
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

مهدى پازوکى، اقتصاددان معتقد است اقتصاد نباید سیاست زده 
شود. باید عقالنیت اقتصادى را در تصمیم گیرى سیاسى حاکم 
کرد نه اینکه مالحظات سیاســى-اجتماعى و جناحى به منطق 

اقتصاد غالب شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، الگوى 
اقتصاد حاکم بر جامعه ایران چه الگویى است و با چه معیارهایى 
قابل تعریف است؟ مهدى پازوکى در گفت وگو با پایگاه خبرى 
اتاق ایران مى گوید: اقتصاد ایران الگوى مشخص و مدونى ندارد؛ 
این مسئله تازه اى نیســت، از پیش از انقالب اسالمى، معموال 
تصمیم گیرى هاى اقتصادى متاثر از اهداف و مالحظات سیاسى 
بوده اســت و تا االن هم این وضعیت ادامه دارد. در مجموع آن 
تفکر اقتصادى که در جامعه از سال هاى 1320 به این طرف، بر 
کل تفکر روشنفکران، تحصیلکرده هاحاکم شده، ملغمه اى از تفکر 
چپ، راست و ناسیونالیستى بوده است. اما اینکه یک الگویى از 
این تفکرها درست شــده یا نه؟ من معتقدم هیچ الگویى از دل 
این اندیشــه و مکاتب براى اقتصاد ایران درنیامده است. بیشتر 
تصمیم گیریها در چارچوب اندیشه آرمانى گرفته شده است. یکى 
از عدالت اجتماعى گفته و دیگرى از بازار آزاد و ناسیونالیست ها به 
دنبال حمایت از تولید ملى، مبارزه با تهاجم اقتصادى یا امپریالیسم 
اقتصادى و مبارزه با سیاست استعمارى بوده است. نتیجه همه آنها 
محدود کردن تجارت خارجى و حمایت هاى تعرفه اى است. این 

ویژگى از قبل از انقالب تا به امروز وجود داشته است.
پازوکى در پاسخ به اینکه چه قرائت هایى بر اقتصاد ایران حاکم 
بود و اینکه آیا براســاس درك الزم از این قرائت ها دولتمردان 
الگویى را پذیرفته بودند یا خیر؟ مى گوید: قرائت هایى حاکم بر 

اقتصاد ایران در مقطع اول انقالب اســالمى، قرائت چپ است. 
البته نه چپ و نه راست به معناى واقعى در اقتصاد ایران حاکم 
نبوده است. راست هاى اول انقالب با دیدگاه هاى چپ مخالفت 
مى کردند. ولى آیا اینها واقعا راست به معناى مصطلح آن هستند؟ 
من معتقدم اینگونه نیست، همنطورى که چپ هاى ما هم واقعا 
چپ نیســتند. در حال حاضر بخشى از طیف سیاسى که زمانى 
راست بودند به محدود کردن بازار، یا تجارت خارجى مى اندیشند 
و از نفوذ اقتصادى مى گویند. یا با ســرمایه گذارى شرکت هاى 

خارجى در این مخالفت مى کنند.
او ادامه مى دهد: بعد از انقالب اســالمى، تنها دوره اى که اصول 
علمى اقتصاد رعایت شد، در برنامه سوم توسعه بود. برنامه سوم 

و چهارم توسعه با یک تفکر منسجم اقتصادى، اقتصاد مبتنى بر 
اندیشه علمى اقتصاد تنظیم شده بود که متاسفانه  به برنامه سوم 
از چپ و راست به آن حمله کردند و خیلى اجازه پیاده شدن آن 
برنامه را ندادند، على رغم آن نتیجه خیلى خوبى در اوایل 1380 
داشــت. اما در نیمه دوم دهه 80، هم دور برگردان پوپولیست ها 
شــروع شــد، آن برنامه ها کامال  زمین گیر شد. بعد از آن هیچ 
وقت برنامه هاى ما آن انسجام واقعى را نداشت؛ حتى برنامه ششم 
توسعه هم آن انسجام را نداشت و فقط خطوطى را طراحى کرده 

بودند. البته ناگفته نماند.
پازوکى ادامه مى دهد: خیلى ها معتقدند که برنامه توسعه جایگاه 
چندانــى ندارد و دولت ها خود برنامه ارائه دهند؛ مثال مى گویند 

برنامه چهارم و پنجم هیچ تاثیرى در عملکرد دولت و آشفتگى 
و نظــم مالى-برنامه اى دولت ندارد. اگرچه اینها به قانون تبدیل 
مى شود اما مسایل متعددى در  تصمیم اقتصادى دولت دخالت 
دارد و عمال ان قانون ها اجرا نمى شود و دولت ها، برنامه یک ساله 
خود، یعنى بودجه را اجرا مى کنند. البته در هیچکجاى دنیا برنامه 
پنج ساله نوشته نمى شود. ولى من همچنان به برنامه و البته برنامه 
خوب تاکید دارد و امیدوارم در رنامه هفتم توســعه این الزامات 

رعایت شود.
پازوکى در پاســخ به اینکه آیا شــرایط امروز اقتصادى ایران از 
تحریم تا رکود و تورم، زمینه تغییر و تحول را در آرایش الگوهاى 
فکرى- برنامه ریزى براى اقتصاد فراهم کرده اســت؟ مى گوید: 
زمینه تغییر رویه هاى اقتصادى همیشه وجود دارد، ولى هیچ کسى 
نمى خواهد هزینه تغییر رویه هاى اقتصادى را بپذیرید. مثال بعد 
از دوره احمدى نژاد، بازگشــت به عقالنیت را داریم ولى همین 
دولت حاضر نبود این تصمیم گیرى هاى اساسى را عملى کند. مثال 
به مجلس پیشنهاد دهد که برنامه ششم توسعه را کنار بگذارد و 
استراتژى را معرفى کند و مجلس آن را  بررسى و تصویب کند و 
دولت اجرایى کند. این دولت نمى خواست الگوى فکرى-مکتبى 
براى اقتصاد تنظیم کند. یا به تصمیم گیرى هاى اخیر در اقتصاد از 
سیاست گذارى براى انرژى تا گشایش اقتصادى نگاه کنید، این 

تصمیم ها بر چه اساسى گرفته شده است؟
اقتصاد ایران به چه نوع سیاستى براى ادامه حیات نیازمند است؟ 
پاسخ این سوال چنین است: به دولتى که منطق اقتصادى را بپذیرد. 
بدترین نمونه دولت نهم و دهم بود که با غلبه بر درآمد کالن نفتى، 
سیاســت را بر اقتصاد را غلبه داد؛ ولى اقتصاد نباید سیاست زده 
شود. باید عقالنیت اقتصادى را در تصمیم گیرى سیاسى حاکم 
کرد نه اینکه مالحظات سیاسى - اجتماعى و جناحى به منطق 

اقتصاد غالب شود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک سال گذشته عالوه بر ثبت 
کارنامه اى موفق در شاخص هاى عملکردي، در حوزه بانکداري 

الکترونیکی نیز محصوالت مختلفی را عرضه کرده است.
به گزارش روابط عمومى بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک 
نخستین و بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور است که در سال 
1386 با سرمایه اولیه 15هزار میلیارد ریال آغاز به فعالیت کرد و 
اقدامات مهم و موثري در راستاي اعطاي وام هاي قرض الحسنه و 
ترویج بانکداري اسالمی را در دستور کار خود قرار داد. انتخاب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان سومین بانک برتر جهان 
اسالم در ســال 2018 از سوي نشریه بنکر افتخارات این بانک 
اســت. از اهم فعالیت هاي این بانک می تــوان به ارائه خدمت 
جهت انجام مسئولیت هاي اجتماعی در حوزه هایی چون اشتغال، 
معیشــت، ازدواج، درمان، حمایــت از مددجویان اجتماعی و 
سازمان هاي حمایتی اشاره کرد. در ادامه بخشی از عملکرد بانک 

مهر را از 98/6/1 تا 99/6/1 بررسی خواهیم کرد.
میزان افزایش منابع بانک مهر ایران در این بازه یک ساله، 151هزار 
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 73درصد رشد را تجربه 

کرده است. این بانک همچنین توانسته 2میلیون و 511هزار فقره 
معادل 272هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کند و موفق به 

جذب یک میلیون و 900هزار مشتري جدید شد.
همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران در سه بخش بانکدارى 
الکترونیک، حمایت از اشــتغال، کارآفرینــی و کاالي ایرانی و 
همچنین مســئولیت هاي اجتماعی به فعالیت پرداخته و در این 
حوزه ها به هم وطنان زیادي خدمت رســانی کرده که برخی از 

مهم ترین این موارد را در ادامه شرح می دهیم.
 اجراى برنامه هاى بانکدارى هوشمند

بانک ها همواره نقشــى غیر قابل انکار و اساسى در اقتصاد هر 
کشور دارند. در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت تکنولوژي و 
دسترســی آسان بسیاري از افراد به اینترنت و... یکی از اقداماتی 
که می تواند به جذب بیشتر مشتریان و جلب رضایت آن ها کمک 
کند، توسعه بانکداري دیجیتال و همچنین محقق شدن بانکداري 
هوشمند است که بانک مهر ایران بیش از دو سال است در این 
راستا گام برمی دارد. شیوع کرونا نیز یکی از عواملی بود که لزوم 
توسعه بانکداري هوشمند را تشدید کرد. از جمله فعالیت هاي این 

بانک براي تحقق بانکداري هوشمند می توان امکان افتتاح حساب 
آنالین، درخواست تسهیالت به صورت آنالین و احراز هویت 

غیرحضوري را برشمرد.
 ارائه خدمات مختلف بر بستر همراه بانک

یکى از اقدامات بانک مهر ایران براى اجراي بانکداري هوشمند، 
افتتاح حساب آنالین است. در این طرح افراد قادر هستند با نصب 
برنامه مهریران و تکمیل اطالعات خواسته شده، بدون مراجعه به 
شــعب اقدام به افتتاح حساب کنند و کارت بانکی نیز براي فرد 
ارسال خواهد شــد. این موضوع از مراجعه فرد به شعبه بانک 
جلوگیري می کند و در وقت مشــتریان نیز صرفه جویی خواهد 
کرد. از دیگر اقدامات این بانک جهت تحقق بانکدارى هوشمند، 
پرداخت تسهیالت به صورت آنالین است که به مشتریان این 
امکان را می دهد تا از طریق وب ســایت بانک، فرآیند دریافت 
تســهیالت را پیش ببرند. این اقدام به زودي بر بستر همراه بانک 
نیز در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. همچنین این بانک 
براي نخستین بار جهت رفاه حال مردم عزیز امکان احراز هویت 
غیرحضوري سجام را در کمتر از 10 دقیقه و با استفاده از همراه 

بانک خود میســر کرده، به طوري که دیگر نیازي نیست تا افراد 
براي احراز هویت سجام به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

 برنامه هاى اصالح ساختار 
و دیجیتالى کردن عملیات اجرایی بانک

همچنین بانک مهر ایران برنامه هایى را جهت اصالح ساختار و 
دیجیتالی کردن عملیات اجرایی بانک انجام داد. برنامه هاي بانک 
جهت تحقق این هدف شــامل مواردي چون راه اندازي سامانه 
مدیریت یکپارچه عملیات اجرایــی دیجیتال بانک، دیجیتالی 
کردن اسناد، آرشیو الکترونیکی اسناد و حذف بایگانی فیزیکی 
در شعب، اتصال به سامانه ثبت احوال و احراز هویت بیومتریک، 
ثبت امضاي مشــتریان به صورت الکترونیک، داشبورد ارزیابی 
عملکرد شــعب و.. اســت. از مزایاي این اقدامات می توان به 
حذف کامل کاغذ از چرخه عملیات بانکی و در نتیجه آن کاهش 
هزینه ها، افزایش ســرعت خدمت رسانی به مشتریان به وسیله 
حــذف فرم هاي کاغذي، افزایش امنیت اطالعات، صرفه جویی 
در حجم و فضاي بایگانی و در دســترس بودن لحظه اي اسناد 

مشتري اشاره کرد.

کارنامه درخشان عملکرد یک ساله بانک قرض الحسنه مهر ایران

مهدى پازوکى با نقد اقتصاد سیاست زده:

باید عقالنیت اقتصادى در تصمیم گیرى سیاسى حاکم شود
تحلیلگر

خبر

سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر از نقش آفرینى حقوقى ها 

با قبول و پذیرش ذاتى فراز و فرودهاى بازار ســرمایه، اگر این نگرش به عنوان یک اصل 
درنظر گرفته شود دیگر نباید بهاى ترسیدن از اخبار و شایعات را با سوزاندن سرمایه و داریى 

ها پرداخت کرد. 
اگرچه هفته گذشته در پاراگراف آخر همین ستون با ارائه مستندات و تحلیل هاى مختلف 
پیش بینى کردیم که بازار از ساعات پایانى روز دوشنبه دوباره سبز پوش خواهد گشت و البته 
همینطور هم شد ولى رفتار متناقض حقوقى ها در ساعات پایانى روز چهارشنبه باعث شده با 

وجود رشد شاخص کل، پیش بینى روز شنبه (امروز) کمى پیچیده شود.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که صعود شاخص به کانال 1.7 میلیون واحد یعنى پایان اصالح 
و فتح قله هاى قبلى ولى همانطور که اشاره کردیم رفتار متناقض حقوقى ها در سهام هاى 

مختلف باعث شده تا سناریوهاى متعددى پیش روى بازار امروز باشد. 
از منظر تکنیکال شــاخص کل بعد از شواهد صعودى از جمله الگوهاى شمعى برگشتى، 
اشباع فروش و واگرایى مخفى مثبت همه حکایت از پایان اصالح دارد. آنچه مشخص است، 
قدرت نسبى خرید نسبت به افت شاخش کل و ورود سرمایه به شرکت هاى شاخص ساز 

حکایت از آرامش بازار دارد .
در شرایطى که شاخص کل در ظاهر به اصالح خود موقتاً پایان داده و حجم نقدینگى بار دیگر 
به بازار سرمایه بازگشته و سهامداران عالقمند به خرید هستند چه سبدهایى قابل اعتمادتر 
است؟ همانگونه که در ابتدا به فراز و فرودها اشاره کردیم در خالل هرج و مرج هم فرصت 
وجود دارد. اگر چه تبلیغات روى سهام هاى پاالیشگاهى و خودرویى این روزها داغ است 
و همه منتظر باز شدن سهام هاى بسته شده این دو گروه است ولى بررسى ها نشان مى دهد 
که بازى آینده  در گروه زراعت و کشاورزى نهفته است. البته این پیشنهاد مناسب سهامدارانى 
است که استراتژى میان مدت دارند و مایلند در این هیاهو و هرج و مرج صف هاى میلیونى 

سرمایه گذارى کم ریسک ترى کنند.
براساس الگوهاى سالهاى قبل، بدون شک گروه زراعت و کشاورزى در نیمه دوم سال بهترین 
عملکرد را در بورس ایران خواهد داشت چراکه افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابى براى 
اغلب زیر مجموعه هاى این گروه وجود دارد و همچنین ارتقا عمده سهم هاى زراعتى از بازار 
دوم به بازار اول فرابورس که عملکرد خوب این شرکت ها در بازار اول ر نشان میدهد مى 

تواند سود قابل قبولى را به جیب سهامداران بریزد.
خریدهاى هدفمند و ورود پول هوشمند با نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها، جامانده 
ترین گروه در بورس ایران(میانگین دویســت درصد عقب ماندگى از شــاخص کل) و از 
کوچکترین گروه بورسى با شناورى هاى بسیار محدود از دیگر ویژگى هاى پنهان و جذاب 
گروه زراعت و کشاورزى است. افرادى که برنامه هاى خرید خود را به اصالح و یا قیمت 
ارز گره مى زنند باز این سبد مى تواند جذاب باشد چراکه اصالح عمیق این نمادها و قرار 
گرفتن در کف کانال بلند مدتى خود و همچنین حذف ارز 4200 تومان براى این گروه بیانگر 

روزهاى پرسود ماه هاى بهمن و اسفند است.

معاون گمرك اعالم کرد:
کاالهاى گروه 27 کاالیى موجود
 در گمرکات ترخیص مى شوند

معاون فنى و امور گمرکى گمرك ایران شرایط انجام تشریفات گمرکى و ترخیص کاالهایى 
که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزى خارج شده و در گروه کاالیى 27 قرار گرفته اند را 
اعالم کرد. به گزارش ایلنا، مهرداد جمال ارونقى گفت: با توجه به مراجعه صاحبان کاالهاى 
گروه 27 به دفاتر ســتادى گمرك ایران و متعاقب مکاتبات و پیگیرى هاى صورت پذیرفته 
از مراجــع ذیربط و ذیصالح مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک 
مرکزى ، با ترخیص کاالهاى موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزى 
خارج شده اند مشروط به شرایطى موافقت شده است که نحوة بررسى و احراز این شروط 
به کلیۀ گمرکات کشور ابالغ مى گردد تا برابر دستورالعمل مربوطه نسبت به مورد اقدام کنند.

     گروه توسعه 
development@jahaneghtesad.com
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