
فرشاد پرویزیان

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

مجموعــه  نــام  دســت رفته  از  معصومیــت 
تلویزیونــی بــه کارگردانــی داوود میرباقــری اســت 
که محرم ســال1382 از ســیمای جمهوری اسالمی 
ایــن مجموعــه، شــوذب  ایــران، پخــش شــد. در 
کــه عمــری از یــاران امیرالمومنیــن )ع( بــود، بــه 
امویــان  خزانــه داری  یعنــی  کوفــه  خزانــه داری 
منصــوب می شــود. شــوذب میــان عشــق دو زن 
مــردد می مانــد؛ ماریــای نصرانــی که پــس از مرگ 
مادر به دیر سپرده و راهبه شده است و حمیرای 
یهودی. ماریا خاطرات روزهای کودکی و کمک های 
علــی)ع( در دوران فقــر را بــه یــاد دارد و از همــان 
روزهــا شــیفته مــرام و مردانگــی او شــده اســت. 
حمیــرا نقطــه مقابــل ماریاســت، مــدام شــوذب را 
بــه طمــع مــال و قدرت بیشــتر وسوســه می کند تا 
خود را در دستگاه خالفت امویان جا کند. شوذب 
بر ســر دوراهی ســعادت و شــقاوت مانده اســت. 
داســتان شوذب را گوشــه ذهن خود نگه دارید تا 

دوباره به آن برگردم.
اســتاد  بهکیــش  محمدمهــدی  دکتــر  اخیــرا 
فرهیختــه و صاحب ســبک اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی کــه کالس اقتصــاد ایــران وی در دوره 
کارشناســی ارشد به شدت مورد عالقه دانشجویان 
و زبانــزد دانشــکده های اقتصاد بود، در یادداشــتی 
کوتــاه نوشــت: »ســال های تدریــس، همیشــه بــه 
سرنوشــت جوانانــی فکــر می کــردم کــه در رشــته 
اقتصــاد ثبت  نــام کرده  بودند و در کنار دروس خود 
بــا ذوق و عالقــه، مســائل روز را دنبــال می کردنــد 
ولی هنگام اتمام تحصیل، نمی دانستند  دنبال چه 
شــغلی بگردند. مدتی ســرگردان می شــدند، برخی 
از آنان به دانشــکده برمی گشــتند تا ادامه تحصیل 
دهند. بخش عمده ای از اقتصادخوانده ها مجبورند 
به کارهای تا حدی مرتبط چون حسابداری و بخش 
دیگری به کارهای غیرمرتبط مشغول شوند؛ مابقی 
یا پیگیر تحصیل در سطح ارشد یا دکترا می شوند 
یــا بــه دیگــر کشــورها مهاجــرت می کننــد یــا بیــکار 

می مانند.«
نکته حساس و مورد توجه من به این نوشته 
دکتــر بهکیــش ایــن اســت کــه ایشــان را در مقــام 
اجرای تخصصی ترین مشــاغل اقتصادی یعنی اتاق 
بازرگانــی، اتــاق بین الملــل و اتــاق مشــترک ایران و 
ایتالیــا نیــز می شناســم و بایــد پرســید چــرا دکتــر 
بهکیش نیز نتوانست حداقل دانشجویان برجسته 
خــود را بــه فعالیــت اقتصــادی و مشــاوره تجــاری 

برانگیزاند.
وی در ایــن بــاره اینگونــه توضیــح داده اســت 
کــه: »مــن که در کنار دانشــگاه تجربه گســترده ای 
بازرگانــی(  اتاق هــای  )در  کســب  و کار  فضــای  در 
دارم، شــاهد بودم بخش خصوصی عموما خریدار 
خدمات کارشناســان اقتصادی در ســطحی محدود 
چــرا  کــه  آنــان ســوال می شــد  از  گاه  هــر  و  بــود 
این چنین بی  اعتنا به کارشناس اقتصادی هستید، 
می گفتنــد در فضــای اقتصــاد دولتــی و سیاســی، 
کارشــناس اقتصــادی نمی توانــد بــه فرآینــد بهبــود 

کسب  و کار کمک کند.« 
ایــن اســتاد در نهایــت از خود می پرســد: »در 
ایــن روزهــا که با فراغ حال بیشــتر به گذشــته فکر 
می کنــم تعجــب می کنــم کــه چــرا نتوانســتیم بــه 
سیاســت گذاران بقبوالنیــم فضــای رقابتــی باعــث 
رشــد خالقیت هــا می شــود و فضای اقتصــاد دولتی 

نابودکننده خالقیت ها است.«
نوشــته دکتــر بهکیــش مرا بــرآن داشــت تا از 

استادان دانشکده های اقتصاد بپرسم: 
1- چــه میــزان مســایل واقعــی اقتصــاد کالن 
و راه حل هــای کاربــردی آن را آمــوزش می دهیــد؟ 

هنــوز هســتند مدرســانی کــه مفهــوم نــرخ بهــره 
واقعی منفی و رابطه ساده فیشر و یا حتی مفهوم 
سرعت گردش در رابطه ساده مقداری پول را درک 
نکرده اند و در شرایط تورمی، باز در پی پولی کردن 

اقتصادند.
۲- آیا آداب مداخله گری در اقتصاد و چگونگی 
ایجاد تغییر و محاسبه آثار آن بر متغیرهای واقعی 
و حصــول نتایــج دلخواه را به دانشــجویان آموزش 

می دهید؟ 
۳- نهادهای مکمل، اتاق های فکر، شرکت های 

مشاوره و دفاتر ارتباط با صنعت شما کجاست؟
4- چــرا بــه جــای نظــام ارتقــاء شــغلی فعلــی 
اســاتید کــه مبتنــی بــر انتشــار مقالــه یعنــی عمــال 
اجبــار دانشــجو بــه نگارش مقاله و درج نام اســتاد 
در کنــار دانشــجو اســت همانند رویــه اصولی همه 
دانشــگاه های پیشــرفته، در پــی جــذب پروژه هــای 
عملــی از بخــش واقعــی اقتصــاد و جــذب بودجــه 
بــرای پذیــرش و بــورس دانشــجو و حــل مشــکالت 
ارجاع شــده در چارچــوب تحقیقــات در تحصیــالت 

تکمیلی نیستید؟ 
۵- دانشــجوی اقتصــاد خــرد، شــاید مفهــوم 
تخصیــص بهینــه را درک کند؛ اما مســأله شــناخت 
شــخصی  مصــرف  بهینه ســازی  مســأله  از  دقیــق 
خودش را از کجا یاد بگیرد؟ چرا به او یاد نمی دهید 
اقتصــاد  فعالیت هــای  تأمیــن  گســترده  زنجیــره 
چیســت و چگونــه بایــد پس انــداز و ســرمایه گذاری 
کنــد و مدیریــت مالی منابعــش را انجام دهد؟ چرا 
دانشجویان اقتصاد راهکارهای بودجه بندی عملی 
درآمدهایشــان را یــاد نمی گیرنــد؟ چــرا دانشــجوی 
اقتصــاد مدل ســازی کســب وکارها یــاد نمی گیــرد و 

چگونگی کارکرد کسب و کارها را درک نمی کند؟ 
علــوم  بــا  اقتصــاد  دانشــجویان  چــرا   -6
و  مصنوعــی  هــوش  و  کاوی  داده  و  داده پــردازی 

یادگیری ماشین بیگانه اند؟
۷- چــرا دانشــجویان اقتصــاد علــت خوانــدن 
این همــه ریاضــی و آمار را نمی دانند و البته هنگام 
نوشــتن پایان نامه ارشــد در پله های نخســت کار با 

نرم افزارها، پاشکسته می شوند؟
8- و ســوال بســیار اساســی: چــرا مطالعــه و 
درس و تحقیــق از متــون و کتــب مرجــع به جزوات 
خالصه شــده، بی محتــوا،  بی ســروته و بــا تاســف 
بسیار در برخی مثال دانشگاه ها، به تعدادی سوال 
و پاسخ از پیش تعیین شده و بدون لزوم حضور در 
کالس و شــاید هــم احتمــاال گرفتن نمــره تضمینی 
رسیده و تا این حد سخیف شده است؟ البته این 
سوال را در سطرهای بعدی بیشتر واکاوی می کنم.
اقتصــاد  بایــد پرســید علــم  ایــن اســاس  بــر 
مظلــوم اســت یــا دانشــجویان اقتصــاد در ایران که 
خوب آموزش نمی بینند و عنوان شغلی کارشناس 
اقتصاد یا اقتصاددان در کشور دیده نشده است.

بــه  اقتصــادی  مراکــز  بی نیــازی  پاســخ 
کارشناســان اقتصاد بســیار روشــن اســت: اقتصاد 
رانتــی بیــش از علم اقتصاد، به راه های رانت جویی 
نیاز دارد که معموال اســتادان نه بلد هســتند و نه 
آمــوزش می دهند )البته شــاید برخی بلد باشــند و 
آمــوزش بدهنــد وگرنه این همه رانت خوار حرفه ای 
و آمــوزش دیــده از کجــا آمدند؟(. موضــوع پیچیده 
نیست، کافی است در باره دالر 4۲۰۰ تومانی فکر 

کنید.
این سواالت مورد استقبال دکتر بهکیش قرار 
گرفت و برایم نوشت: »سواالت اکثرا بجا و اصولی 

است. نقد کردن همیشه راهگشا است.«
دکتــر تیمــور رحمانی از دانشــگاه تهــران پیام 
داد: »علم اقتصاد فاقد آزمايشــگاه است اما نحوه 
كشــور،  اقتصــادى  سياســت هاى  و  اقتصــاد  اداره 
نقــش آزمايشــگاهى را بازى مى كند كه دانشــجوى 

صاحــب  شــيمى  ماننــد  را  ايرانــى 
آزمايشگاه كرده است.«

گفــت:  امــام وردی  دکتــر 
در  بایــد  و  اســت  علــم  »اقتصــاد 
ســاحت علم بررســی شــود که هم 
فیزیــک  ماننــد  ریاضــی،  ابــزار  از 
بــا  بهره منــد اســت و هــم مرتبــط 
مســائل و علــوم اجتماعی و اگرچه 

معمــوال افــراد غیــر متخصــص در باره علــم فیزیک 
نظــر تخصصــی نمی دهنــد امــا در حــوزه اقتصــاد 
می دانــد  دادن  نظــر  بــه  مجــاز  را  خــود  هرکســی 
از  بســیاری  هماننــد  نیــز  اقتصــاد  علمــای  اگــر  و 
مشــاغل و علــوم بــرای خــود انجمــن صنفــی مانند 
انواع نظام های مهندســی و پزشــکی و حســابداری 
و ... تاســیس می کردنــد احتمــاال از ایــن رشــته و 
بیشــتر حمایــت  مرتبــط،  و مشــاغل  دانشــجویان 
می شــد.« او البته به شــرکت های مشاور اقتصادی 
دارای مجــوز از ســازمان برنامــه نیــز اشــاره کــرد که 
صاحبــان این مجوز و شــرکت ها در بســیاری موارد 

نیز اقتصاد خوانده نیستند.
دکتــر حامــد قدوســی، اســتاد اقتصــاد خــرد 
کاربردی دانشــگاه اســتیونس در نیوجرسی آمریکا 
برایم نوشــت: »در آمریکا و اروپا اکثریت شــغل ها 
در حوزه هــای »اقتصــاد خــرد« و »اقتصادســنجی 
کاربــردی« اســت و اقتصــاد کالن برعکــس ایــران، 
ســهم خیلــی کمــی از بــازار کار را دارد. در حالــی 
که بحث »توســعه« و »تورم« ســال ها خیلی داغ 
در جریــان اســت. دانشــجوی اقتصــاد در بســیاری 
کشــورها در حــوزه اقتصــاد محیط زیســت یــا حمل 
و نقــل یــا شــهری یــا تجــارت و تحلیــل داده، درس 
برداشــته تا بتوانند در بنگاه ها مشــغول شوند.« و 
دکتــر علوی راد یادداشــت مرا به دانشــجویانش با 
ایــن عنــوان توصیه کــرد که: »ســخت از آنان دفاع 

می کند.«
مجموعه سخنان اساتید برآن داشت مجدد و 

با صراحت بیشتر بپرسم که: 
9- در ابتدای دبیرســتان به دانش آموزانی که 
چندان هم معلوم نیست از ضریب هوشی کمتری 
برخــوردار باشــند، بــه علــت نمــرات کمتــر دروس 
ریاضــی و علــوم، انــگ نامناســب زده و رشــته های 
انسانی را توصیه و اجبار کرده و باورشان می دهند 
تــوان درک علــوم بویــژه ریاضــی را ندارند. کســی تا 
بحــال جــرات کــرده از ایــن حضــرات بپرســد متــر و 
معیارتان چقدر دقیق اســت؟ چرا عمر دانش آموز 

را با اسم ناتوان به تاراج می دهید؟
1۰- دانــش آمــوزان انســانی می پذیرنــد بهــره 
هوشــی ریاضی و مســائل اساســی ندارند و شــاید 
اصــال صالحیــت رفتاری هم ندارنــد و در ذات خود، 
نوعــی خالف کارند. انصاف بدهید، جز این مفهوم 

به آنان نگاه کرده اید؟
دانشــگاه،  در  آمــوزان  دانــش  همیــن   -11
رشــته های بــی ارزش از نظــر شــما، یعنــی علــوم 
کــه  ایــن  جالــب  و  می کننــد  انتخــاب  را  انســانی 
سرنوشت اداره خود و جامعه تان یعنی مدیریت و 
اقتصاد و قضاوت و حساب و کتاب و علم االجتماع 
و حتــی روان خــود را به همین گروه خالفکار بدون 

ضریب هوشی می سپارید.
1۲- بداقبال تــر دانش آمــوزان رشــته ریاضــی، 
بــا رتبــه خــراب در کنکــور را با خجالت روانه رشــته 
اقتصــاد نظــری می کنیــد و اینــان نیــز در حســرت 

مهندسی می مانند.
1۳- عده ای یا راهی تجارت می شوند یا راهی 
بانــک و امــورات حســابداری و در همــان ســال های 
اولیه کار درک می کنند مشــکل اساســی بلد بودن 
ریاضــی پیشــرفته نیســت بلکــه بایــد رانت جویی و 

رانت خواری بدانند.

14- احتمــاال آنان که در ریاضی 
قوی ترنــد راهــی تحصیــالت تکمیلی 
و در مقاطــع بعــدی متوجــه فضــای 

رانتی می شوند.
1۵-رانت زیبا نیست؟ می گویم 
 8۰ حداقــل  حاکمیــت  بــا  اقتصــاد 
درصدی دولت و بنگاه های عمومی. 
در فضــای اقتصــاد دولتــی و مقســم 
رانت وابسته به نفت، فرمول های اقتصاد و رقابت 
و اساسا توان تولید، جایگاهی ندارد و همه اقتصاد 

خوانده ها معطل می مانند که چه کنند.
فضــای  اســتقبال  دلیــل  همیــن  شــاید 
اقتصــاد کالن  از مفاهیــم  اقتصــاد  دانشــکده های 
باشد و در فضای رانت، شرکت ها بیش از اقتصاد 
خــرد کاربــردی، نیازمنــد تعامــل بــا بخــش دولتــی 

هستند.
نــه اســتادان رانت خــواری تدریــس کرده انــد 
کــه مغایــر با مفاهیــم اقتصاد رقابتی اســت )به جز 
مصادیــق اســتثناء( و نه دانشــجویان بلدند در این 
فضــای غیر رقابتی، فرمولــی موثر عرضه کنند و نه 

علم اقتصاد به کار می آید.
بایــد گفــت در ایــران هــم علــم اقتصــاد، هــم 
استاد اقتصاد و هم دانشجوی اقتصاد، مظلوم اند.
دو بــاره دکتــر بهکیــش در گفتگویــی کوتــاه 
تلگرامــی امــا پرمعنــا نوشــت: »رانــت، اقتصــاد را 
غیر رقابتی می کند و در نتیجه تعادل مناســبی در 
بازار به وجود نمی آید و البته کشف قیمت رقابتی 
هــم در بــازار صورت نمی گیرد و همان می شــود که 
اکثر دولت ها در کشورهای در حال توسعه عاشق 
آنند؛ یعنی قیمت گذاری و آن زمان است که نقش 
اقتصــاددان در سیاســت گذاری بــه تحلیــل می رود 
و بنگاه هــا در ایــن شــرایط، بــه کارشــناس اقتصــاد 
نیاز ندارند؛ چه اســتاد اقتصاد برای مشــورت و چه 
فارغ التحصیــل بــرای تدوین برنامه ها و تحلیل های 

هزینه - فایده برای هر حرکت اقتصادی.
در شرایط غیر رقابتی، اهرم اصلی در اختیار 
دولــت اســت نه بازار رقابتی کــه تنظیم آن به علم 
اقتصــاد نیــاز دارد. اســتادانی کــه درگیــر پیدا کردن 
راه حل برای مشکالت نشده باشند و کار پژوهشی 
در ارتباط با مشــکالت بنگاه ها یا محیط زیســت یا 
دولت و ... نکرده باشند تدریس آن ها نیز محدود 
بــه نظریه هــا و کتاب هــای ترجمه شــده می شــود و 
عمال دانش گســترده ای ناشــی از شناخت اقتصاد 
کشــور بــه وجــود نیامــده اســت کــه آن را تدریــس 
کننــد. ایــن چنیــن می شــود کــه دانشــجو هــم در 

مظلومیت گرفتار می آید.«
در این وضع به نظر شــما چه انگیزه ای برای 
استاد باقی مانده که همچنان کتب مرجع تدریس 

کند؟
اوضــاع را دوبــاره خرابتــر کردنــد. در شــرایط 
جــذب رقابتــی دانشــجو بــرای اینکــه ماشــین تولید 
مــدرک از کار نیفتــد معیــار ادامــه تدریــس اســتاد 
در کالس تبدیــل بــه میــزان رضایــت دانشــجو شــد 
و در حالــی کــه اقتصــاد کشــور نیــز معتــاد غــذای 
فــوری )FAST FOOD(  شــده اســت و مدیــران در 
پــی راه هــای فســت فــودی بــرای حفــظ کوتاه مــدت 
میز خود شــده اند، دانشــجوی بینوا در این وانفســا 
فقط به دنبال مدرکی است؛ بلکه اندکی به حقوق 
آب باریکه اش اضافه شود و یا همان مدرک بی رنگ 
و لعاب بلکه موجبات اســتخدام حداقل موقتش را 
فراهــم کنــد و در ایــن گردونه، نــه تخصص و میزان 
مهارت و تحقیقاتش، بلکه معیارهای دیگر، از جمله 
چاپلوسی و زیراب زنی همکاران و ... موجبات ارتقای 

شغلی و احتماال دریافت بیشتر مزایا باشد. 
ایــن اوضــاع اخیــرا بــرای برخــی اســتادان نیــز 
نامناســب تر شــده اســت. هرآنچه تا کنون از لزوم 

ارتباط دانشــگاه و صنعت و نظریه و عمل گفتیم، 
دانشــگاهی  سیســتم های  برخــی  در  مقابــل  در 
اســتادانی را کــه خــارج از دانشــگاه در حوزه هــای 
اجرایی مشــغول باشــند،  به هر بهانه عذر تقصیر 

می خواهند. 
و اینک نکات بیشتر:

16- در حالــی کــه اداره اقتصــاد ایــران هیــچ 
ربطــی بــه اصول علم اقتصــاد و رقابت و تخصیص 
بهینــه و بهبــود رفــاه جامعه ندارد و همه داســتان، 
توزیــع منافــع حاصــل از دالر نفتــی در حین تزریق 
ویروس تب هلندی به پیکره اقتصاد جامعه است؛
1۷-در وضعــی کــه علم اقتصاد را به اســتهزاء 

می گیرند که فرمول هایتان جواب نمی دهد؛
18-در هنگامــی کــه بابــت ریــال داده نشــده 
بابــت دالری کــه در صنــدوق وجود نــدارد، دولت را 

طلبکار از بانک مرکزی می دانند؛
19-در زمانه ای که اســتادان محترم با داشــتن 
معاصــر،  تاریــخ  الملــل،  بیــن  روابــط  تحصیــالت 
حســابداری،  مالــی،  مدیریــت  معــدن،  مهندســی 
جامعه شناســی، حقوق، کارآفرینــی، مدیریت و ... 
خــود را متخصــص علــم اقتصاد می داننــد و توصیه 
سیاســتی می کننــد، )کــه معمــوال ندیــدم اســتادان 
اقتصاد در این امور دخالت کنند یا این حضرات در 
بــاره فیزیک و شــیمی نظر بدهنــد، چرا که دخالت 
در اقتصــاد بــرای همــه ســاده اســت چــون ننه جان 

همه نیز، پنیر می خرند و تورم را درک می کنند(
۲۰- در حالی که کارنکردن و پول گرفتن بابت 
بهــره وری منفــی، هنــر کــه هیــچ، بلکه حق مســلم 

باشد،
۲1- در روزگاری که مشــخص نیســت حداقل 
برخی افراد معدود، چرا و چگونه در حالی که دوره 
دکتــری اقتصــاد در کشــور موجــود اســت بــا کــدام 
پــول یا بورســیه یا حمایت، راهی فرنگ می شــوند، 
دکتــری می گیرنــد و برمی گردنــد و طیف های خاص 

راه اندازی می کنند،
۲۲-در دوره ای کــه عــده ای طــرف مقابل را به 
کاسبی و طرف مقابل نیز آن ها را به خیانت متهم 
می کنند و این اتهامات نیز به صحنه قضاء نمی رود 
و فضــای مجازی فقط سراســر هتاکــی  متقابل این 

عزیزان به یکدیگر است،
۲۳- در حالــی کــه حداقــل زمــان برنامه میان 
مدت پنج سال و برنامه بلندمدت اصالح ساختاری 
۲۰ ساله است و عمر دولت چهار سال و در صورت 

اقدامات عامه پسند شاید بشود 8 سال،
۲4-در وضعــی کــه هنگام کمبود بــرق، تولید 
باقــی  روشــن  خانه هــا  و  متوقــف  کارخانجــات  و 

می مانند،
خصوصی ســازی  بجــای  کــه  وضعــی  ۲۵-در 
بخــش  اقتصــاد،  بــر  دولــت  تصــدی  کاهــش  و 
عجیب الخلقه ای به نام خصولتی در اقتصاد به دنیا 
معرفــی می کنیــم و حتما هیچ ربطی به الیگارشــی 

هم ندارد،
باالتریــن  صریــح  دســتور  کــه  حالــی  ۲6-در 
اصــل 44  اصالحیــه سیاســت های  اجــرای  مقــام، 
قانــون اساســی یعنــی آزاد ســازی اقتصــادی اســت 
و کافــی اســت بــه تجربــه چیــن بنگریــم کــه بــرای 
توســعه بخش خصوصی، امــوال عمومی جامعه را 
حــراج نکــرد بلکه از بخــش خصوصی دعوت کرد تا 
در صنایــع مــورد نظر ســرمایه گذاری کننــد و همان 
امتیازات و معافیت ها و امکانات ویژه بخش دولتی 
را در اختیارشــان قــرار داد و گفــت حــال بــه راحتی 
با کارخانه مشــابه دولتی، بدون ترس رقابت کنید 
و سیســتم بانکی شــان عــالوه بــر ســود و جرایــم و 
دیرکرد و ســایرهزینه های وصول نســبت به تملک 
کارخانجات و زمین گیر کردن تولید اقدام نمی کند. 
۲۷- در زمانی که وسط شوره زار، مرکز تجاری 
می ســازند و یکباره بعد از چند ســال، همان مرکز 
وســط  در  دقیقــا  بیابــان ساخته شــده  در  تجــاری 
منطقه آزاد تجاری قرار می گیرد که یعنی همچنان 

بهره مندی از رانت حداقل اطالعاتی پابرجاست،
و بســیاری مــوارد دیگــر کــه عیان اســت حتی 
به این فکر می کنم که بگویم: دالل نیز در اقتصاد 

ایران مظلوم است.
احتمــاال مظلومیــت دالل را بــه دیــده شــک 

می نگرید.
دالل کیســت؟ همان که همواره عامل گرانی 
و همــه خباثت هــای اقتصادی معرفی شــده اســت. 
همان که هر زمان، هر کاالیی کمیاب و گران شــد 
مقصرش دانســتند و دانســتیم؛ یعنی واسطه بین 
تولیدکننــده و مصرف کننــده یــا همــان ارائه کننــده 

خدمات توزیعی. 
دکتر محمود اوالد در یادداشتی به خوبی این 
موضــوع را بــا ایــن عنــوان که آیا دالل هــا می توانند 
عامل تورم باشــند؟ واکاوی کرده اســت، او نوشــته 
اســت: » دالالن و ســفته بازان از چه محلی کسب 

درآمد و سود می کنند؟ سه راه دارند:
1- یــا باید از محل هزینه مبادله، ســود کنند. 
یعنــی اینکــه فروشــنده ای دنبــال خریــد کاال )مثــال 
مســکن( خــود هســت و بــرای نقــد شــدن کاالیش 
عجلــه دارد. امــا پیــدا کــردن خریــدار زمــان می برد. 
در ایــن حالت، فروشــنده حاضر اســت بیــن زودتر 
بــا دیــر  بــا قیمــت اندکــی پایین تــر  فروختــن کاال 
فروختــن بــا قیمــت باالتر انتخــاب کند. اگــر گزینه 
اول را انتخاب کند، دالل از او میخرد و دالل تفاوت 
زمــان زود فروختــن و دیــر فروختــن و صبــر منتظر 
خریــدار مانــدن را ســود می کنــد )ایــن اصــل داللی 

است(.
کاالی  در  تغییــری  بــاز،  ســفته  یــا  دالل   -۲
خریــداری شــده می دهــد )مثــال رنــگ کــردن دیــوار 
ســاختمان، تعمیر خودرو و ...( و ارزش افزوده ای 

ایجاد می کند و می فروشد. 
۳- رانت اطالعاتی: دالل یا سفته باز از طرق 
مختلــف، ســریع تر از دیگــران از اطالعــات موثــر بر 

قیمت اطالع حاصل می کند!  
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هوالرزاق

صنعت گردشگری 
 آنگوال چگونه کرونا

را شکست داد
مترجم: علی اسدی خمامی

بــا وجــود انکــه همه گیــری کرونــا در جهــان صدمات 
زیــادی بــه صنعــت گردشــگری و هتل داری زده اســت، به 

نظــر می رســد این صنعت 
در آفریقــا، و بــه خصوص 
آنگــوال، از گزنــد در امــان 
هنــوز  و  اســت  مانــده 
گردشــگران بــرای تجــارت 
و گــذران تعطیالت به این 
جنــوب  آفریقــای  کشــور 

غربی سفر می کنند.
اقامتــگاه Mangais Golf کــه بــا چشــم انداز زیبایــی 
احاطه شده است، یکی از پیشتازان مهمان نوازی آنگوالیی 
است. آن طور که مدیر این هتل، کاترینا دی کاسترو توضیح 
می دهد، یکی از دالیلی که باعث شده است این اقامتگاه 
خــاص باشــد، ایــن اســت که تنهــا اقامتــگاه در کل کشــور 
اســت کــه زمیــن گلــف دارد. البته این تمام ماجرا نیســت: 
این اقامتگاه همچنین یک زمین فوتبال و یک زمین راگبی، 
یک پیست اسب سواری و منظره زیبایی از رود کوانزا دارد. 
پاندمــی کرونــا بســیاری از هتل هــا در سراســر جهــان را بــا 
چالش مواجه کرده است، اما این اقامتگاه با رعایت سفت 
و ســخت پروتوکل های بهداشــتی به کسب وکار خود ادامه 
می دهد. مشــتریان آن طیف وســیعی را در بر می گیرد، از 
کسانی که می خواهند از امکانات اقامتگاه استفاده کنند تا 

کسانی که جذب طبیعت اطراف آن شوند.
»نلســون مارتیــز« یکــی از مشــتریان ایــن اقامتــگاه 
اســت. او می گویــد: »ایــن محــل بی نظیــر اســت؛ چراکــه 
فعالیت هــا و مکان هایــی بــرای ســرگرمی کــودکان دارد و 
محیــط ســبز زیــادی نیــز در آن وجــود دارد.« از آنجــا که او 
عالقــه زیــادی بــه طبیعــت دارد، ایــن اقامتــگاه یــک مقصد 

رویایی برای تعطیالتش به شمار می رود.
ژوزفات کی مانکارا، سفیر کنیا در آنگوال می گوید اگر 
آنگوال بتواند اقامتگاه های بیشــتری بســازد، گردشگری به 
عنوان یک بخش اقتصادی می تواند رشد کند و کنیا آماده 
اســت که در این مســیر با آنگوال همراه شــود. او می گوید: 
»در آفریقا ما به ســعادت اشــتراکی و رشــد با یکدیگر باور 

داریم.«
فعاالن گردشــگری آنگوال نیز باور دارند که رشــد این 
بخــش در راه اســت و معتقدنــد که باید به ســرمایه گذاری 

در گردشگری و تربیت نیروی کار در این حوزه بپردازند.
در لوآنــدا، پایتخــت آنگــوال، هتل هــا همچنــان بــاز 
هســتند و معمــوال مشــتریان آنهــا تاجرانــی هســتند که با 
وجود همه گیری کرونا هنوز به این کشور رفت وآمد دارند. 
بــا وجــود ایــن، ســالمت یکــی از اولویت هــای ایــن هتل هــا 

محسوب می شود.
از  یکــی  بازاریابــی  مدیــر  جوناتــا،  پینــا  دی  کاترینــا 
هتل هــای لوآنــدا می گویــد کــه خدمــه هتــل بــه خوبــی از 
معیارهای فاصله گذاری اجتماعی که باید اعمال شود، آگاه 
هستند. آنها ماسک می  زنند و قوانین را رعایت می کنند و 
این یکی از دالیلی است که این کسب وکار توانسته است، 

به حیات خود ادامه دهد.
صنعــت گردشــگری در آنگــوال در حال شــکوفه دادن 
اســت. کواینانــگا ســیمائو مازمبــو، یکی از فعــاالن صنعت 
گردشــگری می  گویــد: »هرچه گردشــگران بیشــتری جذب 
کنیــم، میهمان نــوازی ما افزایــش می یابد. زنجیــره هتل ها 
کامل تر می شود و این مجددا به افزایش تعداد گردشگرانی 

که از کشور ما بازدید می کنند، منجر خواهد شد.«
بــا رشــد صنعــت گردشــگری در آنگــوال، اولیــن هتــل 
بین المللــی ۵ ســتاره نیــز در ایــن کشــور گشــایش یافتــه 
اســت که نشــان از موفقیت در جذب سرمایه های خارجی 
در صنعت گردشــگری این کشــور دارد. به نظر می رسد که 
کرونا، نتوانسته است اثری منفی در گردشگری و صنعت 

منبع: یورونیوزهتل داری آنگوال بگذارد. 

فراخوان اظهارنظر 
درباره پیش نویس 
اساسنامه کانون 

سهامداران حقیقی
عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی ســازمان بورس 
و اوراق بهادار از اقدامات تازه سازمان برای تشکیل کانون 

سهامداران حقیقی )اقلیت( خبر داد.
جعفــر جمالــی در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری بــازار 
ســرمایه )ســنا( گفــت: نهایی ســازی مســتندات تشــکیل و 
صدور مجوز فعالیت کانون سهامداران حقیقی )اقلیت( در 
دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. 
معــاون حقوقی ســازمان بــورس و اوراق بهادار همچنین از 
فراخــوان اظهارنظــر دربــاره پیش نویــس اساســنامه کانون 
ســهامداران حقیقــی )اقلیــت( خبــر داد و گفــت: به همین 
منظور درگاهی برای اظهارنظر عموم فعاالن بازار ســرمایه 

اختصاص داده شده است.
جمالــی افــزود: از عمــوم صاحب نظــران درخواســت 
و  دیدگاه هــا  مســتندات،  بررســی  ضمــن  می شــود، 
موضــوع  مســتندات  بــه  راجــع  اصالحــی  پیشــنهادهای  
آدرس بــه  تخصصــی  درگاه  طریــق  از  را   فراخــوان 
بــه   https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?Id=4۰888
سازمان اعالم دارند.  معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق 
بهــادار گفــت:  در راســتای بندهــای مــاده 6 ، ۷ و 11 مــاده 
۷ قانــون بــازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران، نهایی 
کــردن مســتندات تشــکیل و صــدور مجــوز فعالیــت کانون 

سهامداران حقیقی )اقلیت( در دستور کار سازمان است.
ادامه در صفحه 4

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

چرا بازار ایران را نمی توان تنظیم کرد و اخالل گر این باز کیست


