
در حالي كه هدايت نقدينگي ب�ه بازاري چون 
بازار سرمايه براي رشد اقتصاد و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي ضروري اس�ت، اما متأسفانه 
بازار سرمايه هنوز نتوانسته سهم مناسبي از 
حجم نقدينگي هزار و 500 هزار ميليارد توماني 
اقتصاد ايران را جذب كند و سهمش در تأمين 
مالي اقتصاد هنوز به 10درصد هم نرسيده است. 
 بي پرده بايد عنوان داش��ت كه حجم نقدينگي و 
به ويژه شبه پول در اقتصاد ايران در دولت يازدهم 
و دوازدهم به شكل لجام گسيخته اي از مرز 500 
هزار ميليارد تومان به هزار و 500 ميليارد تومان 
رسيده اس��ت، در اين ميان يكي از بازار هايي كه 
باي��د محل مهار نقدينگي باش��د، بازار س��رمايه 
اس��ت؛ چراكه به واس��طه مهار نقدينگي در اين 
بازار نقدينگي جهش يافته مي تواند براي اقتصاد، 
بنگاه هاي موجود در بازار س��رمايه و بيش از 10 
ميليون س��هامدار مثمر ثمر  باشد و در عين حال 
زهر تورمي حجم نقدينگي رشد يافته مهار شود. 

  چرا بازار سرمايه توسعه نيافته است
متأسفانه بازار سرمايه هم مثل بخش حمل و نقل 
عمومي يا ري��ل به رغم آنكه توس��عه اش صاحب 
توجيه منطقي و اقتصادي اس��ت، اما مش��خص 
نيست چه اراده و نيرويي باعث عقب ماندگي اين 
بخش از اقتصاد ايران است، اين در حالي است كه 
كش��ف اين اراده ها كه برخالف منافع ملي عمل 
مي كنند، يكي از پيش شرط هاي پيشرفت اقتصاد 
و خروج اقتصاد از وضعيت ركود تورمي است، زيرا 
متواتر ديده شده است كه يا اراده هاي خارجي و 

معاند مانع از تحقق پيشرفت صحيح مي شود يا 
اينكه عده اي در داخل به خاطر منافع اندك خود 
دانسته و ندانسته تحقق اهداف و منافع ملي را با 

انحرافات غير قابل جبران مواجه مي كنند. 
  مديريت دولتي دليل اصلي عقب ماندگي 

بازار سرمايه
برخي از كارشناس��ان عل��ت عقب ماندگي بازار 
س��رمايه را به اراده دولت نفتي و غير شفاف گره 
زده اند و براين باورند، دولت��ي كه خود را ملزم به 
پاسخگويي به مردم نمي داند، علي القاعده چندان 
تمايلي به توس��عه بازار س��رمايه ندارد، زيرا بازار 
س��رمايه محلي است كه از يك ش��فافيت نسبي 
برخوردار است و شركت هاي سهامي عام به واسطه 
انتشار سهام در بازار سرمايه و تأمين مالي از اين 
محل بايد از قواعدي پيروي كنند كه گزارش دهي 
مستمر و پاسخگو بودن به سهامداران بخشي از 

اين قواعد است. 
  در دنيا نقدينگي را با بازار سرمايه كنترل 

مي كنند
در بورس هاي بزرگ دنيا بخ��ش زيادي از حجم 
نقدينگي رش��د يافته در اقتص��اد از طريق بازار 
س��رمايه كنترل مي ش��ود، از اين رو در بازارهاي 
كااليي و خدماتي در چنين اقتصادهايي ش��اهد 
نوسان و تورم هاي قابل مالحظه نيستيم و مردم 
در چنين بازارهايي ش��اهد ثبات هستند، اما در 
كش��ور ايران به دليل ضعف بازار سرمايه تمامي 
بازارها با نوسان هاي ناشي از پمپاژهاي گاه و بيگاه 

نقدينگي بازارها رنج مي برند.

  متقاضي�ان مصرفي بازار ه�ا چه گناهي 
كرده اند 

هر چند ميزان شفافيت در بازار سرمايه ايران در 
مقايسه با بورس هاي سهام و كااليي بين المللي 
بسيار پايين تر است، ولي با اين حال عدم توسعه 
بازار، ضربات مهلكي را در ط��ول دهه هاي اخير 
به اقتص��اد ايران زده اس��ت و نوس��ان هاي قابل 
مالحظه اي كه تا كنون در بازار هايي چون مسكن، 
ارز، طال و سكه رخ داده، يكي از داليلش ضعف در 
بازار سرمايه بوده است؛ به طوري كه نقدينگي به 
يكباره به بخش ارز، مسكن، زمين و... پمپاژ شده 
و موجب جهش قيمت ها شده است. در اين ميان 
مردم ايران كه عموماً درآمدشان اندك و از مسير 
دستمزد حاصله از كار است، براي استفاده مصرفي 
از بخش هاي��ي چون مس��كن و ارز با چالش هاي 

فراواني روبه رو شده اند. 
  توليد 1000 هزار ميليارد تومان نقدينگي 

در 5 سال
بين رشد حجم نقدينگي و رشد اقتصادي بايد 
نسبت عاقالنه اي وجود داشته باشد. از ابتداي 
دولت يازدهم حجم نقدينگي از حدود 500هزار  
ميليارد تومان ب��ا 1000ه��زار ميلياردتومان 
افزايش به ه��زار و 500 ميليارد تومان در حال 
حاضر رس��يده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه 
رش��د اقتصادي چنداني به رغم رش��د چنين 
حجمي از نقدينگي در اقتصاد حاصل نش��ده و 
چه بس��ا ناتواني در هدايت صحيح نقدينگي به 
بخش هاي مختلف اقتصاد به زودي هزينه هاي 

قابل مالحظه اي را براي كشور به وجود آورد. 
  با انتق�ال تأمين مال�ي به بازار س�رمايه 

بانك ها هم خالص مي شوند
هم اكن��ون بالغ ب��ر 80 تا 90درص��د تأمين مالي 
اقتصاد بر عهده بانك هاست، از همين رو مي توان 
پيش بيني كرد كه بنگاه هاي بزرگ جزو مشتريان 
دائم بانك ها هستند كه اتفاقاً سهم قابل مالحظه اي 
را از بدهي هاي كالن بانكي دارا هس��تند. در واقع 
توسعه نيافتن بازار سرمايه موجب شده تا بنگاه هاي 
بورسي هم به رغم آنكه يكي از راهكارهاي تأمين 
مالي در اقتصاد، بازار سهام است باز هم براي تأمين 
مالي دست به دامن بانك ها شوند كه همين اتفاق 
مفاس��د و چالش هاي عظيمي را ب��ه بخش پولي 
ايران تحميل كرده اس��ت و اص��اًل بانك ها ديگر 
توجهي به وام هاي خرد بدون ريس��ك ندارند. در 
اين ميان انتصابات بانك ها هم با مقوله بدهكاران 
بزرگ بانكي َسر و ِسر پيدا كرده است.  در اين ميان 
هدايت نقدينگ��ي به بازار س��رمايه و فراهم كردن 
فضاي مناسب در اين بازار براي هدايت نقدينگي به 
سهم هايي كه پتانسيل رشد دارند، عماًل به توسعه 
بنگاه هاي اقتصادي حاضر در بازار سرمايه منتج شده 
و نتايج اين رويداد هم كنترل حجم نقدينگي است 
و هم اينكه وظيفه تأمين مالي اقتصاد، از روي دوش 
بانك ها برداشته شده و به سمت بازار سرمايه انتقال 
مي يابد. در عين حال اشتغال و رشد اقتصادي تقويت 
شده و سهامداران نيز از عوايد ناشي از بازدهي سهام 
و همچنين رشد بهاي سهام منتفع شده و وضعيت 
مالي سهامداران از مسيري صحيح تقويت مي شود.  
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اگر حاكميت 
و تصميم گيران نظام، دولت را ملزم كند كه ميزان 
سهام خود را در بنگاه ها به زير 50درصد كاهش دهد 
و ش��رايط حضور بنگاه ها را در بازار سرمايه فراهم 
آورد، مي توان اميد داشت بسياري از چالش هايي كه 
در حوزه ناكارآمدي و بهره و ري پايين شركت هاي 
دولتي، مفاس��د اقتصادي، انتصابات غير شايسته، 
 هزينه هاي جاري بس��يار باال و... وجود دارد، بدين 
واس��طه عالج ش��ود و از انتصاب مديران و اعضاي 
هيئت مديره گرفته تا مديران اجرايي بنگاه ها و موارد 
مالي و هزينه فضايي را تجربه كند كه ناكارآمدي ها، 
باندبازي ها، سياسي كاري و مفاسد در اقتصاد دولتي 

به اولي درجه كاهش يابد.  
  اداره دولتي بازار سرمايه پايان يابد

در پايان بايد توجه داش��ت كه خود بازار سرمايه 
كش��ور تا حد زيادي ب��ه ش��كل و روش دولتي 
اداره مي ش��ود، از اين رو خود بازار سرمايه براي 
توس��عه نياز به خانه تكاني و اصالحات در جهت 
كارآمد سازي و پاسخگويي هرچه بيشتر دارد تا از 
اين رهگذر دارندگان نقدينگي، پس انداز و سرمايه 
نه تنها به فكر خروج از بازار سرمايه نباشند، بلكه 
به واسطه محيط علمي، منطقي و عادالنه اي كه 
در بازار س��رمايه فراهم مي آيد، هم سرمايه ها د ر 
اين بازار حفظ ش��ود، هم اينك��ه حداقل هر ماه 
شاهد ورود نقدينگي جديد به بازار سرمايه و رشد 

كدهاي معامالتي حاضر در بازار باشيم.
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 كنترل حجم نقدينگي جهش يافته
 در اقتصاد با بازار سرمايه 

داريوش يوسف وند*

كدام اراده مانع از توسعه بازار سرمايه كشور است؟

حجم نقدينگي از دولت يازدهم تا كنون 1000 هزار ميليارد تو مان جهش يافته است
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بازي شطرنج بازان اقتصادي با انسان معاصر 
انس��ان پس��ت مدرنيته به رغم اينكه مي پندارد داراي اراده است، اما اين 
اراده صرفاً يك باور نابجا و غير قابل تأييد است، زيرا در دنياي پست مدرن 
تبليغات، انفج��ار اطالعات مانع از تصميم گيري خرد مح��ور و اراده محور 
مي ش��ود. در واقع در پس هر توليدي، تفكري براي بازاريابي وجود دارد و 
صنعتي كه بدون پشتوانه بازاريابي در دنياي اطالعات باشد، عماًل از گردونه 
رقابت حذف خواهد شد. سياست و ايدئولوژي پست مدرنيته بر هرم اقتصاد 
بنا گذاشته شده و ابزار آن رسانه است. س��يطره اقتصاد به عنوان پارادايم 
اول سيطره بر جوامع در پست مدرنيته شكل گرفته و در حال بسط يافتن 
اس��ت. اقتصاد بلعنده پس��ت مدرنيته، هويت و هدف گزيني را در سيطره 
خود در بر گرفته اس��ت. مديران صنعتي و گردانندگان اقتص��اد به مانند 
شطرنج بازاني همه چيز انسان پست مدرن را روي بازي شطرنج به حركت 
در مي آورند، حذف مي كنند، نابود مي كنند، پي��روزي مي دهند. اقتصاد، 
بلعنده بازي شطرنجي است كه جمعيت هاي انساني را روي صفحه اي در 
اتاق فكرهاي تصميم گيري هدايت مي كند. ما همه در حال تبديل شدن به 

كارگران شركت هاي صنعتي بزرگ هستيم. 
انسان امروز درگير زندگي روزمره اي است كه در اتاق فكرهاي تعريف شده 
با محوريت اقتصاد برنامه نويسي شده است. حال مي پندارد كه هويت دارد؟ 
اين پنداشت وهم گونه جاي تأمل دارد. اگر اقتصاد را محور اين برنامه بدانيم، 
خوب است نگاهي به سطح اقتصاد و نظام طبقاتي در مقايسه جوامع جهاني 
بيندازيم. آنگاه متوجه خواهيم ش��د خيلي از تنش ها، جشن ها، تبليغات، 
روزمرگي و... همه و همه ريشه در برنامه نويسي رأس هرمي دارد كه براي 
زندگي افراد، خانواده ها، جوامع و ملل تصميم گيري مي كند. بايد همه مردم 
به خصوص مسئوالن هوشيار باشند، زيرا آگاهي نداشتن جوامع از تنيده 
شدن در اين بازي اقتصاد منجر به تبديل شدن ابزاري تر افزوني و پر رنگ تر 
در دست اهرم هاي قدرت مي شود و سياست نيز به نوبه خود ابزاري خواهد 
شد در دست مردان با اهداف اقتصادي. اين تلخ ترين واقعيت روزمره دنياي 
پست مدرن است كه هويت و توده ها در آن بلعيده مي شوند، جوامع در آن 
بلعيده مي شوند، ملل در آن هضم مي شوند، جنگ ها رخ مي دهد و همچنان 
انسان پست مدرن احساس بودن مي كند، احساس بالندگي دارد. در صورتي 

است كه اين بودن نيست!
امروزه انسان پست مدرن اسير تبليغات صنايعي است كه با تكنولوژي فكر 
براي بلعيدن و احاطه بر انسان و فربه ش��دن بخش هاي خاصي از اقتصاد 
برنامه ريزي و وارد مي كنند و به فروش مي رس��انند. طبقه بندي جهان به 
جهان اول، دوم و سوم، در بطن خود هدف گذاري اي را خارج از اراده براي 
ملل دارد كه در رأس آن اهرم هاي قدرت اقتص��ادي قرار دارند كه تعيين 
مي كنند جوامع در هر كجاي جهان كه باش��ند، الزم است مسيري را طي 
كنند كه رئوس ه��رم به عنوان بنيانگذاران نظام طبقات��ي اقتصادي آن را 
مطرح كرده اند. بايد مراقب بود كه ملل ناخواس��ته مس��يري را كه رئوس 
هرم آن را تعريف كرده اند و محور اين طبقه بن��دي اقتصاد نروند و در دام 
آن گرفتار نشوند. اقتصادي كه در س��طوح كالن بلعنده ملل و در سطوح 
خرد بلعنده جوامع، خانواده و افراد اس��ت، تهدي��دي جدي براي هويت و 
خرد انس��ان در دنيايي اس��ت كه وهم گونه مي پندارد داراي اراده و خرد 

تصميم گيرنده است!
و لذا »انسان پست مدرن شكوفا نيست، بلكه كارگري است در چرخه اقتصاد 
و صنعت« و برخالف آنچه مدعي اند فرديت به نوعي داراي ماهيت و تعريف 
نيست. از فرد، خانواده، جامعه، ملل و... همه و همه در سيطره اين فرآيند 
هستند.  براي چنين انساني كه در دام پست مدرن گرفتار و سرگشته است؛ 
رئوس هرم منافع اقتصاد را رصد مي كنند وحتي ممكن است براي آن نيز 
تدارك منفعت در نظر گرفته ش��ود. براي خش��م برگشت خورده صنعت 
اسلحه، براي سردرگمي هويت مخدر، براي رشد؛ مد و براي هر آن چيزي 
كه انسان پست مدرن در سير به ذن خود تعالي كه در پيش دارد، اقتصاد 
و رئوس هرم انديشيده اند و كيسه اي دوخته اند. حال آنكه واقعيت انسان 
چيز ديگري است. مراقب انسانيت خود باشيم و اسير بمباران اطالعات در 

عصر پست مدرن نباشيم. 
*استاد دانشگاه

 ساالنه 150 هزار میلیارد تومان 
 يارانه پنهان انرژي پرداخت مي شود

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: حقوق ملت فقط اين نيست كه 
ما چند سال فقط قيمت حامل هاي انرژي را ثابت نگه داريم و بگوييم حقوق 
ملت است، اما توجه داشته باشيم كه در سال بيش از 150 هزار ميلياردتومان 
يارانه پنهان انرژي پرداخت مي شود كه بايد براي مصارف نامتعارف فكري 
كرد.  حميدرضا فوالدگر گفت: همه بايد مدافع حقوق ملت باشيم و حقوق 
ملت هم ابعاد مختلفي دارد. سالمتي مردم هم حقوق ملت است. آلوده نكردن 
هواي شهرها هم حقوق ملت است. حمل و نقل خوب داشتن هم حقوق ملت 
است. آسايش و رفاه مردم هم حقوق ملت است. اصاًل بحث اين نيست كه 
براي افرادي كه به صورت متعارف بنزين مصرف كنند، قيمت افزايش پيدا 

كند، اما بايد براي الگوي مصرف باال قيمت هاي بااليي وضع كرد. 

 بانك انصار تنديس زرين هشتمین دوره 
جايزه ملي مديريت مالي را به دست آورد

با همت و تالش مديران و كاركنان بانك انصار در راس�تاي بهبود 
عملكرد مالي اي�ن بانك ضمن حض�ور هر س�اله در ارزيابي هاي 
تخصصي در دبيرخانه جايزه مديريت مال�ي ايران، تنديس زرين 
هش�تمين دوره جايزه مديري�ت مالي اي�ران را به دس�ت آورد. 
به گزارش اداره  كل روابط  عمومي  و تبليغ��ات به نقل از معاونت مالي، 
شركت در فرآيند هشتمين دوره جايزه ملي مديريت مالي، با اهتمام 
ويژه مديران، كارشناس��ان و همكاران معاونت مال��ي بانك انصار و در 
راستاي اجراي اس��تانداردهاي مالي، رعايت مقررات و قوانين بانكي و 
بورسي موجب شد تا بار ديگر به نتيجه اي شگرف بينجامد و اين معاونت 
در هشتمين سال متوالي و با حداكثر رشد به نتيجه چشمگيري نسبت 

به دوره هاي گذشته دست يابد. 
در اين گزارش آمده است، اين جايزه همه ساله در سه سطح تنديس، 
تقديرنامه و گواهينامه اعطا مي شود كه سطح تنديس آن شامل تنديس 
زرين، سيمين و بلورين است كه بانك انصار در اين دوره باالترين سطح 

جايزه )تنديس زرين( را كسب كرد. 
 مراسم اهداي اين تنديس ارزشمند در سالن اجالس سران با حضور، 
معاون وزير بهداشت و درمان، دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري 
و مش��اور رئيس جمهور، معاون وزي��ر فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
رئيس جمهور و جمعي از اقتصاددانان و اساتيد حوزه مالي كشور برگزار 
شد و آقاي فتحعلي، معاون مالي بانك به نمايندگي بانك  انصار جايزه 

مذكور را دريافت كرد. 
 شايان ذكر است، هدف برگزاركنندگان دوره هاي جايزه  ملي مديريت 
 مالي ايران، حمايت مديريت مالي حرفه اي در مسير دستيابي به جايگاه 
واقعي در شركت ها و سازمان ها، تشويق و ترغيب شركت ها براي انجام 
خود ارزيابي و ش��ناخت نقاط قوت و ضعف و زمينه هاي بهبود ايجاد 
فضاي رقابتي مناسب و حرفه اي شركت ها و سازمان هاي ايراني، تعريف 
راهبردي از مديريت مالي و اقتصادي س��ازمان در جهت دستيابي به 
اهداف استراتژيك، معرفي و قدرداني از شركت ها و سازمان هاي برتر 
در حوزه مالي و اقتصادي و فراهم كردن امكان تبادل تجربيات موفق 

مديران مالي بود. 
اداره كل روابط عمومي و تبليغات

گزارش   مركز پژوهش هاي مجلس درباره مناطق آزاد
  4 منطقه آزاد بانه- مريوان ابهامات

 ورود كاالي قاچاق را افزايش مي دهد
در حالي كه ديگر مشخص ش�ده مناطق آزاد نتوانس�ته اهداف از 
پيش تعيين شده را محقق كند و اين مناطق مورد هجوم كاالهاي 
قاچاق اس�ت، به اذعان مركز پژوهش هاي مجل�س، ايجاد منطقه 
آزاد بان�ه- مريوان اه�داف تولي�دي و صادراتي را در پ�ي ندارد 
و به ط�ور عمده موج�ب افزايش ابهام�ات مربوط ب�ه ورود كاالي 
همراه مس�افر و كاالي قاچاق از مناطق آزاد به كشور خواهد شد. 
به گزارش فارس، مركز پژوهش هاي مجلس، طي گزارشي كارشناسي به 
بررسي »اليحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي«، »چالش هاي 
ناشي از وسعت اين مناطق« و نيز »بررسي اجمالي نقشه هاي پيوسته اين 
اليحه« پرداخته است. در سلسله گزارش هاي پيش رو هر يك از مناطق 
آزاد پيش��نهادي جاس��ك، اردبيل، اينچه برون، بانه- مريوان، بوشهر، 
سيستان، قصر شيرين و مهران به صورت جداگانه مورد نقد و بررسي قرار 
مي گيرد؛ فارس در چهارمين گزارش خود، به ويژگي هاي منطقه آزاد 
پيشنهادي بانه- مريوان طبق گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
پرداخته است.  در گزارش اين مركز اشاره شده كه اعتبار مشخصي براي 
تأمين وجوه موردنياز جهت تكميل زيرساخت هاي اين منطقه از سوي 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي 
پيش بيني نشده اس��ت.  در اين گزارش، يكي ديگر از مشكالت منطقه 
آزاد بانه- مريوان را وجود مساحت هاي داراي معارض مي داند؛ به عنوان 
مثال در محدوده پيش��نهادي بانه، 373نفر ساكن هستند؛ همچنين 
مساحت كل عرصه نيز2 هزار و 821 هكتار است كه 428هكتار آن جزو 
مستثنيات و 2 هزار و 392 هكتار آن جزو منابع ملي است. در محدوده 
پيشنهادي مريوان نيز مس��احت كل عرصه5747/43 هكتار است كه 
از اين مقدار3094/5 هكتار جزو مستثنيات و مقدار2652/93 هكتار 
جزو منابع ملي است. همچنين بخشي از زمين هاي حاشيه جاده اصلي 
باشماق- مريوان توسط اتباع خارجي به صورت وكالتي خريداري شده و 
عالوه بر آن، اغلب زمين هاي موجود در محدوده پيشنهادي قطعه بندي 
شده و افراد حقيقي صاحب آن هستند كه وجود اين حجم از معارض، 

مشكالتي را در آينده ايجاد خواهد كرد. 
مركز پژوهش هاي مجلس با وجود تمام مشكالت مطرح شده براي اين 
منطقه پيش��نهاد مي كند كه بايد بازنگري در شيوه ايجاد و مديريت و 

نقشه هاي هر دو منطقه صورت گيرد. 
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