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 رتبه بندی اعتباری مشتریان
تضمین کننده کاهش مطالبات بانک هاست

نای��ب رئیس هی��ات مدیره بانک ص��ادرات ایران 
گفت: وص��ول مطالبات بانک ها می تواند ضمن کاهش 
قیمت تمام ش��ده پول و تعدیل نرخ تسهیالت، هزینه 
پول و تامی��ن مالی را برای تولیدکنندگان کش��ور به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
غالم س��وری با تاکی��د بر اهمیت حف��ظ ارتباط 
مس��تمر با مش��تریان و رعای��ت اصول حرف��ه ای در 
رتبه بن��دی آنها گف��ت: امروزه در نظام بانکی کش��ور 
معضل مطالبات معوق پدیده ای فراگیر است که فارغ 
از عوامل فراسازمانی شکل گیری آن، باید اصول مهمی 
را برای جلوگیری از تبعات ناگوار آن به کار بس��ت تا 
بخش های تولیدی کشور دسترسی آسان تری به منابع 
بانکی داش��ته باش��ند. وی با تاکید بر لزوم رتبه بندی 
اعتباری مش��تریان در بانک ها افزود: نظام رتبه بندی 
اعتباری مشتریان در بانک ها از جمله مهمترین عوامل 

جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری است

 ارتقای سودآوری از برنامه های اصلی
و راهبردی بانک می باشد

با حضور مدیرعام��ل بانک مهر اقتصاد و معاونین 
امور مناطق، طرح و توسعه، پشتیبانی، مالی، مدیرکل 
حراس��ت و سرپرس��ت معاونت حقوق��ی و اعتبارات، 
نشس��ت هم اندیش��ی مدیران اداره امور شعب استان 

خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
سیدضیا ایمانی با بررسی وضعیت استان و جمع بندی 
نظرات تخصصی معاونت های حاضر در جلسه، راهکارهای 
عملیاتی را در راستای مرتفع شدن موانع و مشکالت ابالغ 
کرد. وی با تشکر از تالش ها و زحمات همکاران، بر توسعه 
سهم از بازار و مصرف بهینه منابع و وصول مطالبات تاکید 
کرد و گفت: حضور گس��ترده و موثر و شناس��ایی بازارها 
و بنگاه های مختلف اقتصادی، جذب مش��تریان کالن و 
ارتقای س��ود آوری از برنامه ه��ای اصلی و راهبردی بانک 
است که مسئولیت آن برعهده تمامی همکاران و رسیدن 

به آن مستلزم تالش همه جانبه آن ها می باشد.
وی تصری��ح کرد: فروش ام��الک تملیکی و مازاد 
یکی از مهم ترین برنامه های در دس��ت اقدام اس��ت و 
در تالش هس��تیم تا با فروش دارایی های سمی، بهره 

وری و سوآوری بانک افزایش یابد.

شعبه شهدای کازرون بانک پارسیان 
گشایش یافت

341 مین شعبه بانک پارسیان درکشور، 16مین 
شعبه در استان فارس و دومین شعبه در شهرکازرون 
با حضور اعضای هیات مدیره بانک پارسیان و اعضای 

شورای شهرکازرون گشایش یافت.
شمس عالم عضو هیات مدیره بانک پارسیان در آیین 
گشایش این شعبه ضمن قدردانی از اعتماد سپرده گذاران 
گفت: فعالیت های بانک در شهرکازرون از ابتدای تاسیس 
نخستین شعبه منجر به اشتغال مستقیم60 نفر شده و 
در همین راس��تا بانک پارس��یان آمادگی دارد به منظور 
اشتغال زایی بیش��تر و رفع محرومیت در این منطقه در 

سایر طرح ها نیز مشارکتی فعال نماید. 
روزبهانی عضو شورای شهر کازرون نیز خاطرنشان 
کرد: تاسیس شعبه دوم بانک پارسیان در شهر کازرون 
نش��ان دهنده اقب��ال جامعه به ارائه خدم��ات مطلوب، 

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع بوده است.

پرداخت 16 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال روستایی توسط بانک کشاورزی 

شعب بانک کشاورزی استان البرز طی سه ماه نخست 
سال 97 مبلغ 16 میلیارد و چهارصد میلیون ریال تسهیالت 

اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت کردند.
این میزان تسهیالت به تعداد 14 نفر از متقاضیان 

پرداخت شد.

دریافت مانده قدرالسهم بن کارت های 
دانشجویی و اساتید از 16 تیرماه

مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه  های کتاب بانک 
ش��هر از امکان دریافت مانده قدرالسهم بن کارت های 

دانشجویی و اساتید از 16 تیرماه خبر داد.
مهدی اکرمی اظهار کرد: با هماهنگی به عمل آمده 
با مس��ئولین وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، تمامی 
دارندگان بن کارت های دانش��جویی و اساتید این امکان 
را دارند تا از تاریخ ش��نبه 16 تیرماه سال جاری، جهت 
دریافت مانده قدرالسهم خود با مراجعه به خودپردازهای 
بانک شهر و یا از طریق خرید بر روی همه دستگاه های 
کارتخوان فروشگاهی اقدام کنند. وی افزود: افرادی نیز 
که بن کارت ثبت نام کرده اما در زمان برگزاری نمایشگاه 
کتاب موفق به دریافت آن نش��ده اند ی��ا بن کارت خود 
را گ��م کرده اند و همچنین اف��رادی که از بن کارت های 
کارت ملی هوشمند و یا NFC در زمان نمایشگاه کتاب 
استفاده کرده و مبلغی مانده در بن کارت خود دارند نیز 
می توانند از این تاریخ با مراجعه به همه شعب بانک شهر 
و دریافت بن کارت المثنی نس��بت به دریافت باقیمانده 
سهم خود از خودپردازهای بانک شهر و یا خرید بر روی 

کارتخوان های فروشگاهی اقدام کنند.

 مدرسه شهدای بانک ملی ایران
به بهره برداری رسید

در راس��تای عمل به مس��ئولیت اجتماعی، مدرسه 
ابتدایی شهدای بانک ملی ایران در روستای شالقون سراب 

از توابع استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.
 در مراسم بهره برداری از مدرسه ابتدایی شهدای 
بان��ک ملی ایران که نه ماه پ��س از کلنگ زنی برگزار 
ش��د، برات کریمی عضو هیات مدیره بانک، س��عداله 
عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، 
مسئوالن اداره شعب اس��تان آذربایجان شرقی و تنی 

چند از مدیران استانی حضور داشتند.
این مدرسه ش��ش کالسه در زمین اهدایی اهالی 
روس��تا به مساحت بیش از س��ه هزار مترمربع احداث 
ش��ده ک��ه دارای 392 مترمربع زیر بنای آموزش��ی، 
مترمرب��ع   158 و  محوطه س��ازی  مترمرب��ع   1200
دیوارکشی اس��ت و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال 
توس��ط بانک ملی و از محل منابع قرض الحسنه بانک 

برای ساخت آن صرف شده است.

اخبار

فاطمهسرخهدهی

کارشناسارشداقتصاد

بح��ران  اخیر ارز و س��که در  ی��ک س��ال گذش��ته دالیل جنب استانبول
متفاوتی داش��ته که مهم ترین آن دالیل اقتصادی 
و سیاست های اقتصادی است که منجر به افزایش 
نقدینگ��ی نامول��د و آس��یب دیدن تولی��د ملی و 
افزایش فعالیت های سفته بازی و داللی به خصوص 

در حوزه ی ارز و سکه شده است.
 در این میان، عوامل جانبی نیز در تشدید این 
بحران ها مؤثر بوده اند و بر ش��دت آن افزوده است. 
یک��ی از این عوامل جانبی نقش رسانه هاس��ت که 
با اهداف متفاوت، اخبار مربوط را پوش��ش داده اند 
حتی اوضاع به جایی رس��ید که بازار تهران دچار 
هرج وم��رج و بی قانون��ی مف��رط ش��ده و برخی از 
بازاریان البته ناخواس��ته فعالیت خود را چند روز 
تعطیل کردند! در هر حال احتکار، عدم پایبندی به 
اصول اخالقی، هرج ومرج اقتصادی و گران فروشی 

در روزهای اخیر فراوان به چشم می خورد.
در این تحلیل تنها به نقش رسانه ها در تشدید 
بحران  اخیر اش��اره می کنی��م. در تمام این تحلیل  
نباید از این حقیقت غافل شد که دولت بستر و ابزار 
الزم را برای س��ودجویان، اخاللگران و رس��انه های 
مختلف فراهم ساخته و اگر بستر الزم فراهم نبود، 
راه برای س��ودجویان و فرصت طلبان بسته می شد؛ 
ام��ا این حقیق��ت را نی��ز نمی توان ان��کار کرد که 

رسانه ها در این بین نقش به سزایی ایفا کردند.

 نقش رسانه ها در ایجاد باورها، افکار
و انسجام اجتماعی

بدون ش��ک رسانه ها، در دوران کنونی، بخشی 
جدایی ناپذی��ر از زندگ��ی مردم ش��ده اند. مردم در 
ط��ول ش��بانه روز از محتوای اجتماعی، سیاس��ی، 
اقتصادی و آموزشی و س��رگرمی رسانه ها استفاده 
می کنند. نس��ل کنونی جامع��ه از ابتدای حیاتش 
با رسانه ها بزرگ می ش��ود و در دنیای اطالعاتی و 
ارتباطی امروز، این نسل بخش عظیمی از فرهنگ، 
ارزش ه��ا و هنجاره��ای جامع��ه ی خ��ود و دیگر 
جوامع را از رس��انه ها دریاف��ت می کند. به عبارتی 
در دوران معاص��ر، که به عصر اطالعات و جامعه ی 
اطالعاتی و ارتباطی معروف اس��ت، بخش عظیمی 
از جامعه پذیری نس��ل ها از طریق رس��انه ها انجام 
می ش��ود و نفوذ و تأثیر رس��انه تا جایی اس��ت که 
برخ��ی از نظریه پردازان ارتباط��ی بر این باورند که 
رس��انه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین 
می کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، 

اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند.
»رسانه«  به وسیله ی انتقال پیام از فرستنده یا 
فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می شود 
که شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، 
تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطالعاتی، اینترنت 
و... اس��ت. ای��ن وس��ایل دارای ویژگی هایی مانند 
پیام گیران ناآش��نا، سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام 

هستند )دادگران، 1384: 6(.
ارزش ه��ا: هنجارهای یک جامع��ه در نهایت 
تجل��ی ارزش ه��ای آن جامعه اس��ت؛ یعنی عقاید 
مش��ترک اجتماعی درباره ی آنچه خوب، درست و 

مطلوب است )رابرتسون، 1374: 60 و 64(.
رس��انه های همگانی به عن��وان یکی از عوامل 
بس��یار مه��م اجتماع��ی ک��ردن مطرح هس��تند. 
روزنامه ه��ا، نش��ریات ادواری، مج��الت و به ویژه 
و  ماه��واره ای  نوی��ن  رس��انه های  و  تلویزی��ون 
الکترونیکی و دیجیتالی، هر روزه مورد استفاده ی 
وس��یع گروه های مختلف اجتماعی قرار می گیرند، 
اما نمی توان انکار کرد که رس��انه های جمعی انواع 
گوناگون��ی از اطالعات و محتوا )به ویژه هنجارها و 
ارزش ها( را انتقال می دهند )گیدنز، 1377: 88(.

رسانه ها، به عنوان فراهم کننده ی چارچوب های 
تجربه برای مخاطبان، نگرش های کلی فرهنگی را  
برای تفسیر اطالعات توسط افراد جامعه در جوامع 
امروزی ایجاد می کنند. رس��انه ها شیوه هایی را که 
براس��اس آن ها اف��راد زندگی اجتماعی را تفس��یر 

می کنند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند، با 
کمک نظم دادن به تجربه ی ما از زندگی اجتماعی، 

قالب ریزی می کنند )همان: 479(.
»هارولد الس��ول« و »چارل��ز رایت« از جمله 
پژوهش��گرانی هس��تند که به طور جدی به نقش 
و کارکرد رس��انه ها در جامعه توجه کرده اند. آن ها 
معتقدند که رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر 
محیط و ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به 
محیط هس��تند )همان: 108(. این 2 نظریه پرداز 
ارتباط��ات بر این باورند که در کارکرد نخس��تین، 
وظیفه ی رسانه ها نظارت، مراقبت، تهیه و رساندن 
خب��ر درب��اره ی محی��ط پیرامونی اس��ت. دومین 
کارکرد رسانه انتخاب و تفسیر اطالعات در محیط 
اس��ت. در این نقش، رسانه ها به تقویت ارزش های 
اجتماع��ی، اجماع و افش��ای انحراف��ات، رجوع به 
پای��گاه رهب��ران اف��کار، ممانع��ت از تهدید ثبات 
اجتماعی و وحشت عمومی، مدیریت افکار عمومی 

و نظارت بر حکومت و حفاظت می پردازند.
 یک��ی دیگ��ر از کارکرده��ای رس��انه انتقال 
فرهن��گ، افزای��ش انس��جام اجتماع��ی و تعمیق 
تجرب��ه ی مش��ترک، کاس��تن از نابهنجاری ه��ای 
اجتماع��ی و احس��اس از خود بیگانگی، اس��تمرار 
اجتماعی ش��دن پیش و پس از آموزش رس��می و 

کمک به یک دست سازی و انسجام است.
»لرنر« بر این باور اس��ت ک��ه ورود به جامعه ی 
مدرن و جدید مس��تلزم مس��اعدت ملی یک پارچه، 
ارتب��اط با بازارهای مل��ی و بین المللی، ایجاد انگیزه 
برای تقاضای کاالها و خدمات مدرن، بحران کسب 
منابع توس��عه و گسترش روش ها و ارزش های نوین 
در زمینه هایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، بهداشت، 
تولی��د کش��اورزی و صنعتی در زندگی ش��هری و 
روستایی است. برای تحقق این هدف، تحرک روانی 
در سطح فردی و اجتماعی ضروری است و رسانه ها 
مناس��ب ترین و مؤثرتری��ن ابزار تغیی��ر نگرش ها، 
ارزش ه��ا و رفتاره��ا و به بیان دیگ��ر، ایجاد تحرک 

فردی و اجتماعی هستند ) فرقانی، 1380: 49(.
رس��انه ها موجب ایجاد پدیده ای تحت عنوان 
»تحرک روانی« می گردند یا موجب ایجاد پدیده ی 
دیگری تحت عنوان »بیگانگی عاطفی« می ش��وند 
ک��ه »لرنر« آن را ب��ه مثابه ی امتی��ازی روانی در 
نوس��ازی مؤث��ر می دان��د. بیگانگ��ی عاطف��ی، در 
نظ��ر وی، به معنای قدرت تطاب��ق با محیط پر از 
دگرگونی در وضعیت های مختلف و متغیر اس��ت 

)روشه، 1366: 232 و 233(.
برخی متفکران معتقدند که با تسریع در جریان 
اطالعات در ش��اهراه ها و شریان های اطالعاتی دنیا، 
تحوالت مهمی در بسیاری از عرصه های اجتماعی در 
حال رخ دادن اس��ت. محتوای رسانه های فعلی پر از 
خشونت، موادمخدر، رفتار تبهکارانه، سکس، کمدی، 
تخیل و علم اس��ت؛ به طوری که محتوای فرهنگی 

سنتی جوامع را دچار بحران یا دگونی کرده است.
از بُع��د اقتصادی، به دلیل ارتباط اندک مردم با 
انجمن ها و مراکز دانش��گاهی و نخبگانی اقتصادی، 
عمده ی اطالعات اقتصادی آن ها از طریق رسانه ها، از 
جمله روزنامه ها و سایت ها، حاصل می شود. پرواضح 
اس��ت که رس��انه ها در جهت دهی فکری و انسجام 
اجتماع��ی و رون��ق اقتصادی یا برعک��س، در ایجاد 

مشکالت اقتصادی نقش کلیدی بر عهده دارند.

نقش رسانه ها در شایعه سازی
نح��وه ی بیان اخب��ار و مطالب علمی بس��یار 
مهم اس��ت که این مس��ئولیت اصلی رسانه است. 
نمی توان و نباید مانع انتش��ار اخبار ش��د، اما باید 
در طریقه ی انتش��ار آن دقت شود که متأسفانه در 
ایران در این زمینه ضعف داریم. در این زمینه با 2 
مثال متفاوت، تنش هایی را که رس��انه ها در ایجاد 

آن نقش اساسی داشته اند معرفی می نماییم:
1- بح��ث زلزله ی تهران ی��ک موضوع علمی 
اس��ت که همواره ب��ه عنوان یک��ی از تهدیداِت در 
کمی��ن پایتخت، مطرح بوده اس��ت. در زمان طرح 
این مسئله برای اولین بار، تصمیم گرفته شد که به 
خاطر بر هم نخوردن آرامش جامعه، این موضوع از 
طریق رس��انه ها و تلویزیون مطرح نشود. اما مطرح 

نشدن این موضوع اشتباه بود، چون مردم باید آگاه 
می ش��دند، اما نحوه ی اطالع رسانی به مردم بسیار 
مهم است. کسانی که در آن زمان خانه می ساختند 
باید طوری ساخت وساز انجام می دادند که اگر 10 
سال دیگر زلزله آمد، آن ساختمان ها خراب نشوند. 
ممکن اس��ت 10 درصد هزینه  ی بیشتر صرف این 
کار ش��ود، اما ُحس��ن آن این اس��ت که مردم آگاه 
می ش��وند و بهتر عمل می کنن��د. نحوه ی بیان این 

موضوع می توانست به 2گونه باشد:
الف( رس��انه ها آن را خیلی ساده و مناسب با 

مردم در میان می گذاشتند.
ب( رس��انه ها تیتر می زدن��د: »در فالن تاریخ 
زلزله می ش��ود، همه خواهند ُمرد، هیچ چیز سالم 
نمی ماند و...« این ظرافت هاست که مسئولیت رسانه 

و دقت آن در خبررسانی را مشخص می کند.
2- بحث نوسانات ارز و سکه در یک سال اخیر 
یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران است که اکثر 
مردم عام��ی، که با ارز س��روکاری ندارند، از طریق 
رس��انه ها در جریان این نوسانات قرار می گرفتند. با 
توجه به وضعیت خاص ایران در دنیا و دشمنی های 
اثبات شده دشمنان در کوچک ترین مسائل، پرواضح 
است که در مورد این مسئله ی مهم نیز آن ها بیکار 
ننشس��ته اند و ب��ا ایادی داخل��ی و خارجی خود در 
تشدید این بحران از هیچ کوششی دریغ ننموده اند.

نقاط قوت و ضعف رسانه ها در بحران ارزی اخیر
 رسانه ها در بحران اخیر در هدایت بازار به سوی 
بحران و در تحریک مسئوالن برای اقدام سریع تر جهت 
بازگرداندن آرامش به بازار نقشی اساسی داشتند که 

در ادامه به این نقاط ضعف و قوت اشاره می شود.
 نقاط ضعف

1- از اخبار لحظه به لحظه در سایت ها گرفته 
تا تیتره��ای اول روزنامه ها عمدتاً رنگ وبوی ارزی 
داشتند. همه و همه در ایجاد حساسیت و توجه در 

مردم عادی نقش بسیار مهمی داشتند.
2- پخش شایعات در مورد قیمت ارز به نحوی 
ماهران��ه صورت گرفت که از ارز 7 هزار تومانی در 
بس��یاری از محافل علمی و غیرعلمی به راحتی به 

عنوان نرخ ارز در روزهای آینده نام برده می شد.
3- در چنین شرایطی، حتی در شهرستان هایی 
که فرس��نگ ها از بازار م��کاره ی ارز تهران فاصله 
داش��تند، ثروت های ان��دک و پس اندازهای مردم 
به س��مت بازار ارز و س��که هدایت ش��د و موجب 
افزای��ش تقاضا و به تبع آن افزایش ش��دید قیمت 

ارز و سکه شد.
 تیتره��ای اول روزنامه ها برای جلب خواننده 
و ف��روش بیش��تر عموماً در ایج��اد فضای ملتهب 
و تش��دید آن نقش اساس��ی داش��ت، از آن جمله 

می توان تیترهای زیر را مثال زد:
 سکه و ارز به طور وحشتناک گران می شوند.

 دولت در بحران ارز مقصر است.
 گرانی ارز و سکه.

 بازار ارز و سکه همچنان ملتهب است.«
 هرج ومرج در قیمت دالر و سکه.

 قیمت لحظه ای ارز و سکه.
 موج دوم گرانی ارز و سکه.

 سکه از مرز یک میلیون تومان گذشت.
 وقتی حکومت گران نمی توانند حکومت کنند.

4- متأس��فانه به دلیل اینکه هنوز نتوانسته ایم 
ی��ک نهاد آموزش��ی برای خبرن��گاری علمی ایجاد 
کنیم، افراد با رشته های دانشگاهی متفاوت خبرنگار 
علمی می ش��وند و در رس��انه های نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران  � که فی نفسه در دنیا جنجال برانگیز 
اس��ت �  مش��غول به کار می ش��وند و برای افزایش 
مرتب��ه ی خود دس��ت به انتش��ار مطال��ب و اخبار 
جنجال��ی می زنند که در بس��یاری از م��وارد غلط 
هس��تند. البته خبرنگاران خوب اندک نیستند، اما 
متأسفانه اکثر خبرنگاران و روزنامه نگاران با سیاست 
»دسته واگن« دش��من همراه شده اند و خواسته یا 

ناخواسته باعث تشدید التهاب این بازار می شوند.
5- مردم مس��تقیم با انجمن ها و مراکز علمی 
رابط��ه ندارند، ول��ی می توانند به رس��انه مراجعه 
کنن��د. رس��انه باید یک حلقه بی��ن مردم و بخش 
علمی کش��ور باش��د. البته در این م��ورد، به دلیل 
اینکه اقتصاد ایران کاماًل سیاس��ی و حزبی ش��ده 
اس��ت، بس��یاری از مطالب علمی می توانند توسط 
متخصصان مغرض به گونه ای بیان شوند که درپی 

درمان نباشند، بلکه درپی تشدید بحران باشند.
 ب��ه عنوان مث��ال، مطالب علم��ی می تواند به 
صورت زیر بیان شود و با وجود صحت گفتار، آثار 

تخریبی داشته باشد:
1- نقایص به صورت کامالً اغراق آمیز بیان شوند.

2- سیاه نمایی باشد.
3- بیان حقایقی باش��د که دانس��تن آن برای 
مردم عادی س��ودی ندارد و فق��ط موجب التهاب 

می شود.
4- مطالب در راس��تای مناف��ع حزب و گروه 

خاص یا اندیشه ی سیاسی خاصی بیان شود.
5- در زمان های خاص، مانند ماه های منتهی 
ب��ه انتخابات، مطالب علمی از س��وی اقتصاددانان 
وابس��ته به جریان، حزب یا ش��خصی خاص کاماًل 

جنبه ی انتخاباتی و تبلیغی یا تخریبی پیدا کند.
 متأس��فانه، به دلیل این قابلیت های خاص در 
رشته اقتصاد، که در فوق به آن ها اشاره شد و نیز به 
دلیل فقدان یک الگوی اسالمی � ایرانی اقتصادی برای 
پیشرفت توأم با عدالت، مطالب به صورت بی قیدوبند 
مطرح می شوند و نمی توان سره را از ناسره تشخیص 
داد، در حال��ی که در صورت وجود این الگو و وجود 
یک داور خارجی بی طرف در این زمینه و نیز وجود 
آم��ار و ارقام صحی��ح، می ت��وان در مقابل نقدهای 
بی پایه و اس��اس و التهاب آفرین با سنجه های علمی 
الگو و اهداف پاس��خ گویی نمود و مطالب سیاسی و 

مغرضانه را از مطالب علمی مشخص نمود.
 متأس��فانه در چنی��ن ش��رایطی، برخ��ی از 
دوس��تداران نظام، که از تخصص کافی برخوردارند 
و با س��نجه های علمی مطالب را تحلیل می نمایند، 
ممکن است در زمره ی مخالفان نظام یا دولت خاصی 
قلمداد شوند و هشدارها و راهنمایی های دلسوزانه و 
علمی آنان جدی گرفته نشود یا بالعکس، برخی از 
افراد منفعت طلب، که همواره پیرو طرف های قدرت 
هستند، با راهنمایی های نادرست خود ممکن است 
شرایط را به سمت بحران هدایت کنند. موارد زیر به 

توصیف شرایط موجود کمک می کنند:
1- از تم��ام ظرفیت نخبگانی کش��ور در علم 

اقتصاد به دالیل متفاوت استفاده نمی شود.
2- رس��انه ها، ب��ه خص��وص رس��انه ی ملی، 

مس��ئولیت ارتباط میان حلقه ه��ای علمی و مردم 
را به درستی اجرا نمی کنند.

3- ش��بکه های تلویزیون��ی خارجی همچون 
BBC و VOA و... ب��ا برخورداری از ظرافت های 
رس��انه ای و داش��تن همکاری با متخصصان فنون 

مختلف به جهت دهی افکار عمومی می پردازند.
4- مدیران اقتصادی بی تدبیر در مس��ند امور 

قرار گرفته اند.
5- خودی از غیرخودی و دوس��ت از دش��من 
قابل شناسایی نیس��ت و برخی از افراد در نظام با 
ثروت ه��ای کالن به ایجاد الته��اب دامن می زنند. 
ب��ه عنوان مث��ال، در التهاب ارز و س��که در بهمن 
90، وزی��ر اطالعات مطالب قابل توجهی را در این 
زمینه بیان کردند: »متأس��فانه برخی خودی ها در 

نوسانات بازار، میلیاردی سکه خریدند.«
6- عدم فرهنگ سازی توسط رسانه ی ملی در 
این زمینه نیز مش��هود است. متأسفانه روزنامه ها و 
رس��انه های مختلف از جمله رسانه ی ملی، به جای 
آرامش بخش��یدن به بازار، خود ب��ه تحریک مردم 
پرداختند؛ در صورتی که باید به ایجاد فرهنگ سازی 
برای خویشتن داری در چنین شرایطی می پرداختند. 
به عنوان مثال، می توانستند با ظرافت های رسانه ای 
و انیمیش��ن یا فیلم به الق��ای این مطالب بپردازند: 
»همس��ایه، خواهر و برادر و دوس��ت م��ا و همه ی 
کسانی که برای فروش سکه ها و دالرهایشان، برای 
افزایش س��ود بیش��تر، انتظار افزایش قیمت ارز را 
می کش��یدند در واقع انتظار ویرانی اقتصاد ایران را 
می کش��یدند. آن هم در جامعه ای که خودشان در 
حال زیس��ت در آن هس��تند. بدون اینکه خودشان 
متوجه باشند، با افزایش تقاضا، احتکار کاالها و... در 
واقع به تورم، ورشکستگی تولید و بیکاری برادران و 

خواهران و فرزندان خودشان دامن زده اند.«
با توجه به نقاط ضعف فوق، امکان بروز بحران در 
چنین شرایطی به سادگی امکان پذیر است؛ چنان که 
در قضایای اخیر نیز جامعه در آستانه ی بروز بحران 
و شورش اجتماعی قرار گرفت و حرکت هایی نیز در 

بازار تهران و تیرماه 91 در نیشابور انجام شد.
نقاط قوت

از نقاط قوت رس��انه ها، به خصوص رس��انه ی 
ملی، در ماجرای اخیر ارز و سکه می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
1- دعوت از کارشناس��ان متخصص و متعهد 
که صداقت و حس��ن نظر آنان اثبات ش��ده است 

برای تحلیل وضعیت.
2- مصاحبه های علمی با اقتصاددانان دلس��وز 

برای تبیین شرایط و ارائه ی راهکارهای علمی.
3- انعکاس وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار 
آسیب پذیر و تولیدکنندگان و مشکالت ایجاد شده 
از جانب رش��د فزاینده ی قیمت ها به دلیل بحران 
ارزی، به خصوص مسائلی که متأثر از فعالیت های 

روزنامه ها بوده اند.
هم��ه  این موارد در تحریک دولت و مجلس برای 
اقدام جهت کنترل بازار ارز مؤثر خواهد بود و در صورت 
فقدان رسانه های آزاد برای انعکاس واقعیات و تحلیل ها، 

به مراتب شرایط سخت تری به وجود می آید.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی:
در ش��رایط فعلی، که از یک س��و تحریم های 
اقتصادی تش��دید شده اند و از س��وی دیگر تدبیر 
و دانایی در سیاس��ت های اقتصادی کمتر به چشم 
می خ��ورد، فضا برای کارش��کنی، ایجاد التهاب در 
افکار عمومی و نیز سخت نمودن شرایط اقتصادی 
و معیش��تی برای افراد، احزاب و گروه های مختلف 

با منافع متفاوت ایجاد شده است.
در چنین شرایطی، کنترل رسانه ها تنها یکی 
از راه حل های موجود است، چراکه این امر چندان 
آس��ان نیس��ت و نمی توان با ایجاد شرایط امنیتی 
موفق ش��د. راه حل کنترل رسانه ها و ایجاد شرایط 
امنیتی یک راه حل گذرا و کوتاه مدت است. راه حل 
اصلی ت��ر و مهم ت��ر اتخ��اذ تدابیر اقتص��ادی برای 
هدای��ت نقدینگ��ی به بخش تولید اس��ت تا بدین 
وسیله شرایط با ثبات شود و بازارها به طور واقعی 

کنترل شوند.  برهان

تحلیلی علمی از نقش رسانه ها در بحران ارز و سکه؛

آیا رسانه ها قدرت بزرگ نمایی چالش های اقتصادی را دارند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  رلمــــان اموال و دارایی های مازاد دولت عدد بسیار پا
سنگینی را شامل می شود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی 
و بالاس��تفاده است که درخصوص آن باید تصمیم گیری شود و 

در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.
محمدرض��ا پورابراهیمی با اش��اره به اینک��ه تحریم ها در 
تالطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای 
انقالب با این تحریم ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما 
متوقف نشده است البته نمی توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد 
نادی��ده بگیریم. وی با بیان اینکه پ��س از برجام اتفاق خاصی 
در اقتصاد کش��ورمان نیفتاده است، افزود: پس از برجام، ما به 
توافق عمل کردی��م و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل 
کند اما از همان روزهای نخس��ت توافق و قبل از دولت ترامپ 
هم فش��ارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد اقدام مثبتی از طرف 
مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی ما تحت تاثیر 

فشار امریکایی ها و سپس اروپایی ها بود.
وی ادامه داد: فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است 

و در برخی موارد هم می تواند برای ما فرصتی را فراهم کند.
پورابراهیم��ی افزود: در طول س��ال های گذش��ته وقتی با 
پدیده تحریم مواجه ش��دیم با الزامات ناش��ی از آن، به دانش 
فن��ی و توان تخصصی در بس��یاری از حوزه ها دس��ت یافتیم 
بنابراین تهدیدها می تواند به فرصت تبدیل شود اما اگر نتوانیم 
از ای��ن فرصت ها به نحو مطلوب اس��تفاده کنیم، اثر تهدید و 

تحریم بر اقتصاد ما بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در دولت، نگاهی که باید به عنوان راهبرد مش��خص در حوزه 
اقتصادی در قالب تیم تخصصی انتظار داش��ته باشیم به شکل 

مطلوب وجود ندارد و در این بخش دچار چالش هستیم.
پورابراهیم��ی با تاکید بر اینکه تیم اقتص��ادی دولت باید 

کارآمد، به روز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، 
اف��زود: اخیرا این موضوع را در قالب نام��ه ای به رئیس جمهور 
متذکر شدیم. وی اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهای 
اخیر، نگاه جدیدی ش��کل گرفته است و سخنان رئیس جمهور 
در هفت��ه قب��ل نقطه عطفی در ن��گاه دولت ب��ه تحریم ها بود 
ک��ه امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه در کنار ش��خص 

رئیس جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.
وی افزود: سخنان رئیس جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح 

می شد تا دست باالتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
نح��وه واگذاری طرح های عمرانی نیم��ه تمام و نحوه مدیریت 

حجم نقدینگی و جذب آن، فروش اموال و دارایی های 
مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.

وی ادام��ه داد: ام��وال و دارایی های مازاد 
دولت عدد بسیار س��نگینی را شامل می شود 
ک��ه حت��ی چندین براب��ر بودجه س��نواتی و 
بالاس��تفاده اس��ت ک��ه درخص��وص آن باید 
تصمیم گیری شود و در این باره در شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.
پورابراهیم��ی افزود: تدبیر اخیر 

مق��ام معظم رهبری در تش��کیل 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه 
بزرگی اس��ت که تاکنون نبوده 
اس��ت. وی اضافه ک��رد: قوای 

مقننه و قضاییه در کنار دولت آمده است تا مسیر را ادامه دهد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید 
تصمیمات س��اختاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز بگیری��م، گفت: اکنون فرصت های 

طالیی برای این منظور داریم که باید از آن استفاده کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه مصر هس��تیم بازار ثانویه ارزی 
شکل بگیرد، افزود: اگر دولت طرح های خود را در قالب الیحه 
بی��اورد بهتر اس��ت در غیر ای��ن صورت مجبوری��م طرح ارائه 
کنیم. وی گفت: حتما بای��د در تیم اقتصادی دولت تغییراتی 
انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود 
می توانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.

پورابراهیم��ی افزود: خبرهایی وج��ود دارد مبنی بر اینکه 
نگاه دولت در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره 
انجام خواهد ش��د. وی گفت: ثبت نام و پیش فروش س��که 
به افزای��ش نرخ س��ود س��پرده های بانکی، 
اقدام های نادرس��ت بانک مرکزی بود که 

به اقتصاد کشور ضربه زد.
 پورابراهیم��ی اف��زود: س��ازمان امور 
مالیاتی باید از افرادی که به عنوان فعال 
اقتص��ادی و حرف��ه اقدام ب��ه خرید و 
فروش سکه می کنند مالیات دریافت 
کند و این موضوع برای این سازمان 
مشخص اس��ت اما کسانی که 
می خواهند س��رمایه خود را 
مالیات  نبای��د  کنند  تبدیل 

بدهند. وی گفت: ب��رای جلوگیری از افزایش هزینه های مردم، 
دالر 4200 تومانی باید به کاالهای اساس��ی اختصاص یابد اما 
برای تشویق صادرکنندگان و رفع بخشی از التهاب های نرخ ارز 

باید بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بازار ثانوی برای تعیین نرخ 
ارز ضروری است افزود: سامانه نیما برای ثبت سفارش و تخصیص 
ارز مناسب است اما ش��کایت های زیادی از این سامانه به دلیل 
جامع نبودن آن وجود دارد. وی با اشاره به اینکه میزان صادرات 
پس��ته کشور س��االنه 1.2 میلیارد دالر اس��ت گفت: اکنون که 
صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به دولت بدهد و معادل 
4200 تومان دریافت کند، قیمت هر کیلو پس��ته که اکنون در 
بازار داخلی حدود 70 هزار تومان است برای صادرکننده 45 هزار 

تومان تمام و موجب ضرر صادرکننده می شود.
پورابراهیمی افزود: سیاست دولت در پایان فروردین امسال 
درباره نرخ ثابت ارز آغاز سیاس��ت های اشتباه ارزی دولت بود. 
دولت اعالم کرد برای واردات هر میزان کاال که ثبت ش��ود ارز 
4200 تومانی قابل تأمین اس��ت اما این امکان پذیر نیس��ت و 
دولت باید می گفت فقط به کاالهای اساسی ارز 4200 تومانی 
اختصاص می دهد. اینکه دولت اعالم می کند هر رقمی جز رقم 

4200 تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل می کند.
پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه کاه��ش ارزش پول موجب 
کاه��ش واردات و افزایش صادرات می ش��ود گف��ت: اکنون به 
دلی��ل کتمان ن��رخ دوم ارز از طرف دولت هی��چ مزیتی برای 
صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی برای صادرات ندارند.

وی اف��زود: اختص��اص ارز 4200 تومان��ی ب��رای واردات 
موجب شده است در س��ه ماهه اخیر امسال 27 میلیارد دالر 
ثبت س��فارش برای واردات کاال ش��ود. دولت باید ارز 4200 
تومانی را به واردات کاالهای اساس��ی اختصاص دهد و تعیین 

نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند.  تسنیم
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تیم اقتصادی را عوض نکند، خودمان عوض می کنیم


