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رییس سازمان ملی استاندارد:

هیچ شرکتی در ایران لوح زرین کیفیت نگرفته است

نخست

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :هیچ شرکتی تاکنون در ایران
نتوانس��ته لوح زرین جایزه ملی کیفیت ایران را که باالترین س��طح کیفی
است،دریافت کند.
ت دیروز در مراسم هفتمین جایزه کیفیت فناوری اطالعات
نیره پیروزبخ 

و ارتباط��ات ایران افزود :لوح زرین جایزه ملی کیفیت باالترین س��طح در
به کارگیری کیفیت است که تاکنون و به دالیل مختلف دستیابی به این
سطح برای هیچ فرد و شرکتی ممکن نشده است.
وی به مغفول ماندن توجه به کیفیت در کشور اذعان و علت آن را بروز
جنگ و تحریم در کشور عنوان کرد.
پیروزبخت از طراحی مدلی جدید در استانداردس��ازی ایران خبر داد و
افزود :براساس این مدل ،نه تنها کیفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت بلکه

خود محصول هم مورد توجه واقع خواهد شد.
ب��ه گزارش «جهان صنعت» رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از
توق��ف توجه به جایزه ملی کیفیت در برخی س��الها انتق��اد کرد و ادامه
داد :روند جایزه ملی کیفیت در این س��الها متوقف شد که به ضرر کشور
بوده است.
وی خواس��تار آن ش��د تا کیفیت در ایران نهادینه شود و گفت :مفهوم
کیفیت فراتر از استاندارد است.

جدیدترین مصوبه دولت بوی رانت میدهد؟

بالتکلیفی ترخیص خودروهای وارداتی

حمیدرضا س�عدی -در حالی با مصوبه
هی��ات دولت ش��رایط جدیدی ب��رای ترخیص
خودروهای در گمرک مانده لحاظ شده که به نظر
میرسد این مصوبه با چالشهایی همراه باشد.
چند روز پیش هیات دولت برای تعیینتکلیف
خودروه��ای در گمرک مانده ک��ه بنا بر برخی
اخبار تعداد آنها در حدود پنج هزار دستگاه است
دستورالعملی را تصویب کرده که در نگاه اول دارای
ابهامات جدی است و ظاهرا در صورت عدم اصالح
آن فضای ران��ت و انحصار در کوتاهمدت در بازار
ی خودرویی ایجاد خواهد شد .در این
برخی مدلها 
بین سواالتی در خصوص این مصوبه ایجاد شده که
الزماستحداقلمقاماتمسوولدرسازمانتوسعه
تجارت و گمرک به آن پاسخ دهند.
گفتنی است این مصوبه دو پایه اصلی دارد که
قسمت اول آن به خودروهای در گمرک مانده با
ارزش زیر 40هزار دالر بازمیگردد که مصوبه دولت
اجازهترخیصآنهاراباضوابطدستورالعملروزورود
خودرو به گمرک صادر کرده است.
 مصوبه دولت
هیاتوزیرانبهمنظورتعیینتکلیفخودروهای
موجود در گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت
سفارش و واجد شرایط و ضوابط فنی واردات خودرو
بودهولیکنبهدلیلمحدودیتثبتسفارشامکان
ورود نداشتهاند ،مصوب کرد ترخیص خودروهای
س��واری دارای ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار
معتبر در اماکن گمرکی ،مناطق ویژه اقتصادی و
مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ 1396/10/9
و قبل از آن با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا
بودن شرایط آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است.
همچنین خودروه��ای با حجم موتور 2500
سیسی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در
زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی ،مناطق ویژه

اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بودهاند و
بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای
ب��اارزش بیش��تر از  40هزار دالر با محاس��به و
پرداخت  40واحد درصد س��ود بازرگانی مازاد بر
مأخذ حقوق ورودی ،قابل ترخیص هس��تند.با
تصویب هیات وزیران ،مجموع حقوق گمرکی و
سود بازرگانی کاالها جهت درج در کتاب مقررات
صادرات و واردات س��ال  1397تعیین شد.دولت
با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت از
تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی و هم ه
جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تاکید مقام
معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی با
کلیه دستگاههای ذیربط ،پیشنهادهای تغییرات
تعرفهای را مورد بررسی و تصویب قرار داد.براساس

این مصوبه ،حقوق ورودی  328قلم کاال افزایش
و  133ردیف کاهش یافت و  639ردیف ش��امل
اصالحشرحتعرفه،حذف،ایجادواصالحمندرجات
ذیل یادداشتهای فصول کتاب مقررات صادرات
و واردات (ب��دون تغییر حق��وق ورودی) تعیین
شد.همچنین قسمت دوم این مصوبه در خصوص
خودروهایی با ارزش باالی  40هزار دالر است که
بر اساس متن دستورالعمل دیماه هیات دولت،
اجازه ورود این خودروها به کش��ور وجود نداشته
ولی واردکننده با پرداخت نوعی جریمه به ارزش
 40درصد سود بازرگانی مجوز ترخیص خودرو از
گمرک را به دست میآورد.ابتدا باید به این نکته
توجه شود افرادی که در زمان مسدود بودن سایت
ثبت سفارش ،بدون ثبت سفارش خودرویی را به

گمرکات وارد کرده و احیانا آن خودرو را پیشفروش
کردهاند ،هیچ نوع حقی برای مطالبه از دولت ندارند
و دولت نیز عمال در قبال این افراد مسوول نیست.
به گزارش تسنیم ،این موضوعی است که چندی
قبل از زبان برخی مسووالن نیز مطرح شده بود اما
ظاهراواردکنندگانبهآنتوجهینکردهاند.حاالباید
پرسید چرا دولت اجازهترخیص این خودروها را
صادر کرده است آیا امکان نوعی برخورد انضباطی
با این واردکنندهها وجود نداشت تا زمینه تمکین
از مصوبات در آینده نیز ایجاد شود؟
  سهلانگاری در قوانین
نکته مهم بعدی این است که در قسمت اول
این مصوبه مجوز ترخیص خودروهای زیر 40هزار
دالر با تعرفه روز وارد شدن به گمرک ،صادر شده

است .به نظر میرسد این نوع برخورد سهلگیرانه
میتواند زمینهساز نوعی رانت برای واردکنندگانی
باش��د ک��ه در زمان ممنوعیت ثبت س��فارش،
ی خود را به گمرک آورده و قبض انبار
خودروه��ا 
تهیه کردهاند .ب��ه هر حال وزارت صنعت طبق
آنچه که دبیر شورای اطالعرسانی این وزارتخانه
گفته اس��ت با هدف جلوگیری از خروج ارز اقدام
به مسدود کردن سایت ثبت سفارش کرده است.
اثرات این اقدام به خصوص در شرایط فعلی بازار
ارز کشور خودنمایی کرده است ،فرض کنید این
محدودیت اجرا نمیشد و حدود یک میلیارد دالر
به رقم واردات خودرو اضافه میشد.
  دام�ن زدن به فضای انحص�اری بازار
خودرو
س��وال سوم این است که در قسمت دوم این
مصوبه خودروهای باالی  40هزار دالر با پرداخت
جریمه  40درصدی مازاد بر سود بازرگانی امکان
ترخیص پیدا میکنن��د ،حاال و در حالتی که بر
اس��اس مصوبه دیماه دولت ام��کان واردات این
خودروها به کشور وجود ندارد آیا این مجوز جدید
دولت میتواند موجب دامن زدن فضای انحصاری
در بازار این خودروهاحداقل در کوتاهمدت شود؟
توجه داشته باشیم که جریمه مذکور به هر حال
از مصرفکننده نهایی اخذ خواهد شد اما منافع
حاصل از بازار انحصاری در شش ماه آینده برای
خودروهای لوکس باالی 40هزار دالر احتماال رقم
باالیی خواهد بود.به عبارت دیگر اگر این خودروها با
مجوز و ثبت سفارش معتبر وارد شدهاند نباید برای
ترخیص آنها مانعی ایجاد شود اما اگر دستورالعمل
جدید نیز واردات آنها را ممنوع کرده است نمیتوان
با در نظر گرفتن جریمه  40درصدی استثنایی
قائل شد که منجر به انحصار در بازار میشود چراکه
عمال امکان واردات این نوع خودروها در آینده وجود
نخواهد داشت.
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ارائه خدمات امداد خودرو ایران به محصوالت بنز

با امضای قرارداد همکاری بین مدیران شرکتهای امداد خودرو ایران و ستاره بنز ،ارائه
خدماتامدادسیاربهمحصوالتاینخودروسازآلمانیدرکشورآغازشد.باامضایاینقرارداد،
از این پس کلیه دارندگان محصوالت مرسدسبنز در کشور میتوانند با خرید اشتراک امداد
خودروایران،ازخدماتامدادبالینیشاملاعزامامدادگربهمحل،تامینسوخت،باتریکمکی
وحملخودروبهرهمندشوند.بهگزارشايكوپرسبهنقلازارتباطاتامدادخودروایران،پیش
از امضای این قرارداد و با توجه به شرایط محصوالت مرسدسبنز ،دورههای آموزشی ویژه
این خودروها برای امدادگران شرکت امداد خودرو ایران برگزار شده تا ارائه خدمات به این
محصوالت با نهایت دقت و حداکثر رضایت مشتریان ،انجام شود.براساس قرارداد امضا شده
حملمحصوالتمرسدسبنزتوسطناوگانمجهزامدادخودروایرانتاشعاع۱۰۰کیلومتری
به صورت رایگان و توسط خودروبرهای عنکبوتی انجام خواهد شد .این خودروها به محل
مورد نظر مشتری یا نمایندگیهای مجاز شرکت ستاره ایران حمل خواهند شد.همچنین
دارندگان محصوالت مرسدسبنز میتوانند براي ثبت درخواست امدادي در تمام ساعات
شبانهروز و در كليه نقاط كشور با شماره تلفن 0218227700تماس بگيرند.

کرباسیانخبرداد:

اختصاص  ١٢٠٠میلیارد تومان اعتبار
برای اشتغال معدنی در روستاها

معاون وزیر صنعت از اختصاص ١٢٠٠میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در معادن
مناطق روستایی و محروم خبر داد.مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
در مراس��م امضای توافقنامه همکاری در حوزه اش��تغالزایی با وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با بیان اینکه 1/5میلیارد دالر بودجه برای اشتغال مناطق روستایی در مجلس
به تصویب رسیده است ،اظهار کرد :با مدیریت وزارت کار و سازمان توسعه و نوسازی
معادن ،توافقنامهای امضا خواهد شد که مسیر انجام کار مشخص خواهد شد .در این
میان معادن کوچک که در مناطق روستایی و محروم قرار دارند وام تا سقف ١٥میلیارد
تومان دریافت خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار میشود.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان وی تصریح کرد :همکاری بین ایمیدرو و وزارت کار و معاونت
توسعه روستایی ریاست جمهوری ،کار به نحوی پیش خواهد رفت که از  1/5میلیارد
دالر بودجه این بخش  ١٢٠٠میلیارد تومان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بیمه
یشودکه
معدنیهمواردکارخواهدشد.بهگفتهکرباسیان،باتالشبانکها،پیشبینیم 
به توسعه معدن و فرآوری مواد معدنی منجر شود.

 3/2میلیارددالرسرمایهگذاریخارجیصنعتی
در دولت دوازدهم

مدی��رکل س��رمایهگذاری خارجی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :میزان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش صنعت ،معدن و تجارت در دولت دوازدهم با ثبت
رکوردی جدید ،به مرز سه میلیارد و 200میلیون دالر رسید.به گزارش ایرنا افروز بهرامی
افزود :این حجم سرمایهگذاری مربوط به 69پروژه است که ثبت شرکت در ایران ،خرید
زمین و اخذ مجوز هیات سرمایهگذاری خارجی آنها انجام شده و عملیات اجرایی آنها با
جدیت دنبال میشود.بهرامی ادامه داد :از سرمایهگذاریهای در حال انجام دولت دوازدهم،
 50درصد با مشارکت شرکای داخلی و مابقی با 100درصد سهام سرمایهگذاران خارجی
است.وی تصریح کرد :جهتگیری اصلی سرمایهگذاریهای یاد شده بر مبنای انتقال
فناوریهای روز جهان ،تولید صادراتمحور ،دسترسی به بازارهای بینالمللی ،تکمیل
زنجیرههای تولید داخل و انتقال به زنجیره جهانی مدنظر است.مدیرکل سرمایهگذاری
خارجی وزارت صنعت ،معدن و تجارت یادآوری کرد :سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
بخش صنعت ،معدن و تجارت در سال  96بیش از چهار میلیارد دالر و در سال  ٩٥به
میزان یک میلیارد و 900میلیون دالر بوده است؛ به عبارتی مقایسه میزان سرمایهگذاری
خارجی سال  ٩٦نسبت به سال  ٩٥بیش از دو برابر رشد را در این حوزه نشان میدهد.

یادداشت

غالمرض�ا کیامهر -بانکه��ای ما در فضای
اقتصادی ،اجتماع��ی عجیبی فعالیت میکنند و
مدتهاست بهسیبل بزرگ و دمدستی برای سیل
حم�لات و انتقادهای وزی��ر و وکیل و صنعتگر و
تولیدکننده و امثال من روزنامهنگار تبدیل شدهاند.
تو گویی همه مش��کالت اقتصادی و اجتماعی که
امروز در کشور وجود دارد ،به وسیله بانکها ایجاد
شده است.
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ش��ب و روز
از نرخ باالی سود تسهیالت بانکی و عدم همکاری
بانکها با کارآفرینان و س��رمایهگذاران مینالند،
مردم عادی بانکها را به قائل ش��دن تبعیض در
پرداخت وام متهم میکنند و کارشناسان اقتصادی
در مصاحبهه��ا و س��خنرانیهای خود بنگاهداری
بانکه��ا را م��ورد انتقاد ق��رار میدهن د یا مدعی
میشوند که بانکها منابع خود را به جای پرداخت
وام به کارآفرینان و گرهگشایی از کار مردم ،صرف
فعالیتهای س��ودآور تجاری ،برجسازی و ساخت
پاساژ و مراکز تجاری میکنند .دامنه انتقاد از سیر
تا پیاز عملکرد بانکها به جایی رس��یده که حتی
بعضی از منتقدان سخن از ورشکستگی بانکها به
میان میآورند و به ابراز نگرانی نسبت به آینده نظام

بانکی کش��ور میپردازند .اگر این روند ادامه پیدا
کند دور نیست که منتقدان نگاه افزایش بیوقفه
قیمتها ،فرار مغزها ،مفاسد اداری و اقتصادی ،نرخ
ب��االی بیکاری ،افزایش آمار طالقهای زودهنگام
و مش��کالت اقتصادی و اجتماعی دیگری از این
دس��ت را هم به عملکرد بانکها نسبت دهند .اما
مایه نهایت شگفتی است که مشاهده میکنیم با
وجود چنین فضای ملتهب و پرانتقادی که نسبت
به بانکها وجود دارد ،بانکها بیآنکه واکنشی از
خ��ود بروز دهند ،همچنان ب��ه فعالیتهای خود
ادامه میدهند ،نیرو استخدام میکنند ،دست به
ابداع خدمات و محصوالت ابتکاری جدید میزنند،
هنگام وقوع بالیای طبیعی مانند سیل و زمینلرزه
در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود ،به یاری
س��یلزدگان و زلزلهزدگان میشتابند .در مناطق
محروم کش��ور برای م��ردم مدرس��ه و درمانگاه
میس��ازند و انواع و اقسام دیگر خدمات اجتماعی
ن در گوشه
و فرهنگی را متناسب با مقتضیات زما 
و کنار کشور انجام میدهند .شگفتانگیزتر آنکه
اخبار و گزارشهای مربوط به این قبیل خدمات و
عملکردهای بانکها در همان صفحات روزنامهها
که مق��االت و مصاحبههای منتقدان باال و پایین

حامد صالحآبادي -به تازگي و براي چندمينبار
استيضاح وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي توسط
عدهاي از نمايندگان مطرح ش��ده و اين فشارهاي
مكرر و پيدرپي برخي نمايندگان مجلس به وزير
كار تعجببرانگيز شده است و براي كالبدشكافي
اين موضوع الزم است به برخي موارد اشاره كرد.
حجم گس��ترده حوزه كاري وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي شامل صدها شركت زيرمجموعه
و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوقهاي
بازنشستگي و حملونقل هوايي و دريايي و ريلي
و جادهاي و صنعت پتروش��يمي و پااليشگاهي و.
 . .ميشود.
فشار برخي نمايندگان جهت انتصاب بستگان و
نزديكان خود به سمت مديريت در شركتهاي مهم
و تحميل اشتغالهاي غيرضروري به شركتهايي
ك��ه مازاد ني��رو دارند يكي از مواردي اس��ت كه
نمايندگان ب��ه دنبال تحميل آنها ب��ه وزارتخانه
هستند .ديگر موضوع زيانده بودن و حاشيه سود
كم بسياري از شركتهاي زيرمجموعه وزارت كار
است كه در حال حاضر دستور واگذاري آنها صادر
شده است .ديگر بحثي كه مطرح شده عدم رضايت
برخي نمايندگان از پاسخگويي و پيگيري جدي
خواستههايش��ان توس��ط معاونان و مديريتهاي
زيرمجموع��ه وزارت كار ،تع��اون و رفاه اجتماعي
اس��ت .وضعيت اقتصادي نامناسب صندوقهاي
بازنشستگي و تامين اجتماعي يكي ديگر از مواردي
است كه مورد نظر نمايندگان است كه از دولتهاي

قبل به اين وزارتخانه به ارث رسيده است.
فش��ار برخي نمايندگان جه��ت انتصاب افراد
كمتجربه و ضعيف به سمت مديريت شركتهاي
ب��زرگ زيرمجموع��ه وزارت كار ظلم��ي اس��ت
نابخش��ودني به كل ملت؛ ظلمي كه اثرات مخرب
آن از اختالسهاي بزرگ هم بيش��تر است .الزم
است مسووليت عواقب وخيم اينگونه انتصابها
را براي نمايندگان تش��ريح كنند و بدانند انتصاب
يكي از بس��تگان يك��ي از نمايندگان مجلس چه
باليي بر سر شركت دخانيات آورد .اصوال مديران
سياسي غيرحرفهاي هزينه و خسارت زيادي براي
اين شركتها ايجاد ميكنند و قطعا خسارتهاي
اي��ن انتصابهاي اجباري و سياس��ي ،از مجموع
اختالسهاي انجام ش��ده در ايران بيش��تر بوده و
هست .در  40سال گذشته شايد  10ميليارد دالر
ميل ناش��ي از اختالس داشتهايم اما خسارتهاي
ناش��ي از حي��ف صدها ميليارد دالر بوده اس��ت.
انتصابهاي سياس��ي و غيرتخصصي هم حيف و
هم ميل به دنبال دارد.
اما داليل زيانده بودن يا حاشيه سود كم بسياري
از شركتهاي زيرمجموعه وزارت كار چيست؟ اكثر
شركتهاي زيرمجموعه وزارت رفاه بابت رد ديون
دولت به وزارت رفاه واگذار شده و بهطور متوسط
از زمان واگذاري ،حاش��يه سود آنها كاهش نيافته
يعني اگر  400شركت زيرمجموعه قبل از واگذاري
جمعا  10درصد حاشيه سود داشتهاند اكنون نيز
حاشيه سود آنها همين حدود است .منتها برخي

همه کاس ه کوزهها را سر بانکها نشکنیم
عملکرد بانکها به چاپ رس��یده ،درج میشود و
مردم آنها را میخوانند اما منتقدان معموال چشم
خود را روی این بخش از عملکرد بانکها میبندند
و کالمی درباره آنها بر زبان نمیآورند .در این میان
نکت��ه مهمی که منتقدان نظام بانکی به آن توجه
نش��ان نمیدهند این است که بانکها در جامعه
ما تافته جدا بافته و مبرا از جریان عمومی ضعف
مدیر و سوءعملکردهایی که در همه سازمانها و
نهادها وجود دارد نیستند که دست بر قضا اگر آن
سوءمدیریتهای عمومی خصوصا در دستگاههای
دولتی ما وجود نمیداشت ،ای بسا امروز بانکهای
ما عملکرد به مراتب بهتری از خود نشان میدادند.
اگ��ر پدیده رانت و رانتخ��واری در جامعه وجود
نمیداشت و رانتخواران و ویژهخواران به روشهای
مختلف از س روکول دولت باال نمیرفتند ،یقینا نظام
بانکی و بانکهای ما دست بازتری برای گرهگشایی
از کار م��ردم و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی پیدا
میکردند .آن همه س��وءتدبیر و س��وءمدیریت و
رانتخواری را نادیده گرفتن و گناه همه بدبختیها
و معضالت بیش��مار اقتصادی مملکت را یکسره

به پای بانکها نوش��تن کاری اس��ت که انجام آن
از هر کس��ی ساخته اس��ت .تاسفانگیزتر از همه
آنکه منتقدان یکس��ونگر نظام بانکی در گفتهها و
نوشتههای خود هیچ تفکیکی میان بانکها قائل
نمیش��ونداین در حالی اس��ت که امروز در کنار
چهار ،پنج بانک دولتی که به خاطر دسترسی به
منابع دولتی خیالشان از بابت جذب منابع آسوده
اس��ت ،حدود  20بانک و موسسه اعتباری زیر نام
و عنوان خصوصی در کش��ور فعالیت میکنند که
افزون بر  60درصد این بانکها و موسسات اعتباری
به نهادهای نظامی یا سازمانها و بنیادهای دولتی
و ش��بهدولتی ب��ر خوردار از موقعی��ت ویژه تعلق
دارند و شمار اندک بانکهای دیگری از این گروه
که با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی
تاسیس ش��دهاند ،در شرایطی نابرابر با بانکهای
دولتی و بانکهای خصوصی خاص ،دارند فعالیت
میکنند .بانکهایی که گرانیگاه اصلی ادامه حیات
آنها را سپردههای مردم تشکیل میدهد و بعد از
ایجاد هر تکانهای در سپهر اقتصادی کشور که نمونه
آن را در این روزها در بازار پرتالطم و بیسرانجام

ح وزير كار
چرايي استيضا 
از ش��ركتها در زماني به وزارت رفاه منتقل شده
بودند كه گلوله زياندهي آنها همچون بهمن از كوه
س��رازير شده بود .مثال شركت ذوب آهن اصفهان
زماني به وزارت كار واگذار ش��د كه زيان انباشته
آن به چند هزار ميليارد تومان رسيده بود و ساالنه
صدها ميليارد تومان زيان ميداد.
برخي ش��ركتها نيز به دليل ش��رايط ناشي
از تحريمه��ا و وضعيت نقدينگي دولت و كاهش
پروژههاي عمراني دچار مش��كل شدهاند .اما واقعا
برخي از ش��ركتها به دليل عدم حضور مديران
قوي دچار ركود شدهاند و از جمله داليلي كه اين
مديران ضعيف ادامه حيات دادهاند عدم ثبات در
مديريت هلدينگهاي مربوطه بوده اس��ت .مثال
تغييرات پيدرپي مديريت در شستا و هلدينگهاي
زيرمجموع��ه آن منجر به كاهش نظارت و اعمال
مديريت در شركتهاي زير مجموعه شده است.
در كل مديري��ت دولتي ديگر نميتواند نتايج
مطلوب به دنبال داشته باشد .مديريت دولتي تنها
زماني جواب ميدهد كه مديران مجرب خوشفكر،
پاكدست ،دلسوز و باثبات بتوانند مديريت كنند و
دائم دچار تزلزل نش��وند يا اختيارات آنها محدود
نش��ود .تزلزل در مديريتها و تغييرات پيدرپي
مديران منج��ر به كاهش انگيزههاي توس��عهاي
مدي��ران و تماي��ل به نگاههاي وسوس��هگرايانه و
س��ودجويانه و انحرافهاي ريز و درش��ت خواهد

شد .با كاهش انگيزههاي معنوي و اعتقادي به مرور
مديران به سمت دنياطلبي سوق داده ميشوند و
اين خطري است كه شركتهاي دولتي را تهديد
ميكند لذا پيشنهاد ميكنم:
الف -وزارت كار به س��رعت مديريت واگذاري
س��هام تمامي ش��ركتهاي زيانده را به س��ازمان
خصوصيس��ازي محول كند و آن سازمان به هر
طري��ق ممكن اين ش��ركتها را ب��ه بخش كامال
خصوص��ي واگذار كند و اگر در راه اين هدف نياز
به اصالح قانون وجود دارد با كمك مجلس قوانين
مربوطه اصالح شوند .برخي شركتها اگر مجاني
نيز واگذار شوند در واقع سود بزرگي است چراكه
از انباشته شدن زيان جلوگيري ميشود.
ب -سهام شركتهاي سودده از طريق بورس
به مردم و شركتهاي خصوصي واگذار شود مثال
س��االنه  5تا 10درصد سهام ش��ركتهاي زير از
طريق بورس به مردم واگذار ش��ود :مثل شركت
كشتيراني ،شركت هواپيمايي آسمان ،شركتهاي
پتروش��يمي جم ،پتروشيمي خارك ،پتروشيمي
فنآوران ،ايرانول ،نفت پاسارگاد ،پتروشيمي آبادان،
پتروشيمي خراسان و پااليشگاههاي بندرعباس و
اصفهان و ش��ركتهاي پگاه ،ملي نفتكش ،فوالد
مباركه ،مس ش��هيد باهنر ،شركتهاي شيشه و
سراميك ،رجا و. . .
در خصوص نحوه مديريت شركتهايي كه سهام

ارز شاهد هستیم ،بخش مهمی از این سپردهها از
خزان��ه بانکهای خصوصی کوچ میکنند و راهی
بازار ارز میشود .بانکهایی که تکلیف سیر تا پیاز
وظایف آنها را از نرخ سود سپرده و تسهیالت گرفت ه
تا تعداد ش��عب ،مدیر عامل و اعضای هیاتمدیره
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین میکند
و خود مدیران آنها دارای اختیارات چندانی نیستند،
بانکهایی که دولت با واگذاری بنگاههای نیمه جان
خود بابت بدهیهایش ،بنگاهداری را به آنها تحمیل
کرده اس��ت و حاال من منتقد به جای آنکه دولت
را به خاطر شیوه پرداخت بدهیهایش به بانکها
م��ورد انتقاد قرار دهم ،خیلی راحت بانکها را به
بنگاه داری متهم میکن��م .بله ،یقینا در کارنامه
بانکهای ما کم و کاس��تیها و ایرادهای کوچک
و بزرگی وجود دارد ،اما به اعتقاد نویس��نده وقتی
زبان به انتقاد از عملکرد بانکها میگش��اییم اوال
ب��ه حکم منطق باید برای هر گ��روه از بانکهای
موجود حساب جداگانهای باز کنیم .ثانیا نباید این
واقعیت را از یاد ببریم که با وجود همه ایرادهایی
که به مدیریت یا عملکرد این بانکها وارد است ،در
شرایطی که کشور و جامعه از بحران شدید بیکاری
رنج میبرد ،هر یک از بانکهای دولتی خصوصی و

خصولتی ما برای هزاران زن و مرد تحصیلکرده و
دانشگاه رفته ایرانی در حوزههای مالی و اقتصادی
و مدیریت��ی و حوزهه��ای مرتبط دیگر اش��تغال
مستقیم در سراسر کشور ایجاد کردهاند و با وجود
محدودیتهای دیگر منشأ ايجاد دهها هزار اشتغال
غیرمستقیم در کش��ور بودهاند ضمن آنکه نقش
امانتداری س��رمایه و سپردههای کوچک و بزرگ
مردم را با پرداخت نرخ س��ودی که آنرا هم بانک
مرکزی تعیین کرده اس��ت ،ایفا میکنند .بانكها
در عي��ن حال يكي از بزرگترين تامينكنندگان
درآمدهاي مالياتي براي دولت هم هستند .بنابراین
منطق و انصاف فردی و اجتماعی حکم میکند که
هنگام برش��مردن نقاط ضعف مدیریت و عملکرد
بانکها شجاعت بازگو کردن نقاط قوت و خدماتی
را که همین بانکهای اکثرا مسلوباالختیار برای
جامع��ه ،اقتصاد خانوادهها و اقتصاد کش��ور انجام
میدهند را داشته باشیم و به گونهای ننویسیم و
سخن نگوییم که ته مانده اعتماد مردم نسبت به
نظام بانکی خصوصا بانکهایی که با سرمایه مردم
تاسیس شدهاند ،به کلی خدشهدار شود که دامنه
این خدشهدار شدنها به بیرون از مرزهای ما هم
گسترش پیدا خواهد کرد.

آنها از طريق بورس واگذار ميش��ود بايد از تجربه
موفق كش��ورهاي پيشرفته بهره بگيريم .به لطف
وجود فضاي مجازي و فراگيري اينترنت ميتوان
سهامداران را در قالبهاي مختلف سازماندهي كرد.
همه س��هامداران از طريق شركتهاي كارگزاري
سهام خريد و فروش ميكنند .لذا تلفن و ايميل و
آدرس و مشخصات همه سهامداران در شركتهاي
كارگزاري وجود دارد و س��هامداران ميتوانند در
فضاي مجازي و سايتهاي اختصاصي به شركتها
يا افراد مورد اعتماد خود وكالت حضور در مجامع
را ارائ��ه كنن��د .به هر حال اينگون��ه تجربهها در
جهان وجود دارد و نياز نيس��ت از نو تجربه شود.
به اين ترتيب همه سهامداران در اداره سهام خود
نقشآفريني خواهند كرد.
ب -وزارت كار درآمد حاصل از فروش س��هام
ش��ركتها را صرف س��رمايهگذاريهاي سودده
با حج��م س��رمايهگذاري كالني كن��د كه مردم
ع��ادي كمتر وارد آن حوزهها ميش��وند از جمله
سرمايهگذاري در حوزه احداث زيرساختهاي ريلي
و واحدهاي بزرگ پتروشيمي و صنايع پيشرفته.
ام��ا در موض��وع ورشكس��تگي صندوقه��اي
بازنشس��تگي مقصر مجلس اس��ت يا وزارت كار؟
درس��ت است كه در دولتهاي گذشته و مجالس
مختل��ف با مصوبات غيرمنطقي و هزينهزاي خود
فشار مالي سنگيني به صندوقهاي بازنشستگي
تحميل ش��د و ش��يب س��قوط و ورشكس��تگي
صندوقهاي بازنشستگي تندتر شد اما داليل اصلي

ورشكستگي صندوقهاي بازنشستگي عبارتند از:
 -1ميانگين س��ن بازنشس��تگي در ايران كه
صندوقها را مضمحل ميكند و به زودي به خاك
سياه خواهد نشاند .ميانگين سن بازنشستگي در
اروپا حدود  67س��ال در ژاپن  67سال و حتي در
افغانس��تان  65س��ال اما در ايران حدود  52سال
اس��ت .از ط��رف ديگر قانون بهگونهاي اس��ت كه
صدها هزار نفر در  45س��الگي بازنشس��ته و ،30
 40س��ال حقوق و مزاياي بازنشس��تگي دريافت
ميكنن��د .فرزندان ،دختر مطلقه بعد از فوت پدر
تا زنده هس��تند حقوق بازنشس��تگي پدر خود را
درياف��ت ميكنند .به اين ترتي��ب صندوقها در
قهقراي سقوط فرو رفته و اگر قانون اصالح نشود
هيچ راه نجاتي وجود نخواهد داشت.
 -2مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ايران
ت در حالي كه مبناي محاسبه
دو سال آخركار اس 
ميانگين پرداخت در ديگر كش��ورها بين  5تا 10
س��ال آخر كار كاركنان اس��ت .چنانچه محاسبه
ميانگي��ن پرداخت اصالح نش��ود هزينههاي آن
فش��ارهاي س��نگين و غيرقابل جبراني به دنبال
خواهد داشت.
نماين��دگان محت��رم مجل��س اگ��ر واقع��ا
نگران ورشكس��تگي صندوقهاي بازنشس��تگي
هس��تند ب��ه وظيفه مه��م و اساس��ي خود عمل
و قان��ون صندوقه��اي بازنشس��تگي را اص�لاح
كنن��د ت��ا اي��ن بح��ران عظي��م دول��ت را ني��ز
به ورشكستگي نكشاند.

