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 اين يك واقعيت تلخ است كه دولت در چرخه باطلي براي ايجاد اشتغال افتاده 
كه نتيجه خالص پوپوليسم سياسي به جامانده از دولت هاي قبلي در حوزه 
اقتصاد است. منظور از اين جمله به هيچ وجه مبري كردن دولت يازدهم از 
سياست هاي قبلي نيست بلكه متأس��فانه با علم به اينكه مسئله اشتغال به 
مرحله بحراني رسيده است، همچنان رويه قبلي ادامه مي يابد و اين دولت 
وارد چرخه باطلي شده كه درآمدن از آن بسيار سخت بوده و اراده اي جدي تر 
از 3/5 سال گذشته مي خواهد؛ اراده اي كه نگران از دست دادن قدرت سياسي 

نباشد و بر حركت هاي پوپوليستي سياسي در اقتصاد ادامه ندهد. 
 اما اين چرخه باطل چيست؟ 

هم اكنون گفته مي شود حدود 160 تا 180 هزار ميليارد تومان از بودجه 
عمومي فقط و فقط به حقوق ماهانه و پرداختي هاي فرعي و اصلي ماهانه 
در اين باره تخصيص مي يابد. اين رقم حدود دوسوم كل بودجه را به خود 
اختصاص مي دهد و بديهي است بقيه بودجه نيز صرف ضروريات غيرقابل 

حذفي چون بيمه، درمان و... مي شود. 
از س��وي ديگر ب��ه گفته مش��اور رئيس جمه��وري 40 درصد ش��اغالن 
دولتي، مازاد يا ضعيف هس��تند كه بخش هاي هزينه بر و هزينه س��از آن 
البد به گفته محمدعلي نجفي مش��اور رئيس جمهور ب��ا »پارتي بازي« و 
»خويشاوندساالري« و »چتربازي در حوزه مديريت« بر بدنه اقتصاد سنگين 
كشور تحميل شده است. نتيجه آن بهره وري پايين و بلعيدن بخش مهمي از 

بودجه و ناتواني در برنامه ريزي براي ايجاد شغل است. 
به اين آمارهاي اعالمي كه طي سه سال اخير اعالم شده توجه كنيد: 

- مع��اون نيروي انس��اني معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انس��اني 
رئيس جمهور چندي پي��ش گفته بود: يك ميلي��ون و 700 هزار كارمند 
بايد در دولت باشند اما در حال حاضر 2 ميليون و 300 هزار نفر در دولت 

كار مي كنند. 
- نجفي گفته بود: در يك بنگاه اقتصادي مانن��د ايران خودرو 12 هزار نفر 
نيروي انس��اني مازاد وجود دارد و شركت خودروس��ازي سايپا نيز همين 

وضعيت را دارد. 
- در صنايع فوالد نيز بنا به ادعاي مس��ئوالن اين صنعت با 200 هزار نفر 

نيروي مازاد مواجه است. 
- شهرداري تهران هم دست كمي از صنايع وابسته به دولت ندارد، سخنگوي 
شوراي اسالمي شهر تهران سال گذشته گفته بود: استخدام در شهرداري 
تهران به صالح كشور نيست چرا كه شهرداري 14 هزار نيروي مازاد دارد. 

- زنگنه وزير نفت نيز گفته بود: »م��ا 100 هزار نفر نيروي اضافه در اين 
وزارتخانه داريم.«

 اين اخبار نش��انه هاي واضحي از حجم دولت و س��نگيني آن اس��ت و به 
راحتي مي توان دريافت كه ساالنه حداقل بين 15 تا 20 هزار ميليارد تومان 
صرف نيروهاي ناكارآمدي مي ش��ود كه بهره وري بس��ياري از آنها پايين 
است )و شغل هايي مانند متصدي آسانسور و جايگزين انگشت اشاره افراد 
مراجعه كننده شده( يا در سيستم هاي اداري در عمل نقش مؤثري ندارند. 
تبعات تخصيص اين رقم بزرگ به حقوق نه تنها اين گونه در حال هزينه 
شدن است بلكه مي توانست ساالنه به جريان پيشرفت و فعاليت هاي عمراني 
تخصيص يابد و هر سال نه فقط نيروي كار مؤثر در توليد ملي را به كار بگيرد 

بلكه مسير اقتصاد را به سوي كشورهاي توسعه يافته تغيير دهد. 
به عالوه اگر به گفته اين مشاور رئيس جمهوري نيروها نه براساس پارتي بازي 
و خويشاوند س��االري و چتربازي مديريتي كه بر اساس شايسته ساالري 
جايگذاري مي شدند، اكنون بازدهي و كارايي دولت و شركت هاي دولتي به 
مراتب قابل قبول تر از وضعيت موجود بود و حداقل ضريب رضايتمندي را 

براي مراجعين ) اعم از مردم و بخش خصوصي( فراهم مي كرد. 
با اين اوصاف بازار كار در دور باطلي افتاده كه دو مؤلفه اصلي دارد و مي توان 

به طور خالصه آن را چنين نوشت: 
 بودجه و پول الزم براي ايجاد اشتغال نداريم زيرا پول زيادي براي نيروي 

مازاد و ناكارآمد مي دهيم!
در چنين شرايطي به رغم اظهارنظرهاي مشاور رئيس جمهوري و علم به 
اينكه وضعيت سيس��تم اداري ما چگونه اس��ت، صرفاً به منظور نگراني از 
مقبوليت سياس��ي از هر گونه اقدام عملي در رفع اين معضل و تخصيص 
منابع براي ايجاد شغل پرهيز مي ش��ود وكاركرد اين اظهار نظر علمي كه: 
»پارتي بازي و خويشاوندس��االري به جاي شايسته ساري در سيستم هاي 
دولتي حاكم اس��ت و 40 درصد نيروي دولت مازاد هس��تند«، تنها براي 

تخريب سياسي دولت هاي قبل استفاده مي شود!
 ادامه دارد...

مهران ابراهیمیان 

نگراني ه�ا ب�راي س�قوط قيم�ت س�هام 
بانك هاي�ي ك�ه نمادش�ان ق�رار اس�ت در 
ب�ازار س�رمايه باز ش�ود، ب�اال گرفته اس�ت. 
رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس درحالي 
بازگش�ايي نمادهاي بانك ها را در بورس برابر 
با ايجاد بحران و تعديل س�هام اين شركت ها 
عنوان كرده بود كه مديرعامل شركت بورس از 
بازگشايي اين نمادها در 10 روز آينده خبر داد.  
مدير عامل بورس تهران در پاسخ به برخي انتقادها 
نسبت به معامالت بلوكي حقوقي ها در بازار عادي 
سهام گفت: با نظر رئيس سازمان بورس و دستور 
كتبي كه به بورس تهران ارائه شده معامالت بلوكي 
از اين پس در بازار عادي بورس ممنوع خواهد بود. 
قاليباف اصل با بيان اينكه هر گونه معامله بلوكي در 
بازار اول از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اخراج 
از بازار مواجه خواهد بود، در پاسخ به اين انتقاد كه 
چرا معامالت بلوكي همواره به طور دس��توري به 
برخي حقوقي ها تكليف مي ش��ود، گفت: »بحث 
دستوري بودن و تكليف اين معامالت به حقوقي ها 
را قبول ندارم.« سخنگوي بورس تهران در پاسخ به 
اين انتقاد كه چرا 24 ساعت قبل از انتشار اطالعات 
در س��امانه كدال، همه بازيگران اصلي سهم از آن 
خبردار شده اند؟ گفت: دسترسي به اطالعات نهاني 
موضوع مهمي براي بازار سرمايه است و آن دسته 
از مديراني كه خارج از سيستم نظارتي بازار اقدام به 
انتشار اطالعات نهاني مي كنند، به كميته تخلفات 

معرفي و با آنها برخورد مي شود. استفاده نكردن از 
اطالعات نيز موضوع ديگري است كه بايد با كمك 

سهامداران آن را توسعه داد. 
در بخش ديگري از اين نشس��ت يك س��هامدار 
حقيقي با انتق��اد از عملكرد و جاي��گاه كدال در 
بازار س��رمايه خطاب به مدير عامل بورس تهران 
به گزارش ده��ي بانك ها و زيان ده ش��دن آنها در 
مجامع اش��اره كرد و اف��زود: س��هامدار در حالي 
اقدام به خريد سهام بانك ملت برخوردار از سود 
47 توماني در ابتداي سال مالي قبل كرده كه در 
گزارش هاي ش��ش ماهه و 9 ماهه نيز حسابرس 
آن را به تأييد رسانده و سود سال مالي بعد را نيز 
50 تومان به ازاي هر س��هم اعالم كرده است اما 
يك دفعه در ش��ب برگزاري مجمع و توقف نماد 
معامالتي عنوان مي ش��ود كه سود 47 توماني به 
زيان 30 توماني به ازاي هر سهم تبديل شده است. 
مطابق دستورالعمل هاي حسابداري و حسابرسي 

اين اقدام جرم بوده و تخلف است... 
قاليباف اصل مي گويد: داستان بانك ها مشابه يكديگر 
بوده و س��هامدار همواره با پذيرش ريس��ك مواجه 
است. يك شركت ممكن است به بودجه خود بنابر 
آنچه پيش بيني مي كند در پايان دوره دست نيابد. 
س��ازمان بورس تنها مرجعي اس��ت كه در موضوع 
بانك ها با وج��ود تأييد صورت هاي مالي از س��وي 
حسابرس بر سر عدم تضييع حقوق سهامداران جزء 
ايستاده و در بحث مطالبات بانك ها از دولت قرار شده 

ابتدا سازمان حسابرسي گزارش خود را اعالم و سپس 
نماد هاي معامالتي آنها بازگشايي شوند. 

بايد منتظر ماند تا اين گزارش استخراج شود كه در 
خوشبينانه ترين حالت دست كم تا 10 روز آينده 
نماد ها به تدريج براي بازگشايي آماده خواهند شد. 
قاليباف اصل در پاسخ به سؤال يك سهامدار مبني بر 
اينكه آيا قبول مي كنيد كه در ماجراي بانك ها جرم 
اتفاق افتاده گفت: مديراني كه با تأخير گزارش هاي 
خود را اعالم ي��ا اطالعات خالف واقع ب��ه بازار اعالم 
مي كنند، بر حسب واقع جرم مرتكب مي شوند و كميته 
تخلفات آنها را دنبال مي كند. در اين زمينه اتفاقاتي كه 
براي ناشر كنتور سازي رخ داده را سازمان بورس هم 
اكنون از طريق مراجع قضايي دنبال مي كند. سهامدار 
ديگري خطاب به مدير عامل بورس تهران مي گويد: 
س��هامدار نمي تواند با مراجعه به بانك مركزي اعالم 
جرم يا اش��تباهات اين نهاد را به متوليان آن متذكر 
شود. بايد هر گونه دخل و تصرف در صورت هاي مالي 
بانك ها از س��ال مالي قبل از آن اعمال مي شد و نه در 
پايان دوره مالي و زمان برگزاري مجامع. نبايد يك شبه 

استاندارد حسابداري درست كرد... 
به گفته قاليباف اصل، سازمان بورس با بانك مركزي 
مكاتبه كرده كه بايد حقوق سهامداران خرد رعايت 
شود و اين در حالي است كه رئيس جمهور نيز پيگير 
اين موضوع هس��تند. در اين زمين��ه هدف اصلي 
سازمان بورس عدم تضييع حقوق سهامداران خرد 
اس��ت. قاليباف اصل در اين زمينه گفت: از معاون 

شركت بورس خواسته ام اميدنامه بانك ها را دوباره 
بررسي كرده و تعهدات و مطالبات آنها را به ويژه از 

دولت دوباره بازبيني كنند. 
س��هامداري دوباره عن��وان مي كند: بس��ياري از 
مشكالت سهامداران را ش��ما و ساير متوليان بازار 
نمي توانند حل كنند. خواه��ش مي كنم هر آنچه 
نمي توانيد بگوييد يا انجام دهيد را در همين جلسه 
به آن اعتراف كنيد و بگوييد كه زورمان نمي رسد... 
همه اتفاقاتي كه اكنون رخ داده مربوط به گذش��ته 
است كه برخي را متوليان بورس مي توانند حل كنند 
و بخش ديگري بر عهده دولت است. در حال حاضر 
صندوق هاي با درآمد ثابت با بازدهي سود 24 درصدي 
براي سرمايه گذاران خود در حالي به نام بورس اقدام 
به جمع آوري منابع از بازار مي كنند كه يك ريال از اين 

پول ها را در بورس سرمايه گذاري نمي كنند. 
مدير عامل بورس در اين زمينه توضيح داد: به تازگي 
سازمان بورس مصوبه اي در خصوص صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت ص��ادر كرده بر اين 
مبني كه بايد حداقل 5 درص��د از منابع خود را در 
بورس س��رمايه گذاري كنند كه اي��ن منابع تا 20 
درصد نيز قابل افزايش اس��ت كه در مجموع اين 
منابع به حدود 6 هزار ميليارد تومان بالغ مي شود. 

س��خنگوي بورس تهران در پاس��خ به اعتراض 
ديگر سهامداران نسبت به عدم نظارت بر ناشران 
متخلفي همچ��ون كنتور س��ازي كه ع��الوه بر 
سهامدار توانسته س��ازمان بورس و حسابرس را 
با گزارش هاي غيرواقعي به بازي بگيرد و اينكه با 
توجه به رفتار اين ناشر در يك دهه گذشته چرا 
تاكنون از بورس اخراج نشده است، گفت: به زودي 
تابلوي جديد براي شركت هايي كه اطالعات به 
بازار نمي دهند يا ريسك افش��اي اطالعات آنها 
باالست تشكيل مي شود و اين نماد هاي معامالتي 

به آن تابلو انتقال مي يابد. 
  هزين�ه معوق�ات دود ش�ده بانك ه�ا را 

سهامدار مي دهد يا سپرده گذار ؟!
گفتني است معاونت نظارتي بانك مركزي، بانك 
مركزي را حافظ منافع سپرده گذاران بانكي معرفي 
كرده و مدعي اس��ت س��ازمان بورس اوراق بهادار 
مسئول احقاق حقوق سهامداران بانك هاي بورسي 
است، بدين ترتيب بايد ديد هزينه 100تا 200هزار 
ميلياردي مطالبات سوخت شده اي را كه بانك ها 
تا كنون از انعكاس اين مطالبات در سرفصل زيان 
صورت هاي مالي خود داري كرده اند، سپرده گذاران 

بايد پرداخت كنند يا سهامداران؟!
رقم بدهي هاي معوق بانكي مدت هاست كه 100تا 
بيش از 200هزار ميليارد تومان عنوان مي ش��ود. 
اين بدان معني است كه زنده شدن كل يا بخشي 
از اين مطالبات عماًل ديگر امكانپذير نيست و بايد 
با متوقف كردن شگرد نوسازي تسهيالت قديمي 
س��وخت ش��ده و انعكاس اين مطالبات به عنوان 
تس��هيالت جديد، اين ام��ر در صورت هاي مالي 

بانك ها به عنوان »زيان« انعكاس داده شود.

بانك ها، بورس را به چالش كشيدند
هزينه معوقات دود شده را سپرده گذاران می دهند يا سهامداران!

 سهم ويدئوها از ترافيك اينترنت 
به 80 درصد مي رسد

رئي�س س�ازمان تنظي�م مق�ررات و ارتباط�ات راديوي�ي اعالم 
ك�رد: پيش بيني ه�ا نش�ان مي ده�د تع�داد مش�تركان تلف�ن 
هم�راه در س�ال ۲0۲0 به بي�ش از 5 ميلي�ارد و 400 ميلي�ون نفر 
رس�يده و به م�وازات آن مص�رف داده نيز افزاي�ش خواهد يافت 
ت�ا آنج�ا ك�ه س�هم ويدئ�و از ترافي�ك داده دني�ا از ۶4 درصد 
در س�ال ۲014 ب�ه ۸0 درص�د در س�ال ۲01۹ خواه�د رس�يد. 
به گزارش ايسنا، علي اصغر عميديان در نشس��ت »محتوا، اقدامات و 
دستاوردها« با اشاره به اينكه همزمان با افزايش اهميت و ارزش محتوا 
رويكردهاي بين المللي نيز در اين زمينه تغيير كرده اس��ت، گفت: در 
 Sponsored data حال حاضر در حوزه هاي بين المللي دو رويكرد
يا محتوا و اطالعات حمايت ش��ده و رويك��رد Net Neutrality يا 
بي طرفي نسبت به محتوا در زمينه ارائه خدمات محتوايي وجود دارد 
كه در رويكرد اول برخي محتواهاي خاص و پر درخواس��ت از س��وي 
برخي اپراتورها ارجحيت داده شده و حمايت مي شوند و در اين رويكرد 
مشتريان مي توانند بدون استفاده از حجم ترافيك ماهانه يا با نرخ ارزانتر 

از برخي محتواها بهره مند شوند. 
وي افزود: در رويكرد دوم با همه محتواها در ش��بكه به طور يكس��ان 
برخورد مي شود و كشش مشترك نسبت به محتوا تعيين كننده است. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه در كش��ور 
ضمن تأكيد رويكرد يكس��ان به محتوا، حماي��ت از محتواي داخل و 
رويك��رد Sponsored data مورد توجه قرار گرفته اس��ت، تصريح 
كرد: موضوع محتوا در قالب شبكه ملي اطالعات در كشور دنبال شده 
اس��ت و در اين حوزه بر الزاماتي مانند توجه به رون��ق توليد محتواي 
داخل متناسب با فرهنگ، دين و آداب و سنن كشور، تفكيك ترافيك 
داخل از ترافيك بين الملل، توجه به شكل گيري صحيح زنجيره توليد 
محتوا، توجه توليدكننده محتوا و حمايت از محتواي داخل و توجه به 

مصرف كننده نهايي و تعرفه هاي ترجيحي تأكيد شده است. 
عميديان درباره اقدام��ات رگوالت��وري در حماي��ت از ارائه خدمات 
محتوايي اظهار كرد: مصوبه 237 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
و الزام به اضافه كردن حداقل يك س��وم سقف حجم ترافيك داخلي به 
سقف حجم ترافيك بين الملل تا زمان اجرايي كردن تفكيك ترافيك 
داخل از خارج، كاهش تعرفه پهناي باند اينترن��ت بين الملل و تعرفه 
انتق��ال در اليه هاي 2 و 3 به منظ��ور كاهش هزينه ه��اي اپراتور و در 
نتيجه كاهش تعرفه داده براي كاربر نهاي��ي از اقدامات حمايت گرانه 
در حوزه ارائه خدمات محتواي داخلي است كه بازنگري در اين مصوبه 
هم با هدف تغيير مدل قيمت گذاري از مبن��اي ميزان حجم ترافيك 
مصرف��ي )Usage Base( به مبناي س��رعت دسترس��ي به ش��بكه 
)Connection Base( و تعيين س��قف تعرفه براي دسترس��ي به 
بسته هاي رايج مصرفي با در نظر گرفتن حجم ترافيك داخلي دو برابر 

حجم ترافيك بين الملل يا تعرفه نصف انجام شده است. 

آماري از داخلي سازي صنايع دريايي
 داخلي سازي در صنايع دريايي 

كمتر از 30 درصد 
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: در حال حاضر 
ميزان داخلي سازي در صنايع دريايي كمتر از ۳0 درصد است كه قابل 
قبول و توجيه پذير نيست و بايد براي افزايش اين رقم تالش كنيم. 

به گزارش فارس، منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران در حاشيه سمينار آخرين دستاوردهاي طراحي و مهندسي 
در صنعت كشتي سازي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد در حال 
حاضر چه ميزان داخلي س��ازي در صنعت دريايي ص��ورت مي گيرد، 
اظهارداشت: سياست وزارت صنعت، استفاده حداكثري از توان توليد 
داخل است كه در حال حاضر بخش عمده اي از نياز صنعت دريايي از 
طريق خارج تأمين مي شود. معظمي تصريح كرد: افزايش توان داخلي 
لزوماً به سرمايه گذاري وابسته نيست بلكه بايد از پتانسيل هاي حوزه 

نيروي انساني نيز استفاده كاملي داشته باشيم. 
وي با بيان اينكه بخش طراحي در صنعت دريايي بايد فعال شود، گفت: 
ساخت تجهيزات راحت تر از فعاليت هاي نرم افزاري است به همين دليل 
در بخش نرم افزاري با مشكالتي روبه رو هستيم كه اميدواريم با ظرفيتي 

كه در مراكز علمي- پژوهشي وجود دارد، اين مشكل برطرف شود. 
--------------------------------------------------
 وزير خارجه آينده امريكا در زمان تحريم

به ايران صادرات داشته  است 
مديري�ت  در دوران  موبي�ل  اكس�ون  امريكاي�ي  ش�ركت 
رك�س تيلرس�ون، نام�زد تص�دي پس�ت وزارت ام�ور خارج�ه 
امري�كا در دول�ت ترام�پ از طري�ق يك�ي از ش�ركت هاي 
اس�ت.  داش�ته  تج�اري  هم�كاري  اي�ران  ب�ا  تابع�ه اش 
به گزارش يو اس اي تودي، اسناد ارائه شده به كميسيون بورس اوراق 
بهادار امريكا نشان مي دهد شركت امريكايي اكسون موبيل در دوران 
مديريت ركس تيلرسون، نامزد تصدي پست وزارت امور خارجه امريكا 
در دولت ترامپ از طريق يكي از شركت هاي تابعه اروپايي اش با ايران، 

سوريه و سودان همكاري تجاري داشته است. 
اين ارتباط تجاري احتماالً روز چهارش��نبه در نشست استماع سوابق 
ركس تيلرس��ون در كميته روابط خارجي سناي امريكا مطرح خواهد 
شد. بر اساس اسناد ارائه شده كه توس��ط مؤسسه تحقيقاتي امريكن 
بريج، وابسته به حزب دموكرات افشا شده، در سال هاي 2003، 2004 
و 2005 فروش هايي از سوي شركت اينفينيوم كه 50 درصد از سهام 
آن متعلق به ش��ركت اكس��ون موبيل است، به اين كش��ورها صورت 
گرفته است. مقامات اكس��ون موبيل به يو اس اي تودي گفتند كه اين 
معامالت كاماًل قانوني بوده زيرا مقر شركت اينفينيوم كه يك شركت با 
سرمايه گذاري مشترك اكسون موبيل و شل بوده، در اروپا قرار داشته و 

هيچ كارمند امريكايي اي در اين معامالت ايفاي نقش نكرده است. 
اسناد افشا شده نشان مي دهد اين شركت 53/2 ميليون دالر به ايران 

فروش داشته، 600 هزار دالر به سودان و 1/1 ميليون دالر به سوريه. 
ركس تيلرسون در اوت 2001 به س��مت معاون ارشد رئيس اكسون 
موبيل برگزيده شده و سپس در سال 2004 به سمت رئيس و مدير اين 
شركت ارتقا يافت. وزير امور خارجه آينده امريكا همچنين از اول ژانويه 

2006 به عنوان رئيس و مدير اجرايي اكسون موبيل برگزيده شد. 
ريچارد گاتمن، از مسئوالن ارشد اكسون موبيل در پاسخ به اين اتهامات 
گفت: »ارزش اين معامالت در مقايس��ه با درآمد ساالنه 371 ميليارد 

دالري شركت به هيچ وجه قابل توجه نيست.«

ترانزيت ايران ۲۷ متولي دارد 
ب�ه رغ�م موقعي�ت كم نظي�ر جغرافياي�ي اي�ران، وج�ود ۲۷ 
متول�ي در بخ�ش ترانزي�ت، ب�ه يك�ي از موان�ع ب�زرگ رون�ق 
حم�ل و نق�ل بين الملل�ي از مس�ير اي�ران تبديل ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، آمار منتشر شده از سوي گمرك نشان مي دهد از ابتداي 
س��ال تاكنون، چين بزرگ ترين تزانزيت كننده كاال از ايران بوده است 
و پس از آن امارات، تركيه و عراق قرار دارن��د. نگاهي به رقم كاالهاي 
ترانزيت شده از چين)حدود يك ميليون و 293 هزار تن( نشان مي دهد 
ترانزيت اين ميزان كاال در 10 ماهه سال جاري، رقم قابل توجهي نيست، 
ضمن اينكه مقايسه آمار ترانزيت هفت ماهه امسال)6/9 ميليون تن( 
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل)9/4 ميليون تن( هم از كاهش 26 

درصدي حكايت دارد. 
كارشناس��ان صنعت حمل و نقل معتقدند كاهش ميزان ترانزيت در 
س��ال جاري عالوه برافت حجم تجارت جهاني مي تواند به مش��كالت 
موجود در اين صنعت و حمل و نقل كاال كمك كرد؛ موضوعي كه عضو 
علي البدل هيئت رئيسه انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي هم 
به آن اشاره مي كند و مي گويد: حجم ترانزيت كاال از ايران نسبت به سال 
گذشته كاهش چشمگيري داشته است كه يكي از داليل آن را مي توان 
در قوانين گمركي كشور جست وجو كرد، اگرچه قوانيني براي ترانزيت 

كاال وجود دارد اما گمرك با بخشنامه هايي آنها را ناديده مي گيرد. 
عليرضا پاس��بان، مي گوي��د: در كش��ورهاي ديگر از جمل��ه تركيه و 
بلغارس��تان، تمام تس��هيالت الزم براي كاميون هاي ترانزيتي فراهم 
مي شود و در هيچ كشوري كاميون حامل كاال بيش از دوساعت پشت 
مرز نمي ماند. در ايران فعاليت در حوزه ترانزيت با مش��كالت بسياري 
همراه اس��ت و گاهي براي عبور كاالي ترانزيت��ي در مرز بندرعباس و 
بازرگان س��ه تا چهار روز زمان نياز اس��ت و مواردي مانند بهداشت و 

استاندارد كاالهاي عبوري مورد بررسي قرار مي گيرد. 
به گفته پاسبان، بررس��ي موارد بهداش��تي كاال قابل توجيه است اما 
پيگيري استاندارد كاالهاي ترانزيتي زمانبر بوده و انجام آن لزومي ندارد. 
از ديگر مس��ائلي كه فعاالن حوزه حمل و نقل بين المللي با آن مواجه 
هستند، افزايش قيمت هر تن كيلومتر )واحد اندازه گيري قيمت بار( 
طي يك سال گذشته است كه حدود دو برابر شده است، در سال هاي 
گذشته قيمت يك تومان سپس دو تومان و هم اكنون 15 تومان شده 
است. پاسبان به تالش كشورهاي همسايه براي كسب سهم ايران در 
تزانزيت كاال اش��اره مي كند و مي گويد: هم اكنون كشور آذربايجان از 
طريق درياي خزر به كاميون هاي تركيه اي خدمات رس��اني مي كند. 
كاميون هاي ترك از درياي خزر به گرجس��تان وارد ش��ده و از آنجا با 
كش��تي در بندر تركمن باشي پياده مي ش��وند كه اين مسير ارزان تر و 
كوتاه تر بوده و استقبال خوبي هم از آن شده است. يكي ديگر از اقدامات 
كشورهاي همسايه براي كاهش نقش ايران در ترانزيت كاال مربوط به 
تركمنستان است كه اين كشور تعرفه گمركي كاال از مرز ايران را افزايش 

داده است تا از اين طريق ميزان ترانزيت كاال از ايران افت كند.

ضعف ش�فافيت و گزارش�گري مالي در بخش 
دولت موجب شده تا عملكرد مديران در هاله اي 
از ابه�ام قرارگي�رد، در اين بين در ش�رايطي 
كه بودج�ه ش�ركت هاي دولتي و وابس�ته در 
س�ال ۹5 حدود۷00هزار ميليارد تومان است، 
درچني�ن فضايي نمي ت�وان مدي�ران كارآمد 
و ناكارآم�د را از يكديگر تميي�ز داد و گاه اين 
اوضاع ب�ه س�ود مدي�ران ناكارآم�د و به ضرر 
مدي�ران كارآم�د و خدمتگزار تمام مي ش�ود. 
برخي از مديران به دليل كارآمدي براي كش��ور 
مفيد و س��ودآور هس��تند و در مقابل نيز برخي 
مديران به دليل ناكارآمدي هزينه هاي زيادي را 
به كشور تحميل مي كنند، متأسفانه عدم شفافيت 
موجب ش��ده هويت مديران كارآمد و ناكارآمد 
براي مردم مشخص نباش��د كه اين امر بي شك 
يك جفا در حق مديراني است كه با تمام توان در 

حال خدمت هستند. 
در همين راستا مدير عامل سازمان خصوصي سازي 
با انتق��اد از بدهي هايي كه برخ��ي مديران دولتي 
در شركت هاي دولتي خلق مي كنند، تأكيد كرد: 
ش��ركتي وجود دارد كه ب��ا وجود داراي��ي 3 هزار 
ميليارد توماني اش، مديران دولتي زحمت كشيدند 
500 ميليارد تومان زيان در دامن دولت گذاشتند 
كه ما اين ش��ركت را 2هزار و 200 ميليارد تومان 

به بخش خصوصي فروختيم ك��ه واگذاري اش با 
حواشي همراه شده است. 

علي اشرف عبداهلل پوري حسيني به شكل تلويحي 
از ناكارآمدي برخي مديران انتقاد كرد و گفت: در 
بودجه 95 كشور 294 هزار ميليارد تومان بودجه 
عمومي ديده شده است. 197 هزار ميليارد تومان 
از اين مبلغ، بودجه جاري )اعتبارات حقوق و مزايا، 
يارانه هاي نقدي و...( محس��وب مي شود و برآورد 
اين است كه چيزي حدود 200 هزار ميليارد تومان 
وصول خواهد ش��د، بدين ترتيب در كشوري كه 
1/5 درصد از بودجه آن براي اعتبارات غيرجاري 
منظور مي شود، توسعه كش��ور نه قفل، بلكه رو به 

اضمحالل است. 
   بودجه ۹5

گفتني است بودجه كل كشور در سال 95 حدود 
978 هزار ميلي��ارد تومان در نظر گرفته ش��د كه 
بودجه ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسس��ات 
انتفاعي وابس��ته به دول��ت در س��ال 95 از لحاظ 
درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر682 هزار 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به قانون بودجه سال 

94 حدود 4/13 درصد افزايش داشته است. 
در واقع بودجه شركت هاي دولتي دوسوم بودجه 
كل كشور را در بر مي گيرد ولي خروجي اين بخش 
و نحوه مديريت اين ش��ركت ها، بانك ها و... براي 

مردم چندان مشخص نيس��ت و بايد فكر عاجلي 
براي شناسايي سره از ناس��ره در فضاي مديريتي 

كشور كرد. 
انتخاب مدي��ران اليق ب��راي در اختي��ار گرفتن 
مس��ئوليت هاي اجرايي كش��ور هم��واره يكي از 
دغدغه هاي مردم و مسئوالن بوده است. بحث هاي 
مربوط به اين موضوع ب��ه خصوص هنگام معرفي 
افراد براي تصدي وزارتخانه ه��ا، انتصاب معاونان 
رئيس جمهور، رؤساي ادارات، استانداران و مديران 
مياني و صدها ش��ركت دولتي و وابسته به دولت 

شدت مي گيرد. 
با اين وجود با گذشت ساليان دراز هنوز راهكارهاي 
مشخصي براي تعيين كارآمدي يا ناكارآمدي افراد 
در حوزه هاي مختلف تدوين نشده است. به عبارت 
ديگر گاهي بحث هايي كه حول و حوش صالحيت 
يا عدم صالحيت يك شخص براي در اختيار گرفتن 
يك مس��ئوليت انجام مي ش��ود حالت چانه زني و 
البي گري دارد تا اينكه بر يك منطق عقالني استوار 
باشد. در اين بين مدتي است كه مردم از ديرچه نگاه 
رس��انه ها به كارآمدي يا ناكارآمدي يك مدير پي 
مي برند كه اين نيز نمي تواند بيانگر تمام حقيقت در 

مورد يك مدير باشد. 
از سويي تجربه نشان داده است به قدرت رسيدن 
افراد فاقد صالحيت مي تواند آفت هاي زيادي را به 

دنبال داشته باشد. صدور بخشنامه هاي ناهماهنگ 
و نامربوط، انتصاب ه��اي فاميل��ي و بي برنامه در 
مجموعه، درگيري با ديگر افراد مجموعه به دليل 
اينكه آنه��ا وي را فرد تواناي��ي نمي دانند از جمله 
زيان هايي است كه انتصاب هاي نادرست به همراه 
خود دارند. همچنين يك انتصاب نادرست مي تواند 
باعث دلس��رد ش��دن افراد داخل مجموعه  ش��ود 
به طوري كه افراد احس��اس مي كنند هيچ مسير 
شناخته شده اي براي ترقي آنها به مسير هاي باالتر 
وجود ندارد و هر چقدر هم تالش كنند زحماتشان 
معيار پيشرفت ش��ان قرار نخواهد گرفت. از سوي 
ديگر ي��ك انتصاب بجا و شايس��ته مي تواند باعث 
ايجاد تحول و خدمت رساني بيشتر به مردم شود. 

براي جلوگي��ري از مضرات انتصاب ه��اي نا بجا و 
بهره گيري از فوايد اس��تفاده از افراد اليق، نياز به 
يك نظام ارزش��يابي داريم تا مديران و مسئوالن 
ما بر اس��اس توانايي ها و عملكردشان منصوب يا 
بركنار شوند. از طرفي اين نظام ارزشيابي بايد قادر 
به تعيين مدير قوي و ضعيف باشد و بتواند مديران 
را با همديگر مقايسه كرده و بهترين آنها را انتخاب 
كند. براي همين ما نيازمند يك سيستم كّمي براي 
ارزشيابي افراد هستيم. اگر بتوان عملكرد افراد را به 
صورت كمي و عددي بيان كرد مي توان به اهداف 

ذكر شده دست يافت.

اوضاع مديريت در صدها شركت دولتي و وابسته چگونه است 

مديران دولتي ضعيف و قوي قابل تشخيص نيستند

تعرفه واردات از پاكستان 100 تومان، صادرات 1000 تومان
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي گفت: براي صادرات 
هر كيلو س�يب اي�ران به پاكس�تان باي�د هزار توم�ان تعرفه 
پرداخت ش�ود، در حالي ك�ه برنج پاكس�تاني ب�راي ورود به 
ايران تعرفه 4 درص�دي دارد و حدود 100 تومان مي ش�ود كه 
مسئوالن توسعه تجارت بايد فكري به حال اين موضوع بكنند. 
به گ��زارش فارس، س��يدرضا نوراني از وضعيت س��د تعرفه اي كه 
پاكستان در برابر سيب ايران ايجاد كرده، انتقاد كرد و گفت: اكنون 
براي واردات هر كيلو س��يب از ايران به پاكس��تان 17 هزار روپيه 
معادل يك هزار تومان در هر كيلو تعرفه تعيين شده و اين مسئله 
نش��ان مي دهد ما در تجارت با پاكس��تان در جاده يك طرفه قرار 

گرفته ايم كه بايد خالف جهت آب شنا كنيم. 
وي تصريح كرد: اين در حالي اس��ت كه برنج پاكستان با تعرفه 4 

درصدي وارد كشور ما مي شود و بايد پرسيد اگر قرار است پاكستان 
برخورد اين چنيني به عنوان همس��ايه با ص��ادرات محصوالت ما 
داشته باشد، چرا بايد تعرفه محصوالت وارداتي از پاكستان اين قدر 
پايين باش��د. رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي گفت: روز 
گذشته اعالم كردند تعرفه گمركي يك كانتينر سيب كه از ايران 
به پاكستان وارد شده 20 ميليون تومان بوده است و اين صرف نظر 
از هزينه ه��اي حمل ونقل براي اين محصول اس��ت. نوراني با بيان 
اينكه پاكس��تاني ها اكنون به دنبال رايزني براي صادرات رس��مي 
نارنگي نوع كينو به ايران هس��تند، گفت: صادرات سيب در مقابل 
نارنگي پاكستاني ها با اين تعرفه امكانپذير نيست و سازمان توسعه 
تجارت كه متولي صادرات كشور اس��ت، بايد با رايزني جلوي اين 
گونه بي عدالتي ها را بگيرد. وي با انتقاد از سياس��ت افزايش تعرفه 

واردات موز به كشور و صادرات سيب در قبال آن، گفت: اين گونه 
سياستگذاري ها جواب نمي دهد، چراكه اكنون موز با دو نرخ وارد 
كشور مي شود و آنهايي كه در قبال واردات موز سيب صادر مي كنند، 
در نهايت قيمت نهايي ش��ان را با تعرفه آزاد حساب مي كنند و اين 
مصرف كننده است كه بايد در هر كيلو يك هزار تومان موز را گران تر 
بخرد، يعني مردم بايد هزينه صادرات سيب را از جيب شان بدهند. 
رئيس اتحادي��ه ملي محصوالت كش��اورزي، اي��ن را هم گفت كه 
نمي دانيم، چرا سياس��تگذاران در وزارت جهاد فقط واردات موز را 
مي بينند و دوباره براي تش��ويق به صادرات كشمش مجوز واردات 
موز مي دهند، در حالي كه اين دو محصول ربط��ي به هم ندارند و 
صادركننده كشمش اطالعاتي از واردات موز ندارد و  اي كاش به جاي 

اين گونه سياست ها تشويق هاي زيرساختي را ايجاد مي كردند.

  خبر

  گزارش  2

هادی  غالمحسینی
    گزارش  یک

مديرعامل شركت بورس: تا 10 روز ديگر نماد معامالتي بانك ها باز مي شود


