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خدمات بیمه ای 
ویژه بیمه شدگان بیکار

 سنگ اندازی آمریکا
در تامین مالی پروژه های خارجی

خدماتپرستاریدرمنزل،زیرچتربیمهای6
باهمکاریسازمانتامیناجتماعی،پوششبیمهایطرح

خدماتپرستاریدرمنزل،بهصورتآزمایشیاجرامیشود

بازنشر یک گفت و گو با سیدمحمد بحرینیان
اقتصاددان توسعه
به همراه  یادداشت هایی از:
جمشید پژویان، احسان خاندوزی
سید ضیاءالدین خرمشاهی
حمیدرضا صالحی
حسن فروزان فرد
محمدرضا نجفی منش

واکاوی ریشه های موانع تاریخی تولید در ایران

رنج تولید 
در سینه کش اقتصاد

] طرح: جمال رحمتی [

 سوبسید به تولید مونتاژی
سوبسید به واردات است!

بعد از انقالب با فرصتی که در اختیار دولت های دهه 
شصت قرار گرفت شــاهد ورود صنایعی به کشور 
بودیم که پیش از این، عرصه ای برای آن ها به دلیل 
وابستگی کشور به واردات و عدم اتکا به منابع داخلی، 
وجود نداشت. در آن دوره، کشورهای غربی به این 
صفحه10 دلیل که ما دارای منابع بزرگ نفتی ...  

ویترین
   چتر، دیالوگ و...  

ویترین
   چتر، تماشاخانه و... 

بیمهشدگان
ومستمریبگیران
نگراننباشند

عواقب
»سیاستناگذاری«

دررفاهوعدالتاجتماعی

بیمارینمیتواند
خانهنشینمکند

راهیکهبهساسنگرسید

وزیرپرسپولیسی
استیااستقاللی؟

ریل گذاری 
رفاه را متوقف 

نکنیم

مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی از آمادگی این 
سازمان  برای مقابله با اثرات 
موج تحریمی جدید خبر داد

بررسی تحلیلی بحران 
صندوق های بازنشستگی 
از منظر تقابل رویکرد 

عدالت محور و مقبولیت محور

گفت وگو با حسین محب اهری
بازیگر باسابقه تلویزیون و تئاتر

سکانس به سکانس با یک 
کارآفرین بوم گردی

هواداران استقالل با بنرهایی 
به عملکرد وزیر انتقاد کردند

»آتیه نو« با مروری بر عملکرد 
دولت یازدهم و دوازدهم

در حوزه سیاست گذاری 
رفاهی، دیدگاه منتقدان  

استیضاح وزیر رفاه را بررسی 
می کند

رفــاه اجتماعــی از موضوعات مهــم و پایه ای 
در جوامــع گوناگون اســت کــه عموما بخش 
قابل مالحظــه ای از تــوان و انــرژی و دغدغه 
مســئوالن و برنامه ریزان اجتماعــی را به خود 
معطوف می کند. موضوعی که نسبت و ارتباطی 
مستقیم با زیست و زندگی روزانه مردم دارد و به 
نوعی می توان گفت، نقطه تالقی شهروندان با 
حاکمیت )به معنای عام آن( رفاه اجتماعی است ...
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 یادداشت
  حمیدرضا صالحی 

اخبارافتتاح
طرحهاوپروژههایمرتبط
باهفتهتامیناجتماعیرا
درصفحه2و3بخوانید

14 یکهتازیژاپن
دربازاربیمهعمر
سالمندترین جمعیت جهان آینده نگرتر شده است
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خبرها و نظرهای  تامین اجتماعی

 آغاز عملیات احداث 
درمانگاه تامین اجتماعی  اردل

ه  نــگا درما ســاخت  کلنــگ   نخســتین 
تامین اجتماعی شهرســتان اردل در اســتان 
بــا هفته  چهارمحال وبختیــاری هم زمــان 
تامین اجتماعــی به زمین زده شــد. این مرکز 
درمانــی در زمینــی به مســاحت ســه هزار 
مترمربع و با زیربنایی بالغ بر دوهزار مترمربع 
ساخته می شود و اعتبار اختصاص داده شده 
به آن نیز ٩میلیارد تومان اعالم شــده است. 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در مراســم 
آغاز ساخت این مرکز که نماینده مردم اردل، 
فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای 
اســالمی، معــاون حقوقی و امــور مجلس 
سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل و درمان 
تامین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری 
و برخــی دیگر از مســئوالن منطقه ای وی را 
همراهی می کردند، با اشــاره به مستعدبودن 
»نیروهــای  گفــت:  اردل،  شهرســتان 
بااستعدادی در این شهرستان وجود دارد و با 
برنامه ریزی  منسجم می توان نرخ بیکاری در 
این منطقه را بهبود داد.« علی ربیعی با تاکید 
بر اعزام تیم های کارشناســی برای سنجش 
مزیت های اشــتغالی هر شهرستان، تصریح 
کرد: »ممکن اســت بــرای اقتصادی کردن 
پروژه ها الزم باشد اتصاالتی در استان ایجاد 
شــود که در این میان وظیفه داریم اتصاالت 
فرااســتانی را نیز ایجاد کنیــم. ضمن اینکه 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور آمادگی 
دارد در رشــته های مختلف، متناسب با بازار 
کار، آموزش هــای الزم را بــه افراد متقاضی 
شــغل ارائه دهد.« وی خاطرنشان کرد: »در 
بخش  کشــاورزی و خدماتی مثل گردشگری 
و خدمات مولــد باید از مزیت های منطقه ای 
استفاده شود و برنامه  ریزی برای شرکت های 
خرد و کوچک منطقه را نیز مدنظر قرار داد.«

کلنگ زنی پلی کلینیک  
تخصصی تامین  اجتماعی 

شهرستان  بروجن 
در ادامه ســفر وزیر کار و مســئوالن سازمان 
تامین اجتماعی به استان چهارمحال وبختیاری، 
عملیــات احــداث پلی کلینیــک  تخصصــی 
تامین  اجتماعی شهرســتان  بروجن  آغاز شد. 
عبدالرحمــن تاج الدین، معاون حقوقی و امور 
مجلس ســازمان تامین اجتماعی در مراســم 
کلنگ زنی این پروژه، گفت: »توسعه و تجهیز 
مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان های 
مختلف به منظــور ارائه خدمات بهتر به مردم 
صــورت می گیرد. برای ســاخت و تجهیز این 
پروژه درمانی که سه هزارمتر مربع زیربنا خواهد 
داشت، ١٢میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده 
اســت.« گفتنی است، در مراســمی دیگر در 
شهرستان بروجن، با حضور دکتر علی ربیعی، 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مســئوالن 
کشوری و استانی، عملیات ساخت خانه امید 
ویژه بازنشستگان در این شهرستان آغاز شد. 

 

خبر
هم زمان با هفته تامین اجتماعی، عملیات ساخت درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی در استان اردبیل آغاز شد. این مرکز درمانی که گفته می شود در چهارسال آینده به بهره برداری می رسد، دارای بخش های پاراکلینیک، 
آزمایشــگاه و اتاق های معاینات و جراحی تخصصی اســت. میزان اعتبار در نظر گرفته شــده برای درمانگاه گرمی، ١5میلیارد تومان اعالم شده است. در مراسم کلنگ زنی این پروژه درمانی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و دکتر مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و برخی مقامات محلی هم زمان حضور داشتند. 

درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی کلنگ زنی شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آمادگی این سازمان  برای مقابله با اثرات موج تحریمی جدید خبر داد

بیمه شدگان و مستمری بگیران نگران نباشند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: »این سازمان برای مدیریت استمرار 
ارائه خدمات  بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران در ماه های آینده، 
برنامه ریزی های الزم را انجام داده و از این بابت نگرانی وجود ندارد.« دکتر سیدتقی 
نوربخش در نشست خبری هفته تامین اجتماعی، با اشاره به در پیش بودن شرایط 
خطیــر اقتصادی در ماه های پیش رو گفت: »ســازمان تامین اجتماعی از چهار ماه 
قبل، تدابیر الزم برای روبه روشدن با شرایط جدید اقتصادی را پیش بینی کرده و ما به 
بیمه شدگان و مستمری بگیران این اطمینان را می دهیم که خدمت رسانی به جامعه 
هدف مان بدون هیچ خللی ادامه خواهد یافت.« وی افزود: »سازمان تامین اجتماعی 
می کوشد اثرات فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بر منابع و مصارف خود را به 
حداقل برســاند و ضمن ایفای تعهدات خود طبق قانون، به رونق اقتصاد کشور نیز 
کمک کند.« نوربخش درباره برخی شایعات و احتماالت درباره اینکه اقالم دارویی 
از پوشــش بیمه ای تامین اجتماعی خارج می شوند، این اطمینان خاطر را داد که در 
پوشش بیمه ای تامین اجتماعی هیچ تغییری به وجود نیامده است. وی افزود: »سال 
گذشــته 180قلم داروی جدید را زیرپوشش بیمه ای برده ایم و روند توسعه خدمات و 

مزایای درمانی با جدیت پیگیری می شود.«

ساخت و توسعه هشت بیمارستان تامین اجتماعی��
نوربخــش با اشــاره به سیاســت های تامین اجتماعی برای ورود بــه حوزه خدمات 
الکترونیک در بخش های بیمه ای و درمانی، برنامه حذف دفترچه درمانی در مراکز 
درمانی ملکی و طرف قرارداد را رویکرد اصلی تامین اجتماعی در بخش درمان ارزیابی 
کرد و گفت: »هم اکنون دفترچه کاغذی در تمام مراکز ملکی حذف شده و در هشت 
استان نیز پزشکان بخش خصوصی طرف قرارداد، امکان استفاده از سامانه نسخه 
الکترونیکی را دارند که امیدوارم به زودی در تمام مراکز درمانی طرف قرارداد اجرایی 
شــود.« وی تعداد تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی در کشور را 11هزار تخت 
اعالم کرد.. نوربخش درباره برنامه  های تامین اجتماعی برای توسعه مراکز درمانی، 
گفت: »بیمارستان جدید شهید فیاض بخش تهران که شبیه بیمارستان میالد و مجهز 
به به روزترین فن آوری هاست، سال آینده افتتاح می شود. بازسازی و افزایش ظرفیت 
بیمارســتان هدایت نیز که دو سال از اجرای عملیات آن می گذرد، در سال98 پایان 
می یابد. همچنین بیمارستان های در حال ساخت در شهرستان های خوی، دزفول و 
آبادان امسال یا سال آینده افتتاح می شوند . در هفته دولت نیز بیمارستان های تبریز، 

شیراز و اصفهان کلنگ زنی خواهند شد.« 

پرداخت وام و افزایش حقوق مستمری بگیران��
مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به ابــالغ مصوبــه افزایش حقوق 
مستمری بگیران این سازمان، گفت: »مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران 
حداقل بگیر را پرداخت کرده ایم و برای ســایر ســطوح نیز قرار است پرداخت ها طی 
10روز اول مردادماه انجام شود.« نوربخش درباره اعطای تسهیالت به بازنشستگان 
نیز افزود: »از ابتدای مرداد بانک رفاه کارگران وام چهارمیلیون تومانی به بازنشستگان 

پرداخت می کند و اولویت با بازنشسته هایی است که قبال تسهیالت نگرفته اند یا حقوق 
و دستمزدشان به نسبت پایین تر است.«

بخشودگی ۱۵۰۰میلیارد تومان از جرائم کارفرمایان��
نوربخش درخصوص نتایج طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 
نیز توضیحاتی داد و گفت: »۷0هزار کارفرما به شعبه های تامین اجتماعی مراجعه 
کرده انــد. اصــل و جریمه هــای بیمه ای بیش از ســه هزار میلیارد تومــان بوده که 
1500میلیارد تومان بخشیده می شود.« وی طرح بخشودگی جرائم بیمه ای را اقدامی 
مهم و کمکی بزرگ برای رفع دغدغه مالی و تعیین تکلیف جرائم قانونی کارفرمایان 
دانســت و افزود: »با بخشــودگی جرائم بیمه ای، کارفرمایان قادر خواهند بود توان 

مالی شان را در جهت ارتقای ظرفیت های تولیدی به کار گیرند.« 

نیاز به اصالحات پارامتریک ��
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره عدم تعادل منابع و مصارف این سازمان 
 ،)ILO( نیز گفت: »بر اســاس مطالعات و پیش بینی های سازمان بین المللی کار
سازمان تامین اجتماعی در سال۲0۲۶، از نقطه سربه سری عبور می کند و باید وارد فاز 
اصالحات پارامتریک شود.« به گفته نوربخش، سازمان تامین اجتماعی برنامه های 
راهبردی مشخصی برای بهبود وضعیت درآمدی و پربازده کردن دارایی های خود دارد 
و به همین منظور نیز مصمم به اجرای هرچه سریع تر سیاست خروج از بنگاه داری 
است. وی با اعالم اینکه 54شرکت  و بنگاه  زیرمجموعه  هلدینگ های شستا به مزایده 
گذاشته شده، اظهارکرد: »سازمان تامین اجتماعی به صورت جدی در حال مذاکره 
برای واگذاری شرکت ها و بنگاه هایی است که بازدهی اقتصادی چندانی برای این 
سازمان ندارند تا منافع بین النسلی بیمه شدگان و مستمری بگیران با خطرات کمتری 
روبه رو شــود.« مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت 50هزار میلیارد 
تومان از بدهی های دولت به تامین اجتماعی گفت: »پرداخت بدهی ها در دستورکار 

دولت قرار دارد.« 

پرداخت ماهانه ۳۰۰میلیارد تومان بیمه بیکاری��
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در پاســخ به پرسشــی دربــاره ضرایب باالی 
پیمان ها که در برخی موارد مشــکالتی برای کارفرمایان ایجاد می کند، اظهارکرد: 
»سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ها را به دو صورت و طبق دو ماده ۲8 و 41 قانون 
تامین اجتماعــی دریافت می کند. طبق این قوانین که از ســال54 تــا به امروز اجرا 
می شوند، مشــاغلی که کارگاه ثابت ندارند و امکان بازرسی از آن ها نیز وجود ندارد، 
باید با محاســبه و دریافت حق بیمه های ضریب پیمان وارد عمل شد.« نوربخش با 
بیان اینکه در کارگاه هایی که ثابت نیستند افراد براساس حق پیمان بیمه می شوند، 
اضافه کرد: »این یک قانون عملیاتی اســت و قانون گذار به درســتی تدبیر کرده و 
منابعش برای پرداخت مستمری و سایر مصارف صرف می شود. بنابراین طرح هایی 
مانند حذف ماده41 قانون کار که در برهه های مختلف مطرح می شوند، با روح قانون 

تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه سازگاری ندارند. با همه این ها تامین اجتماعی 
در ســال های گذشــته بســیاری از پیمان ها را کاهش داده تا فشار مالی کمتری به 
کارفرمایان وارد شود. ضمن آنکه سازمان تامین اجتماعی هرچند سال یک بار به کلی 

در ضرایب پیمان ها بازنگری می کند.«

بیمه کارگران ساختمانی با عوارض ساختمان سازی��
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره بیمه کارگران ساختمانی، 
به ناپایداری منابع و رکود ساخت و ســازها اشــاره و اظهارکرد: »قانون بیمه کارگران 
ساختمانی در دو سال گذشته سه بار تغییر کرده و براساس آخرین اصالحیه ها، مقرر 
شده، از محل 15درصد عوارض ساخت و ساز ساختمان ها، منابع الزم برای پوشش 
بیمــه ای کارگران این صنف در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد.« نوربخش با بیان 
اینکه هم  اینک 900هزار کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه ای تامین اجتماعی هستند، 
تاکیدکرد: »سال گذشته ۶00 میلیارد تومان از محل حق بیمه کارگران و ۳00میلیارد 
تومان هم از محل صدور پروانه ها به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافت، اما با 
توجه به کمبود منابع، هزار میلیارد تومان از سایر منابع سازمان برای بیمه این اقشار 
هزینه کردیم تا کارگران ساختمانی با مشکل بیمه ای روبه رو نشوند.« وی همچنین 
از پیگیری طرحی در مجلس شورای اسالمی برای بازنگری در قانون بیمه کارگران 
ساختمانی و رفع دغدغه  ناپایداری تامین منابع مالی خبر داد و گفت: »اخیرا سهمیه 
150هزار کارگر ساختمانی جدید صادرشده تا جایگزین 150هزار نفری بشوند که از 
این بیمه خارج می شــوند. بنا به ادعای انجمن صنفی کارگران ساختمانی، 100 تا 
150هزار کارگر باقی می مانند که باید زیر پوشــش بروند، اما دو شــرط دارد که یکی 
داشتن کارت مهارت و دیگری اشتغال در کار ساختمانی است و کارگران برای احراز 

شرایط باید در سامانه اختصاصی کارگران ساختمانی ثبت نام کنند.«

ســازمان تامین اجتماعــی به پشــتوانه مباحــث نظری 
مرتبط با شکل گیری و نوع ارائه خدمات، همچنین بیان 
صریح در بیانیه ماموریت خود، نقشــی اساسی در ایجاد 
احســاس امنیت اجتماعی در جامعه بر عهده دارد. توجه 
خاص به اهمیت ماموریت این ســازمان در فرایند تدوین 
بودجه ســال جاری دولت، نشان از درک این نقش توسط 
دولتمردان دارد. گستردگی  موضوعی و جغرافیایی و تنوع 
خدمات تامین اجتماعی به ساختاری متناسب نیاز دارد که 
ساختار و فرایندهای موجود، در پاسخ به نیاز تاریخی این 
ســازمان در زمینه خدمات رسانی موثر از گذشته تاکنون 
شــکل گرفته و قوام یافته اســت. پیچیدگی امور در این 
سازمان بیمه گر اجتماعی به ستادی قوی و صاحب اندیشه 
نیاز دارد که بتواند به صورت مستمر پاسخی در خور برای 
ماموریت های مهم این سازمان ارائه کند و از سوی دیگر، 
گســتردگی موضوعی و جغرافیایی فعالیت، نیاز به وجود 
واحدهای اجرایی توانمند در این عرصه را الزامی می کند. 
ایجاد هماهنگی و هم سویی بین این حجم از فعالیت ها، 
ماموریتــی اســت که در ســاختار این ســازمان به عهده 
معاونت امور استان ها گذاشته شده است. این معاونت از 
سویی باید هماهنگ کننده عملیات اجرایی بین واحدهای 
اجرایی باشد و از سوی دیگر، نقش هماهنگ کننده را بین 

واحدهای ســتادی با واحدهای اجرایــی ایفا کند. ایجاد 
هم افزایی در این میان شاید مهم ترین اثر کالن سازمانی 
اســت که برعهده این معاونت اســت. با توجه به وظایف 
محوله جدید به این معاونــت و ضرورت حرکت با برنامه، 
دفاتــر این معاونت عالوه بر پیگیری جدی تر امور قبلی و 
اصالح فرایندهای پیشین در سال جدید، نسبت به تدوین 
برنامه عملیاتی خود در این زمینه اقدام کردند و تالش شده 
فعالیت ها منطبق با برنامه پیش رود. از جمله امور مهمی 
که مدت هاست به عنوان یک چالش فراروی این سازمان 
مطرح اســت، نظام انتخاب و انتصاب مدیران است که 
این نظام با تکیه بر تجارب علمی و انطباق با ســازوکارها 
و نیازهای داخلی طراحی شده و از سال گذشته در قالب 
کانون های ارزیابی و توسعه فعالیت می کند. در سال پیش رو 
تعمیم نظام نوین انتصابات به سراسر کشور، از برنامه های 
مهم این معاونت است. ارزیابی مستمر واحدهای استانی 
و رتبه بندی واحدهای اجرایی از نظر عملکردی، از جمله 
اموری اســت در تعاملی گســترده با واحدهای ستادی و 
اجرایی در دســت اجراست. در حوزه برنامه ریزی با اتکا بر 
برنامه راهبردی در تالش هستیم با هماهنگی استان ها 
بتوانیم برنامه ای منطبق با شــرایط خاص هر اســتان  در 
سال آینده داشته باشیم. در حوزه ساخت وساز نیز ایجاد و 
بهبود فضاهای فیزیکی با هدف آسایش بیشتر همکاران و 
آرامش ارباب رجوع، از سوی این معاونت پیگیری می شود 
و برای روان سازی این جریان، بخشی از وظایف ستادی 

به استان ها تفویض شده است. با توجه به رویکرد توسعه 
پوشش بیمه ای، در سال جاری گسترش پوشش بیمه ای 
حداکثری اتباع خارجی، همچنین ایرانیان خارج از ایران 
با استفاده از تمامی پتانسیل های موجود را با جدیت بیشتر 
پیگیری خواهیم کرد. بسط مناسبات حرفه ای در این زمینه 
با نهادهای مرتبط با اتباع خارجــی، از جمله وزارت های 
خارجه و کشور، همچنین حضور در نهادهای مرتبط، برای 
تشریح شرایط بیمه شدن و مزیت های برخورداری از بیمه 
برای نیروی کار خارجی، همچنین کمک به رفع همپوشانی 
و موارد برخــورداری من غیرحق برای برخی از حوزه ها از 
جمله دیگر موارد عملکردی این حوزه به شمار می رود. یکی 
از مهم تریــن وظایفی که این معاونت برعهده دارد، حوزه 
فن آوری اطالعات و راهبری سیستم های سازمان است. 
حوزه ای که در چشم انداز سازمان به عنوان محوری ترین 
حوزه برای ارائه خدمات از آن نام برده شــده اســت. برای 
ارائه آســان تر خدمات، سال گذشــته اقدامات مختلفی 
صــورت گرفت که معاونت اســتان ها به نوعی  پیشــران 
خدمــات مذکور بود؛ خدماتی مانند حذف دفترچه درمان 
در مراکز درمانی ســازمان یا ارائه اطالعات بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران از طریق تلفن همراه یا ایجاد پرونده 
الکترونیک برای بیمه شدگان و مستمری بگیران برای ارائه 
دفترچه خدمات درمانی به صورت غیرحضوری. عدالت در 
دسترسی به خدمات، از اصول مهم در بیمه های اجتماعی 
است و رویکرد اساسی در این حوزه نیز کمک به تحقق این 

اصل مهم است. اینکه مخاطبان سازمان در هر زمان و در 
هر کجا بتوانند به خدمات سازمان دسترسی داشته باشند. 
عالوه بر این موارد، معاونت امور استان ها بنا به ضرورت 
در حوزه های دیگری جهت همراهی و همکاری سازمان 
ورود کرده اســت که از آن جملــه می توان به اجرای بهتر 
ماده50 اشــاره کرد که با پیگیری های مستمر و جلسات 
متعدد با مدیران اســتانی در ایــن زمینه گام های موثری 
برداشته شده است و بدین لحاظ عملکردها در زمینه های 
درآمدی به طور مســتمر رصد شــده و تا حــد ممکن و با 
هماهنگی حوزه تخصصی به این مهم اقدام شده است. 
معاونت امور استان های سازمان تامین اجتماعی امیدوار 
اســت با تکیه بر توان حرفه ای همــکاران این معاونت و 
برخورداری از ِخردجمعی در حوزه ستادی و استانی بتواند 
در ســال جاری، گام هایی اثرگذارتر در راســتای اهداف و 
ماموریت هــای متعالی ســازمان تامین اجتماعی بردارد. 
امیدواریم در کنــار همدیگر بتوانیم به تعمیق کیفی ارائه 
خدمات به بیمه شــدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان 
کمک کنیم و بتوانیم شــاهد رضایت بیشتر مخاطبان در 
برخورداری از خدمات سازمان باشیم.  البته این مهم جز 
با همدلی و هم راستایی مجموعه همکاران سختکوش ما 
در حوزه معاونت و دیگر حوزه های ستادی و اجرایی اتفاق 
نخواهد افتاد، ولی ما به این همدلی و هم راستایی باور داریم 

و معتقدیم که چنین خواهد شد.
معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی

بهسویبرنامهریزی،همترازباشرایطاستانها
 یادداشت

  قائم موهبتی 
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خبرها و نظرهای  تامین اجتماعی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
 استیضاح 

به مصلحت نیست
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس با بیان 
اینکــه جامعه کارگری به ربیعــی اعتماد دارد، 
گفت: »به عنوان رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس، مخالف استیضاح این وزیر هستم.« 
ســلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس 
شورای اســامی در گفت و گو با »بولتن نیوز«، 
با اشــاره به زمزمه استیضاح علی ربیعی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای 
اسامی گفت: »این استیضاح را یک استیضاح 
کاری نمی دانم.« رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس با اشــاره بــه محورهای اســتیضاح، 
تصریح کرد: »وزیر در اســفند ســال گذشــته 
در مجلس اســتیضاح شــد و تازه سه ماه از آن 
اســتیضاح گذشــته اســت و آقایان باید اجازه 
دهند وزارتخانه سروســامان یابد.« خدادادی 
گفت: »همان نمایندگانی که در اســفند سال 
گذشــته وزیر را اســتیضاح کردند، اما صحن 
مجلس بــه وزیر رای اعتماد مجدد داد، دوباره 
همان محورها را مطرح کردنــد.« وی با بیان 
اینکه خیلی از محورهای استیضاح که مطرح 
شــده مربوط به وزیــر تعاون نیســت، افزود: 
»نمایندگان متقاضی استیضاح مطالب کلی را 
مطرح می کنند.« رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس تصریــح کرد: »اســتیضاح ربیعی در 
شــرایط فعلی برای وزارت تعاون موجب ایجاد 
التهاب، دل نگرانی، تزلزل در مدیریت، ضعف، 
سستی و دغدغه در جامعه می شود و به همین 
دلیل استیضاح را به مصلحت نظام نمی دانم.« 
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس با بیان 
اینکه برخی از موضوعات و مشکات موجود 
با تغییر شــخص و استیضاح  یک وزیر درست 
نخواهد شــد، گفــت: »برخی از مشــکات، 
ریشه ای هستند و با تغییر یک فرد، مشکات 
حل نمی شود. من نمی گویم وزارتخانه مشکل 
ندارد، اما می توان اشکاالت را رفع کرد. جامعه 
کارگری به دکتــر ربیعی به عنوان وزیر، اعتماد 
دارد. ضمن اینکه وی وزارتخانه و مشــکات 

موجود را می شناسد و کاربلد است.«

نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان مطرح کرد
مشکالت اقتصادی، همه را 

درگیر کرده است
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس با 
بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رفع 
مشکات مرتبط با وزارتخانه طبق برنامه ریزی 
تاکید دارد، گفت: »قرار شد در نشست مشترک 
و هم اندیشــی روســای ســازمان های تحت 
مدیریــت وزارتخانــه با کمیســیون اجتماعی 
مجلس، مشــکات موجود رفع شــود.« علی 
گلمرادی، نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان 
در مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه 
وزارتخانــه تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی یک 
وزارتخانه بزرگ با مسئولیت های متنوع است، 
گفت: »موضوعات و مســائل ایــن  وزارتخانه 
ارتباط مستقیمی با معیشت، اقتصاد و اشتغال 
بخــش عظیمــی از جامعــه دارد. بــا توجه به 
مشکات اقتصادی که در کشــور وجود دارد 
این مشکات، دامنگیر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم شده است. به عبارت دیگر، ریشه 
خیلی از مشکات این وزارتخانه به مشکات 
اقتصادی کشــور برمی گردد که علت آن را در 
دیگر وزارتخانه ها باید جست وجو کرد. به همین 
دلیل، بخشی از مشکات حوزه رفاه به ضعف ها 
و مشــکات دیگر وزارتخانه هــا و محدودیت 
منابعی که برای وزارت رفاه وجود دارد، مربوط 
می شــود.« گلمرادی با بیان اینکه متاســفانه 
مشکات در این وزارتخانه خود را سریع نشان 
می دهد، تصریح کرد: »این موضوع، کار وزیر 
و مدیران وزارتخانه را ســخت می کند.« وی با 
اشاره به حضور ربیعی در جلسه  هفته گذشته 
کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: »در این 
جلســه برخی از مشــکات اجتماعی از قبیل 
بیمه کارگران و ضرورت توجه به اقشار ضعیف 
جامعه به بحث گذاشته شد که وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بر رفع مشکات، نظرات مثبتی 
داشت.« گلمرادی اضافه کرد: »تاش هایی 
برای رفع مشکات مرتبط با وزارتخانه آغاز شده 
که امیدواریم در آینده شاهد رفع آن ها باشیم.«

خبر
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سفر به منطقه کاشان در استان اصفهان، درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل)ع( آران و بیدگل افتتاح کرد. این درمانگاه در سه طبقه احداث شده و دارای بخش های عمومی، تخصصی، 
اورژانس، دندان پزشکی، آزمایشگاه و داروخانه است. زیربنای این مرکز درمانی دوهزارو٥٨٠ متر مربع است و برای ساخت و تجهیز آن  بالغ بر هشت میلیاردو٥٠٠میلیون تومان هزینه شده است. همچنین شعبه تامین اجتماعی 

راوند که به نام شهید ابوالفضل زارعی نام گذاری شده است، در آیینی جداگانه با حضور دکتر سیدتقی نوربخش، راه اندازی شد. این شعبه با زیربنای بیش از ٢٥٠ مترمربع، پذیرای بیمه شدگان و مستمری بگیران است.

بهره برداری از درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل و شعبه راوند کاشان

رفــاه اجتماعی از موضوعات مهم و پایه ای در جوامع گوناگون 
اســت که عموما بخش قابــل ماحظه ای از تــوان و انرژی و 
دغدغه مســئوالن و برنامه ریزان اجتماعی را به خود معطوف 
می کند. موضوعی که نســبت و ارتباطی مســتقیم با زیست و 
زندگــی روزانه مردم دارد و به نوعی می توان گفت، نقطه تاقی 
شهروندان با حاکمیت )به معنای عام آن( رفاه اجتماعی است. 
فارغ از سویه های نظری و اهمیت واژگانی چون رفاه اجتماعی، 
این جهت گیری های رفاهی دولت ها بوده که در کانون توجه قرار 
داشته است. در سطح عمومی، شهروندان به دنبال یافتن نخ 
اتصالی هستند میان برداشت ها و انتظارات ذهنی خود از رفاه و 
آنچه دولت ها انجام می دهند و در سطح نخبگان نیز عمل گرایی 
برنامه ریزان رفاهی برای بهبود شاخص ها از مناقشه برانگیزترین 
موضوعات است. اما این مفهوم و شاخص های آن در پنج سال 
گذشته چه تغییری کرده  اســت، آیا دستاوردها آنچنان هست 
که حاال با اقداماتی مانند استیضاح وزیر کار باید نگران انقطاع 

برنامه های رفاهی و احیانا ناقص ماندن آن ها بود؟

سندی انسجام بخش در سیاست گذاری رفاهی��
به گواه اسناد و متون برنامه های توسعه ای کشور و همین طور 
مجموعه سیاست ها و اقداماتی که دستگاه ها و نهادهای متولی 
رفاه انجام داده اند، برنامه های رفاهی در کشور ما فاقد انسجام و 
جهت گیری مشخص است. این نقدی است که الاقل در یک 
دهه اخیر به بســیاری از متولیان رفاهی کشور وارد شده است. 
تا آنجا که رفاه گرایان می گویند برای به یادآوردن آخرین برنامه  
رفاهی سیســتماتیک و مدون دولت ها باید به اوایل دهه80 و 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی رجوع کرد. سندی 
19ماده ای که اهداف، قلمرو و وظایف دستگاه ها و متولیان رفاه 
اجتماعی در کشور را مشخص کرده و از آن ها خواسته به منظور 
کاهش آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و 
توسعه ای بر رفاه و تامین اجتماعی مردم و پیشگیری از واردآمدن 
»شــوک« و »ضربه« ناشی  از سیاســت های فوق، اقداماتی را 
انجام دهند. در این قانون که از آن به قانون اساســی حوزه رفاه 
یاد می شــود، وزارت رفاه به عنــوان متولی اصلی هماهنگی و 
نهاد مرجع رفاهی کشــور معرفی شده که همه سیاست ها باید 
با محوریت این وزارتخانه انجام شــود. حاال و پس از 14سال از 
تصویب این قانون باالدستی، علی رغم اهتمام دولت نسبت به 
ســاختارمندکردن حمایت های اجتماعی و اجرای برنامه های 
رفاهی مانند مشــارکت در اجرای طرح ملی تحول سامت یا 
بیمه کردن 11میلیون نفر از شــهروندان، استیضاح سکاندار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای چندمین بار پیاپی کلید 
خورده است. قبل از بحث درباره چرایی این رفتار، می خواهیم 
ببینیم وزارت رفاه دولت های دهم و یازدهم چه دستاوردهایی در 
عرصه رفاهی داشته است. برای ارزیابی و داوری درباره آنچه در 
حوزه رفاه اجتماعی انجام شده، باید عملکرد دولت ها را مرور کرد.

ابزارهای سیاست گذاری رفاهی در دولت یازدهم��
اسناد باالدستی نظیر سند چشم انداز ۲0ساله، برنامه های توسعه 
پنج ساله و قانون ساختار نظام جامع رفاه، فهرستی از برنامه ها 
و اقدامــات رفاهی را با هدف کاهش نابرابری و بهبود ســطح 
معیشت، سامت فیزیکی، روانی و اجتماعی آحاد ملت و چه بسا 

تحقق عدالت اجتماعی در اختیار دستگاه ها گذاشته  است. گو 
اینکه پس از قریب به 40ســال از پیــروزی انقاب، همچنان 
فاصله زیادی میان آرمان افزایش رفاه شهروندان و آنچه در عمل 
دولت ها بدان می پردازند، دیده می شود. گذشته از پیچیدگی های 
مسئله، یکی از مشکات جدی و همیشگی که سیاست گذاران 
و مجریان رفاهی در طول این ســال ها با آن دســت به گریبان 
بوده اند، فقدان اطاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام 
تصمیم گیری و اجرا بوده که منجر به سیاست گذاری غیرهدفمند 
می شود. به عاوه به دلیل نبود فرایند های مناسب ارزیابی اجرای 
سیاست ها، عما بسیاری از دولت ها موفق نشده اند اثربخشی 
و موفقیت سیاست های رفاهی را بسنجند. کاری که وزارت رفاه 
دولت یازدهم سعی در عملیاتی کردن آن کرد، الیه بندی کردن 
نظام  حمایت های اجتماعی اســت. سیاســتی که در بسیاری 
از کشــورها آزمــون خــود را پــس داده و وزارت رفــاه می گوید 
زیرساخت های الزم برای اجرای آن را مهیا کرده است. این تحول 
اساسی شامل جمع آوری اطاعات از خانوارها در قالب پایگاه 
اطاعات رفاهی ایرانیان است . پایگاهی با حدود 50 شاخص 
ریزودرشت که اطاعات آن در حوزه های مختلف قرار است هم 
به کار دیگر قوا، سازمان ها و نهادها بیاید و هم مقدمه ای بر اجرای 
نظام الیه بندی بیمه های اجتماعی و برنامه ریزی بهتر برای از 
بین بردن چندپارگی های رفاهی در کشور باشد. در همین ارتباط 
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه معتقد است این اقدامات نشان از 
آن دارد که دولت در حوزه سیاست و تدریجا اقتصاد، از سیاست 
درهای بسته به سمت درهای باز رفته است. احمد میدری پایگاه 
اطاعات رفاه ایرانیان را ســامانه ای دارای کلیدواژگان جهانی 
توصیف می کند که کار را برای حوزه ها و نهادهای دیگر راحت 
می کند. او می گوید: »اطاعات روشن منجر به تصمیم گیری 
درست می شود و حتی ممکن است جنس مسائل رفاهی را نیز 

عوض کند. ما امروز می توانیم با درصدی از خطا مشخص کنیم 
کدام خانواده ها واقعا نیازمند هستند. این پایگاه مبنایی است که 
دولت را در شناســایی و اجرای بهتر سیاست های رفاهی یاری 
می کند، نحوه اجرا را دگرگون می ســازد و ابزاری مناسب برای 
محک زدن درستی یا نادرستی اقدامات در اختیار سیاست گذار 

و مجری قرار می دهد.« 

نظام چندالیه و برنامه های فقرزدا��
در ادبیات رفاه اجتماعی ، حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی 
دو ابزار مهم سیاستی در گفتمان رفاهی دولت ها هستند که بر 
کمک به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر تمرکز دارد. 
دولت دوازدهم نیز با علم به همین موضوع گفتمان اصلی خود 
را به مســائل رفاهی داخلی معطوف کرده و اولویت های خود را 
به افزایش حمایت های اجتماعی از گروه های آسیب پذیر سوق 
داده اســت. کما اینکه رئیس دولت نیز در مراســم تنفیذ حکم 
خود، پی ریــزی جامعه ای عادالنه با تکیه بــر افزایش تولید و 
اشتغال همراه با تاکید بر سه گانه »ریشه کن کردن فقر، داشتن 
نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر« را جزء رئوس 
برنامه های چهار ساله دولت خوانده است. وزارت رفاه می گوید 
بنا دارد در ادامه سیاست  گذاری های رفاهی  که در دولت یازدهم 
کلید زده، ایده نظری »توانمندســازی برای مقابله با فقر« را در 
قالب برنامه ملی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری دنبال کند. مواد 
متعددی نظیر قانون احکام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم 
توسعه، ایجاد پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان، ایجاد پنجره واحد 
خدمات رفاه اجتماعی با هدف استحقاق سنجی درست، بهبود 
فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی 
و بیمه ای، طراحی نظام تامین اجتماعی چندالیه و تصویب اسناد 
سیاستی آن، توجه به صندوق های بازنشستگی، گسترده تر کردن 

ضریب پوشش بیمه های اجتماعی، حمایت از توسعه کسب وکار 
پایدار اقشار آسیب پذیر زیرپوشــش بهزیستی و خروج آن ها از 
چرخه حمایت مستقیم دولت، اجرای بیمه کارگران ساختمانی، 
حمایت از بیماران خاص در چهار سال گذشته انجام شده اند و 
حاال وزارت رفاه می خواهد با همبسته هایی نظیر تولید و اشتغال، 
آموزش، توازن گرایی منطقه ای و توسعه مبتنی بر کسب وکارهای 
اشتغال زا، عزم خود بر سیاست های معطوف به حمایت اجتماعی 

هدفمند تمرکز بیشتری کند.

فرار به جلو و آدرس غلط  دادن��
با همه این ها ســوال این اســت که آیا تغییر در ترکیب متولیان 
حوزه رفاه کشور آن هم در شرایطی که هنوز برنامه های رفاهی 
دولت  نیاز به استمرار و رسیدن به نتیجه مطلوب دارد، منطقی 
است؟ به ویژه اینکه فعاالن حوزه رفاهی تاکید دارند ماهیت و 
جنس مسائل رفاهی از موضوعات روزمره متفاوت  است و نباید 
در این حــوزه چندان عجله ای به خــرج داد. ابوتراب فاضل، 
پژوهشگر حوزه رفاه، اما با خوانشی تاریخی از سیاست گذاری 
رفاهی در کشور معتقد است برنامه   ریزی یکپارچه در حوزه رفاه 
از سال9۲ به بعد ممکن شده و باید در این عرصه صبوری کرد. 
فاضل می گویــد: »از حیث تاریخی پارادایم ترمیک حوزه رفاه 
و ترمینولوژی رفاه در ایران، ســابقه چندانی ندارد و به تازگی به 
سامان سیاست گذاری کشور وارد شده است. در اوایل انقاب 
و حتی تا اواخر دهه60 در ادبیات سیاســی و اجتماعی کشور، 
فقر و رفاه اساســا موضوعیت نداشــت، اما درســت از زمانی 
کــه با تاش های دکتر ســتاری فر در دولت اصاحات قانون 
ســاختار نظام جامع رفاه و تامین  اجتماعی به تصویب رســید، 
دوره سیاســت گذاری رفاهــی در ایران به وجود آمــد.« وی با 
اشاره به استفاده سیاســی و ابزاری از رفاه اجتماعی و طبقات 
پایین دست در دولت های نهم و دهم، اضافه می کند: »به گواه 
تمام گزاره های علمی و عملی، سیاست گذاری رفاهی در دولت 
یازدهم تدوین شد، پروبال گرفت و بسط تئوریک و عملیاتی یافت. 
در وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی دولت یازدهم بود که برای 
نخستین بار فقر، شناسایی فقرا و سیاست گذاری برای آن ها به 
سامان سیاست گذاری کشور وارد شد و هم زمان نیز وزارت رفاه به 
ابزارهای الزم برای شناسایی جامعه هدف مانند پایگاه اطاعات 
رفاهی مجهز شد.« فاضل به سیاست پیشی گرفتن مزد بر تورم 
در دولت یازدهم اشاره می کند و می گوید: »واقعیت این است 
که تا چند سال پیش اختاف فاحشی میان نرخ تورم اعامی 
و دریافتی  کارگران و بازنشستگان وجود داشت، اما از سال93 
مزد از تورم پیشی می گیرد که از نظر ما بسته ای رفاهی است.« 
وی با تاکید بر درک صحیح از جغرافیای جامعه هدف به مثابه 
ابزار سیاست گذاری رفاهی، پرداختن به مسائل معیشتی اخیر 
را با عملکرد وزارت رفاه بی ربط می داند و می گوید: »معیشــت 
مردم و کاهش کیفیت آن به مواردی مانند تورم، ارزش پول ملی 
و... بستگی دارد و اگر مثا میانگین ارزش پول ملی در ماه های 
اخیر 40درصد کاهش یافته و به معیشت مردم فشار وارد آمده، 
تقصیری متوجه سیاست گذاری های رفاهی نیست.« فاضل 
این شیوه برخورد را غیرکارشناسی و نوعی فرار به جلو توصیف  
و تاکید می کند: »رفاه، موضوعی ریشــه ای و بنیادی است و 
تغییر در مولفه های آن نیازمند صبر و حوصله بیشتری است.« 

»آتیه نو« با مروری بر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سیاست گذاری رفاهی، دیدگاه منتقدان  استیضاح وزیر رفاه را بررسی می کند

ریل گذاری رفاه را متوقف نکنیم

دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از متن منتشر شده از سوی برخی 
نمایندگان حامی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: »نــگارش چنین متن هایــی از نمایندگان مجلس 
شورای اســامی که قانون گذاری می کنند، جای تعجب 
دارد.« به گزارش خبرگــزاری »ایلنا«، علیرضا محجوب، 
در نشســت دبیران اجرایی خانه هــای کارگر با بیان اینکه 
نمایندگان مخالف وزیر کار، القا می کنند که چون کشــور 
در شرایط عادی قرار ندارد، باید وزیر کار را استیضاح کرد، 
اظهارکرد: »استدالل هایی نظیر این و مواردی مانند اینکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاهی عریض و طویل 

است، دور از واقعیت است.« محجوب اضافه کرد: »برخی 
نمایندگان می گویند محقق نشدن سهم ۲5درصدی بخش 
تعاون در اقتصاد به علت کم کاری وزیر کار اســت، اما باید 
توجه داشت یکی از دالیل اصلی این وضع، قوانینی است 
که مجلس با هدف گسترش خصوصی سازی تصویب کرده 
و به تعاونی ها کم توجهی شده است.« دبیرکل خانه کارگر به 
اجرانشدن سند »کار شایسته« نیز اشاره کرد و گفت: »در 
زمان تدوین قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، دولت 
را مکلف کردیم سند کار شایسته را نهایی کند. این سند بر 
اساس مقاوله نامه های سازمان جهانی کار نوشته شد و در 

مجلس نیز تصویب شد، اما اصل مشکل در اجرا نشدن آن 
نیست، بلکه الزام های دیگری دارد.« محجوب همچنین 
از سیاســت های ادوار مجلــس در قبــال صندوق هــای 
بازنشستگی انتقاد کرد و گفت: »نمایندگان همچنین تاکید 
دارند اوضاع رفاهی و معیشــتی بازنشستگان هر روز بدتر 
شده اســت، اما قوانینی که از تصویب مجلس گذشته اند 
موجب شده جیب بازنشستگان روز به روز خالی تر شود.« وی 
با اشاره به افزایش شمار بازماندگان مستمری بگیر نسبت 
به مستمری بگیران عادی، خاطرنشان کرد: »30درصد از 
منابع صندوق ها هم اکنون به بازماندگان دختر یا همســر 

مســتمری بگیران فوت شــده پرداخت می شــود. یا اینکه 
مجلس قانونی را تصویب کرد که افراد با 15سال بیمه پردازی 
و ۷0سال سن، بازنشسته شوند. ما به این موارد نپرداختیم، 
بلکه برای صندوق ها بحران ایجاد کردیم و حاال هم تقصیر 
را گردن وزیر کار می اندازیم.« محجوب با نقد سیاست های 
رفاهی در کشور، تاکید کرد: »ما دستانمان را در جیب فقرا 
کرده ایــم و می گوییم کارگران ما امنیت شــغلی ندارند، اما 
هیچ کســی اهمیت نمی دهد که از طرح هشــت ماده ای 
تضمین امنیت شغلی کارگران فقط 5 ماده آن در کمیسیون 

در دست بررسی است.«

انتقاد دبیرکل خانه کارگر از رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به وزیر رفاه

استیضاح در بوته نقد

برش
 یکی از مشکالت جدی و همیشگی که سیاست گذاران و مجریان رفاهی در طول این سال ها با آن دست 

به گریبان بوده اند، فقدان اطالعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم گیری و اجرا بوده که 
منجر به سیاست گذاری غیرهدفمند می شود. کاری که وزارت رفاه دولت یازدهم سعی در عملیاتی کردن 

آن کرد، الیه بندی کردن نظام  حمایت های اجتماعی است.
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خبرها و نظرهای  تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بازدید از محل ساخت بیمارستان ٣٢٠تخت خوابی این سازمان در شیراز گفت: »این مرکز درمانی با تکیه بر توان داخلی ساخته می شود و از خیرین برای مشارکت مالی در ساخت این 
بیمارستان دعوت می کنیم.« دکتر سیدتقی نوربخش که به مناسبت هفته تامین اجتماعی به استان فارس سفر کرده اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مرکز درمانی را ٣٠٠میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: »مدت زمان اجرای 

طرح ٤٨ماه پیش بینی شده است.« نوربخش همچنین از شعبه پنج تامین اجتماعی شیراز و میز خدمت این شعبه بازدید و با مراجعه کنندگان به گفت و گو پرداخت.

آغاز ساخت بیمارستان 320تخت خوابی تامین اجتماعی شیراز

درباره صندوق های بازنشستگی و بحران عمیق در الیه های 
مختلف آن مناقشه های فراوانی وجود دارد. کمبود نقدینگی، 
تعهد دولت و ناتوانی در ایفای تعهدات خود نسبت به این نهادها 
و انبوهی از قوانین و مقررات دســت وپاگیر که هیچ سنخیتی 
بــا ماهیت و کارکــرد آن ها ندارد. این ها را اگر بــه زبان اعداد و 
ارقام ریالی روی کاغذ بیاوریم، شــاید بیراه نباشــد که بگوییم 
وضعیت بســیار هولناک از آن چیزی اســت که تصور و حتی 
بازنمایی می شــود. تا به امروز هر تحلیلی کــه بوده و هر کاری 
که دولت ها و مجلســی ها کرده اند متوجه ُبعد مالی ماجرا بوده 
اســت. اما اگر کسی بپرسد مسئله صندوق های بازنشستگی 
مگر ابعاد دیگری هم دارد، چه باید گفت؟ یا اینکه ســوال این 
باشــد که غیر از ابزار پولی چه راه دیگری پیشنهاد می کنید، در 
آن صورت پاسخ چه خواهد بود؟ اگر از عینک سیاست گذاری 
اجتماعی به موضوع نگریســته شود، جزئیات پیچیده ، دقیق  
و شــاید هم ناراحت کننده ای از طراحی و تحلیل سیاســت ها 
در قبال صندوق ها پیش چشــم نمایان می شــود. چیزی که 
یاسر باقری، پژوهشــگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، از آن به 
»سیاســت ناگذاری« یاد می کند. سیاست گذاری اجتماعی به 
صورت ساده به مجموعه اقدام هایی اطالق می شود که دولت ها 

در مصاف با مشکالت کنشگران اجتماعی در 
حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، 
مسکن و رفاه و تامین اجتماعی به کار می گیرند 
تا به مشــروعیت سیاسی برســند و اگر هم 
هوشمندانه  عمل کنند، همبستگی اجتماعی 
را محکم تر می کنند. در ایران، اما گویا دولت و 
کارکرد آن در عرصه سیاست گذاری اجتماعی 
به گونــه ای متفاوت تعریف شــده و آن طور 
که باقری می گوید به اتفاق مجلس شورای 
اســالمی »نبردگاه« هایی شکل داده اند که 
محصول خروجی آن، هر چیزی است غیر 
از سیاســت گذاری. به گفته این پژوهشگر 
حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، مشکل 

حوزه رفاه این اســت که دولت در پی مقبولیت و رشد اقتصادی 
است و در آن طرف نیز مجلسی ها به تمام طرح ها و لوایح خود 
جامه عدالت   می پوشــانند و سایه این انتخاب ها باعث شده که 
نه  تنها صندوق ها روز به روز بیشــتر در بحران فرو بروند، بلکه با 
افزایش میزان مخاطرات اجتماعی، همبستگی اجتماعی را 
نیز هدف قرار داده اســت. وی که دیدگاه های خود را با بررسی 
عمیق و تحلیل محتوایی مشــروح مذاکــرات 9 دوره مجلس 
شورای اسالمی به دست آورده، ابزار می کند که سیاست گذاری  
اجتماعی در ایران کارکرد خود را از دست داده و برای برون رفت از 
موضوع باید به این عرصه بازگشت. در ادامه خالصه ای از نشست 
»الگوی حاکم بر میدان سیاست گذاری اجتماعی با تاکید بر حوزه 
بازنشستگی« که موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به 
صندوق بازنشستگی کشوری مجری آن بود، در قالب یک گفتار 

از نظر خوانندگان می گذرد.

سکوت و وضعیت شکننده صندوق ها ��
الگوی میدان سیاســت گذاری  اجتماعی و تطبیق آن با حوزه 
بازنشســتگی در جستجوی پاسخ به این ســوال است که چرا 
سیاســت گذار در برخی حوزه ها برخالف عقل سلیم که حکم 
ســکوت می دهد، عمل می کند و چرا در مواردی که باید عمل 
کند، »سیاست ناگذاری« می کند. سیاست ناگذاری بخشی از 
رویه نهاد دولت اســت و در مواقع لزوم از آن استفاده می شود. 
امروز بر کســی پوشیده نیســت که صندوق های بازنشستگی 
چه وضعیتی دارند؛ صندوق ها کســری  نقدینگی دارند، ســن 
بازنشســتگی و ســن امید به زندگی هنوز از الگوهای سال 54 
تبعیت می کند و... با همه این ها در رویه قانون گذار هیچ تغییری 
دیده نمی شود، چراکه اساسا سیاست گذاری در این موارد انجام 
نمی شود. وضعیت  شــکننده کنونی صندوق ها در برهه هایی 
پیش بینی می شــد، اما به دلیل ســکوت سیاست گذار عمق و 
دامنه بحران ها گسترده تر شده اســت. درباره قوانین حمایتی 
نیز وضع همین طور اســت و بارها اعالم شده که چقدر قوانین 
حمایتی به صندوق ها ضربه می زند، اما ما به این سمت نرفتیم 
که قوانین آسیب زا را کاهش دهیم. حتی در مقاطعی نیز در برابر 
پیشــنهادهای اصالحی-مانند حذف پیشنهاد افزایش تعداد 
سال های مبنای بازنشستگی از دوسال به پنج سال در برنامه 
ششم- یک گام به عقب رفتیم یا در بحث اصالح صندوق ها که 
دولت از آن عقب نشست. مسائل فراوانی در این سیاست ناگذاری 
دخیل اند که از جمله آن ها می توان به اثرگذاری مولفه هایی مانند 
اولویت دادن منافع شخصی به منافع عمومی، مناسبات فردی 
و سفارش از باال و نهادبودگی فساد در کشور اشاره کرد که البته 

از روند پژوهش کنار گذاشته می شوند.

الگوی اعمال سیاست در میدان سیاست گذاری��
ســوالی کــه مــا در پی تشــریح پاســخ آن 
هســتیم این اســت که تولید سیاســت  در 
میدان سیاســت گذاری بر پایــه چه الگویی 
انجام می شود؟ در حوزه سیاست گذاری چه 
چیزهایی باعث می شوند که یک پیشنهاد به 
سیاست تبدیل شود، اما یک پیشنهاد دیگر 
نه؟ در حــوزه سیاســت گذاری اجتماعی با 
میدانی روبه رو هستیم که نیروهای متعددی 
در آن به یکدیگــر اعمال نیرو می کنند. اگر 
کنشــگران را نهادهــای اجتماعــی تصور 
کنیم، همه آن هــا در جایگاه های مختلف 
می کوشند منافع سازمانی یا فردی خودشان 
را پیش ببرند. تصور اولیه این اســت که این 
مجادالت میان نیروها در کل میدان به صورت یکنواخت توزیع 
شده است، اما بررسی های عمیق تر نشان می دهند، در میدان 
سیاست گذاری اجتماعی، اعمال قدرت برخی نیروها بیشتر است 
و یک سری از اجرام، جریان سیاست گذاری اجتماعی را عوض 
می کنند. یعنی مســیر سیاست گذاری برخالف تصور عقالنی 
صرف، به نقطه هایــی دیگر منحرف می شــود. صورت بندی 
جریان سیاســت گذاری اجتماعی در ایران نشــان می دهد که 

اعمال قدرت نیروها و کنشــگران در دو 
نقطه اصلــی اتفاق می افتــد. این محل 
تالقــی و تمرکز به اصطــالح »نبردگاه« 
نامیده می شــود که در کشــور ما یکی در 
نهاد دولت اســت و دیگــری در مجلس 
شــورای اســالمی. البی گری و استفاده 
از فرصت هــا و خألهای قانونی از جمله 
اشکاالت اعمال قدرت در سطح مجلس 
است. اگر این نبردگاه ها را بپذیریم در آن 
صورت می توان با شــواهد متعدد اثبات 
کرد که در دوران 40 ســاله بعد از انقالب 
اســالمی هیچ کالن سیاست اجتماعی 
نبوده که از نبردگاه  نهادهای قانون گذاری 
متاثر نشده باشد. به عبارت دیگر، نبردگاه 
نهادهای قانون گذاری مهم ترین فاکتور 
اثرگذار بر سیاســت گذاری اجتماعی در 
سال های پس از انقالب است. حتی اگر 
دولت سیاست هایی نیز طراحی کرده، این  
نهادهای قانون گذاری بوده که در فرایند 
اختصاص بودجه، اختیار امور را به دست 
گرفتــه و تغییرات دلخواه خــود را اعمال 
کرده است. بنابراین همواره این  نهادهای 
قانون گذار بوده که گره و فرورفتگی بزرگ 
در میــدان سیاســت گذاری را بــه وجود 
آورده است. نکته مهم، فهم منطق کلی 

میدان سیاســت گذاری اســت که در آن نیروها و نبردگاه  های 
میدان سیاســت گذاری اجتماعی تعیین کننده  می شــوند و بر 
همین اســاس باید الگوی حاکم بر رفتار آن ها را بازشــناخت. 
نکته دیگر اینکه میدان سیاســت گذاری در ذات خود منطقی 
منفرد و عمومی نیست، بلکه این نبردگاه ها هستند که منطق 
منحصربه فرد خود را دارند. در نبردگاه مجلس، عدالت )به معنای 
حمایت از فرودستان( مهم ترین منطق تعیین کننده صورت بندی 
سیاست  گذاری های اجتماعی است. مشروح مذاکرات مجالس 

اول تا نهم نشان می دهد که »عدالت محوری« همواره توجیهی 
برای سیاســت ها بوده اســت. برای نمونــه، در حالی که اکثر 
کشــورها،هدفمندی یارانه ها را جریانی مقابل عدالت  قلمداد 

می کنند، زمانی که دولت یا مجلس در کشور به موضوع 
ورود می کنند، تکیه شان بر مفهوم عدالت است. مثال 
می گویند چرا کسی که خودرو گران قیمت  دارد باید پول 
سوخت بیشتری پرداخت نکند. یا در دهه 70، مدارس 
خصوصی در کشور با این توجیه راه اندازی شدند که چرا 
دولت باید هزینه تحصیل افراد دارای درآمدهای باال 
را پرداخت کند؟ منظور این اســت که مفهوم کلیدی 
عدالت در بسیاری از اوقات به صورت بازی های زبانی 
نقشی آفرینی کرده اســت. گاه نیز موضوع عدالت با 
داللت هایــی در واقعیت همراه بوده اســت. مثال در 
اواخر دهه 60 که سیاســت های تعدیل  ســاختاری 
مطرح، اجرا شــد، سطح دســتمزدها و مستمری ها 
افزایش یافت، چراکه سیاســت گذار می خواست این 

پیام را بدهد که در قبال کاری که در جهت مقررات زدایی انجام 
می دهد، به حمایت از فرودستان نیز توجه دارد. البته عدالت تنها 
تعیین کننده میدان نیست و در دوره های مختلف پارامترهای 
 دیگری مانند خوداتکایی )در اوایل انقالب( یا خصوصی سازی 
)در اوایــل دهه 70( هم مطرح بوده  اســت. با این حال محور 
و مبنای میدان سیاســت گذاری اجتماعی رعایت عدالت بوده 
است. اتفاقی که افتاده این است که زبان و منطق بازی در نبردگاه 
مجلس، به ســاحت بیمه ای نیز تحمیل شده 
است. به عبارت دیگر، نماینده ای که در چنین 
میدانی بازی می کند، دیگر به این توجه نمی کند 
که باید ســاحت بیمه ای را از ســاحت حمایتی 
جدا کرد. یعنی به محض اینکه بحثی در حوزه 
بیمه های اجتماعی درمی گیرد، قانون گذار ابتدا 
به دنبال این است که چطور و با چه مکانیزمی 
باید عدالت به معنای حمایت از فرودســتان را 
رعایت کند. چنیــن منطقی خود به خود باعث 
شــده که بــه تمام طرح هــا و لوایــح مجلس، 
سازوکارها و دغدغه های حمایتی پیوست شود 
و این مســئله ای است که سال هاست در حوزه  

بیمه های اجتماعی با آن روبه رو بوده ایم. 

رشته  بی شیرازه اقدامات کوتاه مدت��
در نبردگاه دولت دو پارامتر »مقبولیت عمومی« 
و »رشــد اقتصــادی« شــکل دهنده منطــق 
سیاست گذاری است. دولت با فشارهایی که از 
ناحیه سازمان برنامه و بودجه متحمل می شود 
از یک طرف ناچار است به سمت رشد اقتصادی 
-که گاهی اوقات بسیار ساده انگارانه و مبتنی بر 
سیاســت های ناکارآمد است- حرکت  کند و از 
طرفــی نیز باید مقبولیت عمومی را پاس بدارد. 
مقبولیت عمومی به این معناست که دولت در 
فرایند تبدیل برنامه های خود به سیاست های 
اجتماعی باید به اثرگذاری آن ها بر مردم نیز توجه کند و پیامدهای 
اجتماعی و سیاسی سیاست های خود را مدنظر داشته باشد. در 
مقوله رشد اقتصادی، دولت یا کاری را انجام می دهد که موجب 
رشد اقتصادی می شود یا با این توجیه که مانع رشد است، از انجام 
کاری خودداری می کند. این قیدی مهم بر سیاست گذاری های 
دولت اســت، اما مسئله مهمتر این اســت که فقدان دکترین 
در حــوزه رفاه و سیاســت گذاری اجتماعی، هــر دو پارامتر را با 
مسئله روبه رو می کند. به بیان دیگر، در نبود دکترین منسجم، 

مقبولیت عمومی بر عدالت سایه می اندازد و با ایجاد مانع برای 
سیاست گذاری درســت و اعمال اصالحات همه را در گردابی 
هولناک و کوششی غریزی برای بقا اسیر می کند. یعنی حالتی 
به وجود می آید که دولت به دلیل ترس از دست دادن مشروعیت 
خود، به رشته ای بی شیرازه از اقدامات کوتاه مدت دست می زند. 
در بحث رشد اقتصادی نیز عملکردها محدود به تقلید صرف از 
توصیه های مجامع و نهادهای بیرونی بدون توجه به سنخیت 
یا تطبیق آن ها با وضعیت ایران و امکان  پذیر بودن اجرای شان 
می شود. به همین دلیل همیشه در تاریخ کشورمان با رشد ناقص 
روبه رو بوده ایم. یعنی رشد را شروع کرده ایم، اما با کاهش مقبولیت 
عمومی، آن ها را رها کرده ایم. کافی است به سیاست های تعدیل 
ساختاری و کاهش عجیب آرای مرحوم هاشمی رفسنجانی در 
انتخابات منجر به دوره دوم ریاســت جمهوری وی نگاه کنیم 
که دولــت  در پی کاهــش مقبولیت عمومی خود بــه یک باره 
حمایت هــای اجتماعی را باال برد. در ســال88 نیز که کاهش 
همبســتگی اجتماعی و پیوندهای عمودی دولت و مردم رخ 
داد، بــا حمایت های اجتماعــی به جبران مافــات پرداختیم. 
بالیی که در حوزه سیاست ناگذاری حوزه رفاه و تامین اجتماعی 
گرفتــار آن شــده ایم نیز متاثر از همین منطــق دوگانه دولت و 
مجلس و ســایه هر یک بر دیگری 
است. یعنی منطق مقبولیت عمومی 
دولت در شرایطی که فاقد هرگونه 
دکترین مشخصی است بر منطق 
عدالــت منطبق می شــود و اجازه 
نمی دهد هیچ نوع سیاست گذاری 
اجتماعــی دیگری بــرای اصالح 
صندوق هــا امکان پذیر شــود و ما 
را دچــار نوعی سیاســت ناگذاری 
می کنــد. از طرفی نیز دولت با یک 
ســری از وظایف روبه روست و باید 
از منابع موجود اســتفاده کند، اما 
زمانی که داشته هایش کفاف ندهد، 
از صندوق های بازنشستگی برداشت می کند یا قوانین و مقرراتی 

با این نیت بر آن ها تحمیل می کند.

سیاست گذاری، انتخابی تلخ میان دو گزینه��
تاکید ما بر این اســت که اگر دولت در امور محوله خود رفتاری 
افراط گونه نداشــته باشد، شــاید نیازی به هزینه های سنگین  
نداشته باشد. نکته دیگر اینکه ما باید در جایگاه دولت یا مجلس 
بدانیم که سیاســت گذاری اجتماعــی انتخابی تلخ میان چند 
گزینه بد اســت و هر انتخابی، به معنای محرومیت بخشــی 
دیگر از مردم است. به این معنا در سیاست گذاری هیچ انتخاب 
شیرینی وجود ندارد و گاهی اوقات ناچاریم چشم و گوشمان را 
بر بخشی از جامعه ببندیم. حتی در بدترین حالت نیز باید دست 
به انتخاب زد و این بهتر از انتخاب نکردن اســت. برای مثال، 
فرض کنید دو نفر دچار مشکل تنفسی عجیبی باشند و ما یک 
عدد ماسک بیشتر در اختیار نداریم. ما می توانیم به یکی از این 
دو نفر ماســک را بدهیم. انتخاب دیگر ما این است که به هیچ 
کدام ماسک را ندهیم. در انتخاب اول، یک نفر از دست می رود 
و در انتخاب دوم، هر دو نفر. اتفاقی که در »سیاست ناگذاری« 
در ایران می افتد همین است. سیاست گذار به جای اینکه یک نفر 
را نجات دهد، روی خود را برمی گرداند تا مرگ دلخراش دو نفر 
را نبیند. ما در سیاست گذاری اجتماعی رویمان را برگردانده ایم، 
گوش هایمان را گرفته ایم و چشــم هایمان را بسته ایم.  مسئله 
دیگر این است که همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی دو 
پایه و بنیان اساسی سیاست گذاری اجتماعی هستند. در ایران 
بعد از انقالب، عدالت اجتماعی تا اندازه ای توجه سیاست گذاران 
اجتماعــی را به خود جلب کرده، اما همبســتگی اجتماعی از 
بی توجهی تاسف برانگیزی در رنج بوده است. نکته قابل تامل 
اینکه همبســتگی اجتماعی به شــدت در مقبولیت و پیشبرد 
سیاست های دولت و مجلس، موثر است. در اتفاق های دی ماه 
96، دولت که به عمق تنزل همبستگی اجتماعی و پیوندهای 
گاه بود، به شکل معناداری از تمام  عمودی میان خود و مردم آ
سیاست های اصالحی اش کوتاه آمد. گرایش دولت به افزایش 
مستمری ها به اقشــار و گروه های مختلف نیز کوششی برای 
بازســازی و حتی حفــظ حداقلی از اعتمادعمومی اســت و نه 
سیاســت گذاری اجتماعی و دســت زدن به انتخاب های تلخ، 
بنابراین در شرایطی که پیوندهای افقی و عمودی به شدت سست 
شده و اعتماد اجتماعی فروکش کرده، راهی جز این نداریم که 
همبستگی اجتماعی را به اولویت اول نظام و کشور بدل کنیم. 
در حوزه بازنشستگی نیز انتخاب این است که ذی نفعان متشکل 

از کارگران و کارفرمایان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهیم.

بررسی تحلیلی بحران صندوق های بازنشستگی از منظر تقابل رویکرد عدالت محور و مقبولیت محور 

عواقب »سیاست ناگذاری«در رفاه و عدالت اجتماعی

در سیاست گذاری 
هیچ انتخاب شیرینی 

 وجود ندارد.
 حتی در بدترین 

حالت نیز باید دست 
به انتخاب زد و 

این بهتر از انتخاب 
نکردن است

 وضعیت  شکننده 
کنونی صندوق ها در 
برهه هایی پیش بینی 
می شد، اما به دلیل 

سکوت سیاست گذار 
عمق و دامنه بحران ها 

 گسترده تر
 شده است

در حوزه سیاست گذاری 
اجتماعی با میدانی 
روبه رو هستیم که 

نیروهای متعددی در آن 
به یکدیگر اعمال نیرو 
می کنند. اگر کنشگران 
را نهادهای اجتماعی 

تصور کنیم، همه 
آن ها در جایگاه های 
مختلف می کوشند 

منافع سازمانی یا فردی 
خودشان را پیش ببرند

در اولین روز هفته تامین اجتماعی انجام شد
 تجدید میثاق 

با آرمان های امام راحل)ره(
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی و مدیران 
و کارکنان این ســازمان هم زمان با اولین روز از 
هفتــه تامین اجتماعی با حضور در حرم مطهر 
حضرت امام خمینی)ره( با آرمان های بنیان گذار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی تجدید پیمان 
کردنــد. بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
تامین اجتماعــی، دکتــر ســیدتقی نوربخش 
طــی ســخنانی در جوار حــرم مطهر حضرت 
امام خمینی)ره( با اشاره به تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه کشــور، گفت: »از شش ماه قبل، 
اقدامات الزم برای تامین منابع موردنیاز و مقابله 
با اقدامات دشمن در حوزه های مختلف مرتبط 
با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.«
وی با بیان اینکه ســازمان تامین اجتماعی در 
خط مقــدم نبرد تمام عیار اقتصادی قرار دارد، 
افزود: »در این شــرایط عــالوه بر فعالیت ها 
و تالش هــای معمولــی کــه در ســازمان 
تامین اجتماعــی انجــام می شــود، باید برای 
دفاع از کشــور و نظام جمهوری اسالمی نیز 
اقدامات ویژه ای صورت گیــرد.«  مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: »در شرایط 
جنگ اقتصادی، ریسک هایی که بر مردم وارد 
می شود افزایش می یابد و مسئولیت سازمان 
تامین اجتماعی نیز کاهش تأثیر این ریسک ها 
بر زندگی مردم است.« نوربخش اضافه کرد: 
»تمامی تالش ها و اقدامات مدیران و کارکنان 
ســازمان تامین اجتماعی باید مجاهدانه برای 
خدمت رســانی موثر به مردم باشد و مسئولیت 
این ســازمان ســنگین تر از قبل اســت و باید 
تــوان برنامه ریــزی و مدیریت این شــرایط را 

داشته باشد.«

گسترش تامین اجتماعی 
سبب خیر در جامعه است

تولیت آســتان مقدس حضرت شاهچراغ و 
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر و 
قدردانی از زحمات سازمان تامین اجتماعی، 
بر حفظ کرامــت و عزت نفس آحــاد جامعه 
»کوشــش های  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تا
تامین اجتماعــی و گســترش خدمــات این 
سازمان سبب خیر در جامعه است.« آیت الله 
علی اصغر دســتغیب، در ادامه بــا تاکید بر 
نقش خیرین در جامعه به تجربیات پیشــین 
در زمینــه مجمــع خیریــن حوزه ســالمت 
اشاره کرد و اظهارداشت: »در دیدار با مقام 
معظــم رهبری، ایشــان بر ایــن نکته تاکید 
کردنــد کــه اگرچه در گذشــته نیکــوکاران 
کمک هــای خود را انجــام می دادند، اما به 
علت پراکندگــی آن ها، نتایــج آن به اندازه 
کار خیریه به شــکل منســجم و تشکیالتی 
که امروز صورت می گیرد چشــمگیر نبود.« 
وی ادامــه داد: »امیدوارم همــان طور که 
خیرین پیش از این در مجمع سالمت فعال 
بودند امــروز نیز به تامین اجتماعی در انجام 
وظایفــش یــاری رســانند و طرح هایــی که 
توضیح دادید مانند احداث بیمارستان جدید 
تامین اجتماعی فارس زودتر و بهتر به نتیجه 
برسد.« دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار با 
اشــاره به اهمیت ســازمان تامین اجتماعی 
در کشــور گفــت: »افــراد تحت پوشــش و 
تامین اجتماعی  مستمری بگیران ســازمان 
از کرامت خاصی برخوردار هستند، زیرا عمر 
خود را صرف کار و زحمت کرده اند و امروز نیز 
از اندوخته خودشان در این سازمان بهره مند 
هستند.« مدیرعامل تامین اجتماعی در این 
دیــدار ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های 
تامین اجتماعــی، به نقش مهــم خیرین در 
پیشــبرد اهداف تامین اجتماعی اشــاره و بر 
توجه ویژه مدیریت و کارکنان این ســازمان 

در اجرای وظایفشان تاکید کرد.

خبر
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در ماه هــای اخیر و به دنبال اعالم تصمیــم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا در مورد خروج این کشــور از برجام، 
اخباری مبنی بر خروج برخی شرکت های بین المللی از ایران 
منتشر می شود. با وجود خروج شرکت های بزرگی نظیر توتال 
و ملغی شــدن قراردادهایی مانند خرید هواپیما از بوئینگ، 
برخی شــرکت های خارجی که اغلب آن ها چینی هستند، 
همچنان در ایران مانده اند و به نظر نمی رسد قصد پایان دادن 

به همکاری های خود را داشته باشند.
برای مثال، »سی ان پی سی« چین قبال وارد قرارداد توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی ایران شده و قصد دارد سهم شرکت 
توتال فرانسه از این پروژه را خریداری کند. شرکت مهندسی 
راه آهن چین نیز به همراه شــرکت »فرووی دلو اســتاتوی« 
ایتالیا قراردادی برای ساخت یک خط ریل پرسرعت در ایران 
به امضا رسانده است.از سوی دیگر، »سی آرآرسی«، شرکت 
ماشــین های ریلی چین، در فوریه2017 قــراردادی برای 
تحویل 100واگن مترو به مشهد امضا کرده است. این شرکت 

هنوز نگفته برنامه ای برای خروج از بازار ایران دارد یا نه.
با این حال به نظر می رسد در صورت محدودترشدن راه های 
ارتباط مالی و پولی با ایران، شرکت هایی مانند »دلواستاتوی«، 
»فولکس واگن«و »آنسالدو انرژیا« نیز در مورد قطع همکاری 

خود تصمیم گیری کنند.
آنسالدو انرژیا که شرکت مهندسی ایتالیایی با 70سال سابقه 
فعالیت در ایران است تمایل دارد به فعالیت های خود در ایران 
ادامه دهد، اما نگران اســت به دلیل خریداری اوراق قرضه 
این شــرکت توسط سرمایه گذاران ایتالیایی، در آینده ناگزیر 
به خروج از ایران شــود. فولکس واگن، شــرکت خودروساز 
آلمانی، ایرباس و رنو فرانسه نیز شرکت هایی هستند که در 
صورت قطع شــریان های ارتباط مالی بین المللی با ایران، 
چشــم انداز همکاری های آن ها با ایران در ابهام قرار دارد. 
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی در خصوص احتمال قطع 
همکاری های مالی با ایران، از جمله توقف خدمات رسانی 
سوئیفت می نویسد: »تجدید تحریم های ایران از سوی دولت 
آمریکا، هدف قطع همکاری سوئیفت با بانک های ایران را 
نیز دنبال می کند. موضوعی که می تواند فشار اقتصادی و 
مالی به ایران تحمیل کنــد و به معامالت تجاری و واردات 
و صادرات این کشــور آســیب بزند.«این روزنامه انگلیسی 
در ادامه می نویســد: »در صورت تحقق این موضوع، پیوند 
بانک های ایران، از جمله بانک مرکزی ایران، بانک ملی، 
سپه و صادرات با شبکه سوئیفت قطع خواهد شد. پدیده ای 
که در جریان تحریم های ســال 2012 نیز اتفاق افتاد و به 

وضعیت اقتصادی آسیب زد.«

سوئیفت چیست؟��
سوئیفت یک شرکت نسبتا بزرگ است که مرکز آن در بروکسل 
واقع اســت؛ در ساختمانی کنار رودی واقع در جنوب شرقی 
پایتخت بلژیک. بر اســاس تصویری که نویسندگان مقاله 
»فایننشال تایمز« ارائه داده اند، کار اصلی سوئیفت، به قولی 

روغن کاری چرخ های مبادالت مالی در پهنه جهان است.
در واقعیت امر، آنچه تا پیش از شکل گیری سوئیفت از طریق 
تلکس هــای مالی صورت می گرفت و عمال بین ارســال و 
دریافت آن تلکس ها گاه چند روز فاصله بود، اکنون در سایه 
فعالیت سوئیفت خیلی سریع انجام می شود. به طور خالصه، 
ســوئیفت )SWIFT( جامعه جهانــی ارتباطات مالی بین 
بانکی اســت. موسسه ای بزرگ که از طریق ایجاد پل های 
ارتباطی، کار دادوستد مالی را تسهیل می کند. سوئیفت در 
شرایط کنونی حدود 11هزار بانک و موسسه مالی در 20۹ 
کشــور جهان را در برمی گیرد و در سال حدود شش میلیارد 

پیام مالی توسط سوئیفت مبادله می شود.

از بی طرفی تا جانب داری اجباری��
زمانــی که در ماه می 1۹7۳، ســوئیفت اعــالم موجودیت 
کرد، یک ویژگی مشخص داشت و آن، پرهیز از مناقشات 
سیاســی بین کشورها بود. موسسه ای بود که با کمک چند 
کشور راه اندازی شده بود با هدف تسریع نقل و انتقاالت پولی 
و مالی برای مبادالت بازرگانی در ســطح جهان. مسئوالن 
ســوئیفت بارها اعالم کرده اند که نمی خواهند از سوئیفت 
برای مجازات و پاداش های سیاســی سوءاســتفاده شود. 
اما خنثی بودن سوئیفت در سایه قانون مقابله با منابع مالی 

تروریستی در سال 200۶، از بین رفت. آمریکا پس از حمالت 
تروریستی 11سپتامبر خواستار کنترل بیشتر بر نقل و انتقال 
پول و وجوه مالی در سطح جهانی بود. آمریکا از جمله خواستار 
دسترســی به اطالعات شخصی کســانی بود که از طریق 
سوئیفت معامله می کنند.گرچه خواست آمریکا با مخالفت 
مسئوالن سوئیفت روبه رو شد و این خواست به مثابه نقض 
قوانین اتحادیه اروپا ارزیابی شــد، اما اتحادیه اروپا ناگزیر با 
آمریکا بر سر ایجاد راهکاری برای کنترل بر دادوستدهای 

مالی و بانکی موافقت کرد.

سابقه عضویت ایران در سوئیفت��
جمهوری اسالمی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی 8ساله 
با عراق، در سال 1۳71 به عضویت سوئیفت درآمد. بانک 
مرکــزی و پــس از آن بانک های ملی، ســپه و صادرات از 
جملــه دیگر بانک های ایران بودند که از طریق ســوئیفت 
به شــریان های مالی جهان متصل شدند. در سال2012 
)1۳۹0شمســی( تحت تاثیر فشــار آمریــکا و تحریم های 
تعیین شــده به دلیل ارتباط با برنامه هسته ای ایران، پیوند 
ســوئیفت با بانک های ایران قطع شــد و عمال بانک های 
ایران از این شــبکه مالی جهانی اخراج شدند. پس از توافق 
هســته ای و پس از اجرای نخســتین الزامــات مربوط به 

برجام از سوی ایران، ممنوعیت خدمات رسانی به بانک های 
ایرانی در ســال201۶ لغو شــد و پیوند بانک های ایرانی با 

شریان های مالی از طریق سوئیفت دوباره برقرار شد.

تاثیر تحریم های جدید��
در ماه های گذشته با تغییراتی که در برجام به وجود آمد، سه 
کشور آلمان، بریتانیا و فرانســه با انتشار نامه ای که در روز 
چهار ژوئن برای وزیر خزانه داری آمریکا نوشتند، خواستار 
آن شدند که تحریم های جدید شامل حال سوئیفت نشود. 
در صورتی که آمریکا با خواست کشورهای اروپایی موافقت 
نکند، امکان همکاری اقتصادی با ایران از سوی کشورهای 
اروپایــی محدود خواهد شــد. تحریم هایی که قرار اســت 
180روز پس از اعالم رسمی خروج آمریکا از توافق هسته ای 
مورد اجرا گذاشــته شود. قرار است این تحریم ها روز چهار 
نوامبر اجرا شــوند. در صورت اجرایی شدن این تحریم ها، 
موسسه های مالی که با بانک های ایرانی همکاری می کنند 
نیز مشــمول مجــازات خواهند شــد. مجازات هایی مانند 
مسدودشدن منابع مالی آن ها در آمریکا، منع سفر مسئوالن 
این بانک ها به آمریکا و محدودشدن زمینه فعالیت شان در 
آمریکا. از این رو، اگر ترامپ با خواســت سه کشور اروپایی، 
فرانســه، آلمان و بریتانیا موافقت نکنــد، ایران از روز چهار 
نوامبر برای معامالت بازرگانــی، واردات و صادرات خود با 
دشــواری هایی روبه رو خواهد شــد.البته ایران نیز بارها در 
مراوادات مالی اشبا کشورهای غربی چندان دست و پابسته 
نیست و در همین راستا نیز اقداماتی  را در دست اجرا دارد. از 
جمله اینکه با همکاری با بانک های اروپایی دادو ستد مالی 

خود را از محدودیت های تحریمی مصون دارد.

 آزاده افتخاری 
  مترجم 

خبرگزاری رویترز در گزارشی می نویسد: »در حالی که واشنگتن خود را برای وضع تحریم ها علیه ایران در ماه نوامبر آماده می کند، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این کشور آماده کار با کشورها به صورت مورد به مورد 
برای کمک به آن ها جهت کاهش واردات نفت از ایران است.« این اظهارات نشان می دهد دولت ترامپ ممکن است معافیت هایی برای مشتریان نفت ایران در نظر بگیرد. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 
گفته بود، کشورها باید از ماه نوامبر خرید نفت از ایران را به صفر برسانند و بعید است معافیتی در کار باشد. رویترز می نویسد: »واشنگتن امیدوار است بتواند تهران را برای انعقاد یک توافق جدید هسته ای به پای میز مذاکره بکشاند.«

چراغسبزکاخسفیدبهکشورهاییکهخریدنفتازایرانراکاهشمیدهند

منظر
جمهوری اسالمی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی 8ساله با عراق، در سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت 

درآمد. بانک مرکزی و پس از آن بانک های ملی، سپه و صادرات از جمله دیگر بانک های ایران بودند که از 
طریق سوئیفت به شریان های مالی جهان متصل شدند.

 منبع: لس آنجلس تایمز  

تصمیم سخت چین!
بــا خروج آمریکا از برنامه  جامع اقدام مشــترک 
)برجام( در روز هشــتم ماه مــی، دور جدیدی از 
تالش های دیپلماتیک برای نجات توافق نامه 
آغاز شده اســت. هم زمان با تالش های ایران 
برای کســب اطمینان از اینکــه چین در توافق 
باقی بماند، وزارت اقتصاد ایاالت متحده آمریکا 
شــرکت های آمریکایی را برای هفت ســال از 
فروش قطعات به شرکت »ZTE« منع کرد. این 
شرکت یکی از بزرگ ترین شرکت های چین در 
زمینه  فن آوری اطالعات است. آمریکا همچنین 
این شــرکت را به خاطر نقض تحریم های ایران 
و کره  شــمالی، 1/1میلیــارد دالر جریمه کرد. 
این شــرکت در خط تولید خود نیــاز به قطعات 
شــرکت های آمریکایی دارد و ایــن مجازات ها 
این شــرکت را تا مرز ورشکســتگی برده است. 
با این  حال، دونالــد ترامپ، حرکت هایی انجام 
داده اســت تا راه حلی جلو پای ZTE قرار دهد. 
هم زمانی این اتفاقات نشــان می دهد وضعیت 
ایران برای تضمین حضور چین در توافق، پیچیده 
است. پکن در جایگاه اولین شریک تجاری تهران 
قرار دارد؛ عالوه بر اینکه چین بزرگ ترین خریدار 
نفت ایران اســت، یکی از شرکای اقتصادی و 
سیاسی تهران هم به شمار می رود. تخمین زده 
می شود، در سال2017، حجم تجارت میان دو 
کشــور حدود ۳7/18میلیــارد دالر بوده که این 
مقدار 1۳درصد بیش از ســال قبل از آن است. 
چین یکی از معدود ســرمایه گذاران خارجی در 
ایران نیز به شمار می رود. ابرشرکت دولتی چین 
در زمینه  انرژی، یعنی شــرکت نفت ملی چین 
)CNPC(، ۳0درصــد از ســهم توافق نامه ای 
چندمیلیارد دالری دارد که برای توســعه  فاز11 
پروژه  پارس جنوبی ایران بســته شــده اســت. 
پارس جنوبی بزرگ ترین منبع ذخیره  گاز جهان 
است. این قرارداد مهم ترین قراردادی است که 
بعد از برجام به دست آمده است. احتماال شریک 
دیگر این قرارداد، یعنی کنسرســیوم فرانسوی 
توتال، مجبور است به دلیل تحریم های آمریکا 
کنار بکشد، بنابراین سهم شرکت نفت ملی چین 
می تواند افزایش یابد. چین همچنین قراردادی 
مالی به ارزش 10میلیارد دالر برای تامین پروژه 
در ایران بسته که باارزش ترین خط اعتباری  است 
که بعد از توافق هسته ای به امضا رسیده است.
رئیس جمهور شــی جین پینگ خیلی سریع بعد 
از اجرایی شــدن برجام در ژانویــه 201۶ به ایران 
رفت. این دیدار منتهی به امضای 17موافقت نامه 
دوجانبه، همچنین گفت وگوهایی درباره  تهیه  یک 
نقشه  راه 2۵ساله برای توسعه  روابط و گسترش 
تجارت شد. دو کشــور موافقت کردند که حجم 
تجارت دوجانبه را تا 10سال آینده به ۶00میلیارد 
دالر برســانند. چین یکی از اصلی ترین شرکای 
تجاری و سیاســی ایران، منافع زیادی در حفظ 
برجــام دارد، اما اگر حجــم تعامالت اقتصادی 
ایران و چین را با کل تجارت خارجی این کشور، 
که بعد از آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان را دارد، 
مقایسه کنیم محاسبه ها تغییر می کند. تجارت 
خارجی چین در سال گذشته به 4/28هزارمیلیارد 
رســید که از این مقدار، سهم ایران کمتر از یک 
درصد بود. این در حالی است که ایاالت متحده 
آمریکا دومین شریک تجاری چین است. در سال 
2017، میزان تجارت دو کشور به ۶۳۶ میلیارد 
دالر رسید، یعنی 17برابر بیش از حجم تجارت بین 
ایران و چین. با توجه به منافع عظیم اقتصادی که 
پکن در روابطش با آمریکا دارد و با حساب سود و 
زیان، چین و شرکت های چینی چاره ای ندارند جز 
اینکه به تدریج خود را با تحریم های آمریکا علیه 
ایران تطبیق دهند. با خروج آمریکا از برجام، چین 
به احتمال زیاد تالش خواهد کرد که این توازن 
شــکننده میان منافع مختلفــش را حفظ کند. 
پکن به دنبال راه هایی خواهد رفت که در بدترین 
حالت حداقلی از روابط تجــاری را با ایران حفظ 
کند و در عین حــال خود را با تحریم های جدید 
تطبیق  دهد. در این اوضاع، پاســخ چین شــاید 
تحت تاثیر اقدامات اروپا هم قرار  گیرد. به  عبارت  
دیگر، اگر مسئولیت حفظ سودی که ایران قرار 
بود از توافق هسته ای به دست بیاورد بین این دو 
قدرت اقتصادی تقسیم شود، هر دو آن ها فشار 
کمتری را بر ایران و برجام احساس خواهند کرد. 
البته چین ترجیح می دهد نقش رهبری را اتحادیه 
اروپا داشته باشد و در حال حاضر نقش آفرینی در 
شبه جزیره کره مهم ترین اولویت را برای پکن دارد.
*مطالبانتخابشدهازمنابعخارجی
الزامابیانکنندهدیدگاههای»آتیهنو«نیست

پیامدهای قطع دوباره دسترسی به سوئیفت

سنگ اندازی آمریکا در تامین مالی پروژه های خارجی

  دریچه  

 سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه با انتشار نامه ای به  وزیر خزانه داری آمریکا، خواستار آن شدند که تحریم های جدید شامل حال سوئیفت نشود. در صورتی که آمریکا موافقت نکند، امکان همکاری اقتصادی با ایران از سوی کشورهای اروپایی محدود خواهد شد.



06
درشهر خبرهایی هست

شماره صد و شصت 24 تیر 1397 یکشنبه

اعالم اسامی واردکنندگان تجهیزات پزشکی با ارز دولتی
سخنگوی وزارت بهداشت به شائبه های ایجادشده در رابطه با واردات تجهیزات پزشکی، همچنین خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد و گفت: »اسامی واردکنندگان تجهیزات پزشکی با ارز دولتی، اعالم خواهد شد.« به گزارش 
»ایرنا« ایرج حریرچی گفت: »از بانک مرکزی خواسته ایم اسامی شرکت هایی را که در حوزه تجهیزات پزشکی، ارز دولتی دریافت کردند، اعالم کند. خودمان هم زمانی که نسبت به تخصیص ارز به شرکتی مطمئن شویم، اسامی را  
اعالم می کنیم.« وی تصریح کرد: »برای واردات ۴۰۰دستگاه آمبوالنس قرارداد بسته شده است. غیر از وزارت بهداشت، شرکت بازرسی کیفیت و سازمان استاندارد نیز بررسی هایشان را انجام داده اند و ثبت این سفارش وجود دارد.«

بر اساس ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف 
است خدمات پرستاری در منزل را گسترش بدهد. گسترش 
این خدمات می تواند، هم موجب ارتقای ســالمت بیماران 
شــود و هم هزینه های نظام ســالمت را کاهش دهد، زیرا 
توسعه خدمات پرستاری در منزل موجب می شود آمار بیماران 
نیازمند به خدمات بســتری کاهش پیدا کند. همچنین در 
صورت گسترش خدمات پرستاری در منزل، فرصت شغلی 

بسیار مساعدی هم برای پرستاران مهیا می شود.
در همین راســتا، چند روز قبل، دکتر مریم حضرتی، معاون 
پرستاری وزارت بهداشت، از تصویب طرح پوشش بیمه ای 
مراقبــت در منزل خبــر داد و گفت: »این طــرح به زودی 
به صورت آزمایشی در تعدادی از بیمارستان های کشور اجرا 
می شــود.«این مقام مســئول توضیح داد: »در جلسه اخیر 
شــورای عالی بیمه کــه با حضور وزیر بهداشــت و اعضای 
شورای عالی بیمه برگزار شد، طرح پوشش بیمه ای مراقبت 
در منزل به تصویب شــورای عالی بیمه رسید که جا دارد از 
مواضع وزیر بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
و معــاون درمــان وزارت بهداشــت، مدیرعامــل و دبیــر 
شــورای عالی بیمه سالمت تقدیر و تشکر کنم.« وی یادآور 
شــد: »اجرای آزمایشــی این طرح بــه زودی در تعدادی از 
بیمارستان های وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی 
توســط معاونت پرســتاری و با همکاری معاونــت درمان، 
سازمان تامین اجتماعی، همچنین تعدادی از مراکز منتخب 

مراقبت در منزل اجرا می شود.«
بیمه شدن خدمات پرســتاری در منزل، آرزوی دیرینه نظام 
سالمت بود که به دلیل هزینه های سنگین این نوع پوشش 
بیمــه ای، اجرای آن، سال هاســت به فراموشــی ســپرده 
شده بود، اما حال با پوشــش بیمه ای خدمات پرستاری در 
منزل، می توان انتظار داشت که خدمات ارزان و باکیفیتی 
به ســالمندان، بیمــاران و افــرادی ارائه شــود که به جای 
بستری شــدن در بیمارســتان، می توان از آن ها در محیط 

خانه، مراقبت کرد.

نظارت، حلقه گم شده خدمات پرستاری در منزل��
یکی از عمده مشــکالت ارائه خدمات پرستاری در منزل، 
حضور افرادی اســت که خود را پرســتار می داننــد، اما نه 
کادمیک در حوزه پرســتاری دارند و نه حتی  تحصیــالت آ
الفبای مراقبت از بیمار را می دانند. وجود موسسات خدمات 
پرستاری در منزل که افراد فاقد صالحیت را به بالین بیمار 
می فرســتد، موجب ایجاد هرج ومــرج و نارضایتی در بین 
خانواده های بیماران شــده است. حتی کار به جایی کشیده 
است که هر فردی با هر میزان تحصیالتی می تواند متقاضی 
ارائه خدمات پرستاری در منزل شود و بسیاری از موسسات 
خصوصی می توانند یک روزه ایــن افراد را به بالین بیماران 

نیازمند مراقبت بفرستند.
مشــکل دیگر این است که بسیاری از خدمات پرستاری در 
منزل از ســوی موسساتی ارائه می شــود که این موسسات 

از وزارت بهداشــت به عنوان متولی نظام ســالمت، مجوز 
دریافت نکرده اند و فقط یک گواهی ثبت شــرکت دارند. در 
این شرایط مبهم و پرتخلف، باید به بیمه ها حق داد که حاضر 
به پوشــش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل نباشند، زیرا 
بسیاری از ارائه دهندگان خدمات پرستاری در منزل، مجوز 
قانونــی ندارند و نمی توان در این وضعیت، از بیمه ها انتظار 
داشت که خدمات غیرقانونی از سوی برخی موسسات فاقد 

مجوز را پوشش دهند.
دکتر یعقوب جعفری، عضو شــورای عالی نظام پرســتاری 
ایران هــم در گفت وگو با »آتیه نو« تاکید می کند: »خدمات 
پرستاری در منزل باید از سوی پرستاران دانش آموخته ارائه 
شود، نه اینکه هر فردی که ادعای پرستاری داشت، بتواند 
به خانه های مردم برود. این نظارت هم باید از ســوی وزارت 
بهداشت اعمال و با موسسات غیرقانونی ارائه دهنده خدمات 
پرســتاری در منازل با جدیت برخورد شــود، زیرا در صورت 
مماشــات و کوتاه آمدن، تعداد این موسســات غیرقانونی، 

روزبه روز بیشتر خواهد شد.«
به گفته جعفــری، باید تعداد موسســات دارای مجوز ارائه 
خدمات پرستاری در منزل هم بیشتر شود تا مردم دسترسی 
راحتی به موسسات قانونی داشته باشند، اما در صورتی که 
تعداد موسســات قانونی کم باشد، باید به مردم حق داد که 
برای رفع نیاز خود مجبور شوند به خدمات مراکز غیرقانونی 

ارائه دهنده خدمات پرستاری متوسل شوند.

انتظــار افزایــش اســتقبال مــردم از خدمات ��
پرستاری در منازل

براســاس آمارهای سازمان نظام پرســتاری، حدود 1۴هزار 
پرستار ایرانی، حرفه پرستاری را به دلیل سختی شغل و درآمد 
پایین، رها کرده اند. این پرستاران، مناسب ترین گزینه  برای ارائه 
خدمات پرستاری در منزل به شمار می آیند که می توانند ارائه 
این خدمات را به روال حرفه ای برگردانند.محمد شریفی مقدم، 
قائم مقام سازمان نظام پرســتاری هم تصویب طرح پوشش 
بیمه ای مراقبت پرستاری در منزل را کمک به اشتغال پرستاران 
می داند و به »آتیه نو« می گوید: »سابقه ارائه خدمات پرستاری 
در منزل از سوی مراکز ارائه دهنده این خدمات به سال 1378 
برمی گردد. در همین راستا، حدود هزار مرکز ارائه دهنده این 
خدمات هم تاسیس شد، اما این مراکز نتوانستند سهم زیادی 
از ارائه خدمات پرستاری در منزل را برعهده بگیرند، طوری که 
می توان ادعاکرد حدود 9۰درصد خدمات پرستاری در منزل 
از سوی مراکز غیرقانونی ارائه می شد که خدمات حرفه ای به 
بیماران ارائه نمی دادند.« به گفته شریفی  مقدم، مراکز قانونی 
ارائه دهنده خدمات پرستاری در منزل نیز چون از پوشش های 
بیمه ای بی بهره بودند و مردم هم آشنایی چندانی با این خدمات 
نداشتند، در نتیجه این اتفاق موجب شد که خدمات پرستاری 
در منزل از ســوی مراکز قانونی نتواند جایگاه ویژه ای در ارائه 

خدمات نظام سالمت داشته باشد.«
 دبیرکل خانه پرستار یادآوری می کند: »با وجود تمام انتقاداتی 

که به نحوه تعرفه گذاری خدمات پرســتاری وجود داشت، در 
پایان سال95 شاهد بودیم که تعرفه های مراقبت پرستاری در 
منزل تعیین شد. پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل 
هم گام دیگری اســت که به نظرم می تواند خدمات مطمئن 

پرستاری را به گروه های هدف ارائه دهد.«
شریفی مقدم، خاطرنشــان می کند: »نکته بســیار مهم این 
است که بیمه شــدن خدمات پرستاری در منازل، میزان نفوذ 
این خدمات را در بین بیماران افزایش می دهد و انتظار می رود 
میزان استقبال مردم از خدمات پرستاری در منازل افزایش یابد. 
همچنین ارائه این خدمات در منزل از سوی موسسات قانونی، 
موجب می شود سطح پاســخ گویی به بیماران و خانواده ها نیز 
افزایش یابد و موسســات قانونی ارائه دهنده این خدمات، در 
برابر اعتراض ها و شــکایت های احتمالی پاسخ گو باشند.« به 
اعتقاد شریفی مقدم، این اقدام که با حمایت وزارت بهداشت، 
ســازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت ایران اجرا می شود، 
عالوه بر اینکه به نفع بیماران و پرستاران است، برای دولت نیز 
منافع اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد و هزینه های نظام 
ســالمت را در بخش های مراقبت و بستری کاهش می دهد. 
این گروه های هدف برای ارائه خدمات پرستاری در منازل که 
شــریفی مقدم به آن ها اشاره می کند، شامل طیف وسیعی از 
بیماران می شود. بیماران دچار زندگی نباتی و بیماران مبتال به 
آلزایمر، دو نمونه از بیمارانی هســتند که نیاز جدی به خدمات 
پرســتاری در منزل دارند. همچنین برخی از بیماران مبتال به 
ســرطان، بیماران دچار ســکته مغزی و برخی از معلوالن نیز 
در زمــره افرادی قــرار می گیرند که نیاز به خدمات پرســتاری 
در منازل دارند، البته خدمات حرفه ای باید از ســوی پرستاران 
دانش آموخته ارائه شود، زیرا در غیر این صورت، این احتمال 
وجود دارد که به دلیل مراقبت های غلط و غیرعلمی از ســوی 
افراد غیرمتخصص، اوضاع جسمی این بیماران حادتر شود و 

متعاقب آن، هزینه های نظام سالمت نیز افزایش پیدا کند.

خدماتپرستاریدرمنزل،زیرچتربیمهای
با همکاری سازمان تامین اجتماعی، پوشش بیمه ای طرح خدمات پرستاری در منزل، به صورت آزمایشی اجرا می شود

بیمهشدنخدماتپرستاریدرمنازلکهباحمایتوزارتبهداشت،سازمانتامیناجتماعیوبیمهسالمتایراناجرامیشود،برایدولتنیزمنافعاقتصادیقابلتوجهیبهدنبالداردوهزینههاینظامسالمترادربخشهایمراقبتوبستریکاهشمیدهد.

نسخه
بیمه شدن خدمات پرستاری در منزل، آرزوی دیرینه نظام سالمت بود که به دلیل هزینه های سنگین این نوع 

پوشش بیمه ای، اجرای آن، سال هاست به فراموشی سپرده شده بود، اما حال با پوشش بیمه ای خدمات 
پرستاری در منزل، می توان انتظار داشت که خدمات ارزان و باکیفیتی به سالمندان، بیماران و افرادی ارائه 

شود که به جای بستری شدن در بیمارستان، می توان از آن ها در محیط خانه، مراقبت کرد.

 دکتر علیرضا سلیمی

 ضرورت تحول جدی 
در آموزش پزشکی عمومی

شکی نیست که عمده بار درمان بیماران بردوش 
پزشکان عمومی است، اما در دو دهه اخیر شاهد 
هستیم در حوزه آموزش پزشکی، توجه کافی به 
آموزش پزشکان عمومی نشده است. این روزها 
می بینیم که دانش پزشکی در جهان با سرعت 
باالیی در حال پیشــرفت و بازنگری اســت و به 
همین دلیل، باید آموزش پزشــکی عمومی در 
کشور را همگام با دانش روز جهان، جلو ببریم.

بــا توجه بــه اینکه پزشــکان عمومــی پس از 
فارغ التحصیلی نیز نیاز به آموزش های مهارتی 
و تکمیلی دارنــد، به همین منظور برنامه ریزی 
کرده ایم که در قالب کارگاه های آموزشی، گامی 
در جهت به روزرسانی آموزش پزشکی عمومی 
در کشور برداریم. در صورت به روزرسانی و تحول 
در آموزش پزشکی عمومی، قطعا شاهد ارتقای 
توانمندی طب عمومی در کشور خواهیم بود و 
ســطح کیفی خدمت رسانی به بیماران نیز ارتقا 
خواهد یافت.  جدای از اینکه اعتقاد داریم باید 
هرچه ســریع تر مراحل تحول آموزش پزشکی 
عمومی در کشــور انجام شــود، همچنین نیاز 
داریم جایگاه شــغلی پزشــکان عمومــی را در 
کشور ارتقا ببخشیم. با افزایش جذابیت شغلی، 
افزایــش فرصت های شــغلی و تامیــن مالی 
پزشــکان عمومی، می توانیم امیدوار باشــیم 
آن دســته از پزشکان عمومی که طبابت را رها 
کرده اند و به مشاغل دیگر روی آورده اند، دوباره 
جذب حرفه پزشکی شوند، زیرا برای تربیت این 
نیروهای انسانی ارزشمند، زحمات زیاد و منابع 
فراوانی صرف شده است و به همین دلیل نباید 
اجازه دهیم توان این نیروهای انسانی کارآمد، 
به هرز برود. در صورت تحقق چنین شرایطی، 
پزشکانی که مهاجرت کرده اند نیز تمایل بیشتری 
خواهند داشت که به کشور بازگردند و در کشور 
خودشــان، خدمات ارائه بدهنــد. واقعیت این 
 اســت که با اجرای کامل نظــام ارجاع و طرح 
»پزشــک خانواده« در ســطح ملــی، می توان 
امیدوار بود که جایگاه پزشکان عمومی در نظام 
ســالمت، ترمیم شود و طب عمومی به عنوان 
طب پایه به جایگاه پرفروغ گذشته اش برگردد.  

 معاون آموزشی و پژوهشی 
سازمان نظام پزشکی کشور

خبر

 نرم افزارهای
 نسخ الکترونیک هوشمند 

پیاده سازی شده اند
مدیرکل دفتر راهبری سیســتم های ســازمان 
تامین اجتماعــی گفــت: »ســامانه نســخه 
الکترونیــک مبتنی بر وب توســط پزشــکان، 
قابل دســترس اســت و هــر پزشــکی در این 
ســامانه ثبت نام کند، پس از تاییــد، ۶۰ درصد 
از مطالبــات خــود را به صــورت الکترونیکــی 
دریافت می کنــد.« به گــزارش روابط عمومی 
ســازمان تامین اجتماعی، علی معیری با بیان 
اینکه امضای الکترونیکی برای پزشــکان، از 
پیش نیازهای تعمیم طرح حذف دفترچه و تولید 
نســخه الکترونیک اســت، گفت: »بر اساس 
سیاست گذاری کالن و توافقات انجام شده، نسخ 
الکترونیک به واسطه امضای دیجیتال سازمان 
نظام پزشکی قابل اجراست و طبق برنامه ریزی 
صــورت گرفته، پس از تامین زیرســاخت های  
موردنیاز و فرایندهای مرتبط، در تمامی مراکز 
طرف قــرارداد اجرایی می شــود.« وی افزود: 
»یکی از اقدامات فن آوری اطالعات ســازمان 
تامین اجتماعی، شناســایی نرم افزارهای تولید 
نسخ در مطب ها و مراکز درمانی، درمانگاه ها، 
کلینیک هــای تخصصــی و... اســت. طبق 
برنامه های پیش رو، پیاده ســازی وب سرویس 
ارتباطــی بیــن ســامانه نســخه الکترونیک و 
نرم افزارهای شناسایی شــده از جمله اقدامات 
پیشران اســت و در قالب یک محصول نهایی 
به طرف قراردادهایی که اســتانداردها و شرایط 
ســازمان تامین اجتماعــی را رعایت کند، قابل 
ارائه خواهد بود.« معیری یادآور شــد: »با توجه 
به اینکه ارائه سرویس های درمانی از حساسیت 
ویژه ای برخوردار هستند و نباید وقفه ای در آن 
ایجاد شود، نیازمندی های زیرساختی کاربران 
در قالب سندی فنی و مدون برای پزشکان طرف 

قرارداد، آماده و ارائه شده است.« 

یادداشت

 سمیرا عظیمی نژاد 
  خبرنگار درمان  

یکی از عمده خطراتی که سال هاست سالمت شهروندان 
را تهدید می کند، توزیع محصوالت زراعی آلوده ای است 
که با فاضالب آبیاری شــده اند. پیشــتر وزارت بهداشت 
اعــالم کرده بــود، حــدود ۲۴۰۰ هکتــار از زمین های 
کشــاورزی کشــور بــا فاضالب تصفیــه نشــده، آبیاری 
می شــود و بیشــترین میزان آن در چهار اســتان البرز، 

آذربایجان غربی، تهران و کرمانشاه دیده می شود.
بــروز بیماری هــای روده ای، عفونی، انگلی و ســرطان 
از جمله خطرات شــایعی هســتند کــه می تواند مصرف 
محصــوالت زراعی آلــوده به فاضالب به بــار بیاورد. در 

این شرایط، غالمرضا شقاقی، رئیس گروه بهداشت آب 
و فاضالب وزارت بهداشــت اعالم کرده اســت که 35۶ 
کشاورز ســال گذشته در سطح کشور به دلیل استفاده از 
آب فاضالب در مزارع اخطار گرفتند که ۲11 نفر از آن ها 
به مراجع قضایی معرفی شــدند. همچنین در ســال95 
تعداد ۶۰۴ کشاورز به دلیل اســتفاده از آب فاضالب در 
مزارعشان اخطار گرفتند و 359 کشاورز به مراجع قضایی 

معرفی شدند. 
ایــن مقام مســئول در مورد برنامه های مقابلــه با آبیاری 
 مــزارع بــا آب فاضــالب بــه رســانه ها توضیــح داد:

»اخیرا برنامه ای توسط ســازمان جهانی بهداشت تحت  
عنوان »برنامه ایمنی فاضالب« مطرح شــده اســت که 
امسال در شهرهای تهران و کرج به صورت پایلوت در حال 
اجراســت.« رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت 
بهداشــت گفت: »اجرای این برنامه یک کار بین بخشی 
اســت که عالوه بر وزارت بهداشت، وزارتخانه های نیرو، 
کشــور، صنعت، جهاد کشــاورزی و ســازمان حفاظت 

محیط زیست نیز در اجرای آن دخیل هستند.«
شقاقی یادآور شد: » بیش از 13هزار کشاورز در سال9۶ 
برای جلوگیری از مصرف آب فاضالب در مزارع، آموزش 

دیدند.«  سبزی کاری های آلوده در مزارع جنوب تهران، 
مزارع لبو، گوجه فرنگی، بامیه، خیار، گندم و بادمجان، 
از جملــه مهم تریــن محصــوالت زراعی هســتند که با 
فاضالب ها آبیاری می شــوند. با توجه بــه اینکه نظارت 
جدی هم در مرحله عرضه این محصوالت به بازار اعمال 
نمی شــود و بــه هیچ وجــه از روی ظاهــر محصول هم 
نمی تــوان فهمید که کدام محصــول زراعی با فاضالب 
آبیاری شــده اســت، به همین دالیل، نظارت جدی تر در 
مرحله کاشــت و تولید محصوالت کشــاورزی، می تواند 

سالمت سفره های مردم را تضمین کند.  

نگرانی های بهداشتی  از آبیاری مزارع
356 کشاورز در سال گذشته به دلیل استفاده از آب فاضالب در مزارع اخطار گرفتند که 211 نفر از آن ها به مراجع قضایی معرفی شدند
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سه نکته که باید قبل از شروع یک کسب وکار بزرگ بدانید

چرا مردم کارآفرین می شوند؟

کارآفرین  بودن وسوســه انگیز اســت. جذابیت »کارفرمای 
خود بودن« یکی از مشــترکات شناخته شــده بین انسان ها 
طی هزاران ســال اســت. مهم ترین نتیجه برای کســی که 
کارفرمای خودش اســت، به دست آوردن قابلیت انعطاف و 

استقالل است.
اما تبدیل شدن به یک کارآفرین تنها به این دلیل که شما این 
عنوان را دوســت دارید یا به این دلیــل که بقیه چنین کاری 
کرده اند، می تواند تبدیل به یکی از تصمیماتی شود که بیشترین 

تغییر و چالش را در زندگی تان ایجاد می کند. 
برخالف مشاغلی که از ساعت مشخصی در روز مثال 9صبح 
شروع شده و در ساعت مشخصی مانند 5 عصر خاتمه می یابد، 
کارآفرینی یک شغل تمام وقت است که همه ابعاد زندگی شما 
را دربرگرفته و تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین اشتباه نکنید، 
اگــر تصمیم دارید کارآفرین شــوید، در حال گرفتن تصمیم 

بزرگی هستید. 
بنابراین اگر واقعا قصد دارید کارآفرین شوید، نخست به این 
پرسش پاسخ دهید که چرا؟ چرا می خواهید این کار را انجام 

دهید؟ یا اینکه چرا این کار را انجام می دهید؟ 
در اینجا ســه دلیل اصلی که باعث جذب مردم به این سمت 
می شــود را مرور می کنیم، ممکن است دالیل شما متفاوت 
از اینها باشــد، اما به احتمال زیاد در یکی از این دسته ها قرار 

می گیرد. این دسته بندی به شکلی سنجیده   انجام شده.
1- پول: تعجب ندارد که پول، انگیزه نخست باشد. بسیاری 
از افرادی که به دنبال کارآفرین شــدن هستند انگیزه کسب 
ثروت دارند که انگیزه نادرســتی نیســت. پول، مهم اســت، 
چراکه به ما امکان انتخاب های بیشتری در زندگی می دهد 
و قدرتی به ما می دهد که خانواده و همه وابستگان به خود را 
توانمند کنیم. با داشتن پول، هزینه های زندگی تامین می شود 
و بسیاری از مشکالت مرتفع شده و ما را از دیگران بی نیازی 
می کند. گرچه برخی با انگیزه کسب ثروت کارآفرین می شوند، 
اما چرا ما توجه نمی کنیم که ثروت اندوزی هرگز انتها ندارد؟ 

بنابراین باید برای کارآفرین شــدن انگیزه ای قوی تر از کسب 
ثروت داشت. آیا از اینکه چرا ثروتمندترین افراد دنیا به دنبال 
راهی درست برای خرج کردن پول هایی هستند که به سختی 
به دست آورده اند، متعجب نشده اید؟ شاید برخی، آن را اقدام 
بشردوســتانه، کار خیر و مانند آن بنامند، اما به نظر می رسد 
تعداد زیادی از این افراد به دنبال چیزی دیگر هستند که دلیل 

بعدی مورد اشاره ماست...
2- اثرگذاری: متاســفانه در ســنین جوانــی تعداد کمی 
از افــراد بــه فکر اثرگــذاری هســتند. آن ها اغلــب آن قدر 
درگیــر پول درآوردن هســتند کــه فکر می کننــد اثرگذاری 
از جمله مواردی اســت کــه باید در دوران بازنشســتگی به 
فکر آن بــود. اما کارآفرینــی یکی از راه هــای واقعی برای 
اثرگذاری در جامعه اســت. ما در دنیــای مملو از تجهیزات 
و ابزارهای لوکس و رفاهی هســتیم که توســط مخترعان 
و کارآفرینــان خلــق و عرضه شــده. آن هایی کــه به دنبال 
کارآفرین شــدن هســتند نمی خواهند تنها از زندگی در این 
دنیا لذت ببرند و ســپس آن را تــرک کنند، بلکه می خواهند 

 در چیزی هر چند کوچک مشــارکت کرده و اثرگذار باشند. 
تعدادی زیادی از کارآفرینان کسب وکاری ایجاد می کنند تا 
مشکالت جدی دیگران را هم رفع کنند. بی تردید این دسته از 
کارآفرینان در حال اثبات این نظر هستند که می توان کسب 

ثروت کرده و در عین حال اثرگذار بود و تغییر ایجاد کرد. 
3- آزادی و کنترل: شعار تبلیغاتی یک شرکت خودرو ساز 
عبــارت جالبی را بیان می کرد؛ »قــدرِت بدون کنترل، هیچ 
است.« واقعا قدرت بدون کنترل خطرناک است. مهم نیست 
به عنوان یک کارآفرین چقدر ثروت خلق می کنید و چقدر اثر 
می گذارید، مهم این اســت که آزادی و کنترل روی خودتان 
داشته باشید. بسیاری از کارآفرینان از اینکه کسب وکارشان 
تبدیل به یک شــغل شده شــکایت دارند. آن ها ثروت خوبی 
کســب می کنند و تاثیر مثبتی روی زندگی کارکنان، شــرکا و 
مشــتریان خود می گذارند، اما در درون خود احساس کمبود 
می کنند. احســاس می کنند در تنگنا گرفتار شــده و کنترلی 

روی زندگی خود ندارند.
smallstarter.com :منبع

  مترجم

  فریبا عوض زاده

شــاید این دهمین روســتایی بود که داشت برای دیدنش 
می رفت. مانده بود میان رفتن و برگشتن. هوا سرد بود. جاده 
پرفرازونشیب. تا اینکه جاده پیچید و در فراز کوه، خانه ای 
روستایی پیدا شد. با خود فکر کرد: »این همان جایی است 

که همیشه می خواستم.«

سکانس یک: راحله��
راحله احمدی حاال نشسته است در ایوان همان خانه روستایی 
که در خم جاده عاشقش شد. فانوس ها احاطه اش کرده اند. 
اینجا یکی از قدیمی ترین خانه های روســتایی »ساسنگ« 
است. ساسنگ کجاست؟ روســتایی در مینودشت استان 
گلستان با چشمه های پرآب؛ چشمه لوتی، چشمه تاشت آرام 
و مینو با آبشارهایی که از فراز کوه ها می ریزد توی دره و صفا 
می دهد جنگلی سرســبز را. جنگلی که تا چشم کار می کند 
ســبز است و مردمی سختکوش دارد که هنوز به زبان تاتی 
صحبت می کنند. شرایطی چون شمایل یک پوستر بی نقص 

که برای همه یک پیام دارد: زندگی و دیگر هیچ. 
راحله 34ساله، اما این پیام را در همان دیدار اول دریافت. او 
کارشناسی ارشد محیط زیست خوانده و شش، هفت سالی 
در یک شرکت مهندسی مشاور، مسئول ارزیابی اثراتی بود 
که راه سازی روی محیط زیست می گذارد. تا اینکه سال9۰ 
دوره های راهنمای گردشگری را می گذراند: »این دوره ها را 
پشت سر گذاشتم، اما هیچ  گاه توری برگزار نکردم و راهنما 
نبودم. اما در این دوره توانستم با روش های کار گردشگران 
آشنا شوم. شرکت در این دوره ها، تاثیر زیادی روی انتخاب 

من در آینده داشت.«
راحله ســال 94، از شرکت مهندسی استعفا می دهد: »من 
هیچ گاه روحیه کارمندی نداشــتم. کارمنــدی یک روحیه 
خاصی می خواهد. کاری که انجام می دادم نیاز به خالقیت 
زیادی نداشت. در حالی که من دنبال کاری بودم که خالقیت 
داشته باشد. این سبک متداول زندگی را دوست نداشتم. از 
طرف دیگر، زندگی در تهران من را به شدت خسته کرده بود. 
من با دخترم تنها زندگی می کردم. رفت وآمد و ترافیک، وقت 
زیادی از من می گرفت و زمانی که دخترم به من نیاز داشت 
در مهدکودک بود و این ها اذیتم می کرد.«او تصمیم می گیرد 
به زادگاهش مینودشت برگردد تا هم کاری را شروع کند که 
دوســت دارد و می تواند در آن خالقیت داشته باشد و بتواند 
کارآفرینی کند و هم اینکه بتواند بیشتر در کنار دخترش باشد. 
هر چند انتخاب او، ایده اولش را بیش از ایده دومش محقق 
کرد، اما اینکه دخترش کنار خانواده اش و شادتر است به او 

روحیه مضاعف داد. اما راحله چه راهی را رفت؟

سکانس دوم: ایده بوم گردی��
او ورود به کار گردشــگری را با وجود ســختی هایش کاری 
بســیار شاد می داند که با بهترین بخش، یعنی آدم ها درگیر 
اســت و از طرف دیگر بوم گردی را صنعتی رو به پیشــرفت 

ارزیابی می کند.
 ایده بوم گردی راه او را مشــخص می کنــد و او وارد مرحله 
اجرایی کار می شود: »شش ماه اول سال را به دنبال روستایی 
بودم که بتوانم خانه بوم گردی در آن بنا کنم. برای اینکه بتوانم 
ایده ام را اجرا کنم روستا باید چند ویژگی اساسی می داشت؛ 
اینکه از جاده اصلی چقدر فاصله دارد و گردشــگر به راحتی 
می تواند خودش را به روســتا برســاند یا نه؟ یــا اینکه چقدر 
فرهنگ مردم برای پذیرش گردشــگر آماده است.« پس از 
شــش ماه تالش برای پیداکردن روســتا، او یک روز سرد، 
راهی جاده  ساسنگ می شود و در خم جاده، خانه روستایی را 
می بیند که یکی از قدیمی ترین خانه های روستا بود. خانه ای 
که بیشترین المان های معماری روستای ساسنگ را داشت: 
»نوروز 95 با دهیار صحبت کردم. آن ها به من کمک کردند 

تا این خانه زیبا را خریداری کنم.« و این تازه اول راه بود.

سکانس سوم: مجوز ��
»برای گرفتن مجوز بوم گردی نخســت به ســازمان میراث 
فرهنگی رفتم که همکاری خوبی با من کردند، اما مشــکل، 
گرفتن مجوز از دیگر ارگان ها بود. سازمان ها و ارگان های دیگر 
چندان با مفهوم بوم گردی آشــنا نبودند و این موضوع کار را 
سخت می کرد به طوری که من از خرداد95 در میراث فرهنگی 
تشکیل پرونده دادم، اما مهر 96 توانستم  ایده ام را اجرایی کنم. 
یک سال ونیم تالش کردم تا این ایده ام محقق شود.در طول 
آن یک سال ونیم، می آمدم می نشستم در این خانه که خالی 
بود. به جاده ای فکر می کردم که خراب بود. به زیرساختی که 
مهیا نبود و... شاید اگر جسارت و روحیه مثبت اندیشی که در  
من ذاتی اســت، نبود باید صد بار وســایلم را جمع می کردم و 

راهی شهر می شدم.«

سکانس چهارم: که عشق آسان نمود اول...��
»اینجا زمستان ها به  دلیل اینکه جاده مناسب نیست و حتی 
در روســتا هم مسیرها گل آلود است و فقط می شود با چکمه 
 رفت و آمــد کرد، کار به شــدت ســخت و پیچیده می شــود.

از آنجایی که جاده ساســنگ، محور اصلی و پرتردد نیست، 
برای مسئوالن توجیه اقتصادی ندارد که جاده را درست کنند. 
برای همین خودم دســت به کار شدم تا مسیرها را تا آنجایی 
که در توانمان بود برای تردد گردشــگر آماده کنم.« راحله نه 
تنها از جاده های نامناســب می گوید، بلکه دلش ُپر است از 
زباله هایی که در روستاهای گلستان بدون برنامه در طبیعت 
رها می شــوند: »زباله واقعا مشکل اساسی ما بود. می دانید 
هیچ کاری در روســتاها برای زباله ها نمی کنند. زباله ها را در 
طبیعت رها می کنند. کار در روستاها سخت و به کندی پیش 
می رود.« او عزمش را جزم می کند تا یکی یکی این موانع را از سر 
راه بردارد. خانه قدیمی روستا مرمت می شود. جاده منتهی به 
خانه قدیمی، آسفالت می شود. پیگیری او برای داشتن اینترنت 
مناسب، ثمر می دهد و زمان کارآفرینی برای اهالی فرامی رسد. 

سکانس پنجم: کارآفرین برای اهالی روستا��
خانــه قدیمی رنگ آبی خورده و حیاِت نــو گرفته. روی ایوان 
بزرگ آن، میز و صندلی چیده شــده با رومیزی های رنگی و 
فانوس های کوچکی رویش. هر اتاق نامی گرفته و بر سر هر 
طاقچه، کتابی گذاشته. خاطرات او و اهالی از آوردن وسایل 
آشپزخانه مثل یخچال و گاز، شنیدنی است، چون باالآوردن 
وسایل سنگین به این روستای کوچک سخت بود، اما همه 
کارها سروسامان گرفت و خانه ساسنگ حیات دوباره.او حاال 
برای بیش از شــش نفر به صورت مستقیم کارآفرینی کرده 
اســت و نزدیک به بیســت نفر به  صورت غیرمستقیم به این 
پروژه وابسته هستند. محصوالت روستا چون لبنیات، نان و 
زعفران به فروش می رســد. مجموعه او کمتر از شش ماه به 
سوددهی رسید و آینده ای که پیش رو دارد را روشن می بیند. با 
این حال خودش تاکید دارد که بوم گردی اش باید بر اساس توان 
سرزمین باشد و اینکه چقدر توریست می تواند در روستا حضور 
داشته باشد بدون اینکه به جامعه محلی آسیب وارد شود. او 
چشم انداز آینده را بیشــتر در باالبردن کیفیت مجموعه اش 
می بیند. مجموعه ای که توسعه اش به محیط زیست آسیب 
نرســاند. او مثالی هم می زند که توریســت ها را در گروه های 
کوچک به بازدید آبشارها و جنگل ساسنگ می برند تا آسیبی 
به جنگل ها نرسد. او راهنما را از میان محلی ها برگزیده است.

سکانس ششم: آینده بوم گردی��
راحله می گوید کســی که می خواهد خانــه بوم گردی افتتاح 
کند باید دوره های تورگردانی را بگذراند و با مبانی گردشگری 
آشــنا شــود، چون بارها دیده که افرادی وام می گیرند و خانه 
بوم گردی راه می اندازند بدون اینکه به این فکر کنند چگونه 
گردشگر را جذب کنند، خیلی زود شکست می خورند و به خاک 
سیاه می نشینند! »در واقع اول باید راه های جذب گردشگر را 

آموخت و بعد اقدام کرد.«

سکانسبهسکانسبایککارآفرینبومگردی

راهی که به ساسنگ رسید

آغاز فعالیت مدرسه اشتغال در دانشگاه تهران
به تازگی مدرسه ای به نام اشتغال در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران راه اندازی شده است. این مرکز  فعالیت خود را با تمرکز بر ارائه خدمات به دانش آموزان، دانشجویان و سازمان ها در راستای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و 
آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار از تابستان97 آغاز کرده است. از مهم ترین برنامه های این مرکز، استعدادیابی دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری دوره های توانمندسازی، مهارت آموزی و کارآفرینی برای گروه های هدف 
مختلف و کاریابی و معرفی افراد توانمند به سازمان هاست. اگر می خواهید اطالعات بیشتری درباره این مدرسه داشته باشید، می توانید به سایت مدرسه اشتغال به آدرس http://tehrancareerschool.com/  سری بزنید.

برش
راحله سال 94، از شرکت مهندسی استعفا می دهد: »من هیچ گاه روحیه کارمندی نداشتم. کارمندی یک 
روحیه خاصی می خواهد. کاری که انجام می دادم نیاز به خالقیت زیادی نداشت. در حالی که من دنبال 

کاری بودم که خالقیت داشته باشد. این سبک متداول زندگی را دوست نداشتم.

 فاطمه علی اصغر   روزنامه  نگار  
  خبرنگار 

راحله  برای بیش از شش نفر به صورت مستقیم کارآفرینی کرده است و نزدیک به بیست نفر به  صورت غیرمستقیم به این پروژه وابسته هستند.

 خانواده برده اند 
و خیلی هم راضی بوده اند!

جوادآقا، مغازه دار سرکوچه، هر وقت با پرسش 
مشتری درباره کیفیت اجناسش روبه رو می شد، 
پاسخ می داد که برای خانه بردم، راضی بودند. 
او این گونــه اعتماد مشــتریان را جلب می کرد 
و نشــان می داد خــودش هــم مصرف کننده 
این نوع اجناس اســت و اینکه تجربه مشتری 
قابل اعتماد! هم تایید می کند که خرید فالن 
جنس رضایت بخش خواهد بود. اما بسیاری از 
کسب وکارها هنوز با این پرسش اساسی مواجه 
هستند که آیا روند مناسب برای دریافت نظرات 

مشتریان را ایجاد کرده اند؟ 
بــرای ایجــاد، راه انــدازی و اداره روزمره یک 
کســب وکار، توجه به نظرات و خواســته های 
مشتری بســیار مهم اســت. گرچه انجام این 
برآورد در مراحل مختلف کار، متفاوت اســت، 
مثــال در دوره مطالعه برای شــروع یک کار، از 
نظرات مشتریان بالقوه برای تعیین جهت اصلی 
کار استفاده می شــود، اما وقتی کسب و کاری 
شروع شــده، نظرات مشــتریان بیش از همه 
برای اصالح روش ها یا تغییرات در محصول و 
خدمات به کار می آید. موضوع دریافت نظرات 
مشــتریان را می توان در چند زمینه مورد توجه 

قرار داد.
الف- ارزیابــی اولیــه خدمات/محصول: در 
آموزش های متعارف کسب وکارها همیشه بر این 
نکته تاکید می شود که برای ارزیابی کار خود به 
دوستان، خانواده و کسانی که به کارهای شما 
جانبدارانه نگاه می کنند مراجعه نکنید. واضح 
اســت وقتی شما برای بررســی طرحی که در 
نظر دارید با پدر و مادر و همســرتان مشــورت 
کنید، عموما مورد تشویق قرار خواهید گرفت، 
امــا همین افراد در مقام مشــتری محصول یا 
خدمات، حتما نظرات متفاوتی دارند. از طرفی 
مردم عموما درگیر تعارف های مرسوم هستند یا 
تمایل ندارند فردی را که برای شان مهم هست، 
از خود برنجانند، به همین دلیل قضاوت درستی 

از کار او بروز نمی دهند. 
ب- ســنجش میــزان موفقیــت خدمــات/ 
محصــول در رفــع نیازهای مشــتری: اعالم 
رضایت خانواده جوادآقای محل ما چندان قابل 
استناد نیست، حتما  او بازخورد مناسبی از این 
روش برای اقناع مشــتریان دریافت کرده که 
این روش را ادامه داده. اما در دنیای کسب وکار 
رقابتی و در مقیاس بزرگتر از یک مغازه کوچک 
محلی، باید به موضوع جلب رضایت مشتری و 
تالش برای حفط آن توجه ویژه داشــت. برای 
دریافت نظرات مشتریان و منعکس کردن آن ها 
برای ارائه بهتــر خدمات یا تولید محصول باید 
روندی مشــخص و مستمر ایجاد کرد. در واقع 
کسب وکارها اگر اشــتیاق الزم برای ماندن در 
چرخه رقابت و روشن بینی کافی برای اصالح 
خود داشته باشند، به این موضوع توجه زیادی 
می کنند. ادامه حیات یک کسب وکار به همان 
اندازه که وابسته به ادامه جریان مناسب تولید یا 
ارائه خدمات است، نیازمند اطمینان از تناسب 
آن ها با نیاز و خواست مشتری است. ادامه حیات 
یک کسب وکار با مشتریان ناراضی غیرممکن 
اســت و برای سنجش میزان رضایت مشتری 
باید برنامه قابل اجرا و مســتمر تدوین کرد. در 
همین حال، الزم است روندی پایه گذاری کرد 
که نظرات دریافت شده به بدنه تصمیم سازی و 

اجرایی آن کسب وکار نیز منتقل شود. 
ج- دادن بازخــورد مناســب بــه مشــتریان: 
الزم اســت مشــتریان خود را از اینکه نظرات 
آن ها موردتوجه قــرار می گیرد مطمئن کنیم. 
رونــد دریافت نظــرات بدون داشــتن بازخورد 
به مشــتریان، ناقص است. کســب وکارهای 
هوشمند با استفاده از همه مجراهای ارتباطی 
با مشتریان خود تعامل دارند و نظرات مشتری را 
بدون پاسخ نمی گذارند. امروز با وجود اینترنت و 
شبکه های اجتماعی و انواع پیام رسان ها، ارتباط 
دوطرفه با مشتری به سادگی و با کمترین هزینه 

انجام می شود. 
امروز حتی جوادآقا، مغازه دار محل ما نیز دریافته 
که مشتریان نیازمند خدماتی متفاوت هستند و 
برای همین، امکان ســفارش تلفنی و ارسال 
رایگان آن را به درب منزل برقرار کرده، البته به 
پیشنهاد و شکایت مشتریان از کیفیت کار هم 
توجه می کند و جای تعجب اســت اگر برخی 
کسب وکارهای نوپا یا مطرح، هنوز روندی روشن 

برای این بخش از کار خود فراهم نکرده اند.

 مهران امیری 

لحظة آها
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چرا اقتصاد ایران در بخش تولید ناتوان است و رکود ��
بخش صنعت ناشی از چیست؟

در ارتباط با دالیل ناتوانی تولید بحث های زیادی مطرح اســت. 
خیلی ها معتقدند ما گرفتار نحســی منابع شده ایم و درآمدهای 
نفتی ما نقش مؤثر و کارآمدی در تولیدات و صنعتی شدن کشور 
نداشته است. این به سابقه تاریخی بلندمدت کشور بازمی گردد، 
به ویژه این واقعیت که کشورمان در طالیی ترین نقطه استراتژیک 
جهان قرار دارد و دارای اقلیم و منابع زیرزمینی متنوع اســت. از 
همین رو همیشه با تهاجم های صدمه زننده و طمع کشورهای 
دیگر مواجه بوده ایم. از زمان سلجوقیان هم این شرایط بر اقتصاد 
ایران حاکم بوده است. برادران شرلی که زمان صفویان به ایران 
آمدند، مطامع انگلیسی ها را تعقیب می کردند. آخرین صدمات 
مهلک به کشور به دوران قاجار بازمی گردد. اصوال حکومت های 
متعدد که با ماهیت ایلیاتی و عشایری در ایران تشکیل شدند، باعث 
عقب ماندگی تاریخی کشور از علوم مختلف بوده اند. بالهت هایی 
که حاکمان کشور در آن زمان ها داشتند و توهمات قدرت آن ها، 
مجموعا باعث شده که کشور درگیر جنگ شود. این جنگ ها اثرات 
مخرب اقتصادی مهلک خود را داشته است. آخرین جنگ ها قبل 
از تشکیل و شکل گیری تقلیدی دولت مدرن در کشورمان، به زمان 
فتحعلی شاه بازمی گردد. قرارداد ترکمانچای فقط سرزمین را از 
ایرانیان نگرفت، بلکه شیوه زندگی ما را خراب کرد و کشوری را که 
در زمان صفویان تا حدودی سربلند بود، با سیاست عقب مانده و 
تن دادن به استثمار غیرمستقیم به عقب راند و عادات بسیار زشت و 
زیان باری را در کشور رواج داد که این عادات هنوز هم برقرار است. 
قرارداد ترکمانچای سوای از دست  رفتن سرزمین، دو خطر با اثرات 
پایدار را برای ما ایجاد کرد. این قرارداد چنان شرایط استثماری را 
فراهم کرد که به دولت های قاجار اجازه نمی داد بیش از پنج درصد 
عوارض یا باج را روی کاالهای ساخت روسیه تزاری برقرار کنند، 
ضمن اینکه بر کاالهای صادراتی ما نیز عوارض وضع کردند. در 
سال 1907 که معاهده سن پترزبورگ بین انگلیس و روسیه منعقد 
شد، این امتیاز را انگلیس نیز گرفت و بعدها بلژیکی ها و فرانسوی ها 
هــم امتیاز گرفتند و به  این  ترتیب برای انجام هر حرکت مولد در 
کشــور ممانعت ایجاد کردند. این کشورها که در جریان انقالب 
صنعتی رشد یافته بودند، در حقیقت کاری کردند که ما از طریق 
تشویق مصرف ولع آمیز، با مدرنیته آشنا شده و به اصطالح پیشرفت 

را مشاهده کنیم، نه از طریق تولید و فن آوری.

 آیا در ایران شــاهد یک انقالب صنعتــی بوده ایم تا ��
شرایط رشد ما فراهم شود؟

نه، ما شاهد انقالب صنعتی نبودیم. اصال نگذاشتند صنعتی در 
ایــران پا بگیرد. همه تالش ها را برای ایجاد صنایع، بالفاصله و 
به انحای مختلف به شکســت می کشاندند. تفکر وابستگی به 
خارج در رگ و ریشه های این کشور و بسیاری از مسئوالن دوانده 
شده بود. احمد اشــرف در کتاب »موانع سرمایه گذاری در ایران 
دوره قاجار« به زیبایی در فصل ســه به دالیل این مسئله پرداخته 
است. روس ها همان گونه که گفتم اجازه عوارض بیشتر از درصد 
مذکور را نمی دادند و افراد خود را در ایران تحت عنوان تاجرباشی 
کاشتند. این ها کاالهای روسی را در ایران می فروختند و کاالهای 
ایران را که احتیاج داشتند، به ثمن  بخس می خریدند. روسیه اما 
روی کاالهای صادراتی ایران، عوارض دلخواه وضع می کرد. این 
تاجرباشی ها پرچم روسیه را باالی خانه های خود می زدند و از هر 
تعرضی ایمن بودند.اگر به روزنامه های اطالعات سال 1304 و 
1305 مراجعه کنید، درمی یابید در آن سال ها گرامافون روسی به 
ایران وارد می کردند. مردم ولع مصرف پیدا کرده بودند. همان گونه 
که عرض کردم ایرانیان با مدرنیته، از طریق مصرف آشنا شدند، نه 
تولید صنعتی و این مسئله رفتارهای زشت و َپَلشتی های متفاوتی 
را در جامعه ایجاد کرد. ژان بودریار در کتاب »صورت بندی مدرنیته 
و پست مدرنیته« یک استدالل دارد که خیلی قشنگ است. »در 
جامعه ای که بر مبنای مصرف سازماندهی شده است و نه بر مبنای 
اصول تولید، مقوالت اقتصادی نظیر نیازمندی های مادی، عرضه 
و تقاضا، تورم، بحران رکود، بیکاری، توزیع سود دستمزد و... برای 
تجزیه و تحلیل ماهیت و کارکرد اشیا و کاالها نامناسب و غیرمؤثر 
است«. اکنون هم مشاهده می کنید که ارز و نقدینگی را نمی شود با 
به کارگیری فرمول ها کنترل کرد، زیرا بستر قاعده گذاری در کشور 

فراهم نشده است.

اینکــه ما مدرنیتــه را با مصرف شــناختیم و کاالهای ��
خارجــی در ایران فراوان بوده اســت، می تواند ریشــه 

بی اعتمادی امروز مردم به کاالی تولید داخل باشد؟
بله، اصال این تاجرباشی هایی که بودند و رگ و ریشه های آن ها 
هنوز باقی مانده، نمی گذارند شرایط تغییر کند. چند مثال می زنم 
که بدانید کشور گرفتار چه باتالقی شده است. مثال در آن سال ها 
کارخانه کبریت تاسیس شده بود، اما کبریت سوئدی را به قیمت 
ناچیــِز پنج قراضه در مرز عراق فعلی عرضه می کردند، در حالی 
 که کبریت ایرانی یک قران تمام می شد و همه می گفتند کاالی 

تولید داخل گران تر است و گرایش به سمت کاالی خارجی بود.

چرا کاالی تولید داخل همیشه گران تر از محصوالت ��
وارداتی است؟ با وجود آنکه دولت ها و مجلس ها همیشه 
ادعا کرده اند که کمک های زیادی به واحدهای تولیدی 

می کنند؟
این ادعاها به گمانم پایه علمی و استنادات کافی ندارد، به نظرم 
ریشه پاسخ سوال شما را باید در این واقعیت دید که ما مسئوالن 
تصمیم گیر اقتصادی با ســطح اهلیت حرفه ای بــاال و کارآمد 
نداشــته ایم. به جز چند دوره محدود، کشور ما نتوانسته افرادی 
با چنین اهلیتی را در اختیار داشــته باشد. ســخنی را »سر آرتور 
لوئیس« اقتصاددان شهیر مطرح می کند. او جایزه نوبل اقتصاد 
را هم گرفته اســت. او در کتاب »برنامه ریزی توسعه« می گوید: 

»وضع در آســیا جز این است. هزینه دانشگاه 
در آسیا تا حدی به علت کمی حقوق استادان 
دانشــگاه و تا اندازه ای به این دلیل که نسبت 
شاگرد به استاد به طور غیرطبیعی زیاد است، 
پایین است. بسیاری از دانشگاه های آسیا تعداد 
بی شماری دانشجو دارند. همین کثرت تعداد 
دانشجو به زیان استانداردهای آن هاست. در 
نتیجه همه ساله انبوهی فارغ التحصیل بی مایه 
را حتی زاید بر میزان تقاضای جاری، روانه بازار 

کار می کند«.
واژه به کارگرفتــه بی نظیــر ایشــان، یعنــی 
فارغ التحصیــالن بی مایه را در نظر داشــته 
باشید. در تصمیم  سازی های اقتصادی کشور، 
ممکن است افراد صالحیت سیاسی و امنیتی 
داشــته باشــند و احتماال آدم های خوبی هم 
باشند و هیچ گونه وابستگی به ذی نفعان هم 
نداشته باشــند، اما می توان با توسل به عقل 
سلیم و تجارب کاربردی، مشاهده کرد که در 
تصمیم های اتخاذشده، بعضی افراد اهلیت 

حرفه ای ندارند. بنابراین وقتی در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند، 
مشکل ساز می شــوند. این افراد بدون اهلیت حرفه ای اگر خود 
جزء ذی نفعان نباشند، به راحتی می توانند از ذی نفعان و بقایای 

تاجرباشی ها تأثیرپذیر باشند. باید به این موضوع خوب توجه کرد. 
در جامعه ای که با تحریم های سنگین روبه رو بوده، بر اساس عقل 
ســلیم نباید خودرو وارد کرد، ولی غیرعقالنی رفتار می شود، زیرا 
جامعه بر مبنای مصرف، پایه گذاری شده و طبق آنچه »نفیو« در 
کتاب »هنر تحریم ها« ذکر کرده، از همین گونه اشتباهات مهلک 
حداکثر بهره برداری را کرده  انــد. بنابراین معتقدم حداقل، وجه 
زیادی از تصمیم گیری های اقتصادی کشور، در 9دهه گذشته 
به  جز دوران  خاص -که البته در این دوران  هم گاهی اشتباهاتی 
صورت گرفته، اما گفتمان غالب و اتخاذ تصمیمات منطقی تر بوده 
است- منطبق بر عقل سلیم نبوده اند و به همین دلیل ُدَمِل عفونی 

این گونه اشتباهات اکنون سر باز کرده است.

 بــا توجه بــه موقعیت اســتراتژیک ��
کشــور، حجم صادرات ایران به دیگر 

نقاط جهان چقدر است؟
در سال1395 صادرات کاالهای به اصطالح 
غیرنفتــی ایــران حــدود 36 میلیــاردو700 
 میلیون دالر بوده که شامل پنج میلیاردو500  
میلیــون دالر کاالهای ســنتی کشــاورزی و 
یک میلیــارد و100  میلیون دالر خام فروشــی 
کلوخه های کانی فلزی بوده است. کاالهای 
صنعتی از قبیل کفش، پودر شوینده، ملبوس 
آمــاده، ســیمان، خاک و گچ، چــدن، فرش 
ماشــینی، آلومینیوم، مس و روی و امثال آن 
حدود شــش میلیارد و صد  میلیون دالر بوده و 
بقیه، یعنی 24 میلیاردو 400  میلیون دالر، سایر 
کاالهای پتروشــیمیایی و عموما خام فروشی 
هستند.در سال 2017، کل واردات کشورهای 
همسایه ایران حدود  هزار  میلیارد دالر و سهم 
ایران از این میــزان واردات حدود 2/5درصد 
بوده است که این رقم نشانی واضح از ناکارآمدی اقتصاد ماست.

 مــا در بحث صادرات خیلــی ناکارآمد هســتیم، اما ��

مجوزهای صادرشده برای واحدهای تولیدی صنعتی را 
با تکیه بر بازارهای صادراتی صادر می کنیم. چرا این همه 

مجوز مازاد صادر می کنیم؟
عموما کشورهای جهان سوم و عقب مانده با کمبود دانش و فقر 
نظری و کاربردی مواجه هستند، همان چیزی که »آرتور لوئیس« 
در کتابــش می گویــد فارغ التحصیالن بی مایــه ای که اهلیت 
حرفه ای ندارند و ممکن است در مسند تصمیم گیری اقتصادی 
نشسته باشند. این ها گرچه ممکن است آدم های خوبی باشند و 
اهلیت سیاسی و امنیتی ممکن را داشته باشند، اما اهلیت حرفه ای 
ندارند. در کشورهای دیگر مانند معجزه گران شرق آسیا، برای این 
کمبودهای مهلک، راه حل های نابی را به کار گرفته اند که نتایجش 

هم در مقابل دیدگان ما قرار دارد.

 به چه دلیل مجوزهای مازاد صادر می شود؟��
پوپولیسم که عوامل خارجی هم در آن بی اثر نیست، چنین شرایطی 
را ایجاد کرده است. چرا کره پنج خودروساز دارد؟ چرا تلویزیون ساز 
آن ها فقط ال جی و سامسونگ است؟ عقل این کشورها نمی رسد 
مثل ما بیش از 34 واحد دارای پروانه بهره برداری تولید تلویزیون 
و 33واحد در دســت اجرا داشته باشند؟ کشورهای توسعه یافته 
شرکت های کوتوله را الزم دارند که بتوانند هر زمان که می خواهند، 
از سوی تاجرباشــی های احتمالی مدرن و تبلیغات ظاهر فریب 
دارای پوشــش و ظاهر علمی، آن ها را در کشور مصرف کننده، 
محور مقاصد خود کنند. دولت  ما هم یک صورت بندی عوام گرایانه 
درست می کند و می گوید نباید انحصار داشته باشیم. این قاعده را 
اقتصاد غرب هم رعایت نمی کند. اگر انحصار خوب نیست، چرا 
فقط یک فیسبوک و مایکروسافت داریم؟ از شعار مبارزه با انحصار، 
کفر ابلیس درست کرده ایم. بدتر از همه این است که عموم صنایع 
ما با فن آوری پایین و متوسط رو  به پایین کار می کنند. چهار سطح 
فــن آوری در دنیا وجود دارد، اما حــدود 95درصد صنایع ایران با 

فن آوری متوسط رو به پایین و پایین کار می کنند.

 اینکه کارخانه های ما با فن آوری پایین و متوسط رو به ��
پایین محصول تولید می کنند، روی قیمت باالی تمام شده 

رشد ۲۲درصدی تولید فوالد در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد 22درصدی تولید فوالد در کشور خبر داد و این رقم را باالتر از میانگین کشوری دانست و ادامه داد: »امروز صنعت فوالد بسیار پویا و فعال است و می توانیم از این ظرفیت برای توسعه اشتغال زایی 
استفاده کنیم.« به گزارش »خبرآنالین«، محمد شریعتمداری اظهار داشت: »تا هفت سال دیگر 55میلیون تن فوالد باید در سطح کشور تولید شود که فوالد مبارکه اصفهان نیمی از این میزان تولید را هدف قرار داده است.« وزیر 

صنعت با بیان اینکه در سال92، 23میلیون تن فوالد به اشکال مختلف به بازار عرضه و در اختیار مردم برای ساخت وسازها قرار گرفت، اضافه کرد: »امسال این رقم به 34میلیون تن رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.«

 لیال مرگن 
  روزنامه نگار  

بحرینیان: آمارهای رشد، حاصل تولید واقعی است یا مونتاژ؟ نمی خواهند تولید را تعریف کنند که چه شاخص هایی باید داشته باشد. مثال بیش از 45درصد ارزش افزوده داشته باشد و 50 درصد آن ساخت داخل باشد، یا اینکه مونتاژی باشد؟!

بازنشر یک گفت و گو با سیدمحمد بحرینیان، اقتصاددان توسعه

رنج تولید در سینه کش اقتصاد

در چند هفته گذشته آتیه نو در چند پرونده مختلف به مشکالت 
تولید ایرانی و ضرورت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان و 
دور نگه داشتن آن ها از ترکش های نوسان بازار ارز پرداخته 
اســت. از جملــه اینکه در روزهــای ناخوشــی اقتصاد باید 
سرمایه های کشور را از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای 
تولیدی برد. اما انتشار یک مصاحبه از  سیدمحمد بحرینیان، 

اقتصاددان و پژوهشــگر توســعه در روزنامه شرق )شماره 
3189 مورخ 17 تیر 97( ما را بر آن داشت تا یک بار دیگر به این 
پرسش تاریخی بپردازیم که چرا تولید کشور، سال هاست 
درجا می زند و چرا حمایت های انجام شــده از آن تاکنون به 
نتیجه نرسیده است. بحرینیان در این گفت وگو تاکید کرده 
ضعف های تاریخی تولید در کشور نه تنها مایه عقب ماندگی 
آن از بازارهای جهانی شده بلکه بخش قابل توجهی از ارز 
ناشــی از فروش نفت را نیز هدر داده اســت. توجه نکردن 
به بازارهــای رقابتی، صــدور مجوز واحدهــای تولیدی در 

بازارهای اشباع شده و صرف ســرمایه های ارزی کشور در 
صنایع تماما مونتاژی مهم ترین ضعف هایی اســت که این 
اقتصاددان توسعه در آسیبَ شناسی تاریخی فضای تولید 
کشور به آن رسیده است. آتیه نو ضمن بازنشر بخش اعظم 
مصاحبه انجام شده تالش کرده اســت با به رای گذاشتن 
نظرات این اقتصاددان از زاویه دید دیگر کارشناسان ،هم 
به نقدها و پرسش های مطرح شده در این مصاحبه بپردازد 
و هم این مسئله را عمقی تر مورد توجه قرار دهد که به راستی 

عقب ماندگی تاریخی تولید ایرانی از کجا آب می خورد؟

وجه زیادی از 
تصمیم گیری های 
اقتصادی کشور، در 
9دهه گذشته به  جز 

دورانی  خاص، منطبق بر 
عقل سلیم نبوده اند و به 
همین دلیل ُدَمِل عفونی 

این گونه اشتباهات 
اکنون سر باز کرده

آسیب پذیری تولید و 
احساس درد اجتماعی

واقعیت این است که حدود بیست روز دیگر، 
اولین دور تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز 
می شود. با فهم اینکه بدانیم تحریم های جدید 
بر اساس چه منطقی شکل می گیرند، احتماال 
طراحان تحریم ها، از تجربه های گذشته و کارا 
بودن اعمال محدودیت بر اقتصاد ایران درس 
گرفته اند و انتظار دارند روند آسیب پذیرترکردن 
به طور جدی تــری ادامه یابــد. گرچه ترجیح 
طراحان تحریم ها این است که اقتصاد ایران 
در دور تازه تحریم ها همان مســیر گذشته را 
پی بگیرد و فارغ از اینکه در ســال های اخیر 
تحریم ها تغییر ماهیت داده اند و به اصطالح 
هدفمند شده اند )تمرکز بر ابزار محدودیت های 
مالی و بانکی است و نه صرفا محدودیت های 
تجاری بخش های واقعی اقتصاد(، سوال این 
اســت که برای اقتصاد ایران چه موضوعاتی 
حائــز اهمیت ویژه اســت؟ به نظر می رســد 
شاه بیت درسی که از تجربه تحریم های دوره 
نخســت می توان گرفت، مســئله توان تولید 
اســت. اقتصادها زمانی که نتوانند توان تولید 
داخلی خود را منعطف و سازگار کنند، آثار آن 
را بالفاصله می توان در تغییر ســفره مصرفی 
مردم مالحظه کرد. یعنی زمانی که واسطه ای 
بــرای واردات محصوالتی ماننــد مواداولیه 
یا کاالهای ســرمایه ای یا ماشــین آالت و... 
وجود نداشــته باشــد و ما نتوانیم خألها را از 
طرق دیگری جبران کنیم و توان تولیدی نیز 
قــوی، توانمند، منعطف و چابک نباشــد، با 
ضربه واردشــدن به خطوط تولید بعد از چند 
مــاه کامال ســفره مصرفی مردم متاثر شــده 
و احســاس درد اجتماعی فراگیر می شــود. 
متاسفانه سیاســت گذاری های اقتصادی در 
طول ســال های گذشــته و حتی در شــرایط 
کنونی که در آســتانه تحریم های جدید قرار 
داریم، همچنان اهمیت و نقش توان تولید در 
اقتصاد و لــزوم ارتقای آن را جدی نمی گیرد. 
سیاست های مالیاتی نیز در همه این سال ها 
کمک چندانی به ارتقای تولید کشور نکرده و 
سیگنالی که از طرف اقتصاد رسمی به جامعه 
منتقل می شود این است که اگر منشأ کسب 
درآمد و ســود تولیدی، فعالیت های غیرمولد 
یا غیرشفاف باشد، بیشتر منتفع می شوند. در 
بخش سیاست های پولی نیز اگر به آمار و ارقام 
رسمی اعتماد کنیم، مشخص می شود که طی 
سال های گذشته کمتر از 50درصد تسهیالت 
نظام بانکی به بخش های مولد رسیده است. 
در حوزه بــازار کار وضعیت بــه همین ترتیب 
است. برای مثال، در 14فصل )سه سال ونیم( 
منتهی به زمســتان 96، جمعیت فعال بیش 
از ســه میلیون نفر افزایش یافته اســت. این 
ارقام قابل توجه از »گسستی روندی« در بازار 
کار حکایت می کند. نکته مهم این اســت که 
70درصــد جمعیت فعال  شــده در این بازه، 
شــاغل هم شــده اند. اگر پیش فــرض ما بر 
درستی داده های اعالمی باشد، شواهد نشان 
می دهد اکثر افــراد در بخش های خدمات و 
بنگاه های تولیدی کوچک شاغل شده اند، اما 
نسبت به گذشته سهم کمتری در بیمه پردازی 
داشته اند. واقعیت این است که طی این دوران 
سهم اشتغال ناقص نیز در مقایسه با گذشته 
بیشــتر شده اســت. به یک معنا این گزاره ها 
نشان می دهند در طول سه ونیم سال گذشته، 
اگر تغییری در شاخص تولید و اشتغال کشور 
ایجــاد شــده، مرهون بخش هــای کوچک 
اقتصاد اســت. همین بخش ها هم به شدت 
از شوک های تحریمی اثر می پذیرند. یعنی با 
افزایش فشارهای ناشی تحریم ها، شاغالن 
این بخش ها در صف مقدم آسیب پذیری های 
اجتماعی قرار خواهند گرفت. اگرچه در چند 
ســال گذشــته دولت موفق شــده در اعمال 
سیاست های اشــتغال، کارنامه ای مثبت از 
خــود به جای بگذارد، منتها از این به بعد باید 
نگران آسیب پذیرترشــدن ایــن بخش و توان 
تولیدی بنگاه هــای تولیدی و اثرپذیری آن ها 
از تحریم ها بود. این زنگ خطری جدی است 
که اگر به درستی مدیریت نشود، هدف اصلی 
تئوریسین های تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه ایران که همانا زوال استقامت و افزایش 
احساس درد اجتماعی است، برآورده می شود.

برشی از سخنرانی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در 
نشست هفته گذشته موسسه»دین و اقتصاد«

گزاره
 احسان خاندوزی
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تولیداثرمیگذارد؟
قطعا اثر می گذارد. سامسونگ برای برنامه ریزی و تعیین مسیر 

حرکت، الزم اســت اقتصاد مقیاس داشــته 
باشــد. با اقتصاد مقیاس، صرف دارد که این 
شــرکت روی تحقیق و توسعه کار کند. دولت 
هــم اگرچه قوانیــن ضدانحصــار می گذارد، 
امــا از این مقیاس ها نیز حمایت می کند، زیرا 
می داند اگر از این برندها حمایت نشود، کشور 
کره نمی تواند پیشرفت کند. پیشتر اصطالح 
پروانــه بهره برداری را به کار بردم. صدور پروانه 
بهره برداری یعنی اینکه کل ماشــین آالت از 
سوی واحد تولیدی خریداری، تولید آزمایشی 
انجــام و آن واحد تولیدی به مرحله تولید انبوه 
رسیده است. برای خرید خطوط و ماشین آالت، 
ارز پرداخت شده است. در مثالی که زدم، منطقا 
عموم آن ها مونتاژکار هستند، یعنی با هزینه 
ارزی قطعات را به کشــور وارد کــرده و مونتاژ 
می کنند. تولیدات این شرکت ها گران تر هم تمام 
می شود. همین اتفاق در ماشین لباس شویی، 

یخچــال، خــودرو و... هم رخ می دهــد. ما در ایــران 68واحد 
خودروسازی داریم. این تعداد کارخانه ، پروانه بهره برداری دارند که 
عموم آن ها مونتاژکارند و بدون ارز نفتی قادر به بقا نیستند. اینجا 
مجددا اهلیت حرفه ای، قدرت تحلیل و تبیین، دارابودن دانش 
نظری کاربردی تصمیم گیران اقتصادی پیش می آید. از این رو، 

پشت چنین سیاست گذاری هایی عقل سلیم و تجربه نمی بینم.

طبقگفتههــایخودتــان،دردورههاییدرکشــور��
تصمیمســازیهایطالییگرفتهشــدهاســت.درآن
دورهها،بنیانیکسریبرندهایتجاریراگذاشتیمکه
بهتدریجاینبرندهادرحالتعطیلشدنهستند.چرااین

اتفاقرخمیدهد؟
برندهــای ما به این دلیل می میرند که در بســیاری از دولت ها با 
پوپولیسم رفتاری مواجه هستیم. بسیاری از مسئوالن اقتصادی 
کشور ما،به دلیل نداشتن اهلیت حرفه ای و پوشاندن نقاط ضعف 
خود، روی کمیت های عددی تأکید می کنند و برایشان کمیت 
آمارها خیلی مهم اســت. هیچ  یک از مسئوالن سؤال نمی کند 
چرا کشــور با وجود این همه واحدهای تولیدی مشابه، این گونه 
مشکل پیدا کرده است. اگر این تعداد کارخانه سیمان مشکالت 
ایــران را حل می کرد، باید به همه کشــورهای آســیای میانه یا 
کل کشــورهای همسایه سیمان می دادیم، نه اینکه چینی ها از 
آن ســوی دنیا در بازار امارات، ســیمان را از ما ارزان تر به فروش 
برسانند. معموال در کشــورهای عقب مانده، دولت ها با استفاده 
از اعداد، رشــد خود را نشــان می دهند و تبلیغات فراوان دارند.با 
این رشدهای ظاهری ناپایدار خیلی اظهار خوشحالی می کنند 
و روی این اعداد مبالغه گویی می شود، اما کسی نمی پرسد آیا این 
رشد، کیفیت دارد؟ مثال سال گذشته در کشور ما یکی از عوامل 
رشد، واســطه گری های مالی بوده است. باید گفت آیا این رشد، 
کیفیت داشته و متناسب با ظرفیت های واقعی و تولیدی کشور 
بوده اســت؟ وزیر صنعت مربوطه نمی آید بگوید ملت حواستان 
جمع باشد، صنعت خودرو با مونتاژ و تزریق ارز درخور توجهی رشد 

کرده است. ما تلویزیون ساز نداریم. ما صنعت 
واقعی نداریم و عموم موارد ما مونتاژ و ارزخوار 
شده اند. از بسیاری از مسئوالن اقتصادی کشور 
نیز در تمام این دوران حساب کشــی نکرده اند 
که نتایج دوران مسئولیتتان چه بوده؟ آمارهای 
رشــد، حاصل تولید واقعی اســت یــا مونتاژ؟ 
آن ها نمی خواهند تولید را تعریف کنند که چه 
شــاخص هایی باید داشته باشد. مثال بیش از 
45درصد ارزش افزوده داشته باشد و 50 درصد 
آن ساخت داخل باشد، یا اینکه مونتاژی باشد، 
زیــرا ورود به موضوعات مهم، به دانش قوی، 
قدرت تحلیل، قابلیت دیدن افق دوردســت، 

اهلیت حرفه ای و امثال آن نیازمند است.

اینکــهمیگویندبــرایجلوگیریاز��
انحصارنمیتوانیمجلوصدورمجوزرا
بگیریم،سیاستدرستیاست؟بهنظر
شمانبایدبرایهمهمجوزانجامفعالیت

دریکصنعتخاصصادرشود؟
این وضعیت در همه دولت های ما بوده اســت. گروه مشــاوران 
دانشگاه هاروارد که در سال های 1337 تا 1342 در ایران بودند، 
یافته های خود را در کتب متعددی مکتوب کردند. مثال در کتابی 
به نام »تامین مالی صنعتی در ایران« که نوشته »ریچارد بندیک« 
است و اتاق مشهد آن را ترجمه کرده، آمده است: »اشتیاق بی حد 
و  حساب کارآفرینان به »تقلید از پیشگام در فالن صنعت« به شکل 
تاسیس مقلدانه و ناسنجیده از »پیشگام« -بدون بررسی ظرفیت 

بازار- انجام می شــود. این مسئله در برخی صنایع منجر به مازاد 
ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است )حکومت قادر 
است با صادرنکردن جواز تولید از این وضعیت 
جلوگیری کند، ولی تا به امروز فقط به تحریک 
اشتیاق کارآفرینان سهل انگار پرداخته است(. 
بحران های سرمایه در گردش از دیگر مصادیق 
برنامه ریزی ناقص اســت«. گویی مشکالت 
امروزمان دارد بیان می شود و نه 60سال پیش.

یعنیدولتحداقــلمیتواندبرای��
فعالیتــیمشــوقندهدتــاآنفعالیت

متوقفشود؟
خیــر، راحت تر می تواند این کار را انجام دهد. 
اگر صداقتی وجود داشــته باشد و نخواهند 
آمار کّمی را به عنوان شاخص موفقیت معرفی 
کنند، بسیار واضح در سایت خود می گذارند که 
این تعداد کارخانه برای تولید فالن محصول، 
پروانه بهره بــرداری دریافت کرده اند. در حال 
 حاضر شما با رمل و اســطرالب می توانید به 
اطالعات دسترســی پیدا کرده و از آن چیزی که در سایت وجود 
دارد، استفاده کنید. این مسئله ناشی از ضعف برنامه ریزی است، 
یعنی در گذشته نیز دنبال کمیت های عددی غیرمفید به عنوان 
تابلوی موفقیت خودشان بودند. از مشوق نام بردید. در کشور ما 
اگر این واژه با عملکرد کشورهای رهاشده از عقب ماندگی مقایسه 
شود، معلوم می شود این واژه در اینجا معنایی را که به ذهن متبادر 

می کند، مانند آن کشورها نیست.

دولــتدنبالچنینمانوریبودهاســت.چرافعاالن��
بخشخصوصیبررســیدقیقنکردهانــدتادرصنایع

اشباعشده،سرمایهگذاریجدیدانجامنشود؟
وقتی دولت ها راهبرد نداشته باشــند و داده های شفاف را برای 
جامعه فراهــم نمی کنند، حتما در بین فعــاالن اقتصادی هم 
آدم های غیراهلی در صف قرار می گیرند و همانی اتفاق می افتد 

که »ریچارد بندیک« تحلیل کرده است.

یعنیتماممشکالتبهدلیلیکسریتحصیلکرده��
ناکارآمددرکشوراتفاقمیافتد؟

ما گرفتار فقر شدید نظری کاربردی هستیم. به آن، ممکن نبودن 
ذخیره ســازی دانش ضمنــی را نیز اضافه کنید. ایــن عوامل و 
ناتوانی اقتصادی دولت ها و فعاالن اقتصادی همه با هم شرایط 
پیچیده ای را به وجود می آورند. تجربه کشــورهای موســوم به 

معجزه گر شرق آسیا درس های فراوانی برای ما دارند.

وضعیتصدورمجوزدربخشهایمختلفصنعتی��
چگونهاست؟

در سال 1334 شمسی، شش داروسازی در ایران وجود داشت. 
در سال1338، 20داروســازی و در حال  حاضر 160داروسازی 
در کشــور وجود دارد، اما کشور ســوئیس سه یا چهار داروسازی 
دارد. آلمان 10 تا 12داروســازی دارد. با وجود این همه شــرکت 
داروســازی بایــد در جهــان مطــرح می بودیم، ولی چــرا هنوز 
محتاج خارج هســتیم. به گمانم مــا در این 
قســمت هم مونتاژ کننده مواداولیــه وارداتی 
هستیم. بر اساس بررســی هایی که کردیم، 
مثــال یک محصــول را در 21شــرکت تولید 
می کنند. در حال  حاضر به دلیل ناکارآمدی در 
تصمیم گیری های اقتصادی، چه در دولت ها 
و چه در مجلس ها، اتفاقات ناخوشایند دیگری 
هــم رخ می دهــد. در بخش هــای مختلف 
صنعتی، کشــاورزی و حتی خدماتی با چنین 
مــوارد تامل برانگیزی مواجه هســتیم. مثال 
آخرین به روزرسانی وزارت صمت در 11بهمن 
1396، نشان می دهد 453 واحد دارای پروانه 
در تولید آب میوه داریم. درد اینجاست که 580 
واحد در دست اجرا هم داریم. برای ایجاد این 
تعداد واحد تولید آب میوه، به احتمال زیاد باید 
453 خط تولید همراه با خــروج ارز وارد کرده 
باشیم. در ضمن قرار است 580 خط تولید دیگر 
هم به این تعداد اضافه شود. در مجموع  هزارو 
سی وســه خط تولید آب میوه در کشور فعال 
خواهد بود. این واحدها نه  تنها برای خطوط تولید خود ارز مصرف 
می کنند، بلکــه با صرف دالر، پاکت آب میوه هم وارد می کنند تا 
بتوانند محصول خود را بسته بندی و به بازار عرضه کنند. این نامش 
تولید نیست. درد این است که از سال 1385 که کشور به تحریم 
رفته است تا سال 1396، یک میلیاردو500  میلیون دالر فقط برای 
واردات پاکت آب میوه هزینه کرده ایم. عالوه بر این، کنستانتره هم 
وارد کرده ایم که 203 میلیون دالر ارز خارج شده است، یعنی بعضی 

وقت ها ماده اولیه را هم وارد کرده ایم. این نامش تولید نیست. شما 
نگاه کنید که آیا عقل سلیم این روش را تایید می کند؟

طبق اطالعات به روزرسانی شده وزارت صنعت 
که پیشتر گفتم، برای انواع خودروهای سبک 
و ســنگین 68واحد دارای پروانه بهره برداری 
)فعــال( و 43واحد در دســت اجــرا داریم. در 
حال  حاضر در سراســر چین به گمانم، تعداد 
واحدهای ســازنده خودرو سبک و سنگین به 
45واحد رســیده است. در ژاپن 9 واحد سازنده 
خودرو وجــود دارد. تعداد زیاد واحدهای تولید 
خودرو در ایران، یعنی اینکه ما باید به دنیا خودرو 
صادر می کردیم. دولت های ما برنامه نداشتند. 
مثال دیگر واحدهای به اصطالح تولید کننده 
ماشین آالت راهسازی است. طبق اطالعات 
همان منبع پیش گفته، ما 35واحد دارای پروانه 
بهره برداری )فعال( و 38 واحد در دســت اجرا 
داریم. بعد می گوییم چرا هپکو خوابیده است. 
هپکــو در ســال 1353 به وجود آمده اســت. 
216واحد دارای پروانه بهره برداری انواع کاشی 

داریم. 181واحد هم در دست اجراست.ما در استان یزد بحران 
آب داریم. 80 واحد کاشی سازی دارای پروانه بهره برداری داریم. 
تعداد واحدهای در دست اجرا نیز در این استان 96واحد است. 
کاشی هم محصولی است که آب می خواهد. درباره انواع روغن 
نباتی هم وضع به همین گونه است. در این صنعت 106پروانه 
بهره برداری داریم و 87پروانه در دست اجرا هم صادر شده است. 
در ماکارونی و ورمیشل هم برای 204واحد، پروانه بهره برداری 
صادر شده است. 44واحد هم در دست اجرا داریم. هرچه نگاه 
می کنیم وضعیت همین است. در اجاق گاز 312تولید کننده فعال 
دارای پروانه بهره برداری داریم. این تعداد واحد فعال به همه دنیا 
باید اجاق گاز می دادند. ایتالیا باید از بازار خارج می شد. برای این 
صنعت 155واحد در دست اجرا هم داریم. آن وقت ورقش را تولید 

نمی کنیم و فوالد مبارکه نمی تواند همه نیاز داخل را تولید کند.

چرااقتصادایراننتوانستهدرستحرکتکند؟��
دالیــل متعددی برای آن وجود دارد. دولت های بدون برنامه و 
راهبرد، اولویتشان می تواند خرید محبوبیت باشد. آنچه امروز 
بر اقتصاد ایران حاکم است با عقالنیت جور درنمی آید. وقتی 
درباره این تصمیمات غلط صحبت می کنید، خیلی ساده انگارانه 
می گویند که این قانون اســت و شــما نمی توانید جلو کسی را 
بگیرید. قانون آیه الیتغیر قرآن مجید نیست. یک اصل اسالمی 
هــم داریم. اصل »الضرر و الضرار«. اهلیت هم یکی از موارد 
مهم است. تفسیر مرحوم عالمه طباطبایی از آیه 35 سوره اسرا 
در تفسیر المیزان بسیار زیباست. ایشان می گویند در هر اعتقاد 
یا عملی که تحصیل علم ممکن است، پیروی از غیرعلم حرام 
اســت. معتقدم کشــورمان در تصمیم گیری های اقتصادی، 
فاصله ای بسیار از این تفسیر گهربار داشته که به این مشکالت 
جدی دچار شده ایم. برخی مسئوالن اقتصادی و حتی نمایندگان 
مجلس، صرفا به کمیت ها توجه دارند. نمایندگان مجلس به این 
دلیل بــه کمیت عالقه دارند که می خواهند رأی بگیرند. مثال 
می خواهند بیمارســتانی در فالن منطقه داشته باشند، حتی 

اگر این بیمارستان ها مشتری نداشته باشند 
یا مثال کارخانه ای در فالن منطقه ایجاد شود 
)مثل کارخانه های فوالد در جاهای کم آب( تا 
بگویند که ما این کارخانه ها را آوردیم. بسیاری 
از تصمیم گیران اقتصادی ما اهلیت حرفه ای 
نداشتند. برجام حرکت فوق العاده خوبی بود. ما 
را از بحران بیرون کشید و از منظر اقتصادی 
با بی برنامگی هایی که رخ داد، نگذاشت زمین 
بخوریم. شــاهکار قضیه این بود که ســران 
نظام اجماع کردند و به لحاظ سیاسی، کسی 
که مذاکرات را سرپرستی می کرد، یعنی وزیر 
امورخارجه، اهلیت حرفه ای داشــت. ایشان 
به همراه تیم همراهی کننده به امور گوناگونی 
مثل زبــان خارجی، آداب پوشــش، حرکات 
بدن و چهره و غیره تســلط و اهلیت حرفه ای 
داشــتند و از همه مهم تر اینکه به دیلماج هم 
احتیاج نداشتند. برخی از مسئوالن تصمیم گیر 
اقتصادی چنین خصوصیاتی ندارند. متأسفانه 
شــاهد بودیم کــه در برخــی از رویدادها عدم 

اهلیت ها نه  تنها شأنی در مذاکرات برایمان ایجاد نکرده، بلکه 
خســران های جبران ناپذیری برای کشور ایجاد کرده و اکنون 
هم پاسخ گو نیستند. به نظر می رسد بسیاری از قراردادهایی که 
برای کشور خسران در پی داشته است، از سوی تصمیم گیرانی 
بوده که به دلیل نداشــتن تســلط در ماهیت هــای الزم برای 
تصمیم گیری، از طریق دیلماج روابط خود را برقرار می کردند. 
وزیر خارجه با صداقت گفت که این قرارداد فتح الفتوح نیست. 

در برجام شــرایط اقتصادی خوب دیده نشــد، زیرا از صاحبان 
تجربه اجرایی بخش خصوصی که ده ها بار سرشان کاله رفته 
بود، کمک نگرفتند و دایره افراد تصمیم گیر 
اقتصادی محدود است.در بسیاری از موارد 
ما دارای مشکل هستیم. اگر اشتباه نکنم، 
رئیس سازمان توسعه تجارت در سیما اعالم 
کردند که در سال گذشته 11 هزار و 400 ُتن 
صادرات به دیگر کشورها انجام شده است. 
اگر به خطا نگفته باشیم، احتمال می دهم 
کــه 90 درصد این صادرات ســوپرمارکتی 
اســت. صادرات باید حرفه ای باشد که اگر 
نباشــد، باعث خســران جامعه می شــود. 
گزارش هایی در جراید بود که فالن محصول 
که می خواهد بقا داشته باشد، قیمت روی 
قیمت سایر شرکت های ایرانی می گذارد و 
بازار را دچار مشکل می کند و رقابت مخرب 
ایجاد می کند. مشــاهده کردید که فرصت 
طالیی بازار روســیه و قطر برای کشورمان 
فراهم شــد. آیا ناکارآمدی ها اجــازه داد از 
این موقعیت بهره برداری کنیم؟ یقینا با رویه های سوپرمارکتی 
قادر نخواهیم بود. اگر رویه های »جترو« در ژاپن و »کوترا« در 
کره جنوبی را بدون صحبت های عوام گرایانه مطالعه کنیم، برخی 
از اشتباهات عملکردی چند دهه ای ما در اقتصاد عیان خواهد 
شد. در 57 سال گذشته به صورت مستقیم هزارو 930 میلیارد 
دالر و به صورت غیرمستقیم هزارو 568  میلیارد دالر منابع ارزی 
برای اقتصاد کشورمان فراهم بوده است. جالب توجه  این است 
که از ســال 1384، یعنی یک  سال زودتر از شروع تحریم ها تا 
انتهای سال 1395 مجموع مستقیم و غیرمستقیم منابع ارزی 
فراهم شده برای اقتصاد کشور دوهزارو 469  میلیارد دالر بوده 
است، یعنی حدود 71درصد منابع 57 سال گذشته کشور. حال 
ســؤال این اســت که چرا با این محدودیت ها مواجه هستیم؟ 
واقعیت این اســت که با این تعداد واحدهای ارزخوار مثال 161 
واحد دارای پروانه بهره برداری تولید موتورسیکلت و 58 واحد در 
دست اجرا یا بیش از 950 واحد تولید فرش ماشینی، اگر منابع 
»فــدرال رزرو« هم فراهم باشــد، احتماال با کمبود منابع ارزی 

روبه رو خواهیم بود.

چــراایــرانبااینمیــزاندرآمدبــهنتیجهمطلوب��
نرسیدهاست؟

در ایران به نفت وابسته شدیم. شاهرگ وزرایمان برای درآمدهای 
نفتی بیرون می زند. به نظر می رســد دولت ها اگر نفت نداشــته 
باشند، نمی دانند چگونه برای اقتصاد، منابع فراهم کنند. دولت 
دو کار بلد اســت؛ اول اینکه نفت مفت خــدادادی زیرزمینی را 
استخراج و صادر کند. زحمتی هم ندارد. 120سال این کار را انجام 
داده اند و خوب بلد هستند. البته اگر خارجی ها نباشند، کارمان 
بعد از 120سال هنوز هم لنگ است، بنابراین سؤال این خواهد 
بود که چرا؟ دومین کاری که خوب بلد هستند، انجام پروژه های 
عمرانی است. عاشق کارهای عمرانی هستند. من مانده بودم چرا 
این اتفاق می افتد و کشور چنین وضعی پیدا می کند تا اینکه به 
بیان شاهکار هیرشمن، اندیشمند شهیر اقتصاد توسعه، رسیدم 
کــه به زیبایــی تمام، حقیقت را در خشــت 
خام دیــده و در این زمینــه در کتاب خود با 
نام »استراتژی توسعه« توضیح داده است: 
»واقعیت امر احتماال این است که دولت ها 
خیلی تمایل ندارند در فعالیت های توسعه ای 
جدیدی وارد بشــوند که محصول شان باید 
به بازار عرضه شــده و به فروش برسد، زیرا 
با وجود اینکه چنین ســرمایه گذاری هایی 
می تواند شــکوفا بشــوند )و از دکترین رشد 
متوازن تبعیت نکنند(، ممکن هم هســت 
باعــث زیان های مفتضحانه ای شــوند. به 
این سبب دولت ها به هیچ وجه مشتاق این 
نیستند که عملکردشــان را به محک بازار 
بســپارند، بنابراین به یک دولت فوق العاده 
باانگیزه و ریسک پذیر و غیرمعمول کارآفرین 
نیاز است تا به جای همان پروژه های بندرگاه 
و بزرگراه سازی اش در فعالیت های تولیدی 
بدیع وارد بشود. بزرگراه ها هیچ وقت شکست 
نخورده و به پروژه های شکست خورده بدل 
نمی شوند و از  آنجایی  که معموال حفظ و نگهداری هم نمی شوند، 
می توان آن ها را دوباره و چندباره ساخت و از این  رو مجرایی ایده آل 
برای هزینه کردن وجوه دولتی بوده و به  طور کلی مستلزم هیچ 
ریسکی نبوده اســت و در عموم موارد حتی یک مقدار حداقلی 

تالش فکری و ذهنی هم نیاز ندارند«. 

ادامهدرصفحه10

رده بندی شاخص نوآوری جهانی به طور مشترک توسط دانشگاه کورنل، سازمان »اینساد« و سازمان مالکیت فکری جهانی اعالم شده است. طبق این شاخص، سوئیس برای هشتمین سال متوالی به عنوان نوآورترین اقتصاد 
جهان معرفی شد. پس از سوئیس، هلند، سوئد، انگلیس، سنگاپور، آمریکا، فنالند، دانمارک، آلمان و ایرلند در رده های دوم تا دهم این رده بندی قرار گرفته اند. چین برای نخستین بار موفق شده در جمع 20کشور برتر نوآور قرار 

گیرد که موفقیتی برای دولت این کشور محسوب می شود. ایران در این بین شصت وپنجمین اقتصاد نوآور جهان معرفی شده است که در مقایسه با سال گذشته حاکی از صعود 10پله ای کشورمان است. 

ایران شصت وپنجمین اقتصاد نوآور جهان است

آخرین به روزرسانی 
وزارت صمت  نشان 
می دهد 453 واحد 

دارای پروانه در تولید 
آب میوه داریم. درد 

اینجاست که 580واحد 
در دست اجرا هم 
داریم. برای ایجاد 

این تعداد واحد تولید 
آب میوه، به احتمال زیاد 

باید 453 خط تولید 
همراه با خروج ارز وارد 

کرده باشیم

در سال 1334 شمسی، 
شش داروسازی در 
ایران وجود داشت. 

در سال1338، 
20داروسازی و 
در حال  حاضر 

 160داروسازی 
در کشور وجود دارد، 
اما کشور سوئیس سه 
یا چهار داروسازی 
دارد. آلمان 10 تا 
12داروسازی دارد

هیچ  یک از مسئوالن 
سؤال نمی کند چرا 
کشور با وجود این 

همه واحدهای تولیدی 
مشابه مشکل پیدا 

کرده است. اگر این 
تعداد کارخانه سیمان 
مشکالت ایران را حل 
می کرد، باید به همه 

کشورهای آسیای میانه 
یا کل کشورهای 
همسایه سیمان 

می دادیم!

برای خرید خطوط 
و ماشین آالت، ارز 

پرداخت شده است. 
در مثالی که زدم، 
منطقا عموم آن ها 

مونتاژکار هستند، یعنی 
با هزینه ارزی قطعات 
را به کشور وارد کرده 

و مونتاژ می کنند. 
تولیدات این شرکت ها 

گران تر هم تمام 
می شود

 حسن فروزان فرد

چطورتولیدمونتاژی
تولیدواقعیراعقبراند؟

نگاهی گذرا به برنامه های توسعه ای سال های 
دهه 50 و اهدافی که در راستای حمایت از تولید 
دنبال شده، نشان می دهد فرایند توسعه و رشد 
تولید در گرو فضایی مســتعد برای کسب وکار 
اســت، ضمن آنکه برنامه های توســعه ای با 
تکیه بر این شــرایط قابل پیگیری خواهد بود. 
در آن مقطــع به واســطه جایگاه و نقشــی که 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می کرد، 
تولید شــرایط مســتعدی برای رشــد داشت و 
قوانین و مجوزهــا تا این اندازه دســت وپاگیر 
نبــود. نرخ تورم نیز در حــد مطلوبی بود و نرخ 
بهره بــه اندازه ای بود که مســئله تامین مالی 
بخش خصوصــی را با مشــکل مواجه نکند، 
امــا از دوران جنگ تحمیلی بــه بعد، رویکرد  
برنامه های توسعه در مواردی با اقتضائات تولید 
تناسبی نداشت و بخش مولد کشور با قوانینی 
که در کشــور به تازگی به تصویب رســیده بود، 

هماهنگ نبود. 
در همیــن برهه زمانی نقش بخش خصوصی 
واقعی در اقتصاد به شکل روزافزونی کم رنگ 
شــد و به واســطه ســخت گیری هایی کــه به 
کارفرمایــان شــد بســیاری از کارآفرینــان از 
ایران مهاجــرت کردند. قوانین کار نیز مزید بر 
علت بود و فشــاری که بر بخــش مولد در این 
برهه زمانی وارد آمــد، غیرقابل تحمل بود. از 
سویی برخالف آنچه در برنامه های توسعه ای 
برای رشــد اقتصادی و صنعتی شــدن کشور 
سیاســت گذاری هایی تدارک دیده شــده بود، 
اما در عمــل واقعیت های موجود برخالف آن 
برنامه ها بــود. صنعت و بخش هــای مولد بر 
اســاس همین وضعیت به فعالیت های خود 
ادامه دادند و برخی از برندها تا مرحله ای پیش 
رفتند که پس از آن، قادر به تجهیز منابع خود 
برای خالقیت بیشــتر و تطبیق با نیازهای روز 
نبودند، چراکه از امکانات پیشین مثل حمایت 
از بخش خصوصــی، هزینه های پایین تولید، 
ارتباط با صنایع روز دنیا، همچنین قوانین کار 

موافق با تولید کننده بهره مند نبودند. 
ســایه دولتی ها بر اقتصاد کشور و دخالت آن 
هــا در هر نوع تصمیم گیری به ویژه در مباحث 
اقتصــادی نیز دســت تولید کننــدگان را برای 
تنوع بخشی به تولید و محصوالت خود بست. 
در شــرایط کنونی بــه نظر می رســد دولت به 
اهمیت بخش خصوصی و جایگاه تولید -که در 
دنیا اقتصاد کشورها بر حول و محور آن تعریف 
می شود- پی برده است، اما راه هایی که می توان 
پیش پای بخش تولید و صنعت کشور گذاشت 
از هر طرف محصور سخت گیری های دولتی 
و بوروکراسی های اقتصاد دولتی است. در این 
میان، اگرچه بخش تولید بــه معنی واقعی به 
حاشــیه رفته و بسیاری از برندها نابود شده اند، 
اما تولیدکننده های وابســته به دولت، فرصت 
خوبی بــرای عرض اندام در اقتصاد داشــته و 
دارنــد. بعضی از آن ها با تکیه بــر ثروتی که به 
واســطه نفوذ در برخی دســتگاه های ذی ربط 
به  دســت آورده بودند، شروع به راه اندازی یک 
کارخانه کردند و به واسطه اتصال به منابع قدرت 
به تولید محصوالتی روی آوردند که تولید آن ها به 
کمترین خالقیت نیاز داشت. محصول تالش 
آن ها، شکوفایی برندهای خارجی در کشور به 
نام تولید داخلی بود که هر مرحله از ساخت آن، 
وام دار واردات یک کاالی خارجی است. یعنی 
تولیدات مونتاژی که هم بازار داخلی خوبی دارد 
و هم به قیمت باالیی به جیب مصرف کنندگان 
داخلی می رود. نمونه این محصوالت در داخل 
کشــور که البته رقبای جــدی تولید داخلی به 
شمار می روند، کم نیستند. عرصه ای که اقتصاد 
دولتی برای توسعه این محصوالت فراهم کرد 
به تدریج تولیدات واقعی داخلی را به حاشیه برد 
و رمقی برای آن باقی نگذاشــت، ضمن آنکه 
سودآوری تولید این محصوالت انگیزه را برای 
تولید صددرصد داخلی از آن ها گرفت. نتیجه آن 
شد که تولید داخلی تالشی برای رشد و ارتقای 
کیفیت نمی کند و صرفا نه به بازار صادراتی، بلکه 
به مصرف محدود داخلی می اندیشــد و همین 
بازار داخل هم تحت تاثیــر واردات زیاد کاال در 
نهایت محکوم به نابودی است. خالصه آنکه 
اندیشه های تولیدستیزانه در بطن قوانین کشور 
نفوذ کرده و مانع این می شود که تولید به معنی 

واقعی جایی در عرصه اقتصاد داشته باشد.
رئیسکمیسیونرقابت،خصوصیسازیوسالمت
اداریاتاقبازرگانیایران

یادداشت



شماره صد و شصت10 24 تیر 1397 یکشنبه

پرسهایدرایدههاواندیشهها

تولید در مناطق آزاد و ویژه دیگر جذابیتی ندارد!
علی صادقی، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیش از سه میلیون دالر از مواداولیه تولیدکنندگان لوازم و مواد آرایشی در گمرک به سبب اختالفات تعرفه ای مانده است، گفت: »قانونی از سال81 به تصویب رسیده مبنی بر اینکه 
واحدهای تولیدی که در این مناطق مشغول به کار هستند برای تهیه مواداولیه خود اعم از داخلی و خارجی نیاز به ثبت سفارش ندارند، اما هم زمان با تک نرخی کردن ارز اعالم شد که همه فعاالن مشمول ثبت سفارش شدند، به طور 

مثال، یکی از شرکت های تابعه ما که بیش از هفت هزار قلم مواداولیه و بسته بندی واردات جهت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی دارد اکنون تمام قدرت مدیریت خود را معطوف به ثبت سفارش کرده است.

بعــد از انقالب با فرصتی کــه در اختیــار دولت های دهه 
شــصت قرار گرفت شاهد ورود صنایعی به کشور بودیم که 
پیش از این، عرصه ای برای آن ها به دلیل وابستگی کشور 
به واردات و عدم اتکا به منابع داخلی، وجود نداشت. در آن 
دوره، کشورهای غربی به این دلیل که ما دارای منابع بزرگ 
نفتی بودیم ســعی در وابســته کردن هرچه بیشتر کشور به 
واردات داشتند و از این طریق سودجویی می کردند، اما بعد 
از آن، سیاســت دولت ها بر این استوار شد که تکنولوژی و 
فن آوری به داخل کشور بیاید و بر همین اساس، در بسیاری 
از صنایع برای صادرات، ظرفیت ســازی شد. در این برهه، 
تعدادی از صنایع راه اندازی شدند و البته امتیازاتی از سوی 
دولت در اختیار ایــن تولیدکنندگان قرارگرفت. حجم تولید 
در کارخانه هایی مثل ســیمان تا آن اندازه گســترده شد که 
بیشتر از نیاز داخلی بود و باید صادر می شد.  در دهه هفتاد، 
رشد اقتصادی کشــور وارد مرحله خوبی شد و شاهد رونق 
در صنایع و تولید در کشــور بودیم. برنامه سوم که بر محور 

همین داشته های صنعتی تدوین شده بود، رشد اقتصادی 
و اشتغال خوبی ایجاد کرد و حتی در حوزه اقتصاد کالن نیز 
زیرســاخت های اقتصادی در مسیر بهبود قرارگرفت. رشد 
اقتصادی شش درصدی، اشتغال 650 هزار نفری در سال و 
تورم تک رقمی  و تک نرخی شدن ارز، مرهون این شرایط بود، 
اما متاسفانه از دهه80 به بعد، این سیر توسعه و رشد متوقف 
شد و با متوقف شدن برنامه چهارم و پس از آنکه سیاست های 
برنامه ســوم اجرا نشــد به دلیل عــدم برنامه ریــزی برای 
ظرفیت های ایجادشــده، حرکت اقتصادی به سمت رشد 
متوقف شد. به ویژه در دولت نهم و دهم این اتفاقات تشدید 
شــد. در موضوع هدفمندی یارانه ها در این مدت برخالف 
آنچه پیش بینی شده بود، یارانه ای به تولید داده نشد و به طور 
کلی صنایع نه تنها دســتاورد خوبی به لحــاظ تولید در این 
دوره کسب نکردند، بلکه به دلیل دست اندازهای اقتصادی 
 ایجادشــده از انجــام فعالیت های ســابق نیــز بازماندند.
حاال به دلیل فاصله گرفتن از اندیشه های توسعه ای آن دوره، 
فرایند ظرفیت سازی از روال قبلی فاصله گرفته است و خیلی 
از صنایع با حداقل ظرفیت، یعنی بین 30 تا 40درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کنند. برخی هم به دلیل جو بد اقتصادی و 

 فشــارهایی که به آن ها وارد شــده از پا درآمده و تعطیل اند.
برخی از صنایع هم  هستند که ما آن ها را به اسم مونتاژی ها 
می شناسیم و ارزش افزوده ای که دارند، جای سوال است. 
البته علی رغم آنچه ذکر شد ظرفیت سازی خوبی در برخی 
صنایع مثل نفت، برق، سیمان، پتروشیمی و... ایجاد شده 
اســت.  برای مثال، در صنعت برق، بیش از 200تابلوساز 
وجود دارد و در برخی از صنایع ابعاد صادرات گسترده شده 
اســت، اما آیا برای این تابلوســازها در کشور، پروژه  یا کاری 
تعریف شده است، آیا اقتصاد کشور و پروژه های عمرانی که 
باید در این بســتر تعریف می شد به اندازه ای بوده که این ها 
بتوانند با ظرفیت 60درصدی یا 70درصدی فعالیت کنند؟ 
متاسفانه جواب این سوال منفی است. به دلیل عدم تعریف 
این حوزه ها شــاهد ضرر و زیان به اقتصاد کشــور هستیم. 
اگر دولت در مســیر رشــد قرار می گرفت و از برنامه سوم به 
بعد، یعنی برنامه های چهارم و پنجم هم اجرا می شد همین 
ظرفیت های ایجادشده برای جمعیت 80میلیونی کشور کافی 
بود و توان پوشش اقتصاد برای دست یابی به اهداف توسعه  
کشور را داشت. این نیازها با همین کارخانجات می توانست 
تامین شــود، ولی به دلیل رکود و شرایط تحریمی اقتصاد و 

 ده ســال هم عقب افتادگی اقتصادی، شاهد ضرر بودیم.
مسئله دیگر این است که آیا صنایعی که ایجاد شد، ظرفیت 
کافی برای صادرات را دارند؟ همان طور که می دانید نرخ ارز 
عامل مهمی در صادراتی شدن صنایع کشور است. وقتی نرخ 
ارز را مصنوعی پایین نگه می داریم و پول ملی را دست کاری 
می کنیم، عمال به واردات، بیشتر دامن زده، ظرفیت های 
صنایع را راکد نگه داشته و در نهایت سوبسید ارزی به واردات 
داده ایم به طوری که اینک ایران بهشت واردات به ویژه برای 
کاالی چینی، ترک، هندی، تایوانی و... است. مجموعه این 
عوامل دست به دست هم داد و باعث شد تولید ما آسیب ببیند 
و نه تنها نتواند کیفیت سابق را حفظ کند، بلکه حتی جایگاه 
خود را در بازار داخلی  80 میلیونی از دست داد. در بازارهای 
خارجی هم مشــکالت بنیادینی مثل نرخ برابری ارز که با 
وجود تحریم ها تشدید شد، مانع از مراودات تولیدکننده های 
ما با دنیا برای کسب منافع صادراتی شد، در حالی که با توجه 
به شعارهایی که به اسم اقتصاد مقاومتی از آن یاد می شد، 
بایــد از ظرفیت ملی صیانت می کردیم و از آن برای تولید و 

صادرات بهره می بردیم.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی

سوبسید به تولید مونتاژی، سوبسید به واردات است!
 یادداشت

 یادداشت

  حمیدرضا صالحی 

  سید ضیاءالدین خرمشاهی 

توقعات بیجا از تولید، به کام واردکنندگان است

توزیع نابرابرانــه منابع ارزی در بیــن دریافت کنندگانی که 
اگرچه به اسم تولید کننده ثبت سفارش می کردند و ظاهرا 
شرکت های تولیدی به ثبت رسیده بودند، اما به منظور تولید 
از این ارز بهره نگرفته بودند؛ نشان می دهد دولت ها در کشور 
ما سیاست گذاری منســجمی در رابطه با بحث حمایت از 
تولید نداشته اند و حتی نظارت مشخصی بر مقوله مهمی 
مثل ارز دولتی در شرایط حساس اقتصادی نیز ندارند. البته 
در مقابل، تولیدکننــدگان ما نیز از قدرتی که حامی حقوق 
آن ها به شــکل واقعی باشــد، بی بهره بوده اند و حتی توان 
استیفای حق خود به واسطه نهادهای قانونی را نداشته اند 
و کمــاکان نیز ندارند. دقیقا در برهــه ای که کمبود ذخایر 
ارزی مطرح می شود و دولت به صراحت اعالم می کند که 
دارایی های ارزی محدودی دارد، ارز در اختیار شــرکت ها 
بــرای واردات کاالهای غیرضروری قــرار می گیرد و حتی 
زیرمجموعه هایی از وزارتخانه های دولتی نیز در بازی واردات 
به نام تامین نیازهای خود، ورود می کنند. واردات آمبوالنس 
و دریافت مبالغ قابل توجه ارز از سوی وزارت بهداشت برای 
این امر، به روشنی نشــان داد حتی وزارتخانه های دولتی 
هم از خرید تولید داخلی که به رشــد صنعت کشور کمک 
می کند، استنکاف می کنند. همه این بی اعتنایی به تولید 
در این ریشه دارد که برخالف راه کشورهای توسعه یافته و 
 حتی همسایه، مسیری را طی می کنیم که مقصدی ندارد.
 در ســال 1371 به  منظور ترویج داخلی سازی و حمایت از 
تولیدات صنعتی کشــور، سیاستی اتخاذ شد که بر اساس 
آن، هــر محصولی که 30درصد، داخلی باشــد از مزایای 
گمرکی بهره مند می شود. این شرط برای تولید داخل وجود 

داشــت تا اینکه به 60 درصد تولید داخلی رســید و انتظار 
می رفت هر ســال درصد داخلی سازی افزایش پیدا کند تا 
تولید متکی به محصوالت داخلی از مزایای الزم بهره مند 
باشــد، اما متاسفانه طی دوره ای این سیاست به 60درصد 
متوقف شد و از آن پس، داخلی سازی نتوانست هماهنگ 
با نیازهای صنعت کشور و برنامه های حامی تولید داخلی 
در ســایر کشــورها پیش برود. به همین دلیل صنایعی که 
درصــد تولید داخلی آن ها باالی 60 درصد اســت فرصت 
یافته و از فضای موجود برای واردات بیشتر استفاده کردند. 
نکته قابل توجه اینکه این روند در کشوری مثل هند کامال 
برعکس است. شــرط همکاری با سرمایه گذاران خارجی 
در این کشور، داخلی سازی است و بر این اساس در کشور 
هند 97درصد محصول صنعتی این کشور، ساخت داخل 
است. این سیاست به هند کمک کرد زودتر در چرخه رشد 
تولید داخلی قرار بگیرد. اما در کشور ما سیاست ها، ظاهری 
حامی تولید و باطنی در تقابل با داخلی ســازی دارند. برای 
مقابله با این ساختارهای نامناسب، شاید الزم باشد قوانین 
را اصالح کنیم و از توقعات بیجا نسبت به تولید داخل عبور 
کنیم. وجود برخی قوانین،  مثل قوانینی که خصوصی سازی 
را به ســرانجامی اسفناک کشاندند، حتی شاید از خسارت 
تحریم های آمریکا برای اقتصاد و بخش مولد ما بیشتر باشد. 
به نظر می رسد هجمه ای که از سوی نهادهای مالی مثل 
بانک ها به واسطه بهره باال، همچنین نهادهای خصولتی 
مثل پتروشیمی ها در عرضه گران مواداولیه برای تولیدکنند، 
سیاست هایی که رانت های گسترده در اختیار واردکنندگان 
قرار داده اســت،  به بخش صنعت کشور خصوصا صنایع 
پایین دستی وارد می شود، از همه هجمه های خارجی فراتر 

باشد. اول از همه باید این وضعیت را تغییر داد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع قطعه سازی

دولت حامی تولید باشد نه مدیر تولید!

توســعه صنعتی در کشــورهای نفت خیز بــا چالش هایی 
مواجه است که کشــورهای فاقد این محصول خام، فاقد 
این پیچیدگی ها هســتند خاصه آنکه آن کشــور نفت خیز 
مثــل ایران جــزء کشــورهای در حــال توســعه و دارای 
مشکالت عدیده ساختاری در اقتصاد باشد. در کشورهای 
نفت خیز ارزش دارایی های نفتی زمانی می تواند  در رشــد 
اقتصادی کشــورها خود را نمایان کند کــه از آن ثروت در 
مســیر تولید و تبدیل ماده خام به ماده دارای ارزش افزوده 
و کارآمــد در صنایع پایین دســتی،  بهره گرفته شــود، اما 
بی توجهــی بــه تولیدات مبتنــی بر نفت در داخل کشــور 
باعث شــده حتی بــرای اســتخراج و اکتشــاف نفت نیز 
متکــی به تجهیزات، نیروی انســانی و فــن آوری خارجی 
 باشــیم و از این منظر هزینه های سنگینی پرداخت کنیم.

صنعت پتروشیمی کشــور مثالی از توسعه نامتوازنی است 
که در صنعت مــادر ایران، یعنی صنعت نفت اتفاق افتاده 
است. این صنعت با وجود دارابودن مزیت نسبی در تامین 
مواداولیه، بازدهی کافی و تنوع محصولی نتوانسته بر میزان 
 ارزش افزوده موجود خود به اندازه ای که ظرفیت دارد، بیفزاید.
 این مســئله بــه اضافه اتــکای دولتی ها بــه ذخایر ارزی 
حاصل از فــروش ارز به نام درآمدهای نفتی، باعث شــده 
جایی برای عرض اندام تولیدکننده های داخلی که اتصال 
آن ها به این منابع برای رشــد هزینه های تحقیق و توسعه 
و ارتقای فن آوری و کاهش هزینه تولید الزم اســت، باقی 
نماند. به همیــن دلیل جز تعداد معدودی شــرکت بزرگ 
خصولتی، صنایع بزرگ واقعا خصوصی و تولیداتی که نیاز به 
سرمایه های کالن دارند، در کشور ما پا نگرفتند و برعکس 

تولید محدود شــد به شرکت های کوچک که صرفا به بازار 
داخلی یا نهایتا به چند کشــور همسایه می اندیشند  وقتی 
اقتصاد کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است شرکت های 
ســربار دولتی تکثیر می شــوند و به واســطه رانتــی که از 
درآمدهای نفتی ایجاد می شود حجم این شرکت ها علی رغم 
کاهش بهره وری آن ها افزایش پیدا می کند و به تدریج که 
مدتی از عمر آن ها می گذرد خانوارهای تحت پوشــش این 
شرکت ها آن قدر بزرگ می شوند که دیگر هیچ دولتی قادر 
به حذف آن ها نیست. طی چند سال اخیر دیدیم که برخی 
از شرکت های ورشکسته دولتی در نهایت به همان مدیران 
دولتی با امتیازات ویژه واگذار شد. صنایعی که به این صورت 
خصوصی شده اند فقط رقیب شکوفایی بخش خصوصی 
واقعی هســتند. بنابراین دو نوع تولیدکننده باقی می ماند؛ 
تولیدکننده بزرگ دولتی و  وابســته به رانــت و درآمدهای 
نفتی یا دارای پشوانه هایی دولتی و دیگری شرکت کوچک 
خصوصی که هر ســال باید شاهد فشارهای ناشی از تورم 
داخلی و هزینه های تحریم خارجی باشد. چنین صنایعی 
نمی توانند افق بلندمدتی در پیش رو داشته باشند. تنها امید 
آن ها تکیه بر بازار داخلی است که بخش اعظم این بازار نیز 
در دست کاالی وارداتی یا محصوالتی است که  مونتاژی و 
وابسته به واردات مواداولیه خارجی هستند. البته از میان این 
تولیدکنندگان کسانی هم هستند که با تخصص و دانشی که 
به واسطه ارتباط با تولیدکنندگان خارجی به  دست می آورند 
و پلی که با دنیای خارج برقرار می کنند، دست به تولید انبوه 
می زننــد اما همین ها گاها از ســوی تولیدکنندگان داخلی 
متکی به رانت صدمه می بینند. به نظر می رسد تولید داخلی 
از مهم ترین پشتوانه، یعنی دولت بی بهره است و تا زمانی که 
به این پشتوانه وصل نشود امکان احیای واقعی آن نیست.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

 یادداشت 
  محمدرضا نجفی منش  

 یادداشت 
  جمشید پژویان  

بارها به مناســبت های مختلف، صاحب نظــران حوزه اقتصاد 
کشــور از عدم همراهی دانش و دانشــگاه ها با صنعت، تولید و 
تجارت ما گله  کرده اند و بر این اساس، برخی از مسئوالن ارشد 
نیــز گاه همین موضوع را به عنوان یکی از موانع رشــد صنعت، 
طرح کرده و حتی توپ را به زمین دانشــگاه ها انداخته اند. این 
در حالی است که ریشــه این عدم رفاقت و هماهنگی در جای 
دیگری اســت و آن معیوب بودن بســتر اصلی تولید و صنعت 
است. دو آفت بزرگ تولید و صنعت ما را همواره تحریک کرده اند 

و هر دو آفت به شروع کسب وکار و تولید بازمی گردند. آفت اول، 
تکیــه صنعت به منابع بانکی و در واقع انتقال ریســک حاصل 
از ناکامی به صندوق بانک اســت که در این زمینه بدون تردید 
مقصر اصلی دولت ها بوده اند، زیرا به صورت غیرکارشناسانه و 
صرفا به منظور نمایش دادن افزایش آمار تولید، سوبســیدهای 
مختلــف در قالب هــای گوناگون به تســهیالت حوزه صنعت 
اختصاص داده اند. مانند تبصره3 قانون بودجه و مواد مشابه که 
نتیجه عملی آن، انحراف بسیار زیاد تسهیالت از هدف موردنظر 
دولت است. شیرینی این تسهیالت بانکی ارزان قیمت موجب 
تحریک افراد فاقد تخصــص و دانش برای ورود به این عرصه 
گاهانه خطر نامرادی در کار را به صندوق  می شود در حالی که آ

بانک منتقل کرده اند. آنچه در عمل دیده شد -که نمود اصلی 
آن، اختصاص تســهیالت برای راه اندازی بنگاه های کوچک 
زودبازده اســت- مصرف تسهیالت در امور خارج از حوزه تولید 
مانند خرید امالک، زیورآالت و خودرو لوکس توسط گیرندگان وام 
بود.  آفت دوم، عدم فیلترگذاری علمی برای ورود به عرصه تولید 
است. وزارت صنعت به عنوان مرجعی که باید مجوزهای تولید به 
دانش آموختگان تخصصی هر رشته بدهد، بدون دقت در این 
مسئله، به هر متقاضی مجوز اختصاص می داد. چطور می توان 
تصور کرد مجوز تولید موادشیمیایی به متقاضیانی که فاقد مدرک 
تحصیلی مرتبط هستند، داده شده است. برایند بی توجهی به دو 
آفت فوق، وضعیت نابسامان امروز در بخش تولید و صنعت کشور 

است. در واقع اگر گسستی بین دانشگاه و تولید در کشور وجود 
دارد نه به علت ضعف سیستم دانشگاهی، بلکه به واسطه عدم 
نیازی است که نظام تولید به امور علمی حس  کرده است. نکته 
پایانی اینکه نظام آموزش عالی کشــور متخصصان و محققان 
ارزشمندی تربیت کرده و آخرین دستاوردهای علمی دنیا را مورد 
مطالعه قرار داده است، اما دانش آموختگان و تحصیل کردگان 
فهیم نظام آموزشــی همواره با مهجوریت مواجه می شوند. این 
مســئله نه در تولید و صنعت، بلکه در دیگر شــئون نیز سرایت 
کــرده و از توان تحصیل کردگان متخصــص آنگونه که باید در 

تصمیم گیری ها و کارها کشور استفاده نمی شود.
کارشناس اقتصادی

متخصصان نباید در حاشیه باشند

رنج تولید ...
مفهوم آن این است که مثال دولت کره اگر بدون 
هرگونه رودربایستی به طور مثال بر مبنای راهبرد 
توســعه ای که انتخاب کرده، از صنعت یخچال 
سامســونگ حمایت کند، خود را در تیررس قرار 
می دهد. یعنی اگر یخچال بد را سامسونگ تولید 
کند، مردم به دولت انتقــاد خواهند کرد. به  این 
 ترتیب کشــورهایی توسعه یافتند که دولت های 
آن ها ریســک پذیر بــوده و در اقتصاد پیرو عقل 
سلیم و خردجمعی نخبگان جامعه بوده اند.وقتی 
 621 کارخانــه فوالد می زنیم، ولــی هنوز بعد از
80 سال  ریل راه آهن نداریم یا با داشتن 17واحد 
تولیــدی دارای پروانه بهره برداری تولید! واگن و 
لوکوموتیو، باید هنوز هم آن ها را از خارج بیاوریم 
و... یعنی دولت هایی نداشتیم که استراتژی داشته 
باشــند و احتماال با نگاه های کوتاه مدت، راغب 
هم نبودند در معرض قضاوت قــرار گیرند. زیرا 
اگر به طور مثال، سد گتوند خراب شود، به جایی 
برنمی خورد. سدساز پولش را گرفته و محیط زیست 
هم نابود می شــود. این مسئله در دید مردم هم 
نیست. اما اگر به طور مثال، از برنامه تولید موبایل 
در کشورحمایت شود و موبایل خراب شود، مردم 
روزانه این ناکارآمدی را می بینند. حتی در دوران 
طالیی دهه 40 نیز صنعت ایران درگیر کمیت  ها 
بود. به عنــوان نمونــه، دارای 11 کارخانه تولید 
خودرو بودیم با 17هزار دستگاه تولید خودرو. در آن 
سال ها ما بیش از پنج کارخانه الستیک داشتیم. 
درحالی که هم زمان با ایران، کره دو کارخانه تولید 
خودرو داشت که اکنون حدود چهارمیلیون و 500  
هزار خودرو تولید می کنند. ما نفهمیدیم چه کار 
می کنیم. بلد هم نبودیم. گرفتار فقر عمیق نظری 
کاربردی در این کشور بوده و هنوز هستیم. همه 
نظریات را بلد هستیم، اما بلد نیستیم چگونه آن ها 
را کاربردی کنیم. ما نیاز داشتیم و هنوز هم داریم 
که خرده دانش ها یمان را روی هم بریزیم. همان 
کاری که کره ای ها کردند؛ نخبه ها را جذب کردند 
تا به شرایط سامان دهند، از کارشناسان خارجی 
هم بهره گرفتند. بر اساس آمارها 234 هزار واحد 
صنعتی تا پایان اسفند 94 در حال بهره برداری و 
در دست اجرا داشته ایم که از این تعداد، 139 هزار 
واحــد پروانه بهره برداری داشــته اســت. حدود 
97درصد این واحدها در سطح فن آوری متوسط 
پایین و  پایین مشــغول هســتند. دولت های ما 
نگران تولید نیستند. داده های آماری متعددی 
برای این گفتــه ام وجود دارد. یک مثال ســاده 
می زنم. از ســال 1346 آمار مانده  تســهیالت را 
در نظــام بانکــی داریم. در ســال 1384 قبل از 
شروع تحریم ها ســهم صنعت و معدن از مانده 
 تسهیالت 33/4درصد بود. با شروع تحریم ها در 
سال85 این سهم به 31/6درصد تقلیل می یابد و 
همچنان از آن پس به صورت مزمن کاهشی شده 
و در سال 1395 به 18/5درصد می رسد. یا سهم 
بخش کشاورزی از مانده  تسهیالت از 16درصد 
در ســال 84 به صورت مزمن کاهش یافته تا به 
8/8 درصد در سال 96 می رسد. اما سهم بخش 
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از 24/7درصد 
در سال 1384 به صورت مزمن افزایشی می شود 
و در سال 1395 به میزان 48/7درصد می رسد. 
بخش مسکن و ساختمان نیز ابتدا افزایشی شده 
و سپس ثابت مانده. این نشان می دهد دولت های 
ما پشتشان به تولید است. رو به بخش مولد نیستند 
بلکه رو به بخش غیرمولد هستند. مگر از صادرات 
دفاع نمی کنند؟ صادرات در سال84، 2/1 درصد 
بوده که این رقم در سال 95، به چهاردهم درصد 
رسیده اســت. سؤال این اســت که عقل سلیم 
حکم می کند کشــوری که در تهاجم تحریم ها 
قرار گرفته، این گونه عمل کند؟ دولت ها به جای 
حمایت از بخش مولــد، راحت ترین کار را انجام 
داده اند و همه چیز را به ســمت بخش غیرمولد 
سوق داده اند. دولت ها بیشــتر با واردات، برای 
حل مســائل و ناکارآمدی ها، مأنوس هســتند. 
تاجرباشــی ها هم از این شــرایط سوءاســتفاده 
می کنند. رگ و ریشه تاجرباشی ها را هنوز در کشور 
داریم. از ســال 76 تا 94 میزان تولید و واردات را 
محاسبه و همچنین ارزش دالری مصرف بنزین 
و گازوئیل را هم محاســبه و استخراج کرده ایم. 
بر اساس ارزشــی که ما استخراج کردیم، ارزش 
بنزینی که سوزاندیم، 155میلیارد دالر بوده است. 
ارزش گازوئیل مصرفی که 70 درصد آن در خودرو 
مصرف می شــود، 203 میلیارد دالر بوده است. 
ارزش بنزیــن و گازوئیل مصرف شــده در داخل 
حدود300  میلیارد دالر بوده است. اگر سه درصد 
این رقم را در صنعت خودرو خرج می کردیم، امروز 

دو خودرو ملی و دو پلتفرم داشتیم. 

ادامه از صفحه 9



شماره صد و شصت 24 تیر 1397 11یکشنبه
آنچه می خواهید از بیمه و کار بدانید

افقی
1 - بزرگتریــن و محــوری ترین بخش نظام رفــاه و تامین اجتماعی کشــور - از 

بستگان  پدری  
2 - نامی  دخترانه  - اختراع  اینشتین آلمانی  در 1942 - ساختمانی از چوب ساختن

3 - صدای  بلند - رمانی  از»مریلین  رابینسون«  در سال  2004 - وسیله  صاف  کردن  
چروک  پارچه  

4 - شــهری  در جنوب  ایران  - عالمت  جمع  فارســی  - کوهی  نزدیک  دماوند که  
چشمه  ساران  آن  دریاچه  های  تار و هویر را سیراب  می  کنند 

5 - قانون  بدون  ابهام  - رودی  در پاکســتان  که  »ایندوس«  هم  نام  دارد - آخرین  
ملکه  مصر - از غول  های  انرژی  اروپا 

6 - یک  قاچ  از هندوانه  - از اسپهبدان  قدیم  مازندران  - مخلوطی  از گازهای  مختلف  
7 - گشاده  و فراخ  - لجنزار - آشکار و ظاهر 

8 - خساست  - سریع  و تیز - گیاهی  با برگ  های  پشت در پشت هم
9 - اداره  کننده  - رمانی  از »مریلین  رابینسون«  در سال  1988  - عبارت  جادویی  

10 - مخفف  آواز - شیمی  کربنی  - شهری  در استان  همدان  
11 - بزرگ  منشی  - پرده  دری  - از آثار مهم  »گوگول«  نویسنده  روس  - مخفف  اگر 

12 - از حاکمان  سلسله  آل  زیار - کجاست؟ - هر جانور تولید کننده  شیر یا گوشت  
13 - اولین  تبعیدگاه  ناپلئون  - سومین  شهر بزرگ  سوئد - روستایی  نزدیک  تفرش  

که  زادگاه  نظامی  گنجوی  بوده  
14 - وصله  هنری! - متنوع  و گوناگون  - ستون  خیمه  

15 - برابر - کسب  و کارهایی  که  یکی  از راهکارهای  ایجاد اشتغال  و درآمد است  و 
عالوه  بر توسعه  اقتصاد کار و تولید و افزایش  درآمد سرانه  ملی  آثار مثبتی  بر وضعیت  

مشاغل  کسب  و کار خواهد گذاشت  

عمودی
1 - کشــور افراسیاب  - نوعی  از قرارداد اســت  که  براساس  آن  کار به  صورت  
کامل  و یکپارچه  از طرف  مقاطعه  دهنده )کارفرما( به  مقاطعه  کار محول  می  شود 

2 - نومید - عطیه  و احسان  - دومین  بهشت  فروشندگان  جهان  و بندر تجاری 
امارات - فراوانی

3 - نشان  - سوره  ای  در کالم  اهلل  مجید - مقعر و فرورفته  
4 - حرف  انتخاب  - کشت  و زراعت  - انکر االصوات  - از شهرهای  بریتانیا 

5 - باشگاه  فوتبال  فرانسوی  - خودرو جمعی  بزرگ  
6 - رنگ  آسمان  - زنگ   گردن  شتر - شیره  چغندر - مایه  زندگی  

7 - واحد گفتار در دستور زبان  - واژه  ای  برای  بازیکنی  که  3 گل  در یک  بازی  
بزند - خراسان  کهن  

8 - از تفاسیر قرآن  مجید - لقب  تیمور خان  مغولی  - یکی  پس  از دیگری  
9 - اولین  قوم  ایرانی  - میزبان  نخستین  المپیاد ورزشی  بانوان  کارگر بازنشسته  
و مستمری  بگیر ســازمان  تامین  اجتماعی  - مخترع  ایتالیایی  باتری  برقی  در 

سال  1800
10 - عالمت  جمع  در عربی  - قوم  ساکن  در آسیای  میانه  - عطا و بخشش  - ماه  

مدرسه  
11 - از شهرهای  گیالن  - تکاور 

12 - خالی  - مخترع  تلفن  - اضطراب  و هول  - بله  روس  ها 
13 - ســازی  که  رود یا بربط  نیز نامیده  می شود - دریاچه  ای  در استان  سیستان  

و بلوچستان  - با وقار 
14 - آواز انکر االصوات  - گوشــه ای  در دســتگاه  ماهور - جامه  بلند قدیمی  

بی  آستین  - ساز اروپایی  
15 - باالترین ســطح پرداخت حق بیمه را بین بیمه شــدگان تامین اجتماعی 

دارند - شاعر نابینای  ایرانی  

 طراح: حمیدرضا عبدالوند 
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یکی ازدغدغه ها و مشکالت سازمان های بیمه ای، نداشتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمان ها استفاده می کنند. استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفه جویی در هزینه 
و وقت است. »پرسش« جایی است که شما می توانید سواالت مرتبط با بیمه، حقوق و مقررات کار ،  همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو به رو شده اید را با مشاوران هفته نامه آتیه نو در میان 

بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید. 

مشکالت بیمه ای خود را به ما بگویید

مشاور »آتیه نو« توضیح می دهد

خدمات بیمه ای ویژه بیمه شدگان بیکار
محمد حاجی بابایی

 کارشناس  تامین اجتماعی 

در ایــن شــماره از هفته نامــه »آتیه نو« بنــا داریم 
بــه مناســبت هفتــه تامین اجتماعی کــه از 19تا 
25تیرماه هر سال است به پاسخ برخی از سواالت 
تکرارشونده مخاطبان در خصوص مسائل مختلف 

بیمه ای بپردازیم. 

حدود پنج  سال از تاریخ عقدم می گذرد. اکنون ��
متوجه شــده ام، تامین اجتماعی به بیمه شــدگان 
کمک هزینــه ازدواج پرداخــت مــی کنــد. آیا در 
حال حاضــر می توانم برای دریافت آن از شــعبه 
بیمه پردازی خود اقدام کنم یا مهلتش تمام شده 

است؟
بلــه، هیچ گونه مهلت خاصی بــرای انجام ایــن کار وجود 
ندارد. بیمه شدگان اجباری، رانندگان درون و برون شهری، 
بیمه شــدگان باربر و خادمان مساجد و بیمه های توافقی در 
صورت احراز شرایط مقرر در ماده85 قانون تامین اجتماعی، 
بــرای دریافــت کمک هزینــه ازدواج می تواننــد به شــعبه 
بیمه پــردازی خود مراجعه کنند، اما شــرایط الزم عبارت اند 
از: 1- عقد اول و دائم بیمه شده 2- بیمه پردازی در ماه عقد 
با یکی از انواع بیمه های ذکرشــده فوق 3- داشتن حداقل 
720روز سابقه ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد که این 720روز 
سابقه )دو سال( باید در مجموع حتما یک یا چند نوع از  انواع 

بیمه های فوق باشد.

آیا کسی که در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری ��
است، در صورت بیماری می تواند با ارائه استراحت 
پزشکی به تامین اجتماعی، غرامت دستمزد بیماری 

هم دریافت کند؟
خیر. با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 قانون تامین اجتماعی 

غرامت دستمزد، مبلغی اســت که در ایام بارداری، بیماری 
و عدم توانایی موقت اشــتغال به کار به بیمه شــدگان و عدم 
دریافــت مزد یا حقــوق به جای مزد یا حقوق به بیمه شــده 
پرداخت می شود، لذا در این حالت )در زمان دریافت مقرری 
بیکاری( اصال اشتغال وجود ندارد که بتوان غرامت دستمزد 

ایام بیماری را پرداخت کرد.

 آیا شخصی که به  علت حادثه ناشی از کار، بین��
33 تا  66درصد از کارافتاده شــده و مســتمری از 
کارافتادگی جزئــی دریافت می کنــد، در صورت 
بیماری می تواند غرامت دستمزد ایام بیماری هم 

از تامین اجتماعی دریافت کند؟
بله، بیمه شدگان موصوف در زمان بیمه پردازی و اشتغال به 
کار در صورت بیماری می توانند غرامت دستمزد ایام بیماری 
دریافت کنند، ولی مبلغ پرداختی بابت مستمری ازکارافتادگی 
جزئی در مدتی که غرامت دستمزد دریافت می کنند از میزان 

غرامت دستمزد پرداختی به آنان کسر می شود. 

آیا به بیمه شــده ای که در حال دریافت مقرری ��
بیمه بیکاری اســت و برای اولین بــار عقد کرده و 
حداقل دو ســال ســابقه پرداخت حق بیمه قبل از 
تاریخ عقد را نیــز دارد، کمک هزینه ازدواج تعلق 

می گیرد؟
خیر. بر اســاس ماده 85 قانــون، یکی از شــرایط پرداخت 
کمک هزینــه ازدواج این اســت کــه در تاریخ عقــد، رابطه 
استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. اما فردی که 
مقرری بیکاری دریافت می کند، حتما رابطه استخدامی اش 
با کارفرما قطع شــده که مشــمول دریافت مقرری بیکاری 

شده است.

آیا شــرایطی وجود دارد که بیمه شده ای بتواند ��
بــا کمتر از 20ســال ســابقه و با رعایت مــاده111 

قانون تامین اجتماعی )به حداقل رســیدن حقوق 
بازنشستگی در هر سال( بازنشسته شود؟

بله،  قبال بر اساس بند یک و دو ماده76 قانون تامین اجتماعی، 
افراد می توانستند در صورت داشتن حداقل 10سال سابقه 
پرداخت حق بیمه و دارابودن 60سال تمام سن )برای مردان( 
و 55 ســال تمام ســن )برای زنان( با حقوق کامل، یعنی با 
 میزان مستمری که از حداقل دستمزد هر سال کمتر نباشد 
)رعایت ماده111 قانون( بازنشسته شوند، ولی پس از تصویب 
قانونی در مورخ 1380/7/14 در مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، حداقل ســابقه پرداخت حق بیمه برای اســتفاده از 
مستمری بازنشستگی از تاریخ فوق هر سال یک سال افزایش 

یافت تا این حداقل به 20سال تمام رسید.

یعنی چنانچه 60سال تمام سن برای مردان و 55سال برای 
زنان و حداقل10سال سابقه بیمه شدگان در فواصل زمانی 
زیر تکمیل  شده باشــد، برای بازنشستگی با حقوقی که از 
حداقل حقوق هر سال کمتر نباشد به میزان سابقه به شرح 
جدول زیر نیاز دارند. به عنوان مثال، بیمه شــده مردی که 
60 سال سن و 10سال سابقه وی در تاریخ 1388/6/15 
تکمیل شده باشــد، جهت بازنشستگی با حقوق کامل )به 
حداقل رســیدن میزان مستمری در هر ســال( دارا بودن 
حداقل 18ســال کافی اســت و نیازی به دارا بودن حداقل 
20 سال سابقه در این حالت نیست، یعنی این بیمه شده هر 
زمان 18سال سابقه اش تکمیل شود، می تواند درخواست 

بازنشستگی کند. 

زمان تکمیل شرایط 
سنی و 10 سال سابقه

 از 80/7/14 
تا

81/7/13

از 81/7/14
تا

82/7/13

از 82/7/14 
تا

83/7/13

از 83/7/14 
تا

84/7/13

از 84/7/14 
تا

85/7/13

از 85/7/14 
تا

86/7/13

از 86/7/14 
تا

87/7/13

از 87/7/14 
تا

88/7/13

از 88/7/14 
تا

89/7/13

 از 89/7/14
 تا

90/7/13

از 90/7/14 
 به 
بعد

حداقل سابقه مورد نیاز 
جهت بازنشستگی

20 سال19 سال18 سال17 سال16 سال15 سال14 سال13 سال12 سال11 سال10 سال
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سینما ،تئاتر، موسیقی و...

شماره صد و شصت 24 تیر 1397 یکشنبه

جوانان دهه شــصتی از حسین محب اهری خاطرات 
خوشی در ذهن دارند. او معلم یک کالس شلوغ و بی در 
و پیکر بود و با بچه های تنبل و درس نخوان ســروکله 
می زد. همان کالســی که مبصر چهار ســاله داشت و 
نمی توانســت جمع و تفریق را یاد بگیــرد. این بازیگر 
خاطره ساز و باسابقه  این روزها اما حال و روز خوبی ندارد 
و چند سالی است که با بیماری سرطان دست و پنجه 
نرم می کند. او عزمش را جزم کرده که این بیماری را 
شکســت دهد و در این مسیر بسیار مصمم و باانگیزه 
است.  با بازیگر فیلم های همسر، روزفرشته، جیب برها 
به بهشت نمی روند و... هم صحبت شدیم و خواستیم 
که برایمان از حال و هوای این روزهایش بگوید.  در حین 
صحبت هایش  با »آتیه نو« از گرانی دارو گالیه می کند 
و می گوید: »آمپول هایی که می زنم بسیار گران قیمت 
هستند. آمپول هایی که قیمت آن ها 18میلیون تومان 

بود، االن شده 22میلیون.«

در حــال حاضــر در ســینما و تلویزیــون و تئاتر چه ��
فعالیت هایی دارید؟

 االن مشــغول تمریــن بــرای بــازی در دو نمایش هســتم؛
 »رویای نیمه شب تابستان« نوشته شکسپیر و »خسیس« که 
توسط مولیر نگارش شده. سال گذشته در جشنواره تئاتر فجر 
نمایش »خسیس« مولیر را اجرا کردیم که از آن استقبال شد. 
به زودی با نمایش »خســیس« در ســالن تئاترشهر در خدمت 
مردم خواهیم بود. پس از آن، »رویای نیمه شــب تابستان« را 

روی صحنه خواهیم برد. 

در سینما و تلویزیون چطور؟��
چون در تئاتر با تماشاگر رودررو هستم، لذت بیشتری می برم. 
پیشــنهادهایی هم در ســینما و تلویزیــون دارم که نمی دانم 
نتیجه اش چه می شــود. مــن اول باید مســئله درمانم را حل 
بکنم. در اجرای تئاتر می شود یک بازیگر دیگر را جایگزین من 
کرد، ولی در سینما و تلویزیون جایگزینی معنا ندارد. اگر نقشی 
را شــروع کنم حتما باید خودم تا آخرش باشم. به همین خاطر 

پیشنهادهایم را با دقت بیشتری بررسی می کنم. 

حتما اطالع دارید که مردم، شــما را خیلی دوست ��
دارند و برای سالمتی تان دعا می کنند. 

اگر دعای مردم نبود، من االن سرپا نبودم. در دعا انرژی وجود 
دارد که به من می رسد. خدا هم به من لطف داشته که دعای 
مردم را برآورده کرده. من دوره خیلی ســختی را گذراندم. تمام 
بدنم از تومور پوشیده شده بود. االن وقتی سر تمرین می روم، 

همه تعجب می کنند. هر کســی شرایط من را داشته باشد در 
خانه ولو می شــود. ولی من ســر تمرین می روم و روزی هشت 

ساعت تمرین می کنم. 

راز موفقیت شما چه بوده و چگونه توانسته اید پشت ��
غول سرطان را به خاک بمالید؟

نگاه من به زندگی، مثبت است. خداوند به ما نعمت های زیادی 
داده که ما باید قدرش را بدانیم. من اگر ناامید شوم، کفران نعمت 
کرده ام. یک وقت هایی درد من را به ستوه می آورد، ولی وقتی 
به نعمت های خداوند فکر می کنم تحملش راحت می شــود. 
من در برابر مردم و خانواده ام مســئولیت هایی دارم. احساس 
مسئولیت، میزان مقاومت انسان را باال می برد و به من نیرویی 
می دهد که وصف ناشــدنی است. ممکن است فردی با یک 
سردرد زمین گیر شود، ولی فرد مسئول باید در بدترین شرایط 
هم به حرکتش ادامه دهد. من سختی ها را به خاطر خانواده، 
دوستان و مردم کشورم تحمل می کنم. وظیفه من این است که 
مخاطبم را سرگرم کنم و برایشان پیامی بدهم. من بی صبرانه 
منتظر ساعت تمرین نمایش هستم و برای اجرا لحظه شماری 
می کنم. برای من زندگی در تئاتر جریان دارد. شاید باور نکنید، 
برخی شب ها من بیرون از خانه می روم و از شدت درد در کوچه 

می دوم. پایم را به زمیــن می کوبم تا بتوانم درد را تحمل کنم. 
من امیدوارم که بتوانم به زندگی کردن ادامه دهم. متولد شدن 
و زندگی کردن یک شانس بزرگ است. میلیون ها سلول سر راه 
هم قرار گرفته اند و یکی از آن ها تبدیل به انسانی چون من شده. 
من نمی توانم این شانس بزرگ را نادیده بگیرم. برای من طول 

زندگی مهم نیست. کیفیت زندگی از کمیت آن مهم تر است. 

جالب است در ســال های اخیر از دیگر بازیگران، ��
پرکارتر بوده اید. شما در سریال های علی البدل، معمای 
شاه، پایتخت2، دردسرهای عظیم 2، بیمار استاندارد 
و... بازی کرده اید. چه اتفاقی افتاد که بیماری نتوانست 

به کار شما لطمه ای بزند؟
من اصــا نمی توانم بیکاری را تحمل کنم. روزهای ســخت 
بیماری من بعد از سریال علی البدل شروع شد. حتی به خاطر من 
در داستان تغییراتی به وجود آوردند. من آن روزها نمی توانستم 
روی پای خودم بایســتم. بعد از شیمی درمانی سکانس آخر را 
گرفتند. من زمانی که به بیمارستان برگشتم، چند روزی فقط 
خوابیدم. وقتی اسم کار می آید من َپر درمی آورم. همیشه باید 
یک کاری انجام بدهم. دوســت ندارم وقتم را بُکشم. ممکن 
است نتوانم سر کاری بروم، ولی همین که سناریو را می خوانم 

و درباره اش حرف می زنم حالم خوب می شود. 

در حال حاضر شبانه روز شما چگونه می گذرد؟��
هر روز آمپول های مختلف به من تزریق می شود. گاهی وقت ها 
خــون و پاکت به من تزریق می کنند. بقیه روز هم  مشــغول 
تمرین تئاتر هستم. یک پایم در بیمارستان است و پایم دیگرم 

در سالن تمرین تئاتر. 

بازیگران می گویند که این حرفه بازنشستگی ندارد. ��
شما با این گفته موافقید؟

بلــه. یادم می آیــد بازیگــری بود به نــام آقــای محمدی که 
نمی توانست راه برود. دو نفر زیر بغلش را می گرفتند و او را جلو 
دوربین می  بردند. من خودم دوست ندارم که بازنشسته شوم. 

حتی به این مسئله فکر هم نمی کنم. 

چرا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعال ��
نیستید؟

به خاطر اینکه ذهنــم آمادگی یادگرفتن این چیزهــا را ندارد. 
از گوشــی تلفن فقط بــرای زنگ زدن اســتفاده می کنم. بقیه 
چیزهایش را بلد نیســتم. از تکنولوژی جدید سر در نمی آورم. 

اصا فرصت یادگرفتن این چیزها را ندارم.

آخرین فیلم خوبی که دیدید چه بود؟��
فیلم و کتاب زیــاد می خوانم. ولی خیلی به اســم کارگردان و 
نویســنده اثر دقــت نمی کنم. به تازگی فیلمی ســوئدی به نام 
»فورس ماژور« دیدم که خیلی جذاب بود. خانواده ای را نشان 
می داد که در ظاهر خیلی خوشبخت بودند. وقتی بهمن آمد، 
پدر خانواده، همسر و بچه هایش را گذاشت و فرار کرد. فضای 
خانواده بعد از این، تغییر می کند و حس دوست داشتن زیر سوال 

می رود. این فیلم فوق العاده بود. 

اخبار روز  کشور را دنبال می کنید؟��
روزی هشــت ســاعت تمرین دارم که خیلی وقتم را می گیرد. 
تاشــم در جهت حفظ کردن متن و هماهنگ شــدن با گروه 
اســت. بعد از تمرین خیلی خسته می شــوم. وقتی در ماشین 
هستم به صورت جسته و گریخته اخبار رادیو را می شنوم. اخبار 
مربوط به مسائل اقتصادی  و گران شدن کاالها خیلی ناراحتم 
می کند. من خودم با یک لقمه نان و پنیر ســیر می شوم، ولی 
بچه هــا و جوان ها خرج های زیادی دارند که همه این ها روی 
خانواده فشــار می آورد. هیچ کاری هم از دست آدم برنمی آید. 
اکثر مردم صورت شــان را با سیلی سرخ نگه می دارند. مسئله 
خشک ســالی هم خیلی نگرانم می کند. ما تابستان گرمی در 
پیــش داریم که هنوز دو ماهش مانده اســت. صرفه جویی در 
مصرف آب می تواند مشــکل را تا اندازه ای حل کند، ولی برای 

آب باید فکری اساسی کرد.

  خبرنگار  

بیماری نمی تواند خانه نشینم کند
 حسین محب اهری، بازیگر باسابقه تلویزیون و تئاتر، درحالیکه این روزها یک پایش در بیمارستان است

ویک پایش در سالن تئاتر   روزی 8 ساعت تمرین می کند و چند اجرا پیش رو دارد

این روزها تب فوتبال همه جا را فراگرفته و دنیای هنر نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. در این راســتا شهر کتاب فرشته ابتکاری به خرج داده و  در یک نمایشگاه، عکس هایی از قهرمانان فوتبال ملی دهه های 
۴۰ و ۵۰ با متد چاپ دســتی بر پارچه، به نمایش عموم گذاشــته اســت. این نمایشگاه انفرادی »ایران ناســیونال« نام دارد و تا 26تیرماه در گالری فرشته برپاست. اگر اهل خاطره بازی هستید و دلتان برای دیدن 

چهره دوران جوانی علی پروین و ناصر حجازی تنگ شده حتما از این نمایشگاه بازدید کنید. 

فوتبالیست ها در شهرکتاب فرشته

اکبر عبدی، جایگزین 
تلویزیونی مهران مدیری 

اکبــر عبدی به خاطر صراحــت لهجه ای که 
دارد وقتــی روی صندلی مهمــان برنامه ای 
گفت وگومحور می نشیند، آن برنامه، پرطرفدار 
می شود. وقتی این کمدین پیشکسوت تصمیم 
بــه اجرای برنامــه ای تلویزیونی می  گیرد این 
جذابیت دوچندان می شود. عبدی، بازیگری 
حاضرجواب اســت، بــر لهجه های مختلف 
تسلط دارد و تاکنون طیف متنوعی از نقش ها 
را بازی کرده. چهره او ویژگی دارد که می تواند 
هم زمــان در قالب نقش  کــودک، زن، مرد، 
پیــرزن و پیرمرد فــرو برود. برنامه »شــبی با 
عبدی« پنجشــنبه ها و جمعه ها ســاعت۱2 
به تهیه کنندگــی جواد فرحانــی و کارگردانی 
محمدحســین لطیفــی روی آنتــن شــبکه 
نســیم می رود. این برنامه سابقا »عبدی شو« 
نام داشــت که بعدها عنــوان آن تغییر یافت. 
ایــن مجموعه یک بخش نمایشــی دارد که 
بــا محوریــت خود اکبــر عبدی و آثــار وی و 
کاراکترهایی که بازی کرده پخش می شــود. 
بخشــی از برنامه که محمدحســین لطیفی 
کارگردانــی آن را برعهــده دارد نیز به صورت 
گفت وگومحور است و مهمانانی که در سریال 
یا مجموعه ای با اکبر عبدی هم بازی بوده اند 
به برنامه دعوت می شــوند و او درباره آن آثار 
حرف می زند. اکبر عبدی، هم خودش بازی 
می کند، هم بــا پارتنرش بــازی دارد و هم با 
مردمی که در اســتودیو حضور دارند هم بازی 

می شود. 
»شــبی با عبدی« همان مســیری را می رود 
که پیشتر دورهمی و خندوانه رفته اند. از نظر 
ساختاری و محتوایی شباهت های زیادی بین 
این ســه برنامه وجود دارد. حتی بازیگر نقش 
مقابل اکبر عبدی )نصرت میرعظیمی( همان 
مسئولیت قیمت در دورهمی را برعهده دارد. 
در شرایطی که تلویزیون سریال مطرحی برای 
مخاطبانش ندارد، برنامه های معمولی مثل 
»شــبی با عبدی«، »دورهمی« و »خندوانه« 
فرصت عرض اندام پیــدا می کنند. این گونه 
برنامه ها در کنار ستارگانی که دارند اگر کمی 
خاقیت به خرج دهند و به دام تکرار نیفتند 

جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد.

 سردار آزمون در سینماها
از اسبش می گوید!

بعــد از رضــا عطــاران، ســعید آقاخانــی، 
شــبنم قلی خانی، نیکــی کریمــی و خیلــی 
بازیگــران دیگر، بهاره افشــاری نیز به جرگه 
فیلم سازان پیوست و طعم کارگردانی را چشید. 
این بازیگر دســت روی سوژه ای گذاشته که 
خیلی جــذاب و پرطرفدار اســت. او در فیلم 
»سریک« زندگی »ســردار آزمون«، مهاجم 
جوان تیم ملی فوتبال ایران را دست مایه کار 
قرار داده و رابطه این فوتبالیست با اسبش را 
در قالب مســتند به نمایش می گذارد. اکران 
این فیلم در گروه »هنر و تجربه« سینماها از 
هفته گذشته آغاز شده است. خانم کارگردان 
هم زمان با مسابقات تیم ملی به روسیه رفت 
و دوربینش را روی ســردار آزمــون در داخل 
و بیــرون زمین چمن متمرکز کــرد.  آن طور 
که پیداســت بهــاره افشــاری فیلمــش را با 
عجله ســاخته که بتوانــد از فضای هیجانی 
و فوتبالــی جامعه به نفع خــودش بهره ببرد. 
»ســریک« همان اســبی اســت که سردار 
آزمون با آن در کورس های سوارکاری حاضر 
می شــود و تعصــب زیــادی روی آن دارد. او 
در این مدت بارها اســب مورد عاقه خود را 
به کورس هــای مختلف فرســتاده و حاال او 
به یکی از مطرح ترین ها تبدیل شــده است. 
بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال مثل بیرانوند، 
طارمی، امیری و... در این فیلم حضور دارند و 
درباره زندگی شخصی و فوتبالی سردار آزمون 
و رابطه عاطفی او با اسبش صحبت می کنند.

  اخبار فرهنگی  

 سینما

فستیوال سه تار در رودکی
هفتمیــن دور از مجموعــه کنســرت های 
»چند شــب« با عنوان »چند شــب سه  تار« 
طــی روزهــای 26، 27 و 28 تیرماه با حضور 
12نوازنده  در تاالر رودکی تهران برپا می شود. 
هنرمندان در این ضیافت فرهنگی به اجرای 
مکاتب و شــیوه های مختلف ســه تارنوازی 
می پردازند. بلیت های این کنسرت بین 40 تا 

60 هزار تومان قیمت دارند. 

بازیگر شهرزاد روی صحنه
تئاتر »خــرده جنایت های زن و شــوهری« در 
تماشاخانه مهرگان تهران روی صحنه رفت. نسیم 
ادبی، مرتضی اســماعیل کاشی و رحیم نوروزی 
بازیگران این تئاتر هســتند. این اثر نوشته اریک 
امانوئل اشمیت است و  داستان حول محور اختالف 
یک مرد نویســنده با همسرش می چرخد. برای 
دیدن این اجرا، به نشانی خیابان انقالب، خیابان 

خارک، بن بست اول پالک 5 مراجعه کنید.

نمایشی درباره معلولی پُرتوان و طناز
یکی از نمایش های جذابی کــه این روزها روی 
صحنه می رود  نمایش »ناتمام« است. اجرای این 
نمایش که تا هفتم مرداد ماه در خانه نمایش اداره 
تئاتر ادامه دارد، داســتان مردی معلول را روایت 
می کند که با فرازو نشیب هایی در زندگی مواجه 
می شود، اما تن به ناامیدی نمی دهد. برای تماشای 
این نمایش به نشــانی میدان فردوسی، خیابان 
موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر مراجعه کنید. 

ما همه با هم هستیم
»ما همه با هم هســتیم« یــک فیلم کمدی به 
کارگردانی کمال تبریزی است که رازهای مسافران 
یک هواپیمای در حال سقوط را روایت می کند. فیلم 
که به تهیه کنندگی سیدرضا میرکریمی در حال 
تولید است، از پربازیگرترین فیلم های سینمای 
ایران اســت. مهران مدیری، محمدرضا گلزار، 
لیال حاتمی، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، پژمان 

جمشیدی،  و... از بازیگران این فیلم هستند.

 نمایشتئاتر  موسیقی سنتی 

نمای نزدیک
نگاه من به زندگی، مثبت است. خداوند به ما نعمت های زیادی داده که ما باید قدرش را بدانیم. من اگر 
ناامید شوم، کفران نعمت کرده ام. یک وقت هایی درد، من را به ستوه می آورد، ولی وقتی به نعمت های 

خداوند فکر می کنم تحملش راحت می شود. من در برابر مردم و خانواده ام مسئولیت هایی دارم.

 احسان رحیم  زاده 



13
فرهنگسالموشادزیستن

شماره صد و شصت 24 تیر 1397 یکشنبه

داروهایتان را با شیر میل نکنید
اگر چیزی در مورد تاثیراتی که دارویتان بر بدن می گذارد نمی دانید یا اینکه مطمئن نیستید که به محض خوردن یک قرص، چه فرایندی در بدن شما اتفاق می افتد، هرگز داروهایتان را هم زمان با شیر میل نکنید. به 
گفته متخصصان، مصرف هم زمان شیر با برخی از قرص ها، تاثیر آن ها را خنثی می کند یا زمینه را برای ایجاد تاثیرات منفی در بدن فراهم می کند. برای مثال، محققان می گویند کسانی که داروهای کنترل ترشح غده 
دمنوشی که با خاطر آسوده می نوشید هم تیروئید را با شیر مصرف می کنند، از کاهش تاثیر این داروها سخن گفته اند یا کسانی که برخی از آنتی بیوتیک ها را با شیر مصرف کرده اند، نتوانسته اند از تاثیر مثبت این داروها برای به دست آوردن سالمتشان استفاده کنند.

می تواند شما را بیمار کند
این درمان های خانگی 

مشکالت را بیشترمی کنند
فرقی نمی کند دارو را از داروخانه خریده اید یا 
از عطــاری! داروهای گیاهی که عطاری ها 
عرضه می کنند یا حتی گیاهان دارویی که در 
خانه دم می کنید هم می توانند زمینه را برای 
تداخــالت دارویی فراهم کننــد. اگر داروی 
خاصی می خورید یا به بیماری خاصی دچار 
هســتید، قبل از درست کردن هر دمنوش یا 
شروع کردن هر درمان گیاهی، با پزشکتان 

مشورت کنید.
ســوختگی را در آشــپزخانه درمــان ��

نکنید
درمان هــای خانگــی بــرای بســیاری از 
مشــکالت، حتی اگر فایده زیادی نداشــته 
باشــند، ضرر خاصی ندارنــد. اما وقتی پای 
آســیب دیدگی پوســت بــه میــان می آیــد، 
نمی توان از بی ضرر بودن درمان های خانگی 
چیزی گفت. شــاید شما برای جان دادن به 
موهایتان روی آن ها ماسک عسل بگذارید 
و هیــچ عارضه ای را تجربه نکنید، اما وقتی 
پوستتان دچار سوختگی و آسیب جدی شده، 
امتحان کــردن هر درمــان خانگی می تواند 
اوضاع را بدتر کند. وقتی روی پوست آسیب 
دیده ای که الیه محافظش دچار سوختگی یا 
بریدگی شده، تخم مرغ می مالید، بعید نیست 
که باکتری خطرناک ســالمونال را به بدنتان 
وارد کنیــد و وقتی روی آن عســل را ضماد 
می کنید، بعید نیست که به خاطر ورود برخی 
از باکتری ها به بدنتان، احتمال عفونت  کردن 

پوستتان را باال ببرید.
گلودرد را با دهان شویه درمان نکنید��

احتمــال  مــداوم دهان شــویه،  مصــرف 
پوسیده شــدن دندان ها یا بیمارشدن لثه ها 
را کاهــش می دهد، اما تصور نکنید که تاثیر 
ضدباکتری دهان شویه، می تواند به سریع تر 
درمان شدن گلودرد شما کمکی کند. وقتی 
به دلیل ســرماخوردگی و عفونت گلو، درد یا 
خارش گلو را تجربه می کنید، از قرقره کردن 
دهان شــویه پرهیز کنید. این کار بافت آزرده 
گلویتان را تحریک می کند و ممکن اســت 
مشکلی که باعث آزارتان شده را تشدید کند.

با روغن کرچک، وزن کم نکنید��
مصرف روغن کرچــک، می تواند روده های 
تنبــل شــما را به کار بینــدازد و از یبوســت 
نجات تان دهد، اما تنها به این دلیل می توانید 
ســراغ روغن کرچک بروید. بــاور کنید اگر 
به خاطــر وزن کم کــردن، روده هایتــان را 
بیشتر از میزان طبیعی مجبور به دفع کنید، 
ســالمتتان به خطر می افتد. شــما تنها در 
شرایطی می توانید از این روغن برای افزایش 
فعالیت روده ها اســتفاده کنید که یبوست یا 
کم کاری روده، در زندگی تان اختالل ایجاد 

کرده است. 
خودسرانه ویتامین مصرف نکنید��

یک رژیم غذایی سالم باید تمامی ویتامین ها 
و موادمعدنی را در خود جا داده باشد، اما باور 
کنید برای سالم ترشدن، نمی توانید از افزایش 
مصــرف ویتامین هــا و موادمعدنــی کمک 
بگیرید. بدن شما برای حفظ سالمت و جبران 
نیازهایش، به میزان مشخصی از هر یک از 
آن ها نیاز دارد و با رعایت رژیم غذایی مناسب، 
بخش قابل توجهی از نیازش را تامین می کند. 
محققان می گویند، کســانی که خودسرانه و 
بیشتر از نیاز خود ویتامین D مصرف می کنند، 
به مشــکالت قلبی و کبدی دچار می شوند و 
آن هایی که بیشتر از نیاز بدنشان B6 مصرف 
می کنند، گرفتار مسمومیت عصبی می شوند. 
بــه گفته پزشــکان، مصرف بیــش از اندازه 
ویتامین A حتی می تواند باعث مرگ شــود. 
به همین دلیل است که قبل از مصرف کردن 
هر ویتامین یا داروی حاوی ماده معدنی، حتما 
آزمایش کامل بدهید و از نیازمندی بدنتان به 

ماده موردنظر مطمئن شوید.

بهبود
 آسا ابراهیمی

باالی صفحه اش نوشــته بود »من به خوشــبختی 
عکس هایی که می بینید نیســتم! اما اینجا گوشــه 
خوشــایندی از زندگــی ام را بــا شــما به اشــتراک 
می گــذارم.« صفحه »میم« هم مثل صدها صفحه 
دیگر، ُپر بود از عکس خوراکی های وسوسه برانگیز، 
منظره های زیبا و گوشــه های آراسته خانه. یک روز 
کوله پشــتی به دوش در میان کوه هــای پر از برف، 
عکســش را منتشــر می کرد و روز دیگــر، در جمع 
دوســتانی که در لحظه ثبت عکــس، با تمام وجود 

می خندیدند.
صفحه او از صدها عکس آرامش بخش، خوشایند و 
شاد تشکیل شده بود، اما حتی خودش هم اعتراف 
می کرد که 24ساعت 30روز ماهش، روایتی مشابه 

با این عکس ها ندارد.
محققانی که روی الگوی رفتاری اینســتاگرام بازها 
مطالعــه کردنــد، می گوینــد، اغلــب حاضــران در 
این شــبکه اجتماعی، مثل »میــم«، میلی به ثبت 
لحظه هــای غــم زده در صفحــه اینستاگرامشــان 
ندارند. در حالــی که کاربران برخی از شــبکه های 
اجتماعی دیگر، از پست هایشــان در آن فضا، برای 
تخلیــه انرژی منفــی و کاهش فشــار روانی کمک 
می گیرند. اینستاگرام بازها، دوست دارند دنیایشان 
را آرام تر، شــادتر و لوکس تر از آنچه هست به تصویر 
بکشــند. آن ها ترجیح می دهند تنها در زمان حضور 
در رســتوران های پرطرفدار یــا خیابان های لوکس 

شــهر، گزینه لوکیشن را فعال کنند و تنها زمانی که 
ظاهری آراسته دارند، دوربین تلفن همراه را به سمت 

خودشان بچرخانند.
دنیایی که در شــبکه  اجتماعی اینســتاگرام ساخته 
شــده، در اغلــب صفحات، دنیایی آرمانی اســت و 
بیشــتر از آنچه به واقعیت زندگی صاحبانش شــبیه 
باشــد، به رویایشــان درباره زندگی، شبیه است. اما 
جالب اینجاســت که حتی خود کاربران این شبکه، 
حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که عکس های 
اینستاگرام تمام زندگی کاربران آن شبکه  اجتماعی 
نیســت. محققان می گویند، فعاالن در این محیط 
مجازی، اغلب با حســادت خود را مضطرب کرده و 
اعتمادبه نفسشــان را با دیدن جنبه های بی عیب و 
خوشایند زندگی دیگران از دست می دهند. به گفته 
محققان، کسانی که در روزهای تعطیل، خانه نشین 
شــده اند، با دیــدن تصاویــری که دوستانشــان از 
ســفرهای ماجراجویانه خــود می گذارند، مضطرب 
یا غم زده می شــوند و در درســت بودن شیوه زندگی 
یا خوشایند بودن شرایطی که در آن قرار دارند دچار 

تردید می شوند.
محققــان می گوینــد، اغلــب کاربران این شــبکه 
اجتماعی، چیزی از واقعیتی که »میم« به آن اشاره 
کرده، ندارند و به همین دلیل، به جای آرام شدن پس 
از اینســتاگرام گردی، به خاطر این گردش مجازی، 

مأیوس و پریشان می شوند.

آلودگی صوتی، صدای فریاد رانندگانی که خسته از ترافیک، 
چرخــه ســلب آرامــش را کامل می کننــد یا حتــی گرانی و 
مشغله های فراوان، نمی تواند شما را به یکی از ساکنان افسرده 
کالن شهرها تبدیل کند. محققان می گویند، آدم هایی که در 
شهرهای شلوغ زندگی می کنند، به جای آنکه به خاطر حجم 
زیاد کارها دچار افسردگی شوند، از این موضوع، برای رسیدن 

به آرامش بهره  می گیرند.
در حالی که گروهی از روان شناسان، شلوغی شهرهای بزرگ را 
مانع رسیدن به آرامش می دانند، محققان در بررسی تازه شان، 
این موضوع را مایه اصلی خوشحالی ساکنان شهرهای بزرگ 
عنوان کرده اند. آن هــا می گویند وقتی کارهای زیادی برای 

انجام دادن ندارید، وقت ســرخاراندن برایتان نمی ماند و در 
عین حال آدم های زیادی را در اطراف خود می بینید، احتمال 
اینکه افســرده شوید کمتر می شود. به گفته آن ها، زندگی در 
محیط های شــلوغ، قبول کردن مسئولیت های متعدد و سر 
وکار داشتن با آدم های مختلف، حال روان را خوب می کند، 
اضطراب زندگی را کاهش می دهد و احتمال افسرده شدنتان 

را هم پایین می آورد.
به باور آن ها، زندگی در شهرهای شلوغ، درست مثل داشتن 
جیب پر پول یا هر روز ورزش کردن و خوردن شکالت کاکائویی 
بر روان شــما تاثیر مثبت می گذارد و آشــفتگی، اســترس و 

غم زدگی را از شما می گیرد.

کدامشان درد را سریع تر آرام می کنند

کیسه آب گرم یا کمپرس یخ؟

کشیدگی عضله��
کمپرس یخ

اگر دردی که احساس می کنید، ناشی از کشیدگی عضله است، 
دوش آب گرم را فراموش کنید. در چنین شرایطی، گرم کردن 
ناحیه آسیب دیده، تورم و آسیب را تشدید خواهد کرد. پس برای 
کم کردن ورم ناحیه ای که دچار کشیدگی عضله شده، از یک 

کیسه یخ کمک بگیرید.

درد قاعدگی��
کیسه آب گرم

دل درد قاعدگــی را نمی توانید با کمپــرس یخ آرام کنید. برای 
کم کردن این درد آزاردهنده و کاهش انقباض های طوالنی و 
دردناک رحمی، بهتر است سراغ کیسه آب گرم بروید یا اینکه 
دوش آب گرم بگیرید. تندتر شدن جریان خون در بدن شما، 

این درد را کاهش خواهد داد.

سردرد��
کمپرس یخ یا کیسه آب گرم

اگر ســردرد شما ناشــی از تنش عضالنی یا درد گردن و فک 
است، بهتر اســت ســراغ گرما بروید. به گفته متخصصان، 
ســردردهای ناشی از ســینوزیت را هم می توان با گرما آرام تر 
کرد. اما اگر درد شما ناشی از میگرن است، بهتر است از کیسه 
آب سرد کمک بگیرید تا گردش خون در عروق سرتان، آرام تر  

و دردتان کمتر شود.

آرتریت��
کمپرس یخ یا کیسه آب گرم

بهترین درمان برای آرتریت، به عالئم بیماری شما و شرایطی 
که در آن به سر می برید وابسته است. اگر به دلیل فشردگی و 
اصطکاک مفاصلتان، التهاب زیادی در این ناحیه ایجاد شده 
باشد، می توانید از کیسه یخ استفاده کنید، اما اگر التهاب مربوط 
به عضالتتان باشد و مفاصل شما به خاطر التهاب بافت های 
دیگر تحت فشار قرار گرفته باشد، باید سراغ کیسه آب گرم بروید.

درد همراه با خارش��
کمپرس یخ

دردهای ناشی از واکنش آلرژیک یا گزیدگی توسط حشرات را با 
کمک کیسه یخ می توانید آرام کنید. کمک گرفتن از یخ، خارش 
پوست شما را کمتر خواهد کرد و تورم ناحیه دچار حساسیت را 

هم کاهش خواهد داد.

درد همراه با کبودی��
کمپرس یخ

دردی که با کبودی همراه است را در معرض گرما قرار ندهید. 
کبودی که ناشی از پارگی رگ هاست با گرم شدن شدت می گیرد 
و دیرتر بهبود پیدا می کنــد. اگر دردی که آزارتان می دهد، از 

ضربه ناشی شده، حتما برای آرام کردنش سراغ یخ بروید.

آسیب عضالنی��
کیسه آب گرم

اگر آســیب دیدگی عضالنی شــما شدید باشــد، سردکردن 
ناحیــه آســیب دیده می توانــد حالتــان را بهتر کنــد. اما در 
آسیب دیدگی های جزئی عضالت، با گرم کردن محل دردناک، 
می توان سختی عضالت را کمتر کرد و عضالت و تاندون ها 

را به آرامش رساند.

کمردرد��
اول کمپرس یخ بعد کیسه آب گرم

اگر کمردردتان از اسپاسم یا حرکت کردن در حالت نامناسب 
ایجادشده، اول سراغ کمپرس یخ بروید و بعد با کمک کیسه 
آب گرم، درد را کمتر کنید. بنابراین بعد از ســردکردن ناحیه و 

کاهش درد، زیر دوش آب گرم بروید.

آفتاب سوختگی��
کمپرس یخ

اگر مدت طوالنی در معرض تابش شــدید خورشید باشید، 
احتماال عالوه بر سرخ شدن پوســتتان، دردی آرام نشدنی 
را هم احســاس می کنید. این درد به دلیل آفتاب سوختگی 
شــدید، ایجادشــده و برای کم کردنش، باید از کمپرس یخ 

کمک بگیرید.

 لی لی اسالمی 
  روزنامه نگار  

حق دارید خندیدن را فراموش کنید. میان این همه 
مشغله، درست وقتی که موعد تمدید اجاره خانه تان 
سررسیده یا زمانی که باید از بین ده ها مدرسه، یکی 
را برای تحصیل فرزندتان انتخاب کنید، بعید است 
که به خندیدن فکر کنید. زمانی که می شنوید محل 
کارتــان، قصد تعدیل کردن برخی از نیروها را دارد یا 
وقتی که کودکی پشــت چراغ قرمــز، برای خریدن 
آدامس به شــما التماس می کنــد، حق دارید که به 

خندیدن فکر نکنید.
روزهــا آســان نمی گــذرد، امــا چه می شــود کرد؟ 
شــمایی که وقت خوانــدن این متن، بــه خندیدن 
فکر نمی کنید، برای تغییــر این روزها چه می توانید 
بکنید؟ شــاید نتوانید قیمت ارز را کمتر کنید، برای 
فروش بیشتر نفت کاری کنید یا اینکه مجتمعی برای 
نگهداری از کودکان کار بسازید، اما می توانید برای 

از دست نرفتن خوشحالی، کاری بکنید.
آن  طرف را نگاه کنید. پشت سر کودک آدامس فروش، 
صدای قهقهه دختری که روی تاب نشســته، پارک 
را پــر کرده. چند قــدم آن طرف تر، راننــده ای برای 
راحت تر ردشدن یک عابر از خیابان، صبورانه پشت 
خط ایستاده. نگاه کنید! توی آسمان باالی سرتان، 
لکه های ســفید ابر چــرخ می زنند. صبــر کنید! از 
همین آب میوه فروشی یک لیوان آب طالبی بخرید. 

نوشیدنش در این گرما آرام تان می کند.
اگــر قیمت ارز کمتر شــود، تحریم ها بشــکه های 
نفــت ما را تهدید نکنند و هیچ کودکی به جای بازی 
و تحصیــل مجبور به کارکردن نباشــد، می توانید با 
صــدای بلند قهقهــه بزنید. اصال وقتــی همه این 
ناممکن ها ممکن شــود، چطور می تــوان نگران از 
دســت رفتن خوشــحالی بود؟ اما حــاال چه؟ حاال 
که ناممکن هــا، میلی به ممکن شــدن ندارند، چه 

باید بکنیم؟
شــاید وقت آن باشد که بیشــتر از روزهای گذشته، 
هوای خنده های همدیگر را داشــته باشــیم. شاید 
تالش برای حفــظ »خوشــحالی« در خیابان هایی 
که این روزها خاکســتری رنگ  شــده اند، بــا راننده 
آرامی بودن شــروع شــود. شــاید به جای برداشتن 
تحریم هــا، بتوانیــم کارمند مســئول تری باشــیم، 
دوســت همراه تری، فروشــنده منصف تری یا مادر 
مهربان تری. شــاید بتوانیم امروز، کمی، تنها کمی 

از دیروز آرام تر باشیم. کمی از دیروز خوشحال تر.
حــاال کــه نمی توانیــم ســنگ های بزرگی کــه راه 
خوشــحال بودنمان را سد کرده را از سر راه برداریم، 
نباید دست روی دست بگذاریم. چیزی که این روزها، 
بیشتر از هر معجزه اقتصادی یا فرهنگی به آن نیاز 

داریم، دوباره خندیدن است. 

خوشحالی همین جاست! 

شایعات درباره  غم انگیزی شهرهای بزرگ را فراموش کنید

ساکنان کالن شهرها شادترند!

 عکس ها و استوری های اینستاگرام
 تنها بخش کوچکی از واقعیت زندگی آدم ها هستند

خوشبختی در فضای مجازی!



14
تجربه  دیگر  کشورها

شماره صد و شصت 24 تیر 1397 یکشنبه

برش
»تورا اوشیرودا« یکی از متخصصان بیمه در این کشور، در آخرین کتاب خود با نام »نیرنگ بیمه عمر« در 
این باره می نویســد: »یکی از دالیلی که ژاپنی ها به ســمت خرید بیمه عمر حرکت کرده اند، آن اســت که 
شرکت های بیمه توانسته اند عملکرد خوبی داشته باشند و اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، به همین 

دلیل نرخ بیمه عمر در ژاپن نیز بیشتر است.«

بیمه عمر در کشورهای توسعه یافته امری کامال 
بدیهی و مسلم است. در این کشورها می توان 
با آینده نگری در دوران جوانی و با هر درآمدی 
هر چنــد اندک به فکر اندوخته بــرای آینده و 
ایجاد یک آینده مطمئن بود. بیمه عمر نوعی 
 توافق اســت که افراد را بــا پرداخت هزینه ای 
ماهیانه /ســالیانه تحت پوشــش انواع موارد 
بیمه ای و سالمت قرار می دهد. هدف اصلی 
 این بیمــه که بر اســاس مدل شناخته شــده
 Flexible Universal Life و مدیریــت 
پیشــرفته ریســک شــکل گرفتــه، ایجــاد 
اطمینان و آرامش در بازه های زمانی مختلف 
 زندگی اســت. خدمات پوششــی ایــن بیمه از 
پنج بخش پوشش عمر، فوت حادثی، امراض 
خاص، ازکارافتادگی، پوشش معافیت و درآمد 
ازکارافتادگی تشــکیل شده است. با این وجود 
پیشــینه بیمه عمر نشان می دهد که تقاضای 
پوشش کامل، همواره و به میزان قابل توجهی 
با دیگر گزینه های پوششــی فاصله دارد، زیرا 
این پوشش به صرفه تر و پاسخ گوی مناسب تری 
برای نگرانی افراد جامعه از آینده بوده اســت. 
اما به طور کلی ســرمایه فوت، هسته مرکزی 
تمامی بخش های تشــکیل دهنده آن است. 
 ایــن در حالی اســت کــه ضریب نفــوذ بیمه 
)نســبت حق بیمه به تولیــد ناخالص داخلی( 
رابطه مستقیمی با میزان کیفیت زندگی مردم 
در یک کشور دارد. در کشورهای توسعه یافته 
که ســه رکن »تحصیل و اشتغال«، »مسکن 
و امکانــات رفاهی« و »بهداشــت و درمان« 
برای اقشار مختلف جامعه از کمیت و کیفیت 
قابل قبولــی برخوردارند و »امیــد به زندگی« با 
توجه به پایین آمدن میزان مرگ ومیر ناشی از 
بیماری ها و سوانح رانندگی و... در سطح باالیی 
قرار دارد، ضریب نفوذ بیمه )نسبت حق بیمه به 
تولید ناخالص داخلی( بین 7 تا 12درصد است.

در ایــران به رغــم راه طوالنــی کــه همچنان 
تا تحقــق توســعه پایــدار و باالرفتن ســطح 
رفاه عمومی در پیش است، ضریب نفوذ بیمه 
به حدود دو درصد رسیده که البته کمی باالتر از 
میانگین خاورمیانه )1/7درصد( قرار گرفته، اما 
با میانگین جهانی که حدود 6/5درصد است، 
فاصله بسیار دارد. این مقایسه در بخش بیمه 
عمر نیز گواه این مدعاســت که سطح توسعه 
کشــورها و نیز درآمد سرانه، رابطه مستقیمی 
با میزان اســتفاده از انواع بیمه ها دارد. به طور 
مشــخص در بخش بیمه عمر، در کشورهای 
اروپایــی به طور میانگین 60 درصد، در آمریکا 
85درصــد و در کانــادا 90درصــد از مردم از 
بیمــه عمر اســتفاده می کننــد. همچنین در 
کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم 8درصد 
و در ایران 3درصد است. ناتوانی اقتصادی، فقر 
فرهنگی و نداشتن نگاه دوراندیش، همچنین 
بی اطالعی از مزایای بیمه عمر از جمله عواملی 
هســتند که موجب می شود مردم از بیمه عمر 

استفاده نکنند.
البتــه معیارهای دیگری نیز بــر میزان تمایل 
مردم به خرید بیمه عمر تاثیر می گذارد. مسائلی 
مانند نرخ سود این بیمه در مقابل سود بانکی، 
پوشش  های ارائه شــده یا حق بیمه پرداختی. 
این ها مواردی هستند که در کنار عادت های 
فرهنگی، ســبب شکل گیری سهم بیمه عمر 
در اقتصــاد و تولید ناخالص داخلی کشــورها 
می شــوند. البته مطالعات نشان داده، با توجه 
به ســاختار ذهنی انســان و تغییر این ساختار 
در برابر مســائلی که با آن ها مواجه می شــود، 
پویایــی رفتار مشــتریان بیمه  عمر بر اســاس 
عوامل فرهنگی، متفاوت خواهد بود، بنابراین 
در صورت اطالع رســانی گســترده، می توان 
بخشــی از ظرفیت عظیم موجــود در بخش 
بیمه عمر، به ویژه پس انــداز را فعال و مردم را 
به استفاده از پوشش های متفاوت آن ترغیب 
کرد. برای مثال، اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
گسترده در جوامع بین المللی، حتی پایین ترین 
دهک های درآمدی را در کشورهایی همچون 
هند مجاب به خرید بیمه عمر کرده است. با این 
حال در کشورهای کمتر توسعه یافته، حق بیمه 
تولیــدی در بیمــه عمــر، کمتــر از 10درصد 
مجموع حق بیمه تولیدی است. عامل محرک 
دیگر، جذابیت  بخشــی به بیمه عمر به عنوان 
یک ســرمایه گذاری ســودآور در مقابل رقیب 

سرسختی مانند سرمایه گذاری بانکی است. 

بیمه عمر، محبوب در جهان 
ناشناخته در ایران

 دیگرسو 

میزان حق بیمه عمر در ژاپن ســاالنه بیش از پنج هزار دالر 
اســت. این رقم بیشــتر از میانگین جهانی برای این نوع از 
بیمه اســت. در حقیقت اطالعات و اخبار بیمه ای نشــان 
می دهــد که 18درصد از حق بیمه عمــر در جهان به ژاپن 
اختصاص دارد، این در حالی اســت که این کشور بیش از 

دو درصد از جمعیت جهانی را تشکیل می دهد.
بر اســاس قانون بیمه ژاپن که در ســال 1996 به تصویب 
رسید و هدف آن، آزادسازی صنعت بیمه بود، بازار بیمه این 
کشور و چگونگی نظارت بر آن، دستخوش تغییرات زیادی 
شد. در حال حاضر، نظارت بر صنعت بیمه ژاپن را می توان 
در دو بخش بررسی کرد؛ نظارت دولت بر شرکت های بیمه 

و حمایت دولت از حقوق بیمه گزاران.
»تورا اوشــیرودا« یکی از متخصصان بیمه در این کشــور، 
در آخریــن کتاب خود با نام »نیرنگ بیمه عمر« در این باره 
می نویســد: »یکــی از دالیلی که ژاپنی ها به ســمت خرید 
بیمه عمر حرکت کرده اند، آن اســت که شرکت های بیمه 
توانسته اند عملکرد خوبی داشته باشند و اعتماد مشتریان 
خود را جلب کنند، به همیــن دلیل نرخ بیمه عمر در ژاپن 

نیز بیشتر است.«
او ادامه می دهد: »بسیاری از ژاپنی ها به من می گویند آنان 
از پیوســتن به چنین برنامه هایی لذت می برند و علت خرید 

بیمه عمر بیشتر تبلیغات تلویزیونی است.«
باید گفــت بازار بیمه ژاپن دومین بــازار بیمه ای دنیا بعد از 
ایاالت متحده آمریکاســت. این بــازار بیش از 20درصد از 
کل حجم حق بیمه جهان را به خود اختصاص داده اســت 
و این رقم در سال1987 میالدی به 24میلیارد دالر در هر 
دو بخش فعالیت بیمه ای عمر و غیرعمر رسید، اما قسمت 
اعظم حق بیمه متعلق به بیمه های عمر اســت که در کل 
جهان 3/7درصد آن به ژاپن اختصاص دارد و این کشــور 

را در رتبه نخســت جای داده است، در حالی که در بخش 
بیمه های غیرعمر یــا بیمه های اموال، ژاپــن با دارابودن 
12درصــد از کل حق بیمه جهانی در جایــگاه دوم پس از 
آمریکا که 46درصد حق بیمه جهانی را دارد، قرار دارد. طبق 
گزارش های منتشرشده در این بازار، ژاپن به عنوان دومین 
بازار با نخستین بازار جهانی که ایاالت متحده آمریکاست، 

فاصله زیادی دارد.
با گســترش و ادامه فعالیت های بیمه ای در دولت توکیو، 
تمام نگاه ها در شــرق به این کشــور جلب شده است. این 
کشــور در حال حاضر نیمی از حق بیمه در آســیا را به خود 
اختصاص داده است. بخش بیمه مانند دیگر بخش های 
تجاری در این کشور تحت تاثیر زلزله بزرگ در شرق ژاپن که 
در ســال2011 به وقوع پیوست، قرار گرفت. در این فاجعه 
نزدیک به 16هزار نفر کشــته و ســه هزار تن ناپدید شدند. 
سازمان بیمه عمر در ژاپن در آن زمان گزارش داد که بیش 
از 20هزار پرونده در ارتباط با این زلزله گشوده شده است که 
میزان مزایای کل بیمه ای و پرداخت ها بالغ بر 160میلیارد 

ین برآورد شده است.

شرکت های بیمه ��
تنها 43شــرکت بیمه عمــر در ژاپن فعالیــت می کنند که 
برای یک بازار بالغ، بســیار اندک است. اگر بخواهیم این 
شــرایط را بــا آمریکا قیاس کنیم باید گفت، در این کشــور 
بیــش از 800 بیمه گر عمر فعالیــت می کنند، در حالی که 
این رقم در فرانســه به عنوان یک کشور اروپایی به بیش از 
250شرکت می رسد. در میان این 43شرکت فعال، شرکت 

»پست اینشورنس ژاپن«)JPI( با در دست داشتن بیش از 
20درصد بازار، بیشــترین نفوذ را در بخش بیمه های عمر 

در این کشور دارد.
از ســوی دیگر، نزدیک به نیمی از بیمه گران در این کشور 
آسیایی شعبه هایی از شرکت های خارجی مستقل هستند. 
شرکت های داخلی نیز با سرمایه  شرکت های خارجی نظیر 
»آلیانــز الیــف«،»ای ایکس ای الیف«، »آوگون ســونی 
الیــف«، »آی ان جی الیف«، »مت الیــف« و »پرودنتال 
فایننشــال« فعالیت می کنند. شــرکت های خارجی سهم 
دووجهی از این بــازار را به خود اختصاص داده اند و حدود 

20درصد بازار بیمه عمر را در اختیار دارند.
شــرکت های خارجی در ژاپن حق انتخاب دارند که یا یک 
شرکت جداگانه وابسته به شرکت مادر تاسیس کنند و تابع 
قانون نظارت بر فعالیت موسسه های بیمه داخلی شوند یا 
اینکه اقدام به تاسیس شــعبه کنند که در این صورت تابع 
قانون نظارت بر فعالیت موسسه های خارجی خواهند بود.
در اینجا باید گفت که وزارت دارایی توکیو وظیفه اداره امور 
و نظارت بر فعالیت صنعت بیمــه را برعهده دارد، بنابراین 
شرکت ها باید بر اســاس مقررات تنظیمی که از طرف این 

وزارتخانه تعیین می شود، فعالیت کنند.
در بازار بیمه ژاپن در نرخ گذاری رقابت وجود ندارد، چراکه 
تعیین نرخ به عهده ســازمان های جداگانــه ای قرار دارد. 
به طــور معمول ســالیانه در نرخ ها تجدیدنظر می شــود و 
ممکن است این قیمت ها کاهش یابند. البته این موضوع 
بدین معنا نیست که به هیچ عنوان در بازار بیمه عمر رقابت 
وجــود ندارد، این رقابــت در حقیقت بر ســر ارائه خدمات 

بیمه ای مناســب تر و جلب رضایت مشتریان برای دریافت 
بیمه نامه های بیشتر در جریان است.

بازار پرجاذبه بیمه در ژاپن��
در حــال حاضر بیش از 210میلیــون بیمه نامه الزم االجرا 
در ژاپن وجــود دارد. تعداد بیمه نامه هــای عمر فردی نیز 
در ســال های اخیر به شــدت افزایش یافته اســت. طبق 
گزارش های منتشرشده، این رقم از 110میلیون نسخه در 
سال2007 میالی و 117میلیون نسخه در سال2009 به 

127میلیون نسخه در سال 2012 رسیده است.
حــدود 35درصــد )47میلیــون( از کل بیمه نامه هــای 
ایــن کشــور را بیمه نامه هــای   موجــود الزم االجــرا در 
»بیمه عمر کلی« تشکیل می دهند. در این نوع از بیمه که 
در کل جهان طرفداران زیــادی هم دارد، تمامی اعضای 
خانواده تحت پوشــش قرار می گیرند. به باور کارشناسان، 
بیمــه عمر کلی، می توانــد ضریب نفوذ بیمه در کشــورها 
را به شــدت افزایش دهد.طبق گــزارش »بانک جهانی« 
جمعیت کل ژاپن تقریبا 128میلیون نفر است و نزدیک به 
36درصد جمعیت این کشــور تحت پوشش بیمه عمر کلی 
هستند. بیمه عمر پزشکی، یکی دیگر از بیمه های معروف 
در ژاپن اســت و 20درصد جمعیت ژاپن تحت پوشش این 
نوع از بیمه هستند. بیمه سرطان نیز 15درصد از بیمه های 
الزم االجرا در ژاپن را در اختیار دارد. با تغییرات کلی ناشــی 
از آزاد و جهانی شدن بازارهای مالی دنیا، نقش صنعت بیمه 
در نظام های مالی و ایجاد روابط داخلی این صنعت با ســایر 
موسســه های مالی، یکی از اهداف موردنظر دولت توکیو در 
تحوالت آینده خواهد بود. این در حالی اســت که این امکان 
وجود دارد تغییرات بسیاری در بازار بیمه عمر و غیرعمر ژاپن 
متاثر از تغییرات اقتصــادی و تحوالت بازارهای جهانی رخ 
دهد. اما  به باور کارشناســان بیمه، با گسترش نفوذ بیمه در 
ســال های اخیر در میان شهروندان ژاپنی و وجود بازیگران 
کلیدی مانند شرکت های »پرودنتال« و »مت الیف« می توان 

گفت که بازار بیمه عمر در ژاپن همچنان شکوفا می ماند.

  حامد رسولی  
 روزنامه نگار   

 منبع: گالوپ  

باید گفت بازار بیمه ژاپن دومین بازار بیمه ای دنیا بعد از ایاالت متحده آمریکاست. این بازار بیش از 20درصد از کل حجم حق بیمه جهان را به خود اختصاص داده است.

 یکه  تازی  ژاپن
دربازاربیمه عمر 

سالمندترین جمعیت جهان 
آینده نگرتر شده است

گلف نیوز در گزارشی می نویسد: »دولت روسیه پیشنهاد کرده از سال2019، سن بازنشستگی برای مردان از 60 به 65سال و برای زنان از 55 به 63سال افزایش یابد.« بر اساس این گزارش، علی رغم مخالفت افکارعمومی با 
افزایش سن بازنشستگی، دیمیتری مدودوف، نخست وزیر روسیه گفته است این افزایش، تدریجی خواهد بود و قرار است افزایش سن بازنشستگی تا سال 2034 میالدی نهایی شود. به گفته مدودوف، در قانون جدید، مردانی که 

45 سال و زنانی که 40 سال کار کرده باشند می توانند دو سال زودتر از حداقل قانونی اعالم شده تقاضای بازنشستگی کنند.

افزایش سن بازنشستگی در روسیه
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استارت فغانی 
 قاعده بازی  
 مصطفی شوقی 

فاینال فانتزی عجیب
بیست ویکمین فینال جام جهانی احتماال یکی 
از عجیب ترین مدل های آن اســت. فینالی که 
ُپر است از بازیکنان تکنیکی و فانتزی که انتظار 
فینالــی هیجان انگیز را ایجاد می کند. البته در 
بیست دوره قبل بوده فینال هایی مانند اسپانیا-
هلنــد 2010 یا آلمان - آرژانتین 1986 یا حتی 
آرژانتین- هلند 1978 که تیم ها با بازی فانتزی 
به فینال رسیدند، اما این فینال قطعا می تواند به 
عجیب ترینش تبدیل شود. دو تیم با بازیکنانی 
تکنیکی، ســرعتی و باهــوش و فرصت طلب 
بــه دیدار هــم می روند تا یکــی از فانتزی ترین 
فینال های جام جهانی را برگزار کنند. حاال اگر 
در فینال های قبلی فقط مدل 2010 آن، یک 
گل داشــت شاید بشــود امید داشــت در سال 
2018 فینالی پرگل در انتظار باشد. از یک سوی 
جام، کرواســی شروعی بســیار توفانی داشت. 
شاگردان دالیچ در اصل تنها تیمی بودند که هر 
ســه، بازی مرحله گروهی را با پیروزی پشت سر 
گذاشتند و ثابت کردند گروهشان علی رغم حضور 
نام ها چندان گروه مرگ نیســت. کروات ها در 
بــازی اول، دوگل به نیجریه زدند. در بازی دوم 
ســه گل به آرژانتین و در بازی سوم تنها گلشان 
را از ایسلند دریافت کردند. هرچند  دوگل هم به 
این تیم زدند و پیروز شدند. این صعود مقتدرانه 
کرواسی از گروه مرحله حذفی هم ادامه داشت 
و آن ها پس از بازی بعد، موفق شدند دیدارهای 
سنگینی را با پیروزی پشت سر بگذارند. کرواسی 
با تیم دوم گروه فرانســه یعنــی دانمارک رو به رو 
شد؛ دانمارکی که پرو و اســترالیا را حذف کرده 
بود. تیمی بــا قدرت بدنی باال و قــدرت و توان 
دفاعی نفوذناپذیر که قرعه ســختی به حساب 
نمی آمد، اما حسابی کرواســی را اذیت کرد. در 
همان مرحله اول حذفی، کار کروات ها به پنالتی 
کشید. آن ها با 120دقیقه دوندگی مقابل رقیب 
سخت تری قرارگرفتند که اسپانیا را حذف کرده 
بود. شــاید در این مورد کرواسی شانس آورد که 
با میزبان برخورد کرد و میزبان هم 120دقیقه 
مقابل اسپانیا خسته شده بود، با این همه روسیه 
و کرواسی یک چهارم نهایی سختی را پشت سر 
گذاشــتند و 120دقیقه جنگیدند و بازی 2-2 
شــد. کرواســی باز هم در پنالتی برنده بود تا در 
نیمه نهایــی به انگلیس، ســخت ترین رقیبش 
رسید. تیمی که شکست دادنش بسیار سخت بود 
و البته با گل دقیقه پنجم، از کرواسی جلو افتاد و 
بارها می توانست گل دوم و سوم را دریافت کند. 
کرواسی در 90دقیقه، بازی را به تساوی کشاند 
و برای ســومین بار کارش به وقت های اضافی 
کشید. این بار اما کروات ها منتظر پنالتی نماندند 
و کروات ها در همان نیمه اول وقت اضافه، با گل 
مانژوکیچ تیم متحد و هماهنگ و جوان انگلیس 
را شکست داد. آن سوی فینال، فرانسه است؛ 
تیمی سرشار از بازیکنان تکنیکی که البته به غیر 
از بازی مقابل آرژانتین هیچ وقت نمایش چندان 
فانتزی از خود نداشت، اما همیشه در قامت یک 
تیم مقتدر بود. آن هــا در مرحله گروهی رقبای 
سرسختی داشتند و با دو پیروزی خفیف مقابل پرو 
و استرالیا و یک تساوی مقابل دانمارک به مرحله 
حذفی رسیدند. در اولین دیدار پیروزی 4-3 مقابل 
آرژانتین همه حواس ها را به تیم هجومی شان 
جمــع کرد. تیمی که فقط به اندازه نیازش بازی 
می کند و بیش از آن، انرژی نمی گذارد و در دیدار 
مقابل آرژانتین که نیاز به گل داشت، 4 گل هم 
زد و صعود کرد. فرانســه در یک چهارم نهایی، 
رقیب نه چندان ســختی داشت. اروگوئه ای که 
کاوانی اش مصدوم بود و دروازه بانش در زمانی 
که اوج حمالت اروگوئه بود با اشتباه فاحش گل 
دوم را خورد و بازی را از دســت دادند. فرانسه در 
بازی نیمه نهایی، ســخت ترین رقیب را داشت 
و این تیم را هم ســخت نبرد. یک ضربه ســر، 
روی یک ضربه آزاد و یک پیروزی حداقلی برابر 
بلژیک تمام آن چیزی بود که فرانسه برای صعود 
نیاز داشــت و به آن دست هم پیدا کرد. فرانسه 
برای رسیدن به فینال برعکس کرواسی بسیار 
خوش شانس بود. آن ها سه  بازی 90 دقیقه ای را 
پشت سر گذاشته اند برای اینکه به فینال برسند و 
تیم مقابل شان با احتساب سه وقت اضافی، چهار 
وقت 90دقیقه ای دویده اند و انرژی سوزانده اند. 
کرواســی بازی های زیبای بسیاری به نمایش 
گذاشته. در مقابل، فرانسه خسیس بوده و با این 
همه بازیکن فانتزی فقط به اندازه نیازش بازی 
کرده.  حال ســوال این اســت: تیم پرزحمت و 

خسته برنده می شود یا تیم خسیس؟ 

شاید هیچ کس یادش نیاید که فغانی این موفقیتش را مدیون بازی اول قضاوتش در بازی اول است. او در بازی آلمان و مکزیک عالی بود، اما در یک استارت، دفاع چپ آلمان را جا گذاشت تا به صحنه نزدیک تر باشد. 
حاال او در رده بندی جام جهانی قضاوت کرده است و افتخار بزرگی برای ایران به ارمغان آورده است. فغانی با نمایش عالی آلمان- مکزیک، به دیدار سخت صربستان- برزیل رسید و با قضاوت مقبولش در این دیدار به 

آرژانتین- فرانسه رسید. او در آن بازی فراتر از تصور بود و آن قدر عالی سوت زد که پرتغال- اروگوئه را به دست آورد و بعد از آن هم، بازی رده بندی را به خوبی قضاوت کرد. این موفقیت او جز افتخار برای ما نیست.

آفساید
با شــروع دولت جدید، مجلس در اجرای قانونی که وجود داشــت با سخت گیری رفتار کرد. براساس 
قانــون، هیچ کدام از وزارتخانه ها و دولت اجازه ندارنــد در فوتبال حرفه ای هزینه کنند. این ربطی به 

قرمز و آبی بودن وزیر ندارد. او طبق قانون نمی تواند به هیچ کدام پولی بدهد.

اســتارت اعتراضات هواداران استقالل با عدم تمدید قرارداد 
ستاره های این تیم آغاز شد؛ روزی که بازیکنان ملی پوش این 
تیم، ساز جدایی کوک کردند و سرمربی استقالل از جدایی شان 
ناراحت شد. عصبانیت شفر از عدم موفقیت مدیران استقالل 
در تمدید قرارداد با امید ابراهیمی و مجید حسینی به عصبانیت 
هواداران تبدیل شد و یک دفعه همه سر از وزارتخانه درآوردند. 
استدالل حضار مقابل وزارت ورزش، این بود که وزارت ورزش 
باید پول بدهد و ستاره ها را حفظ کند، چون پرسپولیس محروم 
برای نیم فصل خرید کرده، اما استقالل که محروم هم نیست 
خرید جایگزینی نداشته اســت. استداللی که پایه و اساسش 

کمی اشکال دارد.

اگر وزارت، پول بدهد ستاره ها می مانند؟��
مجید حســینی در حال حاضــر با پیشــنهاد250هزاردالری 
»ترابوزان اسپور« مواجه است؛ پیشنهادی که چندان دندان گیر 
به نظر نمی رسد، اما به خاطر افزایش قیمت دالر به قراردادی 
بسیار خوب برای ستاره ملی پوش استقالل تبدیل شده است. 
اما مشکل استقاللی ها این است که بازیکن جوان خود را آن قدر 
بدون قرارداد نگه داشته اند که حاال نمی توانند او را نگه دارند، 
یعنی اشکال اولیه این است که آن ها تصور کردند بازیکنشان 
به جام جهانی برود و ستاره شــود. قرارداد قبلی بازیکن جوان 
بسیار ناچیز بود و حاال تمام شده و نمی توانند نگهش دارند، اما 
مهم تر از جنبه مالی، خروج حســینی از ایران است. او در این 
سن با حضور در اروپا حضورش در ترکیب اصلی تیم کی روش 
را تضمین می کند، چون خوب می داند که سرمربی تیم ملی از 
لژیونرها استقبال ویژه ای می کند. هم قراردادی نزدیک به دو 
میلیارد، هم مزایای لژیونری، حسینی را مجاب می کند که از 
استقالل جدا شود. بازیکنی که اگر قرارداد داشت استقاللی ها 

می توانستند حداقل از بابت انتقالش پولی بگیرند و مدافع جدید 
جذب کنند. موضوع امید ابراهیمی، اما حقوق بســیار خوبی 
اســت که به دالر می گیرد و پرداختش از عهده هر تیم ایرانی، 
خارج اســت. شاید اگر وزارتخانه پول بدهد ابراهیمی بماند اما 

مگر می تواند؟

وزارت ورزش می تواند به اســتقالل و پرسپولیس ��
پول بدهد؟

هرچند در دولت احمدی نژاد وزارتخانه به راحتی برای سرخابی ها 
که صاحبشــان است هزینه می کرد، اما با شروع دولت جدید، 
مجلس در اجرای قانونی که وجود داشت با سخت گیری رفتار 
کرد. براســاس قانون، هیچ کدام از وزارتخانه ها و دولت اجازه 
ندارنــد در فوتبال حرفه ای هزینه کننــد. این ربطی به قرمز و 
آبی بودن وزیر ندارد. او طبق قانون نمی تواند به هیچ کدام پولی 
بدهد و تا به حال اگر کمکی بوده همگی در قالب پول های قابل 
برگشت از فدراسیون بوده و نه کمک مستقیم از وزارتخانه. نکته 
جالب اینجاســت که همین چند ماه قبل، قرارداد وینفرد شفر 
نزدیک به پنج برابر قیمت اولیه و حدود یک میلیون دالر تمدید 
شد و تیام با نزدیک به یک میلیارد تومان برای نیم فصل جذب 
شد. اتفاقی که سبب شد وزیر ورزش برای کمک به استقالل 
به استقاللی بودن متهم شود. خوب است بدانید قرارداد برانکو 
در پرسپولیس برای سال اول، 220هزاردالر، سال دوم 440، 
سال سوم 800هزار و سال چهارم به یک میلیون دالر رسید. اما 
شفر به خاطر فشار اشتباه رسانه های مجازی هواداری استقالل، 

موفق شد این پله را در طول یک نیم فصل طی کند. 

حمایت از سرخ ها بیشتراست یا آبی ها؟��
وزارت ورزش در دوره محمود گودرزی، اول به پرسپولیسی بودن 
و بعد به استقاللی بودن متهم شد. وزارت ورزش دوره جدید هم، 
همین مشکل را دارد. جالب این است که اتهام به هر دو، از طرف 
لیدرهای استقالل آغاز شد که درخواست بازگشت فتح الله زاده 
را به تیم اســتقالل داشتند. یعنی در خوش بینانه ترین حالت، 
هواداران فتح الله زاده برای بازگشت او به استقالل، وزیر را متهم 
به پرسپولیسی بودن می کنند و می گویند او پرسپولیسی است 
و به همین دلیل نمی گذارد فتح الله زاده مدیر استقالل باشد. 
آن ها بیشترین استدالل شان به اشتباهات مدیریتی است که 
مدیران منتخب مرتکب می شوند و به قهرمانی پرسپولیس و 
دوری اســتقالل از قهرمانی منجر شــده. شاید این استدالل 
برای دوره قبل، آن هم از دور، قابل پذیرش باشد، اما حقیقت 
این اســت که پرسپولیس با شــروع وزارت گودرزی با حمایت 
هوادارانش، صاحب مربی خارجی شــد. اما عده ای از همین 
سینه چاک های بنر به دست چندین بار در حمایت از منصوریان 
به اعتراض پرداختند. فاصله پرسپولیس و استقالل اشتباهات 
مدیریتی نبود بلکه همین سرمربیانش بودند کما اینکه امروز 
شفر ثابت کرده اگر هم زمان با برانکو سرمربی استقالل می شد، 
قهرمانی ها به این راحتی به دســت پرســپولیس نمی رسید و 
تقصیرات بیشتر گردن حامیان ســرمربیگری منصوریان در 

استقالل است تا مدیرعامل.

اشتباهات مدیریتی کدام تیم بیشتر بوده؟��
این روزها جدایی ابراهیمی و حسینی بسیار به چشم می آید و 

در آن، تصمیمات غلط مدیریتی خودنمایی می کند. استقالل 
و پرســپولیس هر دو یک اسپانسر دارند و هر دو می توانند از 
ایرانســل به یک اندازه پول بگیرند. حاال سوال این است که 
چطور مدیران اســتقالل نتوانسته اند قرارداد بازیکن جوان و 
ستاره خود را تمدید کنند و چطور نمی توانند بازیکن جایگزین 
خوب بگیرند، اما پرسپولیس محروم از امروز برای نیم فصل 
خرید می کند. اما کســی دقت نمی کند که اگر پرســپولیس 
از دو پنجــره نقل و انتقاالتی محروم اســت، نتیجه اشــتباه 
مهلک مدیریتی قرمزهاســت که آن هــا هم منتخب وزارت 
ورزش بوده اند. یا شــما تصور کنید تیم محروم پرسپولیس نه 
تنها نتوانسته احمدزاده را نگه دارد که امروز اگر بیرانوند برود 
دروازه بان درســت و درمان هم ندارد. امیری هم برود یکی از 
ستون های اصلی اش جدا شده اند و باز همه این ها اثر مدیریت 

غلط در تنظیم قراردادهاست.

اشتباهی که مد شده��
هواداران دو آتشه مجازی سرخابی عادت کرده اند مشکالت 
تیمشان را به جای مطالبه درست از مدیران با فشار به وزارت 
ورزش و اتهام رنگی بودن حل کنند. امروز اگر امید ابراهیمی 
نمی مانــد ایجاد کمپیــن برای ماندنش منطقی تر اســت نه 
اتهــام زدن به وزارت ورزش یا اگر مدیریت اســتقالل توانایی 
جذب ســرمایه ندارد درخواســت برکناری مدیران، خواسته 
منطقی تری اســت نســبت به اینکه از وزیر ورزش بخواهند 
به صورت غیرقانونی از بیت المال برای فوتبال هزینه کنند. 
ایــن جوی که از فضای مجازی نشــات می گیــرد و یک روز 
فردوسی پور و نود را تحت فشار می گذارد و یک بار وزارت ورزش 
را حاصل نگاه اشــتباه به ماجراهای فوتبالی می داند. اولین 
مســئول در امضای قرارداد بازیکنان، خود بازیکن و مدیران 
تیم هســتند و آن ها باید پاسخ گو باشند، اما هواداران طوری 
برخــورد  می کنند که به تریج قبای بازیکنانشــان برنخورد و 

مدیران ناراحت نشوند.

  کی روش   رونالدو   سلطانی فر  

او بدون اینکه قراردادی امضا کند از ایران رفت، هرچند از رفتنش با آن همه 
وســایل، فقط فیلمی منتشر شد و عکسی نبود، اما به نظر می رسد تیم ملی 

فعال سرمربی ندارد.

درآمد سالیانه رونالدو از یوونتوس، 30میلیون دالر است که فقط 18میلیونش 
را یووه می دهد و باقــی اش را فیات وآدیداس. چرا؟ چون آدیداس در دوروز، 

85میلیون دالر از فروش پیراهن رونالدو درآمد داشته.

وزیر ورزش در نامه ای درخواســت کرده که هفت بازیکن ملی پوش ایران از 
سربازی معاف شوند و سردار کمالی بالفاصله این نامه را غیرقانونی خوانده 

و کار را تمام کرده است. 

وزیر پرسپولیسی است یا استقاللی؟

  مهدی شادمانی  
   shadmanimehdi@gmail.com 

هواداران استقالل با بنرهایی به وزارت ورزش رفتند و به عملکرد وزیر انتقاد کردند. قبل از این هم 
هواداران پرسپولیس، وزیر را به طرفداری از تیم رقیب متهم کرده بودند. ماجرایی که درمورد 

برنامه 90 هم سال ها وجود داشته، اما آیا حق با هواداران است؟
استقالل و پرسپولیس هر دو یک اسپانسر دارند و هر دو می توانند از ایرانسل به یک اندازه پول بگیرند. حاال سوال این است که چطور مدیران استقالل نتوانسته اند قرارداد بازیکن جوان و ستاره خود را تمدید کنند و چطور نمی توانند بازیکن جایگزین خوب بگیرند؟



جایی برای حرف های خودمانی
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 زیر پوست شهر-146
 نسرین ظهیری  

میِز وطنی در اغما
کارگــری که میز را هــل داد داخل خانه، یک 
مهربانی بیش از حد داشت. لبخند ملیحی که 
بقیه حامالن وسایل خانه نداشتند. بیشتر آن ها 
به خاطر کاری که داشتند انجام می دادند حالت 
طلبکارانه داشــتند و منتظر که انعام بگیرند. 
اما این یکی، میز را گذاشــت وسط آشپزخانه 
و خیلــی نرم و ســاده گفت فقط یک شیشــه 
بیندازید روی صفحه میز وگرنه خط می افتد. 
گفتم به شــرط خط نیفتادن خریــدم. باز هم 
مهربان و آهسته جواب داد که بندازید بهتره. 
رنگ کناره های میز سفید رفته بود. قوطی رنگ 
را داد و بهانه آورد که به خاطر سابیدگی کارتون 
است. خودتان با گوش پاک کن ترمیم کنید. 
کارگر بیش از حد مهربان رفت. اولین بشقاب 
را گذاشــتم روی میز وقتی برداشتم رنگ میز 

چسبید به ته بشقاب.
فکر کردم کســی دارد با من شوخی می کند. 
زنگ زدم مســئول مربوطه. بعد از کلی بهانه 
آوردن، گفت برق کارگاه مدام قطع می شــود 
و سفارشات پشت هم ردیف شده اند. احتماال 
میز شما را نگذاشتند توی دستگاه خشک کن. 

نگران نباشید برایتان درست می کنیم.
کارگری که آمد میز را ببرد دیگر مهربان نبود. 
طلبکار بود. انگار کار اضافه بر سازمان انجام 
می دهد، شاید هم می خواست منصرفم کند تا 
بی خیال پس دادن میز بشــوم. گفت: »گفته 
باشم بردن میز با من، اما آوردنش با خدا. من 
می دانم توی کارگاه جاجرود چه خبر است، برق 
مدام می رود. مواد درست و حسابی هم نیست، 
یک موقع رنگ فاسد شده می کشند روی میز.«
کارگــر آب خنکی خورد و میز را با خودش برد. 
فکر کردم شــاید اشتباه شــنیده ام. با مسئول 
مربوطــه صحبــت کــردم. گفتم شــما یک 
عذرخواهی به من بدهکارید بابت ساعت هایی 
که تلف کــردم برای خریدن میــز و اعصابی 
که پای خرابی کار گذاشــتم. مسئول خندید: 
»شــما اگر میز را پس بدهید به نفع ماســت، 
چون به راحتی گرانتر می فروشــیمش. نیازی 
بــه عذرخواهی هم نداریم. توقع هم نداشــته 
باشید خیلی زود میز به دستتان برسد.« گوشی 
را که گذاشتم یادم آمد کارگر اول چرا مهربان 
بود و یادم ماند که زنگ بزنم و بگویم که همه 
مشــکالت تقصیر سیستم نیســت. ما خود 
سیستم هستیم، معیوبیم. به جای تولید خوب، 
به پول خوب فکر می کنیم. وگرنه کارگری که 
یک میز خشک نشده را ترخیص می کند باید 
بداند کــه این میز باز خواهد گشــت و هزینه 
بیشتری می گذارد روی دوش تولید. اگر نداند، 

یک جای کار ایراد دارد.

افراد ممکن است به دالیل مختلف، از جمله فرار از پرداخت مالیات  و عوارض گمرکی، فرار از پرداخت حق بیمه های اجتماعی، اجتناب از رعایت استانداردهای قانونی معین نظیر حداقل مزد و... فعالیت هایی که ماهیتا قانونی هستند 
را به  عمد از نهادهای رسمی پنهان کنند. در ادبیات اقتصادی، این بخش پنهان اقتصاد به نام های مختلفی تعبیر شده که اقتصاد غیررسمی از جمله آن هاست. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نشست هایی تحت عنوان 
»اقتصاد غیررسمی و تامین اجتماعی« با همکاری »پروفسور فردریش اشنایدر«، استاد نام آشنای اقتصاد در دانشگاه یوهانس کپلر اتریش برگزار می کند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 88753245 تماس بگیرید.

سلسلهنشستهای»اقتصادغیررسمی«برگزارمیشود

 سرعت گیر  - 11 
 عبداهلل مقدمی

بررسیباEC اضافه!

یعنی من یکی وقتی خبر اقدام قاطع و مقتدرانه 
بعضی مسئوالن را می شنوم یک احسنت بلندی 
در دلم می گویم کــه گوش های کودک درونم 
درد می گیرد. اما همین بچه داخلی هم وقتی از 
زبان یک مقام محترم محلی در رامهرمز شنید: 
»دلیل شوری آب شهر را بررسی می کنیم.« از 
جایش پرید و داد زد: »ِیسسسسس!« )می بینید 
شما را به خدا! بچه نیست که، اژدهاست.( واقعا 
این خبر خیلی خوبی بود... خوب بود دیگر. حاال 
شما نفرمایید که »بعد از گذشت این  همه مدت و 
بعد از -دور از جان- مرگ سهراب، نوشدارو به 
دست کجا راه افتاده ای برادر؟« این حرف ها را 
نزنید. خوبیت ندارد. حاال بعد از سالی و ماهی، 
مســئولی قول داده یک چیزی را بررسی کند، 

شما بزنید تو ذوقش. 
گفتم که برس به داد، مشکل دارم

فرمود که راه حل خوشگل دارم
گفتم: به چنین وضع چه می خواهم کرد؟

فرمود: نترس! بررسی خواهم کرد!
همــان جنــاب مســئول در ادامــه مصاحبه 
فرموده اند دلیل باال رفتن شوری آب، ورود آب 
چشمه هایی است که ECشان باال رفته است. 

خدایی سرعت عمل را کیف کردید؟ یعنی هنوز 
مصاحبه تمام نشده، بنده خدا دلیل شوری آب 
شــهر را هم بررســی کرد و نتیجه را به اطالع 
گاه و بیدار رساند.  مردم نجیب و فهیم و غیور و آ

هر که کارت را نبیند، یا کند انکار تو
نشنود مسئول جانم! قصه ایثار تو

گو نهد بر گوش سمعک یا زند بر چشم لنز
زحمتت در حد پیکان، سرعتت در حد بنز!

حاال اینکه چیزی نیست. همین مقام محترم، 
بعــد از این  همه کار، باز هم بیکار ننشســته و 
فی المجلس دستور وارد نشدن چشمه های شور 
به جریان آب شهری را صادر کردند. چشمه ها 
هم ترســیده اند و گفته اند: چشم! دیگر غلط 

بکنیم وارد آب زیرزمینی شهر شویم.
***

پ.ن: راســتی ما آن باال گفتیم EC، شما هم 
 EC الکی ســر تکان دادید که مثــال می دانید
چیست. فکر نکنید که متوجه نشدیم ها! البته 
راســتش را بخواهید خودمــان هم نمی دانیم 
چیست و بعد از خواندن مصاحبه مقام محترم، 
الکی سرمان را تکان دادیم که؛ بله! ما خودمان 
می دانیم EC چیست و اصال هفت، هشت تا 
EC اضافه در انبــاری خانه داریم. به هر حال 
خدا کند جناب مســئول محتــرم بداند که این 

چیز! چیست. 

طنز کارگری

روزهای پرالتهاب »سینا«
کمی آشفته به نظر می رسد. حرکات 
پرشتاب و رفت وآمد زیاد، استرس 
درونش را هویدا می کند. با گوشی 
موبایــل مخاطبش را مورد عتاب و 
خطاب قرار می دهد و دوباره، به ســرکارش برمی گردد. هنوز شن و سیمان ها را به 
هم نزده، دوباره تلفنش زنگ خورد. برآشــفته و ناراحت کارش را نیمه کاره رها کرد. 
مثل همیشــه که بدون خداحافظی و بی خبر از بچه ها جدا می شــود، ساختمان را 
ترک کرد. آدم سخت کوش و پرکاری است. توی ساختمان خودمان و ساختمان های 
اطراف، هر کاری که احتیاج به زور بازو باشد و کسی از عهده اش برنیاید، سینا آماده 
انجام آن است. اندامی نسبتا درشت و بازوهای ورزیده، که نشان از سال ها زحمت 
و مشقت فراوانش دارد. اما با این جثه درشت، فوق العاده آدم بی ریا و ساده ای است. 
همین ســادگی اش دست مایه بعضی کارفرماها و افراد دیگر شده تا حق وحقوقش 
را به طور کامل پرداخت نکنند. او هم به خاطر حجب و حیای همیشگی اش، هیچ 
اعتراضی نمی کند و آن ها هم از این خصیصه سینا سوءاستفاده می کنند. سینا این 
روزها درگیر ساختن خانه خودش است. خانه ای که از ارث پدر به او رسیده. خانه ای 
که نصف آن به یکی از برادرانش تعلق گرفته و مجبور شــدند آن را نصف کنند. بعد 
از چند سال زندگی در آن خانه نصفه و نیمه، تازه شروع به ساختن قسمت دیگر آن 
کرده است. تا به  حال به فکر ساخت وساز نبود. اما االن بچه هایش بزرگ  شده اند و 
جایشان تنگ. به همین علت سینا مجبور شده آن ها را به آسایش برساند. از شانس 
بدش، بازار کار ســاختمانی رونق همیشــه را ندارد و مصالح ساختمان هم، هر روز 
گران تر می شــود. این  همه اســترس و ناراحتی و تلفن های متعددش هم به خاطر 
همین ساخت وســازش است. البته بچه های ســاختمان و کارفرماها هم تا حدود 
زیادی به ســینا کمک کردند و هرکدام در حد توان، گوشه ای از کارش را گرفتند تا 
هزینه هایش کمتر شــود. اما کارش در مرحله نازک کاری با مشکالتی مواجه شده. 
بچه های ســاختمان ما که در حال حاضر اینجا مشــغول کارند، عمدتا ســفت کار 
هستند و تخصصی در نازک کاری ندارند. گرانی بازار و بدون کمک ماندن، حسابی 
ســینا را در شرایط بدی قرار داده. شرایطی که او را مجبور می کند کارش را رها کند 
و به خانه در حال ســاخت خودش برود. مطمئنم روزهای سخت سینا هم به پایان 
می رســد و دیر نیســت روزی که می تواند در خانه تکمیل شــده خودش بنشیند و با 

خانواده چهارنفره اش، به این روزهای پرآشوب بخندد.

 ساختمان نیمه کاره-141
 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه های اجتماعی
آتشدرخیمهجنگل

 با فرارســیدن فصل گرمــا، روزانه اخبار تلخ 
آتش  ســوزی جنگل ها نیز به گوش می رسد 
و هر سال شاهد از بین رفتن سطح وسیعی 
از عرصه های طبیعی کشــور بــر اثر عوامل 
طبیعی و انســانی هســتیم. اما این خبرها 
وقتی ناگوارتر می شــوند که رد پای انسان در 
اکثر آتش  ســوزی های سال های اخیر دیده 
می شــود به طوری که به گفته مســئوالن، 
بیــش از 95درصــد دالیل ایجــاد حریق را 
عوامل انســانی، خطاهای سهوی و عمدی 
تشکیل می دهند. انتشار این خبرها واکنش 
فعاالن شــبکه های اجتماعــی را نیز در پی 
داشته اســت، به طوری که در روزهای اخیر 
بحث »دالیل آتش ســوزی جنگل ها« میان 
کاربــران داغ شــده اســت. کاربــری به نام 
محســن با انتشــار عکس های مختلفی از 
آتش سوزی های ســال های اخیر، در کانال 
تلگرامی خود نوشت: »جنگل های ایران در 
شــرایط بحرانی به سر می برند، چراکه تعداد 
دفعات حریق نســبت به سال های گذشته 
بیش تر شــده. اما هنوز با شرایط مطلوب از 
نظر امکانات و تجهیزات مدرن برای اطفای 

حریــق فاصله زیــادی داریــم، باید فکری 
کرد...« یکی از کاربــران به نام مریم نیز که 
ســودجویی عده ای از مــردم را علت اصلی 
آتش ســوزی ها می دانــد، در صفحه توئیتر 
خود نوشت: » آتش ســوزی های عمدی در 
اراضی جنگل ها و مراتع، ممنوعیت قانونی را 
از بین می برد و افراد سودجو و زمین خواران 
با نفوذ و روابط خود به راحتی آن ها را تصاحب 
می کننــد و متناســب با اهداف خــود تغییر 
کاربری می دهنــد.  جنگل ها قربانی تمدن 
بشــری و صنعتی اند!« کاربر توئیتری به نام 
محمد نیز در این خصوص این طور نوشت: 
»حاال دیگر زمین خواری تبدیل به کوه خواری 
و جنگل خواری شــده اســت.  شرکت های 
ویالیی روز به روز تعدادشــان بیشتر می شود. 
آتش سوزی های سال های اخیر قبال هرگز 
در این سطح وسیع اتفاق نمی افتاد!« احمد 
یکــی دیگر از کاربران اســت کــه می گوید 
آتش سوزی ها تعمدی است. او در یک بحث 
داغ میان کاربران توئیتر در این باره نوشــت: 
»در مورد جنگل گلســتان،  شــما منکر این 
هســتید که تمام این آتش سوزی ها به عمد 
اســت؟! آتش ســوزی های عامدانــه و بعد 
از آن، زمین خــواری!  اگر ســری به جنگل 
گلستان بزنید عمق فاجعه را می بینید.« جواد 

حیدریان، روزنامه نگار نیز با انتشار عکس هایی 
از آتش ســوزی جنگل های زاگرس، در این 
خصوص نوشت: » آتش سوزی چند روز است 
به جــان جنگل های بلوط منطقه بهمئی در 
کهگیلویه وبویراحمد افتاده. امکانات نیست، 
آتش مهار شــود. فرماندار شهرســتان لنده 
می گوید: عامالن آتش ســوزی جنگل ها یا 
دنبــال زنبورکوهی یا دنبال حفاری غیرمجاز 
برای زیرخاکی هستند!« در این میان تعداد 
زیــادی از کاربــران نیز به عوامل انســانی، 
امــا ســهوی در به وجود آمدن آتش ســوزی 
در جنگل هــا پرداختنــد، کاوه مدنی، فعال 
محیط زیســت در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت: »بطری های شیشه ای را در طبیعت 
رها نکنید، چراکه در تابســتان مانند ذره بین 
عمل کرده و باعث آتش ســوزی می شوند.«  
کاربری به نام زهرا از ســاکنان شمال کشور 
نیز با انتقاد از برخی مسافران و گردشگران، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: » می آیید گیالن، 
قدمتــون روی چشــم. زبالــه می ریزید توی 
طبیعت، به رســم مهمان نوازی سعه صدر به 
خرج می دهیم!  اما واقعا درسته تو جنگل آتش 
روشــن  و رهایش می کنید که باد گرم باعث  
آتش سوزی وسیع جنگل ها بشــه؟!!  دارید 
هم خودتون رو بی شمال می کنید هم ما رو!«
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