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مجتبي نيك اقبال
رشد چشمگير توليد و صادرات فوالد 

به رغم اعمال تحريم ها
معاون وزير صنعت گفت: در موضوع تحريم به صراحت از بخش فوالد 
نام برده شده است، اما خوشبختانه مجموعه تالش مديران و كاركنان 
صنعت فوالد س�بب افزايش تولي�د و صادرات ايران شده اس�ت. 
 به گزارش »ميزان«، مهدي كرباس��يان از رشد توليد زنجيره فوالد در 
كشور خبر داد و گفت: توليد شش ماه كشور در شمش فوالدي با رشد 
۱۴ درصدي، آهن اس��فنجي با ۱۹ درصدي، گندل��ه با ۳۸ درصدي و 

كنسانتره سنگ آهن با افزايش ۱۷ درصدي همراه شد. 
رئيس هيئت عامل ايميدرو، درباره جايگاه شركت فوالد مباركه اظهار 
داشت: فوالد مباركه توانس��ته در كنار رشد در ظرفيت سازي، توليد و 

صادرات، توجه وافري به مسئوليت اجتماعي داشته باشد. 
وي به جايگاه صنعت فوالد در جهان اشاره كرد و گفت: سهم ۴۳ درصدي 
اين صنعت از تجارت ۲ هزار ميليارد دالري صنايع معدني دنيا، اهميت و 

جايگاه فوالد در اقتصاد جهاني را نشان مي دهد. 
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در موضوع تحريم، به صراحت 
از بخش فوالد نام برده شده، اما خوشبختانه مجموعه تالش مديران و 
كاركنان صنعت فوالد سبب افزايش توليد و صادرات ايران شده است. 

به گفته رئيس هيئت عامل ايميدرو كرباس��يان، فوالد مباركه تا سال 
۹۵ واردكننده گندله سنگ آهن بود، اما با تالش هاي جمعي صورت 
گرفته، امروزه اين شركت نه تنها شاهد افزايش ظرفيت توليد گندله 

كه در ساير بخش ها هم با رشد مواجه شده است. 
.................................................................................................

افزايش قيمت لبنيات غيرقانوني است
معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي 
س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنن�دگان درب�اره 
قيم�ت محصوالت لبن�ي گف�ت: فرآورده ه�اي لبن�ي پرمصرف 
مش�مول قيمت گ�ذاري توس�ط كارگ�روه تنظي�م بازار اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، داوود موس��وي ضم��ن تأكيد بر 
الزم االجرا بودن قيمت گذاري هاي اخير گفت: هرگونه افزايش قيمت 
فرآورده هاي لبني بدون طي فرآيند مربوط، ش��امل بررسي قيمت و 
تهيه گزارش كارشناس��ي توسط اين س��ازمان و تصويب در كارگروه 
تنظيم بازار، فاقد وجاهت قانوني اس��ت. معاون نظ��ارت بر كاالهاي 
مصرفي و شبكه هاي توزيعي اقتصادي افزود: در همين رابطه پرونده 
تخلف گران فروش��ي برخي ش��ركت هاي لبني به س��ازمان تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است. 
وي گفت: مش��كالت و مسائل طرح شده از س��وي واحدهاي لبني در 
خصوص افزايش قيمت مواد اوليه از جمله شيرخام و مواد بسته بندي 
در حال بررسي و انعكاس به مسئوالن ذي ربط براي تصميم نهايي قرار 
دارد. موس��وي در پايان افزود: اين سازمان كماكان ضمن بررسي علل 
تخلف واحدهاي لبني، موضوع برخورد با متخلفان را به جديت پيگيري 
كرده و از مردم مي خواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از 

طريق سامانه ۱۲۴ اطالع داده تا رسيدگي الزم صورت گيرد.
.................................................................................................

تصويب واگذاري شركت هاي زيرمجموعه 
بانك ها از طريق سازمان خصوصي سازي

واگ�ذاري برخ�ي ش�ركت هاي زيرمجموع�ه بانك ه�ا از طريق 
س�ازمان خصوصي س�ازي به ط�ور وكالتي ب�ه تصويب رس�يد. 
به گزارش »تس��نيم«، مديران عامل بانك ها در نشستي با سرپرست 
وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره تشكيل كميته اي براي تسهيل و 

تسريع در واگذاري شركت هاي بانكي به توافق رسيدند. 
در اين جلسه مقرر شد براي تس��هيل و تسريع در واگذاري شركت ها، 
كميته اي حس��ب مورد با حضور نمايندگان بانك ها، سازمان بورس و 
اوراق به��ادار و معاونت امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد تشكيل شود. همچنين قرار شد س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اقدامات الزم را براي تسهيل و تس��ريع در پذيرش شركت هاي تحت 

تملك بانك ها در بورس و فرابورس انجام دهد. 
موضوع واگذاري برخي ش��ركت هاي زيرمجموع��ه بانك ها از طريق 
سازمان خصوصي س��ازي به طور وكالتي و با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط، واگذاري شركت ها از طريق تشكيل صندوق هاي قابل معامله 
در بورس )يي. تي. اف(، اق��دام براي اخذ مصوبه مراج��ع ذيربط براي 
واگذاري ها و واگذاري جدي دارايي هاي مازاد مطابق برنامه زمان بندي 

مورد توافق با وزارت اقتصاد از ديگر مصوبات اين جلسه بود. 
اين گزارش مي افزايد: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين 
نشست از رضايت رئيس جمهوري نسبت به گزارش وزارتخانه درباره 
واگذاري شركت ها و اموال مازاد بانك ها در آخرين جلسه هيئت دولت 
خبر داد و گفت: رئيس جمهوري در عين حال سرعت عمل بيشتر نظام 

بانكي در واگذاري ها را خواستار است. 
س��يدرحمت اهلل اكرمي اف��زود: دولتم��ردان به صورت ج��دي، روند 

واگذاري ها را پيگيري مي كنند.

همزمان با فروكش كردن نس�بي تب دالر در 
بازار، حاال بسياري در حال پيش بيني مقصد 
بعدي نقدينگي س�رگردان در بازار هستند. 
دالر طي ماه ها اخير در حالي روند رو به رشدي 
را پشت سر مي گذاشت و هر روز ركورد جديدي 
را در قيمت به ثبت مي رس��اند كه كارشناسان 
مهم تري��ن دليل اين رش��د قيم��ت را افزايش 
شديد نقدينگي در بازار مي دانستند. نقدينگي 
در خرداد ماه رق��م ۱600 هزار ميلي��ارد را رد 
كرده است. در اين ميان انتشار خبر خروج امريكا 
از برجام به يكباره مسير اين نقدينگي را به سمت 
بازار ارز روانه كرد و باعث ش��د قيمت ارز روز به 
روز اعداد عجيب و غريبي را در مقابل ببيند. در 
همين حال، انفعال بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
و س��اير اركان هاي اقتصادي دولت در خصوص 
اين پديده نيز خ��ود مزيد بر علت ش��د كه اين 

جهش قيمتي حد يقفي نداشته باشد. 
اما حاال پس از بروز چالش هاي مختلف در حوزه 
توليد و معيش��ت مردم، همزمان با تغيير رئيس 
بانك مركزي، سياس��ت هاي گس��ترده اي براي 

كنترل قيمت ارز اجرا شد و مي توان ادعا كرد كه 
بانك مركزي در اين مرحله موفق شده كه رشد 

قيمت ارز را متوقف كند. 
حاال همزم��ان با اي��ن اتف��اق، گمانه زني ها در 
خصوص مقصد بعدي اي��ن نقدينگي باال گرفته 
است؛ جايي كه به نظر مي رسد اكثر كساني كه 
دالر خريده ان��د همزمان با ايج��اد ثبات در اين 
بازار، با تبدي��ل ارز خود به ريال ب��ه دنبال بازار 

جديدي براي سرمايه گذاري بگردند. 
   بازار مسكن

برخي كارشناسان بر اين باور هس��تند كه بازار 
مسكن يكي از بازارهاي مس��تعد براي ورود اين 
سرمايه هس��تند؛ چراكه فروشندگان خرد دالر، 
عالقه دارند نقدينگي هاي مح��دود خود را وارد 
بازار مسكن كنند تا از طريق خريد كاالي بادوام، 
ارزش پولش��ان در گذر زم��ان را حفظ كنند،اما 
واقعيت آن است كه ورود نقدينگي به بازار مسكن 
به نفع مردم نيست؛ چراكه باعث افزايش قيمت 

خانه هاي كم متراژ مي شود. 
اين در حالي است كه حوزه مسكن طي يك سال 

گذشته حداكثر افزايش قيمت را داشته به طوري 
كه در تهران ت��ا بيش از 60 درصد رش��د نرخ را 
تجربه كرده و به نظر مي رسد كه اين حوزه محل 
خوبي براي سرمايه گذاري نيست و پيش بيني ها 
هم حاكي از آن است كه در سال آينده اين بازار 

دوباره وارد دوره ركود مي شود. 
   سپرده هاي بانكي 

مقصد دوم قاب��ل پيش بين��ي در اين خصوص، 
شبكه بانكي كشور اس��ت؛جايي كه دولت قصد 
دارد تا از طريق افزايش نرخ سود بانكي، بخشي 
از اين نقدينگي ها را وارد سيستم بانكي كند تا با 
افزايش سپرده ها توان ارائه تسهيالت را افزايش 
دهد و البت��ه بانك ها نيز كه اين روزها ش��رايط 
خوبي ندارند، بتوانند از طريق جذب س��رمايه، 
كمي به اوضاع خود سر و سامان دهند،اما در اين 
خصوص مشكل بزرگ اين اس��ت كه ورود اين 
نقدينگي به داخل بانك ها و تبديل آن به سپرده 
با س��ود باال، خود عاملي براي ايج��اد نقدينگي 
مضاعف خواهد بود و مي تواند در آينده بار ديگر 

براي كشور مشكل ساز شود. 

   بازار بورس
در اين بين جذاب ترين حوزه براي ورود س��رمايه، 
مي تواند بازار بورس باشد. جايي كه اگرچه يك بازار 
مردمي نيست و افراد خاصي سعي در كسب سود 
از آن دارند، اما مطمئن تري��ن بازار براي جذب اين 
نقدينگي است. البته اين نكته را بايد گفت كه همين 
مردمي نبودن، بازار سرمايه باعث شده كه سهم اين 
بازار از ديگر رقبا در جذب نقدينگي كمتر باشد، اما 
نبايد فراموش كرد كه در هياهوي بازار ارز در اوايل 
تيرماه ركورد تاريخي ۵0 ساله رشد شاخص در بازار 
سرمايه شكست و اين ميزان رشد شاخص نشان داد 

كه بورس آمادگي جذب نقدينگي ها را دارد. 
  چرا بورس براي مردم جذاب نيست ؟

اگرچه گفته مي ش��ود در حال حاضر بيش از ۱0 
ميليون نفر در بازار س��رمايه كد معامالتي دارند 
اما اين رقم هنوز در مقايسه با ساير كشورها ناچيز 
است و البته ابهامات زياي نيز در خصوص ثبت اين 

كدهاي معامالتي فعال بودن آن مطرح است. 
در همين حال بايد گفت يكي از داليلي كه مردم 
عادي كمتر تمايل به سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
را دارند، زيان هاي گذشته آنان به دليل آشنا نبودن 
با اصول اين بازار است. از اين رو همواره در التهابات 
بازار س��رمايه شاهد اين هس��تيم كه سهامداران 
خرد كه هم��ان مردم عام هس��تند، تخصصي در 
اقتصاد ندارند، زيان مي بينند. بخشي از اين زيان به 
موضوع نبود آموزش هاي فراگير درباره بازار سرمايه 
است،  بنابراين مردمي كه بورس را نمي شناسند، 
ترجيح مي دهند سرمايه خود را وارد بازاري مانند 
طال و مسكن كنند و ريسك ركود اين بازار را هم 
مي پذيرند. بنابراين در مرحله نخس��ت، چنانچه 
دولت قصد كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت 
بازار سرمايه را دارد، بهتر است آموزش هاي عمومي 
در اين خصوص را در دستور كار خود قرار دهد. اما 
نكته مهم تر در اين خصوص عدم ماندگاري سرمايه 

در بازار سرمايه است. 
به نحوي كه اين ب��ازار را به محل گ��ذري براي 
سرمايه گذاران و س��هامداران خرد تبديل كرده 
اس��ت. بنابراين دولت بايد به فكر ايجاد ابزارهاي 
مالي جديد ب��راي نگهداري نقدينگ��ي در بازار 
سرمايه باشد. همچنين بايد اين ابزارها به گونه اي 
باشند كه تأثير مس��تقيم ورود نقدينگي به بازار 
سرمايه در توس��عه بنگاه ها به چشم بخورد. اين 
نكته نه فقط در حوزه بازار سرمايه، بلكه در حوزه 
مسكن و ساير بازار كاالهای سرمايه ای مردم نيز 
مي تواند به كمك دولت بيايد و كش��ور را از غول 

نقدينگي نجات دهد.

جوان

 قاچاق يك ميليارد ليتر سوخت 
در 3 ماه اخير

رئيس س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز اع�الم كرد ك�ه عامل 
اصلي قاچاق س�وخت تف�اوت قيم�ت داخ�ل و خ�ارج آن بوده 
اس�ت و طي س�ه ماه اخير به ي�ك ميليارد ليتر رس�يده اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، علي مؤيدي خرم آبادي در نشس��ت خبري در 
پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه ميزان و چگونگي قاچاق سوخت در 
ماه هاي گذشته چقدر بوده است،  اظهار كرد: عامل اصلي قاچاق سوخت 
تفاوت قيمت داخلي و خارجي آن اس��ت و قطعاً قاچاق سوخت جرم 
سازمان يافته است و بيشتر آنها تشكيالتي هستند و چه بسا با برخي 

دستگاه هاي دولتي هم پيوند خورده باشد.

 مراقب قدرت گيري 
طبقه »تن آساي غير مولد« باشيم     

معتقدان به تفكر بازاد آزاد بدون توجه به زمينه هاي تاريخي اقتصاد و 
سياست در ايران، يكسره در رسانه هاي وابسته به طبقه امتياز  خوار، از 
اقتصاد آزاد و كاربست تفكرات مبتني بر بازار حرف مي زنند. اقتصاددانان 
طرفدار بازار آزاد از اين ناراحت هستند كه چرا بانك مركزي در بازار ارز 
دخالت مي كند،  چرا نمي گذارد، قيمت ها آزادانه سر به فلك بگذارند و 

مانند گرگي گرسنه طبقه آسيب پذير را پاره پاره كند. 
وقتي صحبت هاي يكي از همين اقتصاددانان را كه در نقد نامه اقتصاددانان 
نهادگرا به دولت بود،  خواندم، اين سؤال برايم پيش آمد كه پيوند طرفداران 
به اصطالح بازار آزاد با طبقه رانت خواِر غيرمولد از چه جنس��ي اس��ت؛ 
طبقه اي كه تورستن وبلن، پدر مكتب نهادگرايي به خوبي رفتارشان را 
تحليل كرده و اَعمال ضد توليد آنها را در كتاب ارزشمند »طبقه تن آسا« 
به خوبي شرح داده است. دخالت گسترده دولت در جاي جاي اقتصاد اصاًل 
خوب نيست؛ اما تكرار كوركورانه نظريات فردريش فون هايك، ميلتون 
فريدمن و. . . همدردي از اقتصاد پر مش��كل ايران دوا نمي كند. طي سه 
دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تكرار واژه هاي »آزادسازي 
قيمت ها«، »مكانيسم بازار« و »خصوصي س��ازي« دولت ها را به بيراهه 
بردند و بدون توجه به زمينه هاي اجتماعي و واقعيت هاي اقتصادي موجود 

در ايران، مشاوره هاي گمراه كننده به دولت دادند. 
 حاصل سياست هاي اقتصادي مبتني بر اين مشاوره ها، تنگ تر  شدن 
معيش��ت و رفاه و امنيت ش��غلي ميليون ها انس��ان بي گناه در كشور 
بوده است گويي نس��خه هاي غربي به اقتصاد ما نمي س��ازد يا اينكه به 
جاي اجراي يك پكيج و مجموعه از اصالحات اقتصادي عده اي به شكل 
گزينشي به دنبال اجراي اصالحاتي بر اساس منفعت طلبي هاي شخصي 
و جرياني و سياسي بوده اند، به طوري كه امروز به رغم خصوصي سازي، 
 اما شاهد يك دولت حجيم و بزرگ هستيم و از طرفي در شرايطي كه 
خصوصي سازي باهدف مردمي سازي اقتصاد از طريق تقويت بخشي 
خصوصي و تعاوني به اجرا در آمد، اما ش��اهد تقويت مولودي با عنوان 
شبه دولتي ها و خصولتي ها هس��تيم كه مشخص نيست اين بخش ها 
بايد بر اساس قوانين ديوان محاس��بات عمومي فعاليت كنند و مورد 
نظارت قرار گيرند يا اينكه بر اس��اس قانون تجارت فعاليت كند، اما در 
عين حال رنگ و بوي مجموعه اي عمومي دارند با اين تفاوت كه انتفاع 

اين مجموعه ها به بخشي خاصي مي رسد. 
امروز با اجراي خصوصي سازي هاي عجيب و غريب دهه هاي گذشته 
بدون اينكه پيش از خصوصي سازي روي توانمند سازي مردم و بهبود 
فضاي كسب و كار را كار كنيم، عماًل بس��ياري از شركت ها را به ورطه 
نابودي كشيده و برخي ديگر نيز مصداق توزيع رانت به اشخاص حقيقي 
و حقوقي بوده و در مواردي نيز دولت به رغم اينكه كمترين سهام را در 
شركت ها دارد، اما چون دولت و رگالتوري عمده حوزه ها و فعاليت هاي 
اقتصادي خودش است، عماًل با كمترين سهم سكان مديريت و هدايت 
شركت ها را در اختيار دارد كه در عمل ش��اهد آشفته بازاري در حوزه 
شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و گاهي شبه دولتي و عمومي در اثر 
تعديل و خصوصي سازي هستيم و جالب آنكه ديگر مدير سياستگذار با 
رويكرد انتفاع عمومي خيلي به چشم نمي خورد و عموماً مديران به دليل 

منافع و عايد مادي در حوزه شركت داري فعاليت دارند.
از بحث دور نشويم؛ استدالل اقتصاددانان مدعي مكتب بازار آزاد كه از 
دل دانشگاه هاي اقتصادي و گاهي غير اقتصادي به نوعي با سفره رنگين 
صنايع و شركت ها به ويژه در بخش معدن، خودرو، نفت و گاز آشنايي 
دارند و پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي براي اين صنايع انجام مي دهند 
و مديراني را براي اين صنايع تربيت مي كنند، براي اثبات گزاره هاي خود 
اين است كه دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخالل 
مي كند و در نتيجه  اين دخالت، فساد، تبعيض و رانت به وجود مي آيد. 
اين استدالل را نمي توان نفي كرد،اما اين پرسش مطرح است كه چگونه 
مي توان دست دولتي را كه نفت مي فروشد و بخش عمده اي از بودجه 
كشور را از اين راه تأمين مي كند، از اقتصاد قطع كرد؟ ورود ميلياردها 
دالر درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد كشور، خواه ناخواه پاي دولت 
را به بازار و بخش هاي مختلف از جمله توليد، خدمات، رفاه اجتماعي، 
بيمه، درمان، و بازارهاي غيرمولد باز مي كند؛ بنابراين نمي توان نقش 

دولت را ناديده گرفت و خواهان حذف كامل اين نهاد از اقتصاد شد. 
اينجا اياالت متحده امريكا يا هنگ كنگ نيس��ت؛ اينجا ايران اس��ت با 
تاريخي كه در سراس��ر آن حكومت ه��ا در اقتصاد دخال��ت كرده اند و 
مناسبات پيچيده اي را در اين عرصه به وجود آورده اند. همان مجموعه 
رسانه اقتصادي كه شما هر روز و هر ماه در آن از آزادسازي قيمت ها و 
عدم دخالت دولت در اقتصاد صحب��ت مي كنيد، يارانه دولتي دريافت 
مي كند و از رانت دولتي برخوردار است و اگر نگاهي به صفحات رسانه 

بيندازيد، آگهي هاي شركت هاي دولتي را مالحظه مي كنيد. 
امروزه حتي راديكال ترين اقتصاددانان نئوليبراليسم دنيا نيز خواهان 
كناره گيري مطلق دولت از اقتصاد نيستند؛ چه بسا دولت باراك اوباما 
با مش��اوران اقتصادي خود كه پيروان سرسخت مكتب نئوليبراليسم 
بودند، با استفاده از ابزارهاي تنظيمي از بحران مالي ۲00۸ ميالدي به 
سالمت عبور كردند. اوباما، پل واكر، رئيس اسبق فدرال رزرو را به سمت 
مشاور اقتصادي خود برگزيد و پس از آن، تيموتي گيتنر، الرس سامرز، 
رئيس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابين، اريك اشميت، ويلي ديلي 
و ويليام دونالدسون نيز به تيم اقتصادي رئيس جمهوري سابق امريكا 
پيوستند. اين تيم اقتصادي كه اغلب تفكرات نئوليبراليستي داشتند و 
از طرفداران بازار آزاد محسوب مي شدند، وقتي شرايط وخيم اقتصادي 
امريكا را كه حاصل عملكرد افتضاح بازار آزاد و بانك هاي افسارگسيخته 
بود، بررس��ي كردند، چاره اي جز تنظيم و اجراي يك »بسته كينزي« 

براي عبور از بحران مالي امريكا نيافتند. 
اشاره به بحران مالي ۲00۸ امريكا از اين جهت انجام گرفت كه در دولت 
يازدهم و دوازدهم عملكرد و رفتار بانك هاي خصوصي بدهي هاي چند 
صد درصدي را به بانك مركزي پديد آورده اس��ت، به طوري كه حجم 
اين بدهي ها ه��م اكنون در كانال ۸0هزار ميلي��ارد تومان قرار دارد و 
ريش��ه رش��د پايه پولي را بايد در اين بدهي هاي بانك هاي خصوصي 
جست وجو كرد. بنابراين، بهتر است آنان كه پز تفكرات آدام اسميتي 
خود را مي دهند، كاسه داغ تر از آش نباشند؛ چراكه در شرايط كنوني 
كشور، مس��ئله مهم، دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد نيست؛ 
مسئله مهمي كه بايد اقتصاددانان به آن بپردازند، »چگونگي دخالت 
كم هزينه دولت در اقتصاد بيمار ايران« است. اين بيمار را كه طي يك 
سال گذشته به هر دليلي حالش بدتر شده است، نمي توان در دستان 
موجود درنده اي چون مكتب نئوليبرالسم رهايش كرد؛ اگرنه حالش 

بدتر مي شود و ميليون ها نفر ديگر را هم بدبخت مي كند.

مقصد بعدي نقدينگي كجاست؟

بورس، بانك ها و مسكن به دنبال جذب نقدينگي
لزوم تعريف ابزارها پولي – مالي جديد براي تعيين مسير نقدينگي

جعفر   تكبيري
   گزارش یک

در حالي ك��ه بيمه مل��ت ماه ها اس��ت به دليل 
مديريت خدم��ات مناس��بي ب��ه بيمه گذاران 
خود ارائ��ه نمي دهد و بهانه را نب��ود مديرعامل 
عنوان كرده اند،  ناگهان چند روز قبل از معرفي 
وزير جدي��د ب��ه مجلس، سرپرس��ت و معاونان 
ي��ك وزارتخان��ه س��عي در تعيين تكليف براي 
كرسي هاي شركت هاي خصوصي از جمله اين 

شركت بيمه دارند. 
شنيده ها حاكي است كه جذب مديرعامل شركت 
بيمه ملت، بر اساس فراخواني كه بدون اطالع و 
هماهنگي با ساير س��هامداران و اعضاي هيئت 
مديره، صرفاً از طريق الب��ي وزارت رفاه در حال 
وقوع اس��ت. با رفت��ن وزير كار و اجرايي ش��دن 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان و نيز نگراني 
سرپرس��ت و معاونان س��الخورده وزارت كار از 
ترس بيكار شدن، بايد نگران اين موضوع بود كه 
خداي ناكرده آنها را به سمت يك فراخوان صوري 
»انتخاب مديرعامل« و بررسي رزومه هاي ارسالي 

در يك كميته فرمايشي سوق ندهد! 
بديه��ي اس��ت اگ��ر اي��ن فرضي��ات درس��ت 
باش��د، خروجي اي��ن كميت��ه، خ��داي ناكرده 
مديرعاملي است كه مطامع اين افراد را در زمان 
بازنشستگي ش��ان فراهم مي كند تا نمايندگي و 
سهامداران و كارگران بازنشسته مشمول تأمين 
اجتماعي را،بنابراين اصلح ترين كار اين است كه 
انتخ��اب مديرعامل بع��د از روي كارآمدن وزير 
جديد باشد تا ضمن قبول مس��ئوليت انتصاب 
صورت گرفته درباره انتخاب افراد هم پاس��خگو 
باشد. ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه پس از 
فراخوان مديرعاملي اين شركت از سوي وزارت 
تعاون و نقض ماده ۱۲۴ قانون تجارت، در ليست 

نهايي تنظيم ش��ده، نش��اني از افراد صاحبنام 
كه آيين نامه ۹0 بيمه مرك��زي را پاس كرده اند 
و واجد ش��رايطند، وج��ود ندارد! و بس��ياري از 
اين واجدين ش��رايط حتي ب��ه مصاحبه دعوت 
نش��دند، اما نكت��ه جالب تر اينجاس��ت كه اين 
كميته با مسئوليت يكي از معاونان وزير رفاه و با 
مكانيسم به اصطالح شايسته ساالري براي جذب 
مديرعامل و زيرپاگذاشتن قانون تجارت، بر آن 
شد تا طي انجام مصاحبه هاي نيم ساعته با افراد 
منتخب، افرادي پر حاشيه را به عنوان گزينه هاي 
اصلي انتخاب كند. اين روش، عالوه بر انتقاداتي 
كه متوجه بدنه وزارت تعاون داشته است، بدعتي 
است كه ظاهراً نشان مي دهد جرياني قصد دارد 
با اعمال نفوذ و ورود افراد بي تجربه و فاقد سوابق 
حرفه اي و تخصصي در صنعت بيمه، اين شركت 
بيمه را كه هنوز مانند بس��ياري از شركت هاي 
زير مجموعه اين صندوق بازنشستگي، زيان ده 
نشده را با آينده اي مبهم و شرايط سخت و دشوار 

روبه رو كند. 
اما سؤال اصلي اين  است كه وقتي از اجراي اصل 
۱۴۴ قانون اساسي و واگذاري شركت ها به بخش 
خصوصي و چابك س��ازي فعاليت ه��اي دولتي 
س��خن گفته مي ش��ود، چرا يك هيئت دولتي 
متشكل از نمايندگان و پرسنل وزارت تعاون كه 
از بدنه دولت محسوب مي شوند،  مي خواهند در 
تركيب هيئت مديره يك شركت خصوصي اعمال 
نفوذ كنند؟ و چرا بايد سرپرست وزارت تعاون، 
برخالف رويه جاري، ب��راي انتخاب مديرعامل 
يك شركت بيمه اي، طرحي نو دراندازد و انتخاب 
مديرعامل بيمه ملت را بر خالف عرف و قانون، به 

فراخوان ظاهراً عمومي بسپارد؟

 فراخوان مشكوك 
براي مديريت يك بيمه قبل از روي كارآمدن وزير

    نکته

س�خنگوي كميس�يون انرژي مجلس با بيان 
اينكه براي احياي دوباره كارت هاي س�وخت 
هنوز تصميمي اتخاذ نشده است، گفت: احياي 
دوباره كارت سوخت مي تواند در جلوگيري از 
قاچاق و مصرف بي رويه س�وخت مؤثر باشد. 
اسداهلل قره خاني در مصاحبه با راديو با بيان اينكه 
احياي كارت سوخت از مدت ها قبل در رسانه ها 
مطرح شده است،  افزود: باال رفتن مصرف سوخت 
به دليل افزايش سفرهاي تابستاني نبوده است. 
وي با اش��اره به اينكه بعد از تعطيالت تابستاني 
به علت افزايش نرخ ارز قاچاقچيان به فكر قاچاق 

سوخت به كش��ورهاي همسايه شرقي و جنوبي 
افتادند،  اظهارداشت: احياي كارت هاي سوخت،  
عامل كاهنده قاچاق اين كاالي با ارزش اس��ت. 
نماينده مردم علي آباد كتول در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: طبق تبصره ۱۷ اليحه بودجه 
استفاده از كارت سوخت يا افزايش نرخ سوخت 

رأي نياورد و حذف شد. 
وي با تأكيد بر اينكه احياي دوباره كارت سوخت 
براي جلوگي��ري از قاچ��اق و مص��رف بي رويه 
سوخت نقش آفرين اس��ت، گفت: بهره گيري از 
كارت سوخت در س��ال ۸۸ به عنوان يك تجربه 

موفق بوده كه بس��تر و زمينه اس��تفاده از آن در 
جامعه فراهم شده اس��ت. قره خاني با بيان اينكه 
در حال حاضر تنها بهره گيري از كارت سوخت 
نمي تواند مصرف سوخت را كنترل كند؛ چراكه 
بايد س��وخت دو نرخي ش��ود، افزود: افرادي كه 
كارت سوخت ندارند در دو گروه جاي مي گيرند. 
وي اظهار داش��ت: گ��روه اول را كس��اني در بر 
مي گيرد كه خودروهاي آنها با حجم موتور باالي 
۲ هزار سي س��ي بوده و گروه ديگر نيز كساني را 
شامل مي شود كه طي س��ال هاي اخير خودرو 

خريداري كرده اند كه تعداد آنها هم زياد است. 

س��خنگوي كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه براي حفظ حقوق افراد 
گروه دوم بايد تمهيداتي ويژه انديش��يده شود، 
ادامه داد: براي احياي دوباره كارت هاي سوخت 

هنوز تصميمي اتخاذ نشده است. 
وي در پايان با اعالم اين مطلب كه دو ديدگاه در 
مجلس درباره اختصاص سهميه سوخت وجود 
دارد، يادآور ش��د: طبق يك ديدگاه سوخت به 
خودرو و طبق ديدگاه ديگر بايد به ش��ماره ملي 
افراد اختصاص يابد كه هنوز دراين باره تدابيري 

انديشيده نشده است.

هنوز تصميمي براي احياي كارت سوخت گرفته نشده است
   انرژی


