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کیان فوالدی

اين ساختمان بوي پول ميدهد
سرانجام ،دولت دكتر روحاني نيز وارد ميدان
تصميم گيريهاي جسورانه شد و سود سپردههاي
بانكي را با قاطعيت كاهش محسوسي داد .اين
كاهش يكبار ديگر و حدود يك سال پيش هم قرار
بود كه با توافق بانكها روي دهد ولي به دليل عدم
قاطعيت بانك مركزي درتصميم آن روز ،قرار بر
كاهش سود ،ناگهان در عمل ،به رقابتي پنهان ميان
بانكها ،چه دولتي و چه خصوصي تبديل شد تا هر
چه بيشتر سود سپردهها را باال ببرند و پول بيشتري
به سوي خود جلب كنند .اين بار اما تمام كساني كه
در بانك مركزي از كاهش سود سپردهها گفتند،
چهرهاي جدي و حتي با اندكي اخم داشتند و البته
تكرار كردند كه اين كاهش قاطعانه ،قبل از اجرا،
با هماهنگيهاي فراواني بين بانكها همراه بوده تا در
عمل بتوانند ،همكاري بانكها را هم در اين طرح
به همراه داشته باشند .رقم اعالم شده  15درصد

مثلث نارنجي
از مدتي قبل ،دو ابزار اينترنتي در گوشيهاي
تلفن همراه ايران ايجاد شده كه توانسته خدمات
حمل و نقل ارزان قيمت به مشتريان ارائه كند و از
سوي ديگر بسياري صاحبان خودروها توانستهاند
با اين ابزار ،ساعاتي از روز را كه در مسير رفت و
آمد به محل كار خود هستند به جابجايي مسافر
و درآمدزايي براي خود تبديل كنند .اين ابزار به
دليل سادگي و ارزان قيمت بودن و ايجاد رقابت
ميان صاحبان خودرويي كه ميخواهند به كار حمل
ونقل مسافر مشغول باشند ،توانسته هم سريعتر از

شش ميليون چشمان آبي

شبكه خبري  CNNكه به طور عادي نبايد رابطه
خوشايندي با ايران و اخبار خوش در ايران داشته
باشد ،گزارشي در وب سايت اين شبكه منتشر
كرده كه در آن خبر داده در سال  ،1395بيش
از  6ميليون گردشگر به ايران وارد شدهاند .اين
عدد نسبت به ׳׳هشتاد ميليون׳׳ نفري كه هر سال
به عنوان گردشگر وارد كشور فرانسه ميشوند كه
تنها  60ميليون نفر جمعيت دارد ،چندان بزرگ
نيست و حتي اندكي احساس شكست با خود
همراه دارد ولي اين رقم شش ميليوني گردشگران
خارجي در سال  95براي ايران زماني بسيار مهم و
اميدواركننده است كه شرايط دودآلود منطقه در
طول سال  95را به خاطر آوريم و اينكه جنگ گروه
منفور داعش با مردمان عراق و سوريه در چند
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براي سپردههاي ساالنه ،اين روزها كاملًا در بازار
بانكها رعايت ميشود و البته دو گام ديگر از
اين تصميم شجاعانه باقي مانده ،اول اينكه اين
كاهش سود سپرده با فاصلهاي كوتاه ،به كاهش
سود وامهاي بانكها منتهي شود تا هدف اصلي
اين طرح كه رونق اقتصاد با استفاده از وامها و
تسهيالت ارزان قيمت است ايجاد شود ،هدفي
كه ميتواند وضعيت سخت اشتغال در ايران را
هم ،هر روز بهتر از ديروز كند .گام بعدي مراقبت
شديد بانك مركزي درباره ادامه رفتار بانكهاست.
چرا كه زماني اگر سود وامها كاهش پيدا كند ،اولين
كساني كه براي گرفتن اين وامهاي ارزان وسوسه
ميشوند ،خود بانكها هستند كه با راه اندازي
شركتهاي وابسته به بانك سعي ميكنند ،بار ديگر
اين پولها به داخل بانك برگشته و اين وامهاي ارزان
قيمت بتواند براي بانك سود بيشتري به همراه
آورد .قاطعيتي مانند مرحله اول كه باعث شد
سود بانكها بالفاصله كاهش چشمگير داشته باشد
ميتواند جلوي تاسيس اين شركتهاي واسطهاي
و ارتباط آنها با بانكهاي خود را هم بگيرد .چرا كه
در اسناد رسمي اين شركتها ،وابستگي ايشان به

بانكها كامال آشكار و قابل تعقيب است و قانون هم،
استفاده از وامهاي بانك را براي چنين شركتهايي
ممنوع اعالم كرده است .ماجراي بعدي اما اين
است كه سپردههاي فراواني كه به دنبال گرفتن
سودهاي كالن و آسان به بانكها رفته بود ،از اين
پس ،آرام آرام از اين سود حداكثر  15درصد
ساالنه خسته شده و با خروج از بانك به دنبال
محلي براي سودآوري بيشتر خواهند گشت و يك
سنت قديمي در اقتصاد ايران ،بازار سكه و ارز و
ساختمان و مسكن را پيشنهاد ميكند .به همين
دليل هم با فاصله تنها چند ساعت از تثبيت نرخ
 15درصد براي سود بانكها ،قيمت سكه كه براي
ماهها هيچ تغييرمحسوسي نداشت ،ناگهان تكان
خورد و درمورد بازار دالر هم همين ماجرا تكرار
شد .اين تكان البته ادامه دار نبود و به احتمال زياد

آژانسهاي مسافربري و هم ارزانتر از تاكسيهاي
نارنجي ،و آژانسها ،مردم را جابجا كند و حتي
با ايجاد ساز و كار برخط و آنالين نظرسنجي از
مسافران ،هم اعتماد را در بين مشتريان بيشتر
كند و هم صاحبان خودروها را در اين طرح،
وادار به ارائه خدمات بهتر و كيفيت باالتر كند.
اين ابزار جديد و فن آورانه از چند روز قبل با
تصميم دادستاني كرج ،از دسترس شهروندان اين
شهر خارج شده و دليل اين تصميم هم ،شكايتهايي
عليه اين مجموعه اعالم شده و اينكه فعاليت اين
مجموعه در عرصه حمل و نقل ،از نظر پرداخت
مفاهيمي مثل عوارض و ماليات ،مطابق با قوانين

بخش حمل و نقل نبوده است .البته بسيار طبيعي
است كه سازمانهايي مانند تاكسيراني و آژانسهاي
فعال در اين عرصه،از وجود يك رقيب سرسخت
كه به فن آوري و دانش روز هم مسلح شده چندان
خشنود نباشند و با انواع ابزار قانوني و روشهاي
تبليغي ،مانع ادامه كار رقيب شوند .ولي نكته مهم
در اين ماجرا اين است كه اين ابزار توانسته رضايت
بخش بزرگي ازمسافران را به خود جلب كند و دو
عامل مهم را در دستان خود بگيرد ،اول قيمت
رقابتي و ارزانتر و دوم ابزار فنآوري و انديشه .به
اين ترتيب ترديدي نيست كه اين دو عامل زماني
كه در كنار رضايت مشتريان قرار گيرند ،مثلثي

قدمي خاك ايران در محل وقوع بود و اخبارش
توسط همين شبكه خبري  CNNبه تمام جهان
مخابره ميشد و به طور معمول كساني كه در
كشورهاي نسبتا آرام اروپا و آمريكا و آسياي
شرقي اين اخبار را دنبال ميكنند ،نبايد تمايلي به
نزديك شدن به اين ميدان آتش و خون داشته
باشند ولي برخالف اين تصور ،ميليونها گردشگر،
ايران را براي سفر انتخاب كردند ،هرچند احتمال
ميدادند ،بوي باروت از آنسوي مرزهاي ايران
به مشامشان برسد .مطابق آمارهاي رسمي ،در
سال  1394تنها سه ميليون گردشگر خارجي به
ايران آمدند و به اين ترتيب تنها طي يك سال
مقدار گردشگران در ايران به  2برابر رسيده و اين
عدد زماني هيجان انگيزتر است كه بدانيم تعداد
گردشگران در ايران سال  ،95سه برابر بيشتر از
شش سال قبل (سال  2009ميالدي) بوده است.

پس از برجام ،شركتهاي بزرگ هوايي ،سفرهاي
مستقيم به تهران را آغاز كرده و در اين بازار رو به
رشد گردشگري ايران ،در همين روزها سه شركت
از فرانسه ،اسپانيا و انگليس مشغول ساخت چندين
هتل بزرگ در ايران شدهاند.
جالب اينكه در اين سيل جديد ورود گردشگر
به ايران ،ورود جوانان خارجي به ايران كامال

