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تنخواه  ۱۰هزارمیلیاردی بودجه تا
پایان بهمن  ۹۶تسویه نشد
 بدهی دولت به بانک مرکــزی در پایان بهمنماه
ســال  ۹۶به  ۳۷هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان رســیده
اســت که نسبت به اسفندماه ســال  ۹۵به میزان ۱۰
هزار و  ۴۲۰میلیارد تومان رشــد نشــان میدهد .به
گزارش فارس ،بر اســاس ارقام خالصــه داراییها و
بدهیهای بانک مرکزی در پایان بهمنماه ســال ،۹۶
میزان دارایی خارجی بانک مرکزی  ۳۹۶هزار و ۳۲۰
میلیارد تومان محاســبه شــده اســت .میزان بدهی
بخش دولتی به بانک مرکزی  ۶۳هزار و  ۶۸۰میلیارد
تومان بوده که ســهم دولت از این بدهیها  ۳۷هزار
و  ۸۰۰میلیارد تومان و ســهم شرکتها و مؤسسات
دولتــی  ۲۵هزار و  ۸۸۰میلیارد تومان اســت .بدهی
دولت به بانک مرکزی در  ۱۱ماهه منتهی به بهمنماه
امســال  ۳۸٫۱درصد افزایش و بدهی شــرکتهای
دولتی  ۱۴٫۴درصد کاهش داشــته اســت .دولت بر
اساس قانون محاســبات عمومی اجازه دارد معادل
سه درصد از منابع بودجه عمومی را از بانک مرکزی
تنخواه دریافت کرده و تا پایان همان سال تسویه کند،
اما این اتفاق تا پایان یازدهمین ماه ســال مالی دولت
انجام نشده است .در سالهای  ۹۲تا  ۹۵هم هر سال
بخشی از تنخواه بودجه تســویه نشده که بهروشنی
مغایر با قانون محاســبات عمومی اســت .همچنین
بدهی بانکها بــه بانک مرکزی در پایان بهمنماه به
 ۱۱۶هزار و  ۷۱۰میلیارد تومان رســیده که نســبت به
اسفندماه ســال  ۹۵به میزان  ۱۷٫۱درصد و  ۱۲ماهه
منتهی به بهمنماه  ۱٫۱درصد رشــد داشــته اســت.
رشــد اندک بدهــی بانکها در یک ســال منتهی به
بهمنماه امســال با توجه به رشد نامتقارن بدهیها
قابلتأمل است ،چراکه در این مدت بدهی بانکهای
تجاری دولتی با  ۷۱٫۹درصد کاهش ،چهارهزارو ۱۳۰
میلیارد تومــان و بانکهای تخصصــی با افت ۲۶٫۱
درصدی  ۴۴هــزار و  ۵۲۰میلیارد تومان درج شــده
است ،بنابراین در سال جاری بدهی بانکهای دولتی
کاهش قابلتوجهی داشته است ،اما بدهی بانکهای
غیردولتی و مؤسســات اعتباری با  ۶۷٫۹درصد رشد،
 ۶۸هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان شده است.

سیف :دالر  ۴۲۰۰تومانی بیش از
 ۵یا  ۶درصد نوسان نمیکند
 رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیان اینکــه نرخ
چهارهزار و  ۲۰۰تومان برای دالر ثابت نخواهد بود و
بر اساس مدیریت شناورشده با متغیرهای اقتصادی
تغییر خواهد کرد ،گفت :البته این تغییرات زیاد نبوده
و در حد پنج یا شــش درصد خواهد بود .به گزارش
تسنیم ،ولیاله ســیف پس از جلسه ستاد اقتصادی
دولــت با بیــان اینکه در نــگاه کلی سیاســتهای
جدید ارزی دولت بســیار دقیق طراحی و متناسب با
فضای اقتصادی کشــور و عرصه بینالمللی اجرائی
شــده اســت ،گفت :این طرح در همین مدت کم نیز
اثربخشی خود را نشان داده ،البته در برخی زمینهها
هنوز ابهاماتی وجود دارد که به این معنا نیســت که
در مدل دیده نشــده باشد .وی افزود :به همین علت
یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشــکیل شده تا با
رصــد مداوم بازار ،ابهامات و مشــکالت این طرح را
رصد و حل کند.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

سوداگری؛ پاشنهآشیل ارز
دســتاندازی کالن به این منابع ارزشــمند از
طریق تســهیالت بانکی ،واردات ،قاچاق و مسکن
به راحتی امکانپذیر است.
 -۲تــا پیش از تأســیس بانکهای خصوصی،
دولت بزرگترین عامل بدحســابی و افزایش پایه
پولــی بر اثر هزینهکــرد درآمدهای نفتی و ســایر
اضافهبرداشتها بود.
 -۳پــس از تأســیس بانکهــای خصوصی،
گروههای بدحســاب دیگری نیز بــه اقتصاد ایران
ورود پیدا کردند که بهجای انجام عملیات بانکی،
با استفاده از ســپردههای مردم در بانکها شروع
به فعالیتهای اقتصادی پرســود و واســطهگری
کردند.
 -۴تسهیالتی که از سوی این بانکها پرداخت
شد ،عمدتا در ساختوساز ،خریدوفروش امالک و
فعالیتهای سوداگرانه مصرف شده و در بسیاری
از موارد ،بازپرداخت نمیشود.
 -۵آخرین حلقه این سیکل ،نقدکردن داراییها
و خریــد ارز یارانهای بانــک مرکزی و خروج آن از
کشور است .بدیهی است اگر مدیریت کشور دافع
ســرمایه نبود ،این نگاه ســوداگرانه و کوتاهمدت
به اقتصاد وجود نداشــت و در نتیجه ســناریوی
تکراری و کشــدار خروج بیحساب و یکطرفه ارز
از کشور حادث نمیشد.
ضعــف و نابلــدی مدیــران اقتصادی کشــور
و نبــود نــوآوری و خالقیت در جذب ســرمایه و
جســارت کافی نداشتن صاحبان پول و سرمایه در
سرمایهگذاری ،پاشنه آشیل بازار ارز شده است.
راهکارهــای برونرفــت از وضعیــت موجود
نیز مشــخص و در دسترس اســت ،اما اینکه چرا
ارادهای بــرای انجام آن نیســت و چــرا همچنان
بر نبود شــفافیت و تعارفات رایــج در مواجهه با
نوســانات قیمت ارز اصرار میشود ،سؤالی است
که پاسخی برای آن یافت نمیشود!.
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دفتر جرائم سازمانیافته گمرک

ورود  ۶هزار خودروی ممنوعه به کشور
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو :به ما هم پیشنهاد داده بودند
شرق :باالخره زمزمهها رنگ واقعیت گرفت و دفتر جرائم
سازمانیافته گمرک ایران در ابالغیه به گمرکات اجرائی
اعالم کرد شــشهزارو  ۴۸۱خــودروی وارداتی به دلیل
اســتفاده از ثبت ســفارشهای جعلی ،قاچاق هستند.
این خبر از آن جهت مهم اســت که ســریال باز و بست
سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت و عزا و
عروسی پیاپی واردکنندگان خودرو در سال گذشته یکی از
پرحاشیهترین جریانهای خبری سال  ۹۶بود .ازدیگرسو،
ثبت سفارش و واردات این تعداد خودرو در روزهایی که
ســایت ثبت سفارش بسته بوده اســت ،در حالی اتفاق
افتاده که مهدی دادفر ،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
در گفتوگو با »شــرق« روایت جالبی از پیشنهاد برخی
مراجعهکننــدگان به این انجمن برای ثبت ســفارش در
ازای دریافت پول ارائه میدهد.
سفارشهای کامال سفارشی
آنچنان که دفتر جرائم سازمانیافته گمرک میگوید
ششهزارو  ۴۸۱خودروی وارداتی از تاریخ  ۲۸تیر ۱۳۹۶
تا  ۹دی  ۱۳۹۶ثبت سفارش شدهاند و این در حالی است
که از  ۱۲دی  ۱۳۹۵با دســتور ویژه دولت واردات خودرو
توســط افراد غیــر از نمایندگی مجــاز )گریمارکتها(
ممنوع شــده و از  ۲۸تیر  ۱۳۹۶هم سایت ثبت سفارش
خودرو برای همه واردکنندگان مسدود شده است .طبق
این گزارش این خودروها برای ورود به گمرکات بوشــهر،
غرب تهران ،بنــدر لنگه ،باهنر ،رجایی ،قــم ،گناوه ،بندر
انزلی ،خرمشهر ،البرز ،قشم و شیراز ثبت سفارش شدهاند
که اکثر آنها نیز از خط گمرک به ســالمتی گذشته و وارد
خیابانها شــدهاند .در شــرایطی که مسدودشدن سایت
سفارش در تیر ماه برخی واردکنندگان را راهی بیمارستان
و برخی دیگر را راهی زندان کرد ،ورود بیش از شش هزار
خودرو به کمک همان ســایتی که به روی واردکنندگان
رسمی بسته بود ،شگفتانگیز است .واردکنندگانی که با
پیشنهاد ثبت سفارش خودرو نیز در همان زمان در ازای
پرداخت مبالغی روبهرو بودهاند و به نظر میرسد برخی
از آنها چنین مبلغی را نیز پرداخت کردهاند.
پیشنهاد برای سفارش ویژه
مهدی دادفــر ،دبیر انجمــن واردکننــدگان خودرو
درهمینباره به »شــرق« میگوید :در همان روزهایی که

ســایت ثبت ســفارش بســته بود ،خانمی به انجمن ما
مراجعــه کرد و گفت میتوانــد در ازای دریافت مبلغی
ثبت سفارش را در ســایت وزارتخانه انجام دهد و برای
هر خــودرو مبالغی بین پنج تا  ۲۰میلیون تومان بســته
به ارزش خودرو پیشــنهاد میکرد .ما تصورمان در ابتدا
این بود که چنین کاری ممکن نیســت و وقتی ســامانه
ثبت ســفارش در کل کشور مسدود است ،طبیعتا امکان
واردات خودرو به این روش هم وجود نخواهد داشــت
به همین دلیل ســریعا تشکیل جلســه دادیم و به همه
اعضایمان هشــدار دادیم که احتماال چنین پیشنهادی را
دریافت خواهند کرد و این پیشنهاد احتماال کالهبرداری
اســت و اگر به احتمال بســیار ضعیف کالهبرداری هم
نباشد ،تخلفی اســت که باالخره افشا میشود .هرچند
اگر هشدار ما هم نبود بســیاری از اعضای انجمن ما به
چنین درخواستی پاســخ منفی میدادند چون کسی که
 ۴۰ســال واردکننده رسمی خودرو اســت و هم در بازار
داخل و هم نزد شــرکت تولیدکننده خــودرو آبرو دارد،
هیچوقت زیر بار چنین آبروریزیاي نمیرود .با این حال
در ماههای پایانی ســال  ۹۶متوجه شــدیم که چند هزار
خودرو با همین روش وارد کشــور شده و در شرایطی که
سایت ثبت سفارش مسدود بوده خودروهایی در همین
سامانه ثبت و وارد کشور شدهاند .تا آنجا هم که متوجه
شدهایم مشــتریان این کاسبی یک شرکت خاص نبوده و
افراد مختلفی اقدام به واردات خودرو کردهاند.

کار چه کسی بوده؟
دادفر درباره امکان ثبت ســفارش در شــرایطی که
ســایت مســدود بوده ،میگویــد :احتمــاالت مختلفی
دراینبــاره وجود دارد .هم احتمال فســاد در افرادی که
دسترسی به سیستم داشــتهاند وجود دارد و هم امکان
نفوذ یا دسترســی غیرمجــاز به این ســامانه ،اما هرچه
هســت این موضوع مشــخص اســت که این ســامانه
همچنــان در این مدت فعال بوده اســت .برای مثال ما
متوجه شــدیم که از حســاب کاربری یکــی از اعضای
انجمن ما ثبت ســفارش انجام شده و به محض اطالع
این موضوع را پیگیری قضائی کردیم تا مشخص شود این
ثبت از کدام مبدأ و توسط چه آدرسی انجام شده که البته
هنوز مشخص نشده است.
واردکنندگان چه وضعی دارند؟
دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو همچنین درباره
وضعیــت واردکنندگان خــودرو به »شــرق« میگوید:
حقیقت این است که واردکنندگان ما وضعیت مطلوبی
ندارنــد .از دیمــاه  ۹۵که گریمارکتهــا از بازار حذف
شدند ،این بحران آغاز شد و بسیاری از آنها که سالها از
طریق واردات خودرو زندگی میکردند ،یکباره تمام شغل
و اعتبارشان را از دست دادند .از تیر  ۹۶هم نمایندگیهای
رسمی امکان واردات را از دست دادند که ضربه مهلکی
به واردکنندگان خودرو بود .تصور کنید شــما با شرکتی
خارجــی وارد توافق میشــوید و واردات خودرو را آغاز

میکنید و بعد ناگهان سایت ثبت سفارش بسته میشود
و امکان واردات ندارید .از یک ســو باید جواب مشتریانی
را بدهید که منتظر خودروی خود هستند و از طرف دیگر
بازارتان به هم ریخته اســت .قیمتها ناگهان باال رفته
و خریداران ســردرگم شــدهاند .اعتبار شــما نزد شرکت
تولیدکننده مخدوش شــده و بازار کشــورتان از نظر آنها
ناامن تلقی خواهد شد .مشخص است در چنین وضعیتي
چه بالیی سر فعال اقتصادی میآید .در کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس آماری مانند واردات ۱۹هزار خودرو در چنین
شــرایطی مطرح شده اســت .طبیعی است که برخی از
این خودروها با هر روشی توسط واردکنندگان وارد کشور
شــده بودند ،چون وقتی شــما همه راههای تنفس را بر
کســی ببندید ،او باالخره یا باید بمیرد یا باید راهی برای
تنفس پیدا کند .ما همان زمان که این اقدام انجام شــد،
هشــدار دادیم که بستن راه واردات خودرو نتیجهای جز
ایجاد مفسده ندارد و بدتر آنکه بسیاری در همین شرایط
و تحــت تأثیر همین وضعیت از کار بیکار شــدند .طبق
لیســت بیمههای اعضای ما نزدیک به چهارهزارو ۲۰۰
نفر در طول این مدت بیکار شدهاند و نمایندگیها فشار
بسیار شدیدی را برای ادامه فعالیتشان تحمل کردهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت بازار
خودرو میگوید :درحالحاضر با توجه به نوسانات ارزی و
همچنین مشکالتی که در بحث سفارش و واردات وجود
دارد ،بازار ثبات ندارد و فروشندگان و خریداران نمیدانند
چه کاری در این شــرایط درست است .این ثباتنداشتن
باعث شــده با وجود روند افزایشــی قیمتهــا در بازار
اطمینانی درباره وضعیت آتی آن وجود نداشــته باشد.
قیمتهایی که از نظر ما هم اگر شرایط اقتصادی مناسب
بود ،امکان افزایشش تا این حد وجود نداشت .نکته آخر
اینکه گرانشــدن خودروهای وارداتی در شرایطی اتفاق
میافتد که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور به انتقاد از
این افزایش قیمتها پرداختهاند و آن را حاصل فعالیت
دالالن دانســتهاند .البته شــاید نباید از جوالن دالالن در
بازار تعجب کرد ،وقتی تنها سامانه رسمی ثبت سفارش
واردات کشور بهعنوان دروازهبان واردات خودرو در شش
ماه شش هزار بار ُگل خورده است.

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻗﺪرت در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎزي

جامعه را مجموعهاي از نهادهاي مختلف تعریف ميکند که مردم را کنترل
و هدایت ميکنند .به اعتقاد رناني ،جامعهشناسان نهادها را به چهار دسته
کلي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي تقسیم ميکنند.
نهادهاي مدني مجموعههاي داوطلبانه و غیرانتفاعي
ایــن اقتصاددان بیان ميکند :کل جامعه عبارت از ملغمهاي از انواع
نهادهاســت .نهاد مدني ،نهادي اســت که یکي از چهار قسم نهاد را در
خود دارد ،اما در شــکلگیري آن مشــارکت داوطلبانه نقش دارد .تمام
نهادهاي مدني باید مشــارکت داوطلبانه و غیرانتفاعي داشــته باشــند
و باید بتوانند ســرمایه اجتماعي هم ایجاد کنند .اگر ســرمایه اجتماعي
در نهاد مدني ایجاد نشــود ،اصال نهاد شــکل نميگیرد ،زیرا تولید مؤثر
نهاد مدني ســرمایه اجتماعي اســت .ارتباطات ،اعتماد ،دوستي ،امید،
مشــارکت و تحــرک از تولیدات مؤثر نهادهاي مدني هســتند .او اضافه
کرد :فعالیت نهاد مدني باید عقالني و مســتمر باشــد .اگر زلزله شــد و
به کمک زلزلهزدگان شــتافتید ،نهــاد ایجاد نکردهایــد .این یک حرکت
تودهوار احساسي است .فعالیت نهاد مدني باید عقالني و مستمر باشد.
به اعتقاد رناني ،نهادهاي مدني محصول جامعه مدرن هســتند .زماني
که جامعه به سمت مدرنشــدن حرکت کرد ،دیگر ساختارهاي قدیمي
کارکردهاي خود را از دست دادند ،به همین دلیل ،باید ساختارهاي جدید
در جامعه ایجاد ميشد .دوره عبور جامعه از حالت سنتي به مدرن دوره
گذار نامیده ميشود که در آن نهادهاي مدني بهتدریج تشکیل شدند.
او تقسیم کار و ارتباط مستمر اعضاي جامعه مدرن را یکي از تفاوتهاي
اصلي جوامع امروزي با جوامع ســنتي گذشته معرفي کرد .این اقتصاددان
گفت :اعضاي جوامع سنتي به شکل موزائیکي در کنار هم زندگي ميکردند
و ارتبــاط ارگانیکي با هم نداشــتند زیرا یک حکومت مرکزي این اعضا را به
هــم مرتبط ميکرد ،اما در یک جامعــه مدرن قطعات مختلف یک کاال ،در
کشورهاي مختلف تولید ميشود و در چنین شرایطي ارتباطات نقش مهمي
خواهد داشــت .او گفت :در دوره گذار از سنت به مدرنیته ،یک تحولي رخ
ميدهد .در دنیاي سنتي اقتدار حکومت باالست و اقتدار جامعه پایین است،
اما در جوامع مدرن و توسعهیافته اقتدار جامعه باالست و اقتدار حکومت
در برابر جامعه پایین است .حکومت آمریکا اقتدارش در برابر جامعه مدني
پایین اســت .در این جابهجایيها اگر نهادهاي مدني شــکل نگیرند ،دچار
اضمحالل ميشــویم .در دنیاي مدرن مهم اســت که جامعه مدني اقتدار
یابد .اگر اقتدار جامعه باال نرود ،دچار فروپاشي و درهمریزي ميشویم .رناني
اضافه ميکند :براي اقتدار باید قدرت باشــد .نهادهاي اجتماعي ،سیاسي،
فرهنگي و اجتماعي که بهوجود آمدند ،قدرت دارند اما براي تبدیلشــدن
قدرت به اقتدار ،نیازمند نهادهاي مدني هســتیم .یعني نهادهاي فرهنگي،
سیاســي ،اجتماعي اقتصادي باید بتوانند از جنس نهاد مدني هم باشند تا
بتوانند قدرت را به اقتدار تبدیل کنند .ما مزرعههاي سنتي را منحل ميکنیم و
کشت و صنعت مدرن راهاندازي ميکنیم .اینها قدرت اقتصادي دارند اما اگر
تشکل مدني نداشته باشند ،قدرت اقتصادي خود را علیه دولت و جلوگیري
از فشار دولت ،نميتوانند استفاده کنند .وقتي ميتوانند اقتدار داشته باشند
که کارآفرینان داراي قدرت اقتصادي بین خود نهاد مدني تشکیل دهند .این

افشاگري از قرارداد سوخته خرید  ۴دکل

بازي دو سر باخت
۱۰۰میلیوندالري
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎوﯾﺰ  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي
 با اتمام حفاریهای میادین آزادگان جنوبی و آذر،
بهزودی اوج حفاریها در خشکی در بازار ایران پشت
سر گذاشته میشود .طبیعی است که اولین اثر اتمام
فازهای حفاری ،کاهش فرصتها در بازار حفاری در
ایران و احتماال ترخیص برخی از دکلها در خشــکی
اســت .براســاس گزارشــی که از وضعیت دکلهای
خشکی در نشــریه صنعت حفاری منتشر شده است،
در حــال حاضــر  ۱۱۵دکل ملکی ایرانی در خشــکی
وجــود دارد کــه از این تعداد چیزی حــدود  ۳۱دکل
غیرفعال است .دکلهای قدیمیتر احتماال در اختیار
ملی حفاری است و طبیعی است بخشی از ۶۹دکلی
که در این گزارش در مالکیت ملی حفاری اســت ،در
فرایند تعمیرات باشد یا به هر دلیلی عملیاتی نباشد،
اما در این فهرست ،نام دکلدارانی به چشم میخورد
که تعداد دکلهای ملکی در اختیارشان در بیشینه به
پنج میرسد ،حال آنکه نیمی از آنها غیرفعال هستند.
اگر کار حفاری میادین فعلی به اتمام برســد ،احتماال
تعداد بیشــتری دکل از این شــرکتها بیکار خواهند
شد .این شرکتها عبارتاند از:
 تأسیســات دریایــی :پنــج دکل کــه همگی
غیرفعال هستند.
 نفتکاو :از ســه دکل ،دو دکل غیرفعال و دکل
سوم در آزادگان جنوبی فعال است.
 پویاسپهر کیش :یک دکل غیرفعال.
  :PTSدو دکل که یکی غیرفعال است.
 تأمیــندکل صبــا :ســه دکل کــه دو عدد آن
غیرفعال و سومی در آذر فعال است.
 گلوبالپتروتک :سه دکل که دو عدد غیرفعال و
دکل دیگر در آذر فعال است.
 انرژیدانا :سه دکل که دو دکل غیرفعال است.
ادامه در صفحه ۵

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

حضور یکی از هنرمندان سینما و
تلویزیون در مدرسه »اُمید آینده«

محسن رناني پیشبیني کرد

لیال مرگن :محســن رنانــي ،اقتصاددان کــه به گفته خود یــک دهه قبل،
پیشبیني کرده بود پول کاغذي تا  ۲۰ســال آینــده از اقتصاد جهان حذف
ميشــود ،با توسعه فضاي مجازي و ایجاد نهادهاي مجازي ،این پیشگویي
خود را تغییر داده و امروز معتقد اســت که کاغذ فقط تا چند سال آینده در
مبادالت تجاري در قالب پول ردوبدل خواهد شــد .او که دیروز در نشســت
»نقش نهادهاي مدني در آینده توســعه ایران« ســخن ميگفت ،از حذف
پول کاغذي در یکي از کشــورهاي اروپایي خبر داد .این اقتصاددان گفت در
نخســتین گامها پولهاي الکترونیک از ســوی دولتها تهیه ميشوند ،اما
بهســرعت نهادهاي مدني و خود مردم تولید این شــکل از پول را برعهده
خواهند گرفت .او در این نشســت ،شــکلگیري نهادهــاي مدني را حاصل
حرکت جامعه ســنتي به ســمت مدرن تعریف کرد و به بررســي تحوالت
نهادهــاي مدني در ایران پرداخت .به گفته این اقتصاددان ،نهادهاي مدني
مجازي بهســرعت در ایران در حال شکلگیرياند .نهادهاي مجازي یکي از
قدرتمندترین حوزهها را شکل ميدهند و این نهادها حتي بر نحوه تعامالت
اقتصادي جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
دیروز نشســت »نقش نهادهــاي مدني در آینده توســعه ایران« در
ســالن اجتماعات سندیکاي شــرکتهاي ســاختماني ایران برگزار شد.
محســن رناني ،اقتصاددان ،در این نشســت بهعنوان نخستین سخنراني
خود در ســال  ۹۶و  ،۹۷ابتدا به بررسي مفهوم توسعه پرداخت .اگرچه
این اقتصاددان درباره مفهوم توســعه تعریف خاص خود را دارد ،اما به
تعریف توســعه از منظر کتاب دولتهاي توســعهگرا پرداخت .به گفته
رناني ،بر اســاس تعریف این کتاب ،کارکردهاي توســعه  ۹ســطح دارد.
این  ۹ســطح شامل توســعه بهمثابه پیشــرفت تاریخي که معموال هم
معطوف به تجربه غرب اســت ،توسعه بهمثابه استخراج منابع طبیعي
که بیشتر ریشه در تجربیات دوران استعمار دارد ،توسعه بهمثابه تدارک
برنامهریزيشده پیشرفت ،توسعه بهمثابه یک وضعیت که تصویري کلي
از شــرایط به ما ميدهد ،توسعه بهمثابه یک فرایند که گاهي فروافتادن
یکســري از ســازمانها و برآمدن تکنولــوژي جدید را بههمــراه دارد،
توسعه بهمثابه رشد اقتصادي ،توسعه بهمثابه تغییر ساختارها ،توسعه
بهمثابه نوسازي و توسعه به مفهوم جهش در نیروهاي مولد است.
او ادامه داد :در بسیاري از قسمتها دولتمردان رشد اقتصادي را توسعه
ميگویند .اگر ســرمایهگذاري در کشــور باال برود؛ راه و جاده ســاخته شود،
ميگوییم توسعه یافتهایم .اســناد زیادي براي این شکل از توسعه در ایران
تدوین شدهاند ،اما یک کلمه راجع به سرمایهگذاري براي صبورترشدن مردم
و مسائلي از این دست مطرح نشده است.
تعریف منتخب این اقتصاددان از توسعه این است :توسعه عبارت است
از سلسلهتحوالتي که در فرایند این تحوالت سه عامل رفاه ،رضایت و معنا
در جامعه به طور همزمان بهبود یابد .ما بهعنوان موجودات انساني توسط
سه عامل طبیعت ،جامعه و هستي محاصره شدهایم .بنابراین اگر تحوالتي
رخ دهد که رابطه من را با این ســه ،کمهزینه و دلپذیر کند ،اسمش توسعه
است .او ادامه داد :توسعه مثلثي است که یک ضلع آن رفاه ،یک ضلع آن
رضایت و یک ضلع دیگر آن معناســت .هرچه مساحت این مثلث بزرگتر
شود ،توسعه ایجاد کردهایم.
به اعتقاد رناني ،توســعه یعني تحول مســتمر مثبت و نهادي .توسعه
یعني ارتقای مستمر کیفیت نهادها .نهاد نیز هرگونه ترکیبي است که بخشي
از رفتارهاي جامعه یا همه رفتارهاي آن را کنترل ميکند.
او نهادهــا را بــه دو دســته رســمي و غیررســمي ســازمانیافته یــا
غیرسازمانیافته تقسیم کرده و در تشریح سخن خود مثالهایي ذکر ميکند.
به گفته رناني ،بانک مرکزي نهادي رسمي است و رفتارهاي پولي ما را کنترل
ميکند .مسجد و خانواده هم نهادهاي دیگري هستند .نوروز یک نهاد است
که بخشــي از ارتباطات اجتماعي را مدیریت ميکند .گاهي قرضالحســنه
محله که رفتارهاي پولي یک محله را مدیریت ميکند هم یک نهاد است .او

ﯾﺎدداﺷﺖ

ابزار تبدیل قدرت به اقتدار است .او بیان کرد :هر نهاد مدني حتما اجتماعي
اســت اما هر نهاد اجتماعي ،اقتصــادي و ...مدني نميشــود .حزب یک
نهاد مدني سیاسي اســت .سمنها و انجياوها نهادهاي مدني اجتماعي
هستند .نهادهاي جامعه که شامل نهادهاي اقتصادي ،سیاسي ،اجتماعي
و فرهنگي هســتند ،قدرت جامعه را تشــکیل ميدهند .این مجموعهها به
همراه ســایر نهادهاي قدرت مثل اطالعات ،دانــش ثروت و منابع طبیعي
که دست این نهادهاست ،قدرت جامعه را شکل ميدهند .نهادهاي مدني
قدرت دست نهادهاي چهارگانه را به اقتدار تبدیل ميکنند.
پول نفت ،بلوغ نهادهاي مدني را به تأخیر انداخت
این اقتصاددان ادامه داد :چیزي که در جامعه ما رخ داده ،این است که
در پروســه گذار که از مشروطیت آغاز شــده است ،در زمینه بلوغ نهادهاي
مدنــي خیلي پیش نرفتهایم.او گفت :دو مســئله در ایران رخ داده اســت.
همزمان که ایران ما وارد دنیاي مدرن شــد ،به فاصله یک ســال نفت هم
کشــف شــد ۱۲۸۵ .یا  ۱۲۸۴قانون مشــروطیت تصویب شد .یک سال بعد
اولین چاه نفت کشــف شــد .پول نفت را دولت به ابزار کنترل جدید تبدیل
کرد .اقتدار حکومت قاجار به دلیل رشــد شرایط جهاني بهشدت افت کرده
بود .اما حکومت قاجار توانســت با پول نفــت ،کنترل مصنوعي ایجاد کند.
این کنترل مصنوعي از یک ســو و سرازیرشدن رانتهاي ناشي از پول نفت،
نهادهاي مدني را به جاي هدایت به ســمت مسیرهاي درست به فضایي
هدایت کرد که به سمت چانهزني و دریافت سهم از نفت حرکت کنند.
رناني تأکید کرد :با ظهور نفت فرایند سقوط اقتدار حکومت متوقف شد.
حکومــت ابزار کنترل پول نفت را در اختیار گرفت .نهادهاي مدني به جاي
حرکت به ســمت بلوغ به دنبال چانهزني و لینکشدن با حکومت رفتند و
روند تکامل جامعه مدني کند شد .نهادهای مدني خیلي طول ميکشد که
بالغ شــوند .ولي در ایران به علت اینکه صبر در جامعه ایران پایین است و
توانایي مشارکت در کارهاي گروهي به دالیل مختلف نداریم ،اگر نهادهاي
مدني شکل بگیرند ،بهسرعت به حکومت ميچسبند .به همین دلیل احزاب
و نهادهاي قرضالحسنه و ...به حکومتها چسبیدند.
او یادآور شــد :درباره نهادهاي مدني مشکلي که وجود دارد ،این است
که به دلیل رانتهاي ناشــي از پول نفت نهادهاي مدني فرایند بلوغ خود
را طــي نميکنند .اگر نهادهاي مدني ســازماندهي پیدا کنند که هدفها را
اولویتبندي کنند و منابع را تخصیص عقالني دهند ،در فعالیتهاي خود
استمرار ایجاد کنند ،تقسیم کار کنند و بر فعالیت اعضا نظارت کنند ،قطعا به
مرحله بلوغ ميرسند ،اما اگر این اتفاقات رخ ندهد ،نهاد مدني به سازمان
تبدیل نميشود .مشکل در ایران این است که نهادهاي مدني بالغ نميشوند
و یکي از دالیل اصلي این مســئله رانتهاي نفتي بوده اســت که ســمت
نهادهاي مدني ميآیند.
رنانــي اضافه کرد ۴۰ :ســال اســت دو جناح در کشــور داریم که نهاد
مدني هســتند .اصالحطلبان و اصولگرایان دو جناحي هستند که فعالیت
سازماندهيشــده ندارند .رئیس ،معاون و تصمیمگیر در این احزاب معلوم
نیســت .بهترین نمونه از ناتواني بازیگران ما در ســاخت نهاد مدني این دو
حزب است که  ۴۰سال است فعالیت ميکنند اما اقتدار ندارند.
او گفت :اصليترین آســیب نهادهاي مدني در جامعه ما این است که
شــکل ميگیرند ،همچنان نابالغ ميمانند در نهایت هم به صورت تودهوار
و بدون ســازمان و به شــکل ژلهاي باقي ميمانند .این مسئلهاي است که
نهادهاي مدني باید در درون خود حلش کنند .نهادهاي مدني نیازي به ثبت
ندارند .نهاد مدني الزاما هویتش به پروانه نیســت .به ارتباطات و همکاري
جمعي و همکاري مستمر عقالني اســت .آن هویت باید ساختار سازماني
پیدا کند اما متأســفانه ما در همکاري مدنــي ناتواني داریم .این اقتصاددان
گفت :خوشــبختانه به علت کاهش درآمدهاي دولت در ایران ،این مسئله
بهطور طبیعي از بین ميرود.
ادامه در صفحه ۵

 در دومین گام از حضور و بازدید هنرمندان نامآشنا
از مــدارس »امید آینــده« که با حمایــت بانک آینده
احداث و راهاندازی شــده است؛ مارال فرجاد ،هنرمند
تئاتر ،ســینما و تلویزیون ،در مدرســه »امیــد آینده«
روســتای خونسرخ اســتان هرمزگان ،حضور یافت و
ضمن دیدار با دانشآموزان ،معلمان و مربیان مدرسه،
با آنها به گفتوگو نشســت .بانک آینده بهعنوان یک
بنــگاه اقتصادی خصوصی و در عمل به مســئولیت
اجتماعی و نگاه روشــن بــرای پرورش نســل آینده
کشورمان ،اقدام به تأســیس مدارس مقاطع ابتدایی
دور اول و دوم در مناطــق کمتر برخوردار از امکانات
آموزشی کرده است .احداث مدارس هشتگانه بانک
آینده در نقاط کمبهره از این امکانات در سطح کشور،
گامی برای برطرفکردن نیازهای جامعه ایرانی است.
گفتنی است بانک آینده در سال گذشته ،هشت مدرسه
در مناطق کمتربرخوردار کشور ساخته و درحالحاضر
سه هزار دانشآموز در این مدارس تحصیل میکنند.

بسته ویژه سامسونگ به پیشگامان
کهکشان اهدا میشود
 سامســونگ به عالقهمندانی که تا  ۱۲اردیبشهت
گوشــیهای جدید گلکســی  S9و  S9+را خریداری
کنند ،هدیهای ویــژه به ارزش بیش از  ۱۴میلیون ریال
تقدیم میکند .این اولین باری است که دفتر سامسونگ
ایران همکاری خود را با سرویسهای پرکاربرد داخلی
همچون اســنپ و آیو اعالم کرده و این سرویسهای
محبوب را در سبد هدایای ویژه خود قرار داده است.
بسته هدایای ویژه
 سرویس خدمات ویژه )(VIP Service
 ســفرهای رایگان با اســنپ به ارزش یک میلیون
)فقط برای شهرهای تحت پوشش اسنپ(
 کارت حافظه ۱۲۸گیگابایتی به ارزش بیش از دو
میلیون ریال
 هدفون  Level U Proبه ارزش بیش از دو میلیون
و  ۵۰۰هزار ریال فقط برای خریداران مدل S9
  ۲۰گیگابایت اینترنت رایگان همراه اول
 کارت اشتراک سهماهه تلویزیون اینترنتی آیو

طرح تخفیف ویژه به فرهنگیان
آغاز ِ
در فروشگاههای افق کوروش
 طرح تخفیف ویژه به فرهنگیان در فروشــگاههای
زنجیرهای همــواره تخفیف افق کوروش آغاز شــد و
فرهنگیان شــاغل با مراجعه به شعب فروشگاههای
زنجیــرهای افق کوروش در سراســر کشــور میتوانند
عالوه بر تخفیفات جــاری ،از تخفیفات ویژه بهرهمند
شوند .به گزارش روابطعمومی شرکت فروشگاههای
زنجیرهای افق کوروش ،در راستای امضای تفاهمنامه
فیمابین بانک ملی ایران و فروشــگاههای زنجیرهای
افق کوروش ،آموزگاران و فرهنگیان عزیز میتوانند با
استفاده از ملیکارت خود ،اقالم مصرفی مورد نیازشان
را از فروشــگاههای زنجیرهای افق کوروش در سراسر
کشور خریداری کنند و عالوه بر تخفیفهای معمول ،از
تخفیفهای مازاد و ویژه فرهنگیان نیز بهرهمند شوند.

