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«ابتکار» آثار و پیامدهای حذف دالر از مراودات تجاری را بررسی میکند

هزاران میلیارد تومان سود ارزی
دولت کجا میرود؟

با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از  ۱۴میلیارد دالر
پیشبینی شده برای پرداخت واردات کاالهای
اساسی ،مابهالتفاوتی تا مرز  ۶۰هزار میلیارد
تومان برای دولت ایجاد میشود که هنوز
راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن
مشخص نیست؛ فقط گفتهشده که به مردم
برمیگردد.
به گزارش ایسنا ،با توجه به تغییر مسیری
که دولت در نظر دارد تا برای تأمین کاالهای
اساسی در پیش بگیرد ،ارز  ۴۲۰۰تومانی که
از سال گذشته برای تأمین کاالهای اساسی
پرداخت میشد احتماال ً به زودی از  ۲۵گروه
کاال حذف میشود و در این حالت تأمین منابع
برای این اقالم با نرخ ارز از سامانه نیما که
در حال حاضر برای هر دالر به  ۸,۵۰۰تومان
و باالتر میرسد انجام خواهد شد؛ ازاینرو
اختالف حدود  ۶۰هزار میلیاردی از مابهالتفاوت
 ۱۴میلیارد دالری پیشبینی شده در بودجه
امسال نصیب دولت میشود که تاکنون اعالم
مشخصی درباره نحوه استفاده از آن وجود
نداشته است.
این در حالی است که با افزایش قیمت
ارز برای واردات کاالهای اساسی بهطور حتم
قیمتها در بازار افزایش مییابد و موجب
فشار بر معیشت مردم خواهد شد؛ این
موضوعی است که مسئوالن دولتی نیز آن را
تائید کردهاند.
به گفته نوبخت ،رئیس سازمان برنامهوبودجه
قرار است مابهالتفاوت به نحو دیگری به زندگی
مردم برگردد ،ولی در مورد اینکه چگونه پول
بار دیگر به جامعه تزریق شود توافقی انجام
نشده است .حذف ارز یارانهای که تاکنون
به واردکنندگان داده میشد ،جدی به نظر
میرسد و اخیرا ً پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی به
گوشت قطع شده است .اما سازوکار ادامه
روند تأمین ارز کاالی اساسی و بهطور خاص
چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار
دارد به مردم برمیگردد مشخص نیست و
موردی که فعال ً بهصورت علنی اعالم شده،
شاید رقم چند هزار میلیاردی که ایجاد میشود
از کانال کوپنیکردن کاالهای اساسی در اختیار
مردم قرار گیرد که آنهم باز مشخص نیست
که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه مربوط
به ارز ترجیحی است یا خیر.
جریان نحوه خرج منابع حاصل از حذف ارز
ترجیحی در حالی مورد اهمیت قرار میگیرد
که پیش از این نیز دولت در سال گذشته
اقدام به حذف ارز یارانهای برای پتروشیمیها
کرد و مابهالتفاوت نرخ  ۴,۲۰۰تومان و ارز
نیمایی در مورد خوراک پتروشیمیها رقم
قابلتوجهی را در اختیار آن قرار داد ،ولی
آنچه که اتفاق افتاد این بود که با وجود اصرار
مسئوالن مبنیبر اینکه این منابع را برای
حمایت از معیشت مردم به آنها برخواهند
گرداند تنها به توزیع یک بسته حمایتی
در قالب سبد کاالیی برای برخی از اقشار و
همچنین واریز یک  ۲۰۰هزارتومان به حساب
کارکنان دولت محدود شد.
یکی از مهمترین مسئلهها در زمان حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی از کاالهای اساسی ،مربوط
به نحو ه استفاده و برگشت آن به مردم است.
واضح آن است که توزیع بستههای حمایتی
نمیتواند چندان راهگشای فشاری باشد که در
نتیجه افزایش قیمت ارز اتفاق میافتد.
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مدیرعامل اسبق بانک صادرات:

تجارت بدون دالر

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
طرحی را بهمنظور حذف دالر از معامالت بینالمللی
در مجلس تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم
کردند و با مطرح شدن این موضوع نظرات متعدد
کارشناسان روانه شد .بسیاری از صاحبنظران
حذف دالر از معامالت بینالمللی را اقدامی عجوالنه
میدانند که میتواند به ضرر کشور تمام شود .در
مقابل اما عدهای دیگر معتقدند این اقدام تاثیر
چندانی در اقتصاد نخواهد گذاشت.
ابراهیم نکو ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نهم و کارشناس مسائل اقتصادی طرح حذف
دالر به شکل دوفوریتی را دارای ایراداتی میداند و
دراینباره به «ابتکار» میگوید :نوع طرح حذف دالر
از معامالت تجاری کشور به صورت دوفوریتی در
مجلس دارای اشکاالتی است که باید به آن توجه
شود .من معتقدم اینگونه طرحها قبل از اینکه به
نفع ما باشد به زیان اقتصاد ما که ستون فقرات آن
دارای اشکال است تمام خواهد شد .این طرحها حتی
نباید به صورت یک فوریتی هم مطرح شود.
وی میافزاید :اگر این جریان به شکل عادی در
کمیسیونهای مربوطه عنوان شود و با پختگی
کامل و در نظر گرفتن تمامی جوانب تصویب شود،
میتواند به نفع اقتصاد باشد .واقعیت را نمیتوان
انکار کرد .با این شرایط اگر این طرح تصویب شود
قبل از اینکه به نفع اقتصاد ایران باشد آن را با زیان
روبهرو خواهد کرد.
نکو در ادامه ایرادات این طرح را بررسی میکند
و درخصوص آن میگوید :همانطور که قبال اشاره
کردم فوریت طرح دارای ایراد است .به عنوان نمونه
این طرح باید در اسرع وقت به مجلس برگردد و
دولت نظرش را با عجله مطرح کند .در این مسئله
مهم خیلی از سطوح اقتصاد ما با بحث دالر گره
خورده است و دولت هم اگر بخواهد همراهی
کند ،تصویب این طرح عجوالنه میشود و قطعا
خروجی مثبتی نخواهد داشت .ما در گذشته هم
طرحهای مشابه این را داشتهایم که کار شدند اما
ابزار و امکانات الزم برای آن منظور نشد و در نهایت
موفقیت چندانی را به همراه نداشت .به عنوان مثال
میتوان به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی میگوید :موضوع دیگری
که باید به آن توجه شود این است که آیا ما میتوانیم
با فوریت ،ارز تمامی مراودات اقتصادیمان را در
کوتاهمدت تبدیل به سایر ارزهای خارجی کنیم و دالر
را در این سطح وسیع از معامالت تجاری جمعآوری
کنیم یا خیر؟ از سوی دیگر ما در سطح وسیعی از
جامعه شاهد هستیم که افراد چه واردکنندگان و چه
صادرکنندگان با این ارز بیش از ارزهای دیگر انس
گرفتهاند و جمعآوری آن قدری مشکل است.
نکو با اشاره به هزینهبر بودن این اقدام در شرایط
کنونی اقتصاد ایران میگوید :نکته دیگر دراینباره
این است که آیا ارزش این کار درصورتی که بخواهیم
دالر را به ارزهای دیگر تبدیل کنیم برای ما بهصرفه
خواهد بود یا خیر؟ ما اگر بخواهیم با یورو معامالتی
را انجام دهیم ،کشورهایی که کاالهای خود را با
دالر تهیه کردهاند در تبدیل آن به ارز جدید متضرر
نمیشوند و این تبدیل به ضرر ما خواهد بود .برخی
از کشورها ارزش پولیشان در مقابل دالر مخدوش
است و تبدیل این ارز در معامالت را قطعا محاسبه
میکنند و مابهالتفاوت را از ما خواهان میشوند و به
عبارت دیگر تبدیل دالر به ارزی دیگر نوعی هزینه
اضافی برای ما خواهد بود.
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ن اقدام نمیتواند
اخیرا آمریکا طی اقدامی مغرضانه سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .به اعتقاد برخی از کارشناسان ای 
تاثیری بر اقتصاد کشور ما بگذارد .اما در راستای این ماجرا برخی از راهحلها از سوی مسئوالن برای مقابله با این عمل ارائه شد که حذف دالر از
معامالت بینالمللی یکی از این راهکارها بود.

ابراهیم نکو :ما
طرحهایمشابه
این را داشتهایم
که کار شدند اما
ابزار و امکانات
الزم برای آن
منظور نشد و در
نهایتموفقیت
چندانی را به
همراه نداشت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به
حفظ سلطه دالر در اقتصاد دنیا میگوید :ریال ما
دچار لرزه شده است و نمیتواند در برابر ارزهای
دیگر خودنمایی کند .من معتقدم که در حال حاضر
نباید دست به این اقدام زد .در گذشته بسیاری از
کشورها خواستار حذف دالر از تجارات خود بودند اما
در عمل نتوانستند دالر را از سفره معامالت تجاری
خود حذف کنند و همچنان دالر سلطه اقتصادی
خود را حفظ کرده است.
نکو با بیان اینکه درصورت حذف دالر ،روابط
ما با دیگر کشورها کمی تغییر پیدا خواهد کرد،
میافزاید :به عنوان مثال اگر بخواهیم با کشور
عراق روابط اقتصادی داشته باشیم ،چون دالر به
عنوان یک ارز مهم در این کشورها مبادله میشود
و در اقتصاد آنها نقشآفرینی میکند ،کمی دچار
تغییر خواهیم شد .نمیتوان بهطور کامل گفت
چون ما دالر را قبول نداریم پس آنها هم نباید قبول
داشته باشند .همانطور که اشاره کردم اقتصاد این
کشورها آلوده به دالر است .در محاسبات مالی و
تجاری با کشور ما مسلما زیان حذف دالر متوجه
حال ما خواهد شد.
حذف دالر از معامالت تجاری
یک بحث قدیمی است
مجید شاکری ،تحلیلگر اقتصادی حذف دالر
از معامالت خارجی را یک عملکرد از سوی
صاحبنظران برای مقابله با آمریکا میداند و

دراینباره به «ابتکار» میگوید :حذف دالر از جمله
تصمیماتی است که مجموعه کارشناسان برای
مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا مد نظر قرار
دادهاند .اما باید بدانیم که ما با یک یا دو عمل
م بلکه باید در این
نمیتوانیم به مقصودمان برسی 
شرایط مجموعه راهکارهایی که میشود به هدف
رسید را با یکدیگر دنبال کنیم.
وی میافزاید :ما با توجه به شرایطی که در کشور
وجود دارد میتوانیم روابطی را با کشورهای همسایه
ایجاد کنیم ،در آنصورت هم کاری با دالر نداریم و با
توافقها بین چند کشور با پول ملی خودمان یا عنصر
دیگری روابط را مدیریت کنیم.
شاکری با اشاره به قدیمی بودن بحث حذف
دالر و پایان سلطه اقتصادی آمریکا میگوید :بحث
دالر و کاهش سلطه آن یک بحث قدیمی است و
شاید بتوانیم بگوییم که مساوی با فروپاشی سلطه
اقتصادی آمریکا در جهان است .این خواسته
بسیاری از کشورها است و در بسیاری از موارد تا
یک جایی هم پیش میروند اما به دلیل ارتباطی
که میخواهند با آمریکا برقرار کنند مسیر را تا انتها
نمیروند و در بین راه دچار سستی میشوند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه از امکان تاثیرگذاری
این ماجرا در کوتاهمدت میگوید :اگر قرار باشد که
در ایران دالر از معامالت بینالمللی حذف شود
ممکن است که برای کوتاهمدت و تا زمانی که این
ماجرا شکل بگیرد و بهصورت یک سیستم درآید

مشکالتی به وجود بیاورد و برخی از کشورها همکاری
الزم را نداشته باشند.
حذف دالر یک هزینه تبدیل اضافی است
مسعود دانشمند ،کارشناس مسائل اقتصادی نیز
معتقد است که حذف دالر تاثیر مثبت و یا منفی بر
اقتصاد ما نخواهد گذاشت و دراینباره به «ابتکار»
میگوید :حذف دالر از معامالت بینالمللی ما خیلی
پیامد منفی و یا مثبت خاصی نخواهد داشت .اگر
دالر را از معامالت تجاری خود حذف کنیم به عنوان
مثال باید در مقابل یورو را جایگزین کنیم .اما این
کار اشکاالتی دارد و آنهم این است که برخی از
کاالها بورسشان دالر است .به عنوان مثال ما باید
نفت را به دالر بفروشیم ،از طرفی دیگر اگر بخواهیم
گندم ،روغن و شکر را از بازار بخریم هم باید به دالر
بخریم .بنابراین ما برخی از کاالها را به دالر خرید و
فروش میکنیم و در آنصورت برای نگهداری باید
آن را به یورو تبدیلکنیم و پس از آن برای خرید
دوباره یورو را تبدیل به دالر کنیم .تمام این ماجرا
یک هزینه را برای ما اعمال میکند و نتیج ه دیگری
نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه
روابط تجاری ما با کشورهای دیگر تغییری پیدا
نخواهد کرد ،میافزاید :جریان حذف دالر در روابط
ما با کشورهای دیگر هیچ تاثیری نخواهد داشت.
پول ،پول است و این اقدام تنها یک ژست به حساب
میآید و تفاوتی را ایجاد نمیکند.

بازدید رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از مناط ق سیلزده استان لرستان

یادداشت
علی صالحینژاد*
تاثیرگذاری در حفظ جایگاه شرکتها و گسترش
پرتفوی آنها در صنعت بیمه و نیز فرهنگسازی در
این عرصه ،شبکه پویا و توانمندی از نمایندگان
فروش را میطلبد که بتوانند گامهای موثری
را در جهت ایجاد آینده روشن و درخشان
اقتصادی بردارند.
همچنین ،افزایش سهم بیمههای بازرگانی
در سیاستهای دولت و مجلس در برنامه ششم
توسعه ،و نیز توسعه ضریب نفوذ و فرهنگ بیمه در
سیاستهای اخیر بیمه مرکزی ایران ،لزوم توجه و تقویت شبکه فروش
را در شرکتهای بیمه مورد تاکید قرار میدهد .هرچند که شبکه مویرگی
نمایندگان در سراسر کشور ،رشد نفوذ بیمه را سرعت بخشیده و به
جرئت میتوان گفت که نفوذ کنونی فرهنگ بیمه ،حاصل توسعه شبکه
فروش است.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی روز
پنجشنبه  22فروردین ماه که به منظور ارزیابی و بررسی چگونگی
مشارکت و همراهی شبکه بانکی در جبران خسارتهای وارده به
هموطنان آسیبدیده حادثه سیل اخیر ،به استان لرستان سفر
کرد ،ضمن دلجویی از مردم ،از همراهی کامل شبکه بانکی تا
بهبود شرایط هموطنان خسارت دیده از سیل خبر داد.
کوروش پرویزیان ،رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان به همراه چقارزدی،
مدیرعامل بانک سپه و کریمی ،عضو هیئت مدیره بانک ملی

و اعضای هیئت مدیره بانکهای دیگر به استان لرستان سفر
کرده و حین بازدید از منطقه سیلزده شهرستان پلدختر در
توگو با حجت االسالم والمسلمین معزی ،نماینده ولی
گف 
فقیه در هالل احمر ،ضمن تشریح اقدامات شبکه بانکی ،بر
آمادگی کامل نظام بانکی برای کمک به هموطنان سیلزده
تاکید کرد.
گفتنی است در این سفر خسروانی ،عضو هیئت مدیره و
خلیلپور ،مدیر امور شعب بانک پارسیان نیز مدیرعامل بانک
پارسیان را همراهی کردند.

یک کارشناس بانکی معتقد است که دادن
پول از سوی بانک مرکزی به بانکها سم مهلک
است و این موضوع نشاندهنده ضعف نظارتی
بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا ،احمد حاتمییزد با بیان
اینکه نرخ سود بانکی مانند هر نرخ دیگری بر
اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود ،اظهار
کرد :در این زمینه عرضهکنندگان بانکها و
متقاضی هم مردم ،صنایع ،سیلزدگان ،بخش
کشاورزی و… هستند و طبیعتا ً اگر متقاضی
زیاد باشد ،نرخ نیز باال میرود.
وی با بیان اینکه بانکها در نهایت روشی
برای دورزدن نرخهای دستوری سود بانکی
پیدا میکنند ،تصریح کرد :در حال حاضر نرخ
سود تسهیالت بانکی  ۱۸درصد است ،اما همه
بانکها با راهکارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲
درصد افزایش میدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ
سود سپرده ارائهشده از سوی بانکها به
سپردهگذاران نیز گفت :این دو با هم در ارتباط
هستند و با توجه به اینکه بانکها به دنبال
جذب سپرده از مردم هستند ،مقررات را زیر
پا میگذارند و سودهای باالتری را به مردم
پرداخت میکنند.
حاتمییزد با بیان اینکه معموال ً بانکها
ضعیفتر نرخ سودهای باالتری را به مشتریان
میدهند ،تصریح کرد :این بانکها در نهایت
قادر به پرداخت سودهای اعالمشده نیستند و
برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک
مرکزی هزینه میکنند.
وی با بیان اینکه ماندهحساب بانکها نزد
بانک مرکزی منفی است ،اظهار کرد :مجموع
بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال حاضر
حدود  ۱۶۰هزار میلیارد تومان است که بیانگر
کسری نقدینگی بانکهاست و نشان میدهد
که درآمد بانکها از محل تسهیالت ،پاسخگوی
پرداخت این سودها نیست.
حاتمییزد با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به
این بانکها پول ندهند ورشکسته میشوند،
گفت :دادن این پول از سوی بانک مرکزی
سم مهلک و به معنای خلق پول است ،چراکه
بانک مرکزی باید برای پرداخت این پولها،
پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم
 ۴۰درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی
امسال خواهد بود.
وی ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی
این اتفاقات دانست و تصریح کرد :در هر جای
دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت
یا به پرداختهای خود عمل کند ،بانک مرکزی
فعالیتهای آن را محدود میکند .بانک مرکزی
در ایران نیز باید این بانکها را وادار کند که به
هر شکلی که میتوانند چه از طریق مذاکره،
چه از طریق تملیک وثایق و اقدامات قانونی،
طلبهایشان را وصول کنند .بانک مرکزی
اقدامات قاطعانهای را انجام نداد ،چراکه
کمترین اقدامی که میتوانست در این زمینه
انجام دهد تغییر مدیریتی در این بانکها بود.
حاتمییزد با بیان اینکه البته ماندهحساب
همه بانکها با بانک مرکزی منفی نیست
گفت :اگر بانکی درآمد داشته باشد و بتواند
نرخ سود را از محل درآمد خود تأمین کند ،هیچ
مشکلی ندارد که نرخ سود باالتری بدهد ،اما
اگر بانک این توانایی را ندارد ،در واقع دارد خطا
میکند و این خطا به ضرر مردم تمام میشود.

توانمندسازی شبکه فروش؛ الزمه توسعه سازمان
همانطور که میدانیم ،در حرفههای ارائه خدمات ،همچون شرکتهای
بیمه ،رمز موفقیت تا حد زیادی وابسته به خطمقدم یا شبکه فروش
است که متاسفانه برخی نگاههای سنتی نسبت به نمایندگان بیمه ،این
بخش را به عنوان بخشی جدا از صنعت بیمه در نظر گرفته و نفوذ چنین
نگاهی در شبکه فروش ،باعثشده آنها نیز خود را بخشی از شرکت
متبوعشان ندانند که چنین نگرشی در صنعت بیمه ،تبعات خاص خود
را به همراه دارد.
امروزه ،شبکه فروش بهعنوان اهرم بازاریابی و بازوی اجرایی صنعت
بیمه از اهمیت بسیاری در موفقیت این صنعت برخوردار است و در
نقطه تماس با مشتری ،جایی که در ارتباطات چهره به چهره اطالعات
مبادله میشود ،میتواند با دریافت بازخورد از سوی مشتری ،عاملی در
ت بهتر و مناسبتر باشد.
جهت ارائه خدما ِ
جمله معروف «بیمه فروختنی است نه خریدنی» موید این امر است
که شبکه فروش با اهمیتی دوچندان ،به لحاظ ویژگیهای خاص بازاریابی
خدمات ،یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت صنعت بیمه است.

از سوی دیگر ،تاثیرگذاری فراوان شبکه فروش به عنوان یک نقطه
استراتژیک در موفقیت صنعت بیمه ،نمایانگر آن است که شبکه فروش
به فعالیتهای زیربنایی مشغولاند .آنها با کسانی سروکار دارند که
اطالعات درست و کاملی از خدمات بیمه ندارند و برای رفع نیازهای
بیمهای خود باید توسط این شبکه توجیه شوند و از آنجا که این اطالعات
توسط نماینده یا کارگزار شرکت بیمه ارائه میشوند بدیهی است که
فروشنده ،باید دارای آگاهی کافی باشد .بنابراین ،ارائه آموزش مناسب،
باکیفیت و مداوم ،توجه به نیازسنجی بیمهای برای مشتریان و آشنایی
با شیوههای نوین فروش بیمهنامه ازجمله مسائل اصلی است که شرکت
بیمه باید زمینه مهارتآموزی آن را برای شبکه فروش خود ،مهیا سازد و
در این راستا برنامههای عملیاتی واحدهای ستادی سازمان در سال جدید
شکل گرفته است.
اگر شرکتهای بیمه و شبکههای فروش ،خود را اعضای یک
خانواده بدانند و نسبت به یکدیگر احساس بیگانگی نکنند،
بسیاری از مشکالت پیشِروی شبکه فروش مرتفع میشود؛ چراکه

نمایندگان ،کارکنان و مدیران شرکت ،همهباهم در یک مسیر
و برای نیل به یک هدف میکوشند .با چنین نگاهی ،آموزش،
تداوم و استمرار آن ،جایگاه خود را خواهد یافت و بازدهی و سود
بیشتر را برای نمایندگان و شرکت بیمه به ارمغان خواهد آورد.
همکاران بیمه ملت در شبکه فروش ،به لحاظ عالقه و وفاداری به شرکت
و تداوم حسن همکاری ،همواره برای دستیابی به اهداف بیمه ملت،
کوشیدهاند و بر ماست که با درک منطقی شرایط کنونی ،تالش برای
حل مشکالت آنان ،پاسخگویی بر مبنای علوم روز بازاریابی ،مدیریت
رفتار مناسب سازمانی و مدیریت ریسک و اکچوئری ،نسبت به ارتقای
توانمندی نمایندگان در بازار ،اقدامات الزم را به عمل آوریم.
بیمه ملت با توکل به ایزد منان در کنار تکتک اعضای شبکه فروش و با
کولهباری از تجربه سالها حضور در صنعت بیمه ،میکوشد تا در جهت
رشد و تعالی صنعت بیمه در کشور و گسترش حوزه عملکرد این صنعت
فراتر از مرزهای ملی ،نقش بسزایی را ایفا کند.
*مدیرعامل بیمه ملت

