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يادداشت- 1

 فرافكني مسووالن
 و بحران هاي اقتصادي

اينك��ه بان��ك مرك��زي بعد از 
سال ها انكار و فرافكني، پذيرفته 
كه اقتص��اد ايران با كس��ري 
بودجه فزاينده روبه روس��ت به 
خودي خود اتفاق خوشايندي 
محسوب مي شود. اساسا يكي 
از مش��كالت بنيادين اقتصاد 
كشور طي س��ال هاي گذشته 
)بدون توجه به اينكه كدام دولت روي كار است( اين بوده 
كه مسووالن تصميم ساز كشور وجود مشكالت ريشه دار 
اقتصادي را ان��كار مي كردند. هم در خصوص نوس��انات 
بورس، هم در زمينه استقراض هاي دولت از بانك مركزي 
و... اغلب روس��اي بانك مركزي و متوليان اجرايي كشور 
اش��اره مي كردند كه اوضاع بر وفق مراد اس��ت و مشكلي 
وجود ندارد. اين روند تا زمان بروز بحران تداوم داش��ت و 
اينقدر مشكالت انكار مي شدند تا زمان براي حل و فصل 
معضالت از دس��ت برود.به عبارت روشن تر كارشناسان 
قب��ل از اراي��ه راهكارهاي عمليات��ي ب��راي برون رفت از 
مشكالت، مي بايس��ت با مقامات مس��وول در خصوص 
اصل وجود مش��كالت بحث مي كردند. طبيعي است در 
يك چنين شرايطي امكان ارايه راهكارهاي بنيادين براي 
حل مشكالت اقتصادي بسيار دش��وار خواهد شد. اينكه 
رييس كل بانك مركزي اش��اره كردند كه بودجه س��ال 
1400 مصوب مجلس مش��كالتي دارد و اقتصاد كشور 
را دچار تكانه هاي برآمده از رشد نقدينگي و تورم خواهد 
كرد، نكته اي است كه طي هفته هاي اخير بارها از سوي 
تحليلگران و كارشناس��ان بر روي آن تاكيد ش��ده بود و 
موضوع جديدي نيس��ت. البته اش��اره رييس كل بانك 
مركزي متوجه انتشار اوراق است و معتقد است كه انتشار 
و فروش اوراق باعث افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي و 
حضور پول پرقدرت در اقتصاد خواهد شد. برخالف ديدگاه 
آقاي همتي فكر مي كن��م فروش اوراق نوعي سياس��ت 
انقباضي است كه در صورتي كه به درستي مديريت شود 
ادامه در صفحه 6 و همراه با...  
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نگاه جنسيت زده خاص جامعه 
ما نيست

جمعيت 
و قاعده طاليي رشد

 افق ديد كمرنگ 
در بورس سال آينده

متاس��فانه در جوامع��ي كه 
آگاه��ي جنس��يتي پايي��ن 
است؛ افراد س��عي مي كنند 
خود را با جنس��يت معرفي 
كنند و مس��اله اي ك��ه مورد 
غفلت قرار مي گيرد انس��ان 
بودن است. در واقع انسان ها 
در تمام��ي جوامع خ��ود را 
با تص��ورات و نگرش هايي بروز مي دهن��د. هر فردي 
در ط��ي جامعه پذيري صف��ات و ويژگي هاي��ي را به 
خود نس��بت مي دهد كه اين ويژگي ها تابع عوامل و 
شرايط اطراف او اس��ت. كارگزاران جامعه پذيري اعم 
از رسانه ها، سياس��ت هاي آموزش��ي، خانواده و... در 
هر جامعه اي نگرش هاي غالب جنس��يت را بازتوليد 
مي كنند، به طوري كه يا بر روي اين كليش��ه ها صحه 
مي گذارند و يا آنها را منع مي كنند. اين كليشه ها دايما 
در كالم و زبان نيز ديده مي ش��ود. به رغم اينكه گفته 
مي شود ادبيات فارسي ادبيات جنسيت زده اي نيست 
اما در بسياري از آثار شعرا، نويسنده ها، ضرب المثل ها 
و اصطالحات و... كامال كليشه هاي جنسيتي استيال 
دارد. مردانگي يك ارزش تلقي مي شود و صفات مثبت 
ادامه در صفحه 8 با جنس مردانه وصف مي شود.   

1-در حال��ي كه هن��وز 25 
سال تا پايان پنجره )فرصت( 
جمعيتي ايران باق��ي مانده 
است، بخش هايي از حاكميت 
از جمله مجلس يازدهم غافل 
از اينكه جمعيت فعال كنوني 
كشور در چه شرايط اقتصادي 
و اجتماعي به س��ر مي برند، 
تالش دارد تا با وضع برخي قوانين تشويقي، فرزند آوري 
را در ميان زوج هاي جوان كشور ترويج كند. بي گمان 
از منظر جمعيت شناختي، با توجه به كاهش چشمگير 
نرخ باروري ايران در طي دو دهه گذشته، ساختار سني 
جمعيتي كش��ور دچار تغييرات بنيادين شده و از اين 
منظر توجه سياس��تگذاران به مساله جمعيت موجه 
قلمداد مي شود، اما اينكه اين »توجه« چرا و چگونه در 
شرايط كنوني اقتصاد ايران مطرح مي شود، محل بحث 
اس��ت. تصور نمايندگان مجلس از وضعيت معيشتي 
و چشم انداز خانوار ايراني از آينده چيست؟ آيا صرفا با 
تصويب وام 150 ميليوني خريد/ساخت مسكن براي 
خانوارهاي داراي فرزند س��وم يا تصويب يك ميليون 
تومان سهام براي متولدان سال 1400 كه طي روزهاي 
ادامه در صفحه 6 اخير در...  

مصوبات ش��وراي عالي بورس 
به طور كلي كارس��از اس��ت. 
بخشي از مشكالت بازار سرمايه 
متعلق به بيرون است، در واقع 
س��ازمان ب��ورس دخالتي در 
اين مشكالت ندارد. مصوبات 
ب��ر روي مش��كالت داخل��ي 
ب��ورس مطلوب عم��ل كرده؛ 
براي نمونه دامنه نوسان نامتقارن، حجم مبنا، توقف نماد 
و... مواردي بوده كه سازمان عملكرد خوبي داشته است. 
يكسري از آيين نامه ها به كمك مديران براي تاثير بيش 
از پيش مي آي��د، در اصل به كمك مدي��ران براي اصالح 
وضعيت، شفافيت، كاهش ش��كايات و امثال اين موارد 
مي آيد. اما؛ اصل داس��تان بورس س��ودآوري شركت ها 
و ت��داوم اين سودآوري هاس��ت اين بدان معناس��ت كه 
مهم ترين فاكتور در بورس بحث ادامه دار بودن سودآوري 
است اينكه تعيين كننده است بازار به كدام سمت و سو 
خواهد رفت و اين تداوم به لحاظ شرايط موجود درحال 
حاضر كه ش��امل نرخ بهره بانكي، كس��ري بودجه، نرخ 
دالر، توافقات هسته اي و بحث هاي كالن مي شود يعني 
اينها ريسك هاي خارج از بورس و كالن است و اين موارد 
تعيين كننده   است.  ادامه در صفحه 5

كتايون مصري مجيد اعزازي فرشيد اردبيليون جهاني

يادداشت-4

دولت قصد دارد جلوي 
حركت طبيعي شاخص را بگيرد

افزايش حقوق 
دردي دوا نمي كند

مشكل اقتصاد دولتي 
و  واقعيت بازار

موضوع تزريق منابع از صندوق 
توس��عه ملي به بازار سرمايه يا 
طرح حمايت صندوق توسعه 
ب��ازار از س��هامداران خ��رد از 
چندي پيش در دس��تور كار 
ش��وراي عال��ي ب��ورس بوده 
است تا به نوعي از سهامداران 
حماي��ت ش��ود، در حالي كه 
اينچنين اقداماتي از س��وي شورا، صرفا دس��ت و پا زدن 
اس��ت. به عقيده بنده دول��ت و مس��ووالن اقتصادي در 
مقاطعي باعث رشد شديد شاخص شدند و كمك كردند 
شاخص، حبابي رشد كرد؛ اما درس��ت در زماني كه بايد 
عرضه صورت مي گرفت، دست از عرضه هاي اوليه سهام 
كش��يدند و قيمت ها به طور فزاينده اي افزايش يافت؛ اما 
اكنون اين روند در حال اصالح است و باز هم با تصميمات 
غلط در حال ضربه زدن به بازار هستند. دولت مي خواهد 
همه را بسيج كند تا از حركت طبيعي شاخص جلوگيري 
كند؛ در حالي كه اين موضوع باعث سلب اعتماد عمومي 
و كاهش نقدش��وندگي بازار مي ش��ود. منابع سرشاري 
به بازار تزريق مي ش��ود، اما فقط اوضاع شاخص را بدتر 
ادامه در صفحه 7 مي كند. زماني كه بازار از...  

براي مشخص شدن شرايطي 
كه تورم ب��راي اقتصاد ايران به 
وجود آورده، نگاهي به وضعيت 
قيمت ه��ا در س��ال ها و حتي 
دهه هاي اخير كافي است. در 
س��ال 50، با چند هزار تومان 
پول امكان آن وجود داشت كه 
يك فرد خانه اي در تهران بخرد 
و حتي پولي نيز اضافه بياورد ام��ا امروز، چند هزار تومان 
پول، كفاف چه كاري را مي دهد؟ روند تورم در سال هاي 
گذشته نيز خود را به خوبي نش��ان داده، حدود 10 سال 
قبل وقتي گام نخس��ت هدفمندي يارانه ها اجرايي شد، 
مبلغ 45 هزار تومان ماهانه كه به هر فرد تعلق مي گرفت 
امكان آنكه بخشي از هزينه هاي ماهانه خانوار را پوشش 
دهد وجود داشت اما امروز اين رقم حتي كفاف هزينه يك 
روز خانوار را نيز نمي دهد. در چنين بستري از اساس دو 
راهكار وجود دارد، نخست آنكه بدون توجه به مشكالت 
زيرساختي، راهكارهايي كوتاه مدت اجرايي شود كه در 
تمام سال هاي گذشته و در ميان تمام دولت ها اين اتفاق 
تكرار شده است و دوم آنكه مسائل به شكل زيرساختي 
ادامه در صفحه 3 برطرف شوند كه عمال در...  

اگر قرار باش��د يك مش��كل 
بنيادي��ن و ريش��ه اي را در 
اقتصاد كشور به عنوان منطقه 
كانوني بروز برخي مش��كالت 
و نارس��ايي ها انتخاب كنيم و 
مبتني بر آن اق��دام به تحليل 
و تفسير تنگناهاي اقتصادي 
و معيش��تي كش��ور كني��م، 
مي توانيم »اقتصاد دولت��ي« را واجد يك چنين ويژگي 
مخربي معرفي كنيم. هر سال در هفته ها و روزهاي پاياني 
سال، ماراتني ميان مسووالن كشور از يك طرف، فعاالن 
صنفي و اقتصادي از س��وي ديگر و البته مردم به عنوان 
مصرف كننده نهايي كاالها و خدمات شكل مي گيرد كه 
هر كدام از اضالع اين مثلث تالش مي كنند، مشكالت را 
از ظن خود ارزيابي كنند و براي برون رفت از آن نقشه راه 
ارايه دهند. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال اغلب 
مس��ووالن در قالب اظهارنظرهاي رس��انه اي از پر بودن 
انبارها و دپوي نيازهاي مردم در شب عيد سخن مي گويند 
و دليل هر نوع گراني را س��وداگري و س��ودجويي برخي 
دالالن برمي ش��مارند، فعاالن صنفي از س��وي ديگر به 
مشكالت و....  ادامه در صفحه 7

فردين آقابزرگي مهدي تقوي مجيدرضا حريري
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با نهايي ش��دن بررس��ي  اليحه بودج��ه 1400 را در 
مجلس، حاال نمايندگان مجلس به تشريح ابعاد مختلف 
تصميم��ات خ��ود در روزهاي گذش��ته مي پردازند و 
بخش هايي از تغييرات به وجود آمده را تشريح مي كنند. 
اين صحبت هاي جديد در حالي مطرح مي شود كه در 
روزهاي گذشته يك انتقاد جديد بر عملكرد بودجه اي 
مجلس به وج��ود آمده و آن نامش��خص بودن ميزان 

تغييرات است.
مجلس��ي كه از همان نيمه آذر به اليحه بودجه دولت 
تاخت و اعالم كرد بخش مهمي از خواسته هاي دولت با 
واقعيت هاي اقتصادي سازگار نيست و آنچه كه مجلس 
از آن به اصالحات ساختاري ياد مي كرد، عمال در اليحه 
بودجه ديده نمي شود. پس از اين اظهارات، نمايندگان 
در كميس��يون تلفيق اصالحات مدنظر خود را اعمال 
كردند و در ش��رايطي كه صحبت هايي مانند افزايش 
چند برابري يارانه، تغيير در ن��رخ ارز و جابه جايي در 
درآمدهاي نفتي در اصالحات ديده شده بود، مجلس 
به كليات بودجه راي ن��داد تا دولت بار ديگر اليحه اي 
جديد را به بهارس��تان ببرد. در اليحه اصالحي دولت 
خبر خاصي از برطرف شدن دغدغده هاي نمايندگان 
مجلس نبود و تنها تفكيك س��هم صندوق توس��عه از 
درآمدهاي نفتي ك��ه با نظر مقام معظم رهبري ايجاد 
شده بود، تغيير كرد. در كمال شگفتي مجلس اين بار با 
رايي قاطع اليحه بودجه دولت را تصويب كرد و سپس 
در چند هفته بررس��ي اليحه در صحن تغييراتي را در 
اليحه به وجود آورد كه بسياري از آنها بسيار ناچيزند 
و عم��ال تغييراتي كه مجلس از آنها س��خن مي گفت 
ديده نمي شود. براي مثال يكي از حوزه هايي كه بحث 
درب��اره آن زياد بود اما هيچ تغييري ديده نمي ش��ود، 
ميزان درآمدهاي نفتي دولت است. در اليحه ابتدايي 
پيش بيني شده بود كه دولت روزانه 2.3 ميليون بشكه 
نفت بفروشد و در پايان سال ميزان درآمد از اين محل 
به حدود 200 هزار ميليارد تومان برسد. در شرايطي 
كه به نظر مي رس��يد ب��ا انتقادات مجل��س، درآمدها 
كاهش يابد اما در نهايت همان درآمد تصويب و نهايي 
شده است. سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفته: همان چيزي كه دولت در اصالحيه قرار داده بود 
تصويب شد اما در اين ميان دولت گفت كه اگر مازاد بر 
200 هزار ميليارد تومان جبران نشود از طريق فروش 
اوراق نفتي صورت گيرد اما اين موضوع عماًل قبول نشد 
و اوراق معمول اسالمي جايگزين آن شد و مقدار فروش 
نفت به يك و نيم ميليون بشكه نفت كاهش پيدا كرد.

  معماي افزايش حقوق
يكي از مس��ائلي كه در جريان بررسي بودجه به محل 
بحث و گمانه زني فراوان تبديل شد، موضوع افزايش 
حقوق ب��ود. تورم دو رقمي طوالني م��دت در اقتصاد 
ايران باعث ش��ده، دولت ها هر س��ال به افزايش قابل 
توجه ميزان حقوق تن بدهن��د و اين موضوع در كنار 
اثرات تورمي، در ح��وزه عدالت اقتصادي نيز به محل 
بحث تبديل مي ش��ود. شيوه س��نتي افزايش حقوق 

در گذش��ته به اين ش��كل بود كه دولت ها يك درصد 
مشخصي را براي افزايش حقوق در نظر مي گرفتند و 
در نهايت همه خقوق ها با اين درصد ثابت افزايش پيدا 
مي كرد. مشكل اصلي در اين قاعده اين بود كه فاصله 
ميان كساني كه سقف حقوق را مي گرفتند با كساني 
كه كف را مي گرفتند هر سال بيشتر مي شد. براي مثال 
اگر فردي چهار ميليون تومان حقوق بگيرد، با افزايش 
بيس��ت درصدي، رقم افزايش حقوق ماهانه اش 800 
هزار تومان مي ش��ود اما اگر يك مدي��ر دولتي فيش 
حق��وق 40 ميليون توماني داش��ته باش��د، اين عدد 
افزايش حقوق هشت ميليون تومان مي شود و با تداوم 
اين روال، هر سال ميزان فاصله ميان حقوق ها افزايش 

پيدا مي كند.
براي سال آينده نيز دولت پيشبيني كرده بود كه ميزان 
حقوق 25 درصد افزايش پي��دا كند كه همين امر بار 
ديگر نگراني درباره كاهش عدالت اقتصادي را افزايش 
داده بود و حاال مجلس مي گويد با يك پلكان معكوس 

تالش كرده در برابر اين عدم عدالت بايستد.
احسان خاندوزي – نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس – در اين زمينه گفته: دولتي كه در سال هاي 
اخير براي اخذ ماليات از س��فته ب��ازان و غير مولدها 
كوتاهي كرد براي س��ال 1400 درآم��د كافي ندارد 
تا افزايش حقوق كارمندان دولت را متناس��ب با ترم 
اعمال كند. بنابراين ما در مجلس چاره اي نداش��تيم 
كه افزايش حقوق ها را طوري تنظيم كنيم كه اندكي 
 از ش��كاف حداقل و حداكثر حقوق كاس��ته ش��ود. تا 

دس��ت كم اندكي از تبعيض و نارضايتي كاهش يابد 
به همين جهت حداقل حق��وق را 3.5ميليون تومان 
و حداكثر حق��وق را كه قبال 48 ميلي��ون تومان بود 
به 33 ميليون تومان كاهش دادي��م. افزايش 25% را 
ب��راي حقوق بگيران و 10 ميليون توم��ان قرار داديم 
و ب��راي باالتر از 10 ميليون پل��كان معكوس افزايش 

حقوق تعريف كرديم تا نابرابري ها كاهش يابد. 
طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس   نيز در 
اين زمينه گفته: تبصره 12 قانون معمواًل به حقوق ها 
مي پردازد و در مورد حقوق كاركنان، سناريوي دولت 
اضافه ك��ردن 25 درصد به همه حقوق ها بود و نتيجه 
اين سياس��ت اين بود كه كسي كه 30 ميليون حقوق 
مي گرفت در مجموعه حدود ۷.5 ميليون اضافه حقوق 
مي گرفت و كس��ي كه چهار ميليون حقوق مي گيرد 
حداكثر يك ميليون به حقوق آن اضافه مي ش��ود، كه 
در نتيجه مجلس در اين شرايط اقتصادي آن را تغيير 
داد. سقف افزايش حقوق در سال جديد را 2.5 ميليون 
تومان قرار داديم كه در اين ش��رايط سخت اقتصادي 
شكاف بين دس��تمزدهاي دولتي را كاهش مي داد و 
حدود 10 هزار ميليون تومان براي دولت صرفه جويي 
ايجاد كرد. در قانون معدل ت��ورم بايد افزايش حقوق 
باشد و در سال گذشته 40 درصد افزايش داشته اما در 
حال حاضر بايد در چارچوب منابع دولت صورت گيرد 
و نبايد به نحوي باشد كه دولت كم بياورد و دوباره دست 
در جيب مردم كند و افزايش را با استقراض و تحميل 
ت��ورم جبران كند. در كنار دغدغه هايي كه در رابطه با 

افزايش حقوق وجود دارد، موضوع تعيين دس��تمزد 
براي سال 1400 اس��ت. مانند سال هاي قبل در سال 
جاري نيز بحث بر سر حداقل حقوق به چالش تبديل 
ش��ده و به نظر مي رسد در ش��نبه پيش رو تكليف اين 

موضوع نيز مشخص خواهد شد.
محمد رضا تاجيك،  عضو شوراي عالي كار  گفته: ارقام 
و درصدهاي��ي كه نماين��دگان كارفرمايي و دولت در 
جلسه مطرح مي كردند مورد توافق نمايندگان كارگري 
قرار نگرفت البته نظ��ر نمايندگان كارفرمايي و دولت 
به يكديگر نزديك بود و همخواني بيش��تري داشت، 
اما نماين��دگان كارگري با اين اع��داد موافق نبودند. 
نماين��دگان كارگري تاكيد دارند كه عدد دس��تمزد 
بايد مطابق با قان��ون به ويژه تبصره 2 ماده 41 قانون 
كار باشد يعني حداقل دستمزد بايد با توجه به هزينه 
زندگي و هزينه سبد معيش��ت تعيين شود تا قدرت 
خري��د جامعه كارگري افزاي��ش يابد.هدف ما قانوني 
شدن دستمزد كارگران و پوشش دادن فاصله اي است 
كه هم  اكنون بين دخل و حداقل خرج خانوار كارگري 
وج��ود دارد. البته با توجه به مباحث مطرح ش��ده، به 
احتمال زياد در جلسه روز شنبه به توافق برسيم. فاصله 
به وجود آمده ميان درآمد اقشار كم درآمد و طبقه اي كه 
بيشترين حقوق را مي گيرند به چالشي جدي در كشور 
تبديل شده و هرچند مجلس مي گويد تالش كرده اين 
حركت را متوقف كند اما با توجه به عدم عدالتي كه در 
نظام پرداخت يارانه وج��ود دارد، اين روند احتماال در 

سال 1400 نيز ادامه خواهد داشت.
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 پيام مقام معظم رهبري 
به كنگره ملي 17 هزار زن شهيد

بي شك زنان شهيد، جانباز و آزاده 
در قله افتخارند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به كنگره ملي »لشكر 
فرشتگان تاريخ ساز« ويژه تجليل از زنان شهيد، جانباز و 
آزاده، اين زنان مجاهد، شجاع و فداكار را از برترين قله هاي 

افتخارات انقالب اسالمي خواندند.
متن پي��ام رهبر انق��الب اس��المي كه صب��ح امروز 
حجت االسالم والمسلمين شكري نماينده ولي فقيه در 
بنياد شهيد و امور ايثارگران آن را در محل همايش قرائت 

كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

شهيدان و جانبازان و آزادگان زن، نمايشگراِن يكي از 
برترين قّله هاي افتخارات انقالب اسالمي و جمهوري 
اس��المي اند. قدرت ايمان، راه مجاهدتهاي بزرگ را به 
روي زنان ايراني گش��ود و صحنه هاي شگفت انگيز و 
كم نظيري از حضور شجاعانه و فداكارانه و مبتكرانه آنان 
در ميدان هاي دشوار پديد آورد. از تظاهرات شورانگيز 
روزهاي انقالب تا دوران فراموش نشدني دفاع مقّدس، و 
از قهرماني در صفوف نبرد تا دل بريدن از فرزند و همسر 
و فرس��تادن آنان به پيش��باز خطر و تا خدمات پشت 
جبهه، و از حضور در جبهه عل��م و تحقيق و فّناوري و 
درخش��ندگي در وادي ادبيات و هنر، تا هنرنمايي در 
عرصه هاي اجتماعي و سياسي و مديريت ها، و سرانجام 
فداكاري در ميدان سالمت و خدمت به بيماران در آزمون 
ُپرخطر اخير، همه و همه نش��انه هاي اعتالي معنوي 
زِن ايراني اس��ت كه به بركت نظام اسالمي و درسها و 

ارزش گذاري هاي اسالم پديد آمده است.
بي شك زنان شهيد و جانباز و آزاده -كه تعداد آنان را هفده 
هزار دانسته اند- در قّله اين افتخاراتند. زن ايراني توانست 
به رغم فرهنگ فس��اد و انحطاط غربي تحميل شده بر 
بسياري از زنان در دوران نحس پهلوي، خود را به شرافت 
و طهارت مطلوب اسالم نزديك كند و اين افتخاري بزرگ 

است؛ و الحمد هلل رّب العالمين.
سيدعلي خامنه اي ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

 امريكا چاره اي جز 
بازگشت به برجام ندارد

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: جمهوري اسالمي ايران آمادگي 
دارد در همه زمينه هاي اقتصادي مشترك با ازبكستان 
مناسبات خود را توسعه ببخشد.رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي در 
ابتداي اين ديدار از تقويت همكاري هاي پارلماني ميان 
ايران و ازبكستان استقبال كرد و گفت: گروه هاي دوستي 
پارلماني ميان مجالس دو كشور تشكيل شده اند و تعامالت 
خود را آغاز كرده اند. خوشبختانه نشست مجازي روساي 
دو گروه به خوبي برگزار شده و گام مهمي جهت تحكيم 
روابط پارلماني دو كشور برداشته شد. ذوالنوري با اشاره 
به دوستي ديرينه ايران و ازبكستان، اظهار كرد: دو كشور 
تعلقات فرهنگي زيادي دارند. مهم ترين وجه اشتراك دو 
كشور، دين اسالم است. خوشبختانه علي رغم حكومت 
نسبتا طوالني كمونيست ها بر ازبكستان، مردم باورهاي 
ديني خود را حفظ كرده اند. اين وجه مشترك دو ملت 
مي تواند مبناي اساسي براي تقويت و توسعه دوستي هاي 
مردم ايران و ازبكستان باش��د. وي در ادامه افزود: حفظ 
بنيان هاي فرهنگي و ديني در جوامع امروزي مانع مهمي 
جهت جلوگيري از نفوذ استكبار جهاني و مبارزه با سيطره 
آن ها اس��ت كه به طرق مختلفي تبليغ مي شود. امروزه 
نظام سلطه به دنبال جهاني سازي فرهنگ خود، كنترل 
ساير كشورها و كمرنگ كردن سنت ها و باورهاي ديني 
و فرهنگي ساير ملت ها است؛ از اين رو در همكاري هاي 
دو كشور بايد جايگاه ويژه اي براي تقويت وجوه فرهنگي 
دو ملت قائل باشيم. رييس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص 
اهميت همكاري هاي اقتصادي دو كشور، تصريح كرد: 
جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد در همه زمينه هاي 
اقتصادي مورد عالقه طرفين مناسبات خود را با ازبكستان 
 تحكيم ببخشد. جمهوري اسالمي ايران در زمينه تامين 
ماشين آالت و قطعات، خدمات فني و مهندسي، ساخت 
جاده و راه سازي، سدسازي و كشاورزي ظرفيت بااليي 
دارد. تسهيل مناسبات در اين حوزه ها كمك شاياني به 
افزايش سطح مناس��بات دو طرف خواهد كرد. مجلس 
ش��وراي اس��المي اين آمادگي را دارد كه در اين راستا 
زيرساخت هاي قانوني را فراهم سازد و به رفع موانع قانوني 
احتمالي همكاري ها كمك كند. ذوالنوري در پايان و در 
پاسخ به سوال معاون وزير خارجه ازبكستان در خصوص 
آينده  برجام ب��ا توجه به تغييرات كنوني كاخ س��فيد، 
خاطرنشان كرد: ما وضعيت همكاري هاي خود با ساير 
كشورها را با تغيير افراد در كاخ سفيد تنظيم نمي كنيم. 
جمهوري اسالمي ايران بنا را بر توان خود در داخل گذاشته 
است و با توجه به مقاومت يكپارچه ملت در مقابل امريكا، 
تحريم هاي آنها رنگ باخته اند و چاره اي براي امريكا جز 

برگشتن به تعهدات برجامي و لغو تحريم ها وجود ندارد.

 راه اندازي 1050 شعبه 
در محاكم براي حفظ بيت المال

حجت االسالم والمسلمين »جعفر منتظري« دادستان 
كل كشور با اش��اره به برگزاري نخستين جلسه شوراي 
عالي حفظ حقوق بيت المال در مردادماه امسال از اصالح 
دستورالعمل اجرايي و فعالسازي دبيرخانه اين شورا در 
دادستاني كل كشور خبر داد. دادستان كل كشور با اشاره 
به تالش براي اجراي مصوبات نخس��تين جلسه شوراي 
عالي حفظ حقوق بيت المال اظهار كرد: در راستاي تشكيل 
شعب تخصصي رسيدگي به پرونده هاي اراضي ملي و منابع 
طبيعي، مجموعاً ۷02 شعبه محاكم بدوي و تجديدنظر 
و 348 شعبه بازپرسي و دادياري با همكاري روساي كل 

دادگستري ها و دادستان ها راه اندازي شده است.

 جرايم فعاالن 
در نصب نكردن كارتخوان

معاون سازمان امور مالياتي ضمن تشريح آخرين 
وضعيت اج��راي قانون پايانه هاي فروش��گاهي، 
گف��ت: از زماني كه ثبت نام در اين س��امانه آغاز 
و قانون اجرا ش��ود، صورت حس��اب هاي فعاالن 
اقتصادي كه در اين س��امانه ثبت نش��ده باشد، 
پذيرش صورت نمي گيرد. عالوه براينكه جرايمي 
روي مي��زان فروش اين افراد ص��ورت مي گيرد، 
فعاالن اقتصادي كه در اين سامانه ثبت نام نكرده 
باشند، نمي توانند صورت حس��اب صادر كنند. 
محمود عليزاده در نشست خبري ارايه عملكرد 
برنامه ه��ا و پروژه هاي وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي و دس��تگاه هاي تابعه در ح��وزه فناوري 
اطالعات، گفت: پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان در بخ��ش اول كليه فع��االن اقتصادي 
با پياده س��ازي و اج��راي اين قانون باي��د پايانه 
فروش��گاهي را براي فعاليت خ��ود آماده كنند و 
س��ازمان امور مالياتي از طريق س��امانه موديان 
ارزش اف��زوده فعاليت آنها را به صورت مكانيكي 
و هوش��مند محاس��به مي كند ت��ا از اين طريق 
فعاليت هاي مالياتي را بدون عامل انساني كامال 

هوشمند انجام شود. 
وي افزود: س��ازمان امور مالياتي طي دو س��ال 
گذشته فعاليت هاي خود را در زمينه پايانه هاي 
فروشگاهي را شروع كرد و سامانه هاي موردنياز 
اكنون تقريبا آماده اس��ت و ب��ه زودي از طريق 
رسانه ها لينك هاي س��امانه هاي مورد نظر براي 
ثبت نام فعاالن اقتصادي اعالم مي ش��ود تا براي 
اين افراد بر مبناي اطالعات و شماره منحصر به 
فرد صورت حس��اب هاي الكترونيك صادر شود.  
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي با تاكيد 
براينكه براي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
نيازي ب��ه ايجاد پايانه جدي��د نداريم، گفت: هر 
پايانه اي كه امكان اتصال به س��امانه هاي حافظه 
مالياتي داش��ته باش��د، مي تواند به عنوان پايانه 
فروشگاهي شناخته  شود. هدف اصلي اين قانون 

صدور صورت حساب هاي الكترونيكي است.
وي در ادامه در پاس��خ به س��وال ايس��نا مبني 
براينك��ه چه جرايمي براي كس��اني ك��ه از اين 
قانون تخلف كنند، فراهم شده است؟ بيان كرد: 
از زماني كه ثبت نام در اين س��امانه آغاز و قانون 
اجرا شود، صورت حساب هاي فعاالن اقتصادي 
كه در اين س��امانه ثبت نش��ده باش��د، پذيرش 
صورت نمي گيرد. عالوه براينكه جرايمي بر روي 
ميزان فروش اين افراد صورت مي گيرد، فعاالن 
اقتصادي كه در اين سامانه ثبت نام نكرده باشند، 
نمي توانن��د صورت حس��اب صادر كنن��د زيرا، 
س��امانه هاي اين قانون براي هر فعال اقتصادي 
صورت حساب جداگانه اي درنظر گرفته است كه 
اين صورت هم براي فروشنده و هم براي خريدار 

صادر مي شود.  
در ادامه اين مراس��م، خاني معاون فناوري هاي 
س��ازمان امور مالياتي نيز گفت: در حوزه ماليات 
الكترونيك اكنون در جايگاه مناسبي قرار داريم 
البته راه طوالني براي تحقق ماليات هوش��مند 
داري��م. پيش از اي��ن يك��ي از چالش هاي حوزه 
ماليات، تامين داده ه��ا و اطالعات مورد نياز بود 
با اقدامات انجام ش��ده اكنون چالش ما كيفيت 

اطالعات مورد نياز است.  
وي افزود: در اين زمينه س��ه الي 4 دس��تگاه را 
به دس��تگاه هاي قضايي براي عدم همكاري در 
ارايه اطالع��ات موردنياز س��ازمان امور مالياتي 
معرف��ي كردي��م. در تعامل با معاون��ت فناوري 
رياست جمهوري اكنون شركت هاي دانش بنيان 
در س��ازمان امور مالياتي فعال ش��ده است تا در 
چند فاز به سمت س��امانه هاي هوشمند تحليل 

داده حركت كنيم.
خان��ي ادامه داد: ف��ردا از پنج��ره واحد خدمات 
مالياتي رونمايي مي شود كه هر ايراني اطالعات 
مالياتي مورد نياز خ��ود را مي تواند با مراجعه به 
آن دريافت كند. اقدام ديگر سازمان نيز بازنگري 
در سامانه هاي نرم افزاري برون سازماني است تا 

تشخيص دقيق سازماني صورت بگيرد. 

طرح نوآورانه  حذف سوخت مايع 
سبك  نامرغوب 

تحقيقات كارشناس��ان مهندس��ي پااليش��گاه 
ام��ام خمين��ي )ره( ش��ازند ب نش��ان داده، 
يك��ي از محص��والت جانب��ي تولي��د ش��ده در 
 واح��د كاه��ش گران��روي »بنزي��ن نامرغوب« 
)Visbriker Gasoline( اس��ت ك��ه مقدار 
توليد آن در پااليش��گاه امام خميني)ره( شازند، 
ح��دود hr/m³ 5 مي باش��د. اي��ن محصول به 
واس��طه داش��تن تركيبات الفين��ي و نامرغوب، 
قابليت اس��تفاده به عنوان ي��ك محصول نهايي 
را نداش��ته و از طرفي تصفي��ه آن در واحدهاي 
پايين دستي مشكالت بسيار زيادي را به همراه 
 داش��ت ك��ه از ابتداي اح��داث اين پااليش��گاه 
 slops حدود 28 سال گذشته( همواره به مخازن(
هدايت مي ش��د و از آنجا گاهي به عنوان سوخت 
مايع سبك در بويلرها سوزانده مي شد و گاهي نيز 
به مخازن نفت خام پااليشگاه برگشت داده مي شد 
و مجدداً در چرخه تقطي��ر قرار مي گرفت كه در 
هر دو صورت باعث ايجاد مشكالتي نظير افزايش 
آاليندگي گازه��اي خروجي از دودكش بويلرها 
 يا كاهش ظرفي��ت پااليش نفت خ��ام به اندازه

 hr/5m³ و ايج��اد صم��غ در واحدهاي پايين 
دس��تي و همچنين مصرف بيش��تر انرژي براي 

پااليش اين مقدار از slops مي شده است.

افزايش حقوق با پلكان معكوس

دستمزد1400شنبهمشخصميشود

سخنگوي دولت: معاون اول رييس جمهور: 

به كاخ سفيد پيشنهاد مي كنيم به برجام بازگرددبايد فرهنگ شهادت و ايثار را نسل به نسل منتقل كنيم
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد كه بايد فرهنگ 

شهادت و ايثارگري را نسل به نسل منتقل كنيم.
اسحاق جهانگيري در »كنگره ملي لشكر فرشتگان 
تاريخ ساز« كه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با 
بيان اينكه ما يك رسالت مهم بردوش داريم، اظهار 
كرد: اين رسالت هم متوجه مردم است و هم مسووالن 
و آن اين است كه بايد فرهنگ شهادت و ايثارگري را 
نسل به نسل منتقل كنيم. ما شايد تا پيش از انقالب 
آنچه از فرهنگ ايثارگري مي گفتي��م درباره تاريخ 
اسالم بود و فرهنگ خودمان كه شايد گاهي هم در 
طول تاريخ درباره آن غلوهايي انجام شده باشد اما از 
دوران نهضت امام، انسان هايي را ديديم كه با تحمل 
شكنجه ها و تبعيدها پاي انقالب و اسالم ايستادند و 

همين روحيه باعث پيروزي آن نهضت شد.
وي افزود: وقتي به تاريخ جنگ تحميلي رس��يديم 
ديديم كه ملت ايران تنها در برابر تمام دنياي زورگو 
و ظال��م قرار گرفت. هيچكس در دنيا نيس��ت كه به 
آش��ي كه صدام عليه ايران پخت، نمكي نپاش��يده 
باشد. شوروي با ميگ هايش، فرانسه با ميراژهايش، 
كش��ورهاي ديگر با موشك هايش��ان و كشورهاي 
اروپايي با بمب هاي ش��يميايي خود به صدام كمك 
كردند. حتي همين كشورهاي پرروي حاشيه خليج 

فارس يادشان رفته كه چه كمك هايي به صدام براي 
جنايتكاري مي كردند.

مع��اون اول رييس جمهوري با بي��ان اينكه فرهنگ 
ايثارگري انقالب ايران را به جهان شناساند، گفت: ما 
به چشم خود ديديم يك مادر روستايي كه از اين دنيا 
فقط يك فرزند داش��ت، آن را تقديم انقالب كرد. ما 
به اين فرهنگ براي ادامه راه نياز داريم و ايران با اين 
فرهنگ خواهد ماند. جهانگي��ري با بيان اينكه مگر 
مي شود از جمهوري اس��المي با اين همه خوني كه 
نثارش شد گذشت، تأكيد كرد: برخي گاهي متوجه 
نيس��تند كه شرايط چقدر خطير اس��ت. زنان ايران 
واقعا در همه صحنه هاي اين انقالب نقش داش��تند. 
از عرصه هاي مديريتي و علمي گرفته تا شهيد دادن 

و جانباز شدن.
وي با تاكيد بر اينكه در مقطع حساس��ي قرار داريم، 
گفت: ما امروز در جنگ اقتصادي قرار داريم كه ديگر 
طرف مان صدام نيس��ت، بلكه دول��ت گردن كلفت 
امريكاست و فشار او اين بار نه بر دولتمردان و نيروهاي 
مس��لح كه بيش��تر بر دوش مردم و مستضعف ترين 
طبقات جامعه اس��ت تا زندگي آنان را نابود كند. راه 
مقابله با اين جنگ به تعبي��ر رهبري، پيش گرفتن 

اقتصاد مقاومتي است.

س��خنگوي دولت تاكيد ك��رد: به كاخ س��فيد توصيه 
مي كنيم بي قيد و شرط به برجام بازگردند و بيش از اين 
راه ديپلماسي را دشوار نكنند. وي در ارتباط با موضوع 
ايران و برجام نيز با بيان اينكه در روزهاي گذشته، روابط 
خارجي ايران، يكي از مهم ترين مقاطع تاريخ سياسي 
ما را پشت سر گذاشت، افزود: موضوع برجام در كانون 
تماس هاي مفيد و سازنده بين المللي رييس جمهور و 

برخي همتايانش بود.
ربيعي ادامه داد: بدون ش��ك برجام بزرگ ترين اتفاق 
سياسي در دهه هاي اخير و يك دستاورد ملي بوده كه 
هرچند به دليل آنكه ديوانه اي سنگي به چاه انداخت و از 
برجام خارج شد، انتفاع مردم ما از لغو تحريم ها را به تعويق 
انداخت، اما اطمينان داريم كه به زودي اين اختالل به 
پايان خواهد رسيد و دولت امريكا به راه درستي كه آن را 
ترك كرده بازخواهد گشت. وي خاطرنشان كرد: برجام، 
نقطه  عطفي در تاريخ صلح جويي و تدبير ايران اس��ت؛ 
جايي كه با سرافزاري، عزت و حفظ تماميت ارضي ايران 
و ضمن نگه داشتن دس��تاوردهاي صنعت صلح آميز 
هس��ته اي براي پايان دادن به تحريم هاي چندجانبه و 

مستظهر به قطعنامه هاي شوراي امنيت اقدام كرد.
سخنگوي دولت گفت: بدون اين نتايج و دستاوردها نه 
ما در موضع برتر اخالقي و حقوقي بعد از خروج امريكا از 

برجام قرار مي گرفتيم و نه امروز مي توانستيم با تكيه بر 
قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد از حقوق مردم ايران 

در لغو تحريم هاي غيرقانوني دفاع كنيم.
وي افزود: در تداوم اين تالش ها و در نتيجه رايزني هاي 
وزارت امور خارجه، خوشبختانه قطعنامه جديدي كه 
قرار بود عليه ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي به 

تصويب برسد، كنار گذاشته شد.
ربيعي تصريح كرد: امروز كشورهاي زيادي با حسن نيت 
در حال تالش براي احياي برجام هستند. اطمينان داريم 

كه در آينده اي نزديك اين هدف محقق خواهد شد .
 وي ادامه داد: برجام تنها راهي اس��ت كه تامين كننده 
صلح در جهان و تضمين كننده منافع همه كشورهاست؛ 
برجام، ي��ك مصوبه قانوني بين المللي اس��ت و امريكا 

چاره اي جز تن دادن به قانون ندارد.
ربيعي خطاب به دولت امريكا گفت: از همين جا مجددا 
به كاخ سفيد توصيه مي كنيم همانطور كه رييس جمهور 
قبلي امريكا به يك باره از برجام خارج شد، بي قيد و شرط 
به برجام بازگردند و بيشتر از اين، راه را براي ديپلماسي 
سخت و پيچيده نكنند. بايد يادآوري كنم كه در 4 سال 
گذش��ته ما راه دپپلماس��ي را باز نگه داشتيم، نه آنها و 
امروز كسي كه بايد اولين قدم را در راه ديپلماسي بردارد 

آنهاهستند نه ما.

رييس مجلس: 

جيب مرزنشينان و كولبران نبايد خالي بماند
رييس مجلس شوراي اسالمي بر ضرورت رفع موانع 
قانوني و ضابطه مند كردن فعاليت هاي اقتصادي تاكيد 
كرد تا به گفته او در نواحي مرزي، همه منافع نصيب 
دالل ها و س��وداگران و س��رمايه دارها نشود و جيب 

مرزنشينان و كولبران خالي بماند.
محمدباق��ر قاليب��اف در صفحه ش��خصي خود در 
اينستاگرام نوش��ت: »در اولين نظارت ميداني بعد از 
جلسات فشرده اليحه بودجه 1400 همراه با روساي 
محترم كميسيون هاي مجلس و نمايندگان محترم 
به اس��تان پر ظرفيت اما محروم كردستان آمديم. در 
اين سفر ضمن نظارت هاي ميداني كه خواهيم داشت 
اميدواريم به پروژه هاي تكميل نشده نيز كمك كنيم.«

او در پس��ت جداگان��ه اي نوش��ت: »نماينده محترم 

مرزنش��ينان و كولبران عزيز و مظلوم در بانه اس��تان 
كردستان، از موانع و تشريفات قانوني بهره مند شدن 

كولبران از سود بازرگاني گفت.
رفع موان��ع قانوني و ضابطه مند ك��ردن فعاليت هاي 
اقتصادي را پيگيري خواهيم كرد تا در نواحي مرزي، 
همه منافع نصيب دالل ها و سوداگران و سرمايه دارها 

نشود و جيب مرزنشينان و كولبران خالي بماند.«
رييس مجلس همچنين نوش��ت: »دقايقي با برخي 
كارگ��ران زحمتكش و توانمند در ش��هرك صنعتي 
بانه گفت وگو كردم؛ برخي مي گفتند كه با بهانه هاي 
مختلف، حتي حداقل حقوق كارگري را هم دريافت 
نمي كنند. ظرفيت هاي نظارتي مجلس براي پيگيري 
پرداخت به موقع و طبق قانون حقوق كارگران به كار 

گرفته خواهد ش��د.« قاليباف در پس��ت جداگانه اي 
نوشت: موضوع رس��يدگي به مرزنشينان و كوله بري 
بحث جديدي نيست و اين امر در جنوب شرق و شمال 
غرب مانند منطقه كردس��تان وج��ود دارد. تبادالت 
مرزي براي مرزنشينان است از اين رو ابتدا بايد تعريف 
مشخصي از مرزنشين تبيين و اين امر ضابطه مند شود، 
سپس مشخص شود مرزنشين ها چه كساني و در چه 

حاشيه اي از مرز هستند. 
به دليل فعاليت در س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
همچنين نيروي انتظامي نسبت به موضوع مرزنشين ها 
و كوله بري آشنايي كامل دارم، افزود: جامعه مرزنشين 
بايد معيش��ت زندگي اش را از مرز تامين كند اما همه 
بايد ضابطه مندي را بپذيريم و بر اساس آن كار كنيم. 

متاسفانه افرادي پيدا مي شوند كه مي خواهند با پولشان 
منفعت زيادي ببرند؛ يعني مي خواهند مرزنشينان بار 
آنها را بياورند اما اين افراد منفعتش را ببرند؛ اين مهم 
در حالي است كه چنين افرادي كاال را وارد مي كنند، 
در نتيجه توليد آسيب مي بيند و اقتصاد را دچار مشكل 
مي كنند كه نهايتا منفعتش در جيب دالل ها مي رود.

بايد به گون��ه اي رفتار كنيم كه مرزنش��ين منفعت 
اقتصادي خودش را ببرد. مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( فرمودند كولبري را قاچاق نمي دانم، اما اين مهم 
بايد براي افراد مرزنشين باشد نه اينكه كاالهاي مجاز و 
كاالهاي غيرمجاز با همديگر تلفيق شود. البته موضوع 
مربوط به سامان دادن و رسمي كردن بازارچه ها و ايجاد 

منطقه آزاد مي تواند به اين بحث كمك كند.



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي، با تاكيد بر اينكه هشدارهاي الزم 
را در خصوص روند بازار سرمايه داده بود گفت: بانك مركزي 
در حد توان خود از بازار سرمايه حمايت كرده كه بخشي از 

تشديد رشد نقدينگي هم از آن سرچشمه گرفته است.
رييس كل بانك مركزي تامين ارز كاالهاي اساسي، دارو و 
نهاده هاي دامي، مواد اوليه واحدهاي توليدي، پشتيباني از 
رشد اقتصادي، كنترل نقدينگي ومهار تورم و جلوگيري 
از وقوع ابرتورم وآنچه فروپاش��ي اقتصادي گفته مي شود 
را از مهم ترين دس��تاوردهاي بانك مرك��زي در دو و نيم 
سال گذشته دانست. عبدالناصر همتي در نشست پايان 
س��ال با مديران بانك مركزي با بيان اينكه دو سال و نيم 
گذشته جزو سخت ترين و بي سابقه ترين شرايط كشور از 
نظر فشارهاي اقتصادي و حتي سياسي بوده است گفت: با 
وجود همه فشارها و محدوديت ها عملكرد مجموعه بانك 
مركزي در بخش هاي گوناگون قابل دفاع اس��ت و بنده از 
اين بابت از همكاران قدرداني مي كنم. وي با اشاره به اينكه 
زماني متوس��ط درآمد نفتي كشور بين 40 تا 60 ميليارد 
دالر بود، گفت: درآمد نفتي مجموع دو س��ال گذش��ته 
كمتر از 20ميليارد دالر بوده و مخارج ارزي كش��ور با آن 
اداره شده است.بخش زيادي از اين منابع نيز در دسترس 
نبوده كه به سختي و روش هاي مختلف امكان دسترسي به 
انها ايجاد شده يا مي شود.در حالي كه تعهد بانك مركزي 
براي تامين ارز در سال جاري حدود 8ميليارد دالر بود اما 
10 ميليارد دالر با نرخ ارز ترجيحي تامين ارز كرده است.

وي تاكيد كرد: بانك مركزي وظيفه خود را در حوزه ارزي 
با وجود همه مشكالت به خوبي و درستي انجام داده است. 
نرخ ه��اي كنوني ارز در بازار نيز ناش��ي از عدم اطمينان و 
انتظارات است و چنين نخواهد ماند.نرخ ارز در شهريور 97 
به حدود 20 هزار تومان رسيده بود، اكنون و پس از دو سال 
و نيم و با وجود تداوم تحريم و كاهش درآمدهاي ارزي همه 
فشارهاي تورمي و جنگ رواني دشمن افزايش زيادي در 
نرخ ارز نداشته ايم و در حال حاضر نيز اگر منابع ارزي خود 
بانك در دسترس باشد توان كاهش قيمت و ثبات بيشتر بازار 

ارز را داريم.وي با اشاره به اينكه مقابله با رانت خواري از اهداف 
بانك مركزي بود است، تصريح كرد: در اين مدت يك دالر 
ارزپاشي صورت نگرفته و ميزان ذخاير ارزي نيز نسبت به 
گذشته افزايش يافته است.همتي با اشاره به اقدامات حوزه 
نظام پرداخت بانك مركزي گفت: اين حوزه به شدت تحت 
فشار است و تقريبا هر اتفاقي اعم از شيوع ويروس كرونا، 
فرار مالياتي، قاچاق، قمار و شرط بندي و پولشويي در كشور 
رخ مي دهد نظام پرداخت بانك مركزي بايد وارد عمل شده 
و راهكاري بينديشد.رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر 
اينكه شفافيت در امور ارزي و ريالي كشور به شدت افزايش 
يافته است تصريح كرد: توسعه و ايجاد سامانه هاي متعدد 
بانك مركزي در حوزه هاي مختلف ارزي، ريالي، تسهيالت 
و... شفافيت حاصل از آن نتيجه تالش بخش فناوري بانك 
مركزي است. وي ادامه داد: كنترل ريال در راستاي مقابله 
با پولش��ويي از افتخارات بانك مركزي است كه اگر انجام 
نمي شد و سامانه هاي مرتبط توسعه نمي يافت تخلفات 
متع��دد در حوزه هاي مختلف انجام و به ضرر عموم مردم 
صورت مي گرفت و كنترل بازار ارز بسيار مشكل همراه بود.

همتي افزود: در سال گذشته و امسال همزماني انتظارات 
تورمي، ركود ناشي از كرونا و شوك ارزي تصميم گيري بانك 
مركزي در حوزه سياست پولي را بسيار سخت كرد اما بانك 
مركزي با اتخاذ تدابير مناسب در پرداخت تسهيالت كرونا 
و نيز حمايت از صنايع و جهش توليد عملكرد موفقي داشت.

يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي بانك مركزي در اين مقطع 
اين بود كه سياست انقباضي اتخاذ نكرد ولي انتظارات تورمي 
را نيز كنترل كرد. همتي اف��زود: اكنون انتظارات تورمي 
كنترل شده كه شاخص آن كنترل رشد پول است كه از 89 

درصد به 56 درصد رسيده است.
رييس كل بانك مركزي، با تاكيد بر اينكه هش��دارهاي 
الزم را در خصوص روند بازار سرمايه داده بود گفت: بانك 
مركزي در حد توان خود از بازار سرمايه حمايت كرده كه 
بخشي از تشديد رشد نقدينگي هم از آن سرچشمه گرفته 
است و حتي بانك مركزي در سياست هاي پولي خود به 
دليل برخي مالحظات ازجمله بازار سرمايه از افزايش نرخ 
سود پرهيز كرده است.بانك مركزي در تصميمات خود 
مجموعه اقتصاد كش��ور را در نظر گرفته و سياست هاي 

پولي خود را ب��ا مجموع مالحظات دنبال كرده اس��ت.
همتي با تاكيد بر اقدامات بانك مركزي در راستاي كنترل 
ناترازي بانك ها، ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح 
و مديريت موسسات پولي افزود: جلوگيري از ادامه بحران 
يك موفقيت محسوب مي شود.رييس كل بانك مركزي 
ادامه داد: ناترازي هاي سيستم بانكي مربوط به يك سال 
و دو س��ال نيست و سابقه چندين س��اله دارد و مقايسه 
وضعيت فعل��ي ترازنامه بانك ها با دو س��ال و نيم پيش 
بيانگر دستاوردهاي مهم بانك مركزي در اين خصوص 
است.شفاف س��ازي، موجب تخريب از سوي مخالفين 
شفاف سازي مي شود اما بانك مركزي پذيرفته است كه 
تخريب بشود ولي اقدام درست و اصولي در راستاي منافع 

كشور و مردم انجام شود.

    ۱۰ ميليارد  دالر ارز ترجيحي
از سوي ديگر، علي ربيعي، سخنگوي دولت در خصوص 
آخرين وضعيت آزادس��ازي منابع ارزي اي��ران در عراق و 
سازوكار آن گفت: اخيرا رييس كل بانك مركزي جلسات 
متعددي را با مقامات عراقي و بانك مركزي عراق برگزار كرده 
است و سازو كارهاي مناسب استفاده از منابع موجود كه 
دولت امريكا مانع برداشت اين منابع شده بود را در دستور كار 
قرار داده است و مقرر شده است اين منابع با توجه به مصارف 

و نيازهاي كشور مورد استفاده قرار گيرد.
با تالش هاي آقاي همتي 10 ميليارد دالر ارز ترجيحي 
توسط بانك مركزي تامين ش��د و براي شش ماهه اول 
سال آينده نيز 6 ميليارد دالر ارز ترجيحي در نظر گرفته 
شده است. كه يك و نيم ميليارد دالر آن براي بخش داروي 
وزارت و بهداش��ت است و چهار و نيم ميليارد دالر نيز به 
كاالهاي اساسي مانند روغن و نهاده هاي دامي اختصاص 
خواهد يافت. در خصوص ش��رايط تامين ارز روغن خام 
و دانه هاي روغني امسال نسبت به سال گذشته تفريبا 
تفاوتي نداشتيم و ميزان توليد كارخانه ها نسبت به سال 
گذشته حدود 5 الي 6 درصد اضافه شده است. انبارها هم 

پر است و در اين زمينه مشكلي نخواهد بود.
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آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران به شكل چمداني نيست

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به احتمال آزاد شدن بخش��ي از منابع ارزي بلوكه 
ش��ده ايران در كشورهايي نظير عراق و كره جنوبي 
گف��ت: اين روند به ش��كل حواله ب��وده و به صورت 

چمداني نيست.
مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي در رابطه با آزادن شدن منابع 
ارزي ايران و محل استفاده آن، اظهار كرد: بخشي از 
درآمده��اي ارزي دولت كه حاصل از صادرات نفت 
خام، گاز، برق و ميعانات بود، مس��دود است و طي 
ماه هاي اخير، رايزني هاي متعددي در اين حوزه با 

كشورهاي مورد نظر صورت گرفته است.
وي با اعالم اينكه عالئم مثبتي در راستاي آزادسازي 
بخش كوچكي از اين پول ها ديده مي ش��ود، گفت: 
ان شاءاهلل اين مبالغ آزاد شده و براي مصارف ارزي 
كش��ور صرف و هزينه شود.سه دسته اولويت با نياز 
باال توس��ط بانك مركزي مشخص ش��ده كه اين 
درآمدها صرف مواد اوليه، توليد و ماش��ين آالت و 
قطعات مي گردد.تا زماني كه اين مبلغ آزاد نشود و 
به مصارف ارزي كشور نرسد، نمي توان قضاوت كرد.

حواله ارزي توس��ط بانك مركزي بايد صادر شود و 
توسط بانك هايي كه دارايي ايران در آن بلوكه است، 
پرداخ��ت گردد.تا زماني كه اين كار عملي نش��ود، 
نمي توان درباره آن قضاوت كرد ولي در گفت وگوهاي 
ديپلماتيك عالئمي ديده مي شود كه توافقاتي براي 
پرداخت صورت گيرد. طغياني با بيان اينكه چنين 
مبالغي به ش��كل ارز و چمداني وارد كشور نخواهد 
ش��د، ادامه داد: توقيف كش��تي كره اي و سفر وزير 
خارجه عراق به ايران از جهت سياس��ي ارتباطي با 
هم ندارند.مساله كشتي به دليل آلودگي هاي زيست 
محيطي ب��ود و پرونده آن هنوز در جريان اس��ت و 
مباحث مربوط به جنگ در سوريه و عراق هم روشن 
است.همه رويدادها در حوزه اقتصادي و سياسي بر 
هم تاثيرگذارند و برآيند مسائل تاثير نهايي را دارند.

شوراي نگهبان درباره اليحه بودجه مساله رد يا قبول 
را ندارد و تنها ايرادات و ابهاماتي را مطرح مي كند و در 
خصوص اليحه بودجه 1400 همين گونه خواهد بود.

شوراي نگهبان ايرادات و ابهامات را به مجلس ارسال 
خواهد كرد و روز يكشنبه هفته آتي جلسه اي براي 
بررسي موضوعات مورد نظر كميسيون تلفيق براي 

رفع ايرادات و ابهامات خواهيم داشت.

سكه ۱۰.4 ميليون تومان شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

قيمت دالر عصر روز سه شنبه 19 اسفند 99 به 24600 
تومان رسيد و با اعالم هر اونس طال به قيمت 1697 دالر، 
مظنه مثقال 4 ميلي��ون و 403 هزار، هر گرم طالي 18 
عيار 1 ميليون و 16 هزار، سكه 10 ميليون و 440 هزار، 
طرح قديم 10 ميليون و 300 هزار، نيم سكه 6 ميليون و 
150 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 850 هزار، سكه گرمي 2 

ميليون و 250 هزار تومان معامله شد. 
در س��اعات صبح نيز قيمت دالر 24 هزار و 400 تومان، 
قيمت يورو 29 هزار و 150 تومان و درهم امارات 6 هزار و 
680 تومان اعالم شده است. قيمت طالي18عيار هرگرم 
يك ميليون و 8 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد10 ميليون و 400 هزار تومان وقيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 200 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 150 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 850 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان و هر مثقال 
طال 4 ميليون و 375 هزار تومان ارزش گذاري شده است.

    ادامه نوسان دالر در كانال ۲4 هزار توماني
هر دالر روز )سه شنبه( در صرافي هاي بانكي24 هزار و 
246 تومان معامله شد. نرخ هر يورو نيز به 28 هزار و 314 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو با افزايش577 توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )دوشنبه( به 
28 هزار و 314 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 23 هزار 
و 376 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز27 هزار و 753 تومان 
بود. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي23 
هزار و 851 تومان و قيمت فروش آن 24 هزار و 90 تومان 
اس��ت. عالوه بر اين، نرخ خريديورو در ب��ازار 28 هزار و 
201 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 483 تومان اعالم 
شد.براساس اين گزارش، در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته )دوشنبه(، هر يورو به قيمت29 هزار و 55 تومان 
و هر دالر 24 هزار و255 تومان به فروش رسيد. همچنين 
روز گذشته در سامانه سنا، حواله يورو به قيمت28 هزار 
و 427 تومان معامله و همچنين حواله دالر به قيمت22 
هزار و 744 تومان فروخته شد.وقوع تحوالت مثبت در 
 FATF عرصه سياست خارجي، افزايش احتمال پذيرش
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام و آزادسازي منابع 
ارزي ايران در كره جنوبي و عراق از جمله مهم ترين عوامل 
افت نرخ دالر در روزهاي اخير محسوب مي شود.قيمت 
طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با كاهش 
همراه شده است؛ سكه طي هفته هاي گذشته از كانال 
12 ميليوني عقب نشيني كرده و به كانال 11 ميليوني 
بازگشته است؛ از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و 
سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت 
ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 24 هزار و 422 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 
هزار و 939 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 29 هزار و 148 تومان و قيمت خريديورو نيز 
28 هزار و 571 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز 
چند بار تغيير مي كند.قيمت هر اونس طال با 0.3 درصد 
رشد به 1686 دالر و 86 سنت رسيد.در حالي كه كاهش 
سوددهي اوراق خزانه داري امريكا سبب شده تا قيمت طال 
پس از رسيدن به پايين ترين رقم 9 ماه اخير در جلسه قبل 
اندكي ترميم شود، قيمت طال امروز تا حدودي افزايش 
داشت.قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه 
آوريل با 0.4 درصد افزايش به 1684 دالر و 20 س��نت 
رسيد. جفري هالي تحليلگر بازار در موسسه اوآندا گفت: 
پس از كاهش 1.15 درصدي قيمت طال در جلسه قبل 
دالالن براي خريد طالي ارزان وارد عمل شده اند. ضمن 
اينكه سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا نيز كاهش يافته 
و اين مساله سبب رشد نسبي قيمت فلز زرد شده است.

به نظر مي رسد كه رشد قيمت طال در حدود 1700 دالر 
متوقف خواهد شد.سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت 
امريكا امروز اندكي كاهش داشت و سبب افزايش جذابيت 
بازار طال براي سرمايه گذاران شد.تقويت ادامه دار سود 
اوراق قرضه طي هفته هاي اخير سبب كاهش جذابيت 
بازار طال براي سرمايه گذاران ش��ده است. الچالن شاو 
تحليلگر بانك نشنال استراليا در اين باره گفت: در شرايط 
افزايش سود اوراق قرضه، ترميم رشد اقتصادي، سرعت 
گرفتن واكسيناسيون و خوش بيني بيشتر سرمايه گذاران 
نسبت به چشم انداز رشد، تقاضا براي سرمايه گذاري در 
بازارهاي امن كاهش مي يابد. ارايه بسته هاي محرك مالي 
در نقاط مختلف جهان با هدف مهار تبعات زيانبار اقتصادي 
بحران كرونا سبب شده تا نگراني ها از افزايش نرخ تورم باال 

برود و سرمايه ها به سمت اوراق قرضه سرازير شود.

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: هشدارهاي الزم را درباره بورس داده بوديم

همتي: ارزپاشي  نكرديم

نشانه هاي اميد در بهار جديد  بورس

افزايش حقوق دردي دوا نمي كند

گروه بورس|
بازارسرمايه روزهاي گذشته مسير جديدي راطي كرد. 
در روز سه شنبه دماسنج بازارسهام درحالي رشد كرد 
كه صعود قيمت در نمادهاي بزرگ بازار با كليت نمادها 
يعني سهام متوسط و كوچك همسو نبود. با اين حال 
توانست بازارسرمايه را خوب نشان دهد و در شرايطي 
كه دامنه نوس��ان نامتقارن عمال باعث نااميدي كامل 
س��رمايه گذاران خرد شده بود، موجي تازه از اميد را در 

ميان سرمايه گذاران حقيقي اين بازار به وجود آورد. 
اين ط��ور كه به نظر مي رس��د تدابير اخير مس��ووالن 
بازارسرمايه كمي كارساز شده و حمايت از سهامداران 
خرد به منظ��ور جلب نظر آنها براي نفروختن س��هام 
از طريق پرداخت س��ود تضمين ش��ده، در كنار ورود 
نقدينگي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله كه 
البته احتماال در اسفندماه از حدود 3 هزار ميليارد تومان 
فراتر نمي رود بر احتمال رشد قيمت ها در اين بازارمالي 
اضافه كرده است. دقيقا اين عامل توانسته بر خوش بيني 
نسبت به بهبود تقاضا براي روزهاي پاياني سال بيفزايد. 
در حال حاضر آمار و ارقام به ثبت رس��يده در بورس و 
فرابورس نش��ان مي دهد كه حقوقي هاي ب��ازار از روز 
يكشنبه تا روز سه شنبه نسبت به روزهاي قبل فعال تر 
شده اند و همين امر زمينه را براي تداوم حمايت از سهام 
موجود در بازار فراهم كرده است. اگرچه مشخص نيست 
كه اين حمايت به دستور انجام شده يا بر اساس ديدگاه 
خود آنها از وضعيت ارزندگي بازار به عمل آمده است. با 
اين حال هرچه باشد قدمي است رو به جلو كه بايد آن 
را به فال نيك گرفت تا در ش��رايط ضعف تقاضا بر توان 

خريداران در روند جاري بيفزايد.

    افزايش اميدها در بازارسرمايه
تنها چندروزي از مصوبه جديد س��ازمان بورس براي 
افزايش سقف سرمايه گذاري صندوق ها در بازارسهام 
مي گذرد. طبق اين مصوبه صندوق هاي با درآمد ثابت 
مي توانند تا 25درصد از منابع مالي خود را صرف خريد 
سهام كنند و اين كار را بايد از همين حاال شروع كنند 
و تا پايان سال دست كم 3درصد از منابع مالي خود را به 
سهام اختصاص دهند. به گفته كارشناسان اين موضوع 
مي تواند به تزريق نقدينگي به بازار س��هام منجر شود. 
برخي برآوردها نش��ان مي دهد درصورت اجراي اين 
مصوبه دس��ت كم 9هزار ميليارد تومان نقدينگي تازه 
به بورس تزريق خواهد شد. عامل ديگري كه مي تواند 
به رشد بورس كمك كند باز گذاشتن دست كارگزاران 
براي تس��ويه اعتبارهاي اعطايي به مشتريان در پايان 
سال است كه مي تواند به تقويت جريان نقدينگي در بازار 
سهام منجر شود. به باور كارشناسان اينكه شركت هاي 
كارگ��زاري ديگر مجبور نيس��تند حتم��ا اعتبار هاي 

پرداختي را تا پايان سال تسويه كنند و موجب مي شود 
دريافت كنندگان اعتبار، اين ريسك را بپذيرند كه سال 
را ب��دون نقد كردن دارايي هايش��ان در بورس به پايان 
برسانند به ماندگاري نقدينگي در بورس منجرخواهد 
شد. يك شركت مشاور سرمايه گذاري در تحليل داليل 
رش��د ش��اخص بورس در مبادالت روزهاي گذش��ته 
نوشت: اختياري كردن تسويه اعتبارات كارگزاري ها، 
افزايش نصاب صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
همچنين تصويب اليحه 1.9تريليون دالري حمايتي در 
اقتصاد امريكا، ديروز در بورس تهران باعث افزايش تقاضا 
در برخي نمادهاي بنيادي ش��د بنابراين دور از انتظار 
نيست اگر در روزهاي آينده بهبود تقاضا و ورود نقدينگي 

در نمادهاي بزرگ به وقوع بپيوندد.

    روند متعادل بازار
در ايام باقي مانده تا پايان سال

پيمان حدادي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگوي 
اخير خود به روند كنوني معامالت بورس اش��اره كرد و 
گفت: در روزهاي گذشته در بازار سهام شاهد كاهش 
ارزش معامالت بوديم كه اين موضوع نش��ات گرفته از 
چند عامل بود. ابتدا بايد پذيرفت كه با توجه به نزديك 
شدن روزهاي پاياني سال، ميزان ريسك پذيري در بازار 
كاهش پيدا كرده و ديگر شاهد وجود خريدار چنداني 
در بازار نيس��تيم. حدادي بيان داش��ت: افرادي كه به 
دنبال خروج از بازار بودند در نهايت با هر قيمتي از بازار 
خارج ش��دند، به همين دليل در قسمت فروش شاهد 
فروش هاي سنگيني در بازار نيستيم و صف هاي فروش 
ايجاد شده در چند روز گذشته به دليل نبود خريدار بوده 
است. همچنين كارگزاران اعالم كردند كه اجباري براي 
تسويه اعتبارات وجود ندارد؛ بنابراين افرادي كه اقدام 

به دريافت اعتبار كرده بودند اين ريسك را پذيرفتند كه 
با اعتبار، س��ال را به پايان برسانند، در نتيجه عدم الزام 
فروش سهام از اين گروه معامله گران باعث شد تا ارزش 

معامالت با كاهش همراه شود.
وي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر رونق بازار اوراق بدهي 
در دو هفته گذشته بيشتر بر بازار سهام سايه انداخت 
تا معامالت اين بازار چندان رونق نگيرد و بيشتر نگاه ها 
معطوف به سمت بازار اوراق بدهي شود. با توجه به وجود 
ثبات در عوامل بنيادي بازار مانند قيمت ارز و قيمت هاي 
جهاني، همچنين تصويب برخي از مصوبه هاي شوراي 
عالي بورس مانند خريد سهام توسط صندوق با درآمد 
ثابت و نيز حمايت از 4.5 ميليون س��هامدار كه داراي 
كمتر از ١٠ ميليون تومان س��رمايه در ب��ازار بودند تا 
حدودي باعث شد كه معامالت بازار از روز شنبه سمت 
و سوي رش��د را به خود بگيرد كه به نظر مي رسد اين 
روند در بازار ادامه دار باشد و همچنان امروز و فردا شاهد 
افزايش تقاضا در بازار باش��يم. سهامداران نبايد چنين 
تصوري داشته باشند كه با بازگشت رشد به معامالت 
بورس ش��اهد ايجاد صف هاي خريد در بازار باشيم، اما 
به طور حتم بازار از صف هاي ف��روش پر عرضه فاصله 

خواهد گرفت.
اين كارشناس بازارسرمايه روند معامالت بورس در چند 
روز پاياني سال را پيش بيني كرد و گفت: در هفته جاري 
و هفته آينده كه روزهاي پاياني سال هستند بازار روند 
متعادلي را در پيش مي گيرد و حجم معامالت با افزايش 
و كاهش چندان چشمگيري همراه نخواهد بود، بازار با 
نوسان مثبت كار خود را پايان مي دهد و پرونده معامالت 
بورس در سال ٩٩ بسته خواهد شد. بازار سرمايه كه ٢٧ 
اس��فند ماه به كار خود پايان مي دهد تا ١٠ روز متوالي 
تعطيل مي شود، ممكن است در اين مدت اخباري وارد 

اين بازار شود و قيمت ها در بازارهاي جهاني با تغيير و 
تحول زيادي همراه شود؛ بنابراين سهامداراني كه داراي 
سرمايه كمي در بازار هستند تمايل دارند تا بدون سهم 

سال را به پايان برسانند.

    تاثيرات رمز ارزها بر بازار سرمايه
وي به تاثير معامالت بيت كوين بر بازار سرمايه تاكيد و 
اظهار داشت: در چند هفته اخير موضوع بيت كوين يا 
رمز ارزها معامالت بورس را تحت تاثير قرار داد و باعث 
شد تا سهامداران از بازار سرمايه فاصله بگيرند و به سمت 
بازار رمز ارزها پيش بروند. به نظر مي رس��د در روزهاي 
آينده به دليل محدوديت هايي كه از سمت بانك مركزي 
براي اين بازار گذاشته شده، انتقال نقدينگي از سمت 
بازار سرمايه به س��مت رمز ارزها كاهش يابد؛ بنابراين 
ديگر عامل خاصي در بازار وجود ندارد كه به دنبال آن 
س��هامداران حقيقي بخواهند به سمت فروش سهام 
خود در بازار بروند. حدادي گفت: سهامداران حقيقي 
كه اكنون در بازار به دنبال فروش سهام هستند تجربه 
چنداني از اين بازار ندارند و جزو افرادي هستند كه در 
سقف هاي قيمتي خريد كردند و اكنون در حال فروش 
س��هام خود در كف هاي قيمتي هس��تند. سهامداران 
مي دانند سهام شان اكنون در بازار ارزنده است اما اقدام 
به فروش س��هام خود در بازار مي كنند با اين اميد كه 
دوباره با قيمت كمتر خريد كنند، در حالي كه در وضعيت 
فعلي چنين اقدامي اشتباه و هر لحظه ممكن است بازار 
به مدار صعودي بازگردد و شاهد افزايش قيمت سهام 

در بازار باشيم.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: براساس 
پيش بيني هاي انجام ش��ده به نظر مي رسد كه بورس 
از هفته دوم يا سوم فروردين ماه وارد فاز صعودي شود 
و ديگر نتوان به راحتي به س��هام ارزنده و بنيادي بازار 
دس��ت يافت، بنابراين بهتر است سهامداران در سهام 
ارزنده و بنيادي كه در مجامع مي توانند س��ود خوبي 
را تقسيم كنند حضور داشته باش��ند. اكنون تمايل و 
رونق معامالت بورس بيش��تر به سمت سهامي مانند 
پااليشي ها، معدني ها، فوالدي ها و پتروشيمي ها است 
كه مرتبط به قيمت هاي جهاني هستند، اما اگر تا پايان 
سال جاري اخبار مثبتي در زمينه FATF در بازار منتشر 
ش��ود س��هامي مانند بانكي و خودرويي با رونق همراه 
خواهند ش��د. حدادي افزود: با توجه به وضعيت حاكم 
شده در بازار احتمال افزايش قيمت سهام در بازار بسيار 
بيشتر از ريزش قيمت ها است و بهتر است سهامداراني 
كه در زيان هستند از تصميمات هيجاني در بازار براي 
جبران ضررهاي خود بپرهيزند. بهار بورس نزديك است 
و پيش بيني ما اين است كه شاخص بورس تا خرداد ماه 

به كانال يك ميليون و ٧٠٠ هزار واحد خواهد رسيد.

 اقتصاد ايران اين رويكرد فراموش شده است. در راهكار 
نخس��ت ما ش��اهد آن بوده ايم ك��ه دو رويكرد متفاوت 
به شكل همزمان اجرايي ش��ود. نخست بحث افزايش 
حقوق هاست. ما هر سال شاهد آن هستيم كه مجلس و 
دولت در سال 20 و 30 درصد به حقوق ها اضافه مي كنند 
تا بخشي از هزينه جبران شود اما در عمل نه تنها اين پول 

افزايش قيمت ها را جبران نمي كند كه حتي خودش به 
عاملي براي افزايش دوباره نقدينگي و تورم منجر مي شود. 
موضوع ديگري كه به ش��كل همزمان اجرايي مي شود 
دادن يارانه يا كمك دولتي است كه باز هم اين پول، در 
جريان تورم بي اثر مي ش��ود كه نمونه آن را در سال هاي 
اخير ديده اي��م و اگر اصالحات صورت نگيرد، تداوم اين 

حمايت ها نيز كارساز نخواهد بود. اگر ما بنا داريم كه اين 
مشكل را حل كنيم، افزايش حقوق گره اي از مشكالت باز 
نخواهد كرد، بلكه بايد تالش كرد با اصالحات ساختاري، 
مشكالتي كه باعث افزايش تورم شده را برطرف كنيم. 
براي اين موضوع نيز ما اولين كش��ور نيس��تيم.  تجربه 
بسياري از كشورها نشان مي دهد كه براي مدت طوالني 

تورم دورقمي داشته اند اما با استفاده از نظر كارشناسان 
و تجربيات علمي، اين تورم را مديريت كردند و ما نيز بايد 
همين مسير را طي كنيم تا ديگر هر سال نياز به افزايش 
حقوق و موج جديد رشد نقدينگي نباشد تا زماني كه لزوم 
اين اصالحات حس نشود، همواره داستان هايي كه بر سر 

حقوق و دستمزد داشته ايم ادامه خواهد داشت.

روند ادامه دار خروج حقيقي ها از بازارسرمايه
رشد شاخص

سهامداران را دلگرم نكرد
براساس معامالت روز گذشته بيش از هفت ميليارد و 
960 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
89 هزار و 560 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با 292 واحد افزايش به 432 
هزار و 343 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 190 
واحد رشد به 282 هزار و 230 واحد رسيدند. شاخص 
بازار اول هشت هزار و 829 واحد و شاخص بازار دوم 
16 هزار و 210 واحد افزايش داش��تند. حقوقي ها در 
اي��ن روز حدود 710ميليارد تومان وارد بازار س��هام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد 6هزار و 200ميليارد 
تومان بود، اش��خاص حقوقي 25درصد يعني هزار و 
530ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
12درصد از كل معامالت ش��د. همچنين بيشترين 
تزريق پول به بازارس��رمايه در س��ه گروه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »اس��تخراج كانه هاي فلزي« 
و »فلزات اساس��ي« رقم خ��ورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »مواد و محص��والت دارويي« و 
»رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن« به نفع حقيقي ها 
تمام ش��د. آخرين قيمت 63ماد حداقل يك درصد 
نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 499نماد 
با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد »پااليش نفت 
اصفه��ان« با يك هزار و 239 واح��د، »فوالد مباركه 
اصفهان« با 929 واحد، »پااليش نفت بندرعباس« 
با 751 واحد، »پااليش نفت ته��ران« با 574 واحد، 
»پتروشيمي نوري« با 562 واحد، »صنايع پتروشيمي 
خليج ف��ارس« با 425 واح��د و »مبين انرژي خليج 
فارس« با 425 واحد، »بانك پاسارگاد« با 421 واحد، 
»پتروشيمي پارسبا 390 واحد و »پتروشيمي جم« 
با 387 واحد تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

نماد »كشتيراني جمهوري اس��المي ايران« با 154 
واحد، »بانك پارسيان« با 115 واحد، »فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش« با 94 واحد، »سرمايه گذاري 
توس��عه ملي« با 70 واحد، »باما« با 56 واحد، »نفت 
بهران« ب��ا 56 واحد، »گ��روه بهمن« ب��ا 39 واحد، 
»پارس خودرو« با 39 واحد و »خدمات انفورماتيك« 
با 33 واحد تاثير منفي بر ش��اخص گذاشتند. بر پايه 
اين گزارش، روز س��ه ش��نبه نماد »فرآوري معدني 
اپال كاني پارس«، »گروه دارويي بركت«، »پااليش 
نفت اصفهان«، »پتروشيمي بوعلي سينا«، »سايپا«، 
»شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« و »ايران 
خودرو« در گروه نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند. 
گروه فرآورده نفتي هم در معامالت ديروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه 651 
ميليون و 667 هزار برگه سهم به ارزش 9 هزار و 794 

ميليارد ريال داد و ستد شد.

    افزايش ارزش سهام عدالت
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز دوشنبه يعني 
18اسفندماه 1.2درصد معادل با 128هزار تومان 
افزايش يافت.بر اين اس��اس ارزش سبد 532هزار 
توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب 
ب��ه 11ميليون و 54ه��زار توم��ان و 20ميليون و 
820هزار تومان رسيد. ارزش 60درصد قابل فروش 
سبد 532هزار توماني سهام عدالت به 6ميليون و 

632هزار تومان رسيده است.

مدير روابط عمومي سازمان 
بورس تغييركرد

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در حكمي س��ارا علياري را به عنوان مدير روابط 
عمومي و امور بين الملل سازمان منصوب كرد. همچنين 
س��ياوش وكيلي، مدير س��ابق روابط عموم��ي و امور 
بين الملل به عنوان مشاور رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور روابط عمومي منصوب شد. در كنار تغيير 
مدير روابط عمومي اين سازمان، محمدحسن ابراهيمي 
سروعليا معاون سابق نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار به سمت معاونت نظارت بر نهادهاي 
مالي، محمدرضا معتمد، معاون سابق نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار به س��مت رييس 
كميته ريسك، محسن خدابخش مدير سابق نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس به عنوان سرپرست معاونت 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
و ميثم فدايي واحد به سمت نظارت بر نهاد هاي مالي 
منصوب شدند. همچنين راضيه صباغيان، مدير سابق 
نظارت بر نهاد هاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان مشاور رييس سازمان بورس در امور نظارت بر 

نهاد هاي مالي منصوب شد.

ادامه از صفحه اول
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محمدرضا اقتدار، مدير برنامه ريزي و كنترل طرح ها: برنامه ريزي 
و كنترل طرح ها عبارت است از برنامه ريزي و كنترل برنامه هاي 
زماني و بودجه اي سبد طرح و پروژه )پرتفوليو( فازهاي توسعه 
س�ازمان در س�طوح كالن و عملياتي كه با تعامل موثر با اركان 
س�ازمان و ساير ذينفعان پروژه و براس�اس طرح جامع توسعه 
س�ازمان صورت مي گيرد و همچنين در سطح عملياتي نيز از 
طريق ايجاد ساختار و نظام مناسب و يكپارچه در سطح سازمان 
با برنامه ريزي و كنترل پروژه دقي�ق، از اجراي صحيح طرح ها 
و پروژه ها در چارچ�وب برنامه هاي زماني، بودجه اي و كيفيتي 
اطمينان حاصل مي نمايد. از اين رو با مدير برنامه ريزي و كنترل 

طرح هاي شركت فوالدخوزستان به گفت وگو نشستيم.

    لطفا خودتان را معرفي و براي مخاطبان ما از ميزان سوابق 
شغلي  و پست سازماني خود توضيح مختصري بفرماييد.

اينجانب محمدرضا اقتدار هستم. از س��ال 1379 با مدرك كارشناسي 
ارشد مهندسي صنايع، خدمت خود را از دفتر برنامه ريزي و كنترل نت 
فوالدسازي شروع كردم و پس از 17سا ل  تالش در سطوح و شاخه هاي 
مختلف برنامه ريزي در معاونت بهره برداري و كسب تجارب و شناخت 
الزم از محدوديت ها و نيازهاي واقعي فرآيند توليد، با صالحديد مديريت 
عالي سازمان و براي كمك به فرآيند تدوين و برنامه ريزي اصولي فاز چهارم 
توسعه شركت فوالدخوزستان متناسب با شرايط سايت و با اولويت رفع 
نيازها و كمبودهاي ظرفيتي جهت پايداري توليد، به مجموعه معاونت 
برنامه ريزي و توسعه پيوس��تم و حدود 3 سال است كه در جايگاه مدير 

برنامه ريزي و كنترل طرح ها مشغول به خدمت هستم.
    لطفا توضيح مختصري درباره عملكرد واحد بفرماييد.

در اواسط سال 1396 كه با مراحل نهايي و جمع بندي مطالعات طرح جامع 
توس��عه در بخش هاي فوالدسازي، احيا و مواد اوليه به وسيله مشاورين 
خارجي HWC، Kobe Steel، و Outotec همزمان شده بود، اينجانب 
با كمك چهار تن از نيروهاي كارشناس مشاور و با كمك ساير اركان تيم 
معاونت برنامه ريزي و توسعه توانستيم برنامه كالن فاز چهارم توسعه گروه 
فوالد خوزس��تان و شبكه پيش نيازي طرح ها و پروژه هاي مختلف آن را 
جهت رسيدن به ظرفيت شش ميليون تن توليد پايدار در طول زنجيره 
ارزش فوالد از معدن تا نورد با سرمايه گذاري حدود 2 ميليارد يورويي و 
براساس طرح جامع فاز چهارم توسعه ظرفيت و زيست محيطي تدوين 
كنيم و با برنامه ريزي مستمر عملياتي ساليانه، پورتفوليو توسعه اي، يا سبد 
طرح ه��ا و پروژه هاي مربوطه را در قالب طرح هاي اصلي پايداري توليد، 
بهينه س��ازي، افزايش ظرفيت، عمومي و پشتيباني )زيست محيطي، 
ساختماني و مسووليت هاي اجتماعي( و پروژه هاي مربوط به هر طرح را 
به لحاظ پيشرفت فيزيكي و بودجه اي با كمك مشاورين نظارت كارگاهي 
و در كنار مديران پروژه، با استفاده از سيستم PMIS مورد پايش قرار دهيم. 
در اين سيستم كليه مستندات، س��وابق، برنامه هاي زمانبندي و درس 
آموخته هاي تمام پروژه ها از فرآيند آغازين تا اختتام پروژه و در حوزه هاي 
دانشي مختلف مديريت پروژه ثبت مي گردد و همچنين با به روزآوري 
درصدهاي پيشرفت فعاليت هاي زمانبندي شده پروژه ها، مطابق گزارشات 
تاييدشده مشاور نظارت كارگاهي و مدير پروژه، گزارش پيشرفت برنامه اي 
و واقعي پروژه ها به روزآوري و بر اساس آن گزارشات مديريتي پيشرفت 
كل س��بد طرح ها و پروژه ها به صورت دوره اي تهيه و گزارش مي شود. از 
قابليت هاي ديگر اين سيستم، كنترل مطالبات پيمانكاران پروژه و اطمينان 
از تخصيص مالي و برقراري جريان نقدي پروژه ها، متناسب با پيشرفت آنها 
است. سيستم PMIS كه با بهره گيري از دانش و تجارب موجود در اين 
مجموعه و براساس مفاهيم و ساختار استاندارد PM_BOK و تلفيق آن 
با نرم افزار تخصصي و تحت شبكه كنترل پروژه سازمانيEPM و با كمك 
تيم قوي برنامه نويسي IT ايجاد گرديده است، قابليت رقابت با سيستم هاي 
PMIS موجود در بازار را دارد و ان ش��اء اهلل با توس��عه هاي آتي و تكميل 
زيرساخت هاي مورد نياز آن در شركت هاي تابعه، قابليت كنترل همزمان 
كليه طرح ها و پروژه ها در سطح هلدينگ فوالد خوزستان را خواهد داشت.
    وجود واحد برنامه ريزي و كنترل طرح ها در شركت هاي صنعتي 

از جمله فوالد خوزستان از چه درجه اهميتي برخوردار است؟
با توجه به اينكه برنامه ريزي و اقدام در جهت توسعه ظرفيت ها، محصوالت، 
تكنولوژي ها و قابليت هاي يك سازمان به خصوص سازماني كه در كالس 
جهاني فعاليت مي كند، رمز ماندگاري و بقاي آن سازمان در گردونه رقابت 
است و همچنين عامل بس��يار مهمي در حفظ و توسعه سهم سازمان از 
بازارهاي موجود و نيز ورود به بازارهاي جديد است، لذا برنامه ريزي يك طرح 
جامع توسعه و نيز برنامه ريزي عملياتي يك پورتفوليو توسعه اي متناسب با 
آن و متعاقب آن داشتن يك نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه اي قوي براي 
محافظت از سرمايه گذاري هاي انجام شده در سطح سازمان و اطمينان از به 
ثمر رسيدن به موقع آنها و دستيابي به نتايج مورد انتظار پروژه ها، براي هر 
سازماني و به خصوص سازمان هاي بزرگي مانند گروه معظم فوالد خوزستان 

كه به صورت هلدينگي مديريت مي شوند، بسيار ضروري و حياتي است.

چه اقدامات شاخص ديگري در اين واحد انجام شده است؟ 
عالوه بر اقداماتي كه توضيح داده شد، اقدامات شاخص ديگري به اين 
ش��رح صورت گرفته است:  جمع آوري و مدون كردن مسير توسعه اي 
طي شده شركت در سه فاز توسعه قبلي كه مسير خود را از سال 75 آغاز 
كرده بود و ظرفيت اوليه شركت كه براي توليد 1.5 ميليون تن شمش 
در س��ال طراحي شده بود را تا انتهاي سال 95 يعني بعد از 20 سال، با 
يك سرمايه گذاري حدود 650 ميليون يورويي، به ظرفيت 3.7 ميليون 
تن رس��انده بود. اين افزايش ظرفيت حدود 2.5 برابري نتيجه اهتمام 
مديريت عالي اين شركت به امر توسعه از بدو شكل گيري در ادوار مختلف 
بوده و همچنين نتيجه زحمات و تالش همكاران قبلي و كنوني ما در 
معاونت برنامه ريزي و توسعه و نيز همكاري ها و همسويي هاي ايجادشده 
در س��طح معاونت هاي مختلف ش��ركت و به خصوص همكاران ما در 
معاونت بهره برداري است كه حقيقتا همكاري تنگاتنگ آنها با تيم پروژه، 
اجراي پروژه ها در كنار نگهداشت توليد را همواره ممكن ساخته است.

گراف روند توس�عه شركت فوالد خوزس�تان طي دوره هاي 
گذشته و آتي به شرح زير است: 

    مشاركت در تدوين و جاري سازي استاندارد مديريت طرح و پروژه 
شركت فوالد خوزستان كه هم راستا فرآيندهاي اصلي اشاره شده 
در استاندارد )PM_BOK ويرايش 6-2017( و براساس تجارب 
مختلف پروژه هاي موفق و شكست خورده در سطح بين المللي و با 
لحاظ كليه فرآيندها و عوامل موفقيت آنها در قالب 5 گروه فرآيندي 
كه مش��تمل بر ۴9 فرآيند و 10 حوزه دانشي است تهيه و توسعه 
داده شده است، تهيه شده و البته با توجه به اينكه عمده پروژه هاي 
 Green Field تعريف شده در س��طح شركت فوالد خوزس��تان
نيس��تند و لزوما در كنار توليد و با لح��اظ محدوديت هاي مكاني و 
معارضين زيرسطحي و رو سطحي مختلف انجام مي شوند و لذا در 
حوزه هاي دانشي ذينفعان و ارتباطات پروژه در استاندارد مديريت 
طرح و پروژه شركت فوالد خوزستان KSP: 10.02 تمركز ويژه اي 
صورت گرفته اس��ت و متعاقب آن فرم ها و روال هاي داخلي مورد 
نياز آنها جهت جاري س��ازي موثر اين بخش از اس��تاندارد، توسعه 

داده شده اند.
    تدوين و جاري س��ازي اس��تاندارد در زمينه نحوه مستندسازي 
نقش��ه ها و مدارك مهندس��ي و س��اير مس��تندات پروژه از قبيل 
 Final دس��تورالعمل هاي بهره برداري و ن��ت آن در قال��ب ارايه
Book پروژه جهت بسته شدن و تحويل قطعي پروژه )استاندارد

 )11.02 :KSP
     تدوي��ن اس��تاندارد نظ��ام برنامه ريزي و كنترل ط��رح و پروژه 

 )12.02 :KSPاستاندارد(
    تهيه و توسعه انواع گزارشات مديريتي و دوره اي جهت ذينفعان 

مختلف پروژه
     ش�رايط تحريم و كرونا چه فش�اري را بر واحد برنامه ريزي و 

كنترل طرح ها تحميل نموده است؟
شرايط تحريم هاي ظالمانه و پاندمي كرونا عوامل تاثيرگذاري هستند 
كه شرايط كليه كسب و كارها را با مشكل مواجه كرده اند، ولي هيچ كدام 
از اين عوامل نتوانس��ته اس��ت در مقابل اراده فوالد مردان شركت فوالد 
خوزستان خللي وارد كند و در تمام زمينه ها به لطف خدا مسير پيشرفت 
در اين شركت با جديت و با تدابير الزم دنبال شده است، در زمينه پروژه ها 
نيز همين ديدگاه حاكم است و يكي از بارزترين خروجي هاي اين ديدگاه، 
اجرايي شدن و پيشرفت كار بزرگ ترين پروژه مگامدول آهن اسفنجي 
)زمزم 3( در ايران است كه با جذب منابع فاينانس خارجي در سخت ترين 
شرايط تحريم هاي ظالمانه صورت گرفته است و نيز فعال بودن بيش از 57 
پروژه بزرگ و كوچك ديگر در سطح شركت و نيز اتمام حدود 59 پروژه 

در طول سال هاي اخير بوده است.
     چه عواملي در تسريع عملكرد اين واحد تاثير دارد؟

همان طوركه در خصوص استانداردها، سيس��تم ها، روال ها، برنامه ها و 
زيرساخت هاي ايجادشده در اين مدت كوتاه و با كمك تعداد محدودي 
از نيروهاي كارش��ناس مشاور در اختيار بنده و البته با كمك و همكاري 
تمامي واحدها و عوامل مرتبط اش��اره شد، خوشبختانه در حال حاضر 
بستر بسيار مناسبي در خصوص برنامه ريزي و كنترل طرح ها و پروژه ها نه 

تنها در سطح شركت بلكه در سطح هلدينگ و واحدهاي تابعه وجود دارد 
ولي همان طوركه در نمودار روند فازهاي توسعه نيز مشهود است، ارزش 
پروژه هاي تعريف ش��ده در فاز چهارم توسعه به تنهايي بيش از سه برابر 
مجموع سه فاز قبلي خود است و مطمئنا جهت كنترل موثر اين حجم از 
پروژه ها نياز به ايجاد يك ساختار قوي كارفرمايي كنترل پروژه و متمركز 
در سطح شركت و واحدهاي تابعه اس��ت و به  نظر بنده اين اقدام مهم و 
موثر كه در ش��ركت هاي بزرگي مانند فوالد مباركه، پتروشيمي، نفت و 
شركت هاي تابعه وزارت نيرو نيز به درستي به آن پرداخته شده و در جهت 
 PMO توسعه ساختارهاي مديريت پروژه اي و استقرار سطح مناسبي از

در سازمان هاي خود اقدام كرده اند، بسيار ضروري مي باشد.
    از واحده�اي مرتبط با برنامه ري�زي و كنترل طرح ها چه 

انتظاري داريد؟
واحد برنامه ريزي و كنترل طرح ها به واسطه اهميتي كه اجراي طرح ها 
و پروژه ها و گزارش��ات پيش��رفت فيزيكي و مالي آنها دارند و به واسطه 
بانك ه��اي اطالعاتي و زير س��اخت هاي خوبي كه در اي��ن واحد ايجاد 
شده اس��ت، ارتباطات كاري زيادي با واحدهاي مختلف درون سازماني 
و برون سازماني دارد و گزارش��ات مديريتي، دوره اي و موردي مختلفي 
را به واحدهاي باالدست درون سازماني و برون سازماني ارايه مي نمايد و 
همچنين گزارشات مختلفي را از پيشرفت فيزيكي و وضعيت مالي پروژه ها 
از قبيل مبالغ پرداختي و صورت وضعيت هاي ثبت شده تك تك پيمانكاران 
پروژه، از سيستم هاي مختلف شركت استخراج كرده و جهت واحدهاي 
حس��ابداري و مالي شركت و ساير ذينفعان پروژه به صورت دوره اي و در 
قالب روال هاي اداري ارس��ال مي نمايد. عالوه بر اين موارد هماهنگي و 
تبادل اطالعات با ساير واحدهاي برنامه ريزي در سطح شركت از جمله 
مديريت برنامه ريزي استراتژيك، مديريت برنامه ريزي توليد، مديريت فني 
و برنامه ريزي نت و مديريت برنامه ريزي خريد نيز از كانال هاي ارتباطي 
ديگر ما هستند كه تقويت و تسهيل اين ارتباطات به صورت متقابل جهت 
ايجاد هم راستايي بيشتر در سطوح مختلف برنامه ريزي از سطح برنامه ريزي 
استراتژيك تا سطوح برنامه ريزي عملياتي در حوزه هاي مختلف تخصصي، 

بسيار ضروري و مهم است.
    اگر نكته خاص ديگري به نظرتان مي رسد، بيان بفرماييد؟

شايد ذكر اين نكته خالي از فايده نباشد و اهميت ارتباط و هم راستايي 
سطح برنامه ريزي استراتژيك و سطح برنامه ريزي عملياتي در حوزه هاي 
تخصصي مختلف و به خصوص در حوزه برنامه ريزي و كنترل طرح ها را 
بهتر نشان بدهد و آن توجه به نكته ظريف و سختي كاري است كه در 
برنامه ريزي عملياتي به نسبت برنامه ريزي در سطح استراتژيك وجود 
دارد و آن برنامه ريزي فعاليت ها و اقدامات مورد نياز، متناسب با واقعيات 
و مشكالت روزمره سايتي و كف كارگاهي و هدايت روزانه آنها به سمت 
تحقق برنامه ها و اهداف بلندمدت و استراتژيك سازمان است. به طور 
مثال ممكن اس��ت جهت انجام بعضي از فعاليت ها مانند فعاليت هاي 
تعميراتي در كنار توليد مجبور به هماهنگي و به روزآوري روزانه برنامه 
عملياتي توليد و تعميرات باشيم تا با كمترين توقفات توليدي )برنامه اي 
و اضطراري( و كمترين افت توليد، بيش��ترين فعاليت هاي تعميراتي 
بهينه و موردنياز تجهيزات را انجام دهيم، يعني ممكن است در جايي 
يك فعاليت تعميراتي پيش بيني نشده مثال نشتي پنل هاي درپوش 
كوره در كارگاه ذوب فوالدسازي به وجود آيد كه اگر توقف الزم جهت 
رفع نشتي، يا تعويض درپوش را ندهيم باعث ايجاد توقفات و خسارات 
بيشتري به كوره شود، لذا در اين مرحله اصالح برنامه عملياتي روزانه به 
صورت حساب شده نه تنها الزم است بلكه يك كار حرفه اي و ضروري 
اس��ت و در نهايت باعث مي شود مجموع توقفات برنامه اي و اضطراري 
كوره كاهش پيدا كند و ب��ه اهداف بلندمدت و ركوردهاي جديدي در 
توليد ماهيانه و ساليانه دست پيدا كنيم، لذا در اين گونه موارد اگر برنامه 
را اصالح نكنيم، به رغم داشتن يك برنامه به ظاهر موجه ولي در عمل 
ناكارآمد، عمال باعث به هم ريختگي و ايجاد بي برنامگي در سايت شده ايم. 
با توجه به اين توضيحات مي توان گفت به روزآوري برنامه ها در شرايط 
عملياتي به خودي خود يك الزام و يك اقدام حرفه اي است كه بسته به 
نوع عمليات و پيچيدگي آن، فواصل زماني بازنگري برنامه ها به صورت 
حساب شده تعيين مي گردد كه مي تواند در بازه هاي روزانه، هفتگي، 
ماهيانه، شش ماهه و يا حداكثر ساليانه باشد و با رابطه متقابلي كه بين 
برنامه هاي اس��تراتژيك و برنامه هاي عملياتي وجود دارد، با اين اقدام، 
مسير دستيابي به اهداف اس��تراتژيك سازمان روشن تر شده و زمينه 
الزم و بهتري براي تصميم گيري و تعيين اقدامات اصالحي مناس��ب 
در سطح كالن سازمان براي رسيدن به چشم انداز و اهداف استراتژيك 
سازمان فراهم مي گردد. مدير برنامه ريزي و كنترل طرح ها در انتهاي 
اين مصاحبه از مديرعامل، معاونين، مديران و ساير همكاران خود كه 
اين مجموعه را در انجام صحيح وظايف خود، راهنمايي و ياري نموده اند 
و همچنين از واحد روابط عمومي كه فرصت ارتباط باكاركنان در شركت 
فوالد خوزستان و مخاطبين رسانه اي خود را براي اين واحد فراهم نموده 

تشكر و قدرداني نمودند.

برنامه ريزي و اقدام، رمز ماندگاري و توسعه هر سازمان است

احمد رويايي، مديرعامل شركت چندوجهي فوالد لجستيك: براساس 
سند چش��م انداز 20 س��اله و تا افق 1۴0۴ بايد سهم حمل  و  نقل ريلي 
برون ش��هري از مجموع جابه جايي كاال از 10درصد فعلي به 30 درصد 
برسد. مطابق با آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي، ساالنه در كشور حدود 
500 ميليون تن بار جابه جا مي شود كه اين مقدار در حالت غيررسمي 
)بدون بارنامه( تا 550 ميليون تن نيز تخمين زده مي شود. يكي از داليل 
عدم استقبال از حمل ريلي، سرعت پايين اين نوع حمل و نقل است. در 
حال حاضر سرعت تجاري بار در كشور 6 كيلومتر بر ساعت است و تنها 

راه حل اين معضل افزايش سرعت انتقال بار خواهد بود.
براي افزايش سهم حمل و نقل ريلي بايد پروسه واگذاري و اجاره واگن ها 
بسيار شفاف و همچنين سريع و بدون بروكراسي صورت گرفته و تعداد 
واگن ها نيز اضافه ش��ود. اين مهم درحالي از سوي فعاالن حمل و نقل 
مطرح مي شود كه مس��ووالن راه آهن، افزايش سهم حمل و نقل ريلي 
در سطح كشور را منوط به تغيير الگوي مصرف در ترابري مي دانند. لذا 
شاهد آن هستيم كه راه آهن با تثبيت تعرفه دسترسي، سعي در رقابتي 
كردن آن با بخش جاده داشته تا با ايجاد سودآوري، بسترهاي الزم براي 
ترغيب شركت هاي ترابري را فراهم سازد. از جمله مهم ترين عواملي كه 
مي تواند به افزايش سهم حمل ريلي از كل حمل و نقل كشور كمك كند 

مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
    نوسازي خطوط ريلي

    ارايه تسهيالت و كمك هاي يارانه اي
    تعيين نقاط بارگيري و تخليه در بخش مواد معدني به  ويژه  سنگ آهن

    افزايش ظرفيت شبكه از طريق دو خطه كردن و گشايش ايستگاه ها 
از طرف راه آهن

    كاهش دوره گردش واگن  ها از طريق هماهنگي سه بخش بارگيري، 
حمل و تخليه واگن ها

فوالد خوزستان در زمره بزرگ ترين شركت هاي فوالدسازي كشور مطرح 
بوده و صادرات اين شركت به 10 تا 15 كشور جهان انجام مي شود. اين 
شركت در سال 1398، حدود 3 ميليون و 800 هزار تن شمش و اسلب 
توليد كرد. شركت فوالد خوزستان براي سال 1399، توليد 3 ميليون و 
800 هزار تن را پيش بيني كرده است كه براي توليد اين ميزان محصول 
فوالدي به 7 ميليون تن مواد اوليه )كنسانتره( نياز دارد. به چالش حمل 
اين ميزان مواد اوليه بايد حمل 2 ميليون تن محصول صادراتي و توزيع 

يك ميليون و 800 هزار تن در داخل كشور را نيز افزود.
خط قرمز شركت هاي فوالدي، تامين مواد اوليه است كه مقوله حمل 
و نقل نقشي جدي را در اين عرصه ايفا مي كند. در همين راستا شركت 
فوالد خوزستان اين بخش را مورد توجه قرار داده و از مجموعه هايي براي 
بهره گيري از پتانسيل هاي حمل و نقل در بخش هاي جاده، ريل و دريا 
كمك گرفته است. در گذشته شركت باربري جاده اي گنجينه پرديس 
حمل 70 تا 75درصد از مواد اوليه ش��ركت فوالد خوزستان را برعهده 
داشت. شركت فوالد خوزس��تان براي بهره گيري از مزيت هاي حمل 
ريلي بيش از 50درصد سهام شركت فوالد ريل جنوب را خريداري كرد 
كه وظيفه حمل و نق��ل ريلي را از 2 معدن چغارت و چادرملو به صورت 
انحصاري برعهده داش��ت. همچنين بخش��ي از محصوالت صادراتي 
شركت فوالد خوزس��تان را از كارخانه اين مجموعه به بندر امام حمل 
مي كرد. اسكله اختصاصي فوالد خوزستان در بندر امام خميني و شركت 
لكوموتيو ريل اروند نيز جزو شركت هاي زيرمجموعه فوالد خوزستان 
بودند. در س��ال 1397 مديريت فوالد خوزس��تان تصميم به ادغام اين 
شركت ها گرفت و بعد از طي مراحل حقوقي شركت چند وجهي فوالد 
لجستيك از مهر ماه سال 1398 به عنوان متولي كامل حمل و نقل فوالد 
خوزستان در حوزه تامين مواد اوليه و صادرات شكل گرفت. اين شركت با 
اولويت ناوگان ملكي در حوزه هاي جاده اي و ريلي وظيفه حمل را برعهده 

دارد و در صورت نياز از ناوگان بخش خصوصي هم كمك مي گيرد. اين 
شركت در بخش حمل و نقل دريايي نيز از خدمات حمل و نقل سازمان 

كشتيراني ج.ا.ا كمك مي گيرد.
شركت فوالد لجستيك داراي 1700 واگن لبه بلند )فله بر(، 201 واگن 
لبه كوتاه به صورت ملكي است. گرايش شركت فوالد خوزستان پس از رخ 
دادن موضوع اعتصاب رانندگان، به استفاده از حمل و نقل ريلي بيشتر شد. 
در آن زمان از 3 شركت حمل و نقل ريلي كشور دعوت به همكاري شد كه 
اين مساله جهش قابل توجهي را در حوزه حمل ريلي اين شركت ايجاد 
كرد. عملكرد حمل ريلي شركت در سال 1397 در حدود 2 ميليون و 500 
هزار تن بود. گفتني است در حال حاضر تقاضاي حمل موجود در بخش 
ريلي به 3 ميليون و 500 هزار تن مي رسد. يكي از مهم ترين چالش هاي 
حمل ريلي اين است كه در اين حوزه يارانه اي وجود ندارد در حالي كه در 

زمينه حمل جاده اي، يارانه به سوخت و جاده پرداخت مي شود.
مهم ترين عامل بازدارنده در حمل ريلي گلوگاه منطقه لرستان است. سال 
گذشته تقاضاي حمل بار در مسير ريلي لرستان 8 ميليون تن بوده است. 
در حالي ظرفيت محقق شده حدود 3 ميليون تن بوده و 5 ميليون تن 
باقيمانده به دليل عدم وجود زيرساخت ريلي مناسب در گلوگاه لرستان 
محقق نمي ش��ود. اين مسير به  صورت يك خطه بوده و پاسخگوي نياز 
حمل بار نيست. در ضمن فراز و نشيب اين مسير، سرعت سير را كاهش 

و استهالك ناوگان را باال مي برد و ظرفيت حمل بار را كاهش مي دهد.
 

نوسانات بازار ارز، چالش خريد قطعات يدكي
ظرفيت كل حمل و نقل باري در كش��ور ساالنه 500 ميليون تن است 
كه حمل ريلي قادر به انجام 10 تا 12درصد آن است. در سال گذشته و 
سال جاري شرايط مناسبي به لحاظ تامين و خريد قطعات يدكي جهت 
تعميرات واگن ها وجود نداشته است. با توجه به نوسانات ارزي و تاثير آن 
بر مواد اوليه آلياژي و همچنين به صورت زنجيره وار در ساخت و بهاي تمام 
شده قطعات، شرايط سختي را براي خريد ايجاد كرده است. كليه اعضاي 
هيات مديره و مديران ارشد شركت نهايت تالش خود را در جهت اخذ 
بهترين تصميم انجام دادند تا خريدي به صرفه و صالح شركت، با كيفيت 
مطلوب و قيمتي منطقي انجام دهند. در اين ميان شيوع كرونا و رعايت 
فاصله اجتماعي، كاهش ساعات كاري و حضور نيمي از افراد در كارگاه ها 
و شركت هاي توليدي و همچنين تعميراتي تعميرگاه هاي واگن هاي اين 
شركت فشار س��نگيني را به شركت اعمال كرد كه با مديريت مطلوب 
مديران مجموعه و همكاري ساير پرسنل اين مهم به سرانجام رسيد و تا 

حدودي از بحران ها گذر كرديم.
س��االنه حدود 5 ميليون تن حمل جاده اي توسط شركت با همكاري 
حدود 27 هزار كاميون دار و 30 دستگاه كاميون ملكي انجام مي شود؛ 
در حالي كه با دارا بودن حدود 1900 واگن ملكي و 3000 واگن همكار 
قادر به حمل 3 ميليون تن به روش ريلي نيستيم. با توجه به اينكه سرعت 
سير واگن هاي باري ثابت است، فقط با برنامه ريزي مي توان حمل ريلي 

بار را ساماندهي كرد. شركت فوالد لجستيك در سال گذشته توانست با 
همكاري با راه آهن ج.ا.ا براي اولين مرتبه حمل بار را به صورت با برنامه 
انجام دهد كه اين مساله موجب شد تا تناژ حمل شركت با تعداد ثابت 

واگن در حدود 200 هزار تن افزايش يابد. 

لزوم سياستگذاري براي كاهش هزينه ها
انتظار صاحبان بار و صنايع از بخش ريلي اين است كه هزينه هاي آن 20 
تا 30درصد كمتر از بخش جاده اي باشد. اين مزيت در حال حاضر وجود 
ندارد. حمل ريلي براي فوالد خوزستان حدود 30درصد گران تر از جاده اي 
تمام مي شود، زيرا هزينه تخليه و بارگيري حمل جاده اي تقريبا رايگان 
است، ولي فرآيند تخليه و بارگيري در حمل ريلي مشمول هزينه مي شود. 
اين عدد در نرخ حق دسترس��ي از شبكه ريلي محاسبه و به هزينه هاي 
باالسري حمل افزوده مي شود. در همين راستا الزم است تا يارانه بخش 
جاده اي به سمت ريلي س��وق داده شود و دولت بخشي از هزينه حمل 
ريلي كاال را تقبل كند كه اين امر مي تواند در قالب ماده 12 يا در قالب هاي 
ديگر به  صورت يارانه تامين تا مزيت براي حمل ريلي ايجاد شود. هر واگن 
باري در حال حاضر 780 ميليون تومان تا يك ميليارد تومان ارزش ريالي 
دارد و هزينه تعمير و نگهداري هر واگن باالي 30 ميليون تومان است، 
در حالي كه اين هزينه ها در بخش جاده اي به مراتب كمتر است. به غير 
از اين، بخش ريلي هزينه لكوموتيو و هزينه حق دسترسي به شبكه ريلي 
به راه آهن ج.ا.ا پرداخت مي كند. ميزان درآمد يك شركت حمل و نقل 
ريلي باري به نسبت كل هزينه هاي آن )حاشيه سود( تنها ۴درصد است. 
در حالي كه حوزه حمل جاده اي حاشيه 10درصدي دارد. صاحبان بار 

نيز بيشتر تمايل استفاده از حمل جاده  اي دارند.
شركت فوالد لجستيك سال گذشته در حوزه حمل مواد اوليه نسبت به 
10 س��ال قبل ركوردهاي قابل توجهي را به ثبت رساند. حمل جاده اي 
مواد اوليه )كنسانتره( اين شركت در سال گذشته به بيش از 3 ميليون و 
675 هزار تن مي رسيد. حمل ريلي اين شركت نيز در سال گذشته رقم 
2 ميليون و 591 هزار تن را به ثبت رس��اند. همچنين اين شركت 180 
هزار و 860 تن را نيز به صورت تركيبي حمل كرد. در مجموع مي توان 
گفت عملكرد حمل شركت فوالد لجستيك در سال گذشته 6 ميليون و 
۴۴7 هزار تن بود كه اين عدد در مقايسه با ميانگين سال هاي گذشته كه 
برابر 5 ميليون و 763 هزار تن بوده است، رشد 11/8درصدي را نسبت به 

سنوات قبل نشان مي دهد.
شركت فوالد لجستيك از طريق راه آهن ج.ا.ا و از محل تبصره 18 قانون 
بودجه، تقاضاي500 دستگاه واگن براي توسعه ناوگان پيش بيني كرده 
است. ولي اين سازمان بر اساس اعتبار با 100 دستگاه واگن نو موافقت كرد. 
اعتبار اين بخش ۴۴0 ميليارد تومان بود كه از طريق تسهيالت بانكي با 
بهره 13درصد با بانك عامل عقد قرارداد شد. همچنين براي دريافت پروانه 
حمل سراسري الزم است تا تعداد كاميون هاي ملكي فعلي شركت از 30 
دستگاه فعلي به 100 دستگاه برسد. اين شركت در آستانه برنامه ريزي 
براي نوسازي 70 دستگاه كاميون با استفاده از تسهيالت مربوطه است. 
براي اين منظور كاميون دست دوم را خريداري و با استفاده از تسهيالت 

دولتي براي نوسازي آن اقدام مي شود.
شركت فوالد لجستيك براي سال 1399 حمل 3 ميليون و 900 هزار تن 
هدف گذاري كرده است. از آنجا كه اراده شركت فوالد خوزستان بر افزايش 
توليدات اس��ت اين شركت نيز بايد به نسبت سهم برنامه سال گذشته 
حدود 20درصد افزايش تامين مواد اوليه ايجاد كند و خوشبختانه اين كار 
تاحدودي پيش رفته است. در حال حاضر ذخيره مواد اوليه در حد مطلوب 
بوده و اميدواريم كه با همكاري معادن كشور بتوان تامين 3 ميليون و 900 
هزار تن مواد اوليه را محقق ساخت. ساز و كار رسيدن به اين عدد از نظر 
كاميون و واگن فراهم و ظرفيت 10 ميليون تني حمل را ايجاد شده است.

تامين مواد اوليه خط قرمز صنعت فوالد است

حميدرضا شفعتي، كارشناس روانشناسي صنعتي و سازماني: علم روانشناسي 
يكي از قديمي ترين نظام هاي علمي در جهان مي باش��د كه س��ابقه مطالعه و 
طرح مباحث آن به دوران باستان و به انديشمنداني همچون افالطون و ارسطو 
بازمي گردد. اين علم در طول تاريخ بشر به سبب جذابيت ها و تاثيرگذاري آن در 
ابعاد مختلف زندگي انساني، همواره مورد توجه دانشمندان، متفكرين، سياسيون، 
فالسفه و حتي مردم عادي قرار گرفته است؛ زيرا هميشه در طول تاريخ اين اعتقاد 
وجود داشته كه روانشناسي دانشي است براي رسيدن به اساسي ترين نيازهاي 
سرشت آدمي، يعني »آرامش و اطمينان« و »دوري از افسردگي و اضطراب« از 
ديرباز جزو مسائل مهم بشريت بوده است. همين مساله موجب شده تا در اديان  
و آيين هاي كهن بشري، ضمن تشريح علل آرامش روحي و رواني، راهكارهايي 
براي پاسخ به نياز اساسي بشر ارايه شود. از سويي ديگر بهداشت و سالمت رواني 
يكي از نيازهاي اجتماعي نيز به ش��مار مي رود؛ چراكه عملكرد مطلوب جامعه 
مستلزم برخورداري از افرادي است كه از نظر سالمت و بهداشت رواني در وضعيت 
مطلوب قرار داشته باشند. در زمينه بازار و تجارت نيز همواره روانشناسي مورد 
توجه اقتصاددانان و فعاالن عرصه هاي اقتصادي بوده اس��ت؛ زيرا به كمك اين 
علم، مي توان از طريق شناسايي رفتار مصرف كننده )روانشناسي مصرف كننده(، 

عوامل موثر در انتخاب كاال و يا خدمت را مورد بررسي و نيز عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر تصميم گيري 
مصرف كنندگان را مورد تحليل قرار داد. با به كارگيري صحيح روش هاي مطالعه در مورد رفتار مصرف كننده 
و پيش بيني رفتارهاي مرتبط با خريد، مي توان به ساخت و ارايه بهترين كاال يا خدمات پرداخت كه درنهايت 
منجر به افزايش فروش و رضايتمندي مش��تريان مي گردد. يقينا آشنايي با رفتار مصرف كننده در شيوه 
كيفيت و كميت كار س��ازمان تاثيرگذار خواهد بود. باتوجه به مطالب بيان شده، مديران ارشد سازمان ها 
بايد با به كارگيري نيروهاي متخصص و مشاوريني در حوزه هاي مختلف علمي، از جمله علم روانشناسي و 
گرايش هاي وابسته به آن )روانشناسي صنعتي و سازماني( فصل نويني در تفكر و ديدگاه مديريتي سازمان 
در ارتباط با نيروهاي درون و برون سازماني ايجاد نمايند كه از اين رويكرد نوين بخش آينده اي روشن در ارتقا 
و انباشت دانش و به تبع آن علم محوري در اليه هاي مختلف توليدي و خدماتي كشور خواهد بود. روانشناسي 
نيز به عنوان علمي كه به بررسي و مطالعه جنبه هاي مختلف پيدا و پنهان رفتار انساني مي پردازد ديد وسيعي 
به مدير يك سازمان مي دهد كه با تركيب آن با جنبه هاي مختلف ساير علوم مي تواند متغيرهاي محيطي را 

به كنترل خود و استراتژي هاي مديريتي خود را به بهترين نحو ممكن به اجرا درآورد.

آيا روانشناسي در حوزه سرمايه انساني  براي مديران كاربرد دارد؟
همان گونه كه اش��اره ش��د مدير موفق و كاردان فردي است كه بر محيط فعاليت 
خود، اش��راف كامل داشته باشد. اين اشراف و تس��لط با به كار گيري ابزار، فنون و 
عل��وم مختلف امكان پذير خواه��د بود  كه در جنبه علمي يك��ي از كارآمدترين و 
تاثيرگذارترين علوم، علم روانشناس��ي اس��ت كه بر پايه آن، ش��ناخت از انسان، 
ح��االت و واكنش ه��اي رواني و رفتاري او به دس��ت خواهد آمد. حال در پاس��خ 
به س��وال كه استفاده از علم روانشناس��ي چه كاربردهايي در حوزه منابع انساني 
سازمان دارد مي توان گفت: استفاده از اين دانش در مديريت سرمايه هاي انساني 
كه ارزش��مندترين سرمايه هر سازماني محسوب مي ش��ود ضروري و انكارناپذير 
اس��ت، زيرا ش��ناخت جنبه ها و كنش هاي مختلف رفتاري و احساس��ي نيروي 
انساني س��ازمان از ابعاد دروني و بيروني مي تواند مديران را در برقراري ارتباطات 
اثر بخش با كاركنان ياري نمايد. مدير روانش��ناس مي تواند آرامش را در سازمان 
برقرار نموده و در كاركنان س��ازمان انگيزش، روحيه مضاعف و قدرت جنگيدن 
در راستاي رس��يدن به اهداف و تعالي سازماني را ايجاد نمايد. چنين مديراني به 
س��رعت چالش هاي رواني، شكاف ها و آس��يب هاي به وجود آمده در حوزه منابع 
انساني سازمان را شناسايي و با به كارگيري روش هاي علمي روانشناسانه درصدد 

بر طرف كردن آن برمي آيند كه اغلب نيز موفق خواهند شد.

آيا روانشناسي در فروش بيشتر و جذب و رضايت مشتري مي تواند اثربخش باشد؟
مسلما به كارگيري علم روانشناسي و استفاده از اصول و كاركردهاي آن در فروش بيشتر، رضايت مشتري 
و درنهايت تعالي و توسعه سازمان تاثيرگذار خواهد بود، زيرا شناخت وسيعي از عاليق، تفكرات، سليقه ها، 
خواسته و نيازمندي هاي مشتريان سازمان به دست مي دهد كه اين شناخت سازمان را در تصميم گيري هاي 
بهتر در ارايه محصوالت و خدمات مطابق نياز و خواس��ته مش��تريان ياري خواهد رس��اند. با تكيه بر علم 
روانشناسي مي توان كنش ها و تغييرات رفتاري مشتريان را در دوره هاي زماني مختلف درك و رويه سازمان 
را براساس آن تغيير داد. امروزه سازمان هاي پيشرو سازمان هايي هستند كه به  طور مداوم و با افكارسنجي هاي 
علمي و روانشناسانه ديدگاه ها و تفكرات مخاطبان شان را نسبت به خود و رقيبان شان بسنجند و طرز تلقي 
آنها را با استفاده از شيوه ها و كانال هاي ارتباطي مختلف و مناسب نسبت به سازمان، مثبت گردانند. بنابراين 

آگاهي از علم روانشناسي براي سازمان ها جهت تحقق اهداف شان يك ضرورت محسوب مي شود.

كاربرد علم روانشناسي در حوزه منابع انساني، بازاريابي و فروش محصوالت

يازدهمين همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 
ايران با نگاهي به بازار در سالن همايش هاي هتل المپيك تهران آغاز 
به كار كرد. به گزارش خبرنگار روابط  عمومي، صبح روز دوش��نبه ۴ 
اسفندماه 1399 يازدهمين همايش و نمايش��گاه چشم انداز فوالد 
با حضور س��عيد زرندي معاون طرح و برنامه وزارت صمت، اردش��ير 
سعد محمدي سرپرست معاونت امور معدن و صنايع معدني وزارت 
صمت، عزت اهلل اكبري رييس كميس��يون صنايع مجلس ش��وراي 
اسالمي، محمود نيلي احمد آبادي رييس دانشگاه تهران و جمعي از 
مديران صنايع فوالدي و معدني كشور در هتل المپيك تهران آغاز به 
كار كرد . از مهم ترين محورهاي اين همايش مي توان به اهميت صادرات 
)فروش/تهات��ر(، چالش هاي تغييرات مكرر سياس��ت  هاي داخلي و 
تحوالت بين  المللي، بررس��ي عرضه و فروش داخلي )بورس كاال( و 
قيمت  گذاري محصوالت فوالدي، توسعه فناوري، ارتقاي بهره  وري، 
تحول ديجيتال و نسل چهارم انقالب صنعتي در صنعت فوالد، توازن 
پايدار توليد، تعامل سازنده، ميزان سرمايه گذاري و سهم سود اركان 
چرخه توليد فوالد، بازنگري، تدوين استراتژي و به  روزآوري طرح جامع 
فوالد، ارتباط دوسويه بازار س��رمايه و اركان چرخه فوالد، فرصت ها 
و تهديدها، توس��عه اكتش��اف و راه اندازي معادن راكد سنگ آهن و 

زغال سنگ و مسووليت  هاي اجتماعي شركت  هاي معدني و صنعتي 
حوزه فوالد اشاره كرد. اردشير سعد محمدي سرپرست معاونت امور 
معدن و صنايع معدني وزارت صمت در بازديد از غرفه ش��ركت فوالد 
خوزس��تان و در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي اظهار داش��ت: 
براي حفظ جاي��گاه بين المللي، صادرات فوالد ادام��ه دارد. ارزآوري 
و حضور مس��تمر در بازارهاي بين المللي از برنامه هاي اصلي وزارت 
صمت در صنايع معدني و فوالدي است.  وي افزود: از طرفي به منظور 
ساماندهي بازار، در حال تدوين برنامه استراتژيك هستيم كه به زودي 

به شركت هاي مختلف معدني و فوالدي ابالغ مي شود. در اين برنامه 
س��هم تامين بازار داخل و ميزان صادرات تعيين شده است.  اردشير 
سعدمحمدي در پاس��خ توضيحات بهمن تجلي  زاده معاون فروش و 
بازاريابي فوالد خوزستان مبني بر اينكه مبناي توليد فوالد خوزستان 
صادرات است، گفت: شركت فوالد خوزستان يكي از بنگاه هاي موفق 
در توليد و صادرات كش��ور به ش��مار مي آيد، از طرفي اين شركت در 
تامين نيازهاي داخل هميشه پيشقدم است. بهمن تجلي زاده معاون 
فروش و بازاريابي اين شركت با بيان اينكه صادرات از محورهاي اصلي 
فوالد خوزستان به شمار مي آيد، گفت: سياست  هاي فوالد خوزستان 
ايجاد توازن در بازار است و محصوالت اين شركت در اقصي نقاط جهان 
مشتري دارد. گزارش خبرنگار ما حاكي است، بهمن تجلي زاده معاون 
فروش و بازاريابي، محمد سليمي نبي معاون خريد، غالمرضا فروغي نيا 
مدير روابط عمومي، رحيم رضايي مدير خريد مواد اوليه و انرژي، رضا 
وكيلي سرپرست مديريت فروش داخلي از شركت فوالد خوزستان 
در اين همايش حض��ور دارند. گفتني اس��ت، يازدهمين همايش و 
نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ايران با نگاهي به بازار 
از چهارم لغايت ششم اسفندماه 1399 در محل سالن همايش هاي 

هتل المپيك تهران برگزار شد.

يازدهمين همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ايران آغاز به كار كرد

همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن با نگاهي به بازار 
كه از ۴ اس��فند  ماه در هتل المپيك آغاز شده بود، عصر روز چهارشنبه 
6 اس��فند ماه به كار خود پايان داد. به گ��زارش خبرنگار روابط عمومي، 
اين همايش با حضور بيش از هشتاد شركت فوالدي و معدني و با نگاه به 
اهميت صادرات )فروش/تهاتر(، چالش  هاي تغييرات مكرر سياست  هاي 
داخلي و تحوالت بين  المللي و بررس��ي عرضه و فروش داخلي )بورس 
كاال( و قيمت   گذاري محصوالت فوالدي برگزار ش��د. در روز س��وم اين 
همايش  در ميزگردي با هدف ارتباط دو سويه بازار سرمايه و اركان چرخه 

فوالد، فرصت ها و تهديدها، خداداد غريب پور مديرعامل گروه مالي سپهر 
صادرات، محمدحسن ابراهيمي سروعليا عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار، سورنا زمانيان مديرعامل شركت احيا استيل فوالد بافت، بابك 
عليزاد شهير مديرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. گزارش خبرنگار ما حاكي است شركت فوالد خوزستان عالوه بر 
حضور معاونان و مديران در اين نمايشگاه، غرفه فعال داشت.  گفتني است 
در پايان نمايشگاه به پاس حضور فعال شركت فوالد خوزستان، تنديس 

نمايشگاه به مسووالن اين شركت اهدا شد.

همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن به كار خود پايان داد

دومين روز يازدهمين همايش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن با 
نگاهي به بازار كه از روز گذشته در هتل المپيك تهران آغاز به كار كرده 
بود، با برگزاري كارگاه هاي تخصصي همراه بود. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومي، در اين كارگاه محمد ابكا رييس هيات مديره شركت مهندسي 
بين المللي فوالد تكنيك آهن، محمد آقاجانلو معاونت طرح هاي توسعه 
معدن و صنايع معدني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران، محمدمسعود س��ميعي نژاد مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
پارسيان، كس��ري غفوري مديرعامل مجتمع فوالد خراسان، منصور 
يزدي زاده مديرعامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در مورد چشم انداز 
فوالد، چالش هاي پيش رو، راه هاي برون  رفت و حضور موثر در بازارهاي 
بين المللي سخنراني كردند. يازدهمين همايش چشم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن با نگاهي به بازار با حضور هشتاد شركت فعال در صنعت فوالد و 

سنگ آهن از ۴ اسفند ماه 1399 به مدت سه روز در هتل المپيك تهران در 
حال برگزاري است. شركت فوالد خوزستان عالوه بر حضور فعال معاونان 

و مديران، در نمايشگاه صاحب غرفه است. گفتني است، صنعت فوالد به 
عنوان يكي از بنيان هاي اقتصاد و زيربناي بسياري ديگر از صنايع همواره 
مورد توجه ويژه جوامع بوده است. اهميت اين صنايع به شكلي است كه 
مصرف سرانه فوالد به  عنوان شاخصي به منظور ارزيابي صنعتي بودن 
يك كشور مطرح مي شود. از اين  رو بهبود ساختار، دستيابي به عملكرد 
بهينه  و مديريت اجزاي اين صنايع موجب سودآوري مضاعف و توسعه 
اقتصادي كشور خواهد بود. بنابراين الزم است با به كارگيري راهبردهاي 
نوآورانه و هوشمندانه در جهت نيل به اين اهداف گام برداشت. همچنين 
اين صنايع از جنبه امكان صادرات و ارزش آفريني ارزي در شرايط تحريم 
نيز حايز اهميت ويژه اي مي باشند. از برجسته ترين نمونه  هاي ارزآوري اين 
صنايع، مي توان به رشد بيش از 20 درصدي ميزان صادرات محصوالت 

فوالدي در سال 1398 با وجود تحريم ها اشاره كرد.

برپايي كارگاه هاي تخصصي در روز دوم همايش چشم انداز صنعت فوالد

احسان ساالري، كارش�ناس سازماندهي و طبقه بندي مشاغل: 
بي تفاوتي كاركنان نسبت به مس��ائل و مشكالت سازمان، معضلي است 
كه گريبان اكثر سازمان ها را گرفته است. مديران در برخورد با اين موضوع 
عكس العمل هاي متفاوتي از خود نش��ان مي دهند. بعضي چون چاره اي 
نمي يابند بي تفاوت مي گذرند، بعضي چاره كار را آموزش كاركنان مي دانند، 
بعضي)مديران بي تجربه( اصال متوجه آن نمي شوند. اگر به بي تفاوتي مانند 
ديگر عوامل بحران زا از قبيل: كاهش نقدينگي يا عدم فروش كاالي توليد 
شده و مواردي از اين دست توجه شود، مي توان به آن به عنوان يك عامل 
تخريبي در سازمان نگاه كرد. بي تفاوتي يك فرآيند كند است كه به تدريج در 
كاركنان ظاهر مي شود. بي تفاوتي را شايد بتوان يك بحران خاموش، سقوط 
آرام و تخريب مستمر و بدون صدا نام نهاد. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود 
اين است كه چرا چنين مشكلي به وجود مي آيد؟ نتايج آن چيست؟ راه حل 
كدام است؟ هر سازمان بسته به شرايط، اقليم، بافت نيروي انساني و شيوه 
مديريت، عوامل متفاوتي جهت بروز بي تفاوتي دارد ولي معموال عمده داليل 

به وجود آمدن بي تفاوتي در سازمان ها به شرح ذيل است:
 

عدم شايسته ساالري: 
كاركنان نگاه تيزبيني به تصميمات مديريت دارند. انتخاب فردي 
ناشايس��ته و نااليق موجب بروز نارضايتي و بي تفاوتي مي ش��ود. 
شايسته س��االري در س��ازمان هاي بيمار جايگاهي ندارد. در اين 
س��ازمان ها، قوانين ابزاري اس��ت منعطف در دست كساني كه به 
سود خود آن را تغيير داده و به صالح عده اي اندك از آن بهره برداري 
مي كنند. ترفيعات بر اس��اس لياقت افراد انجام نمي ش��ود و معيار 

شايسته بودن بر تعداد بله گفتن و حرف شنوي بدون چون و چراست.

عدم شناخت نيازهاي كاركنان: 
كاركنان نيازهاي متفاوتي دارند. بعضي با دريافت حقوق بيش��تر)جهت 
جبران تورم بي رحم كه يكي از دغدغه هاي اين روزهاي زندگي است(، بعضي 
با پذيرفته شدن و ارتقا، بعضي با تشويق و... احساس رضايت مي كنند. فرد 
در صورت عدم تامين نيازهاي خود ابتدا احساس رضايت خود را از دست 
مي دهد و بعد از تالش براي برطرف كردن اين نياز و عدم نتيجه گيري، انگيزه 

خود را از دست داده و در نهايت بي تفاوت خواهد شد.

بي توجهي به مسائل رفاهي كاركنان: 
عدم توجه به مسائل رفاهي و آسايشي پرسنل موجب كاهش انگيزه مي شود. 
در اين مورد ممكن است ابتدا پرسنل خود را با شرايط كاركنان سازمان هاي 

مشابه مقايسه كنند و پس از تالش جهت دستيابي به رفاه و آسايش و عدم 
پاسخي معقول از سوي سازمان، اندك اندك در راه بي تفاوتي گام بردارد.

عدم فرصت مشاركت در تصميم گيري: 
در اغلب سازمان ها اختيار تصميم گيري در سطوح باالي سازمان متمركز 
بوده و كاركنان فرصت مشاركت زيادي در تصميم گيري ها ندارند. لذا عالقه 
و اعتقادي نسبت به تصميمات گرفته شده ندارند و با بي اعتنايي و خونسردي 
به اجراي آنها مي پردازند. به دنبال اين بي تفاوتي شاهد مواردي ناخوشايند 
از قبيل كاهش س��طح كيفيت توليدات و خدمات، كاهش شديد نشاط 
سازماني و عدم اطمينان به مديريت ارشد سازمان، كاهش انگيزه كاركنان 
و مراجعه به محل كار فقط براي دريافت حقوق ماهانه، عدم حساسيت به 
وظايف و تكاليف محوله و كار گريزي، بي تفاوتي به مشكالت و حتي كمك 
به سرعت بخشيدن آن، بي توجهي به حفظ و حراست از منابع ارزشمند 
سازماني، تاخير در ورود و تعجيل در خروج و بيزاري از ماندن در محيط كار 
همچنين عدم ارايه پيشنهاد، ايده و راهكار جديد در جهت بهبود شرايط كار 
در سازمان هستيم. راهكار اصلي برطرف كردن بي تفاوتي سازماني چيست؟ 
به اتفاق نظر اكثر محققين در اين حوزه، تغيير در نگرش به نيروي انساني و 
تحقيق و توجه به نيازهاي كاركنان سازمان كليد حل اين معضل دامنگير 
است. الزمه رقابت و كسب سود بيشتر و مستمر، توجه فزاينده مديران به 
منابع انساني است. تمام مسائل مورد بحث در هر سازماني به نوعي به نيروي 
انساني برمي گردد. به عبارتي ديگر مديران وقتي مي توانند به موفقيت دست 
يابند كه ابتدا به نيروي انساني و نياز هاي آن توجه كنند بعد به كار. به گفته 

ماتسوشيتا بنيانگذار صنعت الكترونيك ژاپن، نخست انسان سپس كاال.

بي تفاوتي سازماني، بحران خاموش و سقوط آرام در سازمان ها

سعيد قاسم زاده، مديرعامل شركت صنعت فوالد ش��ادگان در گفت وگو با خبرنگار روابط  عمومي فوالد 
خوزستان ضمن تاييد اين خبر افزود: كسب تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني را خدمت همكاران و مردم 
غيور شهرستان شادگان تبريك عرض مي كنم. بدون شك كسب اين افتخار اتفاقي نبوده و نشان دهنده 
حركت رو به جلوي شركت است. او افزود: تعالي، يك مقصد نيست بلكه خود مسير است. در اين مسير بايد 
 تالش كنيم كه هر روز بهتر از ديروز عمل كنيم. اگر هر كس سعي كند كه در جايي كه قرار دارد، به اندازه توانش 
در راستاي اهداف سازمان عمل كند، ما موفق مي شويم و قله هاي افتخار را يكي پس از ديگري فتح خواهيم 
كرد.قاسم زاده در ادامه گفت: هر كدام از ما در جايي از يك تيم، مشغول به انجام وظيفه هستيم و الزم است 
كه به نحو احسن نقش خود را ايفا نماييم. طبيعتا تا رسيدن به نقطه آرماني، فاصله زيادي داريم اما اگر به 
همين شيوه ادامه دهيم، قطعا سرآمدي از آن ماست و شركت صنعت فوالد شادگان همواره در مسير رشد 

بوده و منافعش هر چه بيشتر به همكاران و شهرستان خواهد رسيد.

شركت فوالد شادگان موفق به دريافت 
تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني شد

با حكم علي قلعه نوي مديرعامل شركت فوالد خوزستان، علي 
قبادي به سمت مديرعامل شركت چند وجهي فوالد لجستيك 
منصوب شد. به گزارش خبرنگار روابط عمومي، مراسم تكريم 
احمد رويايي مديرعامل سابق و معارفه علي قبادي مديرعامل 
جديد ش��ركت چند وجهي فوالد لجس��تيك با حضور اعضاي 
هيات مديره صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه 1399 در دفتر اين 
شركت در تهران برگزار شد. شركت چند وجهي فوالد لجستيك 
كه در گذش��ته نه چندان دور از ادغام دو شركت بزرگ حمل و 
نقل ريلي و جاده اي تشكيل گرديد، ماموريتي محوري و اساسي 
در تامي��ن زنجيره مواد اوليه ش��ركت فوالد خوزس��تان و ارايه 
خدمات لجستيك و حمل و نقل به شركت هاي تابعه دارد. علي 
قبادي مديرعامل جديد شركت چند وجهي فوالد لجستيك در 

گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داش��ت: رسالتي كه بر دوش ما قرار گرفته، با جديت و اتكا به سرمايه انساني 
توانمند و توسعه امكانات ايفا خواهد شد.  وي از تدوين برنامه راهبردي شركت در جهت تقويت حمل و نقل 
ريلي و توسعه ناوگان جاده اي و اخذ پروانه سراسري و بين الملل و ارايه خدمات حمل و نقل به ساير سازمان ها 

و نهاد هاي استاني و كشوري متقاضي خبر داد.

مديرعامل شركت چند وجهي فوالد لجستيك 
منصوب شد



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي شهر تهران در نامه اي به رييس قوه 
قضاييه در خصوص انحالل جمعيت خيريه امام علي 
خواستار رعايت حداكثر دقت و انصاف در رسيدگي 
به پرونده آن ش��دند. س��يدآرش حسيني ميالني، 
عضو شوراي شهر تهران ديروز در جريان برگزاري 
جلسه شورا گفت: نامه اي توسط اعضاي شوراي شهر 
درخصوص حكم صادره براي جمعيت امام علي به 
رييس قوه قضاييه تهيه ش��ده است تا در رسيدگي 
به اين پرون��ده رعايت انصاف و عدل انجام گيرد.  او 
در ادامه با قرائ��ت متن نامه گفت: حضرت آيت اهلل 
رييسي، رياس��ت محترم قوه قضاييه، همانطور كه 
مس��تحضريد، حكم بدوي انحالل جمعيت خيريه 
امام علي موج��ب نگراني در مي��ان جامعه فعاالن 
مدني، نيكوكاران و اقش��ار مختلف شده است و بيم 
آن مي رود كه موجي از نااميدي در ميان دلسوزان 
مملك��ت به ويژه داوطلبان ام��ور خير و نيك ايجاد 
نموده و روند خروج س��رمايه اجتماعي و فرهنگي 
از كشور را تش��ديد نمايد.  ميالني گفت: جمعيت 
مذكور در طول دو دهه فعاليت خود در سطح ملي 
منشأ خدمات و خيرات فراوان بوده و توانسته است 
مشاركت جمع كثيري از نخبگان و تحصيلكردگان 

دانشگاهي را در اين امور خير جلب نمايد. 

    تذك�ر درب�اره انتصاب�ات فاميل�ي در 
شهرداري

حجت نظري، عضو ش��وراي شهر تهران در بخشي 
ديگراز نشس��ت علني ديروز اين شورا درخصوص 
انتصاب اقوام برخي مديركل ها در شهرداري تهران 
و عدم اجراي مصوبه ش��وراي شهر مبني بر تعارض 
منافع در اين زمينه به ش��هردار ته��ران تذكر داد. 
نظري در جريان جلس��ه دويس��ت و هفت��اد و نهم 
شوراي ش��هر تهران در تذكري درباره عدم اجراي 
دقيق مصوبه شوراي ش��هر تهران مبني بر تعارض 
منافع گفت: متاس��فانه گاهي شاهد هستيم برخي 
از كس��اني كه در شهرداري مشخصا به عنوان مدير 
كل مس��ووليت دارند از اقوام درجه يك نسبي و يا 
سببي خود براي جذب در سيستم شهرداري بهره 
گرفتند.  او ادامه داد: متاس��فانه اين مصوبه شوراي 
ش��هر با دقت الزم دنبال نشده اس��ت. از اين رو، به 
شهردار تهران تذكر مي دهم چرا كه برخي از افرادي 
كه در شهرداري مسووليت دارند، اقوام نزديك مانند 
همسر خود را در شهرداري جذب كرده اند كه كامال 

برخالف مقررات است و بايد با آن برخورد شود.

     فاتحه باغات خوانده خواهد شد؟
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
نيز ديروز در صحن علني اين شورا با اشاره به آيين 
نامه جديد شوراي عالي استان ها درخصوص تعيين 
باغ و غيرباغ بودن پالك هاي ثبتي گفت: ش��وراي 
عالي اس��تان ها آيين نامه اي تهيه كرده اس��ت كه 
وهن ش��وراهاي شهر سراسر كش��ور است و فاتحه 
همه باغات ش��هر ته��ران و همه ش��هرهاي بزرگ 
خوان��ده خواهد ش��د. ديروز در جريان دويس��ت و 
هفتاد و نهمين جلس��ه شوراي شهر تهران، بررسي 
باغ بودن و يا نبودن چند پالك ثبتي در دستور كار 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران قرار گرفت.  ساالري 
درباره نخس��تين پالك ثبتي با اش��اره به جزئيات 

آن گفت: نظر كميس��يون ماده ۷ در سال ۹۰ و ۹۹ 
مبني بر باغ بودن ملك اس��ت. حدنصاب درختان 
اين پالك ۴۰ مورد است در حالي كه براساس نظر 
كميسيون ماده ۷، اكنون ۱۷ اصله است. همچنين 
اين ملك ۳۷ درصد سطح اش��غال دارد. با توجه به 
اينكه در متن سند قيد مشجر و بناي احداثي آمده 
اس��ت به رقم آنكه حدنصاب الزم براي درختان را 
ندارد، مبن��ي بر باغ بودن ملك اس��ت.  صدراعظم 
ن��وري در ادامه با تذكر به س��االري گفت: آنقدر بر 
روي حدنص��اب درختان تاكيد نكنيد. از اين تاكيد 
من و شما شوراي عالي استان ها آيين نامه اي تهيه 
كرده است كه وهن ش��وراهاي شهر سراسر كشور 
است و فاتحه همه باغات شهر تهران و همه شهرهاي 
بزرگ خوانده خواهد ش��د.  او افزود: در قانون گفته 
نشده است كه حدنصاب درختان بعالوه سند، بلكه 
به يكي از شرايط پنج گانه استناد شده است. اينكه 
مرتبا تاكيد مي شود سند باغ است، مشجر است، اما 
حد نصاب را ندارد درست نيست. طبيعي است ملكي 
كه درختان را قطع ك��رده، حدنصاب را ندارد و اين 
نافي باغ بودن سند ملك نيست.  رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيس��ت و خدمات شهري گفت: بر 
اين مس��اله تاكيد نكنيد چرا ك��ه بر روي راي اعضا 

اثرگذار است. 

  آيين نام�ه جديد باغات هنوز الزم االجرا 
نيست

علي اعطا، س��خنگوي شوراي ش��هر تهران نيز در 
جري��ان بررس��ي پرونده هاي باغات ب��ا بيان اينكه 
آيين نامه جديد باغات هنوز الزم االجرا نشده است، 
گفت: در حال حاضر بر اساس آيين نامه پيشين در 

مورد باغات تصميم گيري مي شود.
اعطا گفت: آيين نامه جديد باغات تصويب شده اما 
هنوز به شوراي ش��هر ابالغ نشده است. طبق ماده 
١ و ٢ قان��ون مدني هر قانون عام الش��مولي بايد در 

روزنامه رس��مي چاپ و ۱5 روز از آن  بگذرد و ۱5 
روز پس از انتشار در سراسر كشور الزم االجرا است 
مگر آنكه در خود قان��ون ترتيب خاصي براي موقع 
اجرا مقرر شده باشد.  اعطا تاكيد كرد: اين آيين نامه 
بايد از طريق شوراي عالي استان ها به شورا ها ابالغ 
شود اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده و با توجه به عدم 
انتشار در روزنامه رس��مي هنوز براي شوراي شهر 

جاري و ساري نيست.

     لطفا حاشيه نسازيد!
رييس ش��وراي ش��هر تهران درباره نب��ود رويكرد 
مش��خص در تصميم گي��ري ب��اغ و غيرب��اغ بودن 
پالك هاي ثبت��ي در صحن ش��ورا گفت: مس��اله 
تشخيص باغ بودن و نبودن مشكل است و به همين 
دليل پس از تصويب قان��ون در مجلس و رفتن آن 
به مجمع تشخيص، اعالم شده كه تشخيص نهايي 
درباره م��وارد داراي اختالف مبني ب��ر باغ بودن يا 
نبودن بر عهده اعضاي ش��وراي شهر است. محسن 
هاش��مي در پايان جلسه ديروز شوراي شهر تهران 
در جمع خبرن��گاران در واكنش به اين س��وال كه 
دس��تورالعمل خاصي در شورا براي بررسي پرونده 
باغات وجود ندارد، اظهار كرد: مساله تشخيص باغ 
بودن و نبودن مشكل اس��ت و به همين دليل پس 
از تصوي��ب قانون در مجلس و رفت��ن آن به مجمع 
تش��خيص، اعالم شده كه تش��خيص نهايي درباره 
م��وارد داراي اختالف مبني بر ب��اغ بودن يا نبودن 
بر عهده اعضاي ش��وراي شهر اس��ت. چراكه براي 
تش��خيص ابهاماتي وجود داش��ته اس��ت و گفتند 
اعضاي شورا به نظرات گوش دهند و تكليف پرونده 
را روشن كنند.  رييس شوراي ش��هر تهران افزود: 
در نتيجه تش��خيص باغ و غير باغ هميش��ه با ضد و 
نقيض هايي همراه اس��ت و اگر اينگونه نبود قانون 
خودش مشخص مي كرد و اگر آنقدر راحت بود كه 
آن به ما سپرده نمي شد.  هاشمي در پاسخ به سوالي 

مبني بر اينكه رييس كميس��يون سالمت و محيط 
زيس��ت اعالم كرده كه تصميمات مربوط به باغات 
قباًل در جاي ديگر گرفته مي شود، به شوخي گفت: 

لطفا حاشيه نسازيد.

     نامگذاري خياباني به نام مه لقا مالح
اعضاي شوراي شهر تهران  همچنين ديروز با تغيير 
نام يك خيابان به نام مه لقا مالح و هنريك مجنونيان 
از چهره هاي سرش��ناس محيط زيست كشور راي 
مثبت دادند. در جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران 
شصت امين جلس��ه نامگذاري معابر و خيابان هاي 
تهران در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار 
گرفت.  محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي ش��هر تهران با قرائت 
گزارش كميته نامگ��ذاري گفت: ميدان هجرت به 
ش��هيدان ارتش، خيابان هجرت ش��هيدان ارتش، 
خيابان هجرت، حدفاصل بزرگراه بس��يج به سمت 
جنوب شهيدان س��رباز، كوچه كامران در خيابان 
وليعصر به نام دكتر مه لقا مالح، خيابان س��يزدهم 
در ميرازي شيرازي به نام دكتر هنريك مجنونيان، 
خيابان زيبا به كامبيز بهران س��لطاني، ميدان اول 
ش��هرك قائم به نام جنگلبان، ميدان دوم شهرك 
قائم به محيط بان، خيابان نصرت غربي در حدفاصل 
خياب��ان توحيد و ش��ادمهر به دكتر عب��اس اقبال 
آش��تياني، خيابان داد به دكتر محمدرضا حافظي، 
بوستان راز هس��تي به بوستان س��من ها، خيابان 
حجت و نيلوفر به دكتر مينا ايزديار، بوستان معلم در 
خيابان امام خميني به شهريار عدل، خيابان كميل 
به دكتر حس��ين كريمان، بلوار گل ها به ش��هداي 
كميته انقالب اسالمي، خيابان الدن به خيابان دكتر 
محمد دبير سياقي و خيابان ايثار به شهيد مصطفي 
محمد ميرزايي تغيير نام خواهند كرد.  بر اساس اين 
گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران به پيشنهادات 

كميته نامگذاري راي مثبت دادند. 

ايرانشهرويژه

ادامه از صفحه اول
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آبرساني روستاهاي استان اصفهان 
در قالب پويش الف- ب ايران

پروژه آبرساني به ۱۱۰ روستاي استان اصفهان با جمعيتي 
بالغ بر ۹۳ هزار و ۷۷ نفر، به صورت ويدئو كنفرانس با حضور 
وزير نيرو، مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب و 
معاون عمراني استانداري اصفهان، در هفته ۴۴ پويش 
الف- ب ايران، مورد بهره برداري قرار گرفت. هاشم اميني، 
مديرعامل آبفا اصفهان با اشاره به حذف آبرساني سيار به 
روستاها در استان اصفهان عنوان كرد: با يكپارچه سازي 
آبفا شهري و روستايي، فاصله خدمات رساني به روستاها 
نسبت به شهرها بس��يار كاهش يافته و اين خدمات به 
سرعت در حال اجرا است به طوري كه 2۳ خدمت آبفا در 
تمام حدود هزار روستاي استان ارايه مي گردد. مديرعامل 
آبفا اصفهان افزود: طرح ۳۰۰-۱۰۰ با هدف حذف آبرساني 
سيار، كاهش پرت آب و ۳۰۰ كيلومتر لوله گذاري آب در 
۱۰۰ روستا از آذر ماه آغاز شده، اسفند ماه به پايان مي رسد 
و در پويش فصل بهار افتتاح مي گردد. اميني تصريح كرد: با 
اعتباري بالغ بر ۳۹۰ ميليارد تومان و از طريق انعقاد قرارداد 
بيع متقابل با سرمايه گذاري بخش خصوصي، اجراي شبكه 
فاضالب 22 روستا در دستور كار قرار گرفت. اميني با اشاره 
به طرح آبرساني به ۱۱۰روستا در ۱5 شهرستان در استان 
اصفهان خاطرنشان ساخت: با اجراي 55 كيلومتر خطوط 
انتقال و ۹5 كيلومتر اصالح و توسعه شبكه توزيع، 55 ليتر 
برثانيه به ظرفيت جديد تامين آب شرب، از طريق منابع 
جديد محلي و بهره مندي از ديگر منابع افزوده شد كه بالغ 
بر 255 ميليارد ريال هزينه در بر داشته است.  حجت اهلل 
غالم��ي، معاون عمراني اس��تاندار عنوان ك��رد: يكي از 
مهم ترين چالش هاي استان اصفهان كم آبي است كه به 
منظور غلبه بر اين چالش و كاهش تبعات آن در استان، 
در برنامه سازگاري با كم آبي 55 برنامه در كارگروه مصرف 
بهينه آب در بخش صنعت، شرب و كشاورزي تدوين شده 
است. تامين آب شرب روستاها يكي از اقدامات مهمي است 
كه شركت آبفا استان اصفهان با افتتاح اين پروژه، به خوبي 

آن را عملياتي نموده است.

مبناي افزايش جريمه قطع درختان، 
تورم اعالمي بانك مركزي است

ش��هرداري تهران در راس��تاي ش��فافيت مال��ي براي 
نخس��تين بار عدد مش��خصي براي تبصره هاي بودجه 
۱۴۰۰ در نظر گرفت كه يك��ي از آنها مربوط به جريمه 
قطع درختان بود. جريمه قطع درخت بر اساس مصوبه 
۱۳۹۸ شوراي شهر بين ۶۸۰ هزار تومان تا ۱۱۸ ميليون 
تومان بر اساس بن درخت متغير است. براي نخستين بار 
در بودجه هاي سنواتي شهرداري تهران بار مالي تبصره ها 
در رديف ه��اي بودجه لحاظ ش��د، اين اق��دام در جهت 
شفاف سازي مالي س��ند دخل و خرج پايتخت از سوي 
مديران شهري انجام ش��د. اين در شرايطي است كه در 
سال هاي گذشته چندين تبصره در بودجه كه شهرداري 
را مجاز به دريافت عوارض يا جريمه مي كرد بدون آنكه عدد 
و رقمي در بخش درآمدي براي آن لحاظ شود، به عنوان 
سند مالي شهرداري منتشر و مبناي اقدامات اين نهاد قرار 
مي گرفت. مثال در سال ۱۳۹۹ بار مالي اين تبصره ها حدود 
۱۰ هزار ميليارد تومان تا به امروز بوده است؛ اما اين ميزان 
هيچگاه در بودجه ديده نشد چرا كه اعداد و ارقام تقريبي 
بودند، حاال هم بار مالي تبصره ها براي سال ۱۴۰۰، چيزي 
در حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 
يكي از اين تبصره ها مربوط به جريمه قطع درختان است. 
آنطور كه در بن��د »ب« تبصره يك اليحه بودجه ۱۴۰۰ 
ش��هرداري تهران آمده است؛ عوارض حفظ و گسترش 
فضاي س��بز با عنوان »عوارض قطع اش��جار« به شماره 
رديف درآمدي »۱۱۰2۰۷« پس از واريز به حساب تمركز 
درآمد اختصاصي، به ميزان صد در صد در رديف اعتباري 
اختصاص به شماره طبقه بندي »۳۰۱۰2۴5۷2-22« 
تخصيص يافته محسوب ش��ده و به صورت هفتگي به 
حساب سازمان بوستان ها و فضاي سبز واريز مي شود تا 
آن سازمان صرفا با عنوان »احيا و تملك باغات با اولويت 
مناطق داراي كمبود فضاي سبز« هزينه شود. شهرداري 
تهران هم با توجه به ميزان تورم اعالمي بانك مركزي و 
مركز آمار و همينطور مصوبه شوراي شهر تهران درباره رقم 
جريمه قطع درختان، در نهايت ميزان اين جريمه را تا پايان 
سال ۱۴۰۰، حدود سه هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده 
است. دريافت جريمه يا عوارض از كساني كه درختان را 
بدون مجوز قانوني قطع كنند، قدمتي نزديك به چهار دهه 
دارد و اهرمي براي جلوگيري از قطع درختان است و ميزان 
جريمه هم هر سال و متناسب با تورم و با مصوبه شوراي 
ش��هر افزايش پيدا مي كند. مثال در سال ۱۳۹۴، اعضاي 
وقت شوراي ش��هر تهران جريمه قطع هر اصله درخت 
در سطح شهر تهران را از 5۰۰ هزار تومان تا ۱۰۸ ميليون 
تومان تعيين كردند. يا در سال ۱۳۹۳ هم با راي اعضاي 
وقت شوراي شهر جريمه قطع بدون مجوز درختان 2 تا 
پنج برابر نسبت به سال هاي قبلتر، شد. اين ميزان افزايش 
جريمه در شرايطي اس��ت كه بسياري از ناظران شهري 
بر اين باورند كه در سال هاي گذشته پايين بودن ميزان 
جريمه قطع درختان و در كنار آن مصوبه برج باغ ها سبب 

شد تا بسياري از درختان شهر تهران نابود شوند.

جريمه قطع درختان صرف تملك 
باغات مي شود

تبصره يك از بودجه ۱۴۰۰ شهرداري ها مربوط به حصول 
اطمينان از تحصيل و مصرف منابع و درآمدهاي عمومي 
و اختصاصي بر اساس قوانين، مقررات و مصوبات شوراي 
اسالمي ش��هر تهران است، تبصره اي كه در چند ساعت 
گذشته احتماال با تفسيري اشتباه از بخش »ب« بند ۳ آن 
موجب بروز شايعاتي در مورد قطع درختان و حصول درآمد 
از سوي شهرداري تهران شده است. علي محمد مختاري، 
مديرعامل سازمان بوستان ها و توسعه فضاي سبز شهر 
تهران در اين باره در گفت وگو با خبرنگار شهر گفت: اين 
رديف بودجه مربوط به تخريب فضاي سبز است. كساني 
كه فضاي سبز را تخريب مي كنند از طريق   قوه قضاييه 
مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند. او گفت: بر اساس مصوبه 
شوراي شهر تهران هر شخص در صورت تخريب فضاي 
سبز عالوه بر پرداخت جريمه از طريق مراجع ذي صالح و 

قوه قضاييه مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.  

فروش بليت هوايپما در سقف 
مصوب گران فروشي نيست

سخنگوي سازمان هواپيمايي با بيان اينكه بليت 
هواپيم��ا براي نوروز گران نش��ده اس��ت، گفت: 
س��ازمان هواپيمايي ب��ا فروش بلي��ت هواپيما 
در س��قف نرخ مص��وب موافقت ك��رده و اقدام 
ش��ركت هاي هواپيمايي مصداق گران فروش��ي 

نيست. 
ب��ه گزارش ايرنا، كمتر از دو هفت��ه مانده به آغاز 
س��فرهاي نوروزي، بليت هواپيما توسط بيشتر 
ش��ركت هاي هواپيمايي در س��قف قيمت هاي 
اعالم ش��ده به فروش مي رود تا جايي كه هزينه 
مس��افرت هوايي براي ي��ك خان��واده 2 نفره را 
ت��ا چهار ميلي��ون تومان افزايش داده اس��ت. بر 
اساس توافق هاي شركت هاي هواپيمايي امسال 
هيچ گون��ه افزاي��ش قيمتي در ايام ن��وروز روي 
بليت هاي هواپيما اعمال نخواهد ش��د و بليت ها 
در همه مس��يرها بر اس��اس نرخ هاي اعالم شده 
آبان امسال به فروش مي رسد. با اين حال بررسي 
قيمت هاي فعلي در مسيرهاي مختلف، از عرضه 
بليت در س��قف قيمتي خبر مي دهد، موضوعي 
كه قيمت بليت هواپيما را در بسياري از مسيرها 
به حدود 2 ميليون تومان مي رس��اند. در همين 
رابطه محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي اعالم كرد: ط��ي ايام نوروز هيچ گونه 
افزايش ن��رخ بليت��ي رخ نخواه��د داد اما بليت 
فروشي در سقف قيمت ها هم بالمانع است. وي 
افزود: اينكه برخي گمان مي كنند كه نرخ بليت  
هواپيما افزايش پيدا كرده به اين دليل است كه 
برخي از ايرالين ها بر اساس مصوبه شوراي عالي 
هواپيمايي اقدام به فروش بليت بر اساس سقف 
نرخ تعيين ش��ده، كرده اند. ذيبخش گفته است: 
به تازگي شركت هاي هواپيمايي طي تقاضايي از 
سازمان هواپيمايي كشوري درخواست افزايش 
نرخ بليت را داشتند كه سازمان با اين درخواست 
مخالفت ك��رد؛ اما درعين حال س��ازمان به اين 
نتيجه رسيد كه نرخ تكليفي را بردارد و ايرالين ها 
مج��از خواهند بود ت��ا بر اس��اس حداقل كف و 
حداكثر س��قف قيمت هاي مصوب شده اقدام به 
فروش بليت كنند. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري تصريح كرد: در واقع هيچ گونه افرايش 
قيمتي رخ ن��داده و اق��دام ايرالين ه��ا مصداق 
گران فروشي حساب نمي ش��ود. وي تأكيد كرد: 
اگر گران فروشي در فروش بليت رخ بدهد، مردم 
مي توانند از طريق س��ايت س��ازمان هواپيمايي 
كشوري در بخش شكايت هاي مردمي، اعتراض 
خود را ثبت كنند و مطمئن باش��ند كه در اسرع 

وقت به شكايات آنان رسيدگي خواهد شد

افق ديد كمرنگ در بورس 
سال آينده

بورس س��ال ۱۴۰۰ را نمي توان پيش بيني كرد و 
اين موضوع به بودجه ش��ركت ها در اين سال دارد. 
قيمت سهم اصوال دارايي مالي است و دارايي مالي 
نيز بر اس��اس پيش بيني سود تعيين مي شود و هر 
زماني كه اين پيش بيني سود دچار مشكل مي شود 
و درنتيجه با كاهش سرعت مواجه مي شود، بايد در 
انتظار پيش بيني تمامي شركت ها ماند و پس از آن 

وضعيت بورس را پيش بيني كرد. 
بازار سرمايه بر پايه انتظارات است. يعني بايد ديد 
انتظارات نرخ دالر، تورمي و امثال اين موارد به چه 
ميزان اس��ت، ديد بازار به سمت و سوي آينده بوده 
و ممكن اس��ت برخي از روزها غيرقابل پيش بيني 
ش��ود. باتوجه به نزول بازار مي توان گفت برخي از 
سهامداران در انتظار كاهش نرخ دالر هستند البته با 
بررسي وضعيت بازار اين احتمال مي رود. نرخ گذاري 
دستوري نيز تا حد ممكن وضعيت بازار را برهم زده و 
برخي از سهامداران را سردرگم كرده است. نرخ دالر، 
تورم، تحريم ها، برجام و امثال اين موارد انتظارات 
سهامداران از بازار را تا حد قابل توجهي تغيير داده 
است و سهامداران در فكر آينده بازار و همچنين سود 

بيش از پيش خود هستند.

اعضاي شوراي شهر تهران پرونده هاي باغات تهران را بررسي كردند

فاتحه باغات خوانده خواهد شد؟

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران خبر داد

1000 ملك شهرداري تهران در حال تخليه 
جوادي يگان��ه، معاون ام��ور اجتماع��ي و فرهنگي 
ش��هرداري تهران گفت: بيش از هزار ملك متعلق به 
شهرداري تهران كه در سنوات گذشته بدون طي كامل 
تشريفات قانوني واگذار شده اند، در دست اقدام براي 

تخليه قرار دارند.
به گزارش مهر، نهمين جلس��ه كميسيون بررسي و 
واگذاري امالك بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري برگزار 
ش��د و اعضا در آن به تصميم گيري درباره باقي مانده 
واگذاري ه��اي پيش��ين و چند درخواس��ت جديد 

پرداختند.
بر اس��اس گزارشي كه دبيرخانه كميس��يون در اين 
جلس��ه ارايه كرد، تاكنون درباره همه واگذاري هاي 
دوره پيش��ين كه تاكنون احصاء ش��ده اند، بررسي و 
تصميم گيري ص��ورت گرفته اس��ت و در عين حال 
جس��ت وجو براي يافتن م��وارد احتمالي ديگري كه 
واگذاري به صورت غيرقانوني صورت گرفته باش��د، 

همچنان ادامه دارد.
طبق آخرين جمع بندي موارد تصميم گيري ش��ده، 
تعداد ۱۰۱۴ ملك متعلق به شهرداري كه در سال هاي 
قبل بدون اخذ مصوبه از شوراي اسالمي شهر تهران در 
اختيار اشخاص، نهادها و ارگان ها، موسسات فرهنگي 
و خيريه و … قرار داشتند، بايد تخليه و بازپس گيري 
شود كه اين كار براي بخشي از اين تعداد به سرانجام 
رسيده و اقدامات اجرايي يا قضايي در خصوص بقيه 

موارد نيز در جريان است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران كه 
رياست اين كميسيون را برعهده دارد، در اين جلسه 
از تالش هاي اخير س��ازمان امالك و مستغالت براي 
تسريع در تخليه امالك شهرداري كه برخالف ضوابط 
در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارند، تقدير 
كرد و خواستار پيگيري بيش��تر براي احقاق حقوق 

شهروندان و شهرداري تهران شد.

وي تاكيد كرد: روح بند ۶ ماده 55 قانون ش��هرداري، 
بهره برداري عام المنفعه از امكانات شهرداري به نفع 
همه شهروندان است، نه استفاده اختصاصي و شخصي 
يا گروهي. بر اين مبنا هر موردي كه از اين قانون انحراف 
داشته باشد و مصداق استفاده از ملك شهرداري براي 
انتفاع عمومي نباش��د، ازجمله واگذاري هايي كه در 
دوره پيشين صورت گرفته و با اين قاعده كلي مطابقت 

نداشته است، بايد پس گرفته شود.
كميس��يون بن��د ۶ م��اده 55 قانون ش��هرداري در 
نهمين جلس��ه خود مقرر كرد كه ب��ا توجه به اينكه 
تصميم گيري ش��وراي ش��هر درباره اليحه تعيين 
تكليف ام��الك و اموال غيرمنقول به طول انجاميده 
اس��ت، موضوع واگذاري ۱5 زمين و ملك متعلق به 
شهرداري براي ساخت بيمارستان، همراه سرا و ديگر 
موارد عام المنفعه كه آماده س��اخت و اقدام توس��ط 
خيرين هس��تند، به صورت جداگانه و با قيد فوريت 

براي شورا ارسال شود.
به گزارش »تعادل«، در اواخر مرداد سال جاري، موضوع 
مساله امالك واگذار شده شهرداري تهران به غير،  در پي 
ماجراي افشاگري پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان 
عليه برخي افراد حقيق��ي و حقوقي مبني بر تصرف 
امالك اين بني��اد، دوباره داغ ش��د و برخي از اعضاي 
شوراي شهر در روزهاي پاياني شهريورماه از حناچي 
درخواست كردند كه در اين رابطه گزارشي ارايه كند. 
حناچي نيز در تاريخ 2۹ شهريور سال جاري در توييتي 
نوشت: تاكنون حدود 2 هزار ملك تعيين تكليف شده 
و ۴۰۰ مورد با پيگيري هاي قانوني بازپس گيري شده 
است. حناچي در توئيتي ديگر نيز نوشته بود: در مورد 
تعدادي از امالك هم قوه قضاييه پيگير موضوع است. 
گزارش اقدامات و اليحه هاي مربوطه نيمه اول مهرماه 
به شوراي شهر ارايه خواهد شد. جلسات هم انديشي 
شورا و شهرداري محل مناس��بي براي بررسي و رفع 

كاستي هاي احتمالي در اين باره و هماهنگي بيشتر 
جهت سرعت بخشي به روند اقدامات خواهد بود.

    سهم مناطق تهران 
از واگذاري ها و انحرافات؟

پيش از اين نيز محمد س��االري، رييس كميس��يون 
شهرسازي و معماري ش��وراي شهر تهران اعالم كرده 
بود: كل امالك شناسايي شده در قالب بند ۶ در حدود 
۱۹۰۴ مورد اس��ت كه ۸۰۳ مورد ام��الك در اختيار 
معاونت اجتماعي ش��هرداري، ۱5۳ مل��ك در اختيار 
نهاده��ا از جمله نهادهاي نظامي، انتظام��ي و ...، ۱۷۶ 
مورد در حال بهره برداري مذهبي در قالب مس��اجد و 
حس��ينيه و ...، ۳۱۸ م��ورد داراي انحراف موضوع بند 
ش��ش ماده 55، ۴۴۳ مورد امالك در دس��ت بررسي 
در كميس��يون جهت تعيين تكليف و۱۱ مورد امالك 
ستادي شهرداري تهران بوده اس��ت.  وي افزوده بود: 
بيشترين تعداد امالك واگذار شده در قالب بند ۶ ماده 
55 به ترتيب ۱۶۷ م��ورد در منطقه چهار، ۱۴۶ مورد 
در منطقه يك، ۱۳۷ مورد در منطق��ه دو، ۱25 مورد 
در منطقه ۱5 و ۱2۰ مورد در منطقه ۱2بوده اس��ت. 
همچنين بيشترين تعداد انحراف در قالب بند ۶ ماده 
55 به ترتيب در منطقه يك )52 مورد(، منطقه هفت 
)2۷ م��ورد(، منطقه چهار )25 مورد( و منطقه ده )25 
مورد( بوده است. به گزارش »تعادل«، در تاريخ 2۰ مهر 
سال جاري نيز س��رانجام، فهرست امالك واگذار شده 
شهرداري به غير براي اعضاي شوراي شهر تهران افشا 
شد. هاشمي در روزيادشده در جمع خبرنگاران گفته 
بود: شهردار و رييس سازمان امالك باالخره ليست كامل 
امالك در اختيار غير را به شوراي شهر آوردند و به همه 
كميسيون ها ارجاع و يك فوريت آن نيز تصويب شد تا 
مورد بررسي قرار گيرد. اين اليحه حدود ۷ پيوست دارد 
و مشخص است كه اين امالك در اختيار چه ارگان ها و 

تشكيالت دولتي و غيردولتي قرار دارند. او با بيان اينكه 
در مجموع اطالعات حدود 2 هزار ملك در اين اليحه در 
اختيار شوراي شهر قرار گرفته است، گفته بود: حدود 

۸۰۰ ملك از حساسيت برخوردار است.
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استفاده از كريپتوها طي س��ال هاي گذشته اين امكان را 
در اختيار بس��ياري قرار داده است كه بتوانند تا حدودي 
تحريم ها را دور بزنند. طي اين دوره با توجه به اينكه امكان 
انتقال ارز به داخل كشور فراهم نبود، افرادي كه فريلنس 
در كشور فعاليت مي كردند از اين طريق توانستند پول هاي 
خود را به داخل كشور بياورند و برخي از تجار نيز از طريق 
رمزارزها توانستند فعاليت هاي خود را به سرانجام برسانند. 
اما در ش��رايط فعلي آينده اين كس��ب و كارها در هاله اي 
از ابهام وج��ود دارد چرا كه اگر امكان تبادل مالي از طريق 
پي اس پي ها و پرداخت يارها وجود نداشته باشد، بايد ديد آيا 
امكان تبادل رمز ارز با رمزارز ديگر يا استفاده از روش هاي 
ديگر وجود دارد؟ هم اكنون تعداد فعاالن اين حوزه به حدود 
يك و نيم ميليون نفر رسيده است هر تصميم ضربتي در اين 
حوزه و ايجاد ممنوعيت موجب خارج شدن اين تعداد فعال 
از بازار نخواهد شد بلكه موجب مي شود تا فعاليت هاي اين 
حوزه تبديل به يك فعاليت زيرزميني و غير شفاف شود كه 

نتيجه اي جز افزايش ميزان كالهبرداري  نخواهد داشت.
در ايران اكنون وضعيت رمزارزها در شرايط ابهام قرار دارد و 
مسووالن تا كنون روي خوش به اين حوزه نشان نداده اند. 
هياهويي كه چندي پيش با نامه رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ب��ه رييس جمهوري و ريي��س مركز ملي فضاي 
مجازي براي ممانعت از خريد و فروش رمزارزها آغاز شده  
بود، به دستورالعملي منتج شد كه شاپرك ملزم به ابالغ آن 
به شركت هاي پرداخت ياري شده بود. دستورالعملي كه 
شركت هاي پرداخت ياري را از ارايه سرويس به پلتفرم هاي 
رمزارزي منع مي كند و نام آنان را در كنار س��اير كسب و 
كارهاي غير مجاز مانند فروشندگان VPN و سايت هاي 
شرط  بندي قرار مي دهد. كسب وكارهايي كه خودشان بيش 
از دو سال است به دنبال قانونمند كردن فعاليت هايشان 
هستند حال با مانعي مواجه شده اند كه مشخص نيست 

هدف تصميم گيران براي ايجاد اين ممانعت چيست؟ 

     بيت كوين باز هم به مرز ۵۴ هزار دالر رسيد
جنجال درباره قانوني بودن يا نبودن بيت كوين در ايران در 
حالي است كه طي دو روز گذشته تا به حال قيمت بيت كوين 
و قيمت اتريوم افزايش شديدي را تجربه كرده اند. به گفته 
تحليل گران، سواي از وضعيت تكنيكال، انتشار اخبار مثبت، 
جهش قيمت اين ارزهاي ديجيتال را تسريع كرده است. 
داده هاي بازار نشان مي دهد كه همزمان با رسيدن قيمت 
بيت كوين ب��ه ۵۴,۰۰۰ دالر، ارزش بازار اين ارز ديجيتال 
هم بار ديگر از ۱ تريليون دالر عبور كرده است. رسيدن به 
اين محدوده از آن جهت پراهميت است كه ۱ تريليون دالر 
يك مقاومت رواني است. ۵۴.۴۰۰ دالر بيشترين قيمتي 
است كه بيت كوين طي دو هفته  گذشته به آن رسيده است. 
پيش تر تحليل گران با اشاره به ميانگين متحرك ۳۴ روزه، 
پيش بيني كرده بودند كه قيمت بيت كوين در كوتاه مدت 
ممكن است با جهشي همراه شود. خريد بيت كوين توسط 
ش��ركت نروژي آكر )Aker ASA( به عنوان عامل اصلي 
رسيدن قيمت به ركورد دو هفته اي خود مطرح شده است. 
عرضه بسته حمايتي ۱.۹ تريليون دالري بايدن هم در اين 
جهش موثر بوده اس��ت. قيمت بيت كوين ۲۸ فوريه )۱۰ 
اسفند( تا محدوده ۴۳,۰۰۰ دالر هم سقوط كرده بود. اين 
سقوط بزرگ ترين سقوط بيت كوين از ماه مارس ۲۰۲۰ 
)اسفند ۹۸( تا آن زمان بوده است. همزمان با انتشار اخباري 
در ارتباط با به روزرساني پيش روي اتريوم، قيمت اين ارز 
ديجيتال هم با جهش��ي قابل توجه همراه شد و در حال 
حاضر در محدوده ۱,۸۳۰ دالر معامله مي ش��ود. پيش از 
ثبت اين قيمت، قيم��ت اتريوم طي يك اصالح تا ۱,۷۲۷ 
دالر هم سقوط كرده بود. عالوه بر طرح بهبود اتريوم ۱۵۵۹ 
كه مدت هاست در بين توسعه دهندگان اتريوم دست به 
دست مي شود، خريد اين ارز ديجيتال توسط سرمايه گذاران 
نهادي، جهش قيمتش را تسريع كرد. شركت چيني ميتو 
)Meitu( چندي پيش اعالم ك��رد كه ۲۲ ميليون دالر 
اتر و ۱۷ ميليون دالر بيت كوين خريده است. به گفته اين 
شركت، نگهداري ارزهاي ديجيتال گزينه مطمئن تري از 

پول نقد است.

       تحريم هايي شديدتر از تحريم هاي بين المللي
در شرايطي شاپرك شركت هاي زيرمجموعه خود را از 
ارايه سرويس به پلتفرم هاي رمزارزي منع مي كند كه در 
دو سال گذشته فعاالن اين حوزه با كميسيون اقتصادي 
دولت و بان��ك مركزي براي مقررات گ��ذاري اين حوزه 

به صورت مستمر جلس��ه هاي مختلفي برگزار كرده اند. 
انجمن فين تك، كميسيون فين تك سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران و انجمن بالك چين به عنوان فعاالن اين 
حوزه در دو سال گذشته با هماهنگي هاي صورت گرفته 
از س��وي دولت در حال تدوين پيش نويسي بودند كه در 
آن چارچ��وب فعاليت فعاالن حوزه رمزارز را مش��خص 
مي كرد و درست در شرايطي كه پيش نويس نهايي شده 
بود و تمامي حاضران در كارگروه رمزارز بانك مركزي بر 
سر آن با يكديگر به توافق رسيده بودند، حاال خبر رسيد 
كه فعاليت پلتفرم ه��اي حوزه رمز ارز ب��ا مانعي بزرگ 
مواجه شده است. در شرايطي شاپرك ملزم به ابالغ اين 
دستورالعمل به شركت هاي پرداخت ياري مي شود كه 
رييس كل بانك مركزي اواخر بهمن ماه اعالم كرده بود 
كه ويرايش اوليه سند جامع رمزپول بانك مركزي نهايي 
شده است. مصطفي نقي پورفر، دبير انجمن فين تك، در 
واكنش به اين دس��تورالعمل و اظهارنظر هايي كه طي 
روزهاي گذشته در خصوص رمزارز صورت گرفته، گفت: 
»مشخص نيست چرا از س��وي مسووالن سيگنال هاي 
مختلفي در خصوص فعاليت كسب و كارهاي حوزه رمز 
ارسال مي شود، در شرايطي كه تا چند وقت پيش مركز 
ملي فضاي مجازي رمزارزها را حوزه اي تسهيل گر براي 
بخش اقتصادي عنوان مي كردند حال به يك باره آن را منع 
مي كنند.« وي با بيان اينكه كميسيون اقتصادي دولت 
تصميم  گرفته بود تا با تولي گري بانك مركزي و همكاري 
بخش خصوصي حوزه رمزارزها را قانومند كند ادامه داد: 
»از همين رو ما در جلساتي با هماهنگي بانك مركزي اقدام 
به تنظيم پيش نويسي براي حوزه رمزارزها كرديم و قرار 
بود اين پيش نويس به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع 
شود؛ اما متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفته؛ بلكه 
نماينده اي از بانك مركزي كه در كارگروه و در جلسات ما 
حضور داشتند و در تمام مسير با اين حوزه موافق بودند، 
حال با حضور در صدا و سيما به صورت كامل در مخالفت 
با رمزارزها صحبت مي كنند.« او با اظهار تاسف از اينكه 
حاكمان تصميم گير براي فضاي اقتصادي كشور اطالعي 
از نتايج تصيم هاي خود ندارن��د گفت: »تصميم گيران 
براي حوزه اقتصاد كس��ب و كاري ندارن��د و نمي دانند 
تصميم هايش��ان چه تاثيراتي روي كسب وكارهاي اين 
حوزه مي گذارد، از سويي در اين حوزه به جاي اينكه امنيت 
اقتصادي فراهم شود بيشتر به سمت امنيتي كردن فضاي 
اقتصادي گام برداشته شده است. تصميمات امنيتي براي 
حوزه اقتصادي آفت اين حوزه خواهد بود. هم اكنون ما در 
حال اعمال تحريم هايي شديدتر از تحريم هاي بين المللي 
به كسب و كارهاي اين حوزه هستيم در شرايطي كه حتي 
كره شمالي نيز در اين زمينه مانند ما عمل نكرده است. اگر 
به همين رويه ادامه دهيم شبيه كشورهايي خواهيم شد 

كه از فناوري به دور هستيم.«
اين دستورالعمل از سوي شاپرك در شرايطي به شركت هاي 
پرداخت ياري ارسال شده، كه پلتفرم هاي فعال در اين حوزه 

سال هاست كه بستر فعاليت شفاف در اين حوزه را فراهم 
كرده اند. حال آنان نگران آن هس��تند كه اگر نتوانند از 
خدمات پرداخت بهره مند شوند نه تنها بستري كه فراهم 
كرده اند از بين مي رود؛ بلكه فعاليتي كه در س��ال هاي 
گذشته به صورت شفاف در حال انجام بوده به بازار غير 

شفاف و پنهاني تبديل شود. 

       فعاليت هاي حوزه رمزارز محدوديت پذير 
نيست

دستورالعمل شاپرك در شرايطي فعاليت  پلتفرم هاي فعال 
در حوزه رمزارز را در كنار فروش وي پي ان و س��ايت هاي 
قمار قرار مي ده��د كه چندي پيش ريي��س كل بانك 
مركزي در مصاحبه اي اعالم كرد كه خريد و فروش رمز 
ارزها بين افراد عام مجاز نيست و فقط بايد براي واردات 
كاال از آن استفاده شود. عبدالناصر همتي اعالم كرده بود 
كه به زودي چند صرافي براي ثبت سفارش هايي كه به 
صرافي ها داده مي شوند، مشخص و نامشان اعالم مي شود 
تا براي واردات از طريق رمز ارزها، تامين ارز كنند. همين 
گفته رييس كل بانك مركزي در ميان فعاالن اين حوزه 
اين نگراني را ايجاد كرد كه در چنين شرايطي امكان ايجاد 
انحصاري جديد در حال شكل گيري است. چرا كه بيم آن 
مي رود كه بسياري از فعاالن اين حوزه كه طي چند سال 
گذشته بستر فعاليت را آماده  كرده اند از بازار حذف شوند 
و برخي ديگر امكان فعاليت را پيدا كنند. عضو هيات مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران نيز در اين خصوص 
گفت: »افزايش قيمت بيت كوين و رمزارزها طي ماه هاي 
اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده است چرا كه به 
اين نتيجه رس��يده اند كه چاه نفت جديدي كشف شده 
است. با وجود اينكه هنوز آمار رسمي از سوي بانك مركزي 
در خصوص پول در گردش در حوزه رمزارزها داده نشده 
است اما به نظر مي رسد در حدود يك پنجم پولي كه در 
بورس تهران در حال گردش است در بازار كريپتوها نيز 
در گردش است.« طبق گفته او پول در گردش در بورس 
تهران روزانه به ص��ورت ميانگين ۲۰۰۰ ميليارد تومان 
برآورد مي ش��ود كه اين رقم در بازار كريپتورها به حدود 
۴۰۰ ميليارد تومان مي رسد. او تاكيد مي كند كه اين رقم 
قابل استناد نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر باشد اما 
بي شك اين بازار تبديل به بازار قابل توجهي شده است كه 
سياست گذاران در اين حوزه به صورت ناگهاني توجهشان 
به اين حوزه جلب شده است. او با اشاره به اينكه دو سال 
پيش بانك مركزي پيش نويس��ي را در زمينه رمزارزها 
منتشر كرد گفت: »در آن زمان بيت كوين تقريبا ۵ تا ۶ هزار 
دالر بود و امروز اين رقم به حدود ۵۰ هزار دالر رسيده است 
اگر در همان زمان بانك مركزي اين پيش نويس را نهايي 
مي كرد يا اجازه فعاليت در همان چارچوب را داده بود تا 
كنون آن متن به روز شده بود.« طبق گفته او رمزارزها در 
حوزه اي قرار گرفته اند كه قرار است هر گونه انحصار را از 
بين ببرد و هرگونه برخورد و مانع تراشي در اين مسير تنها 

موجب مي شود تا كساني كه مي خواهند به صورت شفاف و 
قانوني فعاليت كنند از صحنه خارج شوند و در مقابل مسير 
براي كساني كه عالقه مند به فعاليت در حوزه غيرشفاف 
و زيرزميني و ايجاد انحصار هستند باز خواهد شد. قرباني 
با اشاره به تاكيدهايي كه در زمينه نوسانات بازار رمزارزها 
مي شود گفت: »تاكيد بر نوسان بازار رمزارز در شرايطي 
صورت مي گيرد كه نوس��ان بورس نيز دست كمي از آن 
ندارد، اين در حالي  است كه دولت از تريبون هاي مختلف 
مردم را به سمت سرمايه گذاري در بورس تشويق كرد، هر 
چند كه فعاالن بورس و متخصصان اين حوزه بارها اعالم 
كرده بودند كه اگر كسي دانش كافي در اين زمينه ندارد 
وارد بورس نشود يا بورس يكشبه افراد را پولدار نمي كند. 
طبيعي است كه افراد خود بايد مسووليت و ريسك هاي 
سرمايه گذاري خود را بر عهده گيرند اما بايد قبول كرد كه 
نوسان ريال نيز كمتر از نوسان ساير بازارها نيست. افراد 
عادي براي اينكه بتوانند ارزش پول خود را حفظ كنند و 
ساالنه حداقل ۲۰ درصد از ارزش آن كاسته نشود مجبور 
به س��رمايه گذاري و نگهداشت پول خود به صورت هاي 
مختلف هستند.« اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان تهران معتقد است كه هيچ ممنوعيت قانوني در 
خصوص فعاليت در حوزه خري��د و فروش رمزارز وجود 
ندارد و طبق مصوبه  ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي 
بانك ها از فعاليت در اين حوزه منع شده اند و در مصوبه 
مربوط به استخراج رمزارزها نيز تاكيد شده است كه 
از رمزارزها براي مبادالت روزمره استفاده نشود. طبق 
گفته او وقتي ماينينگ و استخراج رمزارز قانوني است 
چگونه مي توان خريد و فروش آن را ممنوع اعالم كرد. 
ازسويي اگر تصميم بگيريم كه خريد و فروش آن را در 
اختيار تعداد محدودي صرافي قرار دهيم بي شك به 

سمت انحصار حركت كرده ايم.
   موض��وع ممنوعيت فعاليت رمزارزها در ش��رايطي 
مطرح  مي ش��ود كه تا كنون هيچ متن مصوبي از سوي 
دولت و مجلس مبني بر ممنوعيت قطعي فعاليت در اين 
حوزه صادر نشده باشد. پيش تر زماني كه موضوع عضويت 
ايران در FATF مطرح شد شوراي عالي مبارزه با پولشويي 
با صدور دستورالعملي بانك ها را از فعاليت در اين حوزه منع 
كرد و بانك مركزي نيز تا كنون در مصوبه هايي كه ابالغ كرده 
تاكيد كرده كه مسووليت خريد و فروش رمزارزها بر عهده 
فعاالن اين حوزه است. دولت نيز هم زمان با نهايي كردن 
مصوبه استخراج رمزارز تاكيد كرد كه تكليف بازار رمزارز در 
مصوبه اي مجزا مشخص خواهد شدو به صورت مشخص 
بانك مركزي را به عنوان متولي اين بخش انتخاب كرد. در 
مصوبه استخراج رمزارز به صورت خاص تاكيد شده بود كه 
نبايد از رمزارزها در مبادالت روزمره استفاده شود. در چنين 
شرايطي به نظر مي رسد شرايط سياستگذاران تا حدودي 
تغيير كرده است؛ اما تغيير رويكرد در حالي اتفاق مي افتد 
كه پس از ركود در بورس، بخشي از سرمايه هاي مردم به 

اين سمت حركت كرده است.
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جمعيت  و قاعده طاليي رشد
 مجلس صورت گرفته است، مي توان خانوارهاي نااميد 

و نگران از آينده را تشويق به فرزندآوري كرد؟
۲-پنجره جمعيتي، وضعيتي موقت در س��اختار 
جمعيتي ايران است كه در س��ال ۱۳۸۵ باز شده و 
براي ح��دود ۴ دهه طول مي كش��د. در اين دوران، 
نسبت جمعيت در سنين فعاليت به حداكثر خود 
مي رسد و در نتيجه فرصت طاليي و منحصربه فردي 
فراروي توسعه اقتصادي فراهم مي شود. بر اين اساس، 
هم اينك تقريبا در ميانه پنجره يا فرصت جمعيتي 
كشور قرار داريم. دوراني كه مي توانست و مي تواند 
آكنده از رونق و رش��د اقتصادي باشد اما نيست. بر 
اساس »قاعده طاليي رش��د«، رشد اقتصادي تابع 
مس��تقيمي از نرخ رش��د جمعيت اس�ت، چه آنكه 
افزايش جمعيت منجر به افزاي��ش تقاضاي موثر، 
كاهش دستمزد و افزايش احتمال ظهور افراد نخبه 
مي شود. حال اين سوال مطرح مي شود، چرا در ۱۵ 
سال اخير كه پنجره جمعيتي ايران باز شده است، 
اثرات مثبت اين فرصت جمعيتي بر رش��د اقتصاد 
كش��ور ظاهر نشده است؟ بخش��ي از اين نقيصه را 
مي توان در اقتصاد نفت سوز ايران و وابستگي بيش 
از اندازه آن به تحوالت اقتصادي و سياسي در عرصه 
بين المللي ريشه يابي كرد و البته بخش ديگر آن را 
بايد در سياست هاي داخلي جست وجو كرد، جايي 
كه زمينه ه��اي بروز رانت، قبيله گرايي سياس��ي و 
عدم توجه به نيروهاي شايس��ته و شايسته ساالري 
ش��كل مي گيرد. با نگاهي گذرا به سياست خارجي 
ايران طي ۱۵ سال گذشته، مشاهده مي شود كه از 
ابتداي دهه ۹۰ خورشيدي، تحت تاثير سياست هاي 
خارجي دولت دهم كه از سوي مقامات دولت وقت با 
افتخار »تهاجمي« خوانده مي شد، ميزان رفتارهاي 
خصمانه عليه كشورمان فزوني گرفت و منجر به اعمال 
شديدترين تحريم هاي بين المللي و يك جانبه عليه 
ايران شد و درآمدهاي نفتي ايران در خارج از كشور 
به دليل تحريم ها و همچنين نوسان قيمت جهاني 
نفت به مرور كاهش يافت. تح��ت تاثير اين جنگ 
اقتصادي، ضربات سختي به پيكره اقتصاد كشور وارد 
آمد و رشد توليد ناخالص داخلي به شدت افت كرد و 
در برخي سال ها منفي شد. در پي اين تحوالت، تكرار 
سياست هاي خطا و آزموده شده پيشين، منجر به باز 
شدن فنر نرخ ارز، بروز تورم افسارگسيخته، شتاب 
رش��د حجم نقدينگي و افزايش ش��كاف طبقاتي و 
نابرابري شد. در همين شرايط بود كه دامنه مهاجرت 
از »نخبگان« به »شهروندان عادي« نيز تسري و ميزان 
آن به شدت افزايش يافت، به گونه اي كه به گفته برخي 
از جامعه شناسان منجر به فقير شدن ذخيره ژنتيكي 

كشور شده است.
۳- شرح مصائب اقتصادي و اجتماعي ۱۵ ساله اخير 
و به ويژه دهه ۹۰ در اين مقال نمي گنجد، اما همين 
ميزان اندك هم براي تجزيه و تحليل و درك اثرگذاري 
مشوق هاي فرزندآوري مجلس يازدهم كافي به نظر 
مي رس��د و اين س��وال را در ذهن ايجاد مي كند كه 
جامعه اي كه نتوانسته از فرصت جمعيتي كنوني خود 
استفاده و ريسك هاي دروني و بيروني اقتصاد را به نفع 
اين جمعيت فعال و با نشاط به درستي مديريت كند، 
چگونه مي تواند در اين شرايط نااميدكننده، نسخه 
افزايش جمعيت و بهره مندي از اثرات مثبت آن در 

آينده را براي شهروندان تجويز كند؟

فرافكني مسووالن و بحران هاي 
اقتصادي

 عمليات بازار باز اجرايي شود مي توان اثرات مفيدي 
هم داش��ته باش��د. وقتي اوراق فروخته مي شود، 
نقدينگي موجود در جامعه جمع آوري مي ش��ود. 
يعني دولت اوراق را منتش��ر مي كند و با يك سود 
معقول در اختيار سرمايه گذاران و عمومي مردم قرار 
مي دهد تا در زمان موعود بازخريد شود. بسياري از 
كشورها با استفاده از فروش اوراق تالش مي كنند 
از حضور پول پرقدرت در اقتصاد جلوگيري كنند. 
۳۰۰ س��ال پيش اقتصاد انگليس براي جلوگيري 
از تورم و جبران كس��ري بودج��ه از روش فروش 
اوراق اس��تفاده مي كرد. حتي اگر دولت اوراق را در 
اختيار بانك مركزي قرار دهد تا بفروش برس��اند، 
باز هم بانك مركزي به هر حال بايد در يك فرصت 
معين اين پول ها را پ��س دهد. تنها در يك صورت 
انتش��ار و فروش ارواق ممكن اس��ت براي اقتصاد 
ايران خطرناك باشد و باعث توسعه پايه پولي شود. 
آن هم اينكه دولت اوراق را در اختيار بانك مركزي 
قرار دهد و اراده اي براي بازپرداخت بدهي هايش به 
بانك مركزي نداشته باشد. اين روند در اقتصادهايي 
رخ مي دهد كه بانك مركزي در آن از هيچ اختياري 
برخوردار نباشد. وضعيتي كه متاسفانه در خصوص 
بانك مركزي ايران صادق است. به هر حال تجربه 
اقتصاد ايران نشان مي دهد كه روساي بانك مركزي 
در اغلب موارد فاقد استقالل الزم براي دفاع از منافع 
ملي و اقتصادي كشور هستند. اغلب روساي بانك 
مركزي كشور )جز نمونه هاي استثنايي( چشمشان 
به دهان دولت اس��ت تا اوامر دولتي ها را عملياتي 
كنند و منطقي كه در اظهارات آقاي همتي مشاهده 
مي ش��ود به نظر مي رس��د، برآم��ده از يك چنين 
وضعيتي باش��د. بانك مركزي مي داند كه در برابر 
خواسته هاي دولت نمي تواند استقاللي از خود بروز 
دهد، بنابراين اعالم ك��رده كه هر نوع فروش اوراق 
ممكن است باعث حضور پول پرقدرت، توسعه پايه 
پولي و رشد نقدينگي شود. اما چنانچه بانك مركزي 
از استقالل كافي برخوردار بود و فروش اوراق را تنها 
در صورت اخذ تضمين ه��اي الزم اجرايي مي كرد 
و در كنار آن عمليات بازار باز را نيز در دس��تور كار 
قرار مي داد، امكان مديريت اين روند بر اساس يك 
مديريت منطقي امكان پذير بود. البته اين اظهارات 
به اين معنا نيست كه بودجه مصوب مشكلي ندارد، 
اما مشكالت بودجه مواردي است كه پيش از اين از 
سوي تحليلگران و اساتيد اقتصاد تشريح شده است.

ماينينگ و استخراج بيت كوين قانوني است، خريد و فروش آن ممنوع 

سياست هاي دوگانه در برخورد با رمزارزها

    قابليت هاي تازه  غول هاي تكنولوژي
براي كمك به دوركاران

دوركاري ح��اال به بخش جداناپذير كس��ب وكارهاي 
امروزي آنهم به دليل شيوع كرونا در جهان تبديل شده 
است. حاال بيش از نيمي از كسب وكارهاي دنيا نيروهاي 
انساني خود را براي كاهش گسترش اين بيماري دوركار 
كرد ه اند. در كنار اين اتفاق هم شركت هاي تكنولوژي 
دست به كار ش��ده  و قابليت هاي مختلفي را در اختيار 
كاربران كسب وكارهاي مختلف گذاشته اند تا كارها بهتر 
پيش برود. گوگل، مايكروسافت، آمازون و ديگر غول هاي 
تكنولوژي هرك��دام با ارايه س��رويس هاي مخصوص 
دوركاري سعي كرده اند كار كردن از خانه را براي نيروي 
انساني شركت ها راحت تر كنند. فوربس به پنج موضوع 
تكنولوژي اشاره كرده كه هفته گذش��ته رخ داده و بر 

تجارت كسب وكارها تاثيرگذار خواهد بود، 

    ورك اسپس گوگل ويژگي هاي تازه اي را 
براي كمك به دوركاران اضافه مي كند

 Workspace گوگل به تازگي قابليت هاي تازه اي را به
اضافه كرده تا به همكاري و بهبود جريان كاري در دوران 
دوركاري كم��ك كند. برخي از اي��ن قابليت هاي جديد 
Workspace عبارتند از ايجاد دسترسي براي كاركنان 

خط مقدم و راه اندازي رسمي دستيار گوگل )دستيار صوتي 
اين شركت( براي تمامي كاربران. همچنين قابليت هاي 
ديگري از جمله بهبود تماس تصوي��ري از طريق گوگل 
Meet، قابليت هاي مديريت زم��ان، تنظيم وضعيت و 
زيرنويس زنده چند زبان نيز به اين فضا افزوده شده اند. چرا 
اين موضوع براي كسب و كارها اهميت دارد؟ بزرگ ترين 
جريان كاري در سال آتي، امكان كار بدون محدوديت مكاني 
اس��ت. در حالي كه كاركنان به محيط كار باز مي گردند، 
انتظار مي رود كه گزينه دوركاري به بخشي از مزاياي شغلي 
شركت ها تبديل شود. شركت هاي هوشمند اين كار را انجام 
خواهند داد. همچنين شركت هايي كه به فكر روند كاري و 
كاركنان خود هستند از ابزار هايي همچون ابزاري كه گوگل 
ارايه مي كند براي مديريت بهتر دوركاران استفاده مي كنند.

    پلتفرم Teams از مايكروسافت
به دنبال آواتار هاي مجازي

مايكروسافت Mesh پلتفرم جديدي است كه از سوي اين 
غول تكنولوژي براي همكاري و اشتراك تجربيات مجازي 
فراهم شده است. افرادي كه از Mesh استفاده مي كنند 
به عنوان آواتار هاي مجازي از AltospaceVR نمايش 
داده مي شود، يك شبكه اجتماعي كه مايكروسافت چهار 
س��ال پيش آن را خريداري كرد. هدف نهايي اين است 

كه افراد نه به عنوان آواتار بلكه به عنوان خودش��ان به 
صورت مجازي در يك فضا حاضر شوند. مايكروسافت 
 Skype ابتدا اين تكنولوژي را با همكاري مدل تماس
به نمايش گذاشت و نشان داد كه چگونه مي توان از اين 
تكنولوژي براي همكاري در محيط دوركاري استفاده 
كرد. اين پلتفرم چه اهميتي براي كسب و كارها دارد: 
اين پلتفرم هنوز چند سال با استفاده همگاني فاصله 
دارد اما آواتار ها، در جلسات دوركاري كاربرد خواهند 
داش��ت و با افزايش كارايي جلسات و همكاري ها اين 

موضوع اهميت بااليي خواهد داشت.

    اسكوئر حاال يك بانك است
هفته گذشته اعالم شد كه فين تك اسكوئر حاال مي تواند به 
عنوان يك بانك فعاليت كند. بانك خدمات مالي اسكوئر 
پس از دريافت تاييديه FDIC )شركت بيمه واريزي هاي 
بانكي دولت فدرال( در سال ۲۰۲۰ حاال فعاليت خود را 
به عنوان زيرمجموعه اي از شركت اسكوئر آغاز مي كند و 
در حال حاضر روي تامين بودجه فروشندگان اسكوئر در 
اياالت متحده تمركز دارد. طبق اعالم اين شركت فين تك، 
حاال اين شركت مي تواند به خوبي از راه دور به مشتريان 
خدمت رساني كند و در عين حال ابزار هاي مالي ديگري 
را براي افراد نيازمند ايجاد كند. اين موضوع چه اهميتي 

براي كس��ب و كارها دارد؟ اسكوئر به بانك هاي آنالين و 
سازمان هاي خدمات مالي مي پيوندد و كسب و كار هاي 
كوچك را تامين بودجه مي كند. اين خبر براي كس��اني 
كه نيازمند س��رمايه  هستند بسيار خبر خوبي است؛ اما 
نرخ سود اين وام ها بسيار باالتر از بانك هاي سنتي است.

    ربات هاي ارسال كاال جلب توجه كرده اند
ربات هاي ارس��ال كاال در سال گذشته كه مردم به دنبال 
تحويل كاال بدون تماس بودند، توجه زيادي را جلب كردند. 
پوستماتس X يك محصول رباتيك از استارت آپ ارسال 
كاالي پرطرفداري به نام Serve Robotics است كه در 
سال ۲۰۲۰ تحت مالكيت اوبر درآمد. در حالي كه نيمي از 
بسته هاي ارسالي رستوران ها در امريكا در فاصله اي نزديك 
و قابل پياده روي قرار دارند، اين تكنولوژي نياز به خودرو را 
حذف مي كند و ارسال ساده تر مي شود. اين شركت اعالم 
كرده است كه تمركز اين تكنولوژي كمك به توسعه تجارت 
رستوران ها با ارسال امن، مطمئن و آسان است. اين موضوع 
چه اهميتي براي تجارت ها دارد؟ اس��تفاده از ربات براي 
خرده فروشي و ارس��ال غذا ايده جالبي است. اين شرايط 
عمدتا به دليل پاندمي كرونا فراهم ش��ده است. بسياري 
از رستوران ها از خدمات ارسال ش��كايت دارند و ربات ها 

مي توانند پاسخي براي اين مشكل باشند.

رويداد

تشديد هشدار رسانه اي
در افكارعمومي براي مقابله با 

ويروس كرونا در نوروز
محمد خدادي، معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و دبير كميته اطالع رساني و مديريت جو 
رواني ستاد ملي مقابله با كرونا در نشستي كه به منظور 
بررسي سياست هاي رسانه اي مقابله با كرونا در استان 
خوزستان گفت: تالش مضاعف با توليدات هشداري 
در تقويت و افزايش اگاهي عمومي براي مقابله با شيوع 
و كاهش تلفات ناشي از كرونا در سطح ملي و استاني 

به ويژه استان خوزستان ضروري است.
وي با اش��اره به ماموريت ويژه اي كه بر اساس مصوبه 
قرارگاه بر عهده دبير كميته اطالع رساني و مديريت 
جو رواني كرونا گذاش��ته ش��ده، ضم��ن قدرداني از 
رييس، دبير و همه اعضاي شوراي اطالع رساني استان 
خوزستان، خاطرنشان كرد: در طول هفته هاي گذشته 
و به موازات گسترش شيوع كرونا در استان، افزايش 
توليد محتوا ونش��ر رس��انه اي براي ايجاد مشاركت 
در مقابله با موج جديد كرونا در خوزس��تان به عنوان 
مساله اي ملي كه همه بايد در حل آن كمك كنند، در 

دستور كار همه رسانه ها قرارگرفت.
خدادي ناشناخته بودن و غير قابل پيش بيني بودن 
را از مهم ترين ويژگي هاي بارز كرونا از ابتداي شيوع 
تاكنون دانست با اشاره به اينكه خوزستان در مقاطعي 
يكي از موفق ترين استان ها در مقابله و پيشگيري از 
كرونا بوده افزود: در مقابله با كرونا عموما با شرايط غير 
قابل پيش بيني در ابتال و درمان مواجه مي شويد كه نياز 
به هماهنگي و ايجاد قرائت واحد دارد تا ايجاد اجماع و 
مشاركت حداكثري مردم را براي مقابله موجب شود 
لذا رسانه بايد اطالعات صحيح از متوليان را به مردم 
منتقل كند و مانع ازايجاد شبهه و شايعه و سوءاستفاده 
از يك سو و ازسوي ديگر تالش حداكثري براي كاهش 

تلفات صورت گيرد.
خدادي، استفاده حداكثري از ماسك، عدم تجمع و 
ضرورت فاصله گذاري فيزيكي و شستشوي دست ها 
را نكته مهم مقابله با كرونا عنوان كرد و گفت: هرجا كه 
توانسته ايم يك قرائت واحدي از موضوع ايجاد كنيم 
و اولويت ها را به خوبي به مردم منتقل كنيم، به اجماع 
عمومي رسيده ايم و در مقابله با كرونا و كاهش تلفات 
موفق  بوده ايم و وظيفه رسانه است كه توجه به مقابله 
با كرونا تا پايان را اولويت توليد و نشر رسانه اي بداند. 
معاون مطبوعاتي با بيان اينكه مقابله با كرونا وظيفه هر 
فرد است و افراد به ميزان آگاهي خود مي توانند مانع 
از ابتال و انتقال ويروس كرونا شوند، گفت: در چنين 
شرايطي، اهميت كاركرد رسانه به عنوان يك عامل 
تعيين كننده در اطالع رساني و آگاهي بخشي، بسيار 
بيش از پيش نمود پيدا مي كند و وظيفه رسانه امروز 
اين است كه با توليد محتوا، جامعه را به باوراينكه هر 
تجمعي منجر به شيوع كرونا و افزايش مرگ مي شود 
برساند. دبير كميته اطالع رس��اني كرونا، هم افزايي 
رسانه اي براي ايجاد قرائت واحد كه منجر به اجماع 
در افكار عمومي مي ش��ود را ضروري دانست و تاكيد 
كرد: وظيفه رس��انه تبيين، تشريح و تبليغ مصوبات 
ستاد ملي و استاني مقابله با كرونا است و همزمان بايد 
تالش كند كه با استفاده از متخصصان وزارت بهداشت 
و دانشگاه هاي علوم پزشكي، پاسخ شبهات، ابهامات 

شايعات و القائات را منتشر كند.
محمد خدادي تصريح كرد: طي يك سال گذشته 
همزمان با گسترش بحراني به نام كرونا، مردم ما با 
يك بحران مضاعف ديگري به نام جنگ اقتصادي و به 
تبع آن جنگ رواني مواجه شدند؛ جنگي كه هدفش 
تضعيف، تحقير و در نهايت، تسليم مردم ايران بود 
كه در نهايت مردم ايران علي رغم فشار ها ومشكالت 
همزم��ان در دو جبه��ه جنگ اقتص��ادي و كرونا 
جنگيدند و به موفقيت حداكثري رسيدند. معاون 
مطبوعاتي، جنگ رواني امريكا عليه مردم ايران در 
شرايط كرونا را بسيار ناجوانمردانه ذكر كرد و افزود: 
رسانه هاي كشورمان به عنوان خط مقدم مقابله با 
اين جنگ رواني، به جنگ شايعات، القائات و فضاي 
ابهام و ترديد دربرابر جريان معاند رفتند و درمقابل 
فضاي همدلي، همكاري و كمك به يكديگر كه منجر 
به هم افزايي در ايران شد را فراهم كردند. وي با اشاره 
به جنگ رواني جريان معاند در اسفند ماه سال ۹۸ 
كه با انتشار عكس، صوت و فيلم مجهول و تشديد 
اضطراب و نگراني در سراسر كشور سعي در تسليم و 
به زانو درآوردن مردم در برابر كرونا را داشتند، گفت: 
با تالش حداكثري همه مس��ووالن و همت مردم و 
به ويژه كادر درمان، امروز با حداقل شايعه و گمانه و 
حداكثر فضاي همدلي و همكاري براي مقابله با كرونا 
روبرو هس��تيم. وي در همين رابطه افزود: عليرغم 
ديدگاه ها و اظهارات بعضا متناقضي كه از سوي برخي 
كارشناسان و متخصصان مطرح مي شود، رسانه ها 
توانستند ضمن انتقال مرجعيت خبري مقابله با كرونا 
به داخل كشور، مطابق با مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا، عالوه بر جنگ با شايعه و اخبار كذب، نسبت به 
ايجاد فضاي همبستگي و همكاري در مقابله و كاهش 
تلفات كرونا نقش موث��ري در اين زمينه ايفا كنند. 
محمد جوروند، مديركل ارشاد اسالمي و دبير ستاد 
اطالع رساني استان خوزس��تان نيز در ادامه با بيان 
اينكه تاكنون ۱۹ جلسه شوراي اطالع رساني استان 
با حضور مسووالن دستگاه هاي مختلف و صداوسيما 
و مسووالن رسانه اي اس��تان برگزار شده است، به 
ارايه گزارشي از عملكرد اين شورا پرداخت. جوروند، 
راه اندازي قرارگاه رس��انه اي، تش��كيل كارگروه ها 
و كميته هاي تخصصي مقابله ب��ا كرونا، راه اندازي 
پويش هاي مختلف فرهنگي- رسانه اي با مشاركت 
هنرمندان و اصحاب رس��انه با هدف اطالع رساني 
و اميدآفريني و توسعه فعاليت هاي ميان بخشي با 
محوريت استانداري خوزستان را ازجمله فعاليت هاي 
عمده اين شورا طييك سال گذشته عنوان كرد دراين 
جلسه آخرين راه كارهاي رس��انه اي براي افزايش 
مش��اركت مردم در مقابله با كرونا در سطح استان 

مورد بحث و بررسي قرارگرفت.
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مشكل اقتصاد دولتي 
و واقعيت بازار

 معضالت پيش روي فضاي كسب و كار اشاره مي كنند و 
در نهايت مردمي نشسته اند كه فريادشان از گراني اجناس 
و اقالم به آسمان بلند شده است. اما واقع آن است به هر حال 
ايامي در طول سال در كش��ور ما وجود دارد كه در اين ايام 
تقاضا براي برخي كاالها باال مي رود. مثال در آس��تانه شب 
عيد تقاضاي ميوه و آجيل و... باال مي رود. ماه رمضان كه از راه 
مي رسد شكر و خرما با تقاضاي بيشتري روبه رو مي شود. در 
ماه محرم، تقاضا براي برنج و روغن و گوشت بيشتر مي شود. 
جالب اينجاس��ت كه اين ايام در هر سال تكرار مي شود و 
اين گونه نيست كه به  طور ناگهاني رخ دهد و سياستگذار را 
شگفت زده كند. براساس قاعده مرسوم در برخي برهه هاي 
زماني ايامي در سال، اقتصاد ايران با فشار تقاضاي مضاعف 
مواجه است. در همه جاي دنيا از يك چنين ايامي بهره گرفته 
مي شود و فعاالن اقتصادي اقدام به برگزاري حراج و جلب 
مشتري هاي بيشتر مي كنند. قيمت اقالم مورد تقاضا در 
اين ايام در همه جاي دنيا، گاهي حتي تا نصف هم كاهش 
پيدا مي كند. دو نگاه وجود دارد؛ يكي اينكه با توجه به اينكه 
دولت خود را موظف مي داند تا براي مردم، ميوه و آجيل و 
خرما و زولبيا و باميه و... تهيه كند. يعني شما با رگوالتوري 
به نام دولت طرف هس��تيد كه خودش ي��ك پاي عرضه 
مي شود. در واقع ساختار يك چنين اقتصادهايي نه براساس 
منويات و خواسته هاي دولت، بلكه متناسب با روح اقتصاد 
و نياز بازار تامين مي ش��ود. اين نشان دهنده سياست هاي 
غلط دولت در بازار است. هر اندازه كه اقتصادي مانند ايران 
در وضعيت پرفشار تري قرار مي گيرند و گزاره هايي مانند 
تحريم هاي اقتصادي، بحران كرونا و... بيش��تر مي ش��ود، 
سياس��تگذاري هاي مداخله گرانه دولت بيشتر مي شود. 
مس��اله اين اس��ت كه زور دولت براي دخالت كمتر شده 
است، چراكه كشور تحريم است و دولت پول ندارد. وقتي 
دولت پول داشته باشد، بازار را پر از پرتقال مصري مي كند و 
سبد صرفي مردم را تامين مي كند. دردآور است كه در ايام 
اسفند شما مي بينيد، معاون وزير و وزير مملكت به اين در و 
آن در مي زند تا سيب و پرتقال مردم را تامين كند. در حالي 
كه اگر ساختارهاي صنفي و تشكل هاي بخش خصوصي 
پيش از اين س��كان هدايت بازار را در دست گرفته بودند و 
دولت در نقش يك ناظر هدايت كننده قرار مي گرفت، اين 
برهه هاي زماني بدون بحران هاي حادي پشت سر گذاشته 
مي شدند. در همين سال 99 كه كشور با يكي از بزرگ ترين 
بحران هاي تاريخي اش در اقتص��اد و كمبود ارز و... مواجه 
بوده است، دولت بيش از 12ميليارد دالر فقط براي چند قلم 
كاال كه دارو، تجهيزات پزشكي، روغن، خوراك دام و طيور 
هزينه كرده است و 12ميليارد دالر ارزي مصرف شده كه 
نسبت به متوسط بازار بيش از 15 هزار تومان و به نرخ امروز 
بيش از 20هزار تومان تفاوت قيمتي داش��ته است. وقتي 
اين 12ميليارد دالر را ضرب در 15هزار تومان مي كنيم به 
رقم حيرت انگيز، 180هزار ميليارد تومان مي رسيم كه رقم 
حيرت انگيزي است. يعني با استفاده از اين پول مي شد به 
همه ايرانيان 2.5ميليون تومان و به 7دهك پاييني 3ميليون 
تومان يارانه پرداخت مي شد. در حالي كه در واقعيت دولت 
اين 12ميليارد دالر را صرف واردات اقالمي كرده كه در عمل 
تاثيري هم در قيمت كاالهاي مصرفي نداشته و قيمت مرغ 
ناگهان به باالي 30هزار تومان مي رسد. اين اقتصاد دولتي 
باعث شده تا مردم هم هر سال منتظر باشند تا يك نهادي 
به اسم دولت بيايد و مشكل سيب و پرتقال را براي شان حل 
كند. يعني اقتصاد دولتي كه در كش��ور نهادينه شده، هم 
امكان پويايي را از توليد كننده و تاجر گرفته است، چراكه 
هيچ فعال اقتصادي نمي تواند با دولت رقابت كند، هم مردم 
را وابسته به يارانه و سوبسيد كرده و هم باعث شده دولت به 
جاي پيگيري موضوعات كالن اقتصادي، وقت و انرژي خود 
را صرف تامين، سيب و پرتقال و هلوي مردم كند. در اين ميان 
رسانه اي هم كه بايد وظيفه پرداختن به موضوعات كليدي و 
بنيادين را داشته باشد، با كشاورز گفت وگو مي كند كه پرتقال 
خود چند فروخته اي؟ كشاورز مي گويد 2 تا 3هزار تومان، بعد 
فرياد سر مي دهند كه پس چرا به دست مردم 10هزار تومان 
مي رسد. در حالي كه اين رسانه توجه نكرده اين كاال بايد 
حمل و نقل شود، بسته بندي شود به قيمت عمده فروشي 
برسد، بعد دراختيار خرده فروشي كه مثال در مغازه باالي 
شهر 30ميليارد تومان مغازه اش است، قرار بگيرد. به عبارت 
روش��ن تر ابعاد و زواياي گوناگون موضوعات اقتصادي در 
كش��ورمان هرگز به درس��تي تحليل و تفسير نمي شود. 
اقتصاد ايران هم براي قرار گرفتن در يك وضعيت عادي بايد 
از چنبره دخالت هاي بي جاي دولت رها شود و تشكل هاي 
بخش خصوصي سكان هدايت را به دست بگيرد. اما متاسفانه 
پوپوليسم و رانت هاي نجومي در حوزه اقتصاد دولتي همواره 

در برابر اين اصالحات ضروري مقاومت مي كنند.

دولت قصد دارد جلوي 
حركت طبيعي شاخص را بگيرد

 مدار خود خارج مي ش��ود، بايد منابع براي حمايت از آن 
تجهيز شود؛ چراكه ممكن است بازار تابع يك هيجان خاص 
باش��د. اين موضوع در دنيا و ايران عرف است كه منابعي را 
براي حمايت از بازار تجهيز كنند؛ اما با توجه به اينكه دولت 
به سمت اتخاذ تصميماتي همچون دامنه نوسان نامتقارن يا 
محدود كردن فروش برخي حقوقي ها در بازار برآمده، عماًل 
طرف عرضه را تحت تأثير خ��ود قرار داده كه اين روش، نه 
تنها جواب نمي دهد؛ بلكه بازار را مي تواند به صورت منفي 
تحت الشعاع قرار دهد. آنگونه كه صحبت به ميان آمده، از 
منابع صندوق توسعه ملي رقم قابل توجهي به بازار تزريق 
شد، اما متأسفانه اثربخشي الزم را نداشت. به عقيده بنده 
زماني مصوبات شوراي عالي بورس مي تواند واكنش مثبتي 
از بازار بگيرد كه قيمت بدون پشتوانه و پايه و اساس به سمت 
 P/E پايين نزول كرده باشد، در حالي كه هم اكنون متوسط
بازار سرمايه 23 است و بايد باز هم اصالح شود تا بازار به روند 
طبيعي خود برگردد؛ اما اگر بخواهيم مصنوعي از اصالح 
بازار جلوگيري كنيم، كاري از پيش نخواهيم برد. متوسط 
P/E بايد 15 باش��د؛ چراكه بر اساس اعالم سازمان بورس، 
كل ارزش بازار سرمايه ايران ۴.900 هزار ميليارد تومان و 
كل پيش بيني درآمد سهم در كليه صنايع و شركت هاي 
 23 P/E بورسي 201 هزار ميليارد تومان است؛ پس متوسط
باال است و اگر بخواهيم بر اساس وضعيت گذشته بازار به رقم 

مناسب برسيم، اين پي به اي بايد 15 باشد.

سيگار هم رجيستر مي شود
مهر |امسال بحث رجيستري سيگار انجام شد و اكنون 
هر بسته سيگار، قابليت رديابي دارد و هر فردي كه سيگار 
مي خرد با اسكن كردن باركد موجود بر روي آن متوجه 
مي شود كه اين سيگار توليد داخل است و يا خير. عبداهلل 
هندياني درباره اقدامات اين ستاد براي مبارزه با قاچاق 
سيگار، اظهار داشت: اگر متوسط مصرف سيگار در كشور 
۶5 ميليارد نخ سيگار باشد، صنعت به ما قول داده كه ۶0 
ميليارد نخ آن را توليد كند. همچنين امسال در زمينه 
مبارزه با قاچاق سيگار توفيقات خوبي را داشتيم. معاون 
پيشگيري و كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز اضافه كرد: امسال بحث رجيستري سيگار انجام شد 
و اكنون هر بسته سيگار، قابليت رديابي دارد و هر فردي 
كه سيگار مي خرد با اسكن كردن باركد موجود بر روي آن 
متوجه مي شود كه اين سيگار توليد داخل است و يا خير و 

اگر كاال تقلبي يا قاچاق باشد مطلع مي شود. 

بزرگ ترين بيمارستان 
سياركشور افتتاح شد

روز گذشته ردر مراسمي با حضور رييس ستاد اجرايي 
فرمان ام��ام، معاونان وزارت بهداش��ت، مديران عامل 
بنيادهاي احس��ان و برك��ت و گروه اقتص��ادي تدبير 
در مجموعه مصلي ته��ران، بزرگ ترين و مجهزترين 
بيمارستان متحرك كشور رونمايي و افتتاح شد. محمد 
مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام دراين مراسم گفت: 
با توجه به حادثه خيز بودن كشور و احتمال وقوع سيل 
و زلزله مي طلبيد كه امكانات به روز سياري را دراختيار 
داشته باشيم تا بتوانيم به سرعت به مردم خدمت رساني 
پزش��كي و درماني كنيم.وي درخصوص امكانات اين 
بيمارستان سيار گفت: اين بيمارستان داراي 99 تخت 
بستري، دو اتاق عمل و جراحي، اتاق زايمان، دستگاه 
س��ونوگرافي، ماموگرافي، اورژان��س، داروخانه و همه 
تجهيزات يك بيمارستان تخصصي اس��ت.او با بيان 
اينكه اين بيمارستان در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه 
و بالياي طبيعي به س��رعت در محل وقوع حاضر شده 
و خدمات مي ده��د، افزود: اين بيمارس��تان مجهز به 
امكان تله مديس��ين و دوراپزشكي اس��ت و مي تواند 
ازطريق اتصال به ديتا سنتر سامانه ۴030 خدمات فوق 
تخصصي را از بيمارستان هاي مادر دريافت كند.مخبر با 
بيان اينكه حداقل به 10 بيمارستان ديگر با اين ظرفيت 
نياز داريم كه در مناطق مختلف مستقر و به سرعت به 
داد مردم برسند، گفت: همه امكانات بيمارستان آماده 
و مانند اين است كه ظرف مدت كوتاهي بيمارستاني را 
از تهران به نقاط ديگر ببريد.وي خاطرنش��ان كرد: اين 
مجموعه داراي 1۴ تيپ بيمارستاني و درماني به وسعت 
3000مترمربع است وتا ۴ روز بدون احتياج به برق و شارژ 
مجدد خدمات ارايه مي كند و قابليت جمع ش��وندگي 
و اس��تقرار طي 3 روز را دارد و با س��رمايه گذاري 120 
ميلياردتوماني ستاد اجرايي ساخته شده است.  مخبر 
با بيان اينكه قيمت س��اخت اين بيمارستان يك سوم 
مشابه خارجي تمام شده، افزود: اين بيمارستان از نظر 
كيفيت، قيمت تمام شده و ارايه خدمات قابل مقايسه با 
نمونه خارجي نيست. رييس ستاد اجرايي فرمان امام 
گفت: بس��ياري از تجهيزاتي كه در اين بيمارستان به 
كار برده شده است آمادگي و قابليت ثبت اختراع دارد 
و جوانان نخبه دانش بنيان در اين زمينه تالش فراواني 
كردند. مخبر ادامه داد: با ارزيابي اين بيمارستان و تجهيز 
شدن آن ميتوانيم تعداد بيشتري از اين بيمارستان ها را 
احداث كنيم . اين مقام مسوول افزود: همانطور كه همه 
بيمارستان ها بخشي براي بيماران كرونايي دارند اين 
بيمارستان نيز بخش و آزمايشگاه هايي براي بيماران 
كرونا دارد. رييس ستاد اجرايي فرمان امام درخصوص 
نخستين واكسن ايراني كرونا گفت: به ملت ايران قول 
ميدهم ظرف ٢ ماه آينده چيزي به اسم دغدغه واكسن 
در كش��ور وجود نخواهد داشت. وي افزود: خبر خوش 
از واكس��ن كوو ايران بركت اين اس��ت ك��ه در فاز يك 
مطالعات باليني دستاوردها فوق انتظار ما بود و تست 
انساني دراين مرحله به طور 100 درصد موفق بود. او با 
بيان اينكه واكسني ايمن تاكنون توليد شده تاكيد كرد: 
اواسط ارديبهش��ت تا نهايت هفته اول خرداد واكسن 
ك��وو ايران بركت به صورت انبوه توليد و در دس��ترس 
عموم مردم قرار خواهدگرفت. قاسم جان بابايي، معاون 
درمان وزارت بهداشت و درمان نيز در اين مراسم گفت: 
ازلحظه آغاز شيوع كرونا دركشور، با همراهي جهادي 
محمد مخبر و مجموعه س��تاد اجرايي فرم��ان امام، 
هيچ وقت در وزارت بهداشت احساس تنهايي نكرديم.

وي افزود: درهرزمينه اي كشور به مشكل خورد، ستاد 
بالفاصله ورود كرد و كمبودها راچه درزمينه ماس��ك 
و كيت تش��خيص و تجهيزات پزشكي و تله مديسين 
و چه درزمينه واكس��ن كرونا برطرف كرد و هميش��ه 
درهمه زمينه ها پيشتاز بود.معاون درمان وزيربهداشت 
خاطرنشان كرد: كشور ما با توجه به بحران ها و بالياي 
طبيعي متعدد به امكانات سياري مانند اين بيمارستان 
بزرگ، به شدت نيازداشت، ما در وزارت بهداشت دنبال 
واردكردن مشابه اين بيمارستان بوديم اما ستاد اجرايي 
اين خدمت بزرگ راهم به جامعه پزشكي انجام داد كه 
حقا بايد از اين خدمت افتخارآميز قدرداني كنم.درحاشيه 
اين مراسم اهداي يك ميليون بسته معيشتي در مناطق 
محروم با اولويت آسيب ديدگان كرونا، 30 هزار قطعه 
پوشاك درمناطق زلزله زده و توزيع مكمل غذايي براي 
10 هزار مادر باردار درنقاط كم برخوردار كشور توسط 

بنياد احسان وابسته به ستاد اجرايي آغاز شد.

تعادل - گروه تجارت| 
در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران چهره 
اقتصاد در س��ال 99 و1۴00 ترس��يم ش��د. براساس 
اظهارات رييس اتاق تهران، اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته با چالش هاي مختلفي درگير بوده، اما سال 99 
عالوه بر چالش هاي ساختاري، سه چالش جديد افزايش 
تحريم ها، كاهش درآمد نفتي و همه گيري كوويد 19 نيز 
به آن اضافه شد كه باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت 
درگير كند. همچنين بنابرآمار اعالمي خوانساري، در 
11 ماهه سال 99 برابر با 11 ميليارد دالر ارز ترجيحي 
براي واردات كاالهاي اساسي اختصاص يافته كه انتظار 
مي رفت مابه التفاوت اين ارز ب��ا قيمت ارز بازار آزاد، در 
ش��اخص اقالم خوراكي تاثير بگذارد، اما طبق گزارش 
مركز آمار ۶۶ درصد افزايش قيمت را در اقالم خوراكي 
ش��اهد بوديم. به گفته خوانساري اگر اين ارز به قيمت 
واقعي در بازار تزريق مي شد و به خانواده هاي آسيب پذير 
يارانه نقدي داده مي شد، اثرات مثبت آن بهتر بود. بدتر 
از اين آنكه دولت پيش��نهاد ارز دونرخ��ي را در بودجه 
س��ال آتي ارايه داد و مجلس انقالبي هم بدون توجه به 
هشدارهاي بخش خصوصي آن را تصويب كرد.با نگاه 
به اين مسائل، رييس اتاق تهران، معتقد است سال 99 
بدترين س��ال از لحاظ اعتماد عمومي به سياست ها و 
اقدامات اقتصادي و افت شديد ميزان اعتماد عمومي 
به سياستگذاران است. اما موضوع نگران كننده تر از ديد 
بخش خصوصي، نااطميناني از وضعيت اقتصاد كشور 
در س��ال آتي اس��ت. به گفته آنها، برخي از متغيرهاي 
اقتصادي همچنان وضعيت نامشخصي دارد واين امكان 
وج��ود دارد كه در 1۴00با توجه به بودجهي كه دولت 
ارايه داده و مجلس در حال تصويب آن اس��ت، ش��اهد 
»تورم فزاينده« و »دررفتن فنر ن��رخ ارز« و ا»فزايش 
قيمت ها«باش��يم. بر همين اساس، مهم ترين مطالبه 

عمومو فعاالن اقتصادي تك رقمي كردن تورم است.

     تصويري تار از اقتصاد ۹۹ 
روز گذشته آخرين نشست نمايندگان بخش خصوصي 
در س��ال 99 در اتاق تهران برگزار شد. در اين نشست كه 
با حضور رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط 
كس��ب وكار وزارت اقتصاد برپا شد، به بيان چالش هاي 
اصلي مرتبط با صدور بخش��نامه ها و دستورالعمل ها و 
اعطاي مجوزها پرداختند كه فضاي كسب وكار كشور را 
سخت، پرمانع و كند كرده است. در اين نشست، رييس 
اتاق بازرگاني تهران به سياق جلسات گذشته كه به مرور 
مهم ترين تحوالت اقتصادي مي پردازد، اين بار شاخص هاي 
اقتصادي سالي كه گذش��ت را مرور كرد و گفت: اقتصاد 
ايران در سال هاي گذشته با مشكالت جدي مواجه بود اما 
در سال جاري به اين مشكالت تداوم تحريم هاي امريكا 
و ش��يوع ويروس كرونا نيز اضافه ش��د تا شرايط نسبت 
به قبل دش��وارتر نيز شود. معود خوانساري با بيان اينكه 
امروز يك��ي از اصلي ترين دغدغه هاي فعاالن اقتصادي، 
نامشخص بودن تصوير اقتصاد كشور در آينده است بيان 
كرد: متاسفانه سياست هاي اقتصادي و قوانين و مقررات 
پي در پي كه بسياري از آنها با يكديگر تناقض دارند باعث 
ش��ده فعاالن اقتصادي تكليف خود براي آينده را ندانند 
و از اين نظر مي توان س��ال جاري را بدترين سال از نظر 
اعتماد عمومي به سياست هاي اقتصادي دانست. رييس 
اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه رش��د منفي اقتصادي 
يكي از مهم ترين معضالت كش��ور بوده است بيان كرد: 
هر چند طبق گزارش مركز آمار، رشد اقتصادي در پاييز 
امسال به ش��كلي محدود افزايش يافته اما همچنان در 
آمار 9 ماهه رش��د اقتصادي منفي 1.2 درصد بوده است 
كه با توجه به رشد منفي سال هاي 1397 و 1398 نشان 

مي دهد كه ما نتوانسته ايم از ركود عبور كنيم. خوانساري 
با اشاره به كاهش آمار صادرات غير نفتي در سال جاري 
توضيح داد: تحت تاثير كرونا و مشكالت اقتصادي داخلي 
ميزان صادرات غير نفتي به 3۴ ميليارد دالر رسيده كه 
نش��ان دهنده كاهش 18 درصدي است و واردات نيز به 
38 ميليارد دالر رسيده كه كاهش 15 درصدي را نشان 
مي دهد. يكي از نكات اميدوار كننده در سال هاي قبل اين 
بود كه با توجه به افزايش نرخ ارز امكان افزايش صادرات 
غيرنفتي نيز وجود داشته باشد اما بخشنامه هاي متعدد 
دولتي باعث افزايش فش��ار بر صادركنندگان شد و اين 
موضوع تاثير خود را در كاهش آمار نهايي صادرات نشان 
داد. رييس اتاق تهران با انتقاد از تداوم تخصيص ارز دولتي 
تشريح كرد: بر اساس آمار گمرك تا پايان بهمن ماه حدود 
11 ميليارد دالر ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي داده شده 
است. انتظار اين بود كه با دادن اين ارز الاقل افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي متوقف ش��ود اما تنها در اقالم خوراكي 
افزايش ۶۶ درصدي قيمت داش��ته ايم كه نشان دهنده 
شكست خوردن اين سياست است. خوانساري ادامه داد: ما 
انتظار داشتيم كه مجلس ديگر تداوم سياست ارز دو نرخي 
را تصويب نكند اما متاسفانه اين روند ادامه خواهد داشت. 
در كنار آن به نظر مي رسد كه نرخ تورم تا پايان امسال به 
3۶ درصد خواهد رسيد كه اين عدد چه در مقايسه با ساير 
كش��ورها و چه در قياس با وعده تورم 22 درصدي بانك 
مرك��زي فاصله قابل توجهي دارد و به نظر مي رس��د در 
صورتي كه اين اشكاالت در سياستگذاري برطرف نشود، 

معضالت ما در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

    ضرورت بازنگري و اصالح بخشنامه ها
در بخش ديگري از اين نشس��ت، مهراد عباد، ديگر عضو 
هيات نماين��دگان اتاق تهران، بر اهمي��ت بازنگري روي 
بخش��نامه هاي صادره از س��وي دولت و دس��تگاه هاي 
تصميم گير در ح��وزه اقتصاد و كس��ب و كار تاكيد و اين 
پيش��نهاد را مطرح كرد كه ات��اق بازرگان��ي با همراهي 
تشكل ها و مشاركت وزارت صمت و بانك مركزي، اصالح و 
بازنگري بخشنامه هايي كه به اخالل در كسب و كار بنگاه ها 
انجاميده، اهتمام ورزد.محمدحسن ديده ور، عضو صنعتي 

هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز طي سخناني، به موضوع 
بدهي هاي دولت و اثرات آن بر تورم، بيكاري و وابس��تگي 
بيشتر به اقتصاد دولتي اش��اره كرد. بر اساس آمارها، طي 
يك سال گذشته بدهي دولت به بانك مركزي 150 درصد 
رشد كرده و با اينكه برخي كارشناسان معتقدند اين موضوع 
احتماال به دليل تهاتر بدهي دولت به بانك ها يا بدهي بانك ها 
به بانك مركزي اتفاق افتاده اما به هر حال روي نقدينگي و 
تورم تاثير قابل توجهي گذاشته است. بنا به توضيحات او، 
علت باال رفتن بدهي هاي دولت، ناشي از اين است كه دولت 
منابع را به يك سري شركت هاي خصولتي مي دهد و نتيجه 
آن، افزايش بي سابقه سهام اين شركت هاست. ديدهور در 
پايان سخنان خود، اين پيشنهاد را ضروري دانست كه اتاق 
تهران به عنوان پارلمان بخش  خصوصي و در راستاي صيانت 
از توان بنگاه ها و فعاالن اقتصادي، تالش كند تا در جلسات 
تصميم گيري هاي اقتصادي هيات دولت و به خصوص بانك 
مركزي، يك كرسي داشته باشد. در ادامه، فرزين فرديس، 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در هفته گذشته، 
در جريان بررسي بودجه 1۴00 مصوبه اي صادر شده كه 
به موجب آن حق الس��هم دولت از اپراتورهاي ارايه دهنده 
خدمات مخابراتي به ميزان 10 درصد افزايش يافت و درآمد 
حاصل از آن قرار است به سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي 
صوت و تصوير فراگير )ساترا( براي توليد محتوا و شركت 
مخابرات براي مقابله با اينترنت ماهواره اي اختصاص پيدا 
كند.فارغ از اينكه مقابل��ه با اينترنت ماهواره اي تا چه حد 
شدني است، اما اپراتورها و شركت هاي كوچك و متوسط 
طي اين سال ها حدود 50 هزار ميليارد تومان براي ايجاد 
زيرساخت ها هزينه كرده اند و شايسته نيست كه بخش 
قابل توجهي از سود آنها در اختيار نهادهاي حاكميتي قرار 
گيرد. بنابراين به نظر مي رسد با اين حجم از چاله، بخش 
خصوصي ايران بسيار نجيب است كه اين مشكالت را تحمل 

مي كند و به فعاليت ادامه مي دهد.

    فرآيند فرسايشي رفع موانع كسب وكار
محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون »بهبود محيط 
كسب وكار و رفع موانع توليد« اتاق تهران نيز اصالحات را 
بسيار زمان بر و فرسايشي توصيف كرد و گفت: دستگاه هاي 

دولتي، مدام چاله ايجاد مي كنند و ما هم بايد در پي آن باشيم 
كه چاله هاي قديم��ي را پر كرده و از ايجاد چاله هاي جديد 
جلوگيري كنيم. همچنين نجفي عرب كه رياست كميسيون 
اقتصاد س��المت اتاق تهران را بر عهده دارد، عنوان كرد كه 
كميسيون متبوع او از دي ماه سال گذشته، درگير جداول 
موسوم به فهرست IRC است و به موجب تخلفي كه سازمان 
غذا و دارو مرتكب شده، دولت از اين محل، 100 ميليارد تومان 
درآمد شناسايي كرده كه اين مساله هزينه توليد را افزايش 
داده و قيمت اقالم سالمت محور را افزايش مي دهد.حسن 
فروزان فرد، رييس كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد« اتاق تهران نيز با اشاره به بند »د« ماده 91 اصل ۴۴ 
قانون اساسي گفت كه اتاق ايران و اتاق تعاون موظف شده اند، 
با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجرا سياست هاي كلي اصل 
)۴۴( قانون اساسي، گزارش هاي منظم الزم را به شوراي عالي 
اجراي سياست هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساسي ارايه كرده و 
همچنين پيش نويس قانون »ايجاد فضاي مساعد كارآفريني 
و رفع موانع كسب و كار« را تهيه و ارايه كنند. الزم است كه 
اتاق تهران پيگيري اين موارد را در دستوركار قرار دهد. در 
ادامه آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در سال 
99، قانون اصالح مواد )1( و )7( قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه چندي پيش در مجلس به 
تصويب و به تاييد ش��وراي نگهبان رسيد، از سوي رييس 
مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب وكار، تبيين 
و تشريح شد. علي فيروزي، اين قانون را گامي رو جلو براي 
بهبود وضعيت كسب و كار در كشور دانست و از نمايندگان 
بخش خصوصي در اتاق تهران خواست، براي اجراي كامل 
اين قانون، مطالبه گري جدي داشته باشد. به گفته وي، از 
جمله ويژگي هاي اين قانون، تعيين درگاه ملي مجوزهاي 
كشور اس��ت و به اين ترتيب، مانند بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته جهان، در ايران نيز مي توان مجوزهاي مربوط 
به كسب و كار را در يك مركز واحد و مشخص به ثبت رساند 
و از پراكندگي ها در اين بخش جلوگيري كرد.فيروزي در 
عين حال، جرم انگاري تبيين شده در اين قانون را از ديگر 
شاخصه هاي آن عنوان كرد و يادآور شد كه اخالل در اجراي 
اين قانون از سوي دس��تگاه هاي ذي ربط دولتي، منجر به 

معرفي آن دستگاه به هيات تخلفات اداري مي شود.

 در آخرين نشست اتاق تهران وضعيت نامطمئن اقتصاد كشورترسيم شد 

سه هشدار براي اقتصاد ۱۴۰۰

ميان گفته مسووالن و قيمت هاي بازار تناقض وجود دارد

بازار مه آلود
تعادل|

با نزديك ش��دن به سال جديد خريد كاالهاي اساسي 
براي مردم مهم تر، اما قيمت ها نوسان بيشتري را تجربه 
مي كند. اما اين روزها عالوه بر گراني ها، با كمبود برخي 
اقالم اساسي در بازار روبرو هستيم. حتي در صورت عرضه 
كاال دربازار باز وضعيت به گونه اي است كه، مردم مجبور 
به ايستادن در صف هاي طوالني براي خريد مايحتاج 
خود هستند. وضعيت نابس��امان بازارها سبب شده تا 
س��ازمان و نهادهاي مختلفي به اين حوزه ورود كنند؛ 
اما علي رغم تمام گزارش هاي متعدد مبني بر نابساماني 
بازار كاالهاي اساسي دولت هنوز تدبير مناسبي را به كار 
نگرفته و مردم همچنان براي خريد مواد غذايي در بازار با 
چالش جدي مواجه اند. عالوه بر گرانيها موجود، تخلفاتي 
كه در حوزه فروش ميوه ص��ورت گرفته، يكي ديگر از 
چالشهاي تنظيم بازار اس��ت. با توجه به اين تخلفات، 
مسووالن تنظيم بازار متوسط قيمت كشوري را به عنوان 
قيمت متعارف بازار در نظر گرفته و با واحدهايي كه قيمت 
متعارف را رعايت نكنند برخورد قانوني انجام خواهند داد. 
با وجود تمام اين مشكالت وزير صمت بر اين موضوع 
تاكيد كرد كه، هيچ مشكلي در تامين كاالهاي اساسي 
نيست. اما بايد ديد كه در بازار چه اتفاقي رخ خواهد داد.

    ميوه
موز يكي از كاالهايي بود كه از آغاز سال جاري روند افزايشي 
بي سابقه اي داشته است. اما به گفته مسووالن قرار است 
قيمت موز به زير 30 هزار تومان برسد. اكبر ياوري، عضو 
هيات مديره اتحاديه بارفروشان درباره چگونگي اصالح نظام 
توزيع كشاورزي و حذف واسطه هاي غيرضرور با اشاره به 
پروسه توليد تا توزيع ميوه در ميدان گفت: كشاورزان اوايل 
مهر ماه پرتقال را در ش��مال كشور كيلويي 5000 تومان 

خريداري مي كردند اما در آبان ماه قيمت به ۶000 تومان 
و آذرم��اه هم به 7000 تومان رس��يد. وزارت صمت براي 
ذخيره سازي شب عيد اقدام قيمتي را مصوب كرد و قيمت 
پرتقال كيلويي 7000 توماني را 10هزار و 500 تومان اعالم 
كرد و همين باعث التهاب در بازار شد. عضو هيات مديره 
اتحاديه بارفروشان ضمن منتفي دانستن بحث احتكار در 
حوزه ميوه يادآورشد: ما در حال حاضر 500 هزار تن پرتقال 
و ۶00 هزار تن سيب درختي در سردخانه هاي استان هاي 
ش��مالي دپو داريم كه نهايتًا تا 15 فروردي��ن دوام دارند و 
نمي توان آنها را احتكار كرد. او با بيان اينكه قيمت برخي 
ميوه ها متأثر از قيمت موز است ادامه داد: اگر موز زودتر وارد 
بازار شود قيمت هم پايين مي آيد كه البته قيمت موز در حال 
كاهش است و االن هم دو سه كشتي موز در حال ورود به 
كشور هستند. در حال حاضر قيمت موز اكوادوري داخل 
ميدان از 55 هزار تومان به ۴2 هزار تومان كاهش يافته و از 

شنبه هفته آينده هم به زير 30 هزار تومان خواهد رسيد.

    روغن
روغن نيز از ديگر كاالهاي پرحاش��يه مورد مصرف بوده 
اس��ت. گويا همچنان فروش اجباري كاال به همراه روغن 
به مشتريان وجود دارد و مشتري بايد در ازاي خريد روغن 
يك كاالي ديگر را هم خريداري كند. فروشندگان روغن در 
بازار اعالم مي كنند از هفته گذشته تا امروز اگر عرضه روغن 
به واحدهاي فروش دو يا چهار جعبه بود يك جعبه اضافه 
شده و فقط روغن مايع سرخ كردني در بازار وجود دارد. در 
بخش قيمت ها نيز روغن جامد شاهد كاهش 5 هزار توماني 
قيمت در بازار است. اما در عرضه همچنان كاهش وجود 
داش��ته همين امر فضا را براي دالل بازي در فروش روغن 
افزايش داده اس��ت.  اين در حالي است كه، عباس قبادي، 
دبير ستاد تنظيم بازار به تازگي در خصوص تامين و توليد 

روغن گفته است كه، در گذشته به طور ميانگين ماهيانه 
1۴5 هزار ُتن روغن خام به كارخانجات تحويل مي داديم 
ولي در حال حاضر اين مقدار به بالغ 180 هزار ُتن رسيد و 
در اسفند ماه به حدود 200 هزار ُتن افزايش پيدا كرده است 
و ميزان توليد روغن در كشور حدود 30 درصد بيش از نياز 
و مصرف كشور است؛ و به نظر مي آيد تنش هايي كه در بازار 
روغن وجود دارد بيشتر به دليل فضاي رواني است كه ايجاد 
شده است. عالوه براين فروشندگان مي گويند به جز روغن 
تنش جديد ما قيمت قند و شكر اس��ت كه مدام در حال 
افزايش است. به نحوي كه قند و شكر دولتي 8700 تومان 

است اما در بازار باالي 1۴ هزار تومان به فروش مي رسد.

    مرغ
بازار مرغ هم همچن��ان وضعيت خوبي ندارد.درحالي كه 
قيمت مصوب هركيلوگرم مرغ 20۴00 تومان اس��ت در 
هفته هاي اخير شاهد گراني و گراني فروشي اين محصول 
در بازار هستيم به طوري كه هر كيلوگرم مرغ حدود 30 هزار 
تومان به فروش مي رسيد اما با شروع برخورد دستگاه هاي 
نظارتي با مرغ فروشي ها، برخي از واحد هاي صنفي به سراغ 
قطعه بندي مرغ و فروش آن به قيمت هاي 50 تا ۶0 هزار 
تومان كردند. تعزيرات حكومتي فروش مرغ قطعه بندي 
ش��ده را تا اطالع ثانوي ممنوع كرد تا از گران فروشي اين 
محصول جلوگيري به عم��ل آيد اما اين ش��رايط باعث 
واكنش مرغ فروشي ها نيز شد به طوري كه اخيرا برخي 
از مرغ فروشي ها، ديگر اقدام به فروش مرغ نمي كنند و از 
ديگر همكاران خود نيز مي خواهند به مردم مرغ نفروشند.

    متولي صمت چه مي گويد؟ 
اما وزير صمت پس از جلس��ه اي مش��ترك با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس به گراني هاي اخير اشاره 

كرد و به مردم اطمينان داد كه هيچ مشكلي در تامين 
كاالهاي اساس��ي نيست.عليرضا رزم حسيني، گفته 
است: عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي در ميادين 
تره ب��ار و مكان هايي كه وزارت صمت و ش��هرداري 
مشخص مي كنند، با همين رويكرد حذف واسطه گري، 
در دستور كار قرار گرفته است. وي با تأكيد بر ضرورت 
همكاري بيشتر دستگاه ها، همچون وزارت كشاورزي 
با مصوبات س��تاد تنظيم بازار، اظهار داش��ته: تالش 
مي كنيم حداكثر هماهنگي را باساير دستگاها داشته 
باشيم تا مصوباتي كه اجرا نمي شوند، اجرايي شوند.او 
با بيان اينكه رش��د توليد در كشور رونق گرفته است، 
عنوان كرده كه 8.5 ميليون تن كاال از گمركات ترخيص 
شده و در اختيار بازار و توليد كنندگان قرار گرفت كه 
منجر به روان شدن صادرات و واردات در كشور شد و 
ارزهاي صادركنندگان االن به راحتي مبادله مي شود. 
امروز با وجود تحريم و بيماري كرونا در كشور، ميزان 
موجودي كاالها، مواد اوليه، وارادات كاالهاي ضروري 

و كاالهاي صادراتي افزايش پيدا كرده است. 
وي اما علت برخي گراني ه��ا را مولفه هاي اقتصادي 
دانسته و گفته است: نمي توان خيلي از آنها را در رسانه 
مطرح كرد، اما آنچه مش��خص است نوسان نرخ ارز را 

نمي توان ناديده گرفت.
رزم حس��يني همچنين درباره ل��زوم توقف صادرات 
برخي محصوالت كشاورزي مورد نياز بازار داخل هم 
اينگونه توضيح داده است: صادرات و واردات محصوالت 
كش��اورزي از وظايف وزرات جهاد كش��اوري است و 
اين وزراتخانه موظف است براساس سياست گذاري 
تامين غذاي كشور، نامه نگاري كند و براي محصوالت 
كشاورزي درخواست توقف صادرات يا واردات بدهد و 

وزرات صنعت نمي تواند مستقل اقدام كند.
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خبرروز

نام گذاري يك كوچه به نام مادر محيط زيست ايران
اعضاي شوراي شهر تهران با تغيير نام دو كوچه و خيابان به نام مه لقا مالح و هنريك مجنونيان از چهره هاي سرشناس محيط زيست 
كشور راي مثبت دادند. در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران شصت امين جلسه نامگذاري معابر و خيابان هاي تهران در دستور 
كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت. محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با قرائت 
گزارش كميته نامگذاري گفت: ميدان هجرت به شهيدان ارتش، خيابان هجرت شهيدان ارتش، خيابان هجرت، حدفاصل بزرگراه 
بسيج به سمت جنوب شهيدان سرباز، كوچه كامران در خيابان وليعصر به نام دكتر مه لقا مالح، خيابان سيزدهم در ميرازي شيرازي 

به نام دكتر هنريك مجنونيان و ... تغيير نام خواهند كرد. 

محیطزيست

باوجود نگراني عميق گلستاني ها در خصوص خشك 
شدن خليج گرگان اما مديران كشوري و استاني تنها به 
طرح موضوعات كلي براي نجات اين اكوسيستم بسنده 
كرده و اقدام عملي انجام نداده ان��د. پس روي و كاهش 
مساحت پهنه آبي خليج گرگان چند سالي است كه به 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم گلستان تبديل شده 
اس��ت؛ خشك ش��دن بيش از يك س��وم مساحت اين 
اكوسيستم آبي منحصربه فرد در غرب گلستان هشدار 
جدي براي مديران و متوليان اين زيس��تگاه ارزشمند 
است. دست اندازي و تخريب اراضي حاصل از پس روي 
آب، ورود فاضالب هاي شهري و صنعتي به خليج گرگان، 
اجراي سدهاي بزرگ روي رودخانه هاي منتهي به دريا، 
صيد و شكار غيرمجاز و غيره ازجمله چالش هاي فراروي 
خليج گرگان است. تغييرات كمي و كيفي آب و بروز انواع 
بيماري ها و مرگ ومير حيات وحش مانند تلفات پرندگان 
در دو سال اخير همگي نشان از حال ناخوش اين پهنه 
آبي دارد.به رغم تمام وعده هاي مديران و مصوبه كارگروه 
ملي احياي تاالب هاي ايران تاكنون اقدام موثري در جهت 
احياي خليج صورت نگرفته است. بيش از ۵۰ كيلومتر از 
سواحل خليج گرگان در گلستان واقع شده و تأثيرات ناشي 
از پس روي آب به طور مستقيم بر زندگي حدود ۲۰۰ هزار 
نفر از شهروندان و روستانشينان گلستان اثرگذار است كه 
به عنوان نمونه مي توان به ايجاد كانون هاي ريزگرد اشاره 
كرد كه در صورت بروز آن، عالوه بر سالمت مردم در حوزه 

معيشت هم تأثيرات مخربي را بر جاي خواهد گذاشت.

  خليج به عمل نياز دارد نه شعار
اهميت نجات خليج به گونه اي است كه كارشناسان بر 
اين باور هستند كه اگر در اين سفر فقط اجرايي شدن 
احيا خليج گرگان تعيين تكليف مي ش��د، دستاورد 
رضايت بخشي بود كه متأسفانه اين امر محقق نشد و 
صرفًا به بيان مباحث كلي در قالب عناويني همچون 

»بايد« و »مي ش��ود« اكتفا ش��د؛ درصورتي كه خليج 
گرگان در حال حاضر نياز به عمل دارد و نه شعار. معاون 
اول رييس جمهور در بدو ورود به گلستان به خبرنگاران 
گفت: طرح هفت ساله نجات خليج گرگان با پيشنهاد 
سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات دولت 
رسيد. اسحاق جهانگيري افزود: براي اجراي اين طرح 
با موانعي روبه رو هس��تيم كه ت��الش مي كنيم آنها را 
برطرف كنيم. محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي هم 
به اهتمام وزارت خانه متبوعش براي كمك به احياي 
خليج گرگان و ميانكاله اش��اره كرد و گفت: اجراي هر 
تصميمي در ميانكاله و خليج گرگان منوط به تصميم 
»كارگروه مديريت و هماهنگي تاالب ها« است و پس 
از اتخاذ تصميم در شوراي عالي حفاظت محيط زيست 
رويكردهاي پيش بيني شده اجرا خواهد شد. استاندار 
گلس��تان هم با اشاره به اس��تمرار پس روي آب خليج 
گرگان و ضرورت شتاب بخش��ي ب��ه عمليات اجرايي 
احياي اين پهنه آبي ش��رق درياي خزر گفت كه براي 
جلوگيري از آسيب زيس��ت محيطي اين خليج بايد 
احيا شود. هادي حق شناس افزود: دو كانال چپاقلي و 
خوزيني نيازمند اليروبي است و اجراي طرح مديريت 
هيات امنايي مي تواند در نجات خليج گرگان موثر باشد. 
قبل از ساخت بنادر در گيالن و مازندران، بندرهاي گز 
و تركمن در اوج شكوفايي قرار داشتند اما پس روي آب 
و قطع اتصال خليج گرگان با درياي خزر، بنادر گلستان 

را از رونق انداخت.

  كاهش كيفيت و كميت آب
يك كارشناس محيط زيست در اين باره گفت: مشكل 
اصل��ي خليج گرگان از زماني آغاز ش��د ك��ه آورده آبي 
كانال ه��ا و داالن هاي آبي منتهي ب��ه آن كاهش يافت. 
مسعود رويان افزود: عالوه بر مسائل اقليمي و كاهش برف 
و باران در مناطق باالدست، احداث سازه هاي آبي مانند 

سدها و آب بندان ها هم سبب ش��ده ورودي آب به اين 
اكوسيستم به حداقل ممكن برسد. همچنين كاهش تراز 
آبي درياي خزر متأثر از نحوه مديريت آب ورودي از ولگا 
به بزرگ ترين درياچه جهان هم بر روند آبگيري خليج از 
دريا تأثير گذاشته است. رويان افزايش رسوب گذاري در 
كانال هاي منتهي به خليج را از ديگر عوامل كاهش ورودي 
آب برشمرد و گفت: فارغ از مباحث گفته شده در خصوص 
كميت آب خليج، وضع كيفي آب هم در سال هاي اخير 

دچار تغييرات اساسي شده است.

    عالج واقعه قبل از وقوع
عبدالرحيم توم��اج از اهالي بندر تركمن نيز در اين باره 
گفت: حدود ۱۰ سال است كه شاهد پس روي محسوس 
آب خليج گرگان هس��تيم اما اقدام عملي براي احياي 
آن صورت نگرفته است. حدود ۱۰ سال است كه شاهد 
پس روي آب خليج گرگان بوده و مسووالن بايد قبل از 
اينكه اين پهنه آبي به سرنوشت درياچه اروميه دچار شود 
فكري به حال آن كنند. او افزود: هم اكنون پس روي آب 
خليج گرگان به نحوي شده كه مي توان ماهيانه تغييرات 
آن را احساس كرد. توماج گفت: بندرتركمن با ۴۰ هزار 
نفر جمعيت سال ها اس��ت كه داراي يك تصفيه خانه 
فاضالب بوده اما تنها بخش كوچك��ي از فاضالب وارد 
تصفيه خانه مي شود و الباقي فاضالب به طور مستقيم 
وارد اين اكوسيس��تم ارزشمند ش��ده كه اين امر سبب 
شده در بخش هايي از خليج ش��اهد رشد بي رويه انواع 

جلبك ها باشيم.

    قول مساعد جهانگيري براي احيا خليج
به رغم مسائل موجود، مديران و مردم همچنان اميدوار 
هستند با منظور شدن اعتبار براي احياي اين خليج در 
بودجه سال آينده بخشي از مشكالت و چالش هاي فراروي 

اين پهنه آبي برطرف شود.

وعده هاي شيرين و كام تلخ  خليج   گرگان
جامعه ادامهازصفحهاول

 نگاه جنسيت زده
 خاص جامعه ما نيست

حتي زنان نيز در مكالمات روزمره خود از اين كليشه ها 
استفاده مي كنند چراكه اين كليشه ها در ناخودآگاه 
زنان ثبت و جزئي از زبان شده اند . گاهي نگاه جنسيتي 
در زبان و ادبيات جنبه خصمانه اي به منظور تحقير زن 
و گاهي جنبه مثبت و خيرخواهانه دارد، اما هردو اين 
جنبه ها يك هدف را دنبال مي كنند و آن نشان دادن 
برتري جنسيت مرد نسبت به زن است. به طوري كه 
يك جنس تحقير مي شود تا جنس ديگر ارجح شود 
و م��ورد احترام قرار گيرد. م��ا در ادبيات و انگاره هاي 
فرهنگ��ي خ��ود زن را موجودي ظري��ف، لطيف و 
آسيب پذير مي دانيم و به ظاهر اين صفات دلسوزانه و 
خيرخواهانه هستند. از سوي ديگر در بسياري از كتب 
روانشناسي، جامعه شناس��ي و حتي فلسفي گفته 
مي شود زن بايد زيبا باشد و توسط مرد انتخاب شود و 
اين انگاره ها توسط زبان به زنان تزريق مي شود و زنان 
نيز به عنوان عضوي از اين جامعه از اين انگاره ها استفاده 
مي كنند.چراكه زبان بهترين ابزار براي هويت بخشي و 
ارتباطات و تعامالت اجتماعي ما است. اينگونه زنان از 
ويژگي هاي انساني مرد با اين صفات به ظاهر دلسوزانه 
و خيرخواهانه جدا مي شوند. مردان و حتي زنان هنگام 
ناسزا گفتن نيز از عبارت هاي جنسيت زده و زننده اي 
استفاده مي كنند و متوجه نيس��تند جنس زن را با 
چنين ناسزا يا هجو، شوخي و... تحقير مي كنند. علت 
آن ناشي از فرآيند جامعه پذيري و تكرار اين عبارات 
است. البته اين نگاه جنس��يت زده خاص جامعه ما 
نيست و در بسياري از فرهنگ ها وجود دارد.گاهي در 
فضاي مجازي، پيام ها، تصاوير و لطيفه ها يي بازنشر 
مي ش��ود كه دايما بر تحقير زنان صحه مي گذارد و 
زنان نيز آنها را بازنشر مي دهند و اينگونه اين كليشه ها 
ترويج داده مي شوند. اين ادبيات خواسته يا ناخواسته و 
به طور نامحسوس بر اعتماد به نفس، خودكم پنداري، 
خود تحقيري نسبت به جنس مردانه و ويژگي هاي 
روحي زنان تاثير داشته است. دروني شدن اين باورها 
و كليشه هاي جنسيتي منجر به استفاده از آنها به طور 
دايم شده است. والدين به عنوان نخستين رابط بچه ها با 
دنياي بيروني دايما اين كليشه ها را به فرزند خود منتقل 
مي كنند. در واقع اين كليشه ها ذاتي نيستند بلكه كامال 
ناخواسته از طريق خانواده به كودكان منتقل و دروني 
مي شوند. از س��وي ديگر پس از ورود افراد به جامعه، 
سيستم آموزش و رس��انه و... اين كليشه ها را به طور 
ناخودآگاه به افراد تزريق مي كنند. زنان نيز بخش��ي 
از اين جامعه اند كه هويت يابي آنها در همان سيستم 
جنسيت زده رشد كرده و زبان و عبارات جنسيت زده 
در ناخودآگاهشان قرار دارد و تبديل به هويت جنسيتي 
آنها شده است. هويت جنسيتي به راحتي قابل تغيير 
نيست و نيازمند زمان بسيار طوالني براي تغيير است. 
زنان نيز به اين علت كه از طريق همين زبان به هويت 
جنسيتي رسيده اند كليشه هاي جنسيتي را بازتوليد 
مي كنند و چون نسبت به آن آگاهي ندارند ايرادي 

در بازتوليد آن نمي بينند .

كشف ۳۰۰ هزار قلم داروي كرونا، ديابت و سقط جنين 
رييس پلي��س فتاي تهران ب��زرگ از 
كش��ف بي��ش از ۳۰۰ هزار قل��م انواع 
داروه��اي غير مجاز مرب��وط به كرونا، 
ديابت، سقط جنين، بيماري هاي نادر 
و ... از دو باند خبر داد. س��رهنگ داوود 
معظمي گ��ودرزي در اي��ن باره گفت: 
خريد و فروش و معامله هر گونه دارو در 
فضاي مجازي ممنوع بوده و نبايد انجام 

شود. اخيرا نيز همكاران من در تيم هاي رصد پليس 
فتا از فعاليت دو باند كه اقدام به آگهي و خريد و فروش 
دارو در فضاي مجازي كردند با خبر شده و رسيدگي 
به موضوع را در دس��تور كار خود قرار دادند. او با بيان 
اينكه نتايج تحقيقات اوليه به مق��ام قضايي ارجاع 

شده و مجوز عمليات دريافت شد، گفت: 
ماموران پليس فتا در دو عمليات جداگانه 
اين دو باند را منهدم و چهار نفر را دستگير 
كردند. گودرزي با بيان اينكه در مجموع 
از اي��ن افراد ۳۰۰ هزار قلم ان��واع دارو از 
جمله داروهاي مرتب��ط با درمان كرونا، 
انسولين، سقط جنين، داروهاي اعصاب 
و روان و ... كشف و ضبط شد، گفت: عمده 
اين داروها غير مجاز بوده و تعداد زيادي از آنها تاريخ 
مصرف گذشته نيز بودند. او با تاكيد بر اينكه شهروندان 
دارو را نبايد در فضاي مجازي خريداري كنند، تاكيد 
كرد: پليس فتا با هر گونه خريد و فروش دارو و موارد 

مرتبط با آن در فضاي مجازي برخورد خواهد كرد.

نحوه پذيرش بيماران با حذف دفترچه بيمه
هنوز فرآيند نوشتار مكتوب نسخ وجود 
دارد، زيرا زيرساخت هاي پيچيده تري 
الزم اس��ت كه ش��ايد در مراكز تامين 
اجتماعي وجود داش��ته باشد ولي ما در 
عمل نسخ را در سرنسخه بيمارستاني 
مي نويسيم. رييس بيمارستان سينا با 
بيان مطلب فوق گفت: هنوز به ش��كل 
دقيق تعيين تكليفي ص��ورت نگرفته 

است و به ما اعالم كرده اند با گرفتن كد ملي مراجعين، 
دس��تورات و تجويز الزم را بر كاغذ بنويس��يد و زمان 
اج��را ب��ا زدن كد ملي در سيس��تم، بيمه ب��راي فرد 
اجرا مي ش��ود. دكتر طالب پور اف��زود: االن داروها بر 
سرنسخه بيمارستاني مكتوب مي شود و فعال اينگونه 
نيس��ت كه فرآيندي كامال اينترنتي انجام شود؛ زيرا 

زيرس��اخت هاي پيچيده تري الزم است 
كه شايد در مراكز تامين اجتماعي وجود 
داشته باشد ولي ما در بيمارستان دولتي 
و دانش��گاهي سينا در عمل نس��خ را در 
سرنسخه بيمارستاني مي نويسيم. او در 
خصوص نحوه بس��تري بيماران پس از 
تاريخ اعالم حذف دفترچه هاي بيمه گفت: 
در اي��ن مورد هم با اع��الم كد ملي و اخذ 
تاييديه بيمه فرد بستري مي شود. بيشترين موردي كه 
نيازمند فرآيند كامل نسخه نويسي الكترونيك است در 
بخش دارو و سرپايي است كه هنوز در مراكز دانشگاهي 
اين زيرساخت را نداريم . البته ممكن است خود دفترچه 
بيمه به شكل فيزيكي حذف شده باشد اما هنوز كاغذ و 

نوشتار مكتوب در سيستم وجود دارد.

آغازثبت نام طرح ترافيك ۱۴۰۰ خبرنگاران 
مدير واحد س��اماندهي محدوده ها 
و طرح هاي ترافيكي سازمان حمل 
ونق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
جزئي��ات ثبت ن��ام ط��رح ترافيك 
س��ال ۱۴۰۰ خبرنگاران را تشريح 
ك��رد. عمار س��عيديان فر ب��ا اعالم 
خب��ر آغاز ثب��ت ن��ام از خبرنگاران 
براي دريافت سهميه طرح ترافيك 

س��ال ١٤٠٠ گفت: از روز چهارشنبه ٢٠ اسفند 
ماه فرآين��د ثبت نام آرم ط��رح ترافيك و كارت 
بليت خبرنگاري س��ال ۱۴۰۰ خبرنگاران آغاز و 
تا ۳۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داش��ت. 
او با بيان اينكه اصحاب رس��انه مطابق هرس��ال 
مي توانن��د با مراجع��ه به س��امانه »تهران من« 
نس��بت به ثبت نام طرح ترافي��ك و كارت بليت 
خبرن��گاري اقدام نماين��د، گف��ت: خبرنگاران 
محترم بايد پس از ورود به س��امانه تهران من و 
كليك روي نام و نام خانوادگي خود وارد قسمت 

»خبرنگار هستم« شوند و پس از آن 
مدارك خود اع��م از مدارك هويتي، 
معرفي نامه، بيمه خبرنگاري و يا ۱۰ 
اثر خود را در اين قس��مت بارگذاري 
كنند. به گفته سعيديان فر به منظور 
تسريع تخصيص فرآيند كارت بليت 
خبرنگاري، خبرنگاران فقط مي توانند 
صرفًا در طرح ترافيك و يا كارت بليت 
خبرنگاري ثبت نام كنند. تاكيد كرد: به افرادي 
كه ثبت نام ط��رح ترافيك انج��ام مي دهند، اما 
سهميه طرح ترافيك خبرنگاري از سوي رسانه 
مربوطه به آنها تخصيص نيابد، به صورت خودكار 
كارت بلي��ت خبرنگاري به آنها تخصيص خواهد 
يافت. مدارك متقاضيان كارت بليت خبرنگاري 
س��ال ۱۴۰۰ به س��رعت بررس��ي خواهد شد و 
ان شاءاهلل زودتر يا همراه با تخصيص طرح ترافيك 
خبرنگاري، كارت بليت متقاضيان مذكور صادر يا 

شارژ مجدد خواهد شد.

تعادل| در حالي كه قرار است ۲۵ اسفند 
ماه تكليف سفرهاي نوروزي و شهرهاي 
قرمز و نارنجي روشن شود، وزير بهداشت 
و درمان همچنان بر اين عقيده اس��ت كه در نوروز هيچ 
سفري نبايد انجام بگيرد. او سفر رفتن مردم را مساوي 
با جهش غيرقابل كنترل كرونا در سراسر كشور مي داند 
و بيش از هر چيز نگران س��المت مردم و وضعيت كادر 
درمان اس��ت كه ديگر رمقي برايشان باقي نمانده و اگر 
موج ديگري از كرونا در كشور راه بيفتد شايد نتوانند از 
پس تعداد بي ش��مار بيماران برآيند. اما انگار هيچ كس 
گوش��ش به اين حرف ها بدهكار نيس��ت، نه دولت، نه 
وزارت كشور و نه حتي ستاد ملي مقابله با كرونا. هر چه 
هست برنامه ريزي براي سفرهاي نوروزي است و در اين 
بين وزارت ميراث فرهنگي هم تمام تالش خود را براي 

انجام گرفتن اين سفرها به كار بسته است. 

     التماس مي كنيم سفر نرويد
اما روز گذشته وزير بهداشت و درمان در مراسم آغاز 
گام چهارم بس��يج ملي شهيد س��ليماني در وزارت 
بهداشت و درمان در اين باره گفت: به هيچ وجه موافق 
سفر در تعطيالت نوروز نيستيم، التماس مي كنيم، 
مردم حتي اگر راه ها باز باش��د هم به مسافرت نروند، 
اگر خوزستان جديدي شكل بگيرد، نمي توانم تاب 
آوري نظام س��المت را تضمين كنم. هر آمد و شدي 
باعث بيماري كوويد۱۹ و مرگ مي شود، مردم حتما 
رعايت مي كنند، ويروس را در گوش��ه اي از كشور به 
گوشه ديگر نبرند. بايد جايگزيني وير,س جهش يافته 

را با ويروس قبلي طوالني تر كنيم.
سعيد نمكي افزود: در بررسي كه در خوزستان انجام 
شد، ۵۷ درصد بيماران جديد به ويروس جهش يافته 
انگليس��ي مبتال بودند، اين خطر بزرگي براي نظام 
سالمت است زيرا با ويروسي با قدرت سرايت باالتر و 
مرگ آفريني بسيار خطرناك تر مواجه هستيم. در واقع 
هر چه چرخه انتقال را به نفع كاهش سرعت انتقال اين 
ويروس انجام دهيم بازي را برده ايم. نبايد فردي اين 
ويروس را به شهر و روستاي ديگري ببرد. اين ويروس 

سوغات مرگ آوري است.

نمكي ادامه داد: التماس كرديم، تماس نباش��د. وزير 
بهداش��ت هميش��ه بايد خواهش و تمنا كند؛ دس��ت 
ببوسد، پا ببوسد، تا كار انجام شود؛ در جاهاي ديگر دنيا 
وقتي وزير بهداشت موضوعي را نوشت، انجام مي شود. 
در جمعيت ساكن غير شناور مديريت ساده تر مي شود 
وقتي جمعيت مواج باشد مديريت سخت مي شود، از 
مردم مي خواهيم مسافرت نرويد، بمانيد. حضرت عباسي 
نرويد اگر برويد ضرر مي كنيد، خدا نكند چند خوزستان 
خلق كنيم. اگر خداي نكرده چند خوزستان ديگر شكل 
گرفت نمي توانم روي تاب آوري نظام س��المت قس��م 
 بخورم. برخي مي گويند تاب آوري مردم كم شده است، 
تاب آوري همكاران نظام س��المت به ش��دت كم شده 
است. در خوزس��تان ۷۸ همكار من به ويروس حهش 

يافته آلوده شده اند. 

    بي خوابي، ايمني كادر درمان را پايين آورده
نمكي افزود: نمي توانم پرستاري را از يك منطقه ديگر 
به خوزس��تان ببريم، وقتي در طول يك هفته پرستار 
 و كادر بهداش��ت و درمان نيم ساعت پلك نزده است و 
بي خوابي ايمني بدن او پايين مي آيد و بيمار مي شود، 
كار سخت مي شود. يك ماه قبل به روساي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي گفتم خود را براي يكي از سخت ترين ايام 
مديريت كرونا كه آن هم مديريت ويروس جهش يافته 
اس��ت، آماده كنيم. نه غيب گو و ن��ه فراتر از پاكيزگان 
هس��تيم اما پيش بين��ي من مبتني بر عل��م و دانش و 
تجربه، درس��ت از آب درآمد. نمكي افزود: راه س��ختي 
براي مديريت كرونا در پيش داريم آنچه به علم و دانايي 
و تجربه بر مي گردد اين است كه وقتي نظام بهداشت و 
درمان محكم انگليسي به زانو در مي آيد يعني ويروس 

چموش تر از آن چيزي است كه تصور مي كنيم.

  براي هر بيمار فقط 72 ساعت وقت داريم
وزير بهداشت ادامه داد: اين ويروس ۷۲ ساعت بيشتر 
وقت نمي دهد و با ويروس قبل��ي تفاوت دارد. روزانه 
با افراد موثر در اس��تان ها در تماس هستم. اكنون در 
خوزس��تان با توفان سهمگيني مواجه هستيم و اگر 
همكاري ها و مديريت نبود، وضعيت بسيار سختي 

داشتيم. در مدت كوتاهي ۲۵۰ تخت »آي سي يو« 
فراهم كرديم. در عرصه مديريت كرونا، بي اعتمادي 
و بي آبرويي براي كش��ور رقم نزديم و اين افتخاري 
بزرگ براي كشور اس��ت. اين توفاني سهمگين تر از 
توفان ويروس ووهان اس��ت. تشديد بيماريابي كه با 
همكاري بسيج تجربه مي كنيم، خيلي بايد بيشتر از 
مرحله قبل و با دقت و وسواس اجرا شود. نمكي ادامه 
داد: تقاضا كرده بوديم امسال سفر را منتفي و از مردم 
تقاضا مي كنيم كمك و همراهي كنند، گر چه مردم 

در اين روزهاي سخت در آپارتمان خسته شده اند. 

   حتي اگر همه دروازه ها باز شد 
به سفر نرويد

از عدم ديد و بازديد يك قوم عاطفي كه همواره با هم 
مهماني و دورهمي هاي دلگرم كننده داشته اند و خريد 
را كنار گذاش��ته اند و ديدن بزرگ تر را كنار گذاشته 
اس��ت، ممنونيم. التماس مي كني��م حتي اگر همه 
دروازه ها باز شد به سفر نرويد. نگذاريد خوزستان هاي 
ديگر ايجاد شود، التماس مي كنم تماس ها از منطقه 
آلوده به مناطق ديگر را قطع كنيد مگر موارد خيلي 

ضروري با تست هاي قبلي مطمئن.

    بيش از 2۵ درصد تست هاي منفي  
كاذب است

وزير بهداش��ت افزود: اگر مس��افرت باش��د نمي شود از 
ي��ك كانون جديد آل��وده جلوگيري كرد. ه��ر روز بايد 
چرخ��ش ويروس را ب��ه جاهاي ديگر نظ��اره كنيم. به 
 عنوان يك متخصص مي گويم، چه تس��ت سريع و چه 
»پي سي آر« انجام ش��ود. درصد زيادي   بين ۲۵ تا ۳۸ 
درصد »پي س��ي آر« ها در مدرن ترين مراكز دنيا منفي 
كاذب است ممكن است ميزان ويروس تا حدي باشد كه 
نتوانيم تشخيص دهيم. تست سريع هم منفي كاذب دارد.

          سفر خطرناك ترين  عامل گسترش كروناست
وي گفت: حداقل احتمال اين اس��ت كه ۲۵ درصد 
افراد ناقل شناسايي نشوند. »پي سي آر« كشورهاي 
ديگر هم هميشه قالبي نبوده كه موارد قالبي هم بوده 

اما ممكن است افراد و مسافراني را با تست منفي سوار 
اتوبوس، قطار يا هواپيما كنيم در حالي كه ناقل است. 
همه را در اتوبوس مبتال مي كند سفر يك از مهم ترين 
عوامل گسترش ويروس اس��ت. نمكي ادامه داد: هر 
شب آخرين يافته هاي دنيا در مورد كرونا را مطالعه 
مي كنم خطرناك ترين عامل مسافرت است حتي اگر 

بليت مجاني بود، ويزاي بيماري و مرگ مي فرستند.

   ۸۵  درصد مرگ كرونا 
در بين سالمندان و بيماران  مزمن

وي افزود: در طرح شهيد سليماني اولين گام مراقبت 
از ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت است كه ۸۵ درصد مرگ ها 
را رقم مي زند، يعني جمعيت سالمند و مبتاليان به 
بيماران زمينه اي كه تاكنون بي��ن ۸۰ تا ۸۵ درصد 
از مرگ ها رقم زده ان��د. نمكي گفت: ويروس جهش 
يافته امروز بچه ه��ا و جوان ترها را هم مبتال مي كند. 
تابلوي خوزستان نشان داد، جوان ترها بيشتر از قبل 
از بين رفتند بيشتر آنها وقتي به بيمارستان رسيدند 
گاهي فرصت لوله گذاش��تن تنفسي براي آنها نبود. 
اما باز هم آمار كلي خوزس��تان نش��ان مي دهد، اين 
ويروس افراد با بيماري زمينه اي و سن باالتر را بيشتر 

مبتال مي كن��د. وي ادامه داد: در كل كش��ور حدود 
۲۰ هزار تست داش��تيم اما امروز به باالي ۱۰۰هزار 
تست رس��يديم. در خوزستان اكنون روزي ۲۰ هزار 
تس��ت انجام مي دهيم اين كار خيلي بزرگي است. 
بين تست سريع و »پي س��ي آر« تفاوت وجود دارد 
 اما در ۱۷۶۰ تست سريع در مقايسه با »پي سي آر«،

 فقط ۸.۷ درصد تست هاي سريع منفي، »پي سي آر« 
مثبت داشتند، اين مقايسه همچنان انجام مي شود. 

وزير بهداش��ت گفت: در »پي سي آر« س��راغ افراد 
عالمت دار مي رويم و قطعا درصد مثبت آنها بيش��تر 
است اين به معناي بي اعتباري تست سريع نيست. 
البته تست هاي در خوانش ژن ان و اس ويروس كرونا 
مشكالتي داش��تند كه ممكن بود ۵۰ درصد منفي 
كاذب داشته باشد كه به سازندگان اين كيت گفتيم 
اصالح كنند. او ادامه داد: بايد تعداد تس��ت ها را باال 
ببريم و مجبوريم از تس��ت سريع هم استفاده كنيم. 
موارد مشكوك را با تس��ت سريع مجدد يا »پي سي 
آر« دوباره چك مي كنيم. س��ه توليد كننده جديد 
كيت تس��ت س��ريع هم داريم. نمكي گفت: درمان 
ض��د ويروس براي كاهش ميزان ل��ود ويروس از روز 
اول بيماري اجباري است. اگر اين كار را نمي كرديم 

زير موج بس��تري خوزستان مي مانديم. اقدام بعدي 
قرنطينه خانگي اس��ت، امكان چرخش مجدد را به 
ويروس ندهيد. مريض را بايد در اختيار داشته باشيم. 
نمي توانيم مريض را سرگردان رها كنيم. اين شيوه 
مديريت نيس��ت از بسيجيان مي خواهم اين كار را با 
مسووليتي كه تقبل كردند انجام دهند. قول مي دهم 
هر نوع حمايت بودجه اي و غير بودجه اي الزم باشد 
را انجام دهم. وزير بهداشت افزود: همه اين كمك ها و 
هزينه ها به مراتب خرج و هزينه اي است كه اگر انجام 
نشود نظام جمهوري اسالمي بعدا بايد بيشتر از آن را 
متحمل ش��ود. بيماران شناسايي شده را رها نكنيم. 
بيماري كه مبتال به بيماري كوويد۱۹ شد بايد تحت 
كنترل باشد. اين مهم ترين مس��اله است و تاكنون 
بيشترين ضربه را به علت غفلت از آن خورديم. نمكي 
ادامه داد: وقتي ويروس چرخش مي كند، قدرت آن 
باال مي رود. در هر سه چرخش قدرت آن تصاعدي باال 
مي رود. ميزان خطر ويروس در انگلستان وقتي وارد 
ژنتيك و فضاي جديد مي رود قابليت هاي جديد پيدا 
مي كند. هر اقليم و استان ايران مشابه كل اروپاست و 
انتقال ويروس از خوزستان به سيستان و بلوجستان 

يا كردستان بحران را تشديد مي كند.

گزارش

وزير بهداشت و درمان اعالم كرد 
هرآمدوشديباعثافزايششماربيمارانكروناييومرگميشود
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