
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

بازگشت عرض حاصل از صادرات به یکى از چالش هاى جدى 
تبدیل شده اســت و در حالى که دولت خود براى بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات نفت و برق با مشــکالت جدى روبرو است، 
مقامات و مدیران ارشــد دولت در اظهــار نظرهاى مکرر، بخش 
خصوصى را هدف حمالت خود قرار داده و ایشان را به دلیل عدم 

بازگرداندن ارز حاصل از  صادرات متهم مى کنند.
به گــزارش خبرنگار جهان اقتصاد، به دنبــال طرح موضوع عدم 
بازگشت عرض توســط 70 صادرکننده کارتن خواب و  واردات 
700 پورشه با کارت بازرگانى فردى فاقد صالحیت، نایب رییس 

اول اتاق بازرگانى ایران خواستار ورود جدى اتاق به موضوع شد.
حسین سالح ورزى با تحریر نامه اى خطاب به غالمحسین شافعى 
رئیس اتاق بازرگانى ایران، خواستار پیگیرى ادعاهاى مطرح شده از 

سوى رئیس کل بانک مرکزى و شفاف شدن موضوع شد.
پس ار آنکه عبدالناصر همتى رئیس کل بانک مرکزى به دفعات و 
تلویحا اتاق بازرگانى را مورد حمالت نقد خود قرار داده، 70 کارتن 
خــواب و افراد فاقد وجاهت قانونــى را صاحب کارت بازرگانى 

خواند، نایب رییس اتاق بازرگانى به این ادعاها واکنش نشان داد.
همتى مدعى شــده 70 صادرکننده اى که ارز حاصل از صادرات را 

برنگردانده اند کارتن خواب هستند. 
همچنین وى مطرح کرده اســت که 70 دستگاه خودرو  پورشه با 
کارت بازرگانــى فردى که وجاهت و صالحیت داشــتن کارت 

بازرگانى ندارد وارد شده است.
سالح ورزى در نامه اى خطاب به شافعى، بررسى و پیگیرى موضوع 

توسط اتاق بازرگانى ایران را خواستار شده است.
وى معتقد است در صورت درست بودن ادعاهاى رییس کل بانک 

مرکزى باید با اتاق هاى بازرگانى صادرکننده این کارت ها برخورد 
جدى شود.

از طرف دیگر وى بر این باور است که اگر این ادعاها درست نباشد 
باید از اتاق اعاده حیثیت شود.

گفتنى اســت در حال حاضر 34 اتاق بازرگانى در سراســر کشور 
مرجع صدور کارت بازرگانى هستند.

عــالوه بر اتاق بازرگانى، اتاق تعاون نیز مرجع دیگر صدور کارت 
بازرگانى است.

حال باید دید واکنش رییس اتاق بازرگانى ایران به این درخواست 
صریح نایب رییس اول خود چیست و پس از بررسى موضوع اتاق 
بازرگانى ایران در برخورد با متخلفین یا اعاده حیثیت تا کجا پیش 

رفته و براى تنویر افکار عمومى چه اقدامى خواهد کرد.
همچنین حسین سالح ورزى نائب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران 
در صفحه توئیتر خود دولت را مورد انتقاد قرار داده و نوشت وقتى 
دولت خود قادر  نیست 40 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات نفت 
و برق را به کشور بازگرداند با کدام منطق و انصاف صادرکنندگانى 
که نمى توانند ارز حاصل از صادرات را از کانال هاى مد نظر بانک 

مرکزى به کشور باز گرداند متخلف قلمداد مى کند.
سالح ورزى با انتخاب هشتک  شرط عقل، ساختار  پولى و مالى 
کشور را مورد انتقاد قرار داده است که چگونه کارى که از  توان یک 
دولت خارج است را از صادرکنندگان توقع مى کنند و در  واقع با 
انتخاب این هشتک، منطق بى منطق دولت دراین زمینه هدف قرار 

داده است.
اما آنها که نائب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران را مى شناســند، به 
خوبــى مى دانند که در  پس این انتقاد صریح که در آن ارز حاصل 
از صــادرات نفــت و برق به اموال عمومى و ارز  به دســت آمده 
از صادرات بخش خصوصى را سرمایه شخصى ایشان تعبیر کرده 
است، سالح ورزى الیه اى دیگر  از جریان ارزى کشور  را هم مورد 

انتقاد قرار داده است.
اگر بانک مرکزى و دولت مى دانند که راه ها معمول و قانونى براى 
بازگرداندن ارز  مســدود است، چنانکه دولت خود نیز گرفتار این 
مشکل است، این همه هجمه علیه بخش خصوصى چه دلیلى دارد.

اما روى دیگر این سکه کاسبان تحریم هستند، همان ها که در دولت 
دهم ناجوانمردانه بر اقتصاد کشور تاختند و  آسیب هاى زیادى بر 
کشور تحمیل کردند و البته بهانه اى مستند براى شعارهاى انتخاباتى 
بودند، موضوعى که در پس دفاعیات این روزهاى بخش خصوصى 
در برابر  انتقادات دولتى ها به آن اشاره مى شود، کاسبان تحریمى که 
مثال ساده شان فروشندگان معروف دارو  در خیابان ناصرخسروى 
تهران هستند که داروهاى ساخته نشده را هم تهیه مى کنند و با چند 
برابر قیمت در اختیار  گرفتاران در  مصیبت بیمارى قرار مى دهند 
و کاسبان تحریم هم ارزها را به کشور بر مى گردانند حتى از کانال 

بانک هایى که هنوز تأسیس نشده اند.
هرچه هست، ورود نائب رئیس اول اتاق بازرگانى به این موضوعات 
مطرح ارزى این روزها حامل دو پیام است، نخست اینکه مذاکرات 
و تعامالت بخش خصوصى و دولت بى نتیجه مانده یا اینکه بدنه 
پایین دستى حاضر به اجراى فرامین و تصمیمات مدیران باالدستى 
نیستند و  به رغم ناکارآمدى موجود مدیران دولتى بخش خصوصى 
را متهم مى کنند، مورد دوم اینکه جریان فاسد و سواستفاده کننده 
از شرایط سخت کشور  اتاق بازرگانى را هم در  بر گرفته و  نائب 
رئیس اول اتاق بازرگانى ایران الم مقابله با ایشان را بلند کرده است.

 مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر نقش همفکرى و تعامل با همکاران 
صف این بانک تأکید ورزید.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مکالمه تلفنى 
با برخى روساى شعب بانک اظهار داشت: مأموریت ها و تکالیف 
زیــادى براى نظام بانکى در اقتصاد در نظر گرفته شــده اســت و 
همکاران بانک توسعه تعاون نیز با آگاهى از این مسئولیت، تالش 
و کوشش گسترده اى براى ایفاى این نقش به صورت کارآمد بروز 

داده اند.
وى افزود: همواره بر نقش تعیین کننده همکاران شعب در کارآمدى 
و اثربخشى فعالیت بانک توسعه تعاون تأکید نموده ام و بخش مهمى 
از برنامه هاى مدیران ارشــد بانــک در جهت تعامل، همفکرى و 

هم افزایى با همکاران شعب اختصاص مى یابد.
مهدیان در خصوص جانمایى شعب بانک در سطح کشور گفت: 
طى سالیان اخیر تدابیر و اقدامات گسترده اى در جهت بهینه شدن 
جانمایى شــعب صورت پذیرفته است و اکثریت شعب به لحاظ 

جانمایى و امکانات داخل شــعبه و دسترســى مشتریان از وضع 
مطلوبى برخوردار هســتند و در راستاى ارائه خدمات مطلوب به 
مشتریان، بهینه سازى مکانهاى شعب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تماس هاى تلفنى با مجتبى نواب 
صفوى رئیس شعبه نکا، مهدى رشــیدیفرد رئیس شعبه الشتر و 
محمدرضا صباحى رئیس شعبه ولیعصر کاشان در خصوص مسائل 
و مشکالت مهم شعب به گفتگو پرداخت و گفت: کمبود نیروى 
انسانى در اکثر نقاط کشور به عنوان یکى از مسائل بانک مطرح است 
و درصدد هســتیم از راهکارهاى قانونى موجود به ویژه از طریق 

آزمون استخدامى متمرکز این کمبود را برطرف نماییم.
مهدیان در تماس تلفنى با یاسمین برنایون رئیس شعبه ایرانشهر، 
عملکرد شعبه در صدور ضمانت نامه در سال گذشته را قابل توجه 
اعالم نمود و گفت: همکاران شعب با آگاهى از مزیت هاى منطقه 
جغرافیایى و همچنین خدمات و محصوالت بانک میتوانند منشأ 

خدمات قابل توجهى در شهرستان و منطقه خود باشند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تأکید کرد:
تعامل و همفکرى با همکاران شعب در دستور کار مدیران ارشد بانک توسعه تعاون

مدیر امور اعتبارى بانک مســکن از تسریع جریان نوسازى بافت 
فرسوده استان هاى مختلف کشور با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 

از سوى این بانک خبر داد.
محمدحسن علمدارى مدیر امور اعتبارى بانک مسکن با بیان اینکه 
سبد تســهیالتى متنوع بانک مسکن با هدف جهش تولید و رونق 
بخشى به تمامى بخش هاى ساخت و ساز کشور طراحى و تدوین 
شده است، به پایگاه خبرى بانک مسکن-هیبنا، گفت: در این میان 
حمایت از ســاکنان بافت هاى فرســوده شهرهاى کشور از طریق 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت جهت احیا و نوسازى امالك واقع 
در این محدوده هاى شــهرى نیز یکى از بخش هاى مهم این سبد 
تسهیالتى بوده و براى محقق شدن این هدف، بانک مسکن به عنوان 
تنها بانک تخصصى فعال در حوزه مسکن، در این مسیر پیشرو بوده 
اســت. وى با اشاره به کارنامه تسهیالت دهى بانک مسکن به این 
حوزه عنوان کرد: از ابتداى دوره تســهیالت دهى یعنى سال 98 تا 
پایان 24 مهرماه سال جارى، بانک مسکن مطابق با تعداد پرونده هاى 

معرفى شده به شعب بانک در استان هاى مختلف، تعداد14 هزار و 
748 واحد مســکونى براى اخذ تسهیالت به مرحله انعقاد قرارداد 
رسانده است. مبلغ تسهیالت منعقده براى این تعداد واحد مسکونى 

بالغ بر 930 میلیارد و 843 میلیون تومان بوده است.
وى ادامه داد: از مجموع رقم تسهیالت منعقد شده نیز، تا پایان این 
تاریخ رقمى در حدود 674 میلیارد و869 میلیون تومان به متقاضیان 

پرداخت شده است.
علمدارى با تاکید بر آنکه محل تامین اعتبار بخشــى از تسهیالت 
پرداختى از منابع داخلى بانک و بخشــى از محل قرارداد عاملیت 
بوده، اظهار کرد: از میان استان هاى کشور، پس از تهران، استان هاى 
آذربایجان شرقى، اردبیل و خراسان رضوى باالترین آمار به لحاظ 

تعداد واحدهاى مسکونى که به مرحله انعقاد رسیده اند را دارند.
به گفته وى تاکنون دو قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرســازى 
منعقد و همکارى گسترده اى آغاز شده است. قرارداد دوم عاملیت 

در سال جارى منعقد شده است.

مدیر امور اعتبارى بانک مسکن اعالم کرد:
پاسخگویى به 14 هزار و 748 پرونده نوسازى در کشور

نائب رئیس اتاق بازرگانى ایران خواستار پیگیرى ادعاهاى بانک مرکزى شد:

تاجرهاى کارتن خواب؛ اتهام یا واقعیت
تحلیلگر

آفت تک قطبى بودن ذهن در بازارهاى مالى

 اگر چه اغلب بازارهاى مختلف مالى دچار تالطم شدید شده است اما در همین نوسانات 
شدید نیز گروهى از افراد سرمایه هاى خود را چند برابر کرده اند و انگار پیش از ریزش بازار 
از آن اطالع داشــته و در اوج و پیش از افت بازار از آن بیرون آمده اند. چیزى که خیلى ها 

مایلند نام آن را رانت اطالعاتى بگذارند!
چطور ممکن اســت بدون داشتن رانت اطالعاتى! وقتى همه در حال خرید هستند چگونه 
مى توان از زمان دقیق ریزش بازار مطلع بود و در کوران خرید دیگران از بازار بیرون آمد و 

سرمایه هاى خود را حفظ کرد؟ 
اما گروهى دیگر این روزها با افت قیمت ارز در صف فروش و با نوسانات قیمت طال درگیر 
فروش سکه هاى خود هستند و یا در بورس روى ضرر نشسته اند و فقط مى خواهند براى 
جلوگیرى از ریزش بیشتر از بازار خارج شوند. اینطور به نظر مى رسد که در این هیاهو تنها 
افرادى روى نوار شانس قرار دارند که از پشت پرده بازار مسکن، طال، سکه، ارز و اتومبیل 
خبر دارند و مى دانند چه زمانى باید اقدام به خرید و چه زمانى از آن خارج شوند. چیزى که 

بسیارى از افراد به آن عنوان رانت اطالعاتى مى دهند.
اما واقعیت این است که افراد موفق در بازارهاى سرمایه گذارى اغلب نه از پشت پرده بازارها 
خبر دارند و نه اخبار را زودتر از دیگران مطلع مى شوند، بلکه افراد کامال معمولى ولى داراى 

شم اقتصادى باالیى هستند.
برخالف باور عمومى، آنچه باعث شکست سرمایگذاران در بازهاى مختلف مى شود "تعصب 
ذهنى" و نادیده گرفتن حوادث مختلف است ذهن به صورت ناخودآگاه به صورت تک قطبى 
که دارایى تهیه شود و منتظر رشد آن باشد تا به انتفاع برسد کار میکند در صورتى که بعد از هر 
رشدى میتواند نزولى اتفاق بیفتد و تا زمانى که این نگرش تعصب گونه مرتفع نشود آش همان 
آش و کاسه همان کاسه است! و به شکل پیوسته سرمایه ها به دلیل نداشتن تشخیص صحیح 
در ورود و خروج رفته رفته کوچک و کوچکتر مى شود. پس تفاوتى نمى کند که شما امروز 
در بازار بورس فعالیت مى کنید و یا در در بازار طال و ارز، تا زمانى که تعصب ذهنى داشته 

باشید هر لحظه ممکن است با از بین رفتن سرمایه هاى خود مواجه شوید.
اما تعصب ذهنى چگونه یک معامله گر را دچار خطا مى کند؟ این سوالى که براى آن پاسخ 

هاى متعددى وجود دارد که به برخى از آنها مى پردازیم.
 سوگیرى یکى از موضوعات با اهمیت در تعصب ذهنى است درواقع افراد فرضیات شخصى 
در مورد دقت سیستم معامله گرى خود را بر مبناى چند معامله محدود شکل مى دهند، و یا 
پارامترهاى معامله گرى را پس از چند معامله بازنده تغییر مى دهند. فرض کنید سرمایه گذارى 
در بازار بورس همواره روى سهام هاى خودرویى سود قابل توجهى کرده ولى مدتى است 
این سبد دچار ریزش شده ولى مفروضات ذهنى قبلى و موفقیت هاى گذشته باعث مى شود 
فرد دقت تحلیل خود را از دست دهد و به واسطه تعصب روى سهام هاى خودرویى هر روز 
شاهد بى ارزش شدن سهام هاى خود باشد ولى همچنان اصرار در حفظ سهام هاى خود دارد.

این پدیده ذهنى در سایر بازار طال، سکه، ارز و مسکن نیز صادق است درواقع علت پدیدار 
شدن صف هاى فروش در مقابل صرافى ها نیز مصداق همین مدعاست.

ایــن تعصب ذهنى ابعاد دیگرى نیز دارد، به طور نمونه معامله گران دیگر ســراغ بازارها و 
ابزارهاي مالى اي که در آنها شکست سنگینى را تجربه کرده اند نمى روند، حتى اگر شکست 
بعلت خطاي خود باشد. درواقع اگر آنها یکبار اعتماد خود را نسبت به یک بازار از دست دهند 

دیگر سراغ آن نمى روند و این یک خطاى دیگر است.
گاهى خطاى تعصب ذهنى در معامله باعث پدیدار شــدن فرمول هاى خودســاخته (من 
درآوردى) مى شــود؛ به عبارتى معامله گران دچار ســوء تفسیر در تصادفى بودن پدیده ها 
شده و معتقدند مثال بعد از سه معامله بازنده، احتمال یک معامله برنده باالتر است، در حالى 
که احتمال وقوع پدیده ها بر مبناي نتایج گذشته تغییر نمى کند این افراد اغلب معتقدند که 

احتماالت باید در کوتاه مدت همدیگر را پوشش دهند.
درهر حال آنچه مسلم است؛ تعصب ذهنى بزرگترین خطاى معامله است و هنر یک سرمایه 
گذار در ان است که بداند چه زمانى به یک بازار وارد و چه زمانى خارج مى شود و این امر 

نیازمند آموزش دیدن است.

 سال بیست و نهم 
 شماره 7428          
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