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اقتصاد کوپنی سیاست شکست خورده دنیاست

سازوکار بازار را  دستخوش امیال 
بروکرات ها نکنیم

چرا باید شرکت های شستا واگذارشود 

 پرهیز از 
 خصولتی  سازی 

در شستا
صفحه 2

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال پنجم- شماره69  
نیمه دوم اسفند 1397- قیمت 1000تومان
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 نوسان بازار خودرو 
از کجا آب می خورد؟

چین معادالت جهانی را بهم می ریزد
تبلور شکل جدیدی از تجارت جهانی

چهاردهمین شب طنز انقالب اسالمی برگزار شد
8عدد پسته خندان؛جایزه بهترین 

پاسخ به دستاوردهای دولت

صفحه 6

صفحه 7

صفحه  ۸

شفاف سازی صورت های مالي پيش شرط ادغام بانك ها 
با اصالح اقتصادی، نظام بانکی اصالح می شود 
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طی یک دهه گذشــته، اقتصــاد ایران مســتمراً با کاهش 
ظرفیت های رشــد اقتصادی مواجه بوده اســت و بر همین 
اســاس از یک سال گذشته نیز برآوردها نشان می داد که در 

سال 1397، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران در شرایطی سال 1397 را آغاز کرد که از مدت ها 

قبل با رشد و انباشت نقدینگی مواجه شده بود...

شــیوه برخورد رســانه ها با پرونده های فساد باعث 
می شود که ابعاد مقابله با فساد در سطح تنبیه چند 
مجــری باقی بماند. اگر قانونــی واقع بینانه تدوین و 
تنظیم نشــود، زمینه فســاد را فراهم می کند. یک 
دســتورالعمل یا بخش نامه وزارت خانه ای می تواند 

به بروز فساد دامن بزند...

درخردادماه ســال گذشــته رییــس کل وقت بانک 
مرکــزی برای نخســتین بار از ابزار ادغــام به عنوان 
یکی از روشــهای حل تعدد بانکهــای ایرانی و بهبود 
وضعیت بازار پولی کشور پرده برداری کرد. پس از آن 
صحبتهای متعددی در این خصوص مطرح شد؛ لیکن 

بروز گردباد التهابات ارزی در کشور موجب شد...

سخنان اخیر رئیس جمهوري مبني بر واگذاري شرکت 
هاي شستا در سال آینده داراي وجوه مختلف و بسیار 
مهمي اســت که باید پیش از هر اقدامي  به آن توجه 
کرد. این توجه الزم است تا  آزموده را دوباره نیازمائیم و 
نتیجه آن چنان نباشد که در بزرگترین پروژه اقتصادي 

پس از انقالب یعني اجراي سیاست هاي اصل 44...

 مثلث اقتصاد را مربعي 
ناکارآمد نکنیم

 رسانه ها چگونه مبارزه با فساد 
را محدود می کنند؟

 اما و اگرهای 
ادغام بانک ها

صفحه 6صفحه 4صفحه 2صفحه 2
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ترقی اقتصادی :هرســال متناســب با نرخ تورم درصدی به حقوق کارمندان و کارگران 
بخــش دولتی و غیر دولتی اضافه می شــود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق 
مشکالت و چالش هایی به همراه دارد که توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های 

اقتصادی است.
واقعیت این اســت که مساله مهم نه جبران کاهش قدرت خرید بلکه حفظ قدرت خرید 
مردم اســت. این بدان معنا است که سیاستگذاری ها اقتصادی باید طوری باشد که تورم 
در پایین ترین حد ممکن کنترل شــود. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که افزایش 
نرخ تورم و به دنبال آن افزایش حقوق دور باطلی است که ویژگی اقتصادهای بیمار است. 
افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی به معنای تورم بیشــتر اســت. 
البته واضح اســت که تورم دالیل دیگری نیز دارد اما افزایش حجم نقدینگی همواره یکی 

از علل اصلی آن است.
اما این رویه ای است که هرساله در بودجه و به طور کل در اقتصاد کشور دنبال می شود. 
بر این اســاس دولت هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید به مقدار مشخصی حقوق 

کارمندان و بازنشستگان و همچنین کارگران را افزایش می دهد.
بر اســاس گزارش رسانه ها دولت در بودجه سال آینده 20 درصد افزایش حقوق را برای 
کارگران و کارمندان در نظر گرفته بود. اما مجلس شورای اسالمی در بازبینی بودجه این 
مقدار را به 400 هزار تومان بعالوه 10 درصد اضافه حقوق تغییر داده است. بدین ترتیب 
کســانی که حقوق آنها پایین تر از 3 میلیون تومان و یا ســه میلیون تومان است بیش از 
مقداری که دولت در نظر گرفته بود افزایش حقوق خواهند داشــت. در عوض کسانی که 
حقوقشــان باالتر از سه میلیون تومان باشد کمتر از بیست درصدی که دولت اعالم کرده 

بود اضافه حقوق خواهند داشت.
البته رئیس ســازمان برنامه و بودجه در رســانه ها اعالم کرد: با مصوبه مجلس 24 هزار 
میلیارد تومان از اعتبارات موجود اختصاص خواهد یافت و تنها 8 هزار میلیارد تومان دیگر 
باقی می ماند که با آن نمی توان تا 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً 

تا 5 درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.
رویکرد عدالت خواهانه مجلس

مجلس شــورای اسالمی برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی بین کارمندان، اقدام به 
تغییر پیشنهاد دولت کرده است. در این مورد جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در 
مجلس شــورای اسالمی به پژوهشــگر ایرنا گفت: در مجلس پیشنهادات زیادی در مورد 
افزایش حقوق مطرح بود اما در نهایت مجلس به این پیشــنهاد رأی داده اســت. یعنی 
افزایش چهار صــد هزار تومان ثابت به حقوق ها و 10 درصد هم یک نوع ضریب تعدیل 
است. در واقع این چهارصد هزار تومان یک کمک علی السویه بود به کارمندانی که پایین 

ترین حقوق ها را می گیرند.
وی در ادامه اظهار داشــت: درواقع وظیفه شــرعی و دینی و قانونی ما است که کسانی را 
که کمترین حقوق ها را می گیرند در ســال 1398 با توجه به این گرانی ها بیشتر مورد 
حمایت دولت قرار بدهیم تا کسانی که حقوق و مزایایشان از هفت و هشت میلیون بیشتر 
است. البته اگر بتوانیم به آنها هم کمک کنیم ایرادی ندارد، و ما اینکار را هم کرده ایم. اما 
بزرگترین وظیفه دولت، مجلس و حکومت به ویژه در ســال 1398 حمایت از کارمندانی 
اســت که حقوق هایشان در سطح پایین تری قرار دارد. بنابر این مجلس شورای اسالمی 
با این رویکرد حقوق 400 هزارتومان بعالوه 10درصد را تصویب کرد. این درحالی اســت 
که پیشــنهاد دولت مبنی بر افزایش بیست درصدی علی السویه بود و فرق و تفاوتی بین 

کارمندان قائل نبود.
بار سنگین اضافه حقوق بر شانه های تولید

تولید بخش حســاس و بسیار مهم هر اقتصادی است. قدرت اقتصاد یکی کشور به میزان 
تولید آن وابسته است. تولید هم می تواند برای رفع نیازهای داخل باشد و هم با رویکرد 
صادرات انجام شود. در هر دو حالت برای کشور منافع ارزی در پی دارد. از یک طرف می 
توانــد مانع از خروج ارز از طریق واردات شــود و از طرف دیگر با صادرات کاالهای تولید 

شده ارزآوری خواهد داشت.
طبــق نظر کارشناســان افزایــش درصد ثابتی حقوق ممکن اســت بــرای کارمندان و 
بازنشستگان مفید باشد اما در حوزه تولید مشکالتی ایجاد خواهد کرد. در واقع با توجه به 
تاثیر متفاوت میزان دستمزد کارگران بر هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی، تعیین 
درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، متوسط و کوچک 
کار درســتی به نظر نمی رسد. زیرا به باور صاحبنظران افزایش 20درصد حقوق کارگران 
برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی کوچک، کاماًل سنگین است و 

ممکن است کارفرما نتواند از عهده آن بربیاید. در نتیجه باالرفتن هزینه های این واحدها 
می تواند به بسته شدن آنها بیانجامد. این درحالی است که در واحد های بزرگ تر که اکثراً 
دولتی و یا نیمه دولتی هستند افزایش حقوق 20 درصد مشکالت کمتری ایجاد می کند 

و یا اصاًل برای آنها مشکل به حساب نمی آید.
یکسانی اضافه حقوق و تفاوت های جغرافیایی

اگرچه منطقی به نظر نمی رسد که دولت بخواهد بر حسب تفاوت جغرافیایی و بر اساس 
اندازه شــهرها در میزان افزایش حقوق تبعیض قایل شــود اما این هم واقعیتی است که 
بیســت درصد و یا هر مقدار دیگری که افزایش حقوق اعمال شــود در شهرهای بزرگ و 
کوچک اثر یکســانی در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشــت. در واقع در شهرهای 
بزرگ که هزینه ها به مراتب باالتر اســت کمک اثرات کمتری در معیشــت مردم خواهد 
گذاشــت. در واقع الزم اســت که از نگاه کلی و تک بعدی پرهیز کرد؛ چون برای مثال 

هزینه های زندگی و معیشــت در تهران و شهرهای بزرگ، به مراتب با هزینه های زندگی 
در شــهرهای کوچک و روستاها متفاوت است. از این رو صاحبنظران بر این باورند که در 
نظر گرفتن یک رقم مشخص برای تامین حداقل معیشت کارگران و کارمندان کار چندان 

درستی نیست.
به طور کلی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور 
به صورت ریشــه ای و اساسی درمان نشــود و همچنان به بیماری تورم دو و چند رقمی 
گرفتار باشد افزایش حقوق دردی از مردم دوا نخواهد کرد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند 
ثبات، افزایش نرخ رشــد و ایجاد اشتغال است. در صورتی که کارفرمایان و کارآفرینان از 
آینده سرمایه گذاری خود اطمینانی نسبی داشته باشند و از نوسانات شدید در قیمت ارز 
و غیره در امان باشند بدون شک توان و سرمایه خود را در جهت تولید، اشتغال و در نتیجه 
افزایش رشد اقتصادی و به کار خواهند گرفت. بین عرضه و تقاضا در بخش های مختلف 
تعادلی ایجاد می شود و تورم نیز به حداقل خواهد رسید. در این صورت شاید اصاًل نیازی 

به افزایش حقوق وجود نداشته باشد.
پس چاره اصلی کار اندیشیدن تمهیداتی برای برون رفت از دور باطل تورم، افزایش حقوق 

و در نتیجه افزایش نقدینگی و باز هم تورم است.
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طــی یک دهه گذشــته، اقتصــاد ایران 
با کاهش ظرفیت های رشــد  مســتمراً 
اقتصادی مواجه بوده اســت و بر همین 
اساس از یک ســال گذشته نیز برآوردها 
نشــان می داد که در ســال 1397، رشد 

اقتصادی کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران در شــرایطی ســال 1397 
را آغــاز کرد که از مدت ها قبل با رشــد 
و انباشــت نقدینگی مواجه شده بود. اگر 
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را 
در نظر بگیریم، این نسبت در سال 1390 
برابــر با 58 درصد بود. به عبارتی به ازای 
هر 100 واحد تولید ناخالص داخلی، معادل 58 واحد نقدینگی در اقتصاد ایران در گردش 
بود. این نســبت در پایان ســال 1396 به 103 درصد رسید. مهم ترین ریشه های رشد 
بی رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، ناکارایی سیاست های مالی دولت و همچنین مشکالت 
ساختاری نظام بانکی بوده است. در آغاز سال 1397، رشد انباشته نقدینگی، ظرفیت ایجاد 
بی ثباتی را در اقتصاد ایران را ایجاد کرده بود. البته الزم به ذکر اســت که طی سال های 
1393 تا 1396، باوجود رشــد باالی نقدینگی، به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت در 
جامعه و تا حدودی هم به علت ســرکوب مالی، در عمل آثار رشد نقدینگی بر قیمت ها 
تخلیه نشده بود؛ ولی با شکل گیری انتظارات منفی و برخی خطاهای سیاست گذاری در 
سال 1396، از اواخر سال گذشته به تدریج آثار انتقال رشد نقدینگی بر بی ثباتی قیمت ها 

پدیدار شد.
 مســئله بحران ساز دیگر، سیاست های ارزی منتهی به ســال 1396 بود. طی سال های 
1394 تا اواســط 1396، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور مستمراً کاهش پیداکرده بود. 
به بیان دیگر، اقتصاد کشور با پدیده سرکوب نرخ ارز طی دوره 1394 تا 1396 مواجه بود. 
همین مسئله نیز عامل دیگری بود که می توانست زمینه جهش نرخ ارز را در ابتدای سال 

1397 فراهم کند.
در ماه های پایانی سال گذشــته، عالئم خروج آمریکا از برجام و همچنین برخی عوامل 
داخلی دیگر منجر به شکل گیری انتظارات منفی نسبت به چشم انداز بازارها شد. همین 
مسئله منجر به بحران سوداگری و هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه شد. با افزایش نرخ 
اسکناس در بازار، انگیزه سوداگران برای خرید به طور مضاعف افزایش یافت. از سوی دیگر 
رکود بخش تولید نیز مانع از جذب نقدینگی در بخش های تولیدی شــده بود. بنابراین  
سال 1397 در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران هم زمان با سه پدیده نقدینگی انباشته 
بحران ارزی و رکود تولید مواجه بود. در کنار مشکالت داخلی، با خروج یک جانبه گرایانه 
آمریکا از برجام و با تشدید تحریم های غیرقانونی خارجی، مشکالت و تنگناهای تجارت 
خارجی و مبادالت بانکی افزایش یافت و دولت با شــرایط بســیار دشواری مواجه شد. 
مهم ترین و پرهزینه ترین خطای سیاست گذاری دولت در سال 1397، سیاست ارزی بود. 
تصور دولت آن بود که با تک نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ 4200 تومان می تواند تمامی 
نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضاهای ارز را نیز می تواند سرکوب کند. تصور 
دولت آن بود که نرخ 4200 تومان می تواند بازار را به تعادل برساند. واکنش بازار به این 
سیاست، نشان دهنده خطای محاسباتی دولت در فروردین 1397 بود. انتظارات جامعه در 
آن مقطع به گونه ای شکل گرفته بود که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش 
واردات و تخصیص ارز افزایش یافت و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه های 
بعدی، دولت انعطاف بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی  ها به 
بازار و همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقی 
را صادر کرد. باسیاست های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر مبادالت، از التهاب بازار 
ارز کاسته شد. اشتباه دیگر، تخصیص ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی بود. دولت 
تصور می کرد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساســی می تواند مانع 
از افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در بازار شود. از همان ابتدا نیز مشخص بود این 
سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید. از ابتدا انتظار می رفت که قیمت تمام شده کاالهای 
اساسی در بازارهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. 
این مســئله به لحاظ مبانی نظری اقتصاد قابل توضیح اســت. از سوی دیگر، تخصیص 
ارز دولتی به کاالهای اساســی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش 
تولید کاالهای اساســی و کاهش عرضه داخلی شــد. از طرف دیگر، حاشیه سود بسیار 
عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد،  منجر به سوءاســتفاده  و رانت جویی گسترده شد. 
این واقعیت ها، هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرد. جدای از ناکارایی سیاست  ارزی 
دولت، برخی سیاســت های دیگر نیز بر ابعاد مشکالت اقتصادی افزوده است. دولت برای 
حمایت از مصرف کنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست هایی مانند برخورد 
تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیت های صادراتی را به اجرا درآورده است. در شرایطی 
که بنگاه های اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شده  اند، قیمت  گذاری های دولتی و 
ممنوعیت های صادراتی و برخوردهای تعزیراتی، ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاه ها و 
تعمیق رکود شده است. این مسئله را نیز باید اضافه  کرد، در شرایط تشدید نا اطمینانی ها 
تغییرات پی در پی در مقررات و سیاســت های تجاری و ارزی، خود عامل افزایش  ریسک 

فعالیت های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه های تولیدی است.

 رسانه ها چگونه مبارزه با فساد 
را محدود می کنند؟

شیوه برخورد رسانه ها با پرونده های فساد 
باعث می شــود که ابعاد مقابله با فساد در 
ســطح تنبیه چند مجری باقی بماند. اگر 
قانونی واقع بینانه تدوین و تنظیم نشود، زمینه فساد را فراهم می کند. یک دستورالعمل 
یا بخش نامه وزارت خانه ای می تواند به بروز فساد دامن بزند اما اکنون چه کسی درباره 
این ضوابط که بستر فساد را فراهم کرده سوالی می پرسد؟ از گرفتاری های روزنامه نگاران 
و به طور ویژه روزنامه نگاران اقتصادی در ایران این است که به جای تمرکز بر بنیان های 
اقتصادی و ریشه های بروز جرائم یا مفاسد اقتصادی به سراغ حواشی حوادث می روند. در 
پرونده فساد در پتروشیمی، بیشتر فعاالن رسانه ای در فضای مجازی به جای تحلیل حادثه 
و پاسخ به سواالت اساسی درگیر مسائل دیگری شده اند. چرا جامعه فساد خیز است؟ چرا 
هرچه مدیر عوض می کنند و شرکت منحل می شود، باز هم فساد ادامه دارد؟ این سواالت 
درهنگام بروز مفاســد اقتصادی بی پاسخ می ماند و در مقابل بیشتر فعاالن رسانه ای در 
ایــن باره بحث می کنند  که متهمان  پرونده، اصالح طلب بودند یا اصولگرا و اینکه مرام 
سیاسی شان باعث فساده شده است. بیشتر بحث ها حول انگیزه های فردی و نسبت های 
سیاسی شکل گرفته است و از همین مرحله می توان گفت در پرداختن به یک پرونده فساد 
اقتصادی دچار انحراف شده ایم. جو فضای مجازی درباره پرونده پتروشیمی در روزنامه ها 
هم تکرار شده است. تاکید بیش از اندازه بر نام و سوابق یکی از متهمان یعنی مرجان شیخ 
االسالمی آل آقا باعث ورود به حیطه ای شده که ابعاد مشخصی ندارد. تنها اتفاقی که باعث 
به سرزبان افتادن اسامی متهمان شده قرائت یک کیفرخواست است. حتی تفهیم اتهام به 
طور کامل انجام نشــده است و غیر از کلیاتی که متهم ردیف اول مطرح کرده ابعاد دیگر 
پرونده مشخص نیســت. در واقع پیش از آنکه قاضی حکمی صادر کند، بیرون از دادگاه 
حکم صادر شده است. روزنامه نگاران در فضای مجازی و روزنامه ها حکم را صادر کردند و 
از آسیب های اصلی چنین رفتاری گم شدن  ماده اصلی فساد و ابهام هرچه بیشتر قضایی 
است. آیا در این شرایط روزنامه نگاری می پرسد که چطور و با چه مکانیزمی این پول ها 
در اختیار متهمان پرونده قرار گرفته است؟ کسی به دنبال پاسخ این سوال است که آیا این 
متهمان از اختیارات قانونی استفاده کردند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است در آن مقطع چه 
کسی جواز انجام چنین کاری را به آن ها داده است؟  شیوه برخورد رسانه ها با پرونده های 
فساد باعث می شود که ابعاد مقابله با فساد در سطح  تنبیه چند مجری باقی بماند. اگر 
قانونی واقع بینانه تدوین و تنظیم نشود، زمینه فساد را فراهم می کند. یک دستورالعمل 
یا بخش نامه وزارت خانه ای می تواند به بروز فساد دامن بزند اما اکنون چه کسی درباره 
این ضوابط که بستر فساد را فراهم کرده سوالی می پرسد؟ تصویری که برای مردم از این 
پرونده و فساد در پتروشیمی شکل گرفته اختالس است و اینکه افرادی پولی را برداشته و 
از کشور رفته اند اما می شنویم که متهم در جلسه بررسی می گوید برای خدمت همه این 
کارها انجام شده و مکانیزمی برای دور زدن تحریم ها بوده است. اکنون کسی درباره اینکه 
دور زدن تحریم ها یک محمل قانونی و حقوقی دارد یا خیر، و اینکه جواز سیاسی کارهای 

متهم، کجا و خطاب به چه کسی صادر شده است، بحث نمی کند. 

ترقی اقتصادی : نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در حین 
بررسی بودجه سال 1398 مصوبه ای را تصویب کردند که در صورت 
تأیید آن از سوی شورای نگهبان، کاالهای اساسی در سال آینده با 
ارز دولتی و با استفاده از کاالبرگ الکترونیکی در میان مردم توزیع 
خواهد شــد. همچنین نمایندگان مجلس با اختصاص 14 میلیارد 
دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز دولتی موافقت 
کردند. براساس این مصوبه، دولت موظف است با این مبلغ، کاالهای 
اساسی ازجمله دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی 
مانند کنجاله سویا، جو و ... را با ارز دولتی وارد و یا از تولیدکنندگان 

داخلی خریداری کند.
محمدقلی یوســفی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی در 
این زمینه می گوید: در دوران جنــگ و قحطی، برای جلوگیری از 
آسیب پذیرتر شدن اقشار ضعیف جامعه، تدابیری اندیشیده می شود 
که سیســتم توزیع دولتی یا کوپن یکی از آن ها است. این تصمیم 
نتیجه وضعیت اورژانس در کشورهاست نه روش مطلوب یا سیاست 

اقتصادی عادی.
یوسفی می گوید: در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق با توجیه 
شرایط جنگ، دولت مســئولیت خیلی از کارها را به عهده گرفت. 
من معتقدم که این روش در دوران جنگ خوب بود و جلوی رشــد 
تورم را گرفت. صرف نظر از ماهیت جنگ، سیســتم توزیع کاالبرگ 
در آن دوره تصمیم درســت و به جایی بود و این سیاســت کارساز 
شــد. من برخالف ایرادهای سیاسی که برخی به این تصمیم دارند، 
ازنظر اقتصادی معتقدم سیستم کوپنی دوران جنگ تصمیم درست 

و به جایی بود.
او ادامه می دهد: اما در شــرایط عادی که کشــور باید مسیر توسعه 
را طی کند و ســازوکار بازار، تنظیم گر اقتصاد باشد، مداخله دولت 
وضعیت اقتصاد را بدتر از قبل خواهد کرد. این تصمیم در هیچ جای 
دنیا، به غیراز کشورهای سوسیالیستی که در آنجا هم با شکست روبرو 

شده است، وجود ندارد.
یوسفی با این پرسش که چرا باید به عقب برگردیم؟ ادامه می دهد: 
ما نباید سیاست شکســت خورده دنیا را تکرار کنیم. در ایران گروه 
یا عده ای از هر سیاســتی نفــع می برند یا در جهت نفع خود دنبال 
سیاســت نامعقول می گردند؛ اما کسی از سیاســت نامعقول دفاع 
نمی کند. ما در شــرایط جنگ نیستم، علی رغم اینکه عده ای اعالم 
می کنند جنگ اقتصادی امــا به نظر من این اصطالح من درآوردی 
است. حتی اگر ما االن در شرایط جنگ اقتصادی باشیم بازهم این 
ملت ها نیستند که باهم می جنگند بلکه دولتمردان در دنیای سیاست 

با هم درگیر شده اند.
به گفته یوسفی، اقتصاد از طریق نظام بازار و با عرضه و تقاضا می تواند 

وضعیت را به شرایط عادی بازگرداند.
او تاکیــد می کند: دولت ها باید به نظــم، قانون و امنیت فکر کنند 
نه مداخله اقتصادی؛ قانون، ارتش زمان صلح اســت. مردم مشغول 
دادوستد و فعالیت اقتصادی هستند و همین روال عادی مشکلی به 
وجود نمی آورد؛ در صورت بروز مشکل هم به مراجع قانونی مراجعه 
می کنند. اما با مداخله دولت همه این روال های عادی و منطق اصلی 

تنظیم بازار به هم می ریزد.

او تصریح می کند: مشــکل این است که چون دولت مقتدر است و 
قدرت اقتصاد و سیاســی متمرکزی دارد احساس می کند همه باید 
مطیع باشــند و همواره راهی برای مداخله در اقتصاد می یابد. غرور 
دولت ها کشــنده است و آن ها با غرور می خواهند برای همه مردم و 
سلیقه ها برنامه ریزی کنند و در همه امور مداخله کنند. دولت مقتدر 

حتی مردم را در تأمین مواد غذایی به خود وابسته می کند.
به گفته یوسفی، دنیا به دو اصل پی برده است؛ اول تفکیک قوا و بعد 
تفکیک قدرت اقتصادی از سیاسی تا در این شرایط آزادی فردی و 

حقوق مالکیت فردی تضمین شود.
یوســفی با تاکید بر اهمیت اقتصاد خصوصی می گوید: دولت ها نه 
در اقتصاد مداخله کنند و نه کنترل و تنظیم گری کنند. در صورت 
عدم توجه به این نکته، سازوکار بازار با ابزار کوپن دستخوش امیال 
بروکرات ها خواهد شــد تا با ابزار جدید به رانت و فساد دست بزنند. 
سیستم کوپنیزم حتی در آن دوره هم منجر به اشکاالتی شد ولی در 

این دوره نتیجه بدتری خواهد شد.
برخــی معتقدند که دولت برای توزیع عدالت از سیســتم کاالبرگ 
الکترونیکی اســتفاده می کند اما یوســفی این نکته را رد می کند: 
اوالً عدالت به نوع رفتار فردی برمی گردد و توزیع شــدنی نیست. در 
صورت دموکراسی، جامعه به سمت عدالت هم پیش خواهد رفت. از 
طــرف دیگر اینکه از ثروتمندان بگیرند و به فقرا بدهند بازهم عین 
بی عدالتی است. مفهوم عدالت مفهومی بسیار پیچیده و مهمی است 

که سیاست مداران به غلط از آن استفاده می کنند.
به گفته یوسفی اوضاع عادالنه در اصالح رفتار فرد است؛ تمام ادیان 
و مذاهب از اصالح رفتار فردی برای ترویج عدالت می گویند و عدالت 
در نتیجه کار جست وجو نمی شود. باید دولت به جای در پیش گرفتن 
سیاست سوخته و شکست خورده، از مداخله در اقتصاد دست بردارد. 
به نظر من سیستم توزیع کاالبرگ سیاست سوخته ای است که در 

دنیا طرفدار ندارد.

سازوکار بازار را  دستخوش اميال بروکرات ها نکنيم 
اقتصاد کوپنی سیاست شکست خورده دنیاست 

ضرورت برون رفت از دور باطل تورم و افزایش حقوق

نگاه

 روزنامه نگار اقتصادی
محمود صدری

پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
حمید آذرمند
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چرا باید شرکت های شستا واگذارشود 

پرهيزازخصولتی سازی در شستا 
دیدگاه

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد

 قیمت گذاری سرخابی ها 
بعد از تعطیالت نوروز

ترقی اقتصادی : رئیس ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: 
کارشناسان، قیمت گذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس را 
برای واگذاری به بخش خصوصی انجام داده اند و در مرحله بعد، 
هیأت واگــذاری باید این قیمت گذاری را بررســی و در صورت 
صالح دید تأیید کند که این پروسه بعد از تعطیالت نوروز انجام 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بازارهای مالی)ایستانیوز(،علی 
اشرف عبداهلل پوری حسینی  درباره وضعیت واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس به بخش خصوصی گفت: بعد از مصوبه 
هیأت دولت وظیفه ما به عنوان سازمان خصوصی سازی این بود 
که در هیأت واگذاری اســم این دو باشگاه را به عنوان بنگاه های 
در لیست واگذاری دولت در سال 1397 اضافه کنیم که این کار 

را انجام دادیم.
وی درباره قیمت گذاری این دو باشــگاه نیــز اظهار کرد: وقتی 
که این لیســت در مصوبات واگذاری امســال قــرار گرفت باید 
اقــدام به قیمت گــذاری می کردیم کــه ایــن کار را هم انجام 
دادیــم. برای قیمت گــذاری، کارشــناس رســمی گرفتیم و 
گزارش کارشــناس رســمی هفتــه قبل تهیه شــد. در نتیجه 
 ســازمان خصوصی ســازی وظایف خود را تمــام و کمال انجام 

داده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: کارشناسان طبق آئین نامه، 
قیمت گذاری کرده و قیمت را اعالم کرده اند. هیأت واگذاری باید 
این گزارش را رســیدگی و سپس قیمت پایه و شرایط واگذاری 
را تصویب کند. در ســال 1397 سه بار جلسه هیأت واگذاری با 
ریاست فرهاد دژپســند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار 
شــده اســت که در آنها دستور جلســاتی غیر از قیمت گذاری 

سرخابی ها مطرح شد و هیچ مصوبه قیمتی نداشتیم.
پوری حسینی درباره زمان تشکیل جلسه دوباره هیأت واگذاری 
گفت: امســال دیگر هیأت واگذاری جلسه ای تشکیل نمی دهد. 
بعد از تعطیالت نوروز قیمت گذاری ها انجام خواهد شــد. البته 
چون هفت ماه است که هیأت واگذاری قیمتی را تصویب نکرده، 

حدود 40 تا 50 مصوبه قیمت در نوبت است.
وی افزود: مســئوالن در هیأت واگــذاری می توانند به مصوبات 
قیمت گذاری برای واگذاری هایی که مهم تر است زودتر رسیدگی 
کنند. ما به عنوان ســازمان خصوصی ســازی در مورد واگذاری 
سرخابی ها تا اینجا وظیفه سازمانی مان را کامل انجام دادیم، ولی 
به دلیل تعدد دستور قیمت گذاری، هیأت واگذاری فعاًل گزارش 
کارشناســان را بررسی نکرده اســت. نمی دانم چند جلسه باید 
برگزار شود که نوبت به سرخابی ها برسد، چرا که این تصمیمی 

است که هیأت واگذاری می گیرد.

ترقی اقتصادی : واگذاری دارایی های شستا منافع زیادی برای اقتصاد 
کشور و ســازمان تامین اجتماعی در پی خواهد داشت. اوال با واگذاری 
این اموال تمرکز سازمان بر خدماتی که باید ارائه کند بیشتر می شود و 
سازمان بیشتر بر مدیریت وجوه پرداختی از سوی کارگران و کارفرمایان 
تمرکز می کند و خدمات بهتری به آن ها می دهد. دوم اینکه واگذاری 
دارایی های شســتا و صندوق های بازنشستگی از فشار ارگان های دیگر 
بر سازمان تامین اجتماعی، مشابه آنچه در جلسه استیضاح آقای ربیعی 
وزیر رفاه ســابق به آن اشاره شد، کم می کند. سازمان با واگذاری اموال 
در چشــم گروه های ذی نفــع، دیگر به عنوان جایی کــه می توان از 
درآمدهایش اســتفاده کرد به نظر نمی آید و این تغییر دیدگاه و جایگاه 

بسیار کمک کننده است.
علی اصغر سعیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از منافع واگذاری 

شرکت های شستا به بخش خصوصی می گوید.
 بحث خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاه داری با اشاره 
رییس جمهور به لزوم واگذاری شــرکت های شســتا دوباره 
سرزبان ها افتاده اســت. مرور رویکردهایی که به شکل گیری 
شستا انجامید می تواند به یافتن پاسخ این سوال که شستا چرا 
به وضعیت کنونی رســیده کمک کند. آیا این مسیری است که 

تمام صندوق های بیمه ای در جهان طی می کنند؟
نگرش سیاســتمداران، پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی این بوده 
و هســت که منابع نفتی ایران همیشه برای جبران کمبود صندوق های 
مختلف بیمه ای کافی بوده اســت و این صندوق ها نیازی به ســرمایه 
گذاری ندارند با این حال امروز می بینیم که شســتا یا شرکت سرمایه 
گــذاری تامین اجتماعی در مجموعه ای بزرگ از صنایع مختلف حضور 
دارد. در گذشــته ســازمان های بیمه ای، تامین اجتماعی و صندوق ها 
در صنعت و دیگر بخش ها ســرمایه گذاری نمی کردند. سازمان تامین 
اجتماعی از ابتدا بیشــتر به درآمدهــای دولتی متکی بود و البته این به  
معنــای عدم دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما نبود. حق بیمه ای که 
کارگر می پرداخت در گذشته 5 درصد بود که تا 8 درصد نوسان داشت 
و از آنجایی که دولت فکر می کرد که افزایش حق بیمه کارگر به کاستن 
از دســتمزدها می انجامد و چیزی برای کارگر باقی نمی ماند، مکلف به 
پرداخت درصدی از حق بیمه به صندوق های بیمه ای شد. همین حضور 
دولت و تکلیفی به نام پرداخت ســهم به صندوق های بیمه ای ساختار 
تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را تبدیل به سازمانی کرد که به دولت 
وابسته است و این در حالی است که نقش دولت ها لزوما در صندوق های 
بیمه ای پررنگ نیست. برای مثال در آلمان که سیستم تامین اجتماعی 
اصنافی و مشارکتی برقرار است، سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق 
بیمه باالســت و این بر ماهیت روابط کاری اثر گذاشته است و در ایران 
هم مکلف کردن دولت به پرداخت سهم به تامین اجتماعی ماهیت این 

سازمان را تغییر داده است.
 تهاتر بنگاه های اقتصادی از سوی دولت با تامین اجتماعی 

چه زمانی کلید خورد؟
دولت که مکلف به پرداخت ســهم به سازمان تامین اجتماعی است، در 

دوره هایی نتوانســت پول سهم خود را بپردازد. بعضی روایت ها، اسناد و 
آمار گویای این است که دولت در زمان جنگ عالوه بر استقراض از بانک 
مرکزی از  وجوه صندوق هــای تامین اجتماعی هم برای مصارف خود 
استفاده کرد عالوه بر اینکه نمی توانست سهم خود را بپردازد. هرچند در 
نهایت بدهی اش به سازمان را صاف کرد اما سهم او باقی ماند و در سال 
های پس از جنگ برای تســویه حساب دست به اجرای ابتکاری زد که 
منشا شکل گیری شستای امروزی است. ابتکار دولت این بود که بخشی 
از صنایع متعلق به خود را برای تســویه بدهی هایش به سازمان تامین 
اجتماعی واگذار کند. زمانی که این ابتکار به مرحله اجرا درآمد، ساختار 
اقتصاد کشــور به ناگهان تغییر کرد و صندوق های بازنشستگی و تامین 
اجتماعی به مالکان بزرگی تبدیل شــدند که هرجایی نفوذ می کردند. 
برای مثال نزدیک به 30 درصد از بازار ســرمایه متعلق به شرکت های 
زیر مجموعه تامین اجتماعی است و این سازمان به تناسب سهمی که در 
صنایع بزرگ دارد،  عالوه بر اثرگذاری در تحوالت شرکت های بزرگ مثل 
مس سرچشــمه و فوالدسازی ها، می تواند در بازار سرمایه هم به مثابه 
یک تنظیم کننده عمل کند و نقش مهم و موثری در تغییر هیئت مدیره 
بورس دارد. دولت در زمان اعمال این ابتکار برای تسویه بدهی هایش به 
ســازمان تامین اجتماعی به تغییر کارکرد سازمان پس از این واگذاری 
ها دقت نکرد و بعضی از محمدســتاری فر، رییس اسبق سازمان تامین 
اجتماعی نقل می کنند که می گفت »دولت هرچه می دهد، بگیرید« و 

آن زمان نمی دانستند که این جریان کارکرد سازمان را تغییر می دهد.
 آسیب های عمده بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی برای 

اقتصاد ایران چه بود؟
ســازمان تامین اجتماعی از ســازمانی که می توانست بخشی از وجوه 
دریافتی از کارگران و کارفرمایان را به طور معقول سرمایه گذاری کرده 
و یا وارد بورس شــود، به یک بنگاه دار تبدیل شد. حوادثی که در شستا 
در دوره دولت های نهم و دهم رخ داد نشان می دهد که این سازمان به 
دلیل عمومی بودن از بسیاری از نظارت ها هم معاف است و به دلیل عدم 

کارایی و سوءمدیریت عملکرد این سازمان شفاف نبود و مدیران خود را 
ملــزم را ارائه گزارش نمی کردند. در گزارش های بین المللی، نهادهایی 
مثل بانک جهانی به صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی 
توصیه می کردند که دســت از بنگاه داری بردارند و این توصیه درستی 
بود اما آنچه که طی این سازمان همه را نگران می کرد این بود که مبادا 
دارایی کارگران به گونه ای به فروش برسد که ارزش دارایی صندوق کم 
شــود؟ به نظر می رسد تنها نگرانی که واگذاری دارایی های صندوق ها 
را به تاخیر انداخته، همین مســئله است وگرنه می توان به طور اصولی 

راه هایی را برای واگذاری جلوی پای سازمان تامین اجتماعی گذاشت.
 واگذاری دارایی های شستا چه منافعی در پی خواهد داشت؟

واگذاری دارایی های شســتا منافع زیادی برای اقتصاد کشور و سازمان 
تامین اجتماعی در پی خواهد داشــت. اوال با واگذاری این اموال تمرکز 
سازمان بر خدماتی که باید ارائه کند بیشتر می شود و سازمان بیشتر بر 
مدیریت وجوه پرداختی از سوی کارگران و کارفرمایان تمرکز می کند و 
خدمات بهتری به آن ها می دهد. دوم اینکه واگذاری دارایی های شستا 
و صندوق های بازنشســتگی از فشار ارگان های دیگر بر سازمان تامین 
اجتماعی، مشابه آنچه در جلسه استیضاح آقای ربیعی وزیر رفاه سابق به 
آن اشاره شد، کم می کند. سازمان با واگذاری اموال، در چشم گروه های 
ذی نفع، دیگر به عنوان جایی که می توان از درآمدهایش اســتفاده کرد 
به نظر نمی آید و این تغییر دیدگاه و جایگاه بســیار کمک کننده است. 
از ســوی دیگر می توان امید داشت که با واگذاری این شرکت ها بخش 
خصولتی در اقتصاد ایران الغرتر شود. شستا در بسیاری از شرکت های 
بزرگ مثل مس سرچشــمه و فوالد سهم دارد و باقی سهام این شرکت 
هــا به  ایدرو یا ســرمایه داران خصوصی و بانک هــا تعلق دارد. فروش 
سهم شســتا به بخش خصوصی می تواند تا اندازه ای ماهیت خصولتی 
این شــرکت ها را تغییر دهد و این مسئله بر شفافیت بیشتر در اقتصاد 

اثر می گذارد.
 رییس جمهور از لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی شســتا 

به بخش خصوصی و انجام آن در ســال آینده گفت. چه موانعی 
پیش روی دولت در عمل به این حرف قرار دارد؟ در مورد شیوه 
مدیریت این بنگاه ها اختالف نظر وجود دارد. آیا این اختالف ها 

به اجماع نظر می رسد؟
گروه های ذی نفع و نهادهایی که چشم به شرکت های شستا دوخته اند 
بیــش از اختالف نظر در مورد نوع مدیریت به عنوان مانعی در واگذاری 
شرکت های شستا عمل می کنند.  هر نوع تغییر با فشارهای مختلف از 
سوی گروه های مختلف از جمله خانه کارگر رو به رو می شود. نهادهای 
کارگری نگران اند که این تغییر به ضرر آن ها تمام شود و دارایی کارگران 
به ثمن بخس فروخته شــود. از ســوی دیگر افرادی که روند خصوصی 
سازی در ایران را دنبال می کنند هم به دلیل تجربیات گذشته و اینکه 
این خصوصی ســازی به نفع کارگران نباشــد و به سقوط ارزش سهام 
شرکت ها بینجامد با آن مخالفت خواهند کرد. به همین دلیل باید درباره 

چگونگی واگذاری و دیگر ابعاد  بیشتر تحقیق کرد.
 بعضی ایده حاکمیت شــرکتی در مدیریت شستا را مطرح 
می کنند به این شــکل که مالکیت شرکت ها در اختیار تامین 
اجتماعی بماند تا نگرانی جامعه کارگری از فروش ارزان دارایی 
کارگران رفع شود اما شرکت ها به مدیران بخش خصوصی واگذار 
شود. به نظر شما حاکمیت شرکتی تا چه اندازه برای خروج شستا 

از بنگاه داری راهکار مناسبی است؟
با حاکمیت شــرکتی و عدم واگذاری مالکیت، این شــرکت ها بیشتر 
ضرر می کنند. با اعمال حاکمیت شرکتی مشخص نیست که مدیریت 
دست چه کسی است و مالک اصلی کیست و از این مشکالت خصولتی 
بودن اســت که در این وضعیت هم ادامه پیدا می کند. در شرکت های 
خصولتی با ســهامداران قدرتمندی رو به رو هستید که به دنبال کسب 
سودهای صریح می گردند و در پایان سال مالی سود خود را از شرکت 
بیرون می کشند و هیچ برنامه ای برای توسعه و هیچ چشم اندازی برای 
آن بنگاه در نظر نمی گیرند. باید جلوی این شــکل از خصوصی سازی 
را گرفت چراکه بدترین نوع خصوصی ســازی است و به کشمکش و از 
بین رفتن بنگاه ها در جدال ســهامداران می انجامد. تمایل سهامداران 
به بیرون کشیدن سود خود بر تصمیمات مجامع عمومی شرکت ها اثر 
می گذارد. شرکت ها به ســرمایه گذاری بر برنامه های توسعه ای نیاز 
دارند، درحالیکه سهامداران قدرتمند در هیئت مدیره عالقه ای به نگه 
داشتن سود در شرکت و برنامه های توسعه ای ندارند و جایگاه مدیریتی 
که به طور موقت انتخاب شده متزلزل است. هیئت مدیره در حاکمیت 
شــرکتی چشم اندازی ندارد و دوره مدیریت خود را هم بلند مدت نمی 
بیند و با تغییر دولت و فشــار مجلس دچار تالطم می شــود. مشخص 
نبودن مالکیت یا عدم تسلط مالکیت بخش خصوصی بر شرکت ها فضا 
را در این بنگاه ها برای فشار نامزدهای انتخاباتی که می خواهند در حوزه 
انتخابی شــان رای جمع کنند فراهم می کند. البته این فشار هم ناشی 
از فقدان احزاب در کشــور و شــرایطی است که هرکس برنامه خودش 
را دنبال می کند و این مســئله به نوبــه خود بر برنامه های بنگاه های 

اقتصادی هر منطقه هم اثرگذار است.
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دکتر شــریعتمداری  اقتصادی:  ترقی 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
اشــاره به احســاس نزدیکی و قرابت با 
نظام بانکی گفت: بانک رفاه خوشبختانه 
بیشــترین خدمت و کمترین حاشیه را 
دارد که موجب افتخــار در نظام بانکی 

است.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
ســومین گردهمایــی آموزشــی - هم 
اندیشی مدیران بانک رفاه که 16 اسفند 
ماه ســالجاری در جوار بــارگاه ملکوتی 
امام رضا )ع( برگزار شــد، طی سخنانی 
با ابراز خرســندی از حضــور در جمع 
مدیران بانــک رفاه گفــت: در فعالیت 
های بانکی، مهم این اســت که سالمت 
در آن نمایان باشــد که خوشــبختانه 
در بانک رفاه اصل ســالمت و شفافیت 
حکمفرماســت. این دستاوردها ثمره به 
کارگیری کادر مدیریتی شایســته است 
که منجر به سالمت و صالبت بانک رفاه 
شده است. در صورتی که یک حکمرانی 
خوب در ســازمان وجود داشــته باشد 

سازمان به تعالی خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مهم 
ترین سرمایه بانک رفاه را نیروی انسانی 
کارآمد، متعهد و متخصص عنوان کرد و 

گفت: ســازمان هایی که به این سرمایه 
توجه کرده اند، توسعه مطلوبی یافته اند. 
بانک رفاه در این حوزه بســیار توانمند 
است و امیدواریم در مسیر توسعه موفق 
شود. دکتر شریعتمداری در ادامه خاطر 
نشان ساخت: در کشــوری زندگی می 
کنیم که ترکیب درآمدی افراد آن بسیار 
نامتوازن اســت، بنابراین زندگی در این 
جامعه باید با آداب و اصولی همراه باشد. 
توجه به رضایت مندی افراد جامعه یکی 
از این اصولی اســت که باید به صورت 

جدی رعایت شود. 
دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در 

ســخنانی ضمن خوشامدگویی به دکتر 
شریعتمداری گفت: بسیار خرسندیم که 
عالی ترین مقــام وزارت در گردهمایی 
مدیران بانک رفــاه حضور دارند. حضور 
ایشــان را به فــال نیک مــی گیریم و 
ایشان  ارائه طریق  مشــتاقانه شــنوای 
هستیم. مدیر عامل بانک رفاه سپس به 
ارائه گزارشــی از عملکرد این بانک طی 
ماه های اخیر پرداخت و گفت: بســیار 
خرســندیم به عنوان یک ســازمان زیر 
مجموعه وزارتخانه توانسته ایم به مثابه 
بازوی تامین مالی ســازمان و وزارتخانه 
بــه مســئولیت های خــود جامه عمل 

بپوشــانیم. بانک رفاه همچنین اهتمام 
ویژه ای داشته اســت تا به برنامه های 
صــد روزه مورد نظر وزیــر، تحقق صد 

درصدی ببخشد.
وی همچنین به گزارش مالی، ســرمایه 
گــذاری و فعالیت این بانــک در حوزه 
اوراق بهادار ســازمان تأمین اجتماعی و 

وزارت تعاون پرداخت.
مدیر عامل بانک رفاه اظهار خرســندی 
کرد که این بانک توانســته هم راستا با 
سیاست های وزارتخانه گام بردارد. یکی 
از این سیاســت ها، اعطای تســهیالت 
خرد و قرض الحسنه بود که خوشبختانه 
با تمام توان ایــن اقدامات در حال اجرا 
اســت، به گونه ای که نسبت پرداخت 
تســهیالت قرض الحسنه در بانک رفاه، 

40 درصد است. 
بانــک رفاه امروز 20 میلیون مشــتری 
دارد و به حدود 40میلیون نفر ذی نفع، 
خدمات ارائه می دهد. همچنین حدود 
2 میلیون نفر مســتمری و مقرری بگیر 
ســازمان تأمین اجتماعی حقوق خود را 
از این بانک دریافــت می کنند و بانک 
تاکنون برای ارائه خدمات به تمامی این 
اقشار از هیچ کوششــی فروگذار نکرده 

است.

ترقی اقتصادی : محمود جامســاز، اقتصاددان، معتقد است 
که قبل از ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، باید این بانک ها 
و مؤسسات حسابرسی شوند تا دارایی مسموم، میزان بدهی و 

میزان معوقات شان مشخص شود.
صریح و تلخ می گوید از نظام بانکی کشور؛ او معتقد است که در 
ساختار اقتصادی نادرست، نظام بانکی و نظام مالیاتی ناکارآمد 
بیشــترین ضربه را به اقتصاد کشــور و مــردم زده اند. محمود 
جامســاز، اقتصاددان، معتقد است که بانک مرکزی مستقل و 
قــوی باید به عملکرد بانک ها نظارت کنــد؛ باید قبل از ادغام 
بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه 
اعتباری کوثر در بانک سپه، این بانک ها و مؤسسات حسابرسی 
شــوند تا دارایی مســموم، میزان بدهی و میزان معوقات شان 
مشخص شود. جامساز معتقد اســت در صورت عدم شفافیت 
ادغام همین بانک ها باعث نارضایتی خواهد شد. در گفت وگو با او 
به بررسی چند و چون ادغام 5 بانک وابسته به نهادهای نظامی 

در بانک سپه پرداخته شده است.
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرده که براســاس مصوبات 
شــورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و 

مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می شوند. 
منشأ این تصمیم چیست؟

قبل از اطالعیه بانک مرکزی، حسن روحانی در هشتمین مجمع 
عمومی بانک مرکزی، بر ضرورت اصالح نظام بانکی کشور تاکید 
کرد و گفت که ادغام بانک های نیروهای مسلح، به اصالح روند 
اصالحات کلی درزمینه بانک هــا کمک خواهد کرد. البته این 
اولین بار نیســت که به ادغام بانک ها تاکید می شــود. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی بانک های دولتی، خصوصی و مشترک 
)ایرانی و خارجی( موجود در کشور همگی ملی شدند. براساس 
مصوبه شــورای انقالب در خرداد 1358، بانک های ایران ملی 
اعالم شــدند و به منظور حفظ ســرمایه ها، برخی از بانک ها در 
همدیگر ادغام شــدند. به عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه 
همان ســال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال 
بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد . بانک ملت 
نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. بعد از انقالب ما هشت بانک 
تخصصی و تجاری داشتیم که کار همدیگر را انجام می دادند. از 
طرفی سیســتم بانکی کشور با سیستم بانکداری بین المللی و 
مدرن که روزبه روز به ابزارهای جدیدی مجهز می شدند، فاصله 

داشته و دارد.
تا اینکه طبق اصل 44 قانون اساســی در اواخر دهه 70 اجازه 
تأســیس بانک خصوصی داده شد. اولین بانک خصوصی، بانک 
اقتصاد نوین اســت که در ســال 1380 با سرمایه 25 میلیارد 
تومان تأســیس شــد. یا بانک پارسیان توســط خودروسازان 

تأسیس شد؛ اما بعداً در روند اجرا بیشتر به خودی ها تسهیالت 
داده شــد و آن ها معوقات خود را به موقع پرداخت نمی کردند. 
همین مسئله باعث شد سپرده های مردمی قفل شد تا اینکه آن 
زمــان آقای احمدی نژاد اعالم کرد که باید این افراد بدهی های 
خود را پرداخت کنند وگرنه افشاگری می کند. البته او افشاگری 
کرد و مدیرعامل این بانک عوض شد. خیلی از مؤسسات دولتی، 

نظامی و شبه دولتی برای خود بانک تأسیس کردند.
پارادوکس سیاســت ها آن زمان خیلی زیاد بوده است؛ یکی از 
مصادیق این پارادوکس اینکه فردی که توسط آقای احمدی نژاد 
برکنار شــدند بعداً با امضای خود او به عضویت شورای تدوین 
برنامه پنجم کشور در آمد یا یکی دیگر به عضویت هیات مدیره 
بانک اقتصاد نوین منصوب شــد. سومین بانک خصوصی بانک 
سامان بود که متعلق به خانواده ثروتمند یزدی بود و با سرمایه 
20 میلیارد تومان با همکاری بنیاد صدوق تأسیس شد. این روند 
ادامه داشت و امروز گفته می شود حدود 8 هزار شعبه مؤسسات 
مالی-اعتباری و صندوق های قرض الحســنه در کشور تأسیس 
شده که خیلی از این مؤسســات به گفته بانک مرکزی مجوز 
تأسیس نداشتند مثل موسسه امید جلین که بعداً به کاسپین 

پیوست. درواقع این ادغام ها در دوره قبل هم انجام شده است.
دلیل این ادغام چیست؟

بانک ها، مؤسســات اعتبــاری و تعاونی ها کــه به صورت قارچ 
گونه سبز شــده اند بیشترین آســیب را به اقتصاد کشور زده 
اســت؛ خیلی از این ها بزرگ ترین اختالس ها را انجام داده اند. 
باالخره نتیجه این وضعیت می تواند ورشکستی این مؤسسات 
باشــد. خیلی از این ها به رانت وابستگی دارند. مثاًل بانکی که 
ترکیب آن پیمانکاران است در مزایده ها شرکت می کند و سود 
کالنی از این مســیر می برد. وقتی به پیشینه این بانک ها نگاه 
می کنیم، می بینیم نسبت کفایت سرمایه ندارند. نسبت کفایت 

سرمایه در عرف بین المللی 8 است. بسیاری از بانک ها در آستانه 
ورشکستگی هستند. نسبت بدهی کل آن ها به رقم دارایی شان 

بسیار کمتر از یک است.
چرا نهادهای نظامی بانکدار شدند؟

نهادهای نظامی تافته جدا بافته از ســایر نهادها نیستند. وقتی 
بنیاد مســتضعفان بانک تأسیس می کند، یا بنیاد شهید بانک 
دارد، پیمانکاران، خودروسازان و غیره بانک دارند، معلوم است 
که نهادهای نظامی هم می توانند بانک تشکیل دهند. این نشان 
می دهد که بانک مرکزی اســتقالل کافی ندارد. بانک مرکزی 
اگر مســتقل بود خیلی راحت می توانســت اصالح نظام بانکی 
انجام دهد نه اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه مجوز اصالح دهد. البته بانک نظامی ها بیشتر از این تعداد 
اســت. از طرف دیگر بانک ها تأســیس می شوند تا سپرده های 
مردم تجمع شود تا برای بخش مولد تسهیالت دهند نه اینکه 
هر نهادی بانک تأســیس کند و شرکت های متعلق به خود را 
سهامدار کند و به همین شرکت ها، پول مردم را بدهند اما خود 

مردم نتواند یا به سختی بتواند از این تسهیالت بهره بگیرد.
دلیل ادغام بانک های خصوصی در بانک دولتی چیست؟

این ها در اسم خصوصی هستند. سهامداران این بانک ها دولتی 
یا شبه دولتی هستند.

 علت ادغام این اســت که کل سرمایه این مؤسسات 11 هزار و 
700 میلیارد تومان اســت؛ و 1786 هزار میلیارد تومان جذب 
ســپرده کرده اند؛ نســبت بدهی به دارایی ها 97 صدم درصد 
است که بسیار بسیار پایین است. از طرفی بانک قوامین و مهر 
اقتصاد زیان انباشته دارند. این ها وقتی ترازنامه خود را می بندند 
دارایی خود را هرســال ارزیابی مجدد می کنند. این مؤسسات 
خیلی جاها شــعبه دارند. 22 هزار 500 شــعبه بانک در کل 
ایران داریم و در هیچ کجای دنیا این گونه نیســت. یکی از علل 

افزایش قیمت مسکن، فروشگاه ها و سرقفلی و مالکیت مغازه ها 
عملکرد نادرست بانک ها در خرید ملک برای تأسیس شعب بوده 
است. بانک در هرجایی که ساختمان می خرند قیمتان منطقه 
را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهند. یعنی نسبت بدهی این 
بانک ها به سرمایه شان خیلی زیاد است و در حال ورشکستگی 
هســتند. درواقع این مؤسســات برای جلوگیــری از انحالل و 

غرق شدگی با بانک سپه ادغام می شوند.
 پیش نیاز ادغام چیست؟

ادغام دســتور بانک مرکزی صورت می گیرد ولی قبل از ادغام 
باید این بانک ها و مؤسسات حسابرسی شوند تا دارایی مسموم   
میزان بدهی و میزان معوقات، مشــخص شود اگرچه در ایران 
این گونه نیست و با تصمیمی از باال این ادغام انجام می شود. از 
طرف دیگر چون بانک سپه بانک خوش نامی است، سپرده گذاران 

دغدغه نخواهند داشت.
بدهی این مؤسسات چه خواهد شد؟

متأسفانه بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی این ها را تأمین 
خواهد کرد. همین طور که بدهی مؤسسات مالی و اعتباری توسط 
دولت پرداخته شــد. دولت ادعا می کند 40 هزار میلیارد تومان 
بدهی مؤسســات قبلی را پرداخت کرده در حالی برای پرداخت 
حقوق کارمندان خود گرفتار اســت. چگونه دولت این پول را به 
بخشی از سپرده گذاران به دلیل دیون دیگر نهادها می پردازد. این 
روش درنهایت به زیان مردم خواهد بود و تورم باالتر خواهد رفت. 

باید این افراد شناسایی، معرفی و مجازات شوند.
تبعات منفی و نقاط مثبت این ادغام چیست؟

حتماً خود ادغام می تواند اقدام درســتی باشــد و نظارت بانک 
مرکزی بیشتر خواهد شــد؛ البته پیش نیاز این است که بانک 
مرکزی مستقل باشد و دستگاه نظارتی کارشناس های خبره ای 
داشته باشــد. باید جلوی مدیران گردشــی را گرفت. مدیران 
گردشی نمی توانند قاطع و شفاف عمل کنند. باید ولی قبل از 
ادغام، این بانک ها حسابرسی شود تا دارایی مسموم تشخیص 
داده شود وضعیت بانک ها مشخص شود. در غیر این صورت این 
عمل پایه اقدام های نادرست بعدی خواهد شد. ادغام این بانک ها 
شاید راهکاری است که می خواهند برای رضایت عمومی انجام 
دهند ولی در صورت عدم شفافیت باعث نارضایتی خواهد شد.

راهکار کدام است؟
به اعتقاد من بایســتی هر چه زودتر برای ساختار اقتصاد ایران 
فکر اصالحی کرد تا نظام بانکی در این ســاختار اصالح پذیرد. 
ساختار نادرست اقتصادی و نظام بانکی ناسالم و سیستم مالیاتی 
ناکارآمد هرروز مشــکالت و بحران اقتصادی را تشدید خواهد 
کرد. آمارها نشــان می دهد بیشترین مشکالت تحمیل شده به 
دولــت و مردم در کنار نظام بانکی، بــه دلیل ناکارآمدی نظام 
مالیاتی و مالیات ندادن خیلی از نهادهایی است که امروزه معاف 

از مالیات هستند.

شفاف سازی صورت های مالي پيش شرط ادغام بانك ها 
با اصالح اقتصادی، نظام بانکی اصالح می شود 

اما و اگرهای ادغام بانک ها
درخردادماه سال گذشــته رییس کل وقت بانک مرکزی 
برای نخســتین بار از ابزار ادغام به عنوان یکی از روشهای 
حل تعدد بانکهای ایرانی و بهبود وضعیت بازار پولی کشور 
پرده برداری کرد. پــس از آن صحبتهای متعددی در این 
خصوص مطرح شــد؛ لیکن بروز گردباد التهابات ارزی در 
کشــور موجب شد که مجالی برای پیگیری موضوع ادغام 
بانک ها باقی نمانده و عمده توان و زمان سیاســتگذاران و 
مدیران اقتصادی کشــور صرف بازگردانی ثبات به محیط 

اقتصادی کشور شود.
پس از بیش از یک سال از وقفه در پروژه کاهش شمارگان 
بانک های ایرانی، نهایتاً از ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری 
نظامی در بانک سپه رونمایی و مقرر شد تا به تدریج فرایند 
تجمیع و سپس تلفیق این بانک ها پیگیری شود. برای بررسی میزان موفقیت این ادغام و مالحظات مربوط 
به مدیریت ادغام بانک ها، می بایست نخست به اهداف پیش بینی شده از این اقدام برگردیم که به نظر 
می رسد تا حد زیادی به کاهش هزینه های عملیاتی نظام بانکی، بهبود شاخص های مبنایی عملیات بانکی 
نظیر کفایت سرمایه، افزایش انضباط مالی، تعدیل بهای تمام شده تأمین مالی، افزایش ظرفیت وام دهی 

کاهش شعب مازاد، مدیریت توان خلق پول بانک ها و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی مربوط باشد.
لیکن باید در نظر داشــت که تحقق اهداف سیاستگذاران ادغام بانک ها تا حد زیادی منوط به مدیریت 

راهبردی فرایند و رویه های ادغام بوده و در این زمینه مالحظاتی قابل توجه است:
1- در عرف بین المللی، ادغام بانک ها به منظور بهینه سازی ساختارهای مالی و اجرایی، امری متعارف و 
پذیرفته شده بوده و حتی در شرایط عادی نیز تجربیاتی از ادغام بانک های دارای عملکرد موفق در یکدیگر 
وجود دارد. لیکن در ایران به استثنای برخی تصمیمات ویژه و مدیریت بحران مانند ادغام بانک شهریار 
پیش از انقالب، ادغام بانک های خصوصی و تشکیل بانک های ملت و تجارت در صدر انقالب، ادغام بانک 
تات و مؤسسات میزان، ثامن و … عمالً ادغام دیگری صورت نگرفته و این موضوع به صورت امری چالشی 

و حساسیت زا مطرح بوده است.
نبود این پیشــینه باعث شده اســت که در مورد قوانین و مقررات ناظر بر ادغام بانک ها، خالء و ابهامات 
مختلفی وجود داشته باشد. این امر به ویژه در بانک های ادغام شونده دارای سهام دار خرد از پیچیدگی ها 

و حساسیت بیشتری برخوردار است که برخی از بانک های ادغام شونده نیز دارای این خصیصه هستند.
به هر حالت ادغام اخیر این بانک ها از جهاتی شــبیه ادغام های پیشــین در کشور ما نیست، چرا که در 
نمونه های قبل، اقدامات بر اساس اجماع نهادهای قدرت و به منظور مدیریت بحران صورت گرفت و خالء 
بستر قانونی با تصمیمات نهادهای حاکمیتی پوشش داده شد. 2- نبود بسترهای قانونی ادغام بانک ها، در 
شرایط کنونی می تواند یک مزیت تلقی شده تا نهادهای ناظر بازار پولی و مالی بتوانند بر اساس تجربه های 
موفق جهانی و اقتضائات داخلی نسبت به تدوین چارچوب قانونی و عملیاتی عام و اختصاصی بانک ها اقدام 
کنند. این امر می تواند موجب ایجاد و نشر رویه های جدیدی در کشور ما در حوزه تلفیق و ادغام شده و 
راه را برای اقدامات احتمالی آتی تسهیل کند. 3- برخی از صاحبنظران، ادغام بانک های نظامی را ناقوس 
ناکامی و مرگ بانکداری خصوصی در ایران دانسته و خواستار فرایند دولتی سازی بانک ها در کشورمان 
شده اند. در این راستا باید در نظر داشت که اگر چه برخی کژکارکردها و سوء مدیریت ها در مدیریت برخی 
از مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی قابل کتمان نیست، لیکن بی تردید تأسیس و توسعه بانکداری 
خصوصی موجب ارتقای بهره وری بانک ها، کیفیت خدمات و عمق بخشی به بازار پولی ایران شده است. 
لذا با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران و تأثیر تغییر ساختاری نظام بانکی بر نظام اقتصادی 
کشور و از همه مهم تر تجربه بانکداری کامالً دولتی دهة 60 و 70 طرح مباحثی مانند دولتی سازی مجدد 
نظام بانکی، به نظر تجربه کردن یک تجربه ناکام و غلط است. 4- یکی از آثار ادغام در صنعت بانکداری 
آمایش و بازآفرینی مجدد بانک جدید از حیث ساختار مالی، عملیاتی و سرمایه های انسانی است. بی تردید 
بسیاری از شعب ابر بانک جدید، توجیه اقتصادی خود را به دلیل همجواری با سایر شعب از دست داده و 
می بایست نوعی ادغام درونی وسیع در آنها صورت گیرد. این موضوع در خصوص مهندسی مجدد رویه ها 

و فرایندهای بانک جدید نیز مصداق خواهد داشت.

دیدگاه

بازارپول4

تحلیلگر بانکداری و توسعه
ایمان اسالمیان

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک سپه 
گفت: این بانک در آستانه ادغام بانک های 
وابســته به نیروهای مســلح بــه لحاظ 
استحکام مالی و شاخص های عملکردی 

در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
محمدکاظــم چقــازردی در نخســتین 
و  سیاســت ها  »تبییــن  گردهمایــی 
فرآیندهای اجرایی مرتبط با طرح ادغام« 
که بــا حضور رئیس کل بانــک مرکزی، 
معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، معاون طــرح و برنامه وبودجه 
ستاد کل نیروهای مسلح و مدیران عامل 
بانک های ادغام شونده و بانک سپه برگزار 
شد، اظهار داشت: وضعیت مناسب بانک 
سپه در شاخص های مهمی نظیر؛ منابع و 
مصارف، نقدینگی، حضور فعال و مستمر 
در بازار بین بانکی و همچنین فعالیت های 
ارزی باعث شــده تا این بانک در شرایط 
ایده آل و مناسب برای پذیرش بانک های 

وابسته به نیروهای مسلح قرار گیرد.
وی افزود: شــرایط یادشــده بانک سپه 
در کنار ظرفیت هــای موجود در بانک ها 
ادغامی باعث شده تا این تصمیم ملی به 
بهترین شکل ممکن امکان اجرایی شدن 

پیدا کند.
وی افزود: بانک ســپه با صندوق توسعه 
ملــی 12 میلیــارد و 500 میلیون دالر 
قرارداد امضا کرده و بــا عملیاتی کردن 
بیش از 50 درصــد این قرارداد گام های 
مهمی در تأمین مالی بخش های مختلف 
اقتصادی به ویژه نفت، گاز و پتروشــیمی 
برداشته اســت که پروژه بیدبلند یکی از 

آن هاست.
بانک ســپه تصریح  رئیس هیئت مدیره 
کرد: این بانک نسبت به سهم بازار خود 
از منابــع و مصارف نظام بانکی در زمینه 
حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به 
تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی همواره 

جزو رتبه های برتر بوده است
وی بــه راه اندازی ســامانه ها و اقدامات 
اطالعات  فناوری  زیرســاختی در حوزه 
در بانک سپه طی چند سال اخیر اشاره 
کرد و افزود: واگذاری عاملیت تأمین مالی 
پروژه مهم ملی نظیر؛ تنظیم و مهار آب ها 
مرزی از محل صندوق توســعه به بانک 
سپه، ظرفیت باالی این بانک برای اجرای 

کارهای بزرگ را نشان می دهد.
چقازردی حاکمیت انضباط مالی، حضور 
مدیران، کارشناســان و کارکنان مجرب، 
متعهــد و پاکدســت را از ویژگی ها مهم 
بانک ســپه برشــمرد و اظهار داشــت: 
مجموعه توانمندی ها، این بانک را آماده 
پذیــرش و اجــرای طرح ملــی ادغام 4 
بانک و یک موسســه اعتباری وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه کرده است.

وی ادامه داد: بانک ســپه در راســتای 
اجرای قانــون رفع موانع تولید، دارایی ها 

و ســهام مازاد خود را در قالب شــرکت 
ســرمایه گذاری امید )یکی از بزرگ ترین 
هلدینگ های کشــور( واگــذار می کند 
و این امر اجرای طــرح ادغام بانک های 
وابســته به نیروهای مسلح در بانک سپه 

را تسهیل می کند.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه به اقدامات 
و عملکــرد مطلوب و اثرگــذار برخی از 
بانک های ادغام شونده در اقتصاد کشور 
اشاره کرد و گفت: ظرفیت های مدیریتی، 
کارشناســی، ســامانه ای، سیســتمی و 
بانک های  فناوری اطالعات موجــود در 
ادغام شونده در بانک سپه مورداستفاده 

قرار خواهد گرفت.
در  موجــود  ظرفیت هــای  چقــازردی 
را سرمایه های  ادغام شــونده  بانک های 
نظام بانکی کشور خواند و ابزار امیدواری 
کرد از این ظرفیت ها نیروهای مســلح و 

عموم مردم استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در بانک رفاه اصل سالمت و شفافیت حکمفرماست

چقازردی: در جمع مدیران عامل بانک های ادغامی؛

با استحکام مالی آماده ادغام بانک ها هستیم



رقابت بيمه ها با بانك ها در بخش سپرده گذاری
اخبارکوتاهرییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛

مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد شد
ترقی اقتصادی: مهــدی مهدوی به عنوان مدیرعامل شــرکت بیمه ســرمد برای مدت 
باقی مانده از دوره دوســاله اعضای هیات مدیره آن شــرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.مهدی مهدوی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه سرمد برای 
مدت باقی مانده از دوره دوســاله اعضای هیئت مدیره آن شــرکت از سوی رییس کل بیمه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.

 بیش از۱۰ میلیارد ریال خسارت جرحی 
به یک مصدوم

ترقی اقتصادی: بیمه آرمان بابت خســارت جرحی یک مصدوم حادثه رانندگی در کرمان 
بیش از 10 میلیارد ریال خســارت به خانواده زیــان دیده پرداخت کرد.منصور برهانی نژاد 
سرپرست شعبه کرمان در مراسم اعطای چک پرونده خسارت جرحی به خانواده زیان دیده 
که با حضور فرماندار، امام جمعه و رئیس شــورای شــهر نرماشــیر از توابع استان کرمان و 
مدیران امور شــعب و روابط عمومی بیمه آرمان در محل زندگی مصدوم برگزار شد، ضمن 
ابراز همدردی با این خانواده گفت: خوشبختانه خودروی مقصر حادثه تحت پوشش شرکت 
بیمه آرمان بوده و این شــرکت پس از دریافت مدارک و قطعی شدن رأی دادگاه نسبت به 

ایفای تعهدات پس از اخذ مجوزهای الزم اقدام کرده است.

راه اندازی باشگاه نمایندگان بیمه سامان
ترقی اقتصادی :به منظور ایجاد تحول و انگیزه مضاعف در شبکه فروش، »باشگاه نمایندگان« 
شــرکت بیمه سامان راه اندازی می شود.شبکه فروش مهم ترین بخش هر شرکت بیمه است 
به طوری که کوچک ترین تغییر مثبت در آن می تواند مجموعه شرکت را تحت تاثیر قرار دهد 
از این رو شــرکت بیمه سامان برنامه های متعددی برای توانمند سازی نمایندگان خود اجرا 
کرده و برنامه های متعددی نیز در دســتور کار دارد. یکی از اقدامات مهم که به این منظور 
برنامه ریزی شــده، راه اندازی باشگاه نمایندگان است که در آستانه پیاده سازی، جزئیات آن 

به زودی اعالم خواهد شد.

 بیمه آتش سوزی یک ماهه منازل مسکونی 
در طرح ۲۰-۲۰ نوین

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه نوین از 20 اســفند ماه با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای 
هموطنان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی را با پوشش 
ســرقت، تحت عنوان طرح 20-20 نوین، به مدت یک ماه ارائه می کند.در این طرح بیمه 
آتش ســوزی منازل مســکونی با اعتبار یک ماهه در بازه زمانی 20 اســفند ماه 1397 الی 
20فروردین ماه 1398 ارائه می شــود.طرح 20-20 نوین با در نظر گرفتن نیاز بیمه گذاران 
هنگام سفرهای نوروزی و اطمینان خاطر ایشان از امنیت منازل مسکونی در روزهای پایان 
ســال و ایام تعطیالت طراحی و به بازار عرضه شــده که در آن منازل مســکونی واحدهای 
آپارتمانی و اثاثه آن در محدوده شــهرها به مدت یک ماه تحت پوشش خطرات آتش سوزی 

صاعقه، انفجار، سرقت با شکست حرز قرار می گیرد.

ساختمان جدید شعبه اهواز بیمه البرز افتتاح شد
ترقی اقتصادی:  ســاختمان جدید شعبه اهواز شــرکت بیمه البرز در استان خوزستان با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شــرکت گشــایش یافت.مدیرعامل این شرکت 
پس از گشایش ســاختمان جدید شــعبه اهواز در جمع خبرنگاران، گفت: امروزه تعهد به 
ایفای نقش مســوولیت اجتماعی یک انتخاب نیســت بلکه یک اجبار و ضرورت است و این 
ضرورت با نگاهی که در ایران اســالمی به امور عام المنفعه وجود دارد،  اهمیتش دو چندان 
شــده است. در همین راستا بیمه البرز امســال نیز این افتخار را داشت که بودجه هدایای 
نوروزی و انتشــار سررســید خود را صرف تجهیز مدارس اســتان سیستان و بلوچستان به 
سیستم گرمایشی مجهز کند.نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز در پاسخ به پرسشی درباره 
میزان پرداخت خســارت های بزرگ این شرکت در ســال گذشته و یازده ماهه سال جاری 
گفت: بیمه البرز در زلزله غرب کشور مبلغ 650 میلیارد ریال به بیمه شدگان خسارت دیده 

خود که اکثرا خانواده معظم شهدا و ایثارگران بودند، خسارت پرداخت کرد. 

 سرمایه تجارت نو 
به ۱۵7 میلیارد تومان افزایش یافت

ترقی اقتصادی: مجمع عمومی فوق العاده بیمه تجارت نو امروز 20اسفند، به منظورافزایش 
ســرمایه و تغییر اساسنامه شــرکت با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان 
ســهامداران عمده و ســهامداران خرد برگزارشــد.دراین مجمع افزایش ســرمایه شرکت 
بیمــه تجارت نو  از 125بــه 157میلیارد تومان از محل مطالبات حال شــده ســهامداران 
درحضورنماینده سازمان بورس، نماینده بیمه مرکزی، حسابرس شرکت و بیش از96درصد 

سهامداران مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر با اکثریت آرا به تصویب رسید.

آماده باش مراکز تأمین اجتماعی در ایام نوروز
ترقی اقتصادی: معاون درمان ســازمان تأمین اجتماعی از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت 
درمان در این معاونت و اداره  کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در ایام نوروز سال 

98 خبر داد.
دکتــر مهدی درخشــان تشــکیل این ســتاد را بــه منظور اجــرای هرچــه بهتر طرح 
آمــاده باش نــوروزی مراکز درمانــی ســازمان تأمین اجتماعی دانســت و افزود: ســتاد 
 نــوروزی مدیریــت درمان در تمامی اســتان ها با هماهنگی دانشــگاه های علوم پزشــکی 

به فعالیت می پردازد.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز شاهد افزایش مسافرت هستیم و ممکن است برخی افراد در 
طول مســافرت به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند، ادامه داد: برای خدمت رسانی مناسب به 
مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی های 

الزم انجام شده و در استان های مقصد نیز آمادگی کامل به وجود آمده است.
دکتر درخشــان از نصب پالکاردهای اطالع رسانی به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف 
خبر داد و گفت: برای اطالع  مسافران از نشانی مراکز درمانی تأمین اجتماعی این پالکاردها 

در ورودی شهرها نصب می شود.
وی بر حضور پزشکان کشیک در تمامی بیمارستان ها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور 
تأکید کرد و گفت: سایر پزشکان نیز برای خدمت رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.
معــاون درمان ســازمان تأمین اجتماعی پذیرش بیمــاران در ایام غیرتعطیــل نوروزی را 
نیــز همچون روال جاری برشــمرد و افــزود: امیدواریم با فعالیت مطلــوب مراکز درمانی 
تأمین اجتماعی شــاهد رضایتمندی بیمه شدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به 

خدمات درمانی در این ایام فراهم شود.

 تمدید قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد 
توسط بیمه مرکزی

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی خود از مؤسسات بیمه 
داخلی را توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای سال 1398تمدید نماید.

طبق گزارش های دریافتی، بیمه پاسارگاد ضمن دارا بودن شرایط اجرایی آیین نامه اعطای 
مجوز قبولی اتکایی و همچنین براساس قابلیت های فنی، علمی و اجرایی سال های گذشته 
توانست مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را برای سال آینده توسط بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تمدید نماید.
گفتنی اســت، با توجه به تصویب افزایش سرمایه 100درصدی شــرکت بیمه پاسارگاد از 
مبلغ 2,551میلیارد ریال به 5,103میلیارد ریال و کســب »سطح یک« یا »سطح مطلوب« 
توانگری مالی این شــرکت به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای هفتمین 
ســال متوالــی و دارا بودن کادر فنی متخصــص و مجرب در امور اتکایی بر اســاس تأیید 
صالحیت تخصصی آن ها توسط بیمه مرکزی ، موجب شد تا این شرکت بتواند مجوز قبولی 

اتکایی را دریافت نماید.
شــرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ پنجم آبان ماه 1386مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه 
داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در 
تاریخ هجدهم آذر مــاه 1386فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کرده و این مجوز همه 

ساله تمدید شده است.

ترقی اقتصادی : رییس کل بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه در بخش سپرده گذاری 
باید با بانک ها رقابت کنند و تحقق این امر در گرو افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی 

در کشور است.
 غالمرضا سلیمانی امیری ضمن اعالم این مطلب افزود: نمایندگان شرکت های بیمه ای 
همانقدر که اصل وفاداری سازمانی را رعایت می کنند وظیفه دارند این مسئولیت را در قبال 

مشتریان خود نیز به انجام برسانند.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت توجه به ترکیب منطقی پرتفوی شرکت های 
بیمه ای خاطرنشان کرد: عرضه محصوالت بیمه ای متناسب با نیاز مشتری از ماموریت های 

حساس شبکه فروش به شمار می رود.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در شبکه فروش به اهمیت تقویت بخش آموزش در صنعت 
بیمه اشاره کرد و افزود: بیش از 50 هزار نماینده فعال شرکت های بیمه یک ظرفیت بزرگ 
را ایجاد کردند که با آموزش های کافی و رعایت اصول حرفه ای گری اســتفاده بهینه از 
آن به توسعه صنعت بیمه و همچنین افزایش سطح آرامش و اطمینان در جامعه منتهی 

خواهد شد.
رییس شــورای عالی بیمه با اشاره به این نکته که اصالح برخی از قوانین و آیین نامه ها 
می تواند حرکت شبکه فروش را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه با وجود تنوع محصوالت 
بیمه ای در کشور مردم ما با بسیاری از این محصوالت آشنایی ندارند و شبکه فروش باید 

فضای کافی را برای استقبال شهروندان از ظرفیت های صنعت بیمه آماده کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به ظرفیت های گسترده صنعت بیمه اشاره کرد و 

گفت: در حال حاضر از مجموع 9 میلیون موتورســیکلت در کشور تنها حدود 10 تا 15 
درصد از مزایای بیمه شخص ثالث بهره می برند و هنوز ظرفیت های بسیاری در این رشته 
وجود دارد، اما تمرکز شرکت های بیمه برای فروش بیمه شخص ثالث راهکار مناسبی برای 

افزایش ضریب نفوذ بیمه نیست.

سلیمانی با ابراز خرسندی از عملکرد شرکت بیمه پارسیان در رشته های مختلف بیمه توجه 
بیشتر مدیران و کارکنان این شرکت را به رشته بیمه های زندگی خواستار شد و افزود: ورود 
به بحث فروش مویرگی بیمه نامه زندگی در کشور یک ضرورت است و اگر مزیت های آن 

برای مردم تشریح شود استقبال از این بیمه نامه بسیار چشمگیر خواهد بود.
وی با تشــریح آخرین وضعیت سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه اعالم کرد: شرکت های 
بیمه در بخش سپرده گذاری باید با بانک ها رقابت کنند و تحقق این امر در گرو افزایش 

ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور است.
رییس کل بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد کارکنان، مدیران و نمایندگان شــبکه فروش 
شرکت بیمه پارسیان از شرایط مناسب این شرکت برای ورود به بحث بیمه های اتکایی 
خبر داد و گفت: شرکت بیمه پارسیان بسترهای کافی را برای ورود به بازار بیمه های اتکایی 
فراهم کرده و اگر افزایش سرمایه مناسبی داشته باشد قطعاً جهش قابل توجهی را در بازار 

بیمه کشور تجربه خواهد کرد.
وی بازنگــری در بخش بیمه درمان را نیز از ضرورت های صنعت بیمه دانســت و افزود: 
خسارت بیمه درمان تکمیلی در برخی از شرکت ها تا 140 درصد نیز افزایش یافته است 
که با این شــرایط طبیعی است شرکت های بیمه برای جلوگیری از زیان بیشتر در بخش 

پرداخت خسارت ها عملکرد مناسبی نداشته باشند.
گفتنی است، در پایان این مراسم هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت بیمه پارسیان گزارش مفصلی از عملکرد این شرکت ارائه کرد و سپس با حضور 
رییس کل بیمه مرکزی، اعضای هیات عامل و مســئوالن ارشد شرکت بیمه پارسیان از 

نمایندگان و بیمه گذاران برتر تقدیر به عمل آمد.

ترقی اقتصادی : استفاده از ارزیابان خسارت موجب ایجاد وحدت 
رویه و نظم در صنعت بیمه و کاهش هزینه های ارزیابی خسارت 

برای بیمه گران می شود.
مســعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا 
در نشستی با شرکت های ارزیابی خسارت درمان طرف قرار داد 
بیمه آســیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: به دلیل نگاه و 
برخورد تخصصی شرکت های ارزیاب خسارت، بهره گیری از این 
شــرکت ها، سرعت انجام کار را باال برده و به لحاظ اقتصادی هم 

برای صنعت بیمه به صرفه تر خواهد بود.
مدیر عامل بیمه آســیا، امانت داری، عدالت و صداقت را سه رکن 
اساســی ارزیابی خسارت برشــمرد و افزود: شرکت های ارزیابی 
خســارت باید با رعایت اصول حرفــه ای در کار، موجب افزایش 

اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه شوند، به طوری که زیان 
دیدگان در زمان دریافت خسارت، آرامش داشته باشند.

نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا، برخورداری از استقالل عمل 
ارتباط مســتقیم ارزیابان خسارت با شــرکت های بیمه، امانت 
داری و حفظ اســرار حرفه ای بیمه گران را از ضروریات فعالیت 
شــرکت های ارزیابی خسارت برشمرد و تاکید کرد: شرکت های 
ارزیابی خســارت، بازوی شرکت های بیمه در خصوص پرداخت 
خســارت محسوب می شوند و انتظار می رود در برخورد با بیمه 
گر و بیمه گذار صداقت داشته باشند و با تکیه بر همین صداقت 
و اطمینانی که در دو طرف ایجاد می شود، بهره گیری از شرکت 

های ارزیابی خسارت در صنعت بیمه نهادینه شود.
در این نشست مهدی شــریفی، عضو هیات مدیره و معاون فنی 
مدیر عامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت بیمه آسیا ، با اشاره 
به اینکه شرکت های ارزیابی خسارت عضوی از خانواده بزرگ بیمه 
آسیا هستند، گفت: در نظر داریم حوزه همکاری با این شرکت ها 
را گسترش داده و در زمینه های دیگر هم از خدمات آنها استفاده 
کنیم. عملکرد خوب شرکت های ارزیابی خسارت ،ضامن گسترش 

همکاری بیشتر بیمه آسیا با آنهاست.
بهروز ناظمی، عضو هیات مدیره و معاون امور اســتان ها و شبکه 
فروش بیمه آسیا، در سخنانی اظهار داشت: شرکت های ارزیابی 
خســارت در ابتدای همکاری جدی خود با صنعت بیمه هستند 
ودر صورتی که صنعت بیمه به این نتیجه برسد که شرکت های 
ارزیابی خسارت قابل اتکا هستند و فعالیت آنها با صداقت و رعایت 
اصول حرفه ای و کارشناسی در رسیدگی به پرونده ها همراه است، 

این همکاری گسترش خواهد یافت.
وی دقــت در جلوگیری از پرداخت خســارت های من غیر حق 
را از وظایف بسیار مهم شــرکت های ارزیابی خسارت دانست و 
گفت: این کار با اعتبار شــرکت های ارزیابی خسارت گره خورده 
است؛ تا حدی که اگر شرکت های ارزیابی خسارت کار خود را به 
درســتی انجام دهند شاید نیازی به افتتاح شعبه در برخی نقاط 

کشور نباشد.
غالمرضا سرلک، سرپرست معاونت فنی مدیر عامل در بیمه های 
اموال بیمه آسیا در ادامه نشست بر اهمیت نقش ارزیابی خسارت 
در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: از ابتدای سال 1398 استفاده از 

شرکت های ارزیابی خسارت در بیمه های اموال هم در دستور کار 
بیمه آسیا قرارمی گیرد واز ظرفیت ارزیابان خسارت در نقاط دور 

افتاده کشور در سال آینده استفاده بیشتری خواهد شد.
احمد حسینی، مدیر بیمه های درمان بیمه آسیا با ارائه گزارشی از 
تعامل بیمه آسیا با ارزیابان خسارت در سال جاری ،بیان داشت: در 
صورت ارزیابی مثبت بیمه آسیا از همکاری با شرکت های ارزیابی 
خسارت، این همکاری ادامه خواهد یافت و الزمه تداوم همکاری 
را نگاه تخصصی شرکت های ارزیابی خسارت در همه حوزه ها و 

رعایت اصول حرفه ای و آئین نامه های موجود دانست.
مدیران عامل شــرکت های ارزیابی خسارت سراسر کشور در این 
نشست ضمن تشکر از تعامل خوب بیمه آسیا با ارزیابان خسارت 
و ســرعت عمل در پرداخت خسارت بیمه گذاران، خواسته ها و 
پیشــنهاد های خود را برای بهبود فرآیند ارزیابی خســارت ارائه 
کردند. این نشســت با حضوراعضای هیات مدیره، معاونین فنی، 
مدیران بیمه آسیا و جمعی از مدیران عامل شرکت های ارزیابی 
خسارت بیمه در سراسر کشور،در محل دفتر مدیریت عامل بیمه 

آسیا برگزار شد.

ترقی اقتصادی :بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریســک و قبولی اتکایی 
شرکت های بیمه را بر مبنای اطالعات آخرین صورت های مالی مصوب تا روز 23 بهمن 

ماه منتشر کرد.
بر اســاس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با 18 میلیون و 615 هزار و 
246 میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد. شرکت های بیمه 
آســیا با 3 میلیون و 515 هزار و 967 میلیون ریال، بیمه البرز با 3 میلیون و 113 هزار 
و 582 میلیون ریال در رتبه های دوم و ســوم باالترین ظرفیت مجاز نگهداری ریســک 

هستند.
بیمه پارسیان با 2 میلیون و 493 هزار و 497 میلیون ریال و بیمه دانا با 2 میلیون و 262 
هزار و 474 میلیون ریال در رده های بعدی جدول منتشــر شده از سوی بیمه مرکزی 

درباره ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.
براین اساس، تنها 4 شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و ایران معین و 2 شرکت اتکایی 
امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول 

اتکایی نیستند.
براین اساس بیمه ایران 9 میلیون و 307 هزار و 623 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی 
اتکایی دارد. بعد از این شــرکت، بیمه پاسارگاد با 777 هزار و 726 میلیون ریال و بیمه 

ملت با 698 هزار و 376 میلیون ریال در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
چهارمین شرکتی که مجوز قبولی اتکایی دارد، بیمه ایران معین است که ظرفیت مجاز 

قبولی اتکایی آن به 440 هزار و 424 میلیون ریال رسیده است.
همچنین دو شــرکت بیمه اتکایی امین با 914 هزار و 898 میلیون ریال و بیمه اتکایی 

ایرانیان با 620 هزار و 629 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.
براساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای 
بیمه ایران 372 هزار و 305 میلیون ریال، برای بیمه پاســارگاد 31 هزار و 109 میلیون 
ریــال، برای بیمه ملت 27 هزار و 935 میلیون ریال و برای بیمه ایران معین 17 هزار و 

617 میلیون ریال اعالم شده است.
از سویی، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته 

های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص ســایر رشــته ها تعلیق شده است. نحوه 
محاســبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند 4 

ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: 2 درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده عالوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت 
مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی 
تایید و اطالع رســانی شــده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود 

توجه کنند.
بیمه مرکزی توضیح داده است که این جدول برابر با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه 
های اتکایی موسســات بیمه مستقیم و مکمل آن )شماره 55 و 55.1( و ضوابط اجرایی 
ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 مصوب شورای عالی بیمه، تهیه و بروزرسانی شده است. 

بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های باال مالک عمل هستند.

ترقی اقتصادی :رئیس مرکــزICT بیمه مرکزی، با تاکید بر 
ضرورت الزام صدور کد یکتا از سوی شرکتهای بیمه برای بیمه 
نامه های شــخص ثالث، گفت: اگر شرکت های بیمه این کد را 

به مردم ندهند، تخلف کرده و باید پاسخگو باشند.
سیدقاســم نعمتی با بیان اینکه بیمه مرکزی از اواخر سال 90 
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه را طراحی کرده، گفت: 
جمع آوری اطالعات به منظور نظارت بر شــرکتهای بیمه و نیز 
مکانیزه کردن فرآیندهای درون ســازمانی و ابزار نظارتی نیز از 

این طریق فراهم می کند.
رئیس مرکز فناوری اطالعــات و ارتباطات بیمه مرکزی افزود: 
بیمــه مرکزی موظف اســت اطالعات مورد نیــاز از بانک های 
اطالعاتی موجود در صنعت بیمه را در ســنهاب گرد هم آورده 
و در این راســتا شــبکه فناوری اطالعات بین بیمه مرکزی و 
شرکتهای بیمه طراحی شده و اطالعات را مبادله می کنیم که 
براین اساس، میز خدمت الکترونیکی بیمه مرکزی طراحی شده 
و بخشــی از محصول نهایی بیمه می تواند در اختیار متقاضیان 
قرار گیرد که شامل اصالت بیمه ها، ارزیاب ها، اکچوئرها دریافت 

مجــوز کارگزاری بیمه و مواردی از این دســت اســت که این 
مســتندات در اختیار مســئوالن قرار می گیرد و در این بستر 
اصالت مدارک متقاضیان ســنجیده می شود. وی تصریح کرد: 
شــکایت ها نیز در سنهاب قابل ثبت اســت و نتایج آن نیز در 
اختیار شــاکی قرار می گیــرد. پس این ســامانه برای صنعت 
بیمه و بیمه مرکزی حائز اهمیت اســت. این در حالی است که 
خودروهای فاقد بیمه نامه به نیروی انتظامی معرفی می شود و 
در نهایِت تعامل به صورت آنالین و 24 ســاعته می توان از این 
موضوع اطالع یافت که چه خودروهایــی بیمه ندارند یا اینکه 
خــودرو وجود خارجی دارد که برای آن بیمه نامه صادر شــده 

است.
به گفته نعمتــی، جامعه آماری خوبی برای تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری در صنعت بیمه فراهم شــده است، ضمن اینکه 
بــا توافق نامه ای کــه با نیروی انتظامی امضا شــده کار تبادل 
اطالعات در صنعت بیمه به خوبی انجام می شود. البته ما تالش 
داریم استاندارد مشترک در صنعت بیمه ایجاد کنیم تا اطالعات 
تبادل یابد و در سال آینده نیز اطالعات ریز را به صورت مکانیزه 

دریافــت نمائیم. ما 24 قلم اطالعاتی از همه شــرکتهای بیمه 
دریافــت می کنیم اما اطالعــات ناقص ارائه می شــود و ریز و 
جزئیات آن مشخص نیست. اکنون ما سیستم مکانیزه نظارتی 

در حوزه بیمه نامه ها نداریم و آمارها فقط کمی است.
وی اظهار داشت: اســتاندارد سازی بیمه شخص ثالث در سال 
96 محقــق و اجرا شــد واکنون اطالعات بیمه شــخص ثابث 
اســتاندارد شــده اســت و در لحظه صدور بیمه نامه و قبل از 
چــاپ آن، اطالعات به بیمه مرکزی ارســال شــده و قوانین و 
مقررات ســنجیده می شــود و اگر اطالعات داده شده صحیح 
باشــد، کد یکتا در لحظه صدور بیمه نامه صادر می شــود و به 
مشــتری داده می شــود، در غیر این صورت اجازه صدور بیمه 
نامه داده نمی شــود. نعمتی گفت: در شرایط کنونی امکان این 
وجود دارد که اگر اطالعات فروش و تخفیف های در نظر گرفته 
شده، صحیح نباشد، بیمه نامه صادر نشود اما هنوز در برخی از 
شاخص ها اگرچه شناســایی صورت می گیرد و اطالعات آن به 

بیمه مرکزی ارسال می شود، اجرایی نمی شود.
 رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی با بیان 

اینکه اگر بیمه نامه شــخص ثالث بدون کد یکتا باشد، شرکت 
بیمه تخلف کرده، ولی مکلف به ارائه خدمات بیمه ای به خریدار 
است، گفت: شرکتهای بیمه ای مکلف به صدور کد یکتا هستند 
و در غیر این صورت تخلف کرده و باید پاسخگو باشند. این در 
حالی اســت که امسال 21 میلیون و 200 هزار خودرو کد یکتا 

در بیمه نامه شخص ثالث دریافت کرده اند.

ترقــی اقتصادی :نایب رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل بیمه دانا، از رشــد 24 
درصدی فروش این شرکت در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

دکتر ابراهیم کاردگر در جمع اعضای هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران در محل ســاختمان سعدی این شــرکت، ضمن خیر مقدم به دکتر غالمرضا 
ســلیمانی و اعضای هیات همراه، با ارائه گزارشــی از عملکرد بیمه دانا از  اول سال 
جاری تا 17 اسفندماه امسال گفت: با تالش کارکنان این شرکت در این مدت حدود 
2 هزار و 950 میلیارد تومان پرتفوی تولید شده که در 6 ماهه اول امسال رشد 14 

درصدی و در 6 ماهه دوم نیز رشد 24 درصدی فروش را نشان می دهد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود، پرهیز از انعقــاد قراردادهــای زیانده را 
از راهبرد های این شــرکت بر شــمرد و افزود: بیمه دانا در جهت حمایت از اقشــار 

آسیب پذیر جامعه و در راســتای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز منویات 
مقام معظم رهبری، طرح »مهردانا« را با مشــارکت بانک قرض الحســنه مهر ایران 

عملیاتی کرد.
دکتر کاردگر با اشــاره به اینکه حدود 45 میلیون نفر در کشور صاحب سهام عدالت 
هستند و حدود 55 درصد سهام بیمه دانا متعلق به سهام عدالت است، اظهار داشت: 
طبق سند راهبردی شرکت، هدف گذاری ما به سمت دهک های پایین جامعه است 

و می کوشیم خدمات مطلوبی به این اقشار ارائه کنیم.
وی، حرکت به سمت علم و فناوری های نوین از جمله عرصه دیجیتال، مردمی کردن 
اقتصاد، توجه به ســرمایه های انسانی شــرکت، افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه 

بیمه های زندگی را از محورها و اولویت های این سند راهبردی برشمرد.

مدیر عامل بیمه آسیا:

استفاده از ارزیابان خسارت به صنعت بیمه نظم می دهد

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه اعالم شد

رئیس مرکز ICT بیمه مرکزی

جزئیات نظارت بیمه مرکزی بر صدور بیمه نامه 

در ۶ ماهه گذشته رخ داد

رشد ۲۴ درصدی فروش بیمه دانا

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقی اقتصادی : نتایج تحلیل ها نشان داده است که تا اواسط دهه آینده، ایران می تواند از ذخایر 
توسعه نیافته برای جبران کاهش برداشت از ذخایر توسعه یافته خود استفاده کند؛ یعنی ذخایری 
که هنوز آماده بهره برداری نیستند باید به مرحله ای برسند که بتوان از آن ها بهره برداری را آغاز کرد.
با توجه به سیاست های جهانی در راستای کاهش انتشار کربن و ظهور تکنولوژی های نوین برای 
اســتخراج نفت از منابع غیرمتعارف، کماکان می تــوان از ذخایر نفت ایران تا مدت زمان طوالنی 
بهره برداری کرد؛ بنابراین در حال حاضر مهم تر از تخمین مقادیر نفت ایران، تخمین ظرفیت کشور 
در اســتخراج نفت از ذخایر است. از مجموع 98 میدان نفتی در ایران، از سال 1913 تاکنون در 
حدود 72 میلیارد بشکه نفت استخراج شده است. نرخ کاهش سالیانه میادین نفتی در ایرانـ  با در 
نظر گرفتن تعمیراتـ  6 درصد، میزان تولید چاه های جدید در سال 2016 در حدود 1,7 میلیون 
بشکه در روز  )با نرخ کاهش 3/2 درصدی در سال( و میزان بهره برداری از میادین به ازای تزریق 
یک میلیون مترمکعب گاز طبیعی، در حدود چهار هزار بشــکه نفت برآورد شده است. براساس 
محتمل ترین سناریو، انتظار می رود ظرفیت تولید نفت خام تا پیش از سال 2020 به چهار میلیون 
بشکه در روز و تا سال 2030 به 4,4 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین انتظار می رود درآمد 
ناخالص سالیانه از نفت در دهه آینده به مقدار آن در سال 2012-2011 برسد که چیزی در حدود 

150 میلیارد دالر بوده است.
وضعیت ذخایر نفتی ایران

نتایج تحلیل ها نشــان داده است که تا اواســط دهه آینده، ایران می تواند از ذخایر توسعه نیافته 
برای جبران کاهش برداشــت از ذخایر توســعه یافته خود استفاده کند؛ یعنی ذخایری که هنوز 
آماده بهره برداری نیســتند باید به مرحله ای برســند که بتوان از آن ها بهره برداری را آغاز کرد. 
بااین حال، مشــکل اصلی از بعد از اواســط دهه آینده آغاز می شود که حفظ نرخ تولید در همان 
ســطح، مستلزم بهره برداری از تعداد بیشتری چاه، تزریق مقادیر بیشتری گاز طبیعی، استخراج 
مصنوعی و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش است؛ بنابراین علیرغم آن که انتظار می رود درآمد 
ناخالــص افزایش یابد، افزایش هزینه های تولید به عالوه افزایش مصرف در داخل کشــور، اجازه 

افزایش صادرات را از سطح مشخص پس از سال 2025 نمی دهد.  
کل درآمد حاصل از فروش نفت در ایران در حدود 30 درصد از درآمد دولت است )که البته این 
رقم در سال های مختلف تغییراتی دارد( که بیش از 20 درصد از آن ارزش افزوده ناخالص واقعی 

اســت. صنعت نفت و گاز در ایران نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری به صورت جدی دارد. به این 
منظور، دولت ایران برای جذب 150 تا 200 میلیارد دالر برای بخش باالدســتی مطابق با برنامه 
توسعه ششم، 50 پروژه نفتی و گازی در راستای سرمایه گذاری خارجی در عرصه بین المللی مطرح 
کرده که در قالب قراردادهای بیع متقابل که در سال 1989 تصویب شده است، اجرا می شود. طبق 
این قراردادها، پس از توســعه میادین، مالکیت درنهایت به شرکت ملی نفت ایران بازمی گردد و 
شرکت خارجی نمی تواند بر میادین نفتی مالکیت داشته باشد که البته اصالحاتی در این زمینه 
انجام شده است. از ســوی دیگر، نگرانی ها در مورد شرایط آب وهوایی، سیاست گذاری هایی را در 
راستای کاهش انتشار کربن دی اکســید، همراه داشته است و بدین گونه جذابیت سوخت های 
فسیلی کاهش یافته است. درواقع توافق پاریس در راستای محدود کردن افزایش دمای جهانی تا 

دو درجه سانتی گراد، تنها اجازه انتشار یک تریلیون تن کربن دی اکسید را داده است که منجر به 
محدود شدن افزایش رشد تقاضای نفت تا 0,6 درصد در سال 2030 شده است. در حال حاضر 
ظرفیت پایدار برای استخراج نفت خام در حدود 3,7 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است. 
طی دو دهه اخیر، ظرفیت تولید همواره مابین 3,6 و 4,1 میلیون بشکه در روز نوسان داشته است. 
اگرچه صادرات نفت پس از مدت اندکی از توسعه اولین میادین آغاز شد و تا اواسط دهه 1970 
به 5,5 میلیون بشــکه در روز رســید، با وقوع انقالب در سال 1979 به یک میلیون بشکه در روز 
کاهش یافت. صادرات نفتی پس از رشد مجدد، بار دیگر در سال 2011 و 2012 به دلیل تحریم ها 
کاهش یافت. با هزینه ای در حدود 10 دالر به ازای هر بشکه، تولید نفت در ایران نسبت به بسیاری 
از کشــورهای دنیا کم هزینه تر است؛ اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که جبران کاهش 
استخراج از میادین توسعه یافته، تنها با بهره برداری از ذخایر توسعه نیافته و ذخایری که استخراج 
از آن ها سخت تر است، امکان پذیر می شود و لزوم استفاده از روش هایی همچون EOR را گوشزد 
می کند که هزینه های تولید نفت افزایش و به تبع آن ســود را کاهش می دهد. عالوه بر این رشد 
تقاضای هیدروکربن های مایع در داخل کشور، مسئولیت دیگری بر دوش صنعت نفت ایران قرار 
می دهد. در شکل زیر، رشد اقتصادی و تقاضای سوخت مایع هیدروکربنی از نفت را نشان می دهد.

چه کار باید کرد؟
از مجموع 98 میدان نفتی در ایران، از ســال 1913 تاکنون در حدود 72 میلیارد بشــکه نفت 
استخراج شده است. با توجه به کاهش سالیانه میادین نفتی در ایران و کاهش تولید چاه های جدید 
بررسی نحوه عملکرد چاه ها اهمیت فراوانی دارد. در راستای افزایش بهره وری از میادین نفتی الزم 

است نکات زیر به دقت بررسی شوند:
ـ کاهش نرخ تولید چاه های نفت باید موردتوجه قرار گیرد.

ـ ظرفیت تولید از میادین بهره برداری شــده از 3,7 میلیون بشکه در روز در سال 2015 به 2,5 
میلیون بشکه در روز در سال 2040 می رسد که این زنگ خطری است که با تزریق گاز و آب به 

چاه های موجود از روند کاهش آن جلوگیری می کنند.
ـ ظرفیت تولید از میادین توســعه نیافته از 90 هزار بشکه در سال به یک میلیون بشکه در سال 
2027 می رســد، اما بعدازآن این ظرفیت به 620 هزار بشکه در سال 2040 می رسد که این امر 

نشانگر اهمیت توجه به میادین توسعه نیافته است.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره مصوبه 
مجلس برای ورود شرکت های بیمه به بحث بیمه صادراتی خاطرنشان 
کــرد: صندوق ضمانت صادرات تنها ســازمانی اســت که به صورت 
تخصصی برای این کار تاســیس شــده اما مخالفتی با قانون نداریم و 
اگر شــرکت های بیمه بخواهند در این حوزه ورود کنند به آنها کمک 
می کنیم اما با توجه به اینکه ســودآوری در اولویت شرکت های بیمه 
قرار دارد، به نظر می رسد عالقه ای به ورود به این حوزه نداشته باشند.

افروز بهرامی در نشســتی خبری با اشــاره به ورود صندوق ضمانت 
صادرات به بحث صدور ضمانتنامه های بانکی، اظهار داشــت: با توجه 
بــه اینکه برخی صادرکننــدگان خدمات فنی و مهندســی به دلیل 
تحریم های بانکی قادر به دریافت ضمانتنامه های بانکی نبودند در این 
زمینه ورود کردیم تا در کنار سیســتم بانکی ضمانت نامه های الزم را 

صادر کنیم.
وی افزود: البته شــرط صدور ایــن ضمانتنامه ها، پذیرش آن از طرف 
کشــورهای مقصد است که در این زمینه رایزنی هایی را انجام داده ایم 
و تالش می کنیم تفاهم نامه هایی را به امضا برسانیم تا ضمانت نامه های 

صندوق ضمانت صادرات جایگزین ضمانت نامه های بانکی شود.
وی با بیــان اینکه رکود تجارت جهانــی و همچنین بحث تحریم ها 
مشــکالتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است، ادامه داد: اما 
در این شــرایط فرصت هایی نیز ایجاد شده که مهمترین آن افزایش 
نرخ ارز اســت که به یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری کاالهای ایرانی 

تبدیل شده است.
بهرامــی تاکید کرد: یکــی از الزامات اســتفاده از این فرصت اصالح 

سیاست های ارزی و پایان دادن به سیاست غلط سرکوب نرخ ارز است 
که بانک مرکزی فعالیت های ارزشمندی را در این خصوص انجام داده 

است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه ریسک های سیاسی 
و تجاری از دغدغه های صادرکنندگان برای عدم وصول وجه صادرات 
است که می تواند امنیت صادرکنندگان را به خطر اندازد، گفت: برای 
پوشش این ریسک ها در دنیا اقدام به تأسیس شرکت های بیمه اعتبار 
صادراتی متکی بر منابع دولتی شــده و در ایران نیز صندوق ضمانت 

صادرات از سال 52 با همین هدف تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه فرهنگ ضعیف بیمه در کشور مانع توسعه این بخش 
شده است، افزود: 10 درصد صادرات در دنیا تحت پوشش شرکت های 
بیمه صادراتی اســت اما در ایران این رقــم 5 درصد بوده که یکی از 
اهداف اصلی مــا افزایش ضریب نفوذ بیمه صادراتی حداقل به میزان 

میانگین جهانی است.
بهرامی خاطرنشــان کرد: شــرایط منطقــه ای، محدودیت های مالی 
و ریســک های تجاری کــه در دنیا وجــود دارد ثابــت می کند که 
صادرکنندگان باید از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند 
و تنها راه و مطمئن ترین راه جایگزین ال سی در حال حاضر با شرایط 

تحریم بیمه صندوق ضمانت صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: حجم کل پوشــش 
بیمه ای و ضمانت نامه ای در سال 97 بالغ بر 2,2 میلیارد دالر بوده که 
نسبت به سال 96 رشد 25 درصدی داشته و نسبت به سال 93 یعنی 
ابتدای دولت دوازدهم 207 درصد رشد را شاهد بودیم، همچنین 850 

میلیون دالر بیمه نامه اعتبار صادراتی کوتاه مدت صادر شده که رشد 
130 درصدی نسبت به سال 96 و 1300 درصدی نسبت به سال 93 

داشته که یک رکورد به حساب می آید.
وی با بیان اینکه اســتراتژی ما رشــد صادرات در کشورهای همسایه 
است، گفت: هزار میلیارد دالر سهم واردات 15 کشور همسایه است که 
سهم ما از این میزان تنها 2,5 درصد است که امیدواریم در کنار وزارت 
صنعت و سازمان توسعه تجارت با مدیریت ریسک صادرات بتوانیم در 

این کشورها سهم بیشتری داشته باشیم.
این مســئول با اشاره به خرید دین اســناد صادراتی توسط صندوق 
ضمانت صادرات یادآور شــد: صادرکننــدگان ایرانی تمایل زیادی به 
فروش نقدی دارند اما این امر ممکن است بازار و فرصت های تجاری را 
به رقبا واگذار کند، بنابراین باید فروش اعتباری را در دستور کار قرار 
دهند و نگران ریسک بازپرداخت آن نباشند چرا که صندوق ضمانت 
صادرات آن را بیمه می کند و همچنین نگران نقدینگی نیز نباشند چرا 

که خرید اسناد صادراتی را با اعطای ضمانتنامه تسهیل خواهیم کرد.
وی با اشاره به تدوین بسته ویژه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 
خاطرنشان کرد: به بنگاه هایی که قابلیت صادراتی شدن دارند، منابع 
تخصیص خواهیم داد و همچنین اگر صادراتی هستند پوشش ریسک 
آنها را انجام دهیــم که در این زمینه انعقاد تفاهم نامه هایی به ویژه با 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

بهرامی با بیان اینکه انعقاد و اجرایی سازی تفاهم نامه هایی با همتاهای 
صندوق در کشــورهای مختلف در دســتور کار قرار دارد، گفت: ارائه 
خدمات الکترونیک و ورود به حوزه تسهیل گری سرمایه ثابت طرح ها 

نیز از دیگر برنامه های صندوق ضمانت صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه امکان پوشش ریسک 
مطالبات داخلی به زودی توسط صندوق فراهم می شود، افزود: تمرکز 
صندوق تاکنون بر بازار پول و بانک ها بوده اما قصد ورود به بازار سرمایه 
را داریم تا ضمانت نامه های ما تســهیل گر فروش اعتباری در بورس ها 

باشد.
وی در مورد نحوه ورود صندوق به حوزه بازار ســرمایه به ایســتانیوز 
گفت : اســتراتژی وزارت نفت فروش نفت از طریق بورس انرژی است 
که آمادگی ارائه ضمانت نامه هــای الزم را داریم، همچنین این امکان 
نیــز وجود دارد کــه در صورت فروش نفت توســط بخش خصوصی 

ضمانت نامه های آن را تامین کنیم.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به سوال ایستانیوز 
دربــاره مصوبه مجلس برای ورود شــرکت های بیمــه به بحث بیمه 
صادراتی خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات تنها سازمانی است 
که به صورت تخصصی برای این کار تاسیس شده اما مخالفتی با قانون 
نداریم و اگر شرکت های بیمه بخواهند در این حوزه ورود کنند به آنها 
کمک می کنیم اما با توجه به اینکه ســودآوری در اولویت شرکت های 
بیمه قرار دارد، به نظر می رســد عالقه ای به ورود به این حوزه نداشته 
باشند. بهرامی در پاسخ به ایستانیوز درباره رتبه ریسک اعتباری ایران 
نیز با بیان اینکه ریســک اعتباری ایران ســال گذشته از 6 به 5 ارتقا 
یافتــه بود، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجــام رتبه ایران مجدد به 
6 افزایش یافت و با شرایط سیاسی فعلی چشم اندازی برای بهبود در 

آینده نزدیک وجود ندارد.

رئیــس  اخیــر  ســخنان 
جمهوري مبني بر واگذاري 
شرکت هاي شستا در سال 
آینده داراي وجوه مختلف و 
باید  بسیار مهمي است که 
پیش از هــر اقدامي  به آن 
توجه کــرد. این توجه الزم 
اســت تا  آزموده را دوباره 
نیازمائیم و نتیجه آن چنان 
نباشد که در بزرگترین پروژه 
اقتصــادي پــس از انقالب 
یعني اجراي سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی حاصل شد و همان  
چهار ضلعي شدن اقتصاد کشور بود. رییس قوه مجریه این وضعیت را 
این طور توصیف کرد: »اقتصاد خصولتی، بدترین اقتصاد در کشور است. 
چرا که نه خصوصی است که دلش بسوزد و نه تعاونی که عده ای سهیم 
باشند. خصولتی بدتر از دولتی است، هرچند که دولتی به واسطه دولت 
که منتخب مردم است، مورد نظارت 14 دستگاه است ...اما کسی جرئت 
نمی کند به خصولتی ها نظارت کند. دولت از کار آن ها بی اطالع است. 
مردم هم اطالعی ندارند فقط خالق جهان به امور آن ها نظارت می کند 
که آن هم کمتر در این دنیا به حســاب ها می رسد و حساب ها را برای 

آخرت می گذارد«.
دکتر نیلي اقتصادان برجسته و دستیار و مشاور سابق رئیس جمهوري 
هم  نتیجه اجراي سیاست هاي اصل 44 چنین را  چنین ذکر مي کند: 
»خصوصي سازي  در ایران به اقتصاد انارشي ختم شده است ...اگر قرار 
بود به این شکل خصوصي سازي کنیم بهتر بود خصوصي سازي نمي 
کردیم و اولویت را به اصالح ســاختار شرکت هاي دولتي مي دادیم«. 

)دکتر نیلي – تجارت فردا- 10/ 9/ 97(
این  وضعیتي را اقتصاددان مکتب اتریش، پیتر بویتک ، چنین صورت 
بندي مي کند: »اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزي متعلق به چه 
کسي است، آنگاه مبناي نهادي مبادله از بین خواهد رفت و در صورت 
نبود این رابطه مبادله، قیمت هاي پولي در بازار شکل نخواهد گرفت. 
بدون قیمت هاي پولي که سنجش و مقایسه کاربردهاي احتمالي منابع 
کمیاب بر پایه آنها صورت مي گیرد، سیگنال هاي مربوط به سود و ضرر 

نخواهد توانست در تغییر کاربرد منابع موثر باشند«.
اما چرا چنین وضعیتي ایجاد شد و سیاست هاي اصل 44 که قرار بود 
به انقالبي در اقتصاد منجر و سبب باز و رقابتي شدن اقتصاد  و افزایش 
بهره وري و...شــود،  کابوس اقتصاد گردید؟! پاسخ را مي توان در عدم 
اجراي یک توصیه و ضرورت اساسي دانست که در  این عبارات  آقاي 
رئیس جمهوري در همان سخنراني  به چشم مي خورد: »در آغاز دولت 
دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت: 

دولت دســت از اقتصاد بردارد«. سوال این است که آیا این دولت و یا 
سایر دولت ها در دوره هاي مختلف چنین کرده اند؟ پاسخ خیر است.

 متاســفانه در طول سال ها  نه فقط از حجم دخالت هاي اختالل زاي 
دولت در اقتصاد کاســته نشــده بلکه هر روز بر این مداخالت افزوده 
شــده است. در همین ماه هاي  اخیر جلســه و نشستي در اتاق هاي 
ایران، تهران و شهرستان ها و یا تشکل ها و انجمن ها و... برگزار نشده 
که  فریــاد و فغان فعاالن اقتصادي از دخالت هــاي دولت در قیمت 
گذاري، تعزیرات، پیمان سپاري، تصمیمات یک شبه و بي ثباتي قوانین 
و مقررات، تثبیت  نرخ ارز و فهرست هاي  ممنوعیت هاي صادراتي و 
وارداتي،  فساد و موانع اداري و دیپلماسي ناهمسو با فعالیت اقتصادي 

و.... به آسمان نرسیده باشد.
در واقع تصدیگري دولت در بنگاه ها که امروز قرار اســت تا اندازه ای 
و در اینجا  در مورد »شســتا«  - بدان لگام زده شــود فقط یک مسیر 
از مداخالت دولت در اقتصاد است.  دو طریق دیگر از سنگیني حضور 
دولت که بسیار اساســي تر از بنگاهداري دولتي است، »دخالت هاي 

غیربودجه اي« و »سازوکار بودجه اي« دولت است.   
در اولي دولت از طریق دخالت در نرخ ارز ، بهره در سطح کالن و قیمت 
گذاري کاالها و خدمات در ســطح خرد و... در خالف جهت اقتصاد باز 
و رقابتي  حرکت کرده و شــاهدیم که سیاست هاي عمدتا دستوري و 
محدودســازي و تعزیراتي را در پیش گرفته است. در سازوکار بودجه 
اي نیز  شــاهد و ناظر حجم عظیم یارانه هاي پنهان )حدود 900 هزار 
میلیارد تومان( و رشد باالي بودجه سالیانه شرکت هاي دولتي  و  بهره 

وري اندک آنها هستیم )اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به 
این شرکتها به میزان  حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد  حدود  

39 درصدي نسبت سال گذشته (.
در یک بررسي تاریخي عمق این بیماري بهتر مشخص مي شود و اینکه  
عالج آن  فراتر از واگذاري چند بنگاه اقتصادي و صنعتي کم بازده در 
یک بخش خاص اســت ) شستا ( اســت. در واقع ماجرا از ابتدای دهه 
پنجاه آغاز مي شود که دولت ها به بهانه کنترل تورم، قیمت گذاري کاال 
و خدمات،  رفتارهایی تعزیراتی را در کشور در پیش گرفتند  و با ایجاد 
نهادهاي مربوط به آن همچون ســازمان حمایت و تعزیرات حکومتي 
امکان تعیین آزادانه قیمت محصوالت را از بنگاه ها بر اســاس عرضه 
و تقاضا ســلب کردند  و افول بنگاه هاي صنعتي کشور به سبب عدم 

سودآوري آنها نسبت به سایر فعالیت هاي اقتصادي آغاز شد.
چنانکــه در همین مورد خاص یعني »شســتا« به گفته ســخنگوي 
کمیســیون اقتصادي مجلس »نرخ بازده ســرمایه گذاري در شرکت 
هاي تابعه سازمان بازنشســتگي و شستا حدود 2 درصد بوده  این در 
حالي است که نرخ بازده سود سپرده هاي بانکي حدود 15 درصد بوده 
اســت«)اعتماد- 97/9/25( این در حالي است که تصور آن بود که با 
شروع اجراي سیاســت هاي اصل 44 روند افول بنگاه هاي اقتصادي 
و صنعتــي متوقف و در جهت کاهش حضــور دولت و  افزایش نقش  
بخش خصوصي در اقتصاد حرکت شود. در حالیکه  آخرین آمار و ارقام  
حکایت از آن دارد که از  حدود 147 هزار میلیارد تومان ســهام واگذار 
شده، کمتر از 17 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي، حدود 

23 درصد به ســهام عدالت  و مابقي یعني حدود 60 درصد واگذاري 
ها به نهادهاي عمومي دولتي و شبه دولتي ) خصولتي ( مانند سازمان 
بازنشستگي و تامین اجتماعي و...  اختصاص یافته که زیر نظر دولت اند. 
به ســبب بي توجهي به ضرورت  »آزاد سازي« اقتصادي بعنوان پیش 
زمینه و یا حداقل سیاست همراه»خصوصي سازي« و اعمال سیاست 
هاي »قیمت گذاري دســتوري« و »کنترل هــاي قیمتي« در عمل 
واگذاري بنگاه ها به سیاستي ناکارآمد و عقیم و در جهت تقسیم رانت 

و امتیازات ویژه تبدیل شده است.
 براستي چگونه مي توان انتظار داشت  که نیروگاه، پاالیشگاه ، کارخانه 
فوالد و یا  واحدهاي بزرگ کشــت و صنعت و ... را به بخش خصوصي 
واگذار کرد  اما مالک آن حق نداشــته باشد محصوالت تولیدي اش را  
براساس عرضه و تقاضا و  به قیمت مورد نظر خود  در بازار بفروشد؟ در 
واقع  در شــرایطي که به واسطه انواع دخالت هاي نامناسب دولت یک 
بنگاه  نه مي تواند پیش بیني از درآمد، نه  هزینه و نه سود خود داشته 
باشد، چگونه مي تواند در حوزه اي مشخص سرمایه گذاري کند و اصوال 

»بنگاهداري« چه سودي دارد؟!
همچنانکه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اخیرا گفته است :»شستا در 
203 شرکت حضور دارد که در 152 مورد آن سهام مدیریتي در اختیار 
شستاست ....تاکنون بنگاهداري شستا زیان آور بوده است و نتوانستیم 

از منافع ذي نفعان دفاع کنیم«) اعتماد- 97/9/25 (.
بر این اساس تا دولت فضاي آزاد براي فعالیت مردم و بخش خصوصي 
در اقتصاد ایجاد نکند و  »آزادسازي« را مقدم بر خصوصي سازي نداند 
واگذاري چندین و چند بنگاه اقتصادي گرهي از کار فروبســته اقتصاد 
کشور نمي گشاید)صرفنظر از آنکه در این مورد خاص یعني بنگاههاي 
وابسته به »شســتا« آیا اصوال دولت اختیار واگذاري آنها را که متعلق 
به بیمه شــدگان و مستمري بگیران است دارد  یا خیر؟!(؛  بلکه حتي 
تجربه چند ســال اخیر نشان داده است بر گره ها  نیز بسي مي افزاید 
و  ضلع چهارمي  یعني »خصولتي« ها را به  ســه ضلع  قانوني اقتصاد 
کشوریعني دولتي، تعاوني و خصوصي مي افزاید و مثلث  اقتصاد کشور 

را مربعي  ناکارآمد تر مي سازد.
سرآغاز هر تحولي در اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا این 
تکلیف این موضوع روشن نشود هر اقدامي کم حاصل و حتي بس زیان 
آور است - چنانکه در تجربه  سیاست هاي اصل 44 منجر به آنارشي  
شــد. به همین سبب ســخن را با عبارات ژرف نویســنده »رساله ها«  
)ملکم خان( در دوره مشروطه  پایان مي برم که  مي نویسد»دولت سه 
وظیفه دارد: اول – حفظ اســتقالل ملي ، دویم – حفظ حقوق جاني 
سیم –حفظ حقوق مالي . خارج از این سه عمل هیچ تکلیفي بر دولت 
وارد نیست ...« )رساله ها – میزا ملکم خان(. ما پس از یک قرن و نیم 
چگونه به این موضوع مي نگریم؟ ســوال اساسي اینست و نه واگذاري 

چند بنگاه اقتصادي!

مثلث اقتصاد را مربعي ناکارآمد نکنيم 
خصوصی سازی کابوس اقتصاد ایران  گزارش

 نوسان بازار خودرو 
از کجا آب می خورد؟

ترقی اقتصادی : بســیاری از واردکنندگان قطعات مور نیاز خودرو را وارد 
کرده اند اما گمرک براساس مقررات جدید این محموله ها را ترخیص نمی 
کند چراکــه دریافت کد 17 رقمی از بانک مرکزی پس از ثبت ســفارش 
و دریافت ارز الزام ترخیص محموله هاســت اما بانــک مرکزی ارز الزم را 

تخصیص نمی دهد و کدی در در اختیار واردکنندگان قرار نمی گیرد.
برای نوســان اخیر در بازار خودرو چند دلیل عمده ذکر شده و به نظر می 
رســد که تمام این عوامل در افزایش قیمت ناگهانی خودرو نقش داشــته 
است. تمایل مردم به تبدیل ریال به کاالی سرمایه ای، عدم تامین قطعات 
مورد نیاز خودروهایی که در انبار خودروسازان خاک می خورد و در نهایت 
کاهش تولید خودرو نســبت به سال گذشــته به عنوان علت های افزایش 
قیمت خودرو در دوماه اخیر اعالم شــده اما به نظر می رســد که افزایش 
حجــم نقدینگی به عنوان عامل عمده گرانی در همــه بازارها در این بین 
کمتر دیده شــده اســت. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ســال جاری 
نسبت به ســال 84، 28 برابر شــده درحالیکه تولید ایران 28 برابر نشده 
اســت. با توجه به درصد رشــد نقدینگی هر کاالیی با تورم قابل توجه به 
فروش می رســد و البته تورم خودرو نســبت به دیگر کاالها طی این سال 

ها کمتر بوده است.  
میزان تولید خودرو در سال 97 نسبت به سال گذشته 40 درصد افت کرده 
اســت. بسیاری از واردکنندگان قطعات مور نیاز خودرو را وارد کرده اند اما 
گمرک براساس مقررات جدید این محموله ها را ترخیص نمی کند چراکه 
دریافت کد 17 رقمی از بانک مرکزی پس از ثبت ســفارش و دریافت ارز 
الزام ترخیص محموله هاست اما بانک مرکزی ارز الزم را تخصیص نمی دهد 

و کدی در در اختیار واردکنندگان قرار نمی گیرد.
از ســوی دیگر قرار بود بانک مرکزی برای پرداخت بدهی خودروسازان به 
قطعه سازان  یک وام ریالی و یک وام ارزی بپردازد.بر این اساس چهار هزار 
میلیارد تومان وام ریالی و 844 میلیون یورو وام ارزی در نظر گرفته شد که 
در هفته گذشــته سه هزار و100 میلیارد تومان از وام ریالی پرداخت شده 
اما حتی یک یورو از وام ارزی پرداخت نشــده است. نکته دیگر اینکه بانک 
مرکزی حاضر اســت ارز الزم برای واردات قطعه را بپردازد اما پس از 9 ماه 
واردکننده باید ارز را با نرخ روز به بانک مرکزی بازگرداند. این مطالبه بانک 

مرکزی هم به نوبه خود به مشکالت واردکنندگان قطعه دامن زده است.
تــا زمانی که هماهنگــی الزم بین بانــک مرکزی، گمرک، قطعه ســازان و 
خودروسازان به وجود نیاید، بازار خودرو نابه سامان خواهد بود. 20 تا 30 درصد 
از قیمت کنونی خودرو حباب اســت و معامله خودرو از سوی کسانی که برای 
خرید شخصی خود خودرو را نمی خرند به آشفتگی بازار دامن می زند. این در 
حالی است که ممکن است با تحوالت آینده و اجرای تصمیم های جدید بانک 
مرکزی و گمرک قیمت خودرو کاهش پیدا کند و بســیاری از افرادی که نیاز 

واقعی به خودرو ندارند اما خودرو می خرند، متضرر خواهند شد.

قاچاق سوخت از کشور هر روز بیشتر می شود

 نبود برنامه برای 
اصالح مدیریت سوخت

ترقی اقتصادی :طبق اطالعات ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 70 درصد 
قاچاق ســوخت از یک اســتان کشــور صورت می گیرد که سیســتان و 

بلوچستان است.
بي توجهي به اجراي قانون »توســعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف 
ســوخت« و قانــون «اصالح الگوي مصــرف انرژي«، که بــا هدف ایجاد 
زمینــه الزم براي مهار افزایش مصرف بنزین با به کارگیري سیاســت ها 
و ابزارهاي غیرقیمتي مصوب شــده اند، زمینه ساز افزایش سریع مصرف 
بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتي بین فراورده هاي نفتي در ایران 
و کشــورهاي همســایه نیز قاچاق فراورده ها )عمدتاً نفت گاز( را سرعت 
بخشیده اســت. البته درباره کاهش مصرف سوخت و مدیریت بهتر منابع 
در این بخش بخش خصوصی و اتاق تهران پیشــنهادهایی را ارائه کرده و 
هشدارهایی را نسبت به از بین رفتن منابع کشور داده است که تاکنون از 
ســوی دولت و مجلس به عنوان سیاست گذاران و مجریان امر مورد توجه 

قرار نگرفته است.
 CNG در صورتي که سوخت مصرفي 3 میلیون وسیله نقلیه از بنزین به 
تغییر یابد، مصــرف بنزین بیش از 15 میلیون لیتر در روز کاهش خواهد 
یافت. به عالوه، در حالي که ظرفیت عرضه 39/6 میلیون مترمکعب در روز 
CNG وجود دارد، فقط 20/6 میلیون مترمکعب در روز استفاده مي شود. 
اگر بتوان مصرف CNG را فقط 12 میلیون مترمکعب در روز افزایش داد 

مصرف بنزین 10 میلیون لیتر در روز کاهش مي یابد.
همچنین، بهبــود تکنولوژي تولید خودروهاي داخــل و کاهش میانگین 
مصرف خودروها نقش بسزایي در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزیني 
خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. 
در حــال حاضر، کامیون ها بــه ازاي 100 کیلومتر پیمایش 70 لیتر نفت 
گاز مصرف کرده که با جایگزیني آن ها با کامیون هاي نو مي توان مصرف 
نفت گاز را به 30 لیتر به به ازاي 100 کیلومتر پیمایش کاهش داد.  نصب 
GPS بر روي کامیون ها، وســایل راهــداري، لنج ها و خودروهاي دیزلي 
درون و برون شــهري و فروش ســوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان 
عمــده )از جمله نیروگاه ها)  نقش بهســزایي در کاهش مطلوبیت قاچاق 
خواهد داشت. توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهري در تهران و 8 کاالن 
شــهر امکان جایگزیني خودروي شخصي را فراهم کرده و الزمه موفقیت 

سیاست هاي قیمتي است.
وضعیت مصرف انرژي نهایي در ســال 1395 نشان مي دهد، کل مصرف 
انرژي نهایي معادل 68. 1348 میلیون بشــکه نفت خام در سال بوده که 
35 درصــد آن در بخش خانگي ـ تجــاري، 24 درصد صنعت، 17 درصد 
کشــاورزي )خوراک پتروشیمي و سایر( و 24 درصد در بخش حمل ونقل 
صورت گرفته اســت. ترکیب مصرف انرژي نهایي در سال 1395 در بخش 
حمل ونقل به شــرح زیر بوده اســت: بنزین 46/7 درصد، نفت گاز 35/3 
درصد،CNG 14 درصد و ســایر سوخت ها شــامل نفت کوره و سوخت 
جت حدود 3/1 درصد بوده اســت. البته  این ترکیب در ســال 1396 و 

1397 نیز کم و بیش به همین ترتیب بوده است.
نکتــه قابل توجه در مصرف ســوخت دربخش حمل ونقــل، افزایش نرخ 
رشد آن درسال های اخیراست. مصرف بنزین در سال 1393 روزانه 69,6 
میلیون لیتر گزارش شــده که در سال 1394 به 71,2 میلیون لیتر رسید 
)نرخ رشد 2,3درصد(. در سال 1395 مصرف بنزین به روزانه 75 میلیون 
لیتر و نرخ رشــد به 5,3 درصد افزایش یافت. در ســال 1396 مصرف به 
روزانــه 80 میلیون لیتر و نرخ رشــد به6,7 درصد صعــود کرد. با تحقق 
مصرف 88 میلیون لیتر در روز در ســال 1397 نرخ رشــد به 10 درصد 
بالغ خواهد شــد. اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم 
بعید به نظر می رسد نرخ رشد بنزین در سال 1397 با نرخ رشد خودروها 

هماهنگ باشد و احتماالً افزایش نرخ رشد دالیل دیگری دارد.
تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشــورهای همسایه زمینه قاچاق این کاال 
را به وجود آورده اســت. هرچند درباره مقــدار قاچاق فرآورده ها اطالعات 
دقیقی در دســترس نیست، اما طبق برآورد ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، 
روزانه حدود 11,5 میلیون لیتر قاچاق ســوخت به خارج از کشور صورت 
گرفته و بیش از 80 درصد قاچاق فرآورده به قاچاق نفتگاز اختصاص دارد. 
طبق اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال 70 درصد قاچاق سوخت از یک 

استان کشور صورت می گیرد که سیستان و بلوچستان است.

 تحلیل گر صنعت
حسین حقگو

ایران از سال ۱9۱3 تاکنون حدود 7۲ میلیارد بشکه نفت استخراج  کرده است

چقدر نفت داریم؟

صدور ضمانت نامه های بانکی توسط صندوق ضمانت صادرات

استقبال از ورود بیمه های تجاری به حوزه بیمه های اعتبار صادرات

صنعت
تجارت
و 6
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مونا مشهدی رجبی- ترقی اقتصادی: با پایان سال 2018 میالدی این سوال 
در اذهان ایجاد شــد که این ســال را به چه نام خواهند شــناخت. در این سال 
تحــوالت بزرگی در اقتصاد دنیا اتفاق افتاد، تعرفه های تجاری امریکا رشــد کرد 
امریکا از توافق زیست محیطی پاریس  خارج شد و توافق های تجاری یا لغو شد 
یا دوباره مذاکره شد. در خاورمیانه تداوم جنگ در سوریه و بحران های امنیتی در 
عراق از مهم ترین مسائل بود. البته بحران ایجاد شده در رابطه امریکا و عربستان 
و بازگشــت تحریم های اقتصادی و نفتی ایران به دنبــال خروج امریکا از توافق 
هسته ای مسئله مهم دیگری بود که باعث شد تا این سال در تاریخ ثبت شود. در 
اغلب گزارش ها ســال 2018 به عنوان سالی که بزرگ ترین تحوالت ژئوپلیتیکی 
در دنیا اتفاق افتاده اســت نام می برند. سالی که ساختارهای اقتصادی دنیا تغییر 
کرد و بی ثباتی فضای سیاســی بر پیش بینی های اقتصادی تاثیر زیادی گذاشت. 
حال که این سال پایان یافته است اغلب این سوال مطرح می شود که سال جدید 
برای ما آبستن چیست؟ آیا دوباره تنش و بحران اقتصادی و سیاسی را باید انتظار 

داشته باشیم یا اینکه دنیا به سمت آرامش و ثباتی تازه حرکت می کند.
 موسســه بروکینگز در این مورد نوشــت: سال 2018 ســالی است که باالترین 
تحوالت در عرصه سیاسی دنیا اتفاق افتاد اما به نظر می رسد در سال 2019 هم 
مســائل زیادی دامن گیر اقتصاد دنیا و جوامع جهانی می شود. تحوالتی از قبیل 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم 
کــه می تواند روی تمامی کشــورهای اروپایی تاثیر بگــذارد. افزایش بدهی های 
دولتی در کشــورهای اروپایی و امریکایی که می تواند مشــکالت زیادی را برای 
اقتصاد این کشورها به همراه بیاورد و در نهایت تحوالت مهم تجاری که به دنبال 

باال گرفتن اختالفات تجاری امریکا و چین محتمل تر شده است.
 در ادامه این گزارش آمده اســت: ســال 2019 سالی بسیار سخت برای تجارت 
است. در این سال رقابت امریکا و چین در جهت افزایش تعرفه های تجاری ادامه 
دارد. انتظار می رود سیاســت های سخت گیرانه تری اجرا شود و کشورهای جهان 
در این سال با چالش های زیادی برای تجارت با امریکا و دیگر کشورهای صنعتی 
روبه رو باشــند. افت حجــم و ارزش تجارت امریکا و چین بــه دنبال باال گرفتن 
اختالفات این دو کشور باعث می شــود تا ارزش رشد تولید ناخالص داخلی دنیا 

کاهش پیدا کند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
این موسسه مطالعاتی سه مشکل بسیار بزرگ را برای جوامع دنیا در سال 2019 

پیش بینی می کند که در این جا به طرح این سه معضل می پردازیم.
اول: استاندارد زندگی مردم رشد نکرده است

اولین مشــکل بزرگی که اقتصاد دنیا در سال پیش رو تجربه خواهد کرد ارتقای 
اســتاندارد زندگی مردم است. در سال های گذشــته دولت ها برای افزایش نرخ 
رشــد اقتصادی تالش زیادی کردند زیرا تصور عمومی این بود که با ارتقای نرخ 
رشد اقتصادی یک کشــور، اســتاندارد زندگی مردم هم ارتقا پیدا می کند ولی 
شواهد نشــان می دهد که لزوما این رابطه مســتقیم وجود ندارد. در بسیاری از 
کشورهای توســعه یافته و اقتصادهای صنعتی، افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث 
ارتقای اســتانداردهای زندگی طبقه متوسط نشده اســت. خانواده های معمولی 
در این کشــورها بر ایــن باورند که تنها افراد و خانواده هــای خاص می توانند از 
منافع ناشــی از رشد اقتصادی کشور بهره مند شوند. بســیاری پا را از این فراتر 
می گذارند و ادعا می کنند که افزایش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در کشورهای 
صنعتی و اتوماسیون و ارتقای سطح تکنولوژی که زمینه را برای ارتقای راندمان 

فعالیت های اقتصادی فراهم کرده است به نفع طبقات متوسط و پایین اقتصادی 
نیســت. آنها بر این باورند که با  توسعه اتوماســیون تنها امنیت شغلی کارگران 
و کارمنــدان از بین رفته اســت و این موضوعی نگران کننــده برای این طبقه از 
اقتصاد است. بر طبق این ادعا با توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی، طبقات پایین 
اقتصادی فقیرتر شــده اند و این موضوع باید به صورت کامال جدی در نظر گرفته 
شود. در کشور کانادا مطالعات دیگری انجام شد که نشان داد حتی بعد از اجرای 
طرح پرداخت های انتقالی به  مردم، متوسط درآمد مردم بعد از کسر مالیات تنها 
0.6 درصد  نسبت به سال 2008 رشد کرده است در حالی که طی ده سال مورد 
مطالعه نرخ رشد اقتصادی این کشور بالغ بر 2 درصد رشد کرده است. این نشان 
می دهد که رشــد اقتصادی کشور باعث رشد درآمد و قدرت خرید مردم و رشد 
توان آنها در تامین نیازهایشــان نشده است. مطالعات انجام شده در  بریتانیا هم 

تاییدکننده همین مسئله است.
دوم: بحران های زیست محیطی بسیار جدی است

طی یک دهه اخیر وضعیت محیط زیســت در دنیا آسیب زیادی دیده است  که 
بســیاری  دلیل آن را بی توجهی به محیط زیســت در جریان وضع سیاست های 
تقویت کننده رشد اقتصادی در دنیا می دانند. در بسیاری از کشورها کارخانه های 
صنعتی و تولیدی مختلف با استفاده از سوخت های فسیلی کار می کند که درآمد 
زیادی برای این کشــورها دارد و باعث رشد اقتصادی و رشد درآمد صادراتی این 
کشــورها شده اســت ولی افزایش انتشــار گازهای آالینده و تبعات ناشی از آن  
مســئله ای غیرقابل اغماض است. مســئله ای که باید جدی گرفته شود و نادیده 

گرفتن آن تنها می تواند بحران زیست محیطی را افزایش دهد.
موسســه بروکینگز در این گزارش نوشت: باید سیاست هایی برای رشد اقتصادی 
کشــورها و جهان وضع کرد که به محیط زیســت آســیبی وارد نکند. تخریب 
محیط زیســت چالشی بسیار جدی است زیرا طی سال های اخیر، هر واحد رشد 
اقتصادی، ســهمی از محیط زیست را نابود کرده است و آب و هوا هم بیشترین 

آسیب را از این مسئله متحمل شده است.
در ادامه گزارش آمده اســت: در جریان رشــد اقتصادی دنیا میلیاردها انسان در 
سراسر دنیا شــاهد افزایش هرچند اندک درآمد خود بودند ولی آیا رفاه آنها هم 

بیشــتر شده است؟ برای اینکه رفاه مردم افزایش یابد باید استانداردهای زندگی 
آنها رشــد کند یعنی باید هوای بهتری تنفس کنند و از غذای بهتری اســتفاده 
کنند. ولی بیشتر مردم به خصوص در کشورهای در حال توسعه از هوای ناسالم 
اســتفاده می کنند. به تعبیر صحیح تر افزایش ســطح رفاه مردم با کاهش غلظت 
کربن در هوایی که تنفس می کنیم همراه است. اخیرا مطالعات تایید کرده است 
که جهان نیازمند کاهش 90 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر واحد 
تولید ناخالص داخلی دنیا طی 30 سال آینده است. سیاستی که اجرای آن بسیار 
دشــوار است و توجه به آن تالش و مطالعات زیادی را می طلبد. در پایان باید در 
نظر داشت که افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها در کنار کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در ســال های آتی یک ضرورت است و این موضوعی است که دنیا باید 

روی روش های عملی مرتبط با آن کار و مطالعه کند.
البته افت انتشــار گازهای گلخانه ای تنها اولویت زیست محیطی دنیا نیست بلکه 
دنیــا باید به موضوعات دیگری هــم توجه کند. به عنوان مثال بالغ بر 90 درصد 
از مــردم دنیا در مناطقــی زندگی می کنند که با آلودگی هوا مواجه هســتند و 
این آلودگی ضمن زمینه ســازی برای بیمارشدن شمار زیادی از مردم ساالنه 4 
میلیون نفر از مردم را نیز  به دام مرگ می کشاند. خطر انقراض گونه های مختلف 
حیوانات به دلیل تغییرات جوی و شکار بی رویه، کاهش شمار رودخانه ها در دنیا 
و افت ســطح آب این رودخانه ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه دنیا و 
افزایش استفاده از پالستیک و رها شدن حجم باالیی از پالستیک در اقیانوس ها 
و رودخانه ها از دیگر خطرات زیست محیطی امروز دنیا است. باید در نظر داشت 
که جهان ما نمی تواند با این وضعیت مدت زیادی دوام بیاورد و ما اگر قصد داشته 
باشــیم این دنیا را به شکل کنونی برای نسل آینده به میراث بگذاریم، باید برای 

حفظ آن تالش کنیم.
سوم: باید همه از منافع رشد اقتصادی بهره مند شوند

همان طور که پیش تر گفته شد سهم زیادی از مردم از منافع رشد اقتصادی دنیا 
بهره مند نشده اند ولی باید این روند پایان یابد. مردم باید خود را بخشی از جامعه 
جهانی حس کنند و منافع ناشــی از رشد اقتصادی و حرکت مثبت اقتصاد دنیا 
به ســمت توسعه را تجربه کنند در غیر این صورت نخواهند توانست برای جهان 

عضوی اثرگذار و مثبت باشند.
در تمامی کشــورهای دنیا مردم از تبعیض خســته شــده اند. تبعیض به دلیل 
جنســیت، نژاد، ســطح هوش، طبقه اجتماعی و اقتصادی، ناتوانی جسمی، زبان 
جغرافیا، ســن و مسائل دیگر باعث شده اســت که برخی از مردم منفعت مالی 
بیشتری از تحوالت مثبت اقتصادی دنیا به دست آورند و برخی بی نصیب باشند. 
در ســال جاری باید تمامی انســان ها در فرایند رشــد و توسعه اقتصادی سهیم 
باشــند تا در نتیجه رشــد اقتصادی کشور و توســعه صنعتی همه منتفع شوند. 
در ایــن صورت اســت که جامعه جهانی فضایی ایمن و امــن از نظر اقتصادی و 

اجتماعی برای مردم می شود و همه در این فضا خرسند هستند.
در پایان باید در نظر داشــت برای یک رشد همه جانبه اقتصادی و اجتماعی که 
تمامی مــردم و طبقات اقتصادی را در بر بگیرد باید سیاســت گذاران همکاری 
داشته باشند. وضع قوانینی که باعث شود تا تمامی مردم از منافع رشد اقتصادی 
بهره مند شوند مسئله ای بسیار جدی است و این سیاست باید هرچه سریع تر در 

دستور کار سیاستمداران تمام دنیا قرار بگیرد. 
منبع: گزارش موسسه بروکینگز

ترقی اقتصــادی : مخالفان حــزب رجب طیب 
اردوغان که برای کاهش نرخ تورم و رشــد اشتغال 
علیــه دولــت او تبلبغ می کنند، مــی توانند رکود 
اقتصادی را هم به مشــکالت دولــت کنونی اضافه 

کنند.
آمار اقتصادی که روز دوشــنبه اعالم شــده گویای 
اولین رکود اقتصادی در ترکیه پس از ســال 2009 
است. تولید ناخالص داخلی در سه ماه گذشته 2,4 
درصد کاهش یافت و از یک سال پیش جی دی پی 
در اقتصاد ترکیه 3 درصد کمتر شده است. این آمار 
درست ســه هفته پیش از برگزاری انتخابات محلی 

از سوی دولت رجب طیب اردوغان اعالم شده یعنی 
زمانی که رشــد اقتصادی و تورم از مسائل کلیدی 
برای رای دهندگان اســت. به طــور حتم این آمار 
اقتصادی برای رییس جمهور ترکیه ناراحت کننده 
اســت چراکه حزب رجب طیــب اردوغان در پایان 
مــاه مارس باید در انتخابــات محلی برای به قدرت 

رسیدن در استانبول و آنکارا تالش کند.
بلومبرگ از این نوشت که رفع نشدن رکود اقتصادی 
ترکیه در طوالنی مدت به نگرانی ســرمایه گذاران 
دامن می زند و ســرمایه خارجی درحالیکه شرکت 
ها مجبور به پرداخت بدهی هایشان هستند کاهش 

پیدا می کند.
مصرف خصوصی در فصل آخر ســال در ترکیه 8,9 
درصد کمتر شــده اســت و ســرانه تولید ناخالص 
داخلی هم به 9,632 دالر رسیده درحالیکه در سال 
2017، 10 هــزار دالر بوده اســت. به طور کلی در 
سال گذشــته اقتصاد ترکیه 2,6 درصد رشد کرده 

است.
با وجــود عالئــم منفی در آمــار اقتصــادی وزیر 
خزانــه داری و امــور مالی ترکیه در شــبکه های 
اجتماعــی از ایــن گفته کــه اقتصاد این کشــور 
در مســیر بهبودی قرار دارد و رشــد صــادرات و 

 درآمدهای صنعت گردشــگری کلید رشــد اقتصاد 
این کشور است.

ارزش لیر ترکیه پس از انتشار آمار جدید از وضعیت 
اقتصــاد این کشــور 0,5 درصد افت کرده اســت. 
سقوط ارزش لیر و افزایش نرخ بهره به کاهش رشد 

اقتصادی ترکیه دامن زده است.
فایننشــال تایمز نوشت مخالفان حزب رجب طیب 
اردوغان که برای کاهش نرخ تورم و رشــد اشتغال 
علیــه دولــت او تبلبغ می کنند، مــی توانند رکود 
اقتصادی را هم به مشــکالت دولــت کنونی اضافه 

کنند.

تبلور شکل جدیدی از تجارت جهانی 
چین معادالت جهانی را بهم می ریزد

اثرات رشد تجارت برکاهش فقر
حدود یک ســال از آغاز تنش هــای تجاری بین دو 
اقتصاد بزرگ جهان می گذرد، اما این تنش ها نباید 
کشــورهای جهــان را از اهمیت تجــارت به عنوان 
مهم تریــن نیروی محرکه رشــد اقتصادی و کاهش 

فقر در دهه های اخیر غافل کند.
با توجه به اینکه نشانه های ورود به یک دوره رکودی 
دیگر در اقتصادهای بزرگ جهان پدیدار شــده است، انجام اقدامات بیشتر برای افزایش 
فرصت های اقتصادی از طریق توســعه تجارت بیش از پیش اهمیت یافته است. در این 
شرایط الزم است که رفع تنش های تجاری و احیای تجارت جهانی به عنوان یک اولویت 

مهم در صدر برنامه های اقتصادی کشورهای جهان و نهادهای بین المللی قرار گیرد.
آمارهای بین المللی نشــان می دهد که از سال 1990 میالدی تاکنون بیش از 1 میلیارد 
نفر در سراسر جهان از فقر مطلق رها شده اند و این موفقیت جهانی مرهون رشد اقتصاد 
قابل توجهی اســت که به لطف توســعه تجارت بین کشــورها حاصل شده است. امروز 
کشورها بسیار بیشتر از دهه های گذشته با یکدیگر تجارت می کنند و وابستگی اقتصادی 

متقابل کشورها بسیار عمیق تر از گذشته است.
 در حــال حاضر بیــش از 280 توافقنامه تجاری در اقصی نقاط جهان بین کشــورها 
برقــرار اســت، در حالی که در ســال 1990 تنها حدود 50 توافقنامــه تجاری بین 
کشــورهای جهان وجود داشته اســت. از طرفی در سال 1990 نسبت ارزش تجارت 
بین المللی به تولید ناخالص جهان حدود 38 درصد بوده که این رقم در ســال 2017 

به 71 درصد رسیده است.
گسترش تجارت به ویژه برای اقشــار فقیر جهان بسیار سودمند است زیرا تجارت باعث 
می شــود آنها اقالم موردنیاز خود را با قیمت کمتری تهیه کنند و محصوالتشــان را با 
قیمت بیشــتری به فروش برسانند. نتایج یک طرح پژوهشی مشترک بین بانک جهانی 
و ســازمان تجارت جهانی نشان می دهد که اگر محصوالت تولیدی کشاورزان و کارگران 
بخش تولید به بازارهای برون مرزی راه پیدا کند، آنها درآمد بیشتری کسب خواهند کرد.
به عنوان مثال در کشــور ویتنام مجموعه ای از اصالحــات تجاری در دهه های 1980 و 
1990 میالدی باعث شد که اقتصاد این کشور به یک اقتصاد صادرات محور تبدیل شود 
و نرخ فقر در این کشور به سرعت کاهش یابد. امروز بیش از 30 درصد از کل افراد شاغل 
در بنگاه های اقتصادی ویتنام، در اســتخدام کسب وکارهای صادراتی این کشور هستند 
و ویتنام باالترین نســبت صادرات به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای با سطح 

درآمدی متوسط به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این، نتایج پژوهشــی که در 47 کشــور آفریقایی انجام شده حاکی از این است 
که درآمد کارگران شــاغل در شرکت های صنعتی صادرکننده، 16 درصد باالتر از درآمد 
کارگران شرکت هایی است که صادرات ندارند. همچنین شکاف دستمزد در شرکت هایی 

که صادرات ندارند بسیار باالتر گزارش شده است.
البته اقشــار فقیر همیشه به صورت خودکار از تجارت سود نمی برند. ممکن است برخی 
کارگران بر اثر افزایش رقابت و ورود کاالهای وارداتی به بازار، بخشــی از درآمد خود را 
از دست بدهند. از سوی دیگر برخی نیز ممکن است بر اثر مواجه شدن با موانع تجاری 
نظیــر محدودیت های رقابتی در زمینه حمل ونقل و توزیع، زیرســاخت های ضعیف و یا 
نداشتن اطالعات کافی در مورد فرصت های موجود نتوانند به اندازه کافی از صادرات به 

دیگر کشورها سود ببرند.
تحقیقات مشترک بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همچنین نشان می دهد که اثر 
تجارت بر سطح درآمد اقشار فقیر لزوماً یکنواخت نیست و به عواملی همچون دسترسی 
به زیرســاخت های ضروری برای تجارت، جنســیت کارگــران و حتی محل زندگی آنها 
)شهر یا روستا( بستگی دارد. به عنوان مثال کاالهای تولیدشده در مناطق روستایی هند 
که عمدتاً اقالم کشــاورزی هستند در قیاس با کاالهای تولیدشده در مناطق شهری این 
کشــور، برای ورود به بازارهای بین المللی با تعرفه باالتری مواجهند. این اختالف تعرفه 

حدود 11 درصد است که رقم چشمگیری محسوب می شود.
مثال دیگر در این زمینه کشور اوگاندا است که 70 درصد از جمعیت شاغل آن در بخش 
کشاورزی مشغول به کار هســتند؛ اما محصوالت کشاورزی این کشور به دلیل کیفیت 
پایین و هزینه حمل ونقل باال قادر به رقابت در بازارهای بین المللی نبوده و این مســئله 
باعث می شــود که اغلب کشاورزان اوگاندایی نتوانند با رساندن محصوالت خود به دست 

مصرف کنندگان خارجی سود بیشتری کسب کنند.
دولت هــا می توانند با انجام اصالحات تجاری مناســب، کمک به کاهش هزینه مبادالت 
و وضع قوانین و مقررات شــفاف برای تجارت برون مرزی بخش زیادی از موانع توســعه 
تجارت را رفع کنند. دولت ها همچنین باید تســهیل ســرمایه گذاری در زیرساخت هایی 
مانند جاده ها، خطوط کشــتی رانی، سامانه های تجارت الکترونیک و ... را در دستور کار 
خود قرار دهنــد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند راحت تر بــه بازارهای بین المللی متصل 

شوند.
متأســفانه گزارش های اخیر ســازمان تجارت جهانی از ُکند شــدن روند رشد تجارت 
بین المللی حکایت دارد و این مســئله می تواند چشــم انداز رشــد اقتصادی و مبارزه با 
فقــر در جهان را با خطر جدی مواجه کند. در این شــرایط باید تنش های تجاری بین 
کشــورها هرچه سریع تر ریشــه یابی و حل وفصل شود و کشــورها به یک نظام تجاری 
قاعده مند پایبند باشــند. تجربه نشان می دهد که تجارت مؤثرترین راه برای دستیابی به 
رشــد اقتصادی فراگیر و پایدار، خلق فرصت های جدید و نزدیکتر شدن به هدف پایان 

بخشیدن به فقر مطلق در جهان است.
پایگاه تحلیلی »پراجکت سیندیکیت«

ترقی اقتصادی :  ســال 2019 چطور ســالی برای اقتصاد 
خواهــد بود؟ پیش بینی ها از این ســال چشــم انداز چندین 
سال بعد را هم مشــخص می کند. به همین دلیل هم بررسی 
سال 2019 مهم است. ســایت اویل پرایس در گزارشی چهار 
مبحــث مهم ژئوپلیتیک و اثرگذار بر بازار جهانی نفت و انرژی 
جهان را بررســی کرده اســت. موضوعاتی که در تالش چین 
برای تسلط بر جهان؛ جنگ های تجاری ناشی از گسترش آالن 
جی؛ بروز نشانه های بی ثباتی در پادشاهی سلطنتی عربستان 
موج جهانی عوام گرایی )پوپولیســم( خالصه می شــود. مرکز 
پژوهش های مجلس در ماهنامه انرژی خود به طور خالصه این 

4 مبحث را بیان کرده است.
1- طرح »یک کمربند، یک جاده« چین

اثــر جنگ تعرفه که در ســال های 2017 و 2018 در بازار به 
وجــود آمد، به مراتب عمیق تر از تولید و تجارت آمریکایی بود. 
درنهایت، این طرح کشوری همچون چین را در برمی گیرد که 
در جستجوی سلطه فناورانه بر جهان و دستیابی به بزرگ ترین 
و شــفاف ترین زنجیره تأمینی است که جهان تابه حال به خود 
دیده اســت. این طرح با نام یک کمربند و یک جاده در برنامه 
2025 چین مطرح شده اســت. بی تردید جنگ سرد در نیمه 
سال 2018 شکل گرفت و در اواخر سال گذشته آمریکا، چین 

را یک تهدید امنیتی ملی نامید.
طرح یک کمربند، یک جاده به دلیل اینکه عمدتاً شرکت های 
دولتی چین برآورده کننده پیشنهادهای استراتژیک این کشور 
هستند قابل اجراست و این در حالی است که شرکت های بزرگ 
غرب که برآورده کننده منافع دولت هایشان نیستند، از این طرح 

سودی نمی برند.
این طرح ازآن جهت بزرگ ترین تهدید جهان به شــمار می رود 
که بر اساس اطالعات بانک جهانی، یک سوم تجارت های حال 
حاضــر و تولیــد ناخالص داخلی جهان را بــه خود اختصاص 
داده و 60 درصد از جمعیت جهان را شــامل می شود. اطلس 
جغرافیایی طرح یک کمربند و یک جاده که باهدف حکمرانی 

در بازار جهان در چین تعیین شده، در نقشه ارائه شده است.
این طرح چین را به 65 کشــور مرتبط می کند که در کل 30 

درصــد از تولید ناخالص داخلی جهــان و 75 درصد از ذخایر 
انرژی جهــان را دربردارد. چین برای تحقق این امر میلیاردها 
دالر سرمایه گذاری می کند و در شکل جدید تجارت جهانی در 

حال تبلور است.
 2-جنگ تجاری و ال ان جی

تعرفه های کنونی موجب نخواهد شد که تولید در آمریکا شکل 
گیرد یا باعث ایجاد شــغل در این کشــور شــود. زیرا پیش تر 
شــرکت ها با این گونه تعرفه ها عمدتاً به ســمت نیروهای کار 
ارزان در ویتنام، اندونزی و حتی آفریقا ســوق می یابند. آنچه 
بدان مســلح خواهند شد ال ان جی است. این سیاست خارجی 
واشــنگتن، به تعبیر اویل پرایس، باعث نزدیکی بیشتر ایران و 
روسیه به چین خواهد شــد. اقدام چین به واردات ال ان جی و 
گاز طبیعی جهان باعث شده که این کشور به بزرگ ترین عامل 

رشد تقاضای گاز طبیعی در جهان تبدیل شود.
دولت چین ال ان جی را همچون سالح نرم می پندارد. پروژه های 
عظیم ال ان جی ویزیانا رو به توقف اســت و اگر خریدار بزرگی 

نظیر چین اقبالی به چنین پروژه هایی نداشــته باشند بی شک 
پــروژه دیگر جذابیت نخواهد داشــت. آمریــکا هم اکنون در 
حال چانه زنی برای جذب بازار ال ان جی در ژاپن و اروپاســت 
درحالی که از دست دادن بازار چین برای آمریکا دردناک خواهد 
بود. تهدید دیگر برای آمریکا، ایران اســت. زمانی که شــرکت 
توتال فرانسه از همکاری در پروژه پارس جنوبی ایران بازماند و 
چین ادامه همکاری را در پیش گرفت با عدم واردات ال ان جی 
از آمریکا این خریدار بــزرگ را دیگر با چالش مواجه نخواهد 
کرد، گاز طبیعــی قطر هم می تواند جایگزین مطمئن دیگری 
برای چین به شمار رود. حال اگر آمریکا سالح ال ان جی خود را 
از دست دهد گویی یکی از بزرگ ترین سالح های ژئوپلیتیکی 

خود در جهان را ازدست داده باشد.
3- بازی تاج وتخت در خاورمیانه

اویل پرایس سیاست های عربستان در خاورمیانه را تابوشکنی 
و سیاســت های نابخردانه بن سلمان می خواند به ویژه اقدامات 
عربستان در اواخر ســال 2017 و اوایل سال 2018 که باعث 

بهادادن بیشتر واشنگتن به این دولت شده به طوری که با خروج 
آمریکا از برجام عماًل وکالت جنگ علیه ایران در یمن، از سوی 
دولت ترامپ به بن ســلمان اعطا شد. اتحاد عربستان، امارات 
متحده عربی، مصــر و در خط مقابل قطــر به عنوان محوری 
ضدایرانی بود که توســط دولت ترامپ شــکل گرفت. روابط 
عربستانـ  آمریکا زمانی درهم تنیده خواهد شد که تحریم های 
علیــه ایران باعث محو نفت کشــور از بازار شــود که این امر 
هم خود ســطح باالیی از نااطمینانی در بــازار ایجاد می کند 
به طوری که اگر این رابطه عربی ـ آمریکایی بشکند بازار نفت با 

وضعیت بغرنجی مواجه خواهد شد.
4- گسترش عوام گرایی )پوپولیسم(

سال 2019 با محوریت نئوفاشیســم، پوپولیست و قوم گرایی 
مســتقر در 11 کشور اروپایی آغازشده و به برگزاری انتخاباتی 
چشمگیر در کشــورهایی مانند فنالند، ســوئد، آلمان، چک، 
اتریش، مجارســتان، ایتالیا، ســوئیس، دانمارک و هلند منجر 
می شــود. در ســال 2017، حزب عوام گرا در جمهوری چک 
به پیروزی رســید همین طور نیز در مجارستان و لهستان این 
روند در اروپای غربی رو به گســترش بود. »ماری لوپن« نماد 
قوم گرایی ملی فرانســه توانست در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 2017 یک ســوم از آرای مردمــی را به دســت آورد. 
»یاروسالو کاچینسکی«، رئیس حزب حاکمیت قانون و عدالت 
لهســتان مهاجرینی خارجی را که به لهستان سفرکرده بودند، 
متفاوت تر از لهســتانی می خواند و حضــور آنان را برای مردم 
لهستان خطرناک می دانست. »رودریگو دوترت«، رئیس جمهور 
فیلیپین نیز جشــن ســال نو را در کنار خدمتکاران خانواده 
خویش ســپری کرد و »ژائیر بولسونارو« رئیس جمهور جدید 
برزیل اقدام پیشین این کشور علیه نسل کشی بومیان آمریکایی 
را اقدامی شایســته و مناسب می داند. در آمریکا نیز با پیروزی 
حزب دمکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان این کشــور، 
حزب مخالف جمهوری خواهان به دنبال آن بودند تا با انتشــار 
اخبار کذب و راه اندازی موج پوپولیستی مجدداً ظهور فاشیسم 
در این کشــور را رقم زنند و این موج همچنان به حرکت خود 

ادامه می دهد.

سه چالش اصلی اقتصادی- اجتماعی دنیا در سال ۲۰۱9

برای حل مشکالت دنیا در سال جدید میالدی چه باید کرد؟

پس از یک دهه 

رکود دامن اقتصاد ترکیه را گرفت 

 مدیر دپارتمان تجارت بانک جهانی 
کارولین فروند

اقتصاددان سازمان تجارت جهانی
رابرت کوپمن

بینالملل7
دیدگاه



ترقی اقتصادی : چهاردهمین شب طنز انقالب اسالمی با 
عنوان »نطنز«، به همراه اجرای برنامه هایی نظیر شعرخوانی 
طنز، نمایش و اســتندآپ کمدی در محل حســینیه هنر 

برگزار شد.
چهاردهمین شب طنز انقالب اسالمی با عنوان »نطنز«، به 
همراه اجرای برنامه هایی نظیر شــعرخوانی طنز، استندآپ 
کمدی و ترانه خوانی طنز و با اجرای علی زکریایی، از سوی 
باشــگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی در محل حسینیه 

هنر برگزار شد.
این شب طنز با شعرخوانی طنز محمد سالمی، از شاعران 
طنز کشــور، آغاز شد. سالمی شعر طنز خود را قرائت کرد 

که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید.
حاصل تدبیرتان دارد مجسم می شود

سهم ملت بعد هر کنسرت، شلغم می شود
عهدتان با کدخدا هر لحظه محکم می شود

تو گمان کردی که این بوزینه آدم می شود؟
این مراســم با شــعرخوانی مهدی امام رضایی، دیگر شاعر 
جوان ادامه پیدا کرد. بخشی از سروده او درباره گرانی های 

اخیر را در ادامه می خوانید.
بچه ام می کرد گریه کفش عیدش گم شده
پیرهن، جوراب و شلوار جدیدش گم شده!

گفتمش ناراحتی سودی ندارد چون پدر
مبلغ موجودی کارت خریدش گم شده!!

در ادامه این برنامه نوبت به نثرخوانی طنز رســید. موضوع 
این نثرخوانی در مورد سینماگران و اظهارنظرهای عجیب 
برخی از آنها از جمله کیومرث پوراحمد در مورد سال های 

پس از پیروزی انقالب اسالمی بود.
در بخش دیگــر این برنامه نماهنگ طنــزی از وعده های 
انتخاباتی دولت، در مورد رفــع تحریم ها و رونق اقتصادی 

در کشور پخش شد.
در ادامــه این برنامه نوبت به مهدی رضایی، رســید که به 
اجرای استنداپ کمدی خود بپردازد. موضوع این استنداپ 
کمدی، نزدیکی عید و خانه تکانی و گرانی های اخیر بود که 

با استقبال خوب حاضران روبرو شد.
بخش دیگر برنامه چهاردهمین شب طنز انقالب اسالمی به 
اجرای یک برنامه کمدی به ســبک مسابقه های تلویزیونی 
اختصاص داشــت که با حضور یکــی از طنزپردازان جوان 
باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب در نقش اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور و بررســی وعده های دولت اجرا 

شد.
در ادامه ایــن برنامه نوبت به شــعرخوانی مهدی کبیری 
رسید. کبیری، در این برنامه شعر طنزی را در مورد برجام 
و امضای جان کری قرائت کرد که بخشی از آن را در ادامه 

می خوانید.
درمیان جنگ دیدی خواب صلح
جور شد خیر سرت اسباب صلح

کیف کردی وقت امضای کری

چون کسی که می خورد تی تاب صلح
بخش بعدی این شــب طنز، تقدیــر از علی محمد مؤدب، 
نویســنده، شاعر و مدیر مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان 

ادب همزمان با برگزاری جشن تولد برای او بود.
پیش از حضور علی محمد مؤدب بر روی ســن، محمدرضا 
درخشان شــعری را درباره استاد علی محمد مؤدب قرائت 

کرد که بخشی از آن را در ادامه می خوانید.
مردم! به نظنز آمده استاد مؤدب

آقا، متشخص، نمکین، شاد! مؤدب!
در محفل ما آمد و یک تن ز مریدان

بی خود شد و زد نعره و فریاد: مؤدب؟!
این شــعر توسط زهرا فرقانی، عالیه رجبی، زهرا آراسته نیا 
مینا گودرزی، زهرا صفری، مهدی کبیری، محمدحســین 
رحیمی، یاسر پناهی فکور، امیرحسین کمال زارع، مهدی 

امام رضایی، محمدرضا درخشــان از شــاعران باشگاه طنز 
انقالب اسالمی سروده شده بود.

علی محمد مؤدب بعد از دریافت هدایایی از طرف باشــگاه 
طنــز و کاریکاتور انقالب و بریدن کیــک تولد خود گفت: 
بسیار خوشحال هستم که چنین محفلی برای طنز پا گرفته 
اســت. ان شاءاهلل بزودی رشــد کمی و کیفی شاعران این 
محفل را شاهد باشیم. برای ما که درگیر حوزه جنگ نرم و 
تولید محتوی هستیم واقعاً این وضعیت گریه است، خیلی 
هم خوشحال می شویم که خنده هم به عنوان ابزار اثرگذار 

وارد شده و امیدوارم که دوستان ما موفق باشند.
در ادامــه این برنامــه نوبت به اجــرای برنامه ای کمدی با 
موضوع خانه تکانی، دید و بازدید عید و گرانی آجیل رسید 
که این بخش توســط محمد حسن دست پاک اجرا شد و 

مورد توجه و استقبال خوب مخاطبان قرار گرفت.
بخش بعدی چهاردهمین شــب طنز انقالب، شــعرخوانی 
فهیمه انوری بود. بخشــی از ســروده طنــز او را در ادامه 

می خوانید.
دسته ی چنگال ها با همت سرهنگ میز

ایستاده توی صف، پوتین به پا! خیلی تمیز
کرده برخط، کفش ها را، شخص سروان پادری

جای سر دوشی، به دوش مبل ها، نان بربری
امین شفیعی، شاعر دیگری بود که برای خواندن سروده اش 
به روی سن حاضر شد. اختصاص داشت. بخش هایی از شعر 

او را نیز در ادامه می خوانید.
سالم به تو جوون آریایی

که تو اروپایی یا آمریکایی
بنده شهنشاه جهان کوروشم

چه چیزا از دست شما می کشم!
در بخش پایانی چهاردهمین شــب طنز انقالب اســالمی 
از میان حاضران، ســیده فاطمه رضایی بــا عبارت »پرواز 
گوســفندها« بــه عنــوان برنــده بهترین پاســخ درباره 
دســتاوردهای دولت انتخاب شــد و تعداد 8 عدد پسته به 

عنوان جایزه دریافت کرد.
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ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : در آن زمان تقریبا تمام کارهای مربوط به عید، توسط اعضای خانواده انجام میشد که 
در بیشتر مواقع، همه در یک خانه زندگی می کردند و دست به دست هم داده به خیاطی و خانه تکانی، 
خرید و پخت و پز می پرداختند، باغچه را صفا داده و گلکاری میکردند و خالصه با آغاز ســال نو، همه با 
احساس رضایت از نتیجه کوشش های خود، پذیرای مهمانان شده و خود به دیدار فامیل میرفتند و روزهای 
خوشــی را در کنار یکدیگر میگذراندند. عید نوروز برای کودکان از حال و هوایی استثنایی برخوردار بود 
و اکثر آنان تنها در همین زمان صاحب یک دست لباس نو میشدند و شاید یکی دو اسکناس تا نخورده 
عیدی میگرفتند و برای آن هزارتا نقشه میکشیدند. ناگفته نماند که در بیشتر موارد این اسکناس ها به جیب 
والدین میرفت و خرج گوشــه ای از اجاره خانه یا یک مورد ضروری دیگری میشد که آنرا به بعد موکول 
کرده بودند. زیرا در این روزها هیچ کس از خرج کردن پول کم نمی گذاشت و ضرب المثل »چو فردا شود 
فکر فردا کنیم« در این مواقع خیلی صدق می کرد! اما تمام اینها چیزی از لذت عیدی کم نمیکرد و بچه 
هایی هم که می دانستند قرار است عیدی نقد آنها به مصارف دیگر برسد، با این ایده که کمک خرج پدر 
و مادر خود شده اند به خود دلگرمی می داده و حتا بادی به غبغب میانداختند و احساس بزرگی میکردند.

پیشواز نوروز
رخت نو : از آغاز ماه اسفند کم کم اندیشه عید نوروز موجب شادی اغنیا و نگرانی فقرا می شد و در این 
میان اوضاع کسبه بازار از همه بهتر بود و فصل رونق بازار فرا رسیده بود. اولین کار، که زمان و دقت بیشتری 
الزم داشت تهیه رخت و لباس نو بود. البسه کودکان معموال از رنگهای شاد و زنده تهیه می شد که معموال 
توسط خانم های خانه دوخته میشد و کفش و کاله تنها مواردی بودند که از بازار خریداری می شدند. خانم 
و آقا هم)در خانواده های متوسط( معموال به نو کردن چند تکه اصلی لباس خود که شامل چادر مشکی و 
چادر نماز، کفش و عبا بود می پرداختند و در صورت امکان البسه دیگر را شسته و رفو می کردن، یقه ها را 

آهار میزدند و خالصه برای سال نو، نو نوار می شدند.
خانه تکانی

هر چند که تهیه لباس نو در بعضی از خانواده های بی بضاعت انجام نمی شد ولی رسم خانه تکانی، فقیر و 
غنی نمی شناخت و برای انجام شدن آن، تمام وسایل خانه باید بیرون ریخته شده و تمام خانه شسته، جارو 
و گردگیری می شد و بعد تمام اسباب پس از تمیز شدن به داخل برده شده و چیده می شد.در همین خانه 
تکانی ها، دو کار مهم انجام می گرفت، یکی دل کندن از لوازم و اسباب کهنه و شکسته بود که پس از یک 
یا چند سال کار کردن و تعمیر شدن، دیگر نفسهای آخر را کشیده و تنها به درد دور انداختن میخورد و 
همچنین تغییر و تحول شکل چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن و دوباره چیدن، شکل تازه ای به خانه 
داده و موجب تنوع می شد. خانه تکانی در آن روزها وقت بسیاری می گرفت زیرا از تکاندن فرش و گلیم و 
قالی شروع می شد و با صیقل دادن لوازم فلزی، شستن پارچه ای ها )مالفه و پرده، روتشکی و پشتی ها و...(، 
سشتن در و پنجره ها و ظرف و ظروف و دوده گیری از اتاق ها به پایان می رسید و بعد همه چیز باید دوباره 

چیده میشد تا سال بعد که روز از نو، روزی از نو.
سبزه سبز کردن

ســبزه عید از بیســت روز تا ده روز مانده به عید باید سبز می شد. به این ترتیب که خانم خانه به تعداد 
جمعیت خانواده مشــت مشت گندم یا عدس یا هر دانه سبز کردنی دیگر را برداشته و در ظرفی سفالی 
می ریخت، این کار باید طوری با دقت انجام میشد که از دستشان دانه ای به زمین نیافتد و در ضمن با هر 
مشــت دانه باید برای سالمتی، خوشی، سعادت و گشایش بخت و مال آن شخص دعا می کردند، سپس 
روی دانه ها را با آب نیم گرم پوشانده و در جایی نه گرم و نه سرد قرار میدادند و هر روز آب تازه بر ریش 

می ریختند تا جوانه بزنند.
این دانه های جوانه زده را در دستمال مرطوبی نگه میداشتند نا برگهای آن نیش بزند و باال بیاید، سپس 
سبزه را در یک سینی یا بشقاب زیبا قرارداده، و هر روز آب میدادند تا سبز شده و برای هفت سین آماده 

شود، سپس آنرا با روبانی قرمز و گلهای پارچه ای تزیین کرده و سر سفره می گذاشتند.
خانم های باسلیقه با تخم تره تیزک )شاهی( سبزه سبز می کردند، و با دانه های شاهی که پس از خیس 
شدن لعاب پیدا می کند، روی پارچه ای جمالتی چون »سال نو مبارک« یا »یا مقلب االلقلوب و االبصار« 

را می نوشتند و سبزه خود را به این شکل سبز می کردند.
خوردنیهای شب عید

سبزی پلو: یک شب مانده به تحویل سال، زمان خوردن سبزی پلو با کوکوی سبزی، سیر تازه و ماهی 
فرا می رسید. عقیده به پلوی سبزی دار این بود که میگفتند خوردن آن دل را زنده، احشا را تازه ، بدن را 
رطوبت مفید می بخشید و روح تازه به تن می دمید. با توجه به اینکه در تهران سبزی تازه هنوز نرسیده 
بود و وسایل تندرو برای رساندن ماهی تازه به تهران موجود نبود، بیشتر تهرانی ها از سبزی خشک و ماهی 
دودی استفاده میکردند. سبزی تازه در گلخانه ها عمل می آمد و به قیمت گزافی فروخته میشد و تازه به 
دوران رسیده ها برای آنکه نشان بدهند سبزی و ماهی تازه استفاده کرده اند، آشغال سبزی و کله ماهی 

را کنار در خانه خود می گذاشتند.
از طرفی بسیاری از افراد خیر در این شب به یاری مستمندان شتافته و با بردن برنج، روغن، ماهی و تخم 

مرغ به در خانه آنها، دلشان را شاد می کردند.
رشته پلو: شب سال نو، یعنی شب تحویل سال، وقت خوردن رشته پلو بود که خوردن آن آدابی داشت. 
رشته پلو که با رشته پلویی و همراه با خرما و کشمش سرخ کرده آماده می شود، غذایی است که نه تنها 
پر قوت و گرم کننده مزاج به شــمار می آمد، بلکه خوردن آن موجب می شد که "سر رشته کار" تا آخر 

سال در دستشان باشد.
آداب تهیه و خوردن رشته پلو از این قرار بود: اگر مرد و سرپرست خانه دچار مشکلی در کار و کسب شده 
بود، بشقاب اول برای او کشیده می شد، اگر در خانه دختر بخت بسته ای بود، او باید زیر دیگ را روشن 
می کرد و موقع کشیدن در دیگ را باز می کرد. رشته خشک کرده این پلو، برای رفع بی پولی داخل کیف 

قرار می گرفت.
چراغهای شب عید

از اعتقادات دیگر شب سال نو این بود که باید شعله و نور در خانه زیاد باشد کهاین شامل اجاق یا منقل و 
چراغها بود که باید تا صبح روز دوم سال روشن نگه داشته میشد به طوریکه باید با کمال دقت نفت گیری 
میشد تا دود نزده و خاموش نشود. از طرفی، شیوه سوختن این چراغها، خود تعبیر و تفسیری داشت که 

شنیدن آن خالی از لطف نیست.
اگر چراغها از ابتدا تا انتها روشن و سالم باقی مانده بود، سالی پربرکت با دلخوشی و تندرستی در انتظار 
اهل خانه بود، اگر لوله چراغها دود زده میشد یا شمع درون آنها به یکسو می افتاد، تاریکی و کدورت در 
زندگی رخنه میکرد، اگر خاموش میشد، مالی از دستشان میرفت یا امیدی به نا امیدی مبدل میشد و بدتر 
از همه اینکه اگر لوله چراغ میشکست یا چراغ واژگون میشد، به معنای درگذشت کسی از نزدیکان یا زیر 

و رو شدن زندگی اهل خانه بود.
چیدن سفره هفت سین یکی از مهمترین آداب استقبال سال نو بود که نچیدن آن معادل با نگون بختی 
در سال جدید به شمار می آمد. پارچه سفره هفت سین معموال سفید و تمیز بود که هفت نوع خوردنی 
که با حرف سین آغاز می شد بر روی آن چیده میشد که شامل: سیر، سرکه، سماق، سمنو، سبزی، سنجد 

و سیب بود و با اشیا و مواد دیگر تکمیل می گشت.
مواد هفت سین نیز بر روی سفره قرار داده می شد که نشان از برکت، سالمتی، زایش، زیبایی و شادابی 
داشتند. اسفند برای رفع چشم زخم و شیرینی برای شیرین کامی بر سر سفره آورده میشد. یک کاسه آب 
که نارنجی در آن انداخته بودند هم جزو ضروریات سفره بود زیرا نام نارنج )نا-رنج( را به معنی بدون رنج 

معنا میکردند و حضور این میوه را دافع درد و رنج می دانستند.
تفریحات نوروز تا روز سیزده

روزهای عید به دید و بازدید و شادی و تفریح می گذشت و رسم بر این بود که در این روزها کسی بداخمی 
و تندی نکند، پول یا مالی قرض نکند، نزد پزشــک و دوا فروش هم نرود و خالصه از هر مورد غم افزا و 
مکدر کننده دوری کند. البته زیارت اهل قبور و پخش نذری برای رفتگان جزو آدابی بود که هرچند غم 

افزا، اما موجب شادی روح رفتگان و در نتیجه بسیار پسندیده به شمار می رفت.
دو سه روز اول عید برای دیدار از بزرگترها بود که از منزل پدر و مادر آغاز میشد و منازل دایی و عمه و 
دیگر بزرگان و دوســتان می گذشت. در این دید و بازدیدها عیدیهایی هم رد و بدل میشد و به خصوص 

عروس و دامادها در اولین عید پس از ازدواج عیدی فراوانی میگرفتند.
گشت و گذار و سفر هم در برنامه های روز چهارم به بعد بود و تفریح و استراحت معموال تا روز سیزده 

ادامه داشت و در این روز به اوج خود میرسید.
برگرفته از »طهران قدیم« نوشته جعفر شهری 

آداب عید نوروز در تهران قدیم

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم

ترقی اقتصادی : بهترین پیشنهاد، تالش برای برگرداندِن جشن چهارشنبه سوری به 
وضعیت تاریخی و به ویژه محله ای خانوادگِی آن اســت، یعنی هر چه گروه برپاکننده 
با هم آشــناتر باشند و افراد مســن یا کودکان در برنامه حضور داشته باشند از شدت 
تندروی های جوانانه کاسته می شود و هدف جشن یعنی شادمانی، بهتر به دست می آید.

در متن پیشنهادی شبکه سمن های میراثی استان تهران، خطاب به شورای شهر تهران 
آمده است؛ »جشن چهارشنبه ســوری از ارکان سنت بزرگ نوروزی است که گویا در 
شکل نخستین اش در چند هزار سال پیش بر بام های خانه ها برپا می شد که با روشن 
کردن آتش مســیر و مقصِد خانه را به َفَرَوَهرها یا در شــکل اسالمی اش روان یا روح 
نیاکان درگذشته ی آن خانه نشان می داده تا آنان با بازدید از خانه شان که اکنون برای 
جشــن آغاز سال پاکیزه شده و خوراکی های نوروزی در آن قرار داده شده و خانواده با 

خوشحالی گذراِن زندگی می کنند آن روح یا روان شاد شود.
اما در گذر زمان این رسم دچار دگرگونی شده تا به آنجا که در سنت اسالمی موضوع 
ارواح نیکان از اجزای رسم جدا شده و مسلمانان در آخرین آدینه ی سال به گورستان ها 
می روند و از درگذشتگان شان یاد می کنند و برپایی آتش به رسمی محله ای برای گرد 
آمدن و به آتش سپردن اشیای چوبی کهنه یا شکسته و نیز تلخی ها و احساسات منفی 
تبدیل شــده که به همراه سنتی شادمانه از سرخی آتش شادابی و نیرو را برای شروع 

کردِن سالی خوب می گیرند.
در گذر تاریخ برخی رویدادهای تاریخی هم بر رسم شادی افزای آتش روشن کردن سوار 
شده است، از جمله پیام رسانی برای آغاز جنبش ابومسلم خراسانی و نیز مختار ثقفی.«

آسیب های چهارشنبه سوری
در این مطلب به آسیب هایی که برگزاری این آئین امروزه در کشور منجر می شود، نیز 
اشاره شده است؛ »در یکی دو دهه ی اخیر تالش برای سرکوب و جلوگیری از برپایی این 
جشن، به ویژه بر دست نیروهای غیررسمی، سبب شده که جنبه ی خانوادگی و محله ای 

آن از میــان رفته و جوانان و نوجواناِن برپاکننده ی آن بیشــتر به ترقه ها و بمب های 
صدازایی، که عموماً غیراستاندارد هستند و در دوره ای نیز دست ساز بوده اند، روی آورند 
که افزون بر پریشــانی در برپایی این جشن و ایجاد سروصداهای دهشتناک به آسیب 

دیدن شماری از آن برپاکنندگان هم، از قَِبل انفجار بمب های یادشده، بی انجامد.«
برای برگرداندن چهارشنبه به وضعیت تاریخی اش چه کنیم؟

ســمن های میراثی استان تهران، در ادامه پیشــنهادی نیز برای بهتر کردن این روند 
مطرح کردند: »بهترین پیشنهاد تالش برای بازگرداندِن این جشن به وضعیت تاریخی و 
به ویژه محله ای خانوادگِی آن است که هر چه گروه برپاکننده با هم آشناتر باشند و افراد 
مسن یا کودکان هم در برنامه حضور داشته باشند از شدت تندروی های جوانانه کاسته 

می شود و هدف جشن که شادمانی باشد بهتر حاصل می شود.
برای این کار الزم است:

1- مدیر محالت 354 گانه ی تهران، مأموریت یابند که هر کدام در محله یک، دو یا سه 
مکان مناسب را که طی پیشینه ی محله مکان مناسبی برای گرد هم آمدن مردم محله 
است مشخص کنند و با اطالع رسانی هایی این موضوع را به آگاهی مردم محله برسانند 

و از یاری معتمدان، بزرگان و فعاالن محله برای مدیریت برنامه بهره ببرند.
2- از عصر آن روز، با یاری و پشــتیبانی خدمات شــهرداری، هیزم و بوته هایی را که 
برای این کار گرد آورده شده است به محل آورده و برابر سنت، در سه یا هفت جایگاه 

قرار دهند.
3- از مدتی قبل ترقه ها و وسایل آتش افروزی استاندارد در سرای محالت ارائه شود.«

چهاردهمين شب طنز انقالب اسالمی برگزار شد

8عدد پسته خندان؛جایزه بهترین پاسخ به دستاوردهای دولت

فهرســتی از برترین آثار ادبی تاریخ که توســط نویسندگان زن نوشته 
شده منتشر شده است.

به گــزارش ایندیپندنت، تاریــخ ادبیات در بازه های زمانی مختلف شــاهد 
موفقیت هــای چشــمگیری از نویســندگان زن همچون »جین آســتن«  و 
»برونته« بوده است اما تمامی این نویسندگان برای ثبت نام خود در تاریخ از 

موانع بسیار زیادی عبور کرده اند.
بخشی از فهرست »ایندیپندنت«: 

»غرور و تعصب« نوشته »جین آستن«
  »آســتن« یکی از برترین استادان تاریخ ادبیات محسوب می شود و »غرور 
و تعصب« اوج قدرت او را نشــان می دهد. از نگاه »الیزابت بنت« شــخصیت 
اصلی زیرک و تیزهوش کتاب »غرور و تعصب«، ما جامعه اشرافی انگلستان 
را هم به چشم یک جامعه رویایی و هم به چشم یک جامعه بیهوده می نگریم.

 »چشمان آن ها به خدا می نگریست« نوشته »زورا نیل هرستون«
علی رغم این که »زورا نیل هرســتون«  یک کلید در »رنســانس هارلم«  به 
شــمار می رفت اما کتاب » چشمان آن ها به خدا می نگریست« از سوی دیگر 
نویســندگان این دوره پذیرفته نشــد. در بین سال های 1970 تا 1980 بود 
که این کتاب توسط نویسندگان سیاه پوستی که نبوغ او را ستایش می کردند 

دوباره معرفی شد.
 »التاری« و چندین داستان کوتاه دیگر  نوشته »شرلی جکسن«

»جکســن« تاریک ترین زوایای روح و روان را طی سال های 1940 تا 1950  
کاوش کرد و موفق به خلق مجموعه ای از داســتان های ترسناک  شده که از 

جمله آن ها می توان به »تسخیر خانه هیل« که اخیرا  سریالی با اقتباس از آن 
توسط کمپانی نتفلیکس ساخته شده  است، اشاره کرد. با وجود چندین رمان 
و بیش از 200 داســتان کوتاه مبهوت کننده این نویسنده، کمتر نویسنده ای 
را می توان با او قیاس کرد. به عنوان یکی از برترین آثار او می توان به داستان 
ســال 1948 با نام »التاری« که داستان شــهر کوچکی را با مراسم ساالنه  
ســنتی اش توصیف و خواننده را در انتها با پایانــی هولناک مواجه می کند، 

اشاره کرد.
»کشتن مرغ مقلد«  نوشته »هارپر لی«

»هارپر لی« که توانســت برای نگارش کتاب »کشــتن مــرغ مقلد« جایزه 
»پولیتزر« را کسب کند، نام خود را در تاریخ ثبت  کرد. با به تصویر کشیدن 
نابرابری های نژادی، این کتاب به اثری بســیار تاثیرگذار بدل شد و اکنون در 

مدرسه های آمریکایی به طور گسترده تدریس می شود.
 »خویشاوند« نوشته »اکتاویا باتلر«

»باتلر« را می شود به عنوان یک شخصیت کلیدی در تاریخ کتاب های علمی 
تخیلی محســوب کرد که توانســت هر دو جایزه »هوگو« و »نبوال« را از آن 
خود بکند. با این که این کتاب برای اولین بار در سال 1979 منتشر شد هنوز 

هم برای مخاطبان تازگی دارد.
 »جین ایر« نوشته »شارلوت برونته«

خواندن این داســتان را می توان به شــیرجه ای در ذهن » شارلوت برونته« 
 تشــبیه کرد. رمان »جین ایر« که از زاویه دید اول شخص روایت می شود به 
مخاطب این حس را القا می کند که نویســنده رازهای خود را با ما در میان 

گذاشــته اســت. ما  زندگی »جین«  را از دوران مدرسه تا زمانی که توسط 
آقای »راچســتر« به عنوان معلم خصوصی دخترش استخدام می شود همراه 
با بسیاری از جنبه های دیگر زندگی او که برخی از آن ها عناصر زندگی خود 

»برونته« هستند، دنبال می کنیم.
»نیمی از یک خورشید زرد« نوشته »چیماماندا نگزی آدیچی«

»آدیچی« که متولد نیجریه است به عنوان یکی از شخصیت های اصیل ادبی 
نســل خود شناخته می شــود و شــما به این موضوع زمانی پی می برید که 
کتاب » نیمی از یک خورشــید زرد«  را مطالعه کنیــد. این کتاب که جنگ 
داخلی نیجریه در اواخر 1960 را به تصویر می کشد از چهار زاویه دید روایت 

می شود.
»ساعت یک ستاره « نوشته »کالریس لیسپکتور«

»لیســپکتور« به معنای واقعی یک مبتکر محسوب می شود. کتاب »ساعت 
یک ستاره« که در سال 1977 از دیدگاه »رودریگو« روایت می شود داستان 

یک زن جوان بدبخت را روایت می کند.
»خانم دالووی« نوشته »ویرجینیا وولف«

»ویرجینیــا وولــف« را می تــوان یکــی از زیرک تریــن و الهام بخش ترین 
شخصیت های ادبی دانست که یکی از پیشگامان در استفاده از روش » جریان 

سیال ذهن« بود.
»آدم خوب کمیاب است« نوشته »فالنری اوکانر«

 »اوکانــر« کــه رمان نویس و نویســنده داســتان کوتاه و آمریکایی اســت 
داستان های پیچیده ای برای دنیای پیچیده نوشت.

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   
فهرستی از برترین آثار نویسندگان زن

کافهکتاب

پیشنهادی برای سامان دهی جشن »چهارشنبه سوری« 

ترقی اقتصادی : »وقتی یک جوان شهرستانی که تازه به تهران 
آمده و مشــهور شــده، علیه وزیر حرف می زند یا از زمین و زمان 

صحبت می کند باید در یک برنامه کالبدشکافی شود…«
اینها جمالت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره وریا 
غفوری )مدافع اســتقالل و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران( است و 
آقای رئیس که وظیفه قانونی او کنترل انضباط و ادب اســت، طی 
مصاحبه ای احســاس کرده اگر از صفت »شهرستانی« برای وریا 
غفوری اســتفاده کند، او را بیشــتر تحقیر کرده است. البته بد 
نیست بدانید اسماعیل حسن زاده که این گونه صحبت می کند 
به گفته خودش »روســتازاده« اســت. او از شهرستان »تالش« به 
تهران آمده و فرقش با وریا غفوری زمان مهاجرتش به تهران است 

که احتماالً چند ســالی زودتر بوده است. قصه اصلی اینجاست که 
چند روز پیش وریا غفوری در یک استوری اینستاگرامی به اظهارات 
محمدجواد ظریف وزیر امــور خارجه در خصوص حضور ایران در 
منطقه، واکنش نشــان داده بود. کاری به این نداریم که اساساً وریا 
غفوری در جایگاهی هست که چنین واکنشی داشته باشد یا خیر 
اما به هر حال انتشــار این مطلب از ســوی او حواشی گسترده ای 
در پی داشــت و یکی از کســانی که به این مطلب واکنش نشان 
داد، اسماعیل حسن زاده )رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال( 
بــود که حاال واکنش تند او به ایــن موضوع، جنجالی تر از مطلب 
وریا غفوری شده است. دلیلش هم این است که یک مقام مسئول، 
»شهرســتانی بودن« یک فرد را دست مایه تحقیرکردن او قرار داده 

و حاال عبارت #با_افتخار_شهرســتانی ام را در فضای مجازی ترند 
کرده است. کاربران فضای مجازی با لحنی بعضاً طنزآمیز یا جدی 
به این موضوع واکنش نشان داده اند و نوشته اند که چنین تفکیکی 
توهین به شعور و سطح آگاهی مردم است و خیلی ها با افتخار، نام 
شهرســتانی که در آن متولد شده اند را منتشر کرده اند. مثالً یکی 
از کاربران نوشته اســت: »واقعا آدم متاســف می شه از خوندن این 
نظرات. انگار که تهرانی ها مال یه کشور و شهرستانی ها مال یه کشور 
دیگه هستن. یادتون نره که اگر شهرستانی ها رو بی فرهنگ خطاب 
کنیــد در نهایت این توهین به خودتون هم برمی گرده. اگر خیلی 
بافرهنگ هستین یاد بگیرین که به دیگران هم یاد بدین، به جای 
اینکه به جون هم بیفتین به هم آگاهی بدین و برای رشد و ترقی 
همه تالش کنید.« کاربر دیگری نوشته است: »این هم نمونه ای از 
خودخواهی. مگه ایران فقط تهرانه؟ از کجا این فرهنگ رو تهرانی ها 
آوردند که شهرســتانی ها ندارند؟ تلویزیونتون با ما فرق می کنه یا 
قوانین راهنمایی و رانندگی شما که یه پالک غیر تهرانی می بینید 

تمام هم و غمتون رو می ذارید برای ســبقت گرفتن های غیر مجاز 
ازاون ماشــین و به خیال خودتون ترسوندنش؟ اگر به نظر شما در 
روستاهای ایران با این همه ثروت آدم ها دارن از گرسنگی می میرن 
ننگ بر هر تهرانی که ساکت نشسته و نگران تنگ شدن جاشه.« 
اما تندترین واکنش را عبدالکریم حسین زاده )نماینده مردم نقده 
و اشنویه در مجلس شورای اســالمی( به این موضوع داشته و در 
توییتی نوشته است: »بنده هم یک #شهرستانیم و به شهرستانی 
بودنم افتخار می کنم و حتماً وزیر بخاطر بی ادبی حسن زاده رئیس 
کمیته ی انضباطی که باید نماد انضباط و ادب باشد به مجلس باید 
پاسخگو باشــد، در صورت عدم پوزش رئیس آن کمیته، مجلس 
از وزیر محترم ســوال خواهد کرد.« فارغ از واکنش های تندی که 
هم اکنون متوجه اسماعیل حســن زاده است، بد نیست که ایشان 
بداند مقام معظم رهبری اصالتاً آذری و پرورش یافته مشهد هستند و 
تا حدود پنج سالگی در خانه ای نسبتاً کوچک در محله ای فقیرنشین 

در این شهر ساکن بودند که فقط یک اتاق و یک زیرزمین داشت.

نکشیمون بچه تهرون!


