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اخبار

حرکت ،خدمتی جدید
از بانک رفاه کارگران برای
مشتریان حقیقی و حقوقی

بانک رفاه کارگران از اجرای طرح حرکت خبر
داد.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان
آنان ،جامعه هدف تسهیالت طرح حرکت
را تشکیل میدهند .مدت سپردهگذاری به
منظور بهرهمندی از تسهیالت در قالب عقد
مرابحه در طرح حرکت در دو بازه زمانی  6و
 9ماه امکانپذیر است و نرخ سود تسهیالت
نیز بر اساس ضرایب ایجاد میانگین حساب به
صورت نرخ ترجیحی بین  1تا  17درصد و مدت
بازپرداخت تسهیالت نیز بین  12تا  36ماه است.
الزم به ذکر است ،مشتریان بانک رفاه کارگران
میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره این
طرح به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه
و یا با مراکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) با
شماره  021-8525تماس حاصل کنند.

اخبار

« ابتکار» آثار ناشی از احیای برجام بر اقتصاد را بررسی کرد

بیمه البرز از طرح جامع
بیمه تکمیلی خادمان سالمت
رونمایی کرد

برای نخستین بار در کشور بیمه البرز از طرح
جامع بیمه تکمیلی خادمان سالمت رونمایی
کرد.
به همت و ابتکار شرکت بیمه البرز،
طرح جامع پوشش بیمه درمان تکمیلی با
عنوان طرح بیمه تکمیلی خادمان سالمت
برای نخستین بار در کشور رونمایی شد.
در آیین رونمایی از طرح مبتکرانه این شرکت با
عنوان طرح بیمه تکمیلی خادمان سالمت که با
حضور مجید بهزادپور ،رییس کل بیمه مرکزی،
محسن پورکیانی ،مدیرعامل و مجید علی پناهی،
رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز و رییس
سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد ،رییس
کل بیمه مرکزی ،اعالم کرد :با تدبیر و پیشگامی
بیمه البرز برای نخستین بار تمامی خادمان
سالمت تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه
البرز قرار گرفتند که این ابتکار بیمه البرز شایسته
قدردانی است .وی افزود :این طرح مبتکرانه بیمه
البرز گام بسیار خوبی است تا درسایر مشاغل و
کارگاه ها و واحدهای کوچک که کارکنان کم تر از
 50نفر دارند ،اجرا شود.
وی با قدردانی از مدیرعامل بیمه البرز به خاطر
ارایه طرح ابتکاری جامع بیمه درمان تکمیلی
خادمان سالمت ،اظهار داشت :بر اساس این
طرح حدود  900هزار نفر از خادمان سالمت
که در مراکز کوچک درمانی و حوزه سالمت
فعالیت می کنند و همچنین خانواده هایشان
تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه
البرز قرار می گیرند .در آیین رونمایی از طرح
بیمه تکمیلی خادمان سالمت همچنین رییس
سازمان نظام پزشکی کشور و رییس صندوق
تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور از
شرکت بیمه البرز به خاطر ارایه این طرح ابتکاری
قدردانی کردند .بر اساس طرح بیمه تکمیلی
خادمان سالمت ،شرکت بیمه البرز افرادی را
که در عرصه های مختلف حوزه سالمت نظیر
شرکتهای دانش بنیان دارویی و تجهیزات
پزشکی ،کلینیکها ،درمانگاهها ،آزمایشگاهها و
داروخانه ها فعالیت می کنند ،تحت پوشش
بیمه درمان تکمیلی قرار میدهد.
بر این اساس ،امکان تحت پوشش قرار گرفتن
افراد در گروههای کمتر از  50نفر ،طرح های
متنوع با انواع پوششها و قیمت ویژه از جمله
مزایای طرح بیمه تکمیلی خادمان سالمت
شرکت بیمه البرز است.
این گزارش حاکی است ،آیین رونمایی از این
طرح جامع بیمه تکمیلی خادمان سالمت در روز
دوشنبه مورخ  1401/5/24در محل سالن همایش
سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.

بازاروسرمایه
بهمن سوری دبیر کارگروه شبکه
فروش و بازاریابی سندیکای بیمه
گران ایران شد

اقتصاد در جستجوی آرامش

ن روزها امیدواریها برای به نتیجه رسیدن
ای 
مذاکرات افزایش یافته و همین مسئله اقتصاد ایران
را با خود همراه کرده است .بازار ارز ،سکه و طال
اولین بخشهایی هستند که با انتشار خبرهای مثبت
از سوی وین تغییر مسیر دادهاند .این در حالی است
که بازار خودرو نیز با سیگنالهای مثبت همراه شده
و بر اساس خبرها برخی خودروها با افت اندکی
روبهرو بودند .آنطور که گفته میشود عالوه بر
عقبگرد قیمت خودرو ،خریداران هم از بازار خودرو
کنار کشیدند و منتظر نتایج برجام ماندهاند.
سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و
فروشندگان خودرو در گفتوگو با ایسنا در رابطه با
آخرین وضعیت بازار خودرو و تاثیر اخبار مذاکرات
برجام بر این بازار ،اظهار کرد« :طی دوماه الی دو
ماه و نیم گذشته ،قیمتها در بازار با ثبات همراه
بوده است .طی چند روز اخیر نیز که صحبتهایی
پیرامون مذاکرات برجامی مثبت بوده و اخبار مثبت
از مذاکرات گزارش شده است ،مشتری عقبنشینی
کرده و منتظر است تا در آینده چه اتفاقی خواهد
افتاد .در این شرایط مشتریان خرید انجام
نمیدهند».
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران خاطرنشان کرد« :طی دو ماه و نیم اخیر
قیمت اکثر محصوالت ریزشی بوده است .بطور مثال
محصوالت سایپا در این مدت دو تا چهار میلیون
کاهش یافته یا محصوالت پرفروش ایرانخودرو
(سمند ،۲۰۶ ،پارس و )...عالوه بر این کاهش دو
تا پنج میلیون تومانی دو ماه اخیر ،از ابتدای هفته
کاهش قیمت بیشتری داشته است .در یک ماه
گذشته پژو  ۲۰۷اتوماتیک حدود  ۸۰الی  ۸۵میلیون
تومان ریزش قیمت داشته است؛ چرا که عرضه این
محصول در مقطعی افزایش پیدا کرد با توجه به
اینکه خریدار در بازار کم است».
همانطور که اشاره شد بازار طال و سکه نیز تحت
تاثیر اخبار و سیگنالهای مخابرهشده قرار دارد
و معاملهگران چشمانتظار مشخص شدن نتیجه
مذاکرات هستند .البته روز سهشنبه بازار ارز ،طال و
سکه در مسیر نوسان قرار گرفت .بر اساس گزارشی
از تجارتنیوز دالر روز گذشته در بازار آزاد بر اساس
گزارش بعضی کانالهای تلگرامی ،بر خالف روز
دوشنبه روند افزایشی داشت و به کانال  ۳۰هزار
تومان بازگشت .از روهای پایانی هفته گذشته تا
روز گذشته ،نرخ دالر کاهشی بود .روز دوشنبه نیز
روند نزولی قیمت دالر ادامه داشت و دالر پس از
مدتها به کانال  ۲۹هزار تومان بازگشت .اما به
نظر میرسد پاسخ مشروط ایران به متن پیشنهادی
اتحادیه اروپا و عدم واکنش صریح طرف اروپایی به
این پاسخ ،ابهامات بازار را نسبت به آینده افزایش
داده ،در نتیجه روند نرخ ارز معکوس شده است.
ارز آمریکایی در لحظه تنظیم این گزارش در روز

چالشهای صنایع کوچک و متوسط

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

هادی حقشناس میگوید :نباید آن را فراموش کنیم این است که همه مشکالت اقتصاد ایران ناشی از تحریمها و اخالل خارجی نیست و متاسفانه بهرهوری
در اقتصاد ایران بسیار پایین است.

بهمن سوری سرپرست معاونت فنی بیمههای
اشخاص و مسئولیت شرکت بیمه تجارتنو
برای پنجمین سال پیاپی با کسب اکثریت آراء
به عنوان دبیر کارگروه شبکه فروش و بازاریابی
سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

برگزاری جشنواره ارمغان مهر
بیمههای زندگی کوثر

با فروش نفت با
توجه به قیمت
کنونی آن یک
درآمد قابل
توج های وارد
چرخه ایران
خواهد شد و
این درآمد حتما
یک اثر بزرگ
بر اقتصاد ایران
خواهد گذاشت
سهشنبه به حدود  ۳۰,۱۸۰تومان رسید و معامالت
غیرقانونی دالر فردایی نیز روند افزایشی داشت.
احیای برجام آرامشی را در اقتصاد به وجود میآورد
ایجاد نوسان در بازارهای مختلف و انتظار برای
مشخص شدن نتیجه برجام ،اقتصاد را در حالت
انتظار قرار داده است و حاال مهمترین پرسشی که
مطرح میشود این است که پس از برجام تا چه
اندازه میتوان انتظار ایجاد آرامش در بازار مسکن
را داشت؟ هادی حقشناس ،کارشناس مسائل
اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» گفت :احیای
برجام به شکل مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران را
تحت تاثیر قرار میدهد .اثر مستقیم احیای برجام این
خواهد بود که مجاز خواهیم بود نفتمان را مستقیم
بفروشیم و از طرفی دیگر نیز میتوانیم پول حاصل
از فروش نفتمان را به صورت مستقیم دریافت
کنیم .این موضوع درخصوص پتروشیمی و صادرات

غیرنفتی نیز مطرح است .بنابراین طبیعی است که
در صورت احیای برجام و رفع تحریمها یک آرامش
ایجاد شود چراکه با فروش نفت با توجه به قیمت
کنونی آن یک درآمد قابل توجهای وارد چرخه ایران
خواهد شد و این درآمد حتما یک اثر بزرگ بر اقتصاد
ایران خواهد گذاشت .پس اثر مستقیم آن فروش
کاالها و دریافت پول آنها خواهد بود که تحریمها در
سالهای اخیر مانع از این روند شده بودند .وی با
اشاره به آثار غیرمستقیم احیای برجام ادامه داد :آثار
غیرمستقیم احیای برجام جذب سرمایهگذاریهای
خارجی است .اقتصادی به بزرگی ایران با توجه به
جذابیت بخشهای مختلف آن میتواند زمینه جذب
سرمایهگذار را فراهم کند .اقتصاد ایران جذابیتهای
فراوانی دارد و احیای برجام منجربه این میشود که
روند سرمایهگذاری راحتتر صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از

صحبتهایش به برخی از چالشهای داخلی اشاره
کرد و گفت :نکته مهمی که نباید آن را فراموش
کنیم این است که همه مشکالت اقتصاد ایران ناشی
از تحریمها و اخالل خارجی نیست و متاسفانه
بهرهوری در اقتصاد ایران بسیار پایین است .ما
مشکالت مدیریتی در داخل داریم و این مسائل
چالشهایی را به وجود میآورد ،لذا در کنار احیای
برجام ما باید به مدیریت کارآمد و سیاستهای
پولی و مالی توجه کنیم چراکه تمام این مسائل در
کنار یکدیگر میتواند ما را به اهداف توسعه برساند.
اما بدون شک احیای برجام به طور موقت میتواند
بخشی از مشکالت را حل کند.
وی در پایان صحبتهایش تاکید کرد :احیای
برجام یک مُسَکن قوی برای اقتصاد کشور است اما
اگر بتوانیم در کنار آن اصالح ساختار را داشته باشیم
میتوانیم گامهای مهمی در جهت توسعه برداریم.

از جانمایی رانتی تا مشکالت آب و برق

یک کارشناس اقتصادی معتقد است از جمله مشکالت ساختاری
صنایع کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی ،جانمایی اشتباه
شهرکها بر مبنای رانت است؛ به طوری که هر جا یک شهرک
درست شده که عموما دچار مشکالت مختلف ،به ویژه مشکالت
زیرساختی از جمله آب ،فاضالب برق و راه هستند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،تا پایان خرداد امسال
 ۵۰۹شهرک صنعتی و  ۳۳۸ناحیه صنعتی در کشور به بهرهبرداری
رسیده که  ۴۹هزار و  ۵۲۹واحد صنعتی در آنها مستقر شده و
زمینه اشتغال بیش از  ۹۸۷هزار نفر را در کشور فراهم کرده است.
البته نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان میدهد
که  ۱۲هزار و  ۶۷واحد راکد ،شامل  ۶۸۱۴واحد در داخل شهرکها
و نواحی صنعتی و  ۵۲۵۳واحد در خارج از آنها وجود دارد که
 ۶۲درصد آنها از طریق شیوههای فنی بازفعال سازی ،امکان
راهاندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن ،بیش از  ۱۶۷هزار
فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و سازمان صنایع کوچک
ن واحدها برنامهریزی میکند.
نیز ساالنه برای احیای تعدادی از ای 
همچنین بر اساس اعالم مدیران بنگاههای اقتصادی راکد ۴۴ ،درصد
از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی ۱۶ ،درصد مشکل نبود
تقاضا و بازار ۱۱ ،درصد مشکل کمبود مواد اولیه ۱۰ ،درصد مشکل
فرسودگی ماشین آالت ۹ ،درصد مشکالت حقوقی با سازمانها
و دستگاهها ۸ ،درصد مشکالت زیرساختی و  ۲درصد مشکالت
مالکیتی و سهامداری دارند.
علی رسولیان ،رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ،در روز حمایت از صنایع کوچک سال گذشته ،گفته بود
که سهم صنایع کوچک و متوسط از صنایع کشور حدود  ۸۰درصد و
از اشتغالزایی  ۴۵درصد است.
اما صنایع کوچک هم به نوبه خود با چالشهایی مواجه هستند.
از جمله اینکه صنایع بزرگ به دلیل قدرتی که دارند ،منابع بیشتری
جذب میکنند و در نتیجه سهم بسیار بیشتری در ارزش افزوده
کشور دارند .در طرف مقابل صدای صنایع کوچک و مشکالت آنها

کمتر شنیده میشود که مشکالتی زیرساختی از جمله آنها است.
همچنین نبود شرایط الزم برای رشد این بنگاهها و احتمال شکست
و ریزش واحدهای کوچک و متوسط از جمله دیگر مشکالت جدی
این حوزه است.
سهم باالی بنگاههای کوچک و متوسط در ساختار صنعتی ایران
در این رابطه حسین حقگو با اشاره به فعالیت حدود  ۸۹هزار
بنگاه صنعتی در کشور ،اظهار کرد :از این تعداد حدود  ۸۴هزار
واحد ،بنگاه کوچک و متوسط هستند .بنابراین بخش عمده ساختار
صنعتی ایران مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است ،اما به
لحاظ ارزش افزوده این بنگاههای بزرگ هستند که بخش عمده
ارزش افزوده صنعتی و کل کشور و همچنین صادرات را تشکیل
میدهند .وی با بیان اینکه صدای بنگاههای بزرگ بیشتر شنیده
میشود و با توجه به قدرتی که دارند بهتر میتوانند مشکالتشان را
بیان و حل کنند ،تصریح کرد :اما در مقابل صدای بنگاههای کوچک
کمتر شنیده میشود؛ چون پراکنده هستند ،چارچوب مشترکی برای
هماهنگی ندارند و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
هم که متولی صنایع کوچک است سهم زیادی در قدرت سیاسی و
حاکمیت ندارد .در اصل رئیس این سازمان از معاونان غیرستادی
وزارت صمت است .به دلیل همین شرایط صنایع کوچک نتوانستند
منابع زیادی جذب کنند.
اما به گفته این کارشناس اقتصادی سرمایه بری کم ،اشتغالزایی
باال ،مدیریت سهل و امکان ورود افراد مختلف ،انعطاف پذیری و
تاثیر صنایع کوچک بر محرومیت زدایی مناطق و توزیع درآمد از
جمله مزیتهای صنایع کوچک و متوسط است.
کره با  ۱۶۰۰میلیارد دالر جیدیپی ۵۰ ،شهرک صنعتی دارد؛ ایران
بیش از  ۸۰۰تا!
حقگو در ادامه با اشاره به فعالیت حدود  ۸۴۷شهرک و ناحیه
صنعتی با  ۴۸هزار واحد کوچک و متوسط ،تصریح کرد :در حالی
که کره با حدود  ۱۶۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی و صادرات
عظیم ،کمتر از  ۵۰شهرک صنعتی دارد .در واقع ساختاری که صنایع

کوچک را در برگرفته دچار مشکل است .از دیگر مشکالت ساختاری

شهرکها جانمایی اشتباه بر مبنای فشار سیاسی و رانت است؛ به
طوری که هر جا یک شرکت درست شده که عموما دچار مشکالت
مختلف ،به ویژه مشکالت زیرساختی از جمله آب ،فاضالب برق و
راه هستند.
همچنین به گفته وی عدهای زمین میخرند و آن را راکد نگه
میدارند تا قیمت افزایش پیدا کند .بنابراین به طور کلی واحدهای
کوچک و متوسط هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ ساختاری و
سیاستگذاری مشکالتی دارند.
حقگو با بیان اینکه یکی دیگر از نقصهای صنایع کوچک و متوسط
این است که بنگاه های کوچک بزرگ نمیشوند ،تصریح کرد :در
اقتصاد ایران بنگاههای بزرگ ،بزرگ به دنیا میآیند و اکثرا هم مثل
پتروشیمی ،فوالد و خودرو خصولتی و رانتی هستند ،اما بنگاههای
کوچک ،بزرگ نمیشوند .بلکه حتی ریزش میکنند که این برخالف
رویه حاکم در دنیاست .اما در ایران ،دولت به جای حل مشکالت
کالن اقتصادی و فراهم کردن شرایط رشد واحدهای کوچک ،با دادن
تسهیالت به واحدهایی که ادامه فعالیت آنها توجیه ندارد ،در قالب
احیای واحدهای راکد ،آنها را سرپا نگه میدارد .بنابراین ممکن است
بعد از کم شدن این حمایتها ،دوباره این واحدها غیرفعال شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان اینکه اگر واحدهای کوچک نمیتوانند
بزرگ شوند ،یعنی شرایط اقتصادی به نفع تولید نیست ،اظهار
کرد :طی سالهای گذشته رویکرد مدیران سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی همواره احیای واحدهای راکد بوده ،اما آماری
از تعداد واحدهایی که کال تعطیل شدند منتشر نمیشود .اما رشد
واحدها باید روند طبیعی خود را طی کند و اگر واحدی به هر دلیل
توان رقابت نداشت ،تعطیل شود.
اولویت صنایع کوچک است یا بزرگ؟
وی در پایان تاکید کرد که دوگانگی بین توسعه بنگاههای کوچک و
متوسط یا بزرگ وجود ندارد و گفت :بنگاههای کوچک و بزرگ باید
در یک زنجیره فعالیت کنند .در این زنجیره واحدهای کوچک و بزرگ
متناسب با ظرفیتها پیوند می خورند و یک برند را خلق میکنند که
توانایی صادرات و در تحقیق و توسعه را داشته باشد.

شرکت بیمه کوثر ب ه منظور ترغیب و تشویق
شبکه فروش و نیز افزایش سطح رضایت
مشتریان طرح انگیزشی ارمغان مهر بیم ه های
زندگی ویژه نمایندگان و بیمهگذاران را برگزار
میکند.
این جشنواره با هدف ترویج و توسعه بیمههای
زندگی در میان عموم مردم و نیز ارتقای
همکاری ،رقابت و کار گروهی در بین نمایندگان
طراحی شده است.
معصومه نجاتبخش رونق بیمههای زندگی
در کشور را یکی از ماموریتهای راهبردی این
شرکت برشمرد و خاطرنشان کرد :با توسعه
کمی و کیفی شبکه فروش و نیز استفاده از
ظرفیتهای بسیار خوب کارگزاران رسمی بیمه
که در رشته زندگی فعال هستند ،بیشازپیش
شاهد ارتقای سهم بیمههای زندگی در شرکت
بیمه كوثر و به نوبه خود در صنعت بیمه
خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این طرح تا  ٢٢مهر ماه ادامه
دارد و از نمایندگانی که بیشترین امتیاز را در
هر سطح کسب کنند در سالروز تاسیس بیمه
کوثر تجلیل میشود ،افزود :در این جشنواره ،به
نمایندگان دارای فروش بیشتر نسبت به مدت
مشابه و براساس شاخصهای تعریف شده،
جایزه نقدی و غیر نقدی اهدا میشود.
معاون بازاریابی شرکت از اعطای هدایای
ارزنده و ارائه تسهیالت ویژه به بیمهگذاران نیز
در این رابطه خبرداد و گفت :عالقهمندان به
خرید بیمههای زندگی میتوانند به نمایندگان،
سرپرستیها و شعب شرکت بیمه كوثر در
سراسر کشور مراجعه کنند.
نجاتبخش با اشاره به اینکه جشنوارههای
مشابهی در بخش فروش بیمههای اموال،
مسئولیت و زندگی تا پایان سال برای نمایندگان
و بیمهگذاران طراحی شده است ،اظهار کرد:
این جشنوارهها طی دورههای زمانی مشخص
تا پایان اسفند برگزار میشود و در این فواصل
زمانی از نمایندگانی که باالترین امتیاز در وصولی
حقبیمه را داشته باشند بهصورت جداگانه با
جوایز نقدی و غیر نقدی تجلیل میشود.

سرپرست شعبه شیراز معارفه شد
در مراسمی کیان جالیریان به عنوان سرپرست
شعبه شیراز معارفه شد.
در این مراسم دکتر قربانی ،معاون توسعهی
بازار ،ضمن تشریح دغدغههای اصلی شعبه در
استراتژی جدید بیمه ملت از جالیریان به عنوان
فردی متعهد نام برد.
حسنپور ،سرپرست امورنمایندگان و شعب
نیز در این مراسم با تاکید بر تقویت شبکه
فروش فعال نسبت به ارتقای جایگاه بیمه ملت
ابراز امیدواری کرد.
شعبه
سرپرست
معارفه
مراسم
شیراز  روز  ۲۴مرداد با حضور معاونت توسعهی
بازار ،سرپرست امور شعب و نمایندگان و
سرپرست سرمایه انسانی در محل شعبه شیراز
برگزار شد.
جالیریان از مدیران خوشسابقه و خوش نام
صنعت بیمه است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

ابعاد مختلف تاثیر تحریمها بر تجارت ایران
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید که نگاهی به
محدودیتهایی که تحریمها بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران ایجاد کردهاند،
میتواند در برنامه ریزی برای آینده شرکتهای کوچک و متوسط تاثیری
مهم داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،مهرداد عباد اظهار کرد :در گفتمان اقتصادی سیاستگذاران
طی سالهای گذشته ،سه دیدگاه در مورد تاثیر تحریمها وجود داشته است؛
گروهی که باور داشتند ،تحریمها هیچ تاثیری ندارد و کاغذپارهای بیش
نبوده؛ گروهی نیز قائل به تاثیر اندک تحریمها بر اقتصاد بودهاند و دسته
دیگری از سیاستگذاران نیز بر این عقیده بودهاند که تحریمها تاثیر بسیاری
بر کاهش رونق اقتصادی داشته است.
وی با اشاره به روند تحریمهایی که اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته
تجربه کرده ،بیان کرد :تحریمهای اقتصادی ایران در ابتدای انقالب اسالمی
و پس از واقعه سفارت آمریکا در سال  1357آغاز و در جریان جنگ ایران و
عراق ادامه پیدا کرد و عمال ً در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین
تحریمها علیه ایران بودیم؛ در زمان دولتهای هفتم و هشتم از تحریمها
کاسته ولی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ،مجددا ًتحریمهای
شدیدی علیه کشور اعمال شد .در سال  2006هم قطعنامههای شورای امنیت
به تصویب رسید و تحریمهای سختگیرانهتر شد و بعد از آن با برجام ،برای
مدتی از شدت تحریمها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ ،تحریمهای سخت
و ظالمانه از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از کسانی که کار خود را از
 15سال قبل آغاز کردهاند ،به نوعی با تحریمها مواجه شدهاند ،تشریح کرد:
زمانی که برجام امضا شد به مدت یک سال ،تقریبا ً تجارت بینالملل برای
ایرانیان به حالت نیمهعادی بازگشت که رهاورد این بازه زمانی ،فضای آرام و
ثبات نسبی برای بخشخصوصی بود .بهطوری که مراودات بینالملل برای
خرید و فروش کاال به صورت مستقیم انجام میشد و ارتباط بانکی برقرار
ی به راحتی
شده و انتقال پول مانند هر کشور دیگری از طریق سیستم بانک 
قابل انجام بود.
عباد در تشریح ابعاد مختلف تحریم به مشکالت بانکی اشاره کرد و گفت :با
آغاز دور جدید تحریمها ،السی ،از پرکاربردترین روشهای پرداخت در ایران
و جهان از فرهنگ محاوره جامعه اقتصادی کشور حذف شد .سالهاست که
امکان انتقال ارز از طریق بانکی وجود ندارد و انتقال ارز برای بخشخصوصی
و شرکتهای کوچک و متوسط در این دوران تنها از طریق صرافیهایی انجام
شده است که گاهی ریسک این عملیات تا  100درصد برآورد میشد .بیشتر
کارشناسان بازرگانی خارجی فعال در شرکتها که سابقه کار کمتر از 10
سال دارند دیگر با فرایند انتقال پول به روش اعتبار اسنادی آشنا نیستند و
این تهدید بزرگی است که اگر روزی ارتباطات بینالمللی مجدد شکل بگیرد،
جامعه بازرگان ایرانی از روشهای پرداخت روز دنیا عقب افتادهاند.
وی ادامه داد :در این دوران شرکتهای کوچک و متوسط مجبور بودهاند،
ارز را با نرخ باالتری خریداری کنند و کارمزدهای بیشتری پرداخت کنند و

هیچ تضمینی هم نبود که صرافی پول را انتقال دهد و بعضا ً پرداختها با
تاخیرهای طوالنی انجام میشود و در مقصد نیز درصدی بابت کارمزد کسر
میشد .همه این مسائل و دردسرها برای انتقال مقداری پول برای خرید کاال
از خارج از کشور یا حتی دریافت پول بابت جنس صادراتیاست.
عضو اتاق بازرگانی تهران به مشکالت مربوط به حوزه واردات نیز پرداخت
و افزود :با وجود تحریمها ،میزان واردات مواد اولیه به دو علت عدم تمایل
همکاری شرکتهای خارجی با ایران و محدودیتهای ارزی جهت واردات،
کاهش یافت .با توجه به عدم تمایل همکاری شرکتهای خارجی به صورت
مستقیم دو اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش قیمت تمام شده کاال
شد؛ نخست اینکه ،شرکتها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی
کردند و دیگر آنکه شرکتهای خارجی از طریق شرکتهای ثالث کوچک،
صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند .این عدم امکان ارتباط مستقیم با
تامینکنندگان باعث ایجاد دردسرهای زیاد و انجام تجارت خارجی ،خارج از
استانداردهای بینالمللی شده است .البته ،شرکتهای کوچک و متوسط،
توانستند شرایط بهتری را از جهت دور زدن تحریمها نسبت به شرکتهای
بزرگ و دولتی داشته باشند.
عباد به محدودیتهای مربوط به صادرات نیز اشاره کرد و توضیح داد:
با توجه به اعمال تحریمها ،خریداران خارجی کمتری در این دوران تمایل
داشتند که با شرکتهای ایرانی کار کنند تا از خطر جریمههای بینالمللی
در امان باشند .بنابراین کشورهای همسایه و دوست ایران به مقاصد عمده

صادراتی ایران تبدیل شدند .میتوان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به
عنوان مهمترین مشکل حاصل از تحریمها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت
ارز حاصل از صادرات به طرق بانکی امکانپذیر نبوده و مبالغ حاصل از
فروش کاال باید از طریق صرافیها یا به صورت نقد دریافت شود .از طرفی،
سیاستگذار با اعمال سیاستهای نادرست ،بیثبات و متغیر عرصه را بر
صادرکننده تنگتر کرد ه است.

