
بررسی های نشان می دهد که برخی صرافی ها، دالر را 
۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری و ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان به 
فروش می رسانند. برخی دیگر نیز دالر نمی خرند و نرخ 
فروش این ارز را ۱۲ هزار تومان اعالم کرده اند. برخی دیگر 
نیز نرخ را ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید و ۱۱ هزار و ۹۰۰ 
تومان برای فروش، برخی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید و 

۱۱ هزار و ۹۹۰ تومان برای فروش اعالم می کنند
فرارو- رئیس بانک مرکزی گفت: صادر کنندگانی که معافیت 
گرفته اند در حال عرضه ارز خود به بازار هستند. وی همچنین از ادامه 

روند کاهشی قیمت ارز خبر داد.
جلسه  حاشیه  در  همتی  عبدالناصر  فرارو،  گزارش  به 
امروز)چهارشنبه( هیات دولت اظهار کرد: عرضه ارز صادر کنندگان 
در بازار تاثیر می گذارد. من به هم وطنان توصیه کرده ام که به عنوان 
دارایی در ارز سرمایه گذاری نکنند. کسانی که سفته بازی می کنند 
ممکن است در این عرصه ضرر کنند، ولی مردم وارد این بخش 

نشوند.
وی ادامه داد: تا هر جا فعاالن بازار اراده کنند، کاهش قیمت ارز 
ادامه می یابد. امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت تعادل 
حرکت کند. کشور باید وارد رونق شود و با روند فعلی نرخ تورم و ارز، 

امیدواریم این اتفاق بیفتد.
گفتنی است، روز گذشته با ثبت سومین افت پیاپی در هفته جاری، 
دالر به زیر مرز ۱۲ هزار تومانی رفت. در چهارمین روز هفته، شاخص 
بازار ارز ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ هزار 

و ۹۵۰ تومان رسید.
به گفته فعاالن، روز سه شنبه فروشندگان همچنان دست باال را 
در بازار داشتند و حتی در مقطعی برخی از دالالن حاضر شدند ارز 
خود را زیر مرز ۱۲ هزار تومانی به فروش برسانند. به گفته شماری 
از فعاالن، رفتار بازارساز نیز در روز سه شنبه برای برخی معامله گران 
تداعی کننده آن بود که تمایلی ندارد قیمت با هیجان در مسیر نزولی 

قرار بگیرد، بلکه به دنبال افت آرام و با پشتوانه است.
این دسته از معامله گران به افت آرام قیمت دالر بر تابلوی یکی از 
صرافی های بزرگ دولتی اتکا می کردند و عنوان کردند در مقطعی 
از روز قیمت این صرافی با نرخ بازار یکسان شده بود. حال آنکه در 

روز های پیشین، قیمت این صرافی معموال از نرخ بازار کمتر بود.
در همین حال از بازار خبر می رسد دالالن نگران از افت بیشتر 
نرخ دالر باز هم سروکله شان پیدا شده است اما این بار برای فروش.

آن گونه که مهر گزارش داده است، از همین ساعات ابتدایی آغاز 
معامالت ارزی در بازار تهران، حال و هوای فردوسی با جنب و جوش 
برخی دالالن همراه شده است. به نحوی که همچون روزهای شلوغی 
که بسیاری از افراد برای معامالت سوداگرایانه در بازار ارز سری به 
میدان فردوسی می زدند و بساط خود را تا چهار راه استانبول نیز پهن 
می کردند، امروز هم چنین تحرکاتی می شود البته با دو تفاوت مهم؛ 

اول اینکه هیجان دالالن، ناشی از خوشحالی نیست و بیشتر ناشی از 
نگرانی است؛ و دوم آنکه دالالن این بار برای فروش آمده اند نه خرید. 
اگر چه نمی توان نقش سیاست گذاری ارز کشور در بازگشت 
آرامش به این بازار را نادیده گرفت اما از یک جایی به بعد دیگر 
این دالالن و معامله گران هستند که با دنده معکوس در بازار ارز 
شرایط را به نحوی پیش می برند که تقاضا روز به روز به عرضه 
نزدیک تر شده و نرخ به سمت منطقی تری پیش برود به نحوی 
که اکنون عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است و برخی صرافان حتی 
خرید ارز از مردم هم انجام نمی دهند. دالالنی هم که در این 
فضا به معامله می پردازند چشم انداز روشنی از خریدها ندارند 
و بیشتر تأمین کننده تقاضا هستند؛ حال آنکه حتی در مواردی 
مجبور می شوند نرخی ارزان تر از صرافی ها را به مشتری ارائه 

دهند تا بلکه کسب و کارشان زنده بماند.
در این میان بانک مرکزی هم اعالم کرده که هر گونه خرید و 
فروش ارز خارج از سنا و صرافی های مجاز، غیرقانونی بوده و به 
منزله قاچاق به حساب می آید. همین موضع، در کنار منطقی شدن 
نرخ در صرافی ها مردم را به سمت خریدهای رسمی سوق داده 
است. امروز در جریان معامالت بازار آزاد، نرخ نسبت به دیروز باز 

هم کاهش داشته است و در کف قیمتی ۱۱  هزار و ۸۰۰ تومانی 
معامله می شود.

اگرچه فعاالن بازار بر این باور هستند که در ساعات آینده نرخ 
باز هم کاهش می یابد. اما نکته حائز اهمیت در این میان پاساژ 
افشار است. همان پاساژ معروفی که نرخ های سوداگرایانه اگر از 
داخل آن بیرون نمی آمد اما میدانگاه روبرویش جوالنگاهی برای 
دالالن شده بود اما اکنون این منطقه سوت و کورترین منطقه در بازار 
فردوسی تهران است. معامله ای در آن صورت نمی گیرد و نیروی 
انتظامی با پارچه نوشته ای دورتادور این میدانگاه را محصور کرده 

است؛ یعنی دیگر جایی برای دالالن نیست.
در این پارچه نوشته عنوان شده است:

بدین وسیله به اطالع کلیه هموطنان گرامی می رساند به منظور 
صیانت از منافع ملی، حسب االمر مراجع ذیصالح، طرح برخورد 
جدی با اخاللگران نظام ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است. 
از این رو براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، انجام هر گونه 
خرید، فروش و حواله ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز 
بانک مرکزی تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده با مرتکبین 

براساس قانون، رفتار خواهد شد.

دادستانی تهران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بانک 
مرکزی ج. ا.ا

بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که کرکره های تمامی 
مغازه های پاساژ افشار پائین کشیده شده  است و هیچ یک از صرافی 
ها مشغول به کار نیستند و پاساژ به حالت تعطیل درآمده است؛ 
البته چند دستگاه موتورسیکلت و تعدادی از افراد در محوطه آن به 

چشم می خورند. 
بررسی های نشان می دهد که برخی صرافی ها، دالر را ۱۱ هزار و 
۷۰۰ تومان خریداری و ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش می رسانند. 
برخی دیگر نیز دالر نمی خرند و نرخ فروش این ارز را ۱۲ هزار تومان 
اعالم کرده اند. برخی دیگر نیز نرخ را ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای 
خرید و ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش، برخی ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان برای خرید و ۱۱ هزار و ۹۹۰ تومان برای فروش اعالم می 
کنند. در این میان نرخ خرید برخی صرافی ها برای دالر ۱۱ هزار و 
۸۰۰ و برای فروش ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان است. در یک مورد نادر 
یک صرافی دالر را ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان از مردم می خرد و ۱۲ هزار 
تومان به مردم می فروشد اما دربیشتر صرافی ها یورو ۱۳ هزار و ۸۰۰ 

تومان خریداری شده و ۱۳ هزار و ۹۲۰ تومان به فروش می رسد.

اقتصادی 5

بانک پاسارگاد اعالم کرد

به برداشت شبانه از حساب بانک ها معترضیم
 بدهی بانک پاسارگاد به بانک مرکزی ج.ا.ایران، بابت برداشت های شبانه 
و بدون مجوز از حساب بانک ها، تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز در 

تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱3۹۰ است.
  با هدف اعالم افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری 
غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵، بانک پاسارگاد در واکنش به 

آن اعالم کرد که این بانک هیچگونه بدهی به بانک مرکزی ندارد.
اطالعیه بانک پاسارگاد به شرح زیر است:

بر  مبنی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  گذشته  روز  اطالعیه  دنبال  به 
بانک های  بانک ها پیرو درج خبری تحت عنوان »اعالم اسامی  اعالم اسامی 
اوراق  با صدور  بانک مرکزی مشمول تسویه  به  فاقد بدهی  و  دارای بدهی 
تسویه خزانه« در رسانه های مختلف، به آگاهی می رساند در خصوص بدهی 
بابت  مذکور  مبلغ  ایران،  اسالمی  جمهوری  بانک مرکزی  به  بانک پاسارگاد 
برداشت های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی ج.ا.ا از حساب بانک ها، 

تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۰ است.

نهمین نمایشگاه صنعت هوایی با حمایت بانک 
گردشگری در کیش افتتاح شد

بانک گردشگری  با حمایت  نمایشگاه صنعت هوایی در کیش  نهمین 
افتتاح شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری بانک گردشگری با هدف حمایت 
از صنایع هوایی یکی از مهمترین مولفه های صنعت گردشگری حامی این 
نمایشگاه شده است . این گزارش حاکی است: حمل و نقل هوایی یکی از 
مهمترین ابزارهای توسعه گردشگری به شمار می آید و رشد و توسعه آن از 
دالیل توسعه گردشگری به حساب می آید بانک گردشگری نیز با هدف رشد 
این صنعت به حمایت از این نمایشگاه اقدام کرده است. مرتضی بانک دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: نظام حمل و 
نقل هوانوردی، نیروی محرکه و موتور توسعه متوازن کشورها تلقی می شود. 
به نحوی که این نوع صنعت با شرایط توسعه یافتگی کشورها رابطه مستقیم 
داشته و در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باالتر، امنیت و عدالت اجتماعی 
موثر است. به طوریکه ساالنه ۴.۴ میلیارد نفر از طریق حمل و نقل هوایی 

جابه جا می شوند.

مدیر مالی شرکت بیمه نوین تصریح کرد

عدم تغییر در صورت های مالی بیمه نوین با ادامه 
ثبات بازار ارز

ریال  میلیون   ۱۲۰.۰۲۲ مبلغ  جاری،  سال  نخست  ماهه  شش  سود  از 
حاصل تسعیر ارز و مطابق نرخ مندرج در سامانه نیما است.

شقایق دیلمی پور،مدیر امور مالی بیمه نوین با اعالم مطلب گفت :با ادامه 
وضعیت فعلی و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز، تغییر خاصی را در صورت های 

مالی شرکت ها از جمله بیمه نوین نمی توان پیش بینی کرد.
مدیر امور مالی  شرکت بیمه نوین بخشی از سود شناسایی شده در صورت 
های مالی شش ماهه این شرکت را حاصل تسعیر ارز دانست و گفت: از سود 
شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۲۰.۰۲۲ میلیون ریال حاصل تسعیر 

ارز و مطابق نرخ مندرج در سامانه نیما است.

 در روستای فندخت شهرستان قاینات 

مدرسه شهدای بانک رفاه افتتاح شد
مدرسه شهدای بانک رفاه کارگران روستای فندخت از توابع شهرستان 

قاینات در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.
  مدرسه شهدای بانک رفاه در زمینی به مساحت بیش از ۳۰۰۰ متر مربع 
با زیربنای ۲۹۳ متر مربع به منظور تحصیل 6۲ دانش  در چهار کالس و 
آموز دختر مقطع متوسطه دوم در چارچوب ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و در ادامه پروژه ساخت مدرسه در مناطق محروم از سوی این بانک ساخته 

شده است.

مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا شد
مسعود بادین به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه 

آسیا انتخاب شد.
از روابط عمومی بیمه آسیا، هیأت مدیره بیمه  ابتکار به نقل  به گزارش 
آسیا به اتفاق آرا مسعود بادین، عضو هیأت مدیره و معاون فنی بیمه های 
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه آسیا  اموال را به عنوان 
انتخاب کرد. بنابر این گزارش،در جلسه هیأت مدیره بیمه آسیا که با حضور 
فضل  معظمی، رئیس هیأت مدیره، بهروز ناظمی ، محمدرضا عربی مزرعه-

شاهی و مهدی شریفی اعضای هیأت مدیره برگزار شد، مسعود بادین نماینده 
نایب  به عنوان  شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در هیأت مدیره 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه آسیا انتخاب و معرفی شد. این 
گزارش می افزاید،مسعود بادین، دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته بیمه 
دانشکده علوم اقتصادی و مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی و 
بیمه دانشگاه آزاد اسالمی تهران،  تصدی پست  های مختلف در استان  های 
آذربایجان شرقی، تهران ، اصفهان و همچنین سرپرستی منطقه آذربایجان 
بویراحمد، بوشهر، ریاست شورای فنی و مشاورت  غربی،فارس،کهگیلویه و 

عالی مدیرعامل بیمه آسیا را در پیشینه فعالیت خود دارد.

مدیرعامل سایپایدک:

باید اقتصاد مقاومتی را به فرهنگ سازمانی تبدیل 
کنیم

مدیرعامل سایپایدک ضمن تبریک والدت پیامبر رحمت و مهربانی )هفته 
وحدت( و تقارن آن با هفته بسیج، گفت: حضرت محمد)ص( رحمه للعاملین 

است و چشم امید ما در روز قیامت به کرامت و رحمت ایشان است.
 به گزارش روابط عمومی سایپایدك، بهزاد پناهی با بیان این مطلب افزود: 
افتخار  اسالمی  میهن  از  دفاع  در  كه  است  مردانی  دالور  یادآور  هفته  این 
آفریدند و با ایمان، شجاعت و بصیرت از كیان اسالمی صیانت می كنند. وی 
افزود: تمامی موفقیت ها و پیشرفت های كشور مرهون بسیجیانی است كه با 
همه وجود در خدمت نظام اسالمی هستند و اكنون نیز با تمام توان خود در 
راستای اقتصاد مقاومتی برای دفاع و پیشرفت كشور از هیچ كوششی دریغ 
نمی كنند، لذا باید سعی كنیم تا این رویكرد جدید اقتصادی یعنی اقتصاد 

مقاومتی را تبدیل به فرهنگ سازمانی کنیم.

پنجشنبه / ۸ آذر ۱3۹۷ / شماره ۲۸۹

بیمه مرکزی دستورالعمل افشای اطالعات را اصالح کرد
بیمه مرکزی در نامه ای جدید به بازرس قانونی شرکت های بیمه دستور قبلی را اصالح و تاکید کرد کلیه موارد عدم رعایت قوانین بیمه ای برای همه ذی نفعان افشا شود. هفته گذشته نامه ای از سوی بیمه مرکزی ابالغ شد با این مضمون: در 

راستای سیاست های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران منبعد موارد عدم رعایت مقررات بیمه ای در بند های بازرسی گزارش حسابرسی صورت های مالی درج نگردیده و موارد مذکور به صورت کامل طی نامه ای جداگانه به همراه یک نسخه از 
صورت های مالی حسابرسی شده قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه و همچنین یک نسخه از نامه مدیریت هر شرکت بیمه پس از تهیه برای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال شود.

رئیس بانک مرکزی:

 دالر پایین تر می آید، مردم وارد بازار نشوند
اخبار

نرخ ارز با خالی شدن هیجان بازار نزولی شده است

شیب مالیم سقوط بعد از تب تند صعود
این روزها آرامش نسبی در بازار ارز حاکم است. دالر به کانال ۱۱ هزار تومان 
وارد شده و آنچه را که در این بین بیش از هر چیز دیگری شاهدش هستیم 
ناتوانی دالالن در ایجاد تنش در بازار ارز است. عقب نشینی دالالن تا جایی 
ادامه دارد که برخی از آنان حاضر شدند دالرهای خود را زیر ۱۲ هزار تومان 
به فروش برسانند. عالوه بر کاهش قیمت ارز، نبودن تقاضا دلیلی برای کوتاه 

کردن دست دالالن از بازار ارز شد.
نرخ دالر روند کاهشی را در پیش گرفته و همین امر برخی از دارندگان ارز را هراسان 
کرده است. ترس کاهش بیشتر نرخ ارز در روزهای آینده دارندگان ارز را مجبور کرده 
که برای عرضه ارز خود راهی بازار شوند و در این شرایط است که عرضه از تقاضا 
پیشی می گیرد. به گفته برخی از کارشناسان و فعاالن بازار، عرضه ارز به شکل های 
مختلف باعث شده که عرصه بر دالالن تنگ شود و فعالیت  آن ها را محدود کند و 
در مقابل بازار شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز شود. به گفته همتی، رئیس بانک 
مرکزی، صادر کنندگانی که معافیت گرفته اند در حال عرضه ارز خود به بازار هستند 
و کاهش قیمت ادامه می یابد اما مسئله اینجاست در شرایطی که پیش بینی بازار کار 
آسانی نبود، علت اصلی و اقتصادی این کاهش قیمت چیست؟ آلبرت بغزیان، استاد 
اقتصاد دانشگاه در این باره به »ابتکار« گفت: دو عامل اساسی باعث کاهش نرخ دالر 
شد. اولین عامل بحث تزریق ارز توسط بانک مرکزی و مدیریت آن است. بانک مرکزی 
با توجه به توزیعی که بین صرافی های خودش انجام داده در واقع نرخ را کاهش داد. در 
این میان هم خود بانک مرکزی نرخ واقعی را اعالم می کند. دومین عامل را می توانیم 

ریسکی بودن بازار بدانیم.
 زمانی انتظار می رود که قیمت ارز افزایش پیدا کند، اما بر خالف انتظار به جای 
اینکه افزایش داشته باشیم با کاهش روبه رو می شویم و برعکس، این مسائل ریسک 
در این بازار ارز را باال برده و متقاضیان دیگر مایل نیستند در این بازار به سوداگری 
بپردازند و با سرمایه خود بازی کنند. به همین دلیل کاهش تقاضا و از طرفی دیگر 

افزایش عرضه ارز باعث کاهش نرخ شد. 
وی افزود: در این میان نکته جالبی وجود دارد و آن هم بحث ارزهای مسافرتی است. 

ارز مسافرتی نسبت به ارز آزاد گران تر است و این مسئله جای تامل دارد که دلیل این 
قضیه از چه چیزی می تواند باشد. 

بغزیان با اشاره به فعالیت دالالن اظهار کرد: دالالن با دست به دست کردن ارز، 
توانایی این را دارند که نوسان ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت شوند. البته این شرایط 
نیازمند این است که فرض کنیم بانک مرکزی دخالت و کنترل نداشته باشد و آن 
عرضه محدود دست به دست بچرخد و عده ای که فروشنده بودند خریدار باشند و 
در مقابل خریداران در قالب فروشنده ظاهر شوند اما زمانی که نظارت و کنترل از 
سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد فعالیت دالالن به طور طبیعی محدود خواهد 
شد. همین نبود کنترل بود که دالر ۴ هزار تومانی را به ۱۸ هزار تومان رساند و از آن 
به بعد دوباره روند نزولی قیمت را در پیش گرفت تا به زیر ۱۲ هزار تومان رسید. در 
حال حاضر ما سوداگری صراف ها هم نداریم و ارز بیشتری در بازار وجود دارد. ولی 
همان طور که گفتم اگر بانک مرکزی دخالت و مدیریتش را از بازار بردارد، ارزش ارز 

دوباره درگیر تنش می شود و افزایش قیمت را خواهیم داشت.
بغزیان، در حال حاضر بازار ارز را خالی از هیجان دید و گفت: هیجانی بودن قیمت 
در بازار ارز خوابیده است، اما این دلیل نمی شود که گمان کنیم این وضعیت پایدار 
خواهد بود و طبیعی است که اگر مدیریت نداشته باشیم دوباره وضعیت درگیر تنش 
شود. در این شرایط می بینیم درصورت کاهش قیمت دالر، قیمت اجناس تغییری 
نکرده و این نشان می دهد که جامعه، پایداری و یا تداوم این کاهش قیمت را باور 

نکرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران از منطقی بودن قیمت ارز گفت: قیمت منطقی از 
دید کارشناسان اقتصادی با کسبه، دالل ها و تولیدکنندگان تفاوت دارد. اما من در 
این باره معتقدم قیمت منطقی، قیمتی است که بتواند اشتغال کشور، تولید ملی، 
رشد اقتصادی و قیمت ها را در سطح مطلوب قرار دهد. مسلما نرخ منطقی در 
شرایط کنونی ۴،۱۱و ۱6 هزار تومانی نیست. به دست آوردن نرخ واقعی نیازمند 
مطالعه دقیق و کاربردی است و اینکه به عنوان مثال من بگویم نرخ واقعی باید ۸ 
هزار تومان باشد تنها یک عدد گفتم و همان طور که قبال به آن اشاره کردم این 

کار به مطالعه نیاز دارد، مطالعه ای که خیلی هم زمان بر نیست. ما نیازمند دیتا و 
آماری هستیم که قابل اتکا باشد تا نرخ واقعی و منطقی را از آن استخراج کنیم. 
این تصور کامال اشتباه است که ارز وقتی در روند نزولی باشد، بر روی هر قیمتی 
قرار بگیرد، نرخ  مطلوب و واقعی آن جاست. من معتقدم کارشناسان هرگز نباید 
بگویند که نرخ ارز باید شناور باشد. برای سامان دادن اوضاع باید مدیریت وجود 
داشته باشد و به عنوان مثال اگر بانک مرکزی حس کند که نرخ ارز باید در مرز 
۱۰ یا ۱۱ هزار تومان باشد همان را واقعی بدانیم. در این شرایط است که باعث 
رشد می شود و ثبات در قیمت ها را برقرار می کند. این یک مدیریت کامل است 

همان گونه که اروپا و آمریکا چنین مدیریتی دارند.

با شعار  شکل گیری اعتراضات کارگران شرکت هایی که 
افزایش بهره وری به بخش خصوصی واگذار شدند باعث 
شده بار دیگر توجه ها به سمت مساله خصوصی سازی و 
نحوه انجام آن جلب شود؛ خصوصی سازی که به اعتقاد 

یک اقتصاددان کمتر از ۱۵ درصد از آن واقعی بوده است.
به گزارش ایسنا، روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی از ۱۳۸۴ و به منظور تحقق رشد اقتصادی کلید خورد. 
امری که به نظر می رسد بعد از ۱۳ سال از شروع آن، با معضالتی 
جدی مواجه شده و به اهداف مورد نظر نرسیده است. بسیاری از 
شرکت هایی که قبال دولتی بودند و شاید روزگار بدی هم نداشتند 
حاال بعد از خصوصی سازی، ورشکسته شده اند یا صرفا به ابزاری 
برای گرفتن وام از بانک های دولتی بدل شده اند. در این رابطه 
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره 
به سیاست های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ توسط رهبر 
معظم انقالب ابالغ شد، اظهار کرد: هدف این سیاست ها ایجاد 
رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و رقابت پذیری بیشتر در اقتصاد و 
قرار بود دولت در پنج بند: بزرگ نشدن دولت، توسعه تعاونی ها، 

توانمندسازی  خصوصی،  بخش  به  دولتی  بخش های  واگذاری 
بخش خصوصی، جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد. این 
در حالی است که این سیاست ها قرار بود به تعبیر رهبر معظم 
انقالب یک انقالب اقتصادی باشد اما متاسفانه هم در دولت های 

نهم و دهم و تاحدودی در دولت های یازدهم و دوازدهم به بدترین 
نحو ممکن اجرا شد. او با بیان اینکه قرار بود بنگاه هایی که واگذار 
می شوند قبل و بعد از واگذاری ها ابتدا توانمندسازی شوند، گفت: 
قرار شد بخشی از درآمدهایی که از محل خصوصی سازی کسر 
می شود صرف توانمندسازی آن ها شود. از سوی دیگر باید اهلیت 
واگذاری ها اثبات می شد که در این بخش هم بسیار ضعیف عمل 
شد. این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از واگذاری ها در راستای 
رفع دیون دولتی بود، گفت: چون دولت برخی بدهی ها را سعی 
کرد با واگذاری بنگاه ها رفع کند، مثال وزارت دفاع در این میان 
صاحب بنگاه های پتروشیمی شد که این مساله و مسائل مشابه آن 

باعث آشفتگی در نظام اقتصادی شد.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه در واگذاری ها در ایران به اصل 
اهلیت توجه نشد، ادامه داد: بسیاری از موسساتی که شرکت های 
از  دولتی را خریداری می کردند خودشان هم مشکل داشتند. 
سوی دیگر بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شدند 
توانمندسازی شان مورد توجه قرار نمی گرفت. بسیاری از موسساتی 
که به نام بخش خصوصی شرکت های دولتی را تحویل می گرفتند 

موسسات عمومی غیردولتی بودند یا شبه دولتی ها یا اصطالحا 
خصولتی ها بودند. آن ۱۵ درصد هم که به بخش خصوصی واقعی 

منتقل می شد عمال به بدترین بنگاه های خصوصی منتقل شد.
او با بیان اینکه نتوانستیم به بهبود رقابت پذیری در فضای اقتصاد 
کمکی کنیم، ادامه داد: اینکه شرکت های خصوصی اجازه اصالح 
ساختار یا تعدیل نیرو در شرکت های تحویل گرفته را نداشتند هم 

خود باعث ایجاد مشکالتی برای آن موسسات شد.
شقاقی شهری با بیان اینکه خصوصی سازی در بورس بدترین 
نوع خصوصی سازی است، گفت: نهاد خصوصی سازی باید قدرت 
زیادی داشته باشد تا بتواند با شرکت های مختلف مذاکره کند. 
در آلمان سازمانی که خصوصی سازی را به عهده داشت سازمانی 
مقتدر با اختیارات کافی بود. در کشور ما بعد از حدود ۱۳ سال از 
آنچه به عنوان خصوصی سازی می گذرد حاال شرکت های دولتی 
وضعیت بهتری از شرکت های خصوصی شده دارند. شقاقی شهری 
همچنین در پایان با اشاره به سازوکار مبهم سهام عدالت گفت: 
تحت عنوان خصوصی سازی به ۴۹ میلیون نفر برگه هایی داده شد 

که اساساً معلوم نیست چه چیزی هست و به چه کاری می آید.

یک اقتصاددان:

کمتر از ۱۵ درصد واگذاری ها نصیب بخش خصوصی واقعی شد


