود 6۰ 
درصد]9[ رشــد کرده اســت. اما همان طور که در توضیح 
ضرایب اهمیت ذکر شد، برای محاسبه تورم مصرف کننده 
)به درســتی( هیچ کدام در »سبد مصرفی« خانوار حضور 
ندارند. اما آیا در تعیین نرخ تورم هم تأثیری ندارند؟ تأثیر 
دالر که قابل توجه است. تغییرات قیمت دالر از یک طرف 
به طور مســتقیم موجب افزایش قیمت کاالهای وارداتی 
می شود که ســهم مهمی در ســبد مصرفی خانوار دارند. 
از طــرف دیگر موجب افزایش هزینه های تولید می شــود 
کــه قیمت کاالهای تولید داخل را هــم زیاد می کند. و از 
همه مهم تر موجــب افزایش »هزینه فرصت کاالهای قابل 
تجارت« می شود، به این معنی که وقتی یک کاال در خارج 
کشــور با قیمت باالتری تقاضا داشــته باشد، تمایلی برای 
فروش داخلی آن وجود نخواهد داشــت مگر اینکه قیمت 
داخلی آن هم افزایش یابد. عــالوه بر این، افزایش قیمت 
دالر در انتظــارات تورمی جامعه نیز اثــر معناداری دارد. 
تغییرات قیمت مســکن نیز خود را در تغییر ارزش اجاری 
مســکن )البته به صورت مالیم تر( نشــان می دهد که در 
محاســبات وجود دارد. اما طال و سکه اثری در تورم ندارند 

بلکه خود تحت تأثیر قیمت دالر هستند.
  

     نتیجه
اگر حقوق بگیر هســتیم، حواسمان باشد که قدرت خرید 
مهم است نه ارزش اسمی دستمزد. بنابراین، به هر قیمتی 
به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده ها یا افزایش 
وام ها نباشیم. و در مقابل اجازه ندهیم سیاست گذار از توهم 
پولی ما سو استفاده کند. و اگر سیاست گذار هستیم یادمان 
باشــد اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاســتی ما 

بکند، ناحق و غیراخالقی است.

تورم و توهم

محمد کوثری
 کارشناس تحقیقات اقتصادی. بانک خاورمیانه

     تـوهـم
در اقتصــاد مفهوم جالبی وجود دارد به نام »توهم پولی«]1[ . 
این توهم زمانی ایجاد می شــود که فرد مورد نظر بدون در 
نظــر گرفتن تأثیر »تورم« بر کاهش قدرت خرید، صرفاً به 
خاطر افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر 
شــدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد. به بیان 
دیگر، توهم پولی عبارت اســت از فرامــوش کردن تغییر 
ارزش »واقعــی« پــول و تصمیم گیری بــا توجه به ارزش 
»اســمی« آن. پدیده ای که برخی سیاست گذاران از آن به 

نفع خود بهره برداری میکنند.
یکی از مواقع بروز توهم پولی با افزایش دســتمزدها ایجاد 
می شــود. افزایش فراگیر دستمزد و حقوق به طور طبیعی 
با افزایش تقاضا همراه اســت و به طور معمول به افزایش 
قیمت ها منتهی می شــود. در این شرایط در حالی افزایش 
حقوق و دســتمزد باعث رضایت بیشتر می شود که ممکن 
است قدرت خرید کمتری را ایجاد کند. در واقع اسماً پول 
بیشــتری دریافت می کنند اما رسماً قدرت خرید کمتری 
خواهند داشــت. پرداخت یارانه نقدی نیز کمابیش چنین 

مکانیزمی را ایجاد می کند. 
تمایــل برای افزایش نرخ بهره ســپرده های بانکی نیز نوع 
دیگری از توهم پولی اســت. باال رفتن نرخ ســود اعطایی 
به ســپرده ها در حالی سپرده گذار را راضی می کند که نرخ 
بهره اســمی باالتر رشد نقدینگی و در نهایت تورم باالتر را 

به همراه دارد و می تواند حتی به ضرر آن ها تمام شود.]2[

    تـورم
تورم چیســت؟ آنچه در اقتصاد از آن بــه عنوان تورم یاد 
می شــود، »نرخ رشــد شــاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرف کننده« اســت. فرض کنید یک سوم از هزینه های 
 II و دو ســوم صــرف کاالی I روزانه شــما صرف کاالی
می شود. اگر سال آینده همین موقع قیمت اولی 3۰ درصد 
و قیمت دومی 12 درصد افزایش داشته باشد، تورم قیمتی 
که شــما سال آینده نســبت به امروز تجربه خواهید کرد 
18 درصد )میانگین وزنی رشــد قیمت آن دو کاال، با وزنی 
که در ســبد هزینه های شما دارند( خواهد بود. همین کار 
را می توان با ایجاد شــاخص و محاســبه نرخ تغییرات آن 

انجام داد.
بر اســاس همین منطق بانک مرکزی )و همین طور مرکز 
آمار( با توجه به الگوی مصــرف خانوارها حدود 39۰ قلم 
مختلــف از کاالها و خدمات مصرفی]3[ )بــه طور دقیق تر 
294 قلــم کاال و 92 قلم خدمــت( را در 12 گروه عمده 
دســته بندی کرده و با ضریب اهمیتی که بر اساس بررسی 
بودجه خانوار محاســبه شــده،]4[ شــاخص بهای کاالها و 
خدمــات مصرفی )CPI( را تهیه می کند.]5[ برای مثال، در 
محاسبات بانک مرکزی خورد و خوراک حدود 25 درصد و 
مســکن ]6[و موارد مرتبط با آن به عالوه سوخت نیز حدود 
37 درصد از هزینه های خانوار را شــامل می شــوند و لذا 
تغییر قیمت این اقالم با همین ضریب در محاســبه تورم 
تأثیر دارد. )جدول 1( تعیین ضریب اهمیت باید بر اساس 
واقعیت هزینه های یک »خانوار متوسط« سازگاری داشته 
باشــد، لذا طبیعتاً افراد در دهک هــای درآمدی مختلف و 
سبدهای مصرف متفاوت تا حدی احساس متفاوتی از تورم 

خواهند داشت.]7[
تورم در ایران چقدر اســت؟ بر اساس داده ها و محاسبات 
بانک مرکزی، نرخ تورم شــهریور امسال نسبت به شهریور 
سال 1396 معادل 31/4 درصد بوده است که البته با توجه 
به روند پیش  رو تا انتهای ســال بــه ارقام باالتری خواهد 
رســید. )نمــودار 1( پس چرا این نرخ بــرای ما ناملموس 
است؟ به همان دالیلی که ذکر شد: دلیل اصلی آن می تواند 
به بحــث ضرایب و میانگین وزنی گرفتن مربوط شــود و 
دلیل فرعــی آن به احتمال دقیق نبودن برخی قیمت های 

ثبت شده.

جدول 1- ضرایب اهمیت گروه های 
اصلی کاال و خدمات در محاسبه شاخص 

قیمت مصرف کننده )سال پایه 139۵(

وزن در سبد 
مصرفی

100/00کل
37/۰5مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

25/51خوراکی ها و آشامیدنی ها
8/9۰حمل و نقل

7/83بهداشت و درمان
4/62پوشاک و کفش

4/33اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده

3/17کاالها و خدمات متفرقه 
2/3۰ارتباطات

2/۰7تفریح و امور فرهنگی
2/۰3تحصیل

1/82رستوران و هتل
۰/37دخانیات

۶
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پرونده

Money Illusion .1 یــا توهــم پولــی نخســتین بار توســط ایروینگ 
فیشر مطرح شد. وی از اصطالح توهم پولی برای اشاره به ناتوانی تفکیک 
میان یک دالر و قدرت خرید آن دالر )یا آنچه که می توان پس از تورم با 

یک دالری خریداری کرد( استفاده نمود.
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2. نکتــه قابل ذکر اینکــه محل تأمین مالی پرداخــت  در مثال های باال 
بسیار حائز اهمیت است. اینکه افزایش دستمزد به علت افزایش کارایی و 
بهره وری بوده یا خیر، اینکه محل پرداخت یارانه نقدی درآمدهای حاصل 
از مثاًل آزادسازی نرخ حامل های انرژی بوده یا منابع بانک مرکزی، و اینکه 
سود پرداختی از طرف بانک ها از طریق فعالیت های اقتصادی تأمین شده 
یا بانک ها در رقابت جذب ســپرده ناچار به پرداخت آن شده اند از جمله 
موارد قابل توجه در این مورد است. برای مثال یکی از عواملی که موجب 
شد هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه در دولت قبل به افزایش 
تورم کمک کند این بود که درآمد ناشی از افزایش حامل های انرژی هزینه 
پرداخت یارانه  نقدی را پوشش نمی داد و دولت از منابع بانک مرکزی برای 

جبران آن استفاده می کرد.

3. بــرای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجــاق گاز از نوع هزینه های 
مصرفی اســت، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما 
هزینه های خانوار برای ایجاد ســاختمان، هزینه سرمایه گذاری محسوب 

می شود.

4. نســبت متوســط هزینه هر یک از اقالم مصرفی خانوارهای شهری به 
متوســط کل هزینه های مصرفی آن خانوارها در ســال 1395 محاسبه و 
تحــت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نســبی هر یک از اقالم در 

سبد مصرفی خانوارها مشخص می شود.

5. )طبق ادعــای بانک مرکزی(، جمع آوری اطالعــات مربوط به قیمت 
کاالها و خدمات در کلیه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم 
)یا تلفنی( آمارگیران به منابع اطالعاتی و مصاحبه با آنها صورت می گیرد. 
در واقع آمارگیران اقتصادی بانک مرکزی هر ماه به حدود 4۰ هزار منبع 
اطالعاتی مراجعه و قیمت جاری بیش از 121 هزار واحد کاالها و خدمات 
را پرسش کرده و درصورتی که قیمت کاال یا خدمتی در ماه قیمت گیری 
نســبت به ماه گذشته افزایش یا کاهش داشــته باشد، دالیل این نوسان 
بررســی و ثبت می شود. ) حداقل روی کاغذ روش به این شکل است ولی 

شاید در عمل این روش با این کیفیت اجرا نشود.(

6. منظور ارزش کرایه واحدهای مســکونی استیجاری و اجاره واحدهای 
مسکونی شخصی است )نه قیمت مسکن(.

7. به عبارت دیگر، همواره تورم بخشی از اقالم مذکور بیشتر و برخی دیگر 
نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت است. لذا اگر یک کاال یا خدمات 
برای شــخص ما پرمصرف تر باشد، ضریب اهمیت آن برای ما بیشتر است 
و لذا تغییرات قیمت آن برای ما بیشــتر حس می شــود. البته نمی توان 
منکر این موضوع شــد که در جزئیات این ضرایب مواردی نیز وجود دارد 
که وزن های در نظر گرفته شــده با واقعیت قابل درک از بودجه خانوار به 

وضوح همخوانی نداشته باشد.

8. اگر چه به دلیل شــرایط خاص ایجاد شــده توسط سیاست گذار پولی 
کشور، قیمت دالر به طور رسمی حداقل برای چند ماه اعالم نمی شد، اما 
به راحتی می توان قیمت آن را بر مبنای قیمت طالی خام، ســکه طال، 

یورو، و یا هر ارز معتبر دیگری محاسبه کرد. )نمودارهای 2 و 3(

9. مسکن مثال طال یا دالر یک کاالی همگن نیست که به راحتی بتوان در 
مورد تغییرات قیمت آن صحبت کرد. به همین دلیل به ناچار باید متوسط 
آن را در نظر گرفت. بنابراین شــاید موردی هم باشد که قیمت آن 1۰۰ 
درصد رشــد کرده باشد، اما آمار رسمی رشــد متوسط را نشان می دهد. 
حتی با فرض 6۰ درصد افزایش قیمت ممکن است قدرت خرید همراه با 
تسهیالت در امســال از قدرت خرید بدون تسهیالت پارسال کمتر باشد. 
برای مثال قیمت یک واحد مسکونی که پارسال 5۰۰ میلیون تومان بوده 
احتماالً امســال به حدود 8۰۰ میلیون تومان رسیده باشد که حتی 2۰۰ 

میلیون تومان وام نیز آن را جبران نمی کند.
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سینا زارعی 
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی. بانک خاورمیانه

        روندهای اقتصادی طی شده
اگــر بــه مجموعــه مقــاالت اقتصــادی، نظرات 
کارشناســان بازار و ... در 6 ماه گذشــته نگاهی 
دوباره بیندازیم، درمی یابیم که دولت هر چند 
با تأخیر، اما راهکارهای اقتصادی کارشناسان 
را تا حد زیادی عملیاتی کرده است و اصراری 
بر مواضع غلط خود نداشــته است. شاهد مثال 
این ادعا نیز آزاد کردن نرخ دالر، شفاف ســازی 
نرخ بازارها با راه اندازی ســامانه های نیما و سنا، 
عدم تغییر جدی در ســود بانک ها، تالش برای 
هدایت پول های سرگردان به بازارهای رسمی 
و ... اســت. درواقــع هر روز راهــکاری جدید 
برای رفع موانع اقتصادی پیشــنهاد می شــود 
ولی هیچ کدام تاکنون کارســاز نبوده است و 
پس از لختی آرامش، بنزین مشــکالت جدید 
بر آتش بحران ریخته شــده اســت. در اوایل 
خرداد گفتمان اصلی حاکم بر فضای مطبوعات 
اقتصادی، واقعی نبودن نرخ ارز و عدم تناسب 
رشد نرخ ارز با تورم بود و گفته می شد نرخ دالر 
واقعی نیســت و دولت طی سال ها، فنر تورمی 
نرخ دالر را به زور پایین نگه داشــته است و با 
آزادسازی نرخ ارز، قیمت های نجومی بازار آزاد 
به قیمت واقعی نرخ ارز )برآورد بین 5 تا 8 هزار 
تومان( نزدیک می شود. اتفاقی که با آزادسازی نرخ 
ارز نیز نیفتاد و در بهترین ســاعات معامالت، نرخ ارز 
را نزدیــک به 9 هزار تومان کــرد اما این نرخ نیز دیری 
نپایید و به سرعت به آســتانه 11 هزار تومان نزدیک شد. 
هنگامی که تئوری آزادسازی نرخ دالر آن طور که باید پاسخگو 
نبود، کارشناســان به دنبال دلیل قانع کننــده دیگری بودند و 
اکنون پاســخ را در میزان نقدینگی اضافه شده و انباشت شده طی 
سال های اخیر می دانند و معتقد هستند نقدینگی حاصل از چاپ پول 
و تولید رقم های مالی )به دلیل ورشکســتگی مؤسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و...( باعث تورم 
پنهان شــده و اکنون فنر این تورم رها شــده اســت. در واقع طی سال های 
گذشــته که نرخ اسمی تورم نزدیک به %1۰ بوده است با میزان نقدینگی تناظر 
نداشــته و حاال نقدینگی اثرات خود را در قالب تورم نشان داده است. هم اکنون 
نیز راهکار نهایی بسیاری از اقتصاددانان آزاد سازی کامل قیمت  ها و حذف رانت 

تخصیص ارز هستند.
همه ی فرضیات اقتصادی اشــاره شده تا حدی واقعیت های اقتصادی را بازگو 
می کنند اما از توضیح این عاجزند که چرا »حاال« همه این اتفاقات افتاده است؛ 
چرا حاال این فنرها رها شده اند؛ چرا افزایش نرخ دالر، مسکن، خودرو و... از نرخ 
تورم تبعیت نمی کند و حتی چرا تورم و نقدینگی در برهه هایی با یکدیگر تناظر 
ندارنــد؟ درواقع می توان گفت که اقتصــاد از جامعه، فرهنگ، اعتماد عمومی، 
سیاســت و ســایر قلمروهای حوزه علوم انســانی متأثر است و پیچیدگی این 
حوزه ها نیز به قدری اســت که در قالب فرمول و عدد نمی گنجند و مدل های 
اقتصــادی را با خطاهای فاحش روبرو می کنند. درواقع به نظر می رســد برای 
تحلیل اقتصاد بایستی به حوزه اجتماع و جامعه شناسی هم سرک کشید تا به 

تحلیل های دقیق تری دست یافت.

     »بحران اقتصادی« خفیف ترین عبارت نزدیک به واقعیِت وضع موجود است که هر چند 
جنبه ای از واقعیت اقتصادی را بازگو می کند؛ اما همان گونه که شــرح داده خواهد شد از 
توصیف تمام قد حقیقت عاجز است. پیکر رنجور اقتصاد ایران در بیمارستانی که اطبای آن 
اقتصاددانان، سیاسیون و فعاالن بازار هستند؛ بستری است. هر روز نسخه ای جدید برای 
این بیمار نوشته می شــود ولی بهبودی حاصل نمی شود و همه این پزشکان فکر می کنند 

برای برون رفت از مشکل یا باید داروها را عوض کنند یا جراحی جدیدی انجام دهند.
تا لحظه نوشــتن این مقاله نرخ دالر به کمی کمتر از 11 هزار تومــان )و دو روز بعد و در 
زمان ویرایش 12۶۵0 تومان(، نرخ بیکاری %12.1 )+ %10.۴ اشــتغال ناقص(، تورم دورقمی 

)بین 10 تا 120 درصد بســته به نوع محاسبه تورم 
با مبنای گذشته نگر و آینده نگر( رسیده است. 

آمارهای غیررســمی از افزایــش نزدیک به 
%100    ای قیمت مسکن و خودرو طی کمتر از 

۶ ماه حکایت دارد و تفاوت قیمت کارخانه 
و بازار آزاد خودرو پراید به عنوان پرحرف 
و حدیث تریــن خودرو طول تاریخ صنعت 
ایران، به بیش از 20 میلیون تومان رسیده 

است.
این حجــم از ناپایداری در اقتصاد کالن و 
در بازه ای به ایــن کوتاهی قطعًا »بحران« 
توجه  ولی  می شــود  محسوب  اقتصادی 
به این نکته ضروری اســت که ریشه این 

مسائل  در  صرفا  اقتصادی،  بحران 
تقلیل  اقتصــادی نیســت و 

نوعی  اقتصاد،  به  اقتصاد 
غلــط  آدرس 

محسوب  دادن 
می شود.

شكست سیاست های اقتصادی 
بدون سرمایه اجتماعی

پرونده )اجتماعی(

 هرچند در دنیا رشــته ای به نام اقتصاد رفتاری با تکیه بر 
مباحث روان شناســی شناختی در حال تالش برای تحلیل 
رفتارهای اقتصادی با روش شناســی خاص خود اســت و 
اصول کالسیک علم اقتصاد را مورد انتقاد قرار می دهد اما 
با توجه به اینکه  موضوع شــناخت علم روانشناسی »فرد« 
اســت و به لحاظ علمی تا حد زیــادی از توصیف و تبیین 
»رفتارهای جمعی« عاجز اســت بایستی از جامعه شناسی 
نیــز در تبیین رفتارهای اقتصادی  موجود در جامعه یاری 

گرفت1.
در بحث اقتصادی حاضر به نظر می رسد عدم اعتماد عمومی 
به سیاست های اقتصادی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی 
مهم ترین فاکتورهای اجتماعی تأثیرگذار در حوزه اقتصاد 
هســتند. به عبارت دیگر از دست رفتن ســرمایه اجتماعی 
باعث فزونی تقاضا، فرار ســرمایه، کاهش ســرمایه گذاری، 

ایجاد انتظارات تورمی و ... شده است.
     سرمایه اجتماعی و اقتصاد

سرمایه اجتماعی نوعی »سرمایه« غیرمادی تلقی می شود 
که هرچند به طور مســتقیم ایجاد ثــروت مادی نمی کند 
ولی برای یک جامعه ارزش آفرین اســت و می تواند به طور 
غیرمســتقیم ظرفیت های سرمایه مادی و فرهنگی جامعه 
را بســط دهد. بــرای مثال اگر اعتمادی بین فروشــنده و 
خریدار نباشد و هر دو به صداقت یکدیگر مشکوک باشند، 
عدم کارکرد مناسب سرمایه اجتماعی این دو طرف، باعث 
می شــود یا معامله ای صورت نگیرد و یا هزینه های جانبی 
معامله )مانند نوشتن قرارداد، اخذ تضمین، تحقیقات بازار 
و...( افزایش یابد و با کند شــدن چرخه اقتصادی در ابعاد 

بزرگ، از سرمایه مادی جامعه بکاهد. 
سرمایه اجتماعی مقوله ای است که مربوط به شاخص هایی 
ماننــد اعتماد عمومی، تســهیل در روابــط و تعامالت و 
مشارکت اعضای جامعه می شــود. پیر بوردیو مشهورترین 
جامعه شــناس این حوزه، ســرمایه را به سه دسته سرمایه 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دسته بندی می کند.
بوردیو سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می دانست که 
به ارتباطات و مشــارکت اعضای یک ســازمان توجه دارد 
و می تواند همراه با ســرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن 
به ســرمایه های اقتصادی باشد. در واقع سرمایه اجتماعی 
یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررســمی است 
کــه همکاری میان افــراد و نهادهای یــک جامعه را ارتقا 
می بخشد. هر شــبکه اجتماعی، برای دستیابی به اهداف 
خــود، عالوه بر افراد آگاه و باتجربه و امکانات و ابزار مادی، 
به عواملی ماننــد: اعتماد، تعهد و مســئولیت پذیری و ... 
هم نیاز دارد که این عوامل، همان ســرمایه های اجتماعی 
هستند. حتی برای موفقیت دسته جمعی در امور غیرقانونی 
هم، وجود سرمایه اجتماعی شرط است. به عنوان مثال یک 
گروه از خــالف کاران )مثل گروهی دزد یا قاچاقچی( برای 
موفقیــت در کار خود به ســرمایه اجتماعی و هنجارهایی 
مانند: رفتارهای اخالقی، قانون مداری، خطرپذیری و اعتماد 

متقابل در بین اعضای گروه، نیاز دارند. 
 دانشــمندان و نظریه پردازان دیگــری نظیر جمیز کلمن، 
گلن لوری، فرانســیس فوکویاما و ... نیز از زوایای دیگری 
به سرمایه اجتماعی نگریسته اند ولی وجه مشترک هرکدام 

بررسی کارکردهای سرمایه اجتماعی است.
ســرمایه اجتماعی را از دو منظر می توان دید. اول حاصل 
جمع ســرمایه غیرمادی و معنوی که به صورت مشارکت، 
اعتماد، همکاری و... در جامعه وجود دارد و دوم میزانی از 
سرمایه اجتماعی که هر فرد از سرمایه اجتماعی کل جامعه 
برخوردار اســت. بنابراین ما با ســرمایه اجتماعی جامعه و 
سرمایه اجتماعی هر فرد، نهاد، سازمان و... مواجه هستیم.
در بحران اقتصادی اخیر تا حدودی منطق حاکم بر علم 

1. اگر به بنیادی ترین مفهــوم اقتصاد یعنی پول هم دقت کنیم باز تاثیر 
فاکتورهای اجتماعی  بر آن غیرقابل انکار است. در واقع در مفهوم فلسفی، 
پول به عنوان یک واســط نمادین است و این قرارداد اجتماعی افراد یک 
جامعه اســت که به آن ارزش مبادله ای می دهــد و اگر افراد یک جامعه 
تصمیم بگیرند مثاًل به جای اســکناس، صدف وســیله مبادله باشد واحد 

مبادله در آن جامعه از اسکناس به صدف تغییر می کند.

اقتصاد توضیــح می دهد نقدینگی باعث تــورم و افزایش 
نرخ دالر می شــود ولــی این منطق به تنهایــی نمی تواند 
ســایر فاکتورهای اجتماعی، سیاســی و روانی تأثیرگذار 
بــر اقتصاد را در نظر بگیــرد و توضیح دهد. برای مثال در 
توضیح عوامل تشــکیل دهنده تورم بــه متغیرهایی نظیر 
نقدینگی، افزایش ریسک ســرمایه گذاری، نحوه مدیریت 
ارز، افزایش قیمت های جهانــی و ... به عنوان فاکتورهای 
اقتصادی اشــاره می شود ولی »احساس« باال بودن ریسک 
ســرمایه گذاری، یک مبحث اجتماعی است. در واقع بین 
»نا امنی« و »احساس ناامنی« تفاوتی اجتماعی نهفته است. 
گفته می شود ترس از مرگ از خود مرگ ترسناک تر است و 
در شرایط اقتصادی شبه جنگی موجود که احساس ناامنی، 
عدم ثبات اقتصادی و ریســک، افزایش یافته است، افراد به 
خاطر ترس از تحریم، سرمایه های ریالی خود را به کاالهای 
ارزشمند مانند مســکن، ارزهای خارجی، خودرو، طال و ... 
تبدیل می کنند. در نتیجه  یک عامل اجتماعی باعث ایجاد 
تقاضــای کاذب برای خرید کاال و ارز می شــود و درنهایت 

تورم شکل می گیرد.
مبحث پول های ســرگردان نیــز هرچند قابــل توصیف 
بــا معیار هــای اقتصادی اســت ولی منشــأ آن را باید در 
ســاختارهای سیاســی و اجتماعی جســت و جو کرد و 
این ســؤال ها را پرســید که چرا اصاًل پول سرگردان ایجاد 
می شود؟ چرا از ابتدا مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز 
شــکل می گیرند و چرا مردم ریسک سرمایه گذاری در این 
بانک ها را می پذیرند؟ چرا افراد به جای ســرمایه گذاری در 
بخش مولد اقتصــاد ترجیح می دهند بــرای حفظ ارزش 
دارایــی خود آن را تبدیل به دالر،طال، مســکن و... کنند؟ 
چرا سرمایه گذاران خارجی ریسک سرمایه گذاری در ایران 
را نمی پذیرند؟ چرا سخنرانی های دولتمردان برای آرامش 
بخشــی به بازار نتیجه عکس دارد ولی یک توییت ترامپ 
کل بازار ارز ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این ها هرچند 
سؤاالتی با جنس اقتصاد هستند ولی پاسخگویی به آنها با 

منطق غیر اقتصادی و از جنس جامعه شناسی است.

      چرا سرمایه اجتماعی کاهش یافته است؟
چندی پیش وزیر امور خارجه ایران در یک برنامه تلویزیونی 
در واکنش به سؤال مجری این برنامه مبنی بر این که مردم 
مدام می پرسند این همه کشــور در دنیا هستند که روابط 
خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری بر روی آن ها نیست 
ولی چرا در مورد ایران این گونه اســت؛ گفت:  »یک دلیل 
وجود دارد این اســت که ما خودمــان انتخاب کردیم که 
یک جور دیگر زندگــی کنیم«. پس از این مصاحبه موجی 
از انتقادات در فضای مجازی شکل گرفت که ما »خودمان 
انتخاب نکرده ایم«. این تنها نوک کوه یخ احســاس مردم 
نســبت به کنش های سیاستمداران اســت. در واقع وقتی 
مردم نتوانند بین صحبت های رســمی مسئولین و زندگی 
عادی خود ارتبــاط معناداری بیابند، ســرمایه اجتماعی 

جامعه دچار خدشه می شود.
در فضایی که غالب مردم احساس بیگانگی با سیاست های 
جاری کشــور کنند، طبیعی اســت که اعتمــاد آن ها به 
رفتارهای سیاســتمداران نیز دچار آســیب شود. از طرف 
دیگر صداهای متناقض اقتصادی، تغییر مکرر سیاست های 
اقتصادی، تجربه های تلخ اقتصادی نه چندان دور به خصوص 
در ســال های 9۰ تــا 92، بی اعتبــاری تضمین های وعده 
داده شده و... همگی ســرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت 
در عرصــه اقتصاد را کاهش می دهد تــا جایی که عبارت 
»خیال مردم از بابت دالر راحت باشد« تبدیل به یک طنز 
در جامعه می شــود و هر صحبت آرامش بخشــی از طرف 
مســئولین حمل بر وجود یک آشوب پشت پرده می شود 
و بازارهــا را اتفاقاً متالطم تر می کند. از طرف دیگر هر روز 

خبر اختالس یک مسئول، واردات غیرقانونی فالن آقازاده، 
مصاحبه یک ژن خوب، باعث ناامیدی مردم از اصالح وضع 
موجود می شود و همه موارد یاد شده این پیام را می رساند 
که تاکنون وضع به قدر کافی بد نبوده است و » منتظر بدتر 

از این ها باشید!«.
در چنین فضایی ترمیم ســرمایه اجتماعی امری محال به 
نظر می رسد و نه تنها اصالح ساختار اقتصادی بلکه هرگونه 
تغییر موثر اساســی را که نیاز به حمایت همه جانبه مردم 

باشد، محال نشان می دهد.
     ترمیم سرمایه اجتماعی

پاسخ کاربردی به سؤال »چگونه می توان سرمایه اجتماعی 
را ترمیم کرد؟« جواب ســاده ای نیست و به قول فرنگی ها 
یک پاسخ یک میلیون دالری است. البته بسیاری از دولت ها 
ممکن اســت میلیاردها دالر برای جلــب اعتماد عمومی 
هزینــه  کنند ولی درنهایت چیزی جــز باد درو نکنند زیرا 

سرمایه اجتماعی با سرمایه مادی ایجاد نمی شود.
ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز به زمان دارد. 
اصوالً اصالح روندهای اجتماعی بســیار زمان بر هســتند؛ 
راهکار سر راســتی ندارند و با دیگر حوزه های کالن مانند 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... گره می خورند.  در یک روند 
طوالنی مدت، سرمایه اجتماعی وقتی ترمیم خواهد شد که 
جامعه احساس واقعی مشارکت در عرصه مدیریت سیاسی 
داشته باشــد، تصمیم های سیاســتمداران را تصمیم های 
صحیح بپندارد و استراتژی های کالن سیاسی را به صورت 
درونی قبول داشــته باشــد. از طرف دیگر افزایش سطح 
مشارکت سیاسی شرط الزم برای افزایش سرمایه اجتماعی 
اســت ولی شرط کافی نیســت و باید به کیفیت مشارکت 

نیز توجه کرد. 
در دیگــر حوزه های تاثیرگذار بر ســرمایه اجتماعی مانند 
فرهنگ و اقتصاد نیز نیاز به اقدامات جدی همدالنه است. 
در جنبه های فرهنگــی، باز کردن فضای تنفســی حوزه 
عمومی ضروری اســت به گونه ای که افراد جامعه بتوانند 
بدون مانع با یکدیگر گفت وگو کنند، رسانه ها آزادی عمل 
داشــته باشــند و بتوانند راه صحیح را برای جامعه ترسیم 
کنند.برای بازگشت ســرمایه اجتماعی همچنین بایستی 
فضای مشــارکت، اعتمــاد، همکاری و مفاهمه در بســتر 
فرهنگی جامعه شکل گیرد و نهادهای صنفی و مردم نهاد، 
قدرت خود را بازیابند. همچنین به جای وضع قوانین جدید 
اقتصادی، بایســتی بر اجرای قوانین »نظــارت« کرد تا از 

رانت، رشوه، احتکار، اختالس و... جلوگیری گردد.
درنهایت باید گفت ســرمایه اجتماعی و به تبع آن اقتصاد 
اصالح نمی شــود مگر اینکه اعتماد عمومی تقویت شود و 
اعتماد عمومی تنها در صورتی تقویت می شود که »همه« 

بخواهند!
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امین بهبودی
متصدی شعبه مشهد •  بانک خاورمیانه

    آلمان
حساسیت آلمان بر لزوم استقالل بانک مرکزی این کشور 
به حدی اســت که منتقدان با عناوینی چون »وســواس 
آلمانی« و »فوبیای ناشــی از تورم«، از سیاست آلمان در 
قبال بانک مرکزی یاد می کنند. به نظر می رسد حساسیت 
ژرمن ها در عدم دســت اندازی دولت در خط مشــی بانک 
مرکزی ریشــه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان ها 
در سال های پس از جنگ  جهانی اول پشت سر گذاشتند.

در ســال های ابتدایی دهه 192۰ فشار دولت باعث چاپ 
بی رویه اســکناس شــد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد 
روند کم ســابقه ای در صعود تورم در این کشــور گشــت. 
اگرچه هــدف آلمان از تضعیف واحد پــول خود، افزایش 
توان رقابتی محصوالت صادراتی اش بود؛ اما این سیاســت 
در عمــل باعث تبدیل مارک آلمان بــه کاغذی بی ارزش 
شد. طی سال های 1921 تا 1923 سطح قیمت ها در این 
کشور در هر ماه به طور میانگین 4 برابر افزایش می یافت، 
واحد خرید و فروش در این کشــور طی سال های یادشده 
عمــال به »یک گونی مارک« تغییر پیــدا کرده بود. مردم 
مجبور بودند دســتمزد خــود را در چمدان حمل کنند و 
کارمندان رســتوران، تقریبا هر نیم ساعت مجبور به تغییر 
قیمت منوهای رســتوران بودند. اوضاع در ماه های ابتدایی 
ســال 1922 در این کشور به حدی وخیم گشت که مردم 
برای گرم شدن خانه های خود اقدام به سوزاندن اسکناس 
کردند. در این دوره از تاریخ آلمان، بعضا مبادله کاال با کاال 
تبدیــل به یکی از راهکارهای اساســی مردم برای گریز از 
وضعیت اسفناک اقتصادی شده بود. نرخ برابری پول آلمان 
که در ســال 1914 معادل با 2/ 4 مارک به ازای هر دالر 
بود در سال 1923 به 2/ 4 هزار میلیارد مارک به ازای هر 
دالر رســید. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عمال به 

مرگ واحد پول آلمان منجر شد.
چگونه موج مخرب تورم در آلمان مهار گشت؟

اســتقالل بانک مرکزی ســد مهار ،اَبَرتــورم آلمان ها بود. 
خارج کــردن بانک مرکزی از منابع رفع کســری بودجه 
دولت در کنار اصالحات پولی بیشــترین تاثیر را در مهار 
موج ابرتورم در آلمان داشــت. آغاز دوران مهار ابرتورم در 
آلمان را می توان روزهای پایانی سال 1923 دانست؛ یعنی 
زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید »رنتن مارک« 
ســعی داشت اعتماد از دســت  رفته ژرمن ها به واحد پول 
ملــی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشــتوانه وام های 
کشــاورزی و مسکن و با توانایی بســتن مالیات بر وثیقه 
آن ها حمایت می شــد. آلمانی ها با وسواس شدید اقدام به 
انتشــار واحد پولی جدید کردند. واحد پولی جدید آلمان 
که به پشتوانه طال و تحت یک روند شدیداً کنترلی منتشر 
گردید، مارک های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به 

زباله دان تاریخ سپرد.
درواقع اولویت به اســتقالل بانک مرکزی و کنار گذاشتن 
مالحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان اقتصاد آلمان 
در پاســخ به شرایط بحرانی آن روزها به بدنه اقتصاد خود 

تزریق کردند.

     مجارستان
از نگاه بسیاری مورخین ابرتورم مجارستان، بدترین ابرتورم 
تاریخ است. ابرتورم مجارستان مدت کوتاهی پس از جنگ 
جهانی دوم و با نابودی تمام زیرساخت های این کشور آغاز 
شد. علت اصلی این اتفاق عدم تناسب انتشار پول و تولید 
ملی بود. این عدم تناسب کم کم قیمت ها را به صورت غیر 

قابل باوری افزایش داد.
در طول این دوره، نرخ تورم روزانه در کشــور، به بیش از 
195 درصد رسید. قیمت ها تقریباً هر 15-16 ساعت یک 
بار دو برابر افزایش می یافت. به طوری که در ســال 1946 
ارزش تمامی اســکناس های در گردش مجارستان ارزشی 
برابــر بــا 1۰۰۰ دالر آمریکا پیدا کرد. شــرایط اقتصادی 
چنان بغرنج گشت که دولت به اجبار، واحد پولی خاصی را 
برای دریافت مالیات و دستمزدها تعیین کرد. در آن زمان 
اعــالم تفاوت این دو قیمت، به مردم، از طریق رادیو انجام 

می پذیرفت.
اما دولت و مردم مجارســتان چگونه ایــن ابرتورم را مهار 
کردند؟ با تغییر واحد رســمی پــول. میلپنگو )1 میلیون 

پنگو( به جای پنگو )واحد پولی مجارستان( به عنوان پول 
رســمی انتخاب شــد. بعد از مدتی دولت با کاهش انتشار 
اسکناس و گرفتن مالیات بیشتر واحد جدید خود را معتبر 
ســاخت. بیلپنگو )1 میلیارد پنگو( را به عنوان واحد پولی 
جدید انتخاب کرد. تغییر واحد پول چندین بار تکرار شد، 
هر بار با افزایش مالیات، کاهش انتشار اسکناس و افزایش 
تولیــد ملی و کاهش آســیب های حاصل از جنگ تقویت 
گردید. سرانجام وضعیت به حالت اولیه بازگشت و ابرتورم 

مجارستان نیز از بین رفت.

    ترکیه
در دهــه 7۰ میالدی، ترکیه روزگار دشــواری را ســپری 
می کرد. نرخ تورم در این کشــور به رقم بی ســابقه رسید. 
بین ســال های 198۰ تا 1986 سیر صعودی تورم کاهش 
یافت؛ اما طی 11 سال یعنی تا 1997 رشد قیمت ها همه 
را کالفه کرد. تورم در اقتصاد این کشــور ریشه دوانده بود 
و در سال 198۰ تورم 11۰ درصدی زنگ خطر را به صدا 
درآورد. مقامات آنکارا نگران آینده بودند. رشد اقتصادی 4 
تا 6 درصد توام با تورم باالی 4۰ درصد شوخی بردار نبود. 
ورشکســتگی های پی درپی، افت شــدید کیفیت کاالهای 
تولید شــده و حذف از بازار جهانی، شکاف طبقاتی و البته 
کاهش درآمدهــای مالیاتی به عنوان یکــی از اصلی ترین 
منابع تامین هزینه های سرســام آور دولتی تنها بخشی از 
پس لرزه های شکست اقتصادی ترکیه بود؛ اما ترک ها برای 

رهایی از این بحران چه کردند؟
اصلی ترین مشکل ترک ها هماهنگی بین سیاست های مالی 
و پولی پنداشته شد. بدنه دولت در برابر کاهش هزینه های 
جاری مقاومت می کرد؛ ولیکن دولت این سختی را به جان 
خرید و انضباط شــدیدی را بر رفتار مالی خود حاکم کرد. 
در سال 2۰۰۰ میالدی مقامات بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ تورم در این کشور برنامه ســاالنه خود را ارائه و اجرا 
کردند. موضوع کلیدی کاهش هزینه های دولتی و تشویق 
بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه گذاری مولد بود. 
مســووالن ترکیه با اتــکا به اعتبــار 16/2 میلیارد دالری 
صنــدوق بین المللی پول، اصالحات اقتصادی و برنامه های 
مالی خود را با سرعت بخشیدن به  خصوصی سازی بانک ها، 
صنایــع و بخش های خدمــات دولتی، محــدود کردند. 
همچنین دولت، کنترل مخارج عمومی را برای جلوگیری 
از کســری بودجه و کنترل دســتمزدها به اجرا گذاشتند. 
آن ها با این کار توانســتند از طریق اصــالح نظام پولی و 
مالی، کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی را در این 
کشــور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش 
دهند. همراهی دولت با بانک مرکزی باعث شد تا ابزارهای 
مختلف بانک مرکزی برای مهار تورم جواب داده و به جای 
تعیین دستوری نرخ ارز با اجرای سیاست ارز شناور، امکان 
جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و شوک های احتمالی 

به وجود آمد.

     نتایج همکاری بانک مرکزی و دولت این گونه بود:

تورم و بحران اقتصادی

تا دو دهه پیش تورم مســئله بسیاری از کشورهای دنیا بود. در یک دهه قبل این موضوع به مسئله اساسی کشورهای در حال توسعه و 
جهان ســومی بدل شد؛ اما امروز مسئله تورم های باال فقط مختص چندی از کشورهای معدود در دنیاست که متاسفانه ایران نیز جزء این 

دسته معدود است. طی دهه های گذشته در اقتصاد ایران، همواره نرخ های تورم دو رقمی به باال و بی ثبات تجربه شده است.
تجربه ناموفق ایران در این زمینه تحت شرایطی است که کشورهای بسیاری، موفق به کنترل تورم از طریق اعمال و اجرای سیاست های 

مناسب و منسجم شده اند. در ادامه چند نمونه از تجارب موفق در مواجه با تورم و بحران اقتصادی مرور می شود.
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نرخ تورم در پایان ســال 2۰۰2 به 44/9 درصد رسید، در 
حالی که نرخ هدف گذاری شــده 45 درصد بود. در پایان 
ســال 2۰۰3 نرخ محقق شــده 18/4 درصد و نرخ هدف 
2۰ درصــد بود. در پایان ســال 2۰۰4 تورم به 9/3 درصد 
رسید در حالی که نرخ هدف گذاری شده 12 درصد بود و 
در نهایت برای ســال 2۰۰5 این نرخ به 7/7 درصد کاهش 
یافت در حالی که نرخ هدف گذاری شــده 8 درصد بود. در 
ژانویه 2۰۰5 مردم ترکیه با حذف 6 صفر بی ارزش از روی 
اسکناس های خود مواجه شدند. با این کار اگرچه مردم به 

لحاظ روانی مغبون گشتند؛ اما با واقعیت کنار آمدند.

     برزیل
برزیل در دهه های هفتاد تا نود میالدی با مشــکل ابرتورم 
روبرو شد. دولت به طور بی رویه ای پول چاپ می کرد. رشد 
نقدینگی از کنترل خارج شــده بود و نرخ تورم هم ساالنه 
از 1۰۰ تا 24۰۰ درصد رســید. تالش روســای جمهوری 
مختلف برزیل نیز برای کنترل مشکل تورم بی نتیجه ماند. 
برخــی از رهبــران برزیل تا جایی پیــش رفتند که حتی 
پس اندازهــای برزیلی ها را مســدود کردند تا از این طریق 
تقاضاها برای خدمات و خرید کاال را کاهش دهند. در سال 
1994، مقام های کشــور برزیل پس از دهه ها دست وپنجه 
نرم کردن با مشکل ابرتورم، باالخره موفق شدند نرخ تورم 
را مهار کنند. اما برزیلی ها برای خروج از این شــرایط چه 

کردند؟
اقتصاددان ها پس از بررسی پیشینه تورم در برزیل، متوجه 
شدند، باید اقدامی فراتر از اصالح سیاست های پولی و مالی 
انجام دهند. در حقیقت برزیلی ها به نرخ باالی تورم عادت 
کــرده بودند و به همین علت همــواره در انتظار باال رفتن 
قیمت هــا بودند. مردم بدون آنکــه توجهی به تورم واقعی 
داشته باشــند قیمت ها را افزایش می دانند. برای مثال در 
نوشــتن قراردادها، افزایش قیمت ها هم محاسبه می شد. 
همین انتظار خود عاملی بــر تورم فزاینده بود. با توجه به 
این پیشینه، اقتصاددانان دریافتند مهار تورم مستلزم تغییر 

انتظارات مردم است.
دولت برزیل با اجرای طرحی موسوم به »برنامه رئال« واحد 
رایج غیر پولی جدید و بــا ثباتی را ایجاد کردند که مردم 
پیش داوری و ذهنیتی درباره آن نداشــتند. این واحد که 
یو آر وی1 نام داشت با ارزش دالر هماهنگ شده بود. ابتکار 
عمل در آن بود که این واحد غیر پولی به شــکل ســکه و 
پول نبــود. یو آر وی در واقع یک پول مجــازی بود. در آن 
زمان کروزیو رئــال، پول رایج برزیل برای خرید و فروش به 
حساب می آمد؛ اما همه چیز، از قیمت شیر گرفته تا حقوق 

کارمندان دولت، بر اســاس یو  آر وی محاسبه و گزارش 
می شد. در این راستا، همه قراردادها، مدارک بانکی 

و گزارش های دولتی بر اساس یو آر وی تنظیم 
و هر روز دولت نرخ برابری کروزو رئال 

را با یــو آر وی منتشــر می کرد. در 
نتیجه ارزش یو آر وی ثابت ماند.

 1. URV (Unidade Real de Valor)

وجــود یو آر وی به رهبــران برزیل امــکان داد تا به طور 
تدریجی به قیمت ها ثبات بخشــند و مانــع از بروز فراز و 
فرودهای ناگهانی شود. فراز و فرودهایی که پیش تر در پی 
اجرای سیاســت های قیمت گذاری بروز می کرد. در نهایت 
این مرحله انتقالی باعث شد، برزیلی ها دیگر انتظار ابرتورم 
را نداشته باشند و آماده پذیرش واحد پولی جدید در فضای 
با ثبات ارزی کشورشــان باشند. چندین ماه بعد، برزیلی ها 
به قیمت های پایــدار عادت کرده، دیگــر منتظر افزایش 
قیمت ها نبودنــد. در این حین دولت اعالم کرد واحد پول 
جدید این کشــور رئال خواهد بود که بر اساس یو آر وی، 

ارزش گذاری شده بود.
 انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به وجود ابرتورم تنها مشکل 
برزیل نبود. در واقع علت اصلی که باعث کارآمدی راه حل 
یو آر وی شد، اصالحات همراه آن بود، به گونه ای که اعتماد 
را به مدیریت اقتصادی دولت بازگرداند. در این دوره، درهای 
اقتصاد برزیل بر روی واردات و ســرمایه گذاری خارجی باز 
شــد و کاهش گمرک و اصالح دیگــر قوانین مربوطه این 
روند را هموارتر ساخت. خصوصی سازی شرکت ها و بانک ها 
نیز از دیگر اقدامات دولت برزیل بود؛ البته خصوصی سازی 
واقعی بدون دخالت دولــت. اقتصاددانان این اقدام را گام 
مهمی برای جلوگیری از دسترسی آسان دولت به نقدینگی 
می دانند. عالوه بر اقدامات فوق، بودجه ای متعادل نیز برای 
دولت فدرال تدوین شــد تا به دهه ها قرض گرفتن و چاپ 
پول که به ابرتورم انجامیده بود، پایان داده شود. همچنین 
با افزایــش مالیات ها درآمدهای دولت با مصارف هماهنگ 
گردید. بانــک مرکزی برزیل، نرخ بهــره را افزایش داد تا 
نقدینگی افزوده را به ســمت ســرمایه گذاری سوق دهد و 
سرمایه خارجی را برای باالبردن ذخیره ارزی جذب کشور 

کند.
برنامه ثبات قیمت هــا موفقیت آمیز بود. برزیل بدون آنکه 
به رکود اقتصادی دچار شــود تورم را مهار کرد. نرخ تورم 
به کمتر از 2۰ درصد رســید و در این ســطح ثابت ماند. 
به طوری که تورم در برزیل از ســال 2۰۰4 زیر 1۰ درصد 
بوده اســت؛ البتــه نباید از یاد برد که همــه گروه ها دوره 
اصالحات اقتصادی را با موفقیت طی نکردند. شرکت هایی 
که نمی توانســتند با اصالحات همراه شــوند و در ســطح 
بین الملل به رقابت بپردازند تعطیل شــدند. بســیاری نیز 
کارشــان را از دســت دادند. این را هم باید در نظر گرفت 
که بیشتر مردم مشاغل بهتری پیدا کردند که با اقتصاد در 
حال رشد برزیل هماهنگی بیشتری داشت. با اینکه برزیل 
هنوز با چالش های اقتصادی متعددی روبروســت؛ اما این 
کشور توانسته است مشــکالتش را به وسیله اقتصاد مدرن 

مدیریت کند.

     جمع بندی
هر چند کشــورهای یادشــده تفاوت های زیادی با کشور 
ما دارند؛ اما درک بهتــر تالش های آن ها برای مهار تورم، 
بســیار ارزشمند خواهد بود. در واقع می توان گفت، در این 
کشــورها، مجموعه ای از نظرات کارشناسی، سیاست های 
مناســب پولی و مالی، خصوصی ســازی، اقتصاد باز و نیز 
به کارگیــری چند ابتکار عمل، آن ها را قادر ســاخت تا بر 

مشکل تورم چیره شوند.
طرح اصالح اقتصادی کشــورهای یاد شده موفقیت آمیز 
بــود؛ زیرا ایــن برنامه با توجه به وضعیــت خاص و تاریخ 
اقتصاد آن ها تنظیم شــده بود. هر چنــد که این برنامه ها 
کامال برای ایران قابل اعمال نیســت؛ اما به هر حال نکات 

بسیاری هست که می توان از این دست تجارب آموخت.
اســتقالل بانک مرکزی امری ضروری است. این استقالل 
باعث می شــود سیاســتمداران نتوانند تالش  برای ثبات 
اقتصادی را منحرف کنند. زمانی که هدف مهار تورم است، 
انتظارات و ذهنیت ها بســیار مهم خواهد بود. مادامی که 
مردم باور نداشته باشــند، تورم مهار خواهد شد، قیمت ها 
پائین نخواهد آمد. خصوصی ســازی و فضای باز اقتصادی 
باید بــه عنوان ابعادی کلیدی در برنامه ثبات اقتصادی در 
نظر گرفته شوند.اگر کشورهای یاد شده زیر بار تحریم هایی 
بودنــد که ما با آن ها روبرو هســتیم، اصالحات ممکن بود 
کامال موفقیت آمیز نشــوند. تنها یک راه ســاده برای حل 
مشــکل تورم وجود ندارد. کنترل تورم مستلزم رویکردی 
فراگیر و کالن اســت. اصالحات، به طــور خاص در کوتاه 
مدت، به گروهی از اقشار و شرکت ها بیش از دیگران آسیب 
خواهد رســاند و ما باید به فکــر کمک به این گروه  که در 
جریان اصالحات آسیب دیده اند باشیم؛ اما باید این موضوع 
همواره مد نظر باشــد که نمی توان هم وضعیت موجود را 

حفظ کرد و هم به اقتصادی باثبات تر دست یافت.
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اینفوگرافیک

یکی از مهم ترین شــاخصه های اقتصاد کالن نرخ تورم اســت. کشورها بر اساس مدل های اقتصادی خود بر 
پایه رشــد اقتصادی معموالً درصدی از تورم ســاالنه را تجربه می کنند و برای یک اقتصاد سالم درصدی از 
تورم ضروری اســت. از طرف دیگر نرخ تورم باال برای یک کشــور ســم محسوب می شود و ثبات اقتصادی 
به عنوان مهم ترین مؤلفه ســرمایه گذاری در کشــورها را دچار تزلزل می کند. بدتــر از نرخ تورم باال، تورم 
پیش بینی ناپذیر است. درواقع تورم ساالنه 1۰۰ % اگر در طول یک بازه طوالنی ثابت باشد بهتر از نرخ تورم 
1۰ % با نوسان پیش بینی ناپذیر 5 % در سال است. از حدود سال 2۰۰۰ به بعد، بحران کنترل تورم در دنیا 
تقریباً به طور کامل حل شــده است و تورم 171 کشور در دنیا زیر5 % است اما در ایران، تورم و عدم ثبات 
آن به یک مشــکل ثابت تاریخی تبدیل شــده است. در ســال 2۰17، میانگین تورم در جهان 3 % و برای 
کشــورهای توسعه یافته به لحاظ اقتصادی 1.7 % بوده است. این نرخ حتی برای کشورهای در حال  توسعه 
4 % بوده است ولی ایران در همین سال )که اتفاقاً در دوران نسبتاً خوب تورمی به سر می برده است( تورم 

افسانه و افسون تورم

جمع آوری داده و تنظیم: سینا زارعی. کارشناس مدیریت ارتباطات. بانک خاورمیانه
طراح گرافیک: حنانه نیازمند و بانو بیگلری

منابع
1- صندوق بین المللی پول )2۰17(        2- بانک مرکزی ایران

3- http://www1.jamejamonline.ir       4- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_inflation_rate

تجربه تورمی کشورها در سال 2017

9.6 % ای را از سر گذرانده است.
به لحاظ تاریخی و تا جایی که داده های اقتصادی در دســترس اســت؛ یعنی از سال 1316 تاکنون، روند تورم 
در ایران دائماً در نوســان شدید بوده است و در این بازه، تورم از منفی 17.2 % در سال 1329 تا 11۰.5 % در 
ســال 1322 در نوســان بوده است. تغییر در میزان نقدینگی، کسری بودجه دولت و چاپ پول )خلق پول چه 
به صورت فیزیکی و چه به صورت عددی(، نحوه مدیریت ارز، نوســان در ارزش پول ملی، تغییر در قیمت های 
جهانی،  نوســان قیمت حامل های انرژی و متغیر ریسک سرمایه گذاری از جمله مهم ترین عوامل ایجادکننده 
عدم ثبات در نرخ تورم در این ســال ها بوده اســت. تا لحظه نوشــتن این مقاله، تورم نقطه به نقطه در ایران     
24.2 %  است و به نظر می رسد به علت موارد ایجاد کننده تورم که پیش تر به آن اشاره شد؛ به عالوه سرکوب 
نرخ تورم در سال های اخیر و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی، تورم رقم هایی به مراتب باالتر از رقم فعلی را 

برای سال منتهی به 1398 به خود ببیند.
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نرخ تورم بر اساس میانگین قیمت مصرف کننده )درصد تغیر سالیانه(
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کاربردهای بالک چین برای دولت ها
از تئوری تا واقعیت

امیر بهزادی نیا
سرپرست شعبه . بانک خاورمیانه

اوایل شهریور 97، ارز رمزنگاری شده ملی ایران بر پایه بالک چین از سوی مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک معرفی شــد. جدا از موضع گیری های مختلف صورت گرفته در قبال این 
محصول، این خبر حداقل حاکی از آن است که دولتمردان ایرانی به صورت عملی وارد صحنه 

شده اند که این می تواند راه گشای استفاده از بالک چین در سایر بخش های دولتی نیز باشد.

    کاربردهای بالک چین برای دولت ها
به صــورت تئوریــک فــن آوری بالک چیــن می تواند در 
زمینه های مختلف مانند ثبت ســوابق سالمت افراد، ثبت 
ســوابق مجرمان، ثبت اطالعات هویتی، ردیابی منشأ پول 
و مبارزه با تولیدات تقلبی، رای گیری ها، صدور مجوزهای 
دولتی مانند گواهینامه رانندگی، صدور ویزا، ثبت ســوابق 
خریداران ســهم و غیره کاربرد داشــته باشد. بالک چین 
کمک کرده اســت تا در تمــام این زمینه ها لــزوم نهاد 
اطمینان ســاز از بین رفته و تمامی ارگان های مختلف در 
یک بستر امن و بر اساس یک مدل توافقی نتیجه نهایی را 
ایجاد کنند. در ادامه به بررسی چند مورد از این کاربردها 

پرداخت شده است.
بالک چین ها می توانند فرآیندهایی که در آن نیاز به تایید 
چند ارگان مختلف اســت را تسهیل کنند. به عنوان مثال 
برای برگزاری یک کنسرت موسیقی نیاز به اخذ مجوزهای 
متعدد از اورژانس، پلیس، وزارت کشور، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و غیره اســت. با ایجاد شبکه ای شامل 
تمامی اعضای ذیربط، می تــوان فرآیندی تعریف کرد که 
ابتدا در آن متقاضی نســبت به ایجاد درخواست برگزاری 
کنســرت )ایجاد تراکنش( اقدام نماید. این درخواست در 
اختیار تمامی اعضای شــبکه )همان ارگان هایی که مجوز 
را صــادر میکنند مانند پلیس، اورژانس و ســایرین( قرار 
می گیرد. درخواست )تراکنش( وقتی معتبر خواهد شد که 
تمامی اعضای شــبکه آن را تاییــد کنند و در واقع معتبر 

شدن این تراکنش مجوز نهایی اجرای برنامه خواهد بود.
همچنیــن بالک چین ها می توانند در زمینه ثبت اطالعات 
صاحبان امالک مفید باشــند. با تعریف شــبکه ای شامل 
شــهرداری، اداره مالیــات، اداره ثبت احوال، اداره پســت 
و غیره می تــوان فرآیندی تعریف کرد که انتقال اســناد 

مالکیت در این بستر و با حذف واسطه ها صورت گیرد.1.
یکی دیگر از کاربرد مهم بالک چین در فرآیندهایی اســت 
که ارگان های کشــورهای مختلف در آن درگیر باشــند 
مانند صدور روادید که عموما وقت گیر و طاقت فرسا است. 
برای صدور روادید سفارتخانه ها به مدارک و استعالم های 
مختلفی نیــاز دارند. حال فرض کنید شــبکه ای بر پایه 
بالک چین ایجاد شــده که اعضای آن سفارتخانه ها، دفاتر 
ثبت احوال، دفترخانه های رســمی، اداره پلیس مهاجرت، 
پلیس بین الملل، هتلها و ایرالین ها هستند. متقاضی ویزا 
درخواست و اطالعات خود را ثبت کرده )تراکنش را ایجاد 
میکند( و پس از بررســی توسط هر ارگان و تایید همه ی 

اعضا ویزا صادر می شود )تراکنش تایید می شود(.
تفاوت شــبکه های مبتنی بر بالک چین با ســایر شبکه ها 
در تمامی مثال های قبلــی، راه حل بالک چین ایجاد یک 

1. در شــماره قبلی فرآیند تئوریک چگونگی خرید و فروش یک 
خودرو و انتقال اطالعات مالکیت در بستر بالک چین توضیح داده 

شد. در مورد ملک نیز فرآیندی مشابه را می توان متصور بود.

شــبکه محدود از ارگان های ذیربط اســت که در آن هر 
درخواست با تایید همه ی اعضا معتبر می گردد. سوالی که 
در اینجا مطرح می شــود این است مگر بدون بالک چین 
نمی توان چنین شبکه ای ایجاد کرد؟ شبکه های مبتنی بر 
بالک چین چه تفاوتی با دیگر شــبکه ها دارد؟ پاســخ این 
ســوال ها در قدرت باالی اطمینان بخشــی این فن آوری 

نهفته است. 
بالک چین کمک می کند تا اطالعات به صورت غیر متمرکز 
ذخیره شده و به صورت مشابه در دسترس تمام اعضا باشد. 
این یعنــی هر عضو به تنهایی مانند یک پایگاه داده عمل 
می کند و امکان ندارد اطالعاتی ایجاد و یا تغییر کند مگر 

اینکه تمامی اعضا آن را تایید کنند.
 اما در شبکه هایی که پایگاه داده متمرکز دارند، این امکان 
وجود دارد که مالک پایگاه داده و یا هکرها اقدام به تغییر 
اطالعات و سوء استفاده بدون اطالع دیگران بکند. مزیت 
بالک چین این اســت که بر پایه آن می توان شــبک های 
ایجاد کرد که تمامی اعضا مشــترکا مالک اطالعات باشند 
و تنها با یک توافق کامل، امکان ایجاد و یا تغییر اطالعات 

وجود داشت باشد.2

    روند عمومی استفاده از بالک چین 
توسط  دولت ها در دنیا

کشورهای پیشــرو به صورت عملی استفاده از محصوالت 
مبتنی بر بالک چین را آغاز کرده اند. اخیرا دفتر حفاظت از 
مالکیت معنوی اتحادیه اروپا3 اعالم کرد که ساالنه حدودا 
6۰ میلیارد یورو صرف مبارزه با تولیدات تقلبی می شــود 
و از اســتارت آپ ها درخواســت کرد تــا راه حل مبتنی بر 
بالک چین ارائه کنند. برنده این فراخوان شرکتی ایتالیایی 
بود که طرح دوقلوی مجازی4 را ارائه کرده اســت. در این 
طرح به ازای هر کاالی تولید شده یک دوقلوی مجازی در 

شبکه بالک چین محور ایجاد می شود.
 از آنجــا که این دوقلــوی مجازی به هیــچ عنوان قابل 
تغییر نیســت و از امنیت باالیی برخوردار اســت می تواند 
بعنوان سنجه هنگام دریافت محصول قرار گیرد )دریافت 
کننده محصول مشــخصات محصول را با دوقلوی مجازی 
آن مطابقــت می دهد(. در مثالی عملی دیگر حزب لیبرال 
کشور دانمارک برای اولین بار رای گیری داخلی خود را در 

یک پلتفرم مبتنی بر بالک چین انجام داده است.
اما به طور عمومی مطالعه رویکرد کشــورهای پیشــرو در 
2. نفوذ کردن به یک شبکه معموال با حمله به پایگاه داده اصلی متمرکز 
صورت می گیرد. در شــبکه های مبتنی بر بالک چین هر عضو دارای یک 
پایگاه داده مشابه با سایر اعضاســت. بنابراین برای تغییر اطالعات الزم 
اســت تا هکر به پایگاه داده تمامی اعضــا به صورت همزمان حمله کند 
که کار بسیار مشکلی است و هر چه تعداد اعضا بیشتر باشد امکان هک 

کردن سخت تر می شود.

به کارگیری بالک چین ها نشــان می دهــد که یک فرآیند 
چهار مرحله ای برای اســتفاده از ایــن تکنولوژی در نظر 

گرفته شده است. این چهار مرحله به ترتیب عبارت اند از:
تخصیص بودجه های تحقیقاتی و توزیع آن بین ارگان های 
مختلف دولتی: در این فاز بودجه عمومی مشــخص شده و 
طی مکانیزمی در میان چند نهاد مختلف توزیع می گردد. 
در حــال حاضر نهادهای فعال در حــوزه خدمات عمومی 
مانند ســالمت و همچنین نظام های پرداخت بیشــترین 

تمرکز را دارا هستند.
طرح موضــوع و انعقاد قــرارداد: نهادهایــی که بودجه ی 
تحقیقاتی را اخذ کرده اند نسبت به طرح مشکل جاری خود 
اقدام کرده و از اســتارت آپ و شرکت های فعال درخواست 
می کنند تا راه حلهای مبتنــی بر فن آوری بالک چین ارائه 

کنند.
آزمایش در مقیاس کوچک: پس انعقاد قرارداد و ســاخت 
محصول، در یک مقیاس کوچک دولتی محصول مورد نظر 

تست می شود.
قانون گذاری و اجرای سراســری محصــول: پس از انجام 
اصالحــات نهایی محصول بر اســاس آزمایش های صورت 
گرفتــه در مقیاس کوچــک، نهادهای قانونــی ضوابط و 

شیوه نامه های اجرایی را تنظیم و ابالغ می کنند.
الزم به ذکر اســت بیشــتر کشــورهای پیشــرو برخی از 
پروژه های خود را از مرحله اول و دوم عبور داده و وارد فاز 
سوم کرده اند و پس از پایان این فاز احتماال از ساله ای آتی 
شاهد به کارگیری بالک چین در سطوحی گسترده تر توسط 

دولت ها خواهیم بود.
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 تکنولوژی ها دائما چهره زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. تا همین چند وقت پیش برای خرید، کرایه تاکسی، غذا و... اگر حضور فیزیکی 
ضروری نبود اما دیگر حتما بایســتی با تلفن تماس می گرفتیم و حاال با لمس صفحه گوشی خود می توانیم همه کارهای زندگی روزمره از جمله 
خرید، کارهای بانکی و... را انجام دهیم. فضای مجازی دیگر خیلی هم مجازی نیســت و به زندگی واقعی ورود پیدا کرده اســت. حاال به صورت 

واقعی در این فضا خرید و مصرف می کنیم و به صورت واقعی از این فضای مجازی می توانیم درآمد داشته باشیم.
با واقعی تر شدن فضای مجازی چهره ی کسب وکارها هم در جهان عوض شده است و هر روز یک استارت آپ از گوشه ای به بیرون سرک می کشد 
و بازار جدیدی را فتح می کند. هر چند معموال مدیران اســتارت آپ ها می گویند به دنبال رقابت با بازار ســنتی نیستند و در واقع سهم بازار و 
مشــتری آن ها با بازار سنتی متفاوت است اما چه کسی می تواند منکر شــود که با ورود آمازون، اوبر، ای بی در سطح جهان و اسنپ، تپ سی، 
دیجیکاال، اسنپ فود، دیوار، الوپیک و... بازارهای سنتی صدمه ندیدند؟ در دنیا اما فین تک ها )FIN TECH( یا همان فناوری مالی از همان ابتدا 

شمشیر را از رو بسته اند و به بنا به مالحظات فکری به دنبال جنگ با بانک ها و نهادهای مالی و سرمایه ای برخاسته اند. 

فین تک علیه بانک
. تحریریه آفتاب خاورمیانه .

     فین تک چیست؟
فین تک هــا که به اســتارت آپ های حــوزه خدمات مالی 
معروف اند، کارشان نوآوری در ارائه خدمات مالی است. در 
واقع آن ها آمده اند تا با اســتفاده از تکنولوژی )در بیشــتر 
مواقع اینترنــت و نرم افزار( خدمات مالی ســریع، راحت، 
ارزان، مطمئن، گســترده، کالن و خرد ارائه دهند و عمال 
بانک ها را به عنوان موجوداتی واســط بین کسانی که پول 
دارند و کسانی که پول می خواهند؛ حذف کنند. برای مثال 
یکی از کارکردهای بانک تامین سرمایه و اعطای وام برای 
کسب وکارها اســت. بانک ها از طریق سرمایه خود )که از 
ســپرده های مردم و شرکت ها به دســت آمده است( و با 
ابزار اعتبار ســنجی )به عنوان نهــادی درون بانکی( خطر 
ســرمایه گذاری روی کســب وکار را مورد ســنجش قرار 
می دهند و اگر به این نتیجه برســند که درخواست کننده 
وام، تــوان بازپرداخت وام را دارد، بــه او مبلغی پرداخت 
می کنند و با برداشــت سهمی از ســود به عنوان کارمزد، 
مابقــی ســود وام را به حســاب ســپرده گذار اولیه واریز 
می کنند. امــا فین تک ها همه این راه های طوالنی را کوتاه 
می کنند و مدل اعتبار سنجی درخواست کننده سرمایه را 
تغییر می دهند )یا بر عهده ســرمایه گذار می گذارند( تا با 
کم رنگ تر کردن نقش خود، ســود بیــن 2 طرف معامله 
به حداکثر برســد. اگر بخواهیم مثال را بومی  کنیم؛ فرض 
کنیم که نرخ ســود ســپرده بانک های ایرانی %1۰ است و 
نرخ دریافت تســهیالت %18. این به معنای آن اســت که 
%8 از تفاضل ســود وام و ســپرده، صرف هزینه های دیگر 
)هزینه باالسری بانک، ســود سهام داران بانک و...( 
می شــود اما یک فین تک می تواند ســود 
ســپرده %14 و دریافت وام %15 را 
اعطا کند و اعتبارسنجی را 
دیگر  روش های  به 
نــه  ا ر و فنا

انجام  دهد. در واقع در این حالت ســود دو طرف هم زمان 
افزایش می یابد و به علت هزینه های باالسری پایین و حجم 
بســیار باالی معامالت، خود نیز از ســود باالیی برخوردار 

می شود.
مثال باال نمونه ساده و کوچک شده بخشی از فعالیت هایی 
است که فین تک ها می توانند انجام دهند. روندهای داخلی 
ایران نشــان می دهد که فین تک ها در حال بزرگ تر شدن 
هســتند و اگر مقررات بانک مرکزی بــه آن ها اجازه دهد 
می توانند چهره بانکــداری و خدمات مالی را تغییر دهند. 
فعال فین تک ها در حــد درگاه های پرداخــت اینترنتی و 
کدهای USSD هســتند ولی پتانسیل بالقوه ای در آن ها 
برای تغییر اکوسیســتم بانکداری وجود دارد و اگر بانک ها 
نتوانند بروکراســی تنبل خود را با وضعیت پرشتاب دنیای 
امروز تطبیق دهند، محکوم به از دست دادن بخشی بزرگ 

از بازار خود هستند.

    انواع فین تک ها
یکی از اشــتباهات رایج در ایران خلط مفهومی و مصداقی 
فین تک اســت. بســیاری این مفهــوم را بــا ارز رمزها و 
بالک چین هــا مســاوی می انگارنــد و گروهــی آن را به 
درگاه های پرداخت اینترنتی تقلیل می دهند. ســنتی ترها 
نیــز آن را متعلق به آینده خیلــی دور می دانند و متوجه 
حضور فین تک هــا در کنار گوش خود نیســتند. می توان 
گفت فین تک همه این چیزها است ولی خیلی گسترده تر 

و خیلی نزدیک تر!
مجلــه فوربس در معرفی 5۰ فین تک برتر ســال 2۰18، 

فین تک ها را به 8 دسته تقسیم می کند:
1. سرمایه گذاری 2.پرداخت 3. وام دهی )قرض 

دادن، تامین سرمایه جمعی و کراود فاندینگ( 
4. امور مالی شخصی 5. ولث تک )مربوط به 
بازار ســرمایه و بورس( 6. زنجیره بلوک و 

ارزهای رمزنگاری شده 7. کسب وکارهای 
کوچــک 8. تجزیــه و تحلیــل 

داده های مالی )بیگ دیتا 
و مدیریت مالی(

اما به دســته بندی فــوق می توان دســته های رگ تک یا 
کســب وکارهای مربوط بــه قانون گذاری، اینشــورتک یا 
کســب وکارهای فناوری بیمه و انتقال بین المللی پول را 
نیز افزود و تعریف از مفهوم بازار مالی را وســیع تر در نظر 
گرفت. در واقع دسته بندی های متعددی بر اساس ماهیت 
فین تک ها در دنیا انجام شده است و هر نهاد فعال در حوزه 
فین تک ها دســته بندی خود را از فین تک ها ارائه می کند. 
عالوه بر این بر اســاس نــوع تکنولوژی و ابــزار می توان 
فین تک ها را شناســایی کرد. ابزارهایی نظیر بالک چین، 
بیگ دیتا، ماشین لرنینگ، واقعیت افزوده و... از ابزارهایی 
هستند که برخی فین تک ها از آن ها برای فعالیت های خود 

از آن استفاده می کنند.

     وضعیت فین تک های ایرانی
بنا به آمار ســایت »راه پرداخت« حدود 18۰ فین تک در 
ایران در حال فعالیت هســتند که به جز چند نام از جمله 
زریــن پال، دونیت،فون پی، پی پینگ، ایران رنتر، بیمیتو 
و پی.آی آر بقیه فعالیت چشم گیری نداشته اند ولی تکثر 
این فین تک ها نشانه جذابیت این حوزه برای کسب وکارها 
است. موانع رشد فین تک های ایران، نخست آماده نبودن 
جامعه برای اســتفاده گسترده از این تکنولوژی ها به علت 
اعتماد پایین، شناخت کم و... است. دوما قوانین و مقررات 
بانک مرکزی به شــدت جلوی فعالیت های آن ها را گرفته 
اســت. به همین علت شــرایط موجود، بهترین فرصت و 
شــاید آخرین فرصت برای برخی از بانک های ایران است 
تا خود را با شرایط جدید دنیا وفق دهند. آن ها می توانند 
تا رسیدن سونامی تغییر، بخش های خود را برای افزایش 
نوآوری تغییر دهند، با اعتبــار خود فین تک های موجود 
بازار را در خود ادغــام کنند تا هم زمان هم مقررات بانک 
مرکزی را رعایت کرده باشــند و هــم از اعتبار خود برای 

جلب اعتماد جامعه استفاده کرده باشند.
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1۶

عباس عبدی
روزنامه نگار، پژوهشــگر و فعال سیاسی؛ فارغ التحصیل 

رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه امیرکبیر تهران
یکــی از ویژگی هایــی که به صــورت تاریخی و ســنتی 
برای جامعه ایران برشــمرده و گاه حتــی به عنوان نقطه 
منفی لحاظ می شــود، این اســت که ایــن جامعه قدرت 
انطباق پذیری باالیی دارد. شــاید اگر بســیاری از اتفاقاتی 
کــه در ایــران رخ داده، در جای دیگری اتفــاق می افتاد، 
واکنش های شدیدتری در پی داشت. جامعه ایران در طول 
تاریخ با مســائل مختلفی مواجه شــده؛ اتفاقاتی که بعد از 
مشروطیت، یا بعد از حمله متفقین در شهریور 132۰ رخ 
داد و اتفاق های بعــدی بحران هایی جدی بوده، اما جامعه 
ایران کم و بیش توانسته بسیاری از این بحران ها را در دل 

خود هضم و خود را با شرایط جدید سازگار کند.
اگــر یک فرد یا یک جامعه بیش از حد خود را با شــرایط 
تطبیق دهد و با هر وضعیتی ســازگاری داشته باشد، البته 
از جهت حفظ بقایش مهم اســت، ولی مشخص نیست که 
چنیــن فرد یا جامعــه ای بتواند فراتــر از وضعیت موجود 
گام بــردارد؛ یعنی وقتی خود را با شــرایط موجود انطباق 
می دهیــد، دیگر کمتــر می توانید به ســوی یک وضعیت 
مطلــوب و آرمانی گام بردارید. بــه هر حال انطباق پذیری 
جامعه ایرانی یک واقعیت است که خیلی ها به آن معتقدند 
و بقــای جامعه ایرانی را مدیون همین ویژگی می دانند اما 
ممکن است ســکون جامعه ایرانی هم کم و بیش ناشی از 

همین ویژگی باشد.
مــن فکر نمی کنــم در این موارد [ابرچالش های کســری 
بودجه،  نظام بانکی، بیکاری و مسائل محیط زیست]، صبر 

نداشــتن مردم مساله باشــد، بلکه مردم اعتماد ندارند. ما 
تجارب دیگری هم داشــته ایم؛ زمانی که کشــور در حال 
جنگ با عراق بود، مردم صبر کردند و با شــرایط سازگاری 
کردند تــا بعداً وضعیت بهبود یابــد. در حال حاضر اولین 
مســاله این اســت که مردم اعتماد ندارند و مســاله دوم 
این اســت که سیاســتگذاران از آنها این صبر را یک طرفه 
می خواهنــد. اگر قرار اســت مردم صبر کننــد چه دلیلی 
دارد بــه حرف دولت ها و به حــرف صاحبان قدرت گوش 
کننــد وقتی آنها را ذی نفع می دانند و در درون آن فســاد 
و رانت خواری می بینند. در این شــرایط مردم اساساً دلیلی 
ندارنــد که صبر کنند تا ادعاهــای صاحبان قدرت محقق 
شــود. بارها هم صبر کرده اند و لزوماً نتیجه ای نگرفته اند. 
اگر سیاست هایی مســتلزم صبر باشد، آن سیاست ها باید 
از طریــق نمایندگان واقعی مــردم و نهادهای مدنی یعنی 
کسانی که ذی نفع نیستند، مورد توافق قرار گیرد. مردم در 
رفتار فردی خود در عمل صبر می کنند؛ اگر پولی داشــته 
باشــند به جای اینکه آن را االن خرج کنند که مطلوبیت 
کمتــری دارد،  آن را بــرای آینده پس انــداز می کنند که 
سودآوری داشته باشد و با مطلوبیت بیشتری از آن استفاده 
کنند. مردم در رفتار فردی شــان این کار را می کنند اما در 
مــورد حکومت چنین رفتاری ندارند چون پول حکومت را 
از آن خودشــان نمی دانند و مدیریت آن را مدیریت خود 
نمی دانند. بنابراین عمده این مســاله ناشی از ناکارآمدی، 
فساد و بی اعتمادی به حکومت است. حتی در مواردی هم 
که بی اعتمادی نبوده چون حکومت مســتقل از مردم و در 
تمایز بــا مردم بوده، در چارچوب نظــری آقای کاتوزیان، 
نتیجه باز هم با زمانی که اعتماد هســت فرقی ندارد. من 
فکر می کنم این ســوال می خواهد این نتیجه را برساند که 
مقصر مشــکالت مردم هستند، حکومت با تبعیت از مردم 
به ســاز آنها می رقصد و در نتیجه ما گرفتار این شــرایط 
هســتیم. اما من این را درست نمی دانم. 8۰۰ میلیارد دالر 
درآمد نفتی به کجا رفته اســت؟ چرا ما باید اعتماد کنیم؟ 
تا قبل از سال 1384 سالی 6۰۰ هزار شغل ایجاد می شد، 
در هشت ســال دولت احمدی نژاد باید پنج میلیون شغل 
ایجاد می شــد، اما 5۰ هزار شــغل هم ایجاد نشد، بخشی 
از شــغل هایی هم که درست شده شغل هایی بیهوده است 
که به تعداد شــاغالن اضافه کرده بدون اینکه این شاغالن 

بهره وری جدی داشته باشند.

عباس آخوندی
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران؛ دکترای رشته اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن

وقتی آمریکا از برجام خارج شد، خانم موگرینی بالفاصله گفت اتحادیه اروپا بر اساس مصالح و امنیت خود عمل می کند. ما متعهد و مصمم 
به حفظ این توافق هستیم و این کار را برای امنیت جمعی خود انجام می دهیم.

اروپا به همین روشنی و به سرعت درباره برجام موضع گرفت. ما چه کردیم؟ ما برعکس کار کردیم. آقای ظریف توئیت کرد: طبق دستور 
رئیس جمهور روحانی، من تالشی دیپلماتیک را پیش خواهم برد تا بررسی کنم که آیا دیگر اعضای برجام می توانند منافع کامل را برای 

ایران تضمین کنند یا نه. نتیجه، پاسخ ما را مشخص خواهد کرد.
این ما بودیم که به صورت رســمی اولین تردید رســمی درباره تداوم برجام را در اذهان عمومی ایجاد کردیم. فردای آن روز در مجلس به 
شکل نمادین، قرارداد برجام را آتش زدند. به این ترتیب دومین تردید جدی وارد افکار عمومی ما شد و این تردید یکی دیگر از ریشه های 
اصلی عدم قطعیت بود. تردید سوم ناشی از فقدان نظریه اقتصادی و ضعف حکمرانی بود. تخطی از قانون، بی حرمتی به حقوق مالکیت و 
پشت کردن به اقتصاد بازار که مغایر با سیاست های ابالغی پیشین بود، حاکی از نبود نظریه اقتصادی و ضعف حکمرانی است. وقتی بحران 
به وجود آمد اصول را زیر پا گذاشتیم و به سوی قیمت گذاری و تعزیر بازار حرکت کردیم. داغ و درفش نشان دادیم و وارد انبارهای مردم 
شدیم. عماًل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتیم. من معتقدم سه تردیدی که اشاره کردم، ریشه اصلی عدم قطعیت در اقتصاد ایران است. 
اینکه ریشه این تردیدها چیست، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد. در همین حال نتایج غفلت از اصالحات ساختاری هم بالفاصله پس از 
وارد آمدن شوک به اقتصاد کشور پدیدار شد. این تردیدها در کنار هم نااطمینانی بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آوردند که نتیجه اش 

بی ثباتی در بازارهای ما بود.

بزرگان از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می گویند؛

برهه حساس همیشه کنونی
. تلخیص و جمع آوری: تحریریه آفتاب خاورمیانه  .

موسی غنی نژاد
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعت نفت؛ دکترای رشته 

اقتصاد توسعه از دانشگاه سوربن فرانسه
هرقدر که مداخالت دولت بیشتر شود، ناامنی و نااطمینانی 
و به طــور کلی وضعیت اقتصــاد بدتر می شــود. راه حل 
چیست؟ یک کلمه است: آزادسازی. در عمل و در واقعیت، 
بهترین نظارت بر بــازار را رقابت انجام می دهد. در فضای 
رانتی مردم ناچار می شــوند برای دریافــت مجوز ورود به 
کســب وکار، به کارهای مفســده آلود مانند رشوه و جعل 
دست بزنند. ضمن اینکه افراد غیرحرفه ای برای سود بردن 
از رانت و به واســطه نزدیک بودن به نهادهای قدرت وارد 
بازار می شوند و فضای اقتصاد به هم می ریزد. بهترین نمونه 
آن بحران اخیر موسســات مالی است که افرادی توانستند 
بــا زد و بند و اتصال به منابع قدرت، مجوزهایی بگیرند که 
در شــرایط عادی نباید به آنها داده می شد و نتیجه آن هم 
به هم ریختن بازار پولی کشور بود که هنوز هم حل نشده 

و خسارات سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
در نتیجــه در مورد مفهوم عدم قطعیت یا نااطمینانی باید 
توجه شــود که منظور این نیست که هر فعالیت اقتصادی 
قطعاً موفق است و به ســود خواهد رسید؛ در بازار رقابتی 
ممکن اســت فرد شکســت بخورد یا اینکه تصمیم اشتباه 
بگیــرد و باید بــرای هر اشــتباه هزینه زیــادی بپردازد. 
نااطمینانی، ریســک غیرطبیعی خارج از چارچوب رقابت 
و فضای معمول کســب وکار اســت؛ یعنی ریسک سیاسی 
یا ریســک ناشــی از مداخالت دولت است. مثاًل زمانی که 
مقامات تصمیم می گیرند به FATF  نپیوندند برای فعاالن 
اقتصادی که باید با دنیا تعامل داشته باشند، ریسک مازاد 
یا نااطمینانی تولید می کنند و باعث خروج تدریجی آنها از 

بازار می شوند
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پرونده )دیدگاه(

تقی آزاد ارمکی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ 

دکترای جامعه شناسی نظری از دانشگاه مریلند آمریکا
ما به نوعی دچار فروپاشــی اقتصادی هستیم. اتفاق مهمی 
است که حوزه اقتصاد اعالم فروپاشی کرده است. اعالم این 
وضعیت اتفاق مهمی است وگرنه ما پیشتر دچار مشکالتی 

بوده ایم. به دلیل اینکه هیچ عنصری که سازوکار اقتصاد در 
ایران مدرن را استقرار دهد، وجود نداشته است.

همیشــه دولتمردان ایران می خواســته اند آدم های مهمی 
باشند و اقتصاد را امری تابعی قرار دهند. این ضعف بنیان 
نهاد اقتصاد همیشه وجود داشــته است و همچنان تکرار 
می شده تا اینکه پول نفت می آید و کمک می کند ولی االن 
این ضعف و ناتوانی یا بی اثری اقتصاد اعالم می شــود. حاال 
که ناتوانی اعالم می شود این سوال مطرح است که در حوزه 
اقتصاد کسی نیســت تا وقتی همه ساختارهای اقتصادی 
مثل نظــام تولید، نظام بانکی، ارزی، خریــد و فروش و... 
دچار مشکل هســتند، تصمیمی درست بگیرد؟ حاال همه 
جامعه به عرصه اقتصاد سرازیر شده اند و ما شاهد بلبشوی 
بازار هستیم. این اتفاق مهمی است که یک خوبی ناخواسته 
جدی دارد؛ ظهور این وضعیت نشــان داد اقتصاد در ایران 

نهاد و ساحت بی بنیاد است! 

حمید بیگلری
مدیرعامل شــرکت خصوصي تي جي جي )TGG(؛ 

دکتراي فیزیک هسته ای از دانشگاه پرینستون
بــه نظر من، به ویژه برای کشــورهای بازارهای نوظهور، 
اساساً غیرممکن اســت که بتوان از رخ دادن بحران های 
اقتصــادی جلوگیری کــرد. این به آن خاطر اســت که 
کشــورهای جهان به یکدیگر متصل هستند و حتی اگر 
یک کشــور بتواند اقتصاد خود را به بهترین شکل ممکن 
مدیریت کند، عملکرد ناقص کشــورهای دیگر می تواند 
از طریق ســرایت، ماشــه بحران مالی را در آنها بکشد. 
تنها کاری که یک کشــور می تواند انجــام دهد اقدامات 
پیشــگیرانه اســت، اقداماتی که میزان ضربه بحران های 
مالــی را در زمانی کــه اجتناب ناپذیرنــد کاهش دهد. 
واضح ترین درســی که کشــورها از تجربــه بحران های 
مالی آموخته اند این اســت که میخکــوب کردن نرخ ارز 
یک کشــور عمل نابخردانه ای است. یک درس مرتبط اما 
متفاوت این اســت که تعداد بســیار کمی از کشورها، به 
ویژه در بازارهای نوظهور، می توانند از پس کسری حساب 
جاری مداوم خود برآیند. کســری حســاب جاری بدین 
معناست که مخارج یک کشور )از طریق واردات( بیشتر 
از درآمدهای آن )از طرق صادرات( باشد. البته یک کشور 
می تواند از سرمایه گذاران کشورهای دیگر پول قرض کند 
تا کسری خود را پوشش دهد اما تجربه نشان داده است 
که ســرمایه گذاران خارجی می توانند به دالیل متعددی 
پول خود را از یک کشــور به ســرعت خارج کنند، حتی 
به دالیلی که غیرمرتبط با وضعیت اقتصادی آن کشــور 

باشند.
 بنابراین کشوری که کسری بودجه دارد تنها دو انتخاب 
بــرای دفاع از نرخ ارزش پیش رویش اســت: یا می تواند 
نرخ های بهــره داخلی را افزایش دهد و بدین طریق بازار 
داخلی را برای ســرمایه گذاران خارجــی جذاب کند، یا 
می تواند از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای خرید ارز خود 
استفاده کند. اقدام اول رشد اقتصادی داخلی را تضعیف 
خواهد کرد و اقدام دوم به ســرعت ذخایر ارزی کشور را 
کاهش خواهد داد. به اســتثنای موارد بسیار اندک، هیچ 
کشــوری ذخایر کافی برای مبارزه بــا نیروهای بازارهای 
مالی ندارد. بنابراین کشــور مجبور اســت اجازه دهد که 
ارزش پولــش کاهش یابد، اما کاهش شــدید ارزش پول 
ملی ماشــه تورم داخلی را می کشــد زیرا هزینه واردات 
افزایش می یابد. در دهه 199۰، تعداد زیادی از کشورهای 
بازار نوظهور مثل تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مکزیک و 
آرژانتین، در نتیجه میخکوب کردن پول های خود متحمل 
بحران مالی شــدند. همه آنها بعد از میخکوب ارز ضرورتاً 
اجازه دادند که نرخ ارزشان شــناور شود. سومین درس 
مرتبط که بعضی )اما نه همه( کشورها آموختند این است 
که مهم اســت که ذخایر بانک مرکزی از کسری حساب 
جاری شان بیشتر باشــد. با این حال، ضمن اینکه پایین 
بــودن بدهی های خارجی کمک می کنــد، اما به تنهایی 

مانع از افتادن یک کشور در دام بحران مالی نمی شود.

علی اصغر سعیدی
عضــو هیئت علمی گروه برنامه ریــزی و رفاه اجتماعی 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهــران، دکترای 

جامعه شناسی از دانشگاه لندن
 این در جامعه ما هنوز جا نیفتاده که شــرایط نااطمینانی 
از آینده، یک شرایط جهانی است و در همه مناطق وجود 
دارد. بایــد بپذیریم در یک دنیــای جدید قرار گرفته ایم و 
تغییرات بزرگ در راه است. درست مانند 1۰ سال پیش که 
بحث جهانی شدن و تحرکات جمعیتی آغاز شده و بسیاری 

از کشورها را درگیر خود کرده بود.
شــیوه مدیریت دولــت در بحران ها یکــی از عوامل مهم 
ناامیدی مردم اســت. این مربوط به شرایط کنونی اقتصاد 
هم نیست. در سه سال گذشته حوادث مختلفی روی داده 
اســت. از سقوط هواپیما گرفته تا بروز سیل و زلزله و... در 
همــه این حوادث طبیعی و غیرطبیعی، گویا دولتی وجود 
نداشــت و مردم به اتکای خودشان سعی در حل مشکالت 
داشتند. مردم به تجربه دریافته اند تکنوکرات های باسابقه و 
میراث داران انقالب نمی توانند بحران های متعدد را مدیریت 
کنند. هرچه حوادث بیشــتری پیش می آید مردم کمتر به 
نقش دولت توجه می کنند. در شــرایط فعلی که مشکالت 
اقتصادی مســتمر زندگی روزمره مــردم را هدف گرفته و 
مــردم آثار آن را در زندگی روزمــره خود حس می کنند، 
بی اعتمادی دولت به مردم و ناامیدی از حل مشکل بیشتر 
خود را نشان می دهد. از طرفی اطالعاتی که مردم دریافت 

می کنند، چشم انداز مثبتی به آنها نمی دهد.
ریشــه همه ناامیدی های جامعه اقتصادی نیســت. بخش 
مهمی از آن اجتماعی اســت. تنها ایران نیست که االن با 
بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شــده. 
شــرایط کنونی ما که از جنگ جهانی دوم بدتر نیست! آن 

زمان کشــورهای اروپایی برای حفــظ امید در جامعه چه 
کردند یا در بحران اقتصادی سال 2۰۰8؟

آن زمان همه گروه های مرجع دســت به دست هم دادند 
تــا به مردم روحیــه بدهند. اما ما اینجــا در مقابل مردم 
می ایســتیم. این نتیجه معکوس می دهد. شما نمی توانید 
از چند جهت به مردم فشــار بیاورید. نمی شود هم اوضاع 
اقتصاد بد باشد، هم آزادی های اجتماعی در حداقل ممکن 
باشــد و بخواهیم مردم امیدوار بمانند. در شــرایط دشوار 
اصوالً گروه هــای مرجع را به همــکاری دعوت می کنند. 
افرادی مانند هنرمندان، نقاشــان، نویسندگان، بازیگران 
سینما و تئاتر و... اما ما چه می کنیم؟ مانع اجرای کنسرت 
و تئاتر می شــویم یا با فعاالن این حوزه برخورد می کنیم! 
مثاًل می شــد در این شــرایط به هنرمندان اجازه  فعالیت 
بیشــتر داد یا حداقل مانع برخوردهای سلیقه ای با مردم 
شــد. نمی توان در چند جبهه به مردم سخت گرفت. باید 
کاری کنیــد که انعطاف پذیری جامعه بــاال برود. تحدید 
آزادی های فردی و اجتماعی و برخوردهای سلیقه ای یکی 
از نبایدهای مهم شــرایط کنونی است. چراکه آثار منفی 
می گذارد و باعث دلســردی می شود. در شرایط رفاه شاید 
بتوان رویدادهای فرهنگی را به حداقل رساند یا گفت مردم 
برای شرکت در رویدادهای فرهنگی خاص یا داشتن یک 
ســبک زندگی دیگر و برخی آزادی های فردی می توانند 
به کشــورهای دیگر بروند. اما بــا قیمت های کنونی ارز و 
شرایط اقتصادی، مردم امکان سفر خارجی ندارند. جامعه 
ما فرهنگی تر شــده است. تفریح، مطالعه، تئاتر و کنسرت 
و سفر به سبد مصرف خانواده ها راه یافته و آنها این موارد 
را می خواهند. حاال شــرایط اقتصادی به نوعی اســت که 
شاید افراد نتوانند این فعالیت ها را به کیفیت گذشته انجام 
دهند. مثاًل بارها تاکید شــده مردم سفر خارجی نروند. در 
بیانیه حقوق بشــر، سفر یکی از حقوق اولیه انسان هاست. 
مانند بهره مندی از بهداشت و هوای پاک. شما نمی توانید 
حقوق اولیه انسان ها را بگیرید و آنها را نهی کنید. قرار هم 
نیســت دولت وارد حوزه فرهنگ شــود. فقط اجازه بدهد 
گروه های مرجع، روشنفکران و جامعه مدنی کار خودشان 
را انجام دهند. بگذارد حوزه عمومی خودش مشخص کند 
چه می خواهد. این تهدیدی است که دولت می تواند آن را 
به فرصت تبدیل کند و نشان دهد اگرچه شرایط اقتصادی 
سخت اســت، اما شــرایط اجتماعی بهبود یافته. در این 
شــرایط خاص چرا از هنرمندی مانند شــجریان و شهرام 
ناظری استفاده نمی کنند. حداقل در این موقعیت حساس، 

در برخی از سیاست ها تجدیدنظر کنید.

منتشر شده در هفته نامه تجارت فردا



فناوری

   بانکداری مــدرن اقتضائات تازه  ای دارد. 
روزگاری داشــتن یا نداشــتن شناسنامه 
اختیاری بود حاال تصور این که کسی بدون 
داشــتن کارت ملی بتواند روزگار بگذراند 
دریافت  ِصرف  زمانی  نمی  گنجد.  مخیله  در 
وجه از مشتری برای افتتاح حساب، داشتن 
آمار باالی مشتریان و تعداد حساب  ها برای 
نشان دادن کارایی یک موسسه مالی کافی 
بود. حاال تقنین در بســیاری از حوزه  های 
مربوط به بانکداری به منظور دســتیابی به 
اهداف بلندپروازانه  تری چون کاهش تمایل 
به ارتــکاب جرایم ســازمان  یافته صورت 

می  گیرد.
شناسایی مشتری که رکن اصلی بانکداری است، به عنوان 
یکی از مهم  ترین اقدامات مدنظر قرار گرفته و الزم اســت 
عالوه بر شناســایی مقدماتی، هویت  سنجی و تعیین اعتبار 
نیز به دقت صورت گیرد تا با همین سنگ بنای ساده، امکان 
پیشگیری از بســیاری مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده  های 
احتمالی میسر شــود. همچنین امکان پاسخگویی شبکه 

بانکی به مراجع ذی  صالح تسهیل شود.
این مهم محقق نخواهد شد مگر با نگهداری اطالعات کامل 
مشتریان بانکی به صورت یکپارچه و حفظ کیفیت و اعتبار 
آنان در سیستم   بانکی. اساسی  ترین و ضروری  ترین ویژگی 
تمامی مقررات مربوط به ساماندهی مشتریان و پیشگیری 
و مقابلــه با هر نوع جرم مالی، که داشــتن تصویر کامل و 
درســتی از مشتری است؛ نه آن گونه که او سعی دارد خود 

را بنمایاند بلکه آن گونه که به واقع رفتار می  کند.
به عبارت دیگر در شــرایط جدید به تصویری که مشتری 
در بــدو امر از خــود ارایه می  دهد اکتفا نمی  شــود بلکه با 
بهره  گیری از تمامی سامانه  های اطالعاتی موجود، تصویری 
از او به دســت می  آید که در قالــب یک »کد« کامل  ترین 

اطالعات هویتی و رفتار مالی او را به دست می  دهد.
بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بــه همین علت، 
پروژه »نظام هویت  سنجی اطالعات مشتریان بانکی« را که 

به اختصار »نهاب« نامیده می  شــود؛ در دســتور کار خود 
قرار داده است. ســامانه نهاب، در ابتدا به عنوان پیش  نیاز 
»طرح نماد« آغاز شد که هدف از اجرای آن، فراهم نمودن 
بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی بود تا 
بتوان از آن در ســامانه  های مهمی چون پورتال ارزی، سنا، 
سپام، کاشف، ساتنا و پایا اســتفاده کرد. نهاب، سامانه  ای 
یکپارچه اســت که بــا جمع  آوری و نگاهــداری اطالعات 
هویتی مشتریان، شرایطی را فراهم می  کند تابه وسیله آن 
بتوان شــماره شناســایی منحصر به فردی برای هریک از 
افراد در شــبکه بانکی تخصیص داد. در واقع این ســامانه 
بــا اتصال برخط به پایگاه داده  هــای مختلفی چون پایگاه 
داده  های سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن 
عملیات مربوطــه، ارایه خدمات و اعتبارســنجی دقیق را 
تسریع می  کند. بدین ترتیب، سامانه  های سیستم مدیریت 
ســپرده  ها، سیســتم مدیریت تسهیالت، سیســتم ارزی، 
سیســتم بانکداری اینترنتی، سیســتم بانکداری همراه و 

سیستم تلفن بانک تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
در حــال حاضر هر بانک مجموعه  ای از اطالعات مربوط به 
مشتریان خود را در اختیار دارد. نگهداری این اطالعات در 
هر بانک مطابق با شــیوه خاصی است که خود آن بانک از 
ابتدا طراحی کرده و بر مبنای آن عمل نموده است. آشکار 
اســت که دسترسی به اطالعات مربوط به یک مشتری در 
ســایر بانک  ها به سادگی مقدور نیســت. نهاب با دریافت 
تمامــی این اطالعات از تمامی بانک  ها و موسســات مالی 
اقدام به پاالیش آن ها از طریق اتصال به سازمان  های بیرونی 
مرتبط از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت  ها، 
سیســتم پست، سیســتم اتباع خارجی نیروی انتظامی و 
سایر سیســتم  های موردنیاز می  نماید. برای مثال استعالم 
اطالعات هویتی ارایه شده از سوی مشتری، یا اطمینان از 
صدور گواهی فوت از ســامانه ثبت احوال صورت می  گیرد، 
یا حصول اطمینان از داده  های مربوط به اشخاص حقوقی 
از سامانه ثبت شرکت  ها و اطالعات مورد نیاز در مورد اتباع 
خارجی از سامانه فیدا. بدین ترتیب اطالعات پراکنده  ای که 
در مورد یک مشتری در چندین بانک مختلف بدون وجود 
ارتبــاط منطقی در میان آن ها و یا امکان بررســی تمامی 
آن هــا وجود نــدارد در مجموعه  ای واحد تجمیع شــده و 
سرانجام پس از پاالیش تمامی اطالعات دریافتی از بانک  ها 

و موسســات مالی، با جمع  آوری آن هــا در یک دیتابیس 
واحد بر روی شبکه ملی کشور )NiBN(، دسترسی به آن ها 
برای تمامی بانک  ها و موسسات مالی دارای مجوز رسمی از 
بانک مرکزی فراهم خواهد شد و ضرورت ارتباط جداگانه 
هر بانک با هریک از این سامانه  های اطالعاتی برای دریافت 
اطالعــات الزم از بین خواهد رفت. بدیهی اســت پس از 
اســتقرار کامل سامانه، امکان به روز رسانی مرتب و دقیق 
آن فراهم خواهد شد و بنابراین اطالعات مورد نیاز همواره 
براســاس آخرین داده  های تمامی ســامانه  های مورد نیاز 

خواهد بود.
در نهایت، نهاب این امکان را فراهم می  کند که یک پایگاه 
داده متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعامالن نظام 
بانکی در سراسر کشور با اعطای یک شناسه منحصر به فرد 
به نام »شهاب« محقق شود. شهاب که عبارت کوتاه شده 
»شناسه هویت الکترونیک بانکی« است، شناسه  ای شانزده 
رقمی است که به عنوان یک شناسه هویتی منحصر به فرد 
برای هر مشتری بانکی شناخته می  شود. شناسه  ای هویتی 
که به هر شــخص، اعم از حقیقی، حقوقی، ایرانی یا اتباع 
بیگانه، برای شناسایی در سیستم بانکی )و نه در یک بانک 
خاص( تعلق می  گیــرد. از این طریق یکی دیگر از اهداف 
مهم بانکداری نوین، یعنی تعیین ســطح فعالیت اشخاص 
نیز به درســتی محقق خواهد شد و بسیاری از مشکالتی 
که در حال حاضر در مورد شناسایی مشتری )KYC( وجود 

دارد از بین خواهد رفت.
 پس از اجرایی شــدن کامل طرح و آنالین شدن سامانه 
نهاب، امکان صدور کد شهاب به صورت آنی میسر خواهد 
شد. بدیهی است در این حالت انجام بسیاری از فعالیت  های 
بانکی بدون داشتن کد شهاب میسر نخواهد بود. از جمله 
این که نه تنها امکان افتتاح هیچ حســابی بدون اخذ این 
کد وجود نخواهد داشــت بلکه براساس دستورالعمل  های 
بانک مرکزی، حســاب  های فاقد کد شــهاب نیز مسدود 
گردیده و امکان هیچ نوع ارایه خدمتی به مشــتریان فاقد 
این کد وجود نخواهد داشــت. بنابراین بــرای بازاریابی، 
تجهیز منابع، حفظ مشتریان بانک و جلوگیری از مسدود 
شدن حساب  های ناقص، ضروری است اقدامات الزم برای 

اصالح و تکمیل حساب  های موجود صورت گیرد.

به سوی شناسایی دقیق با سامانه نهاب و کد شهاب

کد ملی در نظام بانكداری
. مدیریت مبارزه با پول شویی و تطبیق قوانین .
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پرونده )بانکی(

پارادوکس سوئیفت اروپایی
. تحریریه آفتاب خاورمیانه .
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سوئیفت SWIFT(1 ( مخفف »جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی« اســت، بنابراین واژه 
سوئیفت اروپایی از یک پارادوکس بزرگ رنج می برد. 
ســوئیفت اروپایی چیزی شــبیه ترجمه »جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی بین اروپا و ایران« می شود! چیزی شبیه 
 همان طنز اینترنت داخلی، یعنی هم جهانی و هم منطقه ای است.

ســوئیفت جهانی اما یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در 
ماه مــه 1973 میالدی توســط 239 بانک از پانزده 

کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید 
و هــدف از آن جایگزینی روش هــای ارتباطی 

غیر اســتاندارد کاغذی یا از طریق Telex در 
سطح بین المللی با یک روش استاندارد شده 

جهانی بود.مرکز اصلی شــبکه سوئیفت در 
کشور بلژیک است و طبق قوانین آن کشور 
عمل می نماید و کشورهای آمریکا، هلند، 
انگلیــس و هنگ کنگ به عنــوان مراکز 
پشــتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در 
هر کشــوری دارای یک SAP یعنی نقطه 
دسترســی به سوئیفت اســت که توسط 
مؤسسه ســوئیفت کنترل می شود که در 
ایــران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده 

است.
سوئیفت شــبکه ای است که متعلق به اعضا 

و تأمین کنندگانش اســت و به خاطر نقش 
کلیدی خود در صنعــت بانکداری، در حکم 

ستون فقرات بانکداری بین المللی مدرن است؛ 
که همه روزه حدود 3۰ میلیون پیام مربوط به نقل 

 و انتقاالت مالی را بین 11 هزار بانک منتقل می کند.
ساختارهای بنیادین سوئیفت در بروکسل است که جزوی 

از خاک اروپاســت؛ و با توجه به باقی ماندن کشــورهای اروپایی در 
پیمان برجام، نشــانگر این اســت که سیستم ســوئیفت خواهان 
اخراج بانک های ایرانی نیســت؛ اما با وجود تحریم های سخت 
اقتصــادی آمریکا، تکلیف طرف های پایبند به این 

قــرارداد، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. از 
طرفی دیگر هیئت مدیره سوئیفت شامل مقامات 

اجرایی بانک های آمریکا هم می شــود و قانون فدرال 
آمریکا به آن ها اجازه می دهد علیه بانک های سراسر جهان 

عمل کننــد. از 13 آبان 97 دور دوم تحریم های آمریکا اجرایی 
می شــود. در این دور آمریکا می خواهــد کاری کند که نفت ایران 

خریدار نداشــته باشد و از طرفی ایران نتواند مبادالت بانکی 
با کشوری داشــته باشد؛ لذا نگاه های مردم، فعاالن 

بــازار، تولید و... به تصویــب FATF و حضور 
ایران در سوئیفت اروپایی است.

 شــهریور 97 که موضوع جایگزین سوئیفت 
از ســوی اتحادیه اروپا اعالم شد، خیلی از 

کشــورهای اروپایی نسبت به این موضوع 
ابهــام داشــتند و نمی دانســتند که این 
جایگزینی تا چه حد می تواند جدی یا قابل 

اجرا باشــد. حال با گذشت زمان خیلی از 
کشورها برای پیوستن به شبکه سوئیفت 
اعالم آمادگی کردند. اخیراً نیز ســوئیس 
از حضــورش در ســوئیفت اروپایی خبر 
داده اســت. ایوس روزیه سفیر سوئیس به 
صورت رسمی اذعان کرده است، این کشور 
به همراه دیگر کشــورها به سیستم موازی 
ســوئیفت که به جای دالر با یورو کار خواهد 

کرد، می پیوندد و مشارکت خواهد داشت.
ســوئیفت اروپایی علی رغم پارادوکس لغوی اش 

هنوز در معرض آزمون قرار نگرفته اســت ولی به 
نظر می رسد در صورتی که کشــورهای عضو اتحادیه 

اروپا همگی در قبال ایران به این شــبکه مالی جدید متعهد 
باشند؛ این شبکه می تواند تا حد زیادی برای ایران جایگزین سوئیفت 

واقعی باشد و فشارهای تحریمی را تا حد معقولی کاهش دهد اما 
الزمه همه این ها همکاری جدی کشورهای اروپایی است.

1۵ مهر 97  خبر فعال شدن سوئیفت اروپایی تا قبل از دور جدید تحریم های آمریکا برای بانک های ایرانی منتشر 
شــد. این خبر به معنای دور زدن تحریم های بانکی آمریکا تلقی شد و چراغ امیدی برای تسهیل روابط مالی و 
تجاری بین ایران و اروپا بود. اما تا لحظه نوشــتن این یاد داشت از ســازوکار دقیق این اقدام، اطالع دقیقی در 
دسترس نیست و مشخص نیست چگونه این واژه ابداعی قرار است به صورت واقعی مراودات مالی را انجام دهد.
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1IDP یا »برنامه توســعه فردی و شغلی« یک فرایند مســتمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیازها 
است. این فرایند به فرد کمک می کند که در خصوص دانش، عملکرد و یا موفقیت های خود فکر کند و برای ارتقا و پیشرفت فردی، تحصیلی 

و آموزشی خود برنامه ریزی نماید.

1-Individual Development Plan 

سرمایه انسانی

 چرا باید یاد بگیریم؟
یادگیری مســتمر و پایان ناپذیر دانش و مهارت های جدید 
یک ضرورت اســت. چالش هایی که همــه ما در کار با آن 
روبرو می شویم و تحوالتی که در محیط پیرامون ما اتفاق 
می افتد این امر را ضروری کرده است. تغییرات و تحوالت 
هر روز شــتاب بیشــتری پیدا می کنند و به همین دلیل، 
دانش ها و مهارت ها هم با ســرعت بیشتری کهنه، منسوخ 
و ناکارآمد می شــوند. در دنیای امروز فارغ التحصیل شدن 
بی معنی و غیرواقعی است و اینجا جایی است که مشتریان 

از ما خدمت بیشتر و کیفیت بهتر می خواهند.
اهمیــت آموزش، که بــا هــدف یادگیــری قابلیت ها و 
مهارت های جدید یا تکمیل قابلیت ها و مهارت های موجود 
انجام می شــود به اندازه ای است که در سازمان های خوب 
 )Event( و موفق دنیا، آمــوزش دیگر یک اتفاق و رویداد
نیست بلکه فرآیندی اســت مستمر که طی آن، کارکنان 
سازمان از کارشناسان، همکارانشان، مشتری، رقبا، الگوها 
و مدل های کاری، اشــتباهات و شکست هایشان و از … یاد 
می گیرند. در بسیاری از این سازمان ها، هر کارمند به طور 
متوسط بیش از 1۰۰ ساعت در سال در دوره های آموزش 
رسمی و شــاید ســاعاتی بیش از این را در موقعیت ها و 
فرصت های آموزش غیررســمی حضــور می یابد تا به طور 

منظم و پیوسته یاد بگیرد.
اهمیــتIDP  به انــدازه ای اســت که در یــک تحقیق 
وســیع در انگلستان )ســال2۰۰5( 94 درصد از کارکنان 
اظهــار کرده اند که باید نقش و ســهم بیشــتری در قبال 
آموزش وپرورش خود داشــته باشــند و 17 درصد از آنان 
گفته اند که، خودشان مبتکر، تشخیص دهنده و پیشنهاد 

دهنده دوره آموزشی برای خود بوده اند.
برای آن که بتوانید چنین هدفــی برای خود تعیین کنید 

الزم است ابتدا موارد زیر را تبیین کنید:
1 - وضعیت مطلوب: شناخت کار، نقش، سازمان و عوامل 

موفقیت آن ها
2- وضعیت موجود: شــناخت وضع موجود و مهارت ها و 

شایستگی ها، قوت ها و ضعف های خود
3 - فاصله موجود تا مطلوب : مقایسه وضع موجود و وضع 

مطلوب و شکاف
4 - تعییــن هدف: هدف گذاری برای تغییر و بهبود دانش، 

مهارت ها و شایستگی ها
5 - به کارگیــری قابلیت ها : اســتفاده از روش های متنوع 

آموزشی و پرورشی برای کسب و ارتقا مهارت ها

مرحله اول : آنچه باید باشد/ آنچه باید باشیم
در این مرحله در واقع به این سوال مهم پاسخ داده می شود 

که :
در محیــط درونــی و بیرونی موثــر بر ســازمان ما چه 
تحوالتی رخ داده یا رخ خواهد داد؟ مشــکالت، تهدیدها 
و فرصت های پیش روی ســازمان چیست؟ مسیر حرکت 
سازمان چگونه است و در این مسیر چه اهدافی، از طریق 

کدام سیاست ها و اســتراتژی ها دنبال می کند؟ در محیط 
درونی و بیرونی ســازمان چه می گــذرد؟ چه تحوالتی در 
حوزه هــای تکنولوژیکی رخ داده یا در حال وقوع اســت؟ 
ذینفعان سازمان ما به ویژه مشتریان چه انتظاراتی از برند 
ما، محصــوالت و خدمات ما و از کارکنان ما دارند؟ آیا در 
محیــط کار، به ویژه با رویکرد آینده نگر، تغییر و تحولی در 
حال وقوع است که من هم باید بخشی از آن باشم؟ نقش 
مــن در ســازمان چه تغییری کرده یــا خواهد کرد و من 
بــرای ایفای موفق این نقش باید خود را به چه قابلیت ها و 
مهارت هــای جدید مجهز کنم؟ در واقع نتیجه این مرحله 
رســیدن به )Personal Vision( است که من ایده آل 

فرد را می نماید.

مرحله دوم : آنچه هستیم
در این مرحله از فرآیند طراحی برنامه  توسعه فردی به این 

سؤال ها پاسخ می دهیم که:
من در حال حاضر چه قابلیت ها و مهارت هایی دارم. در چه 
زمینه ها و حوزه هایی دارای قوت هستم؟ در کدام قابلیت ها 
و مهارت ها ضعیف هســتم؟ عالیق و اســتعدادها و کشف 

محدودیت ها و فرصت های بهبود من کدام است؟
چرا بازخورد دادن و بازخورد گرفتن مهم و مفید است؟

 دو روانشــناس مشهور، این مفهوم )نقاط کور( را در قالب 
مدلی که بــا توجه به نام کوچک آن هــا )جو و هری( به 

پنجره جوهری مشهور است توضیح داده اند:
 

همان گونه که مدل )پنجره( نشان می دهد:
مهم ترین کمکی که بازخوردهای دریافتی از دیگران به ما 
کمک می کند این است که از وسعت ناحیه کور ما می کاهد 
و اطالعات مفیدی در مــورد رفتارها و عملکردهای ما )از 

دیدگاه دیگران( در اختیارمان قرار می دهد.

لذا توصیه می شــود کــه برای دریافت بازخورد به ســراغ 
کسانی برویم و نظرات و ارزیابی های کسانی را جویا شویم 
که دارای بعضی ویژگی ها و توانمندی ها به شرح زیر باشند:

    در حــوزه مــورد نظر و مــورد ارزیابــی صاحب نظر و 
متخصص باشد

    صادق باشد و صریح
    در ارائه بازخورد به ما نفع شخصی نداشته باشد

    خیرخواه و دلسوز ما باشد

     حتی االمــکان بتواند همــراه با بازخورد و ارزیابی، ما را 
راهنمایی هم بکند و نقش مشاور را هم بازی کند

بازخورد سازنده چیست؟ چگونه باید به دیگران )در 
مورد رفتارها و عملکردهایشان( بازخورد داد؟

همه انســان ها مایل اند مورد تمجیــد و تایید قرار بگیرند 
همچنین از شــنیدن انتقاد در مورد خودشــان کم وبیش 
می رنجند و از خود دفاع می کننــد. به همین دلیل دادن 
بازخوردهــای انتقادی )یعنی مطــرح و بازگو کردن نقاط 
ضعف و اشــتباهات یا به تعبیر زیباتــر نقاط قابل بهبود( 
به افراد کار دشــواری است که به ظرافت و هنرمندی نیاز 

دارد، اما چگونه؟
    در بازخورد دادن خیلی روی خصوصیات شخصیتی فرد 
به ویژه خصوصیاتی که تغییر نمی کنند یا به سختی تغییر 
می کنند تکیه و تاکید نکنید بلکه به رفتارهایی اشاره کنید 

که قابل تغییر و بهبود باشند.
    به فرد بگویید )یا به هر ترتیب به دیگران نشان دهید( 
که از اینکه رفتار یا اقدام نا مناسب و غیرمنتظره ای را از او 

مشاهده کرده اید متعجب، نگران و ناراحت شده اید.
بازخوردها را دقیق، مشــخص و معیــن ارائه کنید، مثال 
بزنید و در مثال هایتان از رفتارها و اقدامات اخیر فرد نمونه 

)شاهد مثال( بیاورید.

    در بازخــورد دادن قضــاوت نکنیــد بلکه فقط توصیف 
و تشــریح کنید، برای مثال بجای اینکه بگوییم تو فردی 
نامنظم و مســئولیت ناشناس هستی بهتر است بگوییم تو 
با تاخیر در جلسات حضور می یابی و یا پروژه ها را با تاخیر 

تحویل می دهی.
    در ارائه بازخورد، زمان و مکان مناســبی انتخاب کنید. 
همه افراد همیشــه در حالت روحی و روانی مناسبی برای 
شــنیدن بازخوردهای انتقادی قرار ندارنــد. اگر در اوایل 
گفتگو احســاس کردید زمان مناسبی را انتخاب نکرده اید 

ادامه گفتگو را به زمان مناسب دیگری موکول کنید.
    الزم نیســت همه انتقاداتتان را در یک جلسه و یک باره 
طرح کنید. به تدریج که در گفتگویتان با بازخورد گیرنده 
پیش می روید مراقب حالت ها و عکس العمل های او باشید 
و هر وقت احساس کردید که کافی است، جلسه )گفتگو( 
را ختم کنید و بقیه گفتگو را در جلسه بعدی ادامه دهید.

    منصف باشید. از نقاط قوت شروع کنید. هم نقاط قوت 

شبنم طاهریانبرنامه ریزی برای توسعه شغلی
کارشناس مدیریت سرمایه انسانی . بانک خاورمیانه
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پنجره ی جوهری

               ناحیه آزاد
برای خود شناخته شده 

برای دیگری شناخته شده

          ناحیه کور
برای خود  ناشناخته 

برای دیگری شناخته شد

 ناحیه پنهان
برای خود شناخته شده 
برای دیگری  ناشناخته

 ناحیه تاریک
برای خود  ناشناخته

برای دیگری  ناشناخته

کاهش با

افشا

کاهش با
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کاهش با
بازخورد

سرمایه انسانی

و محاسن رفتاری و عملکردی و هم ضعف ها و اشتباهات را 
ذکر کنید. بعضی تحقیقات نشــان می دهند که افراد وقتی 
آماده شنیدن انتقاد هستند که قبال حسابی از آن ها تعریف 

و تحسین شده باشد.
    مطمئن شــوید که دریافت کننده بازخــورد، پیام ها و 
مفاهیم مورد نظر شما را کامل و درست شنیده و فهمیده 
باشد. در غیر این صورت ممکن است سوء تفاهم های جبران 

ناپذیر و مخربی بروز کند.
    بعــد از ارائه بازخورد، حمایت دوســتانه خود را از فرد 
مقابل اعالم کنید و در هدف گذاری و برنامه ریزی بهبود هم 
با او همفکری و مشــورت کنید، امــا او را برای انجام اقدام 

خاصی تحت فشار قرار ندهید.
    در ارائــه بازخورد نباید افراط کرد. نباید از واژهایی مثل 

همیشه، غیرممکن، مطلقا، هرگز و … استفاده کرد.
    باید در جلسه بازخورد، امیدواری و باور مثبت خود را در 
این مورد که به نظر ما، ارزیابی شــنوده می تواند به رفتار و 

عملکرد خود سروسامان بدهد به او اعالم کنیم.

مرحله سوم:  مشخص کردن فاصله وضعیت 
موجود تا مطلوب

در این مرحله باید مهارت ها، دانش، رفتار، شایســتگی ها و 
قوت ها و ضعف های موجود )فعلــی( خود را که در نتیجه 
مرحله دوم به دست آمده است با وضع مطلوب )مهارت ها 
و قابلیت هایی که برای موفقیت در آینده باید داشته باشیم( 
مقایسه کنیم و تشابهات و تفاوت ها را پیدا نماییم. فاصله ای 
بین این دو موقعیت وجــود دارد که باید ترمیم و تکمیل 

شود.
در پایــان ایــن مرحله )مقایســه وضع موجــود و وضع 
مطلوب( شما به یک تصویر )ارزیابی( از دانش، مهارت ها و 
قابلیت های خود می رســید در کدام زمینه ها وضع مطلوب 
و قابــل قبولی دارد و دارای نقطه قوت هســتید، در کدام 
زمینه ها )دانش، مهارت، رفتار، توانایی و …( وضع نســبتا 
قابل قبولی دارید اما احتمال دارد که در شــرایط سخت تر 
و در رؤیایــی با چالش های بزرگ تــر کم بیاورید و باالخره 
اینکه در کدام مهارت ها و شایستگی ها وضع غیرقابل قبول 
)و حتی تا حدودی نگران کننده( دارید و دارای نقطه ضعف 

جدی هستید.

مرحله چهارم : طراحی برنامه توسعه فردی
در ایــن مرحله، تصویر حاصل از مرحله ســوم را مبنا قرار 
می دهیم و با توجه به ضعف ها و کمبودهایی که در دانش، 
مهارت ها و رفتارهایمان داریم، تعدادی هدف دارای اولویت 

را انتخــاب می کنیم تا در دوره زمانــی مورد نظر )مثال تا 
پایان امسال( آن ها را برطرف کرده و بهبود دهیم.

توصیه شده است که در هر دوره زمانی، تعداد محدودی از 
اهداف که اولویت  و ضرورت بیشتری دارند )ترجیحا 2 یا 3 
حوزه قابل بهبود( انتخاب شوند. اهداف محدود و مشخص 
کمک می کنــد که انرژی و تمرکز شــما روی این اهداف 
متمرکز شــود و در نتیجه دســتاوردهای بهتر و بیشتری 
کسب گردد. برای اطمینان از اینکه اهداف درستی انتخاب 
کرده اید که دارای اولویت و اهمیت الزم هم هســتند، باز 
پیشــنهاد می کنیم این اهداف را ابتدا با مدیرتان و سپس 
با یکی دو همکار باتجربه که می توانند مشــاور شما باشند 

طرح و بحث کنید.

یک هدف خوب و کامل باید دارای ویژگی های زیر باشد که 
مهم ترین آن ها را به شما معرفی می کنیم:

    هدف باید دقیق و شفاف باشد، اهداف مبهم که هرکس 
بتواند با میل و ســلیقه خودش آن ها را تعریف کند اهداف 

خوبی نیستند.
   هدف باید قابل اندازه گیری باشد. برای مثال اگر در حال 
حاضر در 3۰ درصد مذاکرات خود موفق هستید می توانید 
این هدف قابل اندازه گیری را برای خود تعیین کنید که در 
طول 1 سال باید حداقل 5۰ درصد از مذاکراتی را که آغاز 

می کنید به نتایجی مطلوب مورد انتظار برسد.
   هدف خوب باید چالشــی و کوشــش طلب اما در عین 
حال قابل دستیابی باشد. هدفی که خیلی دور از دسترس 
است یا اهداف خیلی سهل الوصول و آسان، اهداف خوب و 

برانگیزاننده ای نیستند.
 )Time Deadline( هدف باید دارای سررســید زمانی   
باشــد، بنابراین برای هریک از اهــداف خود زمان دقیق تا 
نسبتا دقیقی را تعیین کرده و متعهد شوید که تا آن تاریخ 

به آن هدف برسید.
    اهدافــی که در برنامه های توســعه فردی برای خودتان 
و با مدیرتان در مورد آن هــا توافق می کنید باید با اهداف 
و جهت گیری ها و برنامه های کارفرما هماهنگ و هم راستا 
باشــد، چرا که در غیر این صورت رســیدن به این اهداف 
هیچ کمک موثری به موفقیت شــغلی و ســازمانی شــما 
نخواهد کرد. طبیعی اســت که وقتی سازمان )به ویژه مدیر 
مســتقیم شما( با اهداف توســعه فردی شما موافق باشند 
همه کمک ها و حمایت های الزم برای اجرای این برنامه را 

هم در اختیارتان خواهند گذاشت.

مرحله پنجم : به کارگیری قابلیت ها
بعضی از مهم ترین روش هایی که برای دستیابی به اهداف 
خود در زمینه توســعه فردی می توانید از آن ها اســتفاده 

کنید عبارت اند از:
: (Mentor  و Coach( بهره گیری از تجارب مربی    

این ها افرادی با تجربه هستند که می توانند در قابلیت های 
مورد نظــر و مورد نیاز شــما راهنمایتان باشــند و مورد        

الگوبرداری شما قرار گیرند
: )Shadowing( الگوسازی    

اگر در بین همکارانتان کســی را سراغ دارید که قوتی دارد 
که شما نیز مایل به کسب آن هستید، او را از نزدیک مورد 
مشاهده قرار دهید، در کنار او جلسات، مذاکرات و پروژه ها 
حضور پیدا کنیــد، رفتار و عملکرد او را مالحظه و تحلیل 

کنید و از او و رفتارهایش بیاموزید.
    چرخش شــغلی و درگیر شدن در حوزه ها و زمینه های 

شغلی جدید
    شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی

    شرکت کردن در پروژه ها یا حضور یافتن در کمیته های  
کاری فــرا بخشــی )Cross-Functional( کــه به فرد 
جامع نگری و نگاه فرآیندی می دهد و ارتباط کاری او را با 

فرایندهای بعدی و قبلی تسهیل و تقویت می کند.
)Learning by doing( انجام دادن و تمرین کردن    

    اشتباه کردن و درس گرفتن از اشتباهات
    استقبال از بازخوردهای دریافتی از دیگران

    اســتفاده از تجارب همــکاران موفــق در قالب روابط 
یادگیری متقابل یا تشکیل گروه های تبادل دانش و تجربه

    عضویــت در انجمن هــای تخصصــی، انجمــن علمی، 
انجمن های فارغ التحصیالن

    مطالعــه منظــم مجالت تخصصی، اســتفاده منظم از 
سایت های تخصصی 

    تدریس
باید در نظر داشت آنچه حقیقتا منجر به بهبود قابلیت ها و 
مهارت های ما می شود یادگیری به صورت متمرکز، همراه با 
تمرین و تکرار و تداوم با حوصله، پایداری و پافشاری است. 
آموزش های کوتاه مدت و بی هدف که تکرار هم نشــوند اثر 
عملی زیادی بر رفتار و عملکرد یادگیرنده نخواهند داشت.

برگرفته از ســمپوزیوم توســعه فردی دکتر بهزاد ابوالعالیی- ســازمان 
مدیریت صنعتی بهار 1392
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کتابخانه

نــگاه ریچارد نفیو به مقوله تحریم از این جهت با نگاه های 
سنتی متفاوت اســت که به موضوع تحریم نگاه دوگانه ای 
دارد. به بیان دقیق تر آنچه نفیو در ادبیات بررســی تحریم 
وارد کرده با آنچه در ادبیات نظری ســنتی آمده متفاوت 
اســت و دیدگاه وی دیدگاه دوگانه درد/ اســتقامت است. 
وی توضیــح می دهد که درد که تلویحاً اشــاره به فشــار 
تحریم دارد چه زمان، در کجا و چگونه باید توســط کشور 
تحریم کننده اعمال شــود و از سوی دیگر استقامت کشور 
تحریم شــونده چگونه ارزیابی شــود تا تحریم های اعمال 
شده بیشــترین اثربخشی را داشته باشد. مراد از استقامت 
نیز قاطعیت روان شناختی کشور هدف برای انگار پیروزی 
طرف تحریم کننده و ادامه دادن به مسیری است که برای 
خود برگزیده اســت. هدف غایی در این بحث اعمال فشار 
بر کشــور تحریم شــونده تا حدی اســت که در نهایت از 
طریق دیپلماســی به پای میز مذاکره بیاید و منافع طرف 

تحریم کننده را از طریق دیپلماتیک تامین کند.
بررسی های تاریخی حاکی از این است که سابقه تحریم نه 
به زمان معاصر بلکه به دوران یونان باســتان باز می گردد 
اما ابزارها و نمود بیرونی آن ها با توجه به تحوالت سیاسی 
و اجتماعی در طول زمان دســتخوش تحول بوده اســت. 
در عصــر حاضر پس از تجارب تلــخ و خون بار جنگ های 
جهانی و همچنین جنگ بین کشــورها، به منظور حداقل 
کردن تلفات انسانی و خسارت های ناشی از جنگ، کشورها 
تمایل بیشتری به ســمت اعمال تحریم پیدا کرده اند که 
هدف آن ها عمدتاً به زانو درآوردن کشورهای طرف تحریم 
و در نهایت تامین منافع خود از طریق دیپلماســی است. 
آنچه نفیو در کتاب هنر تحریم بیان می کند در راســتای 
تحقق همین هدف اســت. به زعم وی صرف اعمال تحریم 
کارگشــا نیست و باید به این موضوع به طور موشکافانه ای 
نظر افکند. به بیان دقیق تر باید از خود بپرسیم که در قدم 
اول هدف از تحریم چیســت و پــس از تبیین هدف این 
سوال پیش می آید که تحریم یا همان عامل ایجاد درد باید 
چگونه و به کدام قسمت از پیکر کشور تحریم شونده وارد 
آید تا نتایج عملی آن محقق شود. نفیو به رابطه تحریم با 
بنیان های تعامل انسانی می پردازد و به عقیده وی طراحی 
و اعمــال تحریم یک کار هنری اســت از این جهت که به 
مــردم و افراد یک جامعه تحت تحریم و چگونگی پاســخ 

آن ها به فشار تحریم ها می پردازد.

همان طور که پیش تر نیز گفته شد، تحریم ها از این جهت 
در عصر کنونی دارای مقبولیت بیشــتری نسبت به اقدام 
نظامی هســتند چون ایــن روش تلفات انســانی و اثرات 
تخریبی کمتری نسبت به جنگ از خود به جای می گذارد. 
اما آنچه که در ابتدا از مفهوم تحریم به ذهن متبادر می شود 
اعمال فشار اقتصادی بر کشورهاست. حال آنکه تحریم در 
واقع نه تنها حوزه اقتصاد بلکه حوزه های گسترده تری را از 
جمله سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و همچنین فناوری را 
نیز در بر می گیرد. تحریم های سیاسی و دیپلماتیک عمدتا 
جایگاه بین المللی کشــورها را هدف می گیرد و تاثیر آن ها 
سیاسی است. بنابراین اثر این تحریم ها بر دولت است و نه 
اشخاص یا نهادها. از جمله این تحریم ها می توان به تحریم 
صدور ویزا برای مقامات کشورها، تعلیق توانایی مشارکت 
در ســازمان ها و کمیته های بین المللی و کاهش ســطح 
روابــط دیپلماتیک نام برد. این نــوع تحریم ها هزینه های 
غیرملموس دارد و آن عبارت است از تنزل اعتبار و جایگاه 
بین المللی کشــورها و نه زیان های اقتصادی. تحریم های 
نظامی نوعی دیگر از تحریم هاســت که دسترســی کشور 
مورد هدف را به تجهیزات نظامی و کمک های فنی از بین 
می برد یا محدود می کند. این نــوع تحریم ها می توانند یا 
شامل ممنوعیت های بین المللی باشند یا تحریم های دولت 
محور که مانع از همکاری های نظامی می شــود. هدف این 
تحریم ها تحلیل قدرت نظامی کشــور مورد هدف در بلند 
مدت است. در نهایت تحریم های حوزه فناوری حوزه هایی 
را در بر می گیرد که تامین کاالهای خاصی را که مثال برای 
مقاصدی خاص مانند برنامه تولید سالح های کشتار جمعی 
است دنبال می کنند. در این حالت پشتیبانی های فنی در 
حوزه هایــی خاص مورد تحریم قــرار می گیرد. هدف این 
تحریم ها ایجاد اختالل در توسعه فناوری کشور مورد هدف 
اســت و باعث فرصت سوزی های اقتصادی خواهد شد. در 
نهایت تحریم های اقتصادی پراســتفاده ترین نوع تحریم ها 
هستند که به جرئت می توان گفت بیشترین لطمات را بر 
کشــور مورد هدف وارد می کند. این تحریم ها که گستره 
وسیعی از اقتصاد را در برمی گیرند از طریق ایجاد اختالل 
در ارتباطــات بین المللی نظام مالی کشــور مورد هدف یا 
تحریم خرید برخی کاالهای مهم تولیدی آن کشور، کشور 
تحریم شــونده را از فرصت ها و ابزارهای اقتصادی محروم 

کرده و بــا وارد کردن لطمه به نظام اقتصادی ســعی در 
تغییر رفتار کشور مورد هدف دارد. به طور کلی تحریم های 
اقتصادی دو مسیر کلی را پیش می گیرند، یکی فعالیت های 

تجاری و معامالت و دیگری فعالیت های مالی.
حــال با توجه بــه انواع تحریم هایی که در باال ذکر شــد، 
مســئله اساسی این اســت که آیا درک درستی از تحریم 
توسط کشــور تحریم کننده حاصل شده است یا خیر؟ به 
بیــان دقیق تر آیا اعمال تحریم ها بــا اختالف کمی همان 
آثاری را در کشور هدف بر جای خواهد گذاشت که طرف 
تحریم کننده پیش بینی کرده؟ برای پاســخ به این سوال 
نفیو بر اســاس تجارب خود در طراحــی و اعمال تحریم 

راهبردی شش گانه را در کتاب خود معرفی کرده است.

     راهبرد  شش گانه
نفیو فرایندی شش مرحله ای را در طراحی و اعمال تحریم 

به متولیان این امر به شرح زیر ارائه می کند:
• شناســایی هدف از اعمال تحریم هــا و تعریف گام هایی 
برای کشور مورد تحریم که در صورت تغییر رفتار فرصتی 
برای کاهش فشار تحریم برایش وجود داشته باشد و انگیزه 

آن برای تغییر رفتار از بین نرود؛
• برخورداری از درکی جامع و حداکثری از کشور هدف به 
طوری که نقاط حساس و آسیب پذیر به درستی شناسایی 

شود؛
• طراحــی ســاز و کاری دقیق برای افزایــش اثرگذاری 
تحریم هــا از طریق افزایش فشــار بر نقاط آســیب پذیر و 

اجتناب از توجه به نقاطی که آسیب پذیری ندارد؛
• رصد مداوم و ارزیابی مســتمر فرضیات ابتدایی تحریم و 
سنجش استقامت کشورها به منظور بهبود راهبرد تحریم؛

• ارائه نقشــه راه مشخص به کشــور مورد هدف در مورد 
شــرایط الزم برای رفع تحریم ها و همچنین ترغیب کشور 
مورد نظر به اتخاذ روش های دیپلماتیک برای دستیابی به 

توافق و نهایتا کاهش فشارهای ناشی از تحریم؛
• در نظر گرفتن این حقیقت که ممکن اســت به دالیلی 
از جملــه نواقص موجود در ســاز و کار تحریم، عدم درک 
درســت از شرایط کشــور مورد هدف یا افزایش استقامت 
کشور تحریم شونده در مقابل تحریم  ها، کشور تحریم کننده 

با شکست مواجه شود.

هنر تحریم ها با نگاهی از درون

آرین آقابیگی
کارشناس امور شعب. بانک خاورمیانه

نوشتار حاضر برگرفته ای از کتاب »هنر تحریم ها« نوشته »ریچارد نفیو« مسوول تیم طراحی تحریم ها علیه ایران است. نگارنده در این کتاب 
در ابتدا به سابقه تاریخی تحریم ها اشاره کرده و با ارائه مفهوم تحریم و طبقه بندی آن، با نگاهی جامع و بنیادین مبتنی بر تجارب شخصی 
خود به مســاله تحریم و سازوکارهای آن پرداخته است. کتاب هنر تحریم ها که در دسامبر سال 2017 توسط وی به رشته تحریر درآمد از 
این حیث حائز اهمیت است که عالوه بر مبانی تئوریک موجود در زمینه تحریم به توضیح و تشریح تجارب تحریم های اعمال شده از سوی 
آمریکا در چند دهه اخیر نیز پرداخته و خود نویســنده نیز یکی از ارکان اصلی طراحی تحریم ها علیه ایران بوده است. در نهایت نتیجه ای 
که نگارنده کتاب از مسایل مطرح شده به مخاطب ارائه می کند فرایندی چند مرحله ای است که سازوکار طراحی و اعمال تحریم ها و شروط 

تضمین موفقیت آن ها را معرفی می کند. این کتاب به سفارش مجلس شورای اسالمی در تابستان امسال ترجمه و منتشر شده است.
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    مهندس ســید حسین ســلیمی فعال 
صنعتی و کارآفریــن موفق در صنعت گچ 
دارد  یزدی  اجدادی  اصالت  که  او  اســت. 
متولد ســال 1318 در تهران است. پدر او 
حاج سید عزیز، صنعتگر بود و کارگاه تولید 
گچ  داشت که به شکل نیم سنتی فعالیت 
می کرد و بزرگترین واحد تولید گچ در دهه 
30 در ایران بود. او از کودکی، تابســتان ها 
به همراه پدر بــه کارگاه می رفت و فرآیند 
تولید گچ را از نزدیک مشاهده می کرد و از 
همان زمان به دنبال راه هایی برای آسان تر 
کردن فرایند تولیــد محصول بود. پس از 
پایان تحصیالت متوسطه در رشته تجربی 
به  ادامه تحصیل  برای  در دبیرستان شرف 
امریکا رفت. در آنجا با عالقه رشته پزشکی 
را انتخاب نمود ولی به دلیل اینکه دوست 
داشت هرچه زودتر به ایران برگردد رشته 
تحصیلی خود را در کارشناســی به توسعه 
صنایع تغییر داد و در ادامه کارشناســی 

ارشد صنایع غذایی گرفت.
ســلیمی در ســال 1342 در میــان دوره تحصیالت در 
تعطیالت تابســتانی با همســر ایرانی اش بــه ایران آمد و 
ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند دختر است که 
یکی در رشــته پزشکی و دیگری در فعالیت های بازرگانی 

مشغول به کار هستند.
پیش از انقالب طرحی وجود داشت که افرادی که با معدل 
باال فارغ التحصیل می شــدند می توانســتند دوره خدمت 
سربازی خود را در ســازمان های دولتی بگذرانند. سلیمی 
که توانســته بود با نمرات باال فارغ التحصیل شود، پس از 
بازگشــت به ایران در وزارت اقتصاد استخدام و به مدت 2 
سال مسوول واحد صدور پروانه های صنایع بسته بندی بود.

در آن ســال ها با تاســیس وزارت تولیدات که برای انجام 
تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی تشکیل شده بود به آن 
وزارتخانه پیوســت. در سال 1349  با حضور در سمیناری 
بین المللی که در شوروی برگزار شد از کارخانه ها و صنایع 

بسیاری بازدید کرد که در افزایش عالقه او به صنعت تاثیر 
بسزایی داشت.

پــس از بازگشــت از ســفر، در خارج از محــدوده تهران 
زمین جدیدی برای احداث واحد تولید گچ بســته بندی و 
اســتاندارد احداث کرد زیرا کارخانه گچ پدری که در آن 
زمان در شــهرری بود، از طرف اداره محیط زیســت دولت 
وقت به دلیل ایجاد آلودگی تعطیل شده بود. به این ترتیب 
برای نخســتین بار واحد صنعتی مکانیزه تولید گچ با نام 

»ایران گچ« را در سال 135۰ راه اندازی کرد.
در ســال  1356 شرکت ایران گچ مشمول قانون واگذاری 
سهام به کارگران شــد که 32 درصد سهام را به کارگران 
واگذار کرد. ایران گچ در آن ســال سهامی عام شد و وارد 
بورس گردید. در سال 1356 واحد بلوک سازی را  احداث 
کرد و بــرای اولین بار به جای آجر، برای تفکیک دیوارها، 
بلوک های گچ در ساختمان ها استفاده شد. در همان سال 
قرارداد احداث کارخانه دیوار خشک Drywall با ظرفیت 
ساالنه پنج میلیون مترمربع بسته شد. مجوز وزارت صنایع 
بــرای احداث کارخانه در زمین همجوار کارخانه ایران گچ 
اخذ شد و تکنولوژی و ماشین آالت از آلمان وارد ایران شد. 
به دلیل تقارن با انقالب اســالمی، مهندسان آلمانی که در 
حال نصب و راه اندازی کارخانه بودند از ایران رفتند و کار 
متوقف شد تا سال 1372 که او به آقای نیکوالس کناف از 
آلمان )طراح کارخانه های گچ و Drywall( پیشنهاد کرد 
که به ایران بیاید و از کارخانه دیوار خشک بازدید کند. این 
دیدار منجر به مشــارکت با خارجی ها  شد و او برای اولین 
بار توانست با بیش از 51 درصد مشارکت خارجی  فعالیت 
کارخانه را آغاز کند که این اتفاق شــروعی برای صادرات 
صفحات گچ و کســب جوایز بســیاری در زمینه صادرات 

توسط مهندس سلیمی شد.
او در ســال 1362 کارخانه فروســیلیس را کــه اولین و 
بزرگترین واحد صنعتی بعد از انقالب در ســمنان بود در 
قالب یک شــرکت افتتاح کرد و به مدت 12 سال ریاست 

هیات مدیره این شرکت را بر عهده داشت.
در دهــه 7۰، او دو دوره عضویــت در هیات ریســه اتاق 
بازرگانــی ایران را بر عهده داشــت. حدود ســال 1375 
موضوع تاســیس بانک خصوصی مطرح شــد. تا آن زمان 
مطابق با اصل 44 قانون اساسی امکان این امر میسر نبود 
اما سلیمی به همراه مهندس خلیلی، دکتر عقیلی و اعضای 
انجمن مدیران صنایع که در شرکت سرمایه گذاری صنایع 

ایران فعالیت داشتند توانستند با استفاده از زیرنویس اصل 
44 که تاســیس بانک خصوصــی را در صورتی که برای 
دولت ضرری در پی نداشــته باشــد؛ بالاشکال می دانست 
مجوز تاســیس یکی از اولین موسســه های اعتباری غیر 
بانکی خصوصی را  اخذ کنند. او از اعضای هیات موسس و 
اعضای اولیه هیات مدیره آن موسسه بود که بعد از چندی 

به بانک کارآفرین تبدیل شد.
ســلیمی اما همچنان به کار اصلی خود مشغول بود و بعد 
از تولید گچ، دیوار خشــک، کناف و محصوالت فرعی گچ، 
کارخانه گچ و سرامیک ایران را در سال 138۰ افتتاح کرد. 
تولیدات این کارخانه گچ ســرامیک یا گچ قالب ریزی بود 
که در قالب  های تولید لوازم بهداشتی، دستشویی، توالت و 

ظروف چینی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با تاســیس کارخانه گچ و ســرامیک در محل جدید 
در حوالی ســمنان، گرمسار و با اســتفاده ازماشین آالت 
hi-tech موفــق به تولیــد گچ آلفا1 و گــچ ریخته گری 
و قالب ســازی شــد. محصوالت این کارخانه بــا توجه به 
کیفیت و اســتاندارد باال و بهتر بودن نســب به نمونه های 
وارداتی و قیمت بســیار کمتر نیاز اکثر کارخانجات تولید 
لوازم بهداشــتی و ظروف چینی را تامین و از واردات این 
محصوالت از خارج کشور جلوگیری کرد. با توجه به قابل 
رقابت بودن محصوالت با نمونه هــای خارجی و بازاریابی 
برای فروش در سایر کشورها، صادرات محصوالت تولیدی 

نیز در سال 1397 آغاز خواهد شد.
در حال حاضر این مجموعه مشــغول کار روی قالب مورد 
نیاز طالسازی است. تهیه این محصول فناوری پیشرفته ای 
نیاز دارد و به عبارتی hi-tech اســت و او در تالش است 
تا پایان سال این محصول را با کیفیت باال روانه بازار کند.

مهندس ســلیمی اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق های 
بازرگانی تهــران و ایران و رییس انجمن ســرمایه گذاری 
خارجی اتاق ایران اســت. او همچنین نایب رییس هیات 
مدیره بانک خاورمیانه و بیمه خاورمیانه، خزانه دار کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و نایب رییس کمیســیون 
بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی است. مهندس سلیمی 
معتقد است کارآفرین هیچ گاه آرام نمی گیرد و قانع نیست. 
کارآفریــن همواره در حــال فعالیــت و برنامه ریزی برای 

اقدامات جدید است.
1. ســولفات کلســیم همی هیدرات )HH) که یک ماده بسیار مهم، بویژه در 
صنعت ساختمان است از آبگیری از DH به دست می آید و به دو شکل سولفات 
-β( ،و سولفات کلسیم همی هیدرات بتا )α-HH( کلســیم همی هیدرات آلفا

HH)، وجــود دارد.ویژه ترین خاصیت همی هیدرات آلفا )گچ آلفا( مقاومت اولیه 
و نهایی بسیار باالی آن در گچ، مالت، سیمان، مواد دندانپزشکی و غیره است. 

 کارآفرینی
 که هیچ گاه

  آرام نمی گیرد

نگاهی به داستان کارآفرینی
 سید حسین سلیمی

مریم ذوالفقار
کارشناس مدیریت ارتباطات. بانک خاورمیانه
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دوازدهمین گزارش فصلی تحوالت اقتصاد ایران )منتهی به مهر 1397( توســط مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه 
منتشر شد.

در ایــن گزارش 15 صفحه ای به مهم ترین تحوالت و تغییرات اقتصادی فصل تابســتان 1397 از جمله قیمت ها و تورم، تراز 
پرداخت ها، بازار ارز، بازار سرمایه، متغیرهای پولی و اعتباری، وضعیت مالی دولت، بخش واقعی اقتصاد و ... پرداخته شده است.

گفتنی است سلسله گزارش های تحوالت اقتصادی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط بانک خاورمیانه انتهای هر فصل 
منتشر می شــود. این خالصه گزارش از تحوالت اقتصادی ایران، مناسب برای استفاده سرمایه گذاران خارجی، تصمیم گیران 

اقتصادی، اقتصاددانان، مدیران ارشد بنگاه های تجاری و عالقه مندان به حوزه اقتصاد است.
جهت دریافت این گزارش می توانید از طریق اسکن QR کد یا با مراجعه به بخش گزارش های مالی و اقتصادی وب سایت بانک 

خاورمیانه، فایل آن را دانلود کنید.

گزارش فصلی تحوالت 
اقتصاد ایران منتشر شد

انســتیتوی مالیه بین المللی اعالم کرد، صادرات نفت ایران در آســتانه دور دوم تحریم های آمریکا علیه تهران در حال کاهش است و اقتصاد این کشور احتماال در سال جاری 
و ســال آینده میالدی رشــد منفی 3 و 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. صادرات نفت خام و میعانات ایران در فاصله ماه های آوریل تا سپتامبر 2۰18، 8۰۰ هزار بشکه در روز 
کاهش یافته است. انستیتوی مالیه بین المللی همچنین گفته، صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه آوریل 2.8 میلیون بشکه بوده در حالی که در ماه سپتامبر 2 میلیون 

بشکه در روز برآورد شده است.
انســتیتوی مالیه بین المللی در گزارش خود در مورد اقتصاد ایران گفته، صادرات نفت ایران باز هم در حال کاهش اســت، هرچند که این کشــور در حال فروش انواع کلیدی 
نفت های خود با تخفیف اســت و از تانکرهای خود برای حمل محموله های انرژی به چین و هند اســتفاده می کند. کشتی داران همچنین شرایط پرداخت سخاوتمندانه ای را از 
ایران دریافت می کنند و در برخی موارد به جای دالر، از ایران یورو و یوان می گیرند. به گفته این موسسه، تجارت تهاتری و نقدی با تشدید تحریم های آمریکا، نقش پررنگ تری 

در معامالت ایران پیدا خواهد کرد.
کشورهای باقی مانده در برجام اعالم کرده اند که مصمم به ایجاد مکانیزم های پرداخت جدید جهت ادامه تجارت با ایران هستند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته، 
برنامه اتحادیه اروپا برای ایجاد یک ساز و کار ویژه جهت دور زدن تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران عمیقا غیرسازنده است. چند دیپلمات اروپایی هم گفته اند، هدف از 
ایجاد یک ساز و کار ویژه یک سیستم تهاتری مشابه آن چیزی است که در دوره جنگ سرد توسط اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گرفت تا نفت ایران بدون جابجایی 
پول با کاالهای اروپایی معاوضه شود. انستیتوی مالیه بین المللی گفته، چنین سیستمی احتماال نخواهد توانست شرکت های بزرگ اروپایی را نسبت به تجارت با ایران متقاعد 

سازد، زیرا آنها از تحریم های آمریکا واهمه دارند.

پیش بینی رشد اقتصادی منفی برای امسال

تضمین کاغذی بانک مرکزی 
برای سپرده های ارزی

بانک مرکزی به منظور تضمین اصل ســرمایه و سود سپرده های ارزی به سپرده گذاران 
ارزی تضمین کاغذی ارائه می دهد.

در راســتای تاکید رییس کل بانک مرکزی به منظور احیای بخش ســپرده های ارزی و 
جذب ارزهای غیر نیاز مردم در قالب ســپرده های ارزی که عمده آن ها به صورت احتکار 
و غیر ایمن نگهداری می شــود و همچنیــن افزایش اعتماد مردم به بانک مرکزی و نظام 
بانکی، برای اولین بار بانک مرکزی در اقدامی تضمین کاغذی برای ســپرده های ارزی را 
در نظر گرفت که اصل سرمایه سپرده های ارزی مردم در بانک ها، سود و بازپرداخت این 

سپرده ها در بانک ها را از سوی بانک مرکزی تضمین می دهد.
عضو هیئت رییسه کمیسون اقتصادی مجلس درباره تضمین کاغذی بانک مرکزی برای 
سپرده های ارزی، گفت: ساختار گذشته سپرده های ارزی مشکل داشت و متاسفانه مردم 
برای تحویل وجوه خود که در قالب این ســپرده ها سرمایه گذاری شده بود با مشکالتی 
مواجه شدند اما در حال حاضر بانک مرکزی با تضمین کاغذی در بحث سپرده های ارزی 
به منظور تضمین اصل سرمایه و سود ساختار جدید و قابل اطمینانی را برای سپرده های 
ارزی ایجاد کرده اســت که می تواند حجم منابع ســپرده ارزی که تا به امروز به بیش از 
1۰ میلیون دالر رســیده را به چندین برابر افزایش دهد و مردم نیز با توجه به جذابیت 
نرخ ها ســود و اطمینان بانک مرکزی می توانند ارزهای خارجی غیر نیاز خود را در قالب 
سپرده سرمایه گذاری و هر زمان که درخواست کردند به صورت اسکناس دریافت کنند.

بــا توجــه به اطالعیه »شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهادار 
و تســویه وجــوه«، کلیــه ارکان بــازار ســرمایه از جملــه تشــکل های 
خــود انتظــام، نهادهــای مالــی، خریــداران واحدهــای صندوق هــای 
 ســرمایه گذاری و ناشــران ملزم به ثبت نام در ســامانه ســجام هستند.
ِســجام )ســامانه جامع اطالعات مشــتریان(  درگاه واحــد خدمات دهی 
بــه تمامــی ارکان بــازار، نهادهــای مالــی، ناشــران و ســرمایه گذاران 
حقیقــی و حقوقــی اســت و مطابــق بــا اطالعیه اشــاره شــده، فعاالن 
 بــازار ســرمایه، 6 ماه جهــت ثبت نــام در این ســامانه، فرصــت دارند.

1- پــس از گذشــت 6 مــاه تقویمی از تاریــخ صدور ایــن اطالعیه هیچ 
شــخص حقیقـــی و حقـوقـــی نمی تواند بدون ثبت نام در این ســامانه، 
در بازار ســرمایه خدماتــی از قبیل خرید و فــروش اوراق بهادار و صدور و 
 ابطــال واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذاری و ... را دریافــت نمایند.

2- از تاریــخ صدور این اطالعیــه ارائه کلیه خدمات به اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی جدید در بازار ســرمایه از جمله  صدور کــد معامالتی در کلیه 
بــورس ها، صــدور واحدهــای صندوق های ســرمایه گذاری، صــدور کد 
 ســبدگردانی و ... صرفا پس از ثبت نام در این سامانه امکان پذیر خواهد بود.
3- نحوه مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب جهت احراز هویت ظرف 1 ماه آینده از 
 طریق صدور اطالعیه و ارسال پیامک به استحضار ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

با توجه به اطالعیه فوق، مشتریان محترم صندوق سرمایه گذاری افق بانک 
 QR خاورمیانه و همچنین سهامدارن محترم بانک می توانند از طریق اسکن

کد باال در سامانه ِسجام ثبت نام کنند.

 در این اطالعیه موارد زیر تاکید شده است:

October 2018  |  ۱۳۹۷ آفتاب خاورمیانه  |  شماره ۱۷  |  آبان

اخبار

الزام فعاالن بازار سرمایه ایران، 
به ثبت نام در سامانه ِسجام

8862میدان ونک، خیابان شهید خدامی، تقاطع خیابان آفتاب، شماره 1۰۰1118آفتابتهران 375۰

86۰8خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، نبش خیابان یازدهم، شماره 1۰۰258نوبختتهران 97۰3

2275خیابان شهید باهنر، بعد از سه راه یاسر، شماره 1۰۰3299نیاورانتهران 9398

2239 خیابان شهید فیاضی، خیابان شهید آقابزرگی، نبش بن بست بیژن، شماره 1۰۰433الهیهتهران ۰991

8856شهرک قدس، خیابان ایران زمین، شماره 1۰۰522۰2مهستانتهران 1656

2238خیابان سعادت آباد، میدان سرلشکر شهید طهرانی مقدم، نبش کوچه هفتم، شماره 1۰۰686سعادت آبادتهران 2938

8872خیابان احمد قصیر، نبش خیابان پنجم، شماره 1۰۰72بخارستتهران 9925

2242خیابان ولنجک، انتهای خیابان سیزدهم، تقاطع خیابان ثاراله، شماره 1۰۰82زعفرانیهتهران 4782

86۰8خیابان شهید دستگردي، بین بلوار نلسون ماندال و خیابان ولي عصر، شماره 1۰۰9277ظفرتهران 2385

3664-۰31میدان فیض، نبش خیابان میر، شماره 3۰۰15اصفهاناصفهان 4683

3327-۰41شهرک ولی عصر، فلکه رودکی، خیابان رودکی، نبش کوچه سحر، شماره 45۰156۰تبریزتبریز 26۰5

3626-۰71   بلوار ستارخان، تقاطع خیابان عفیف آباد، شماره 72۰1127شیرازشیراز 88۰7

3765-۰51بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و چهارراه گلریز، شماره 85۰148مشهدمشهد 6222

3325-۰45خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری اداری الدوز پاسارگاد، طبقه هفتم، واحد 485176اردبیلاردبیل 87۰1

3286-۰26میدان امام حسین، بلوار چمران، مجتمع اداري البرز بِل سنتر، طبقه سوم، واحد 62413۰2کرجکرج 73۰۰

4135 3248-۰34بلوار جمهوری اسالمی، بازار موبایل ایران 3، طبقه پنجم، واحد 8۰۰15۰7کرمانکرمان

بانک خاورمیانه عالوه بر ارائه تمامی خدمات یک بانک تجاری، سایر خدمات حوزه بازار پول و سرمایه را به صورت مستقیم و 
یا از طریق شرکت های زیرمجموعه یا وابسته با رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس 

و اوراق بهادار فراهم کرده است.

ســاعت کاری شــعبه های بانــک خاورمیانــه در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت۰۰ :۸ الــی ۱۶:۳۰ و در روزهــای پنج شــنبه از ســاعت ۸:۰۰ 
ــی ۱۳:۰۰ می باشــد. ال

 ۸۶۰۸ تهران، خیابان شهید دستگردی، بین بلوار نلسون ماندال و خیابان ولی عصر، شماره ۲۷۷   تلفن: ۰۹۱۹

4۱۲۶ تلفن:۱۰۰۰ تهران، میدان آرژانتین،  خیابان احمد قصیر)بخارست(،  نبش کوچه نهم،   برج بخارست،   طبقه دوم

  4۱۳۶ تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، خیابان ششم، شماره ۷   تلفن: ۳۰۰۰

یازدهم، شماره

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه 

تلفنآدرسکدشعبهشهر

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
4۳۶۵ تلفن:۷۰۰۰



هوای هوا را داشته باشیم ...


