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يادداشت- 1

روز و روزگاري توسعه
تح��والت  هرچن��د 
بين المللي و متغيرهاي 
بيرون��ي در رون��د كلي 
ش��اخص هاي  بهب��ود 
اقتص��ادي و ارتباط��ي 
كشور تاثيرگذار هستند، 
اما واقع آن است كه شاه 
كلي��د حل مش��كالت 
اقتصادي و معيشتي در درون كشور است. اگر قرار 
باشد به طور اجمالي در خصوص راهكارهاي بهبود 
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم صحبت كنيم، 
بايد به موضوعاتي چون تثبي��ت قيمت ها، ايجاد 
اشتغال كامل، رشد درآمد سرانه، دستيابي به رشد 
اقتصادي مناسب، تعادل و تراز در پرداخت ها، توزيع 
عادالنه درآمدها و...اش��اره كنيم. اين موارد اصول 
بديهي است كه مردم در همه جاي دنيا از نظام هاي 
سياسي مطالبه مي كنند و تحقق آن را خواستارند. 
اينكه اين شاخص هاي اقتصادي در شرايط فعلي 
از منظر آماري در چه وضعيتي قرار دارند، به دليل 
فقدان نظام آماري شفاف، مشخص نيست. اساسا 
بودجه ريزي و برنامه ريزي در كشور ما بايد به چنان 
درجه اي از شفافيت برسد كه تحليلگران به راحتي 
بتوانند با استفاده از اين شفافيت و از طريق مقايسه 
تطبيقي مشكالت مديريتي كشور را احصا كنند. 
هرسال بايد تفريغ بودجه صورت بگيرد و نتايج آن 
در اختيار مردم و رسانه ها قرار بگيرد كه امروز به اين 
ضرورت قانوني كمتر توجه مي شود. برخالف برخي 
حاش��يه س��ازي ها، گزارش هاي تفريغ مهم ترين 
ابزار مجلس براي تصويرس��ازي از اقتصاد اس��ت. 
به نظر مي رسد نه مجلس و نه دولت، انگيزه كافي 
براي ارايه گزارش هاي مس��تند از اقتصاد را ندارند.

اين در حالي اس��ت كه اين داده ه��اي اطالعاتي به 
محيط هاي تحقيقاتي و دانشگاهي كمك مي كند 
تا مبتني ب��ر اع��داد و ارقام مس��تند تحليل هاي 
واقع بينانه تري ارايه كنند. اين گزارش هاي آماري 
از جمله ضرورت هايي اس��ت كه قانون بر روي آن 
تاكيد كرده است. در عين حال بايد توجه داشت كه 
نظام بودجه ريزي كشور بايد مكمل برنامه ريزي هاي 
بلندمدت اقتصادي باشد. به اين موضوع هم در نظام 
تصميم سازي هاي راهبردي كش��ور توجه كافي 
نشده است. بعد از انقالب اس��المي و در شرايطي 
كه در 11س��ال ابتدايي حدفاصل سال هاي57 تا 
68خورش��يدي، كش��ور بدون برنامه جامع بلند 
مدت بود، از س��ال 68 مس��ووالن به اهميت نقش 
برنامه ريزي هاي بلندم��دت و راهبردي در اقتصاد 
پي بردن��د و برنامه ريزي ب��راي تدوين يك چنين 
برنامه هايي را در دستور كار قرار دادند. برنامه هايي 
كه تصري��ح مي كردند، كش��اورزي مح��ور اصلي 
توسعه اقتصادي كشور اس��ت، اما در پايان همان 
سال مشخص شد كه ايران جزء بزرگترين واردات 
كنندگان محصوالت كشاورزي )علوفه، گندم و...( 
است. تناقضي كه بر آمده از اشتباهات راهبردي در 
نظامات برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور است. در 
آن برهه مسووالن مي دانستند كه ايران بزرگترين 
وارد كننده محصوالت كش��اورزي و خ��وراك دام 
اس��ت، همانطور كه امروز هم مدي��ران اقتصادي 
كش��ور مي دانند ك��ه ما همچن��ان مصرف كننده 
عمده خوراك دام و نهاده ها هس��تيم. يعني از آن 
تاريخ تا به امروز، كشور ما 4برنامه 5ساله اقتصادي 
را پياده سازي كرده، اما همچنان وابستگي كشور 
به محصوالت اس��تراتژيكي چون خ��وراك دام و 
نهاده بر طرف نشده است. چرا خود كفا نشده ايم؟ 
چ��ون اص��وال نظ��ام بودجه ريزي كش��ور مطابق 
برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي نيست. اين موضوع 
طبق قانون بايد به طور شفاف در اختيار مردم قرار 
بگيرد تا مردم بدانند ك��ه رييس جمهوري، رييس 
مجلس، رييس ق��وه قضاييه چه عملك��ردي را از 
نظر اجراي برنامه ها به ثبت رسانده است. شاخص 
اصلي موفقيت ي��ا عدم موفقيت يك مس��وول نه 
در رويكردهاي پوپوليس��تي بلكه در ميزان تعهد 
مديران به نظام برنامه ريزي ها است. در حال حاضر 
چنانچه دانش��جوي اقتصادي بخواهد آمارهايي را 
براي پايان نامه اش استخراج كند با دامنه وسيعي از 
اعداد و اراقام متفاوت و در برخي موارد متضاد مواجه 
مي شود كه هيچ تناسبي با هم ندارند. مركز آمار يك 
آمار مي دهد، وزارتخانه هاي اجرايي يك آمار ديگر 
مي دهد، ديوان محاسبات يك آماري ديگر مي دهند 
و در اين آشفته بازار آماري معلوم است كه دستيابي 
به حقيقت عملكردها بسيار دش��وار مي شود. يك 
مثال ساده موضوع آمارهاي توليد گندم در كشور 
اس��ت كه هيچ پيچيدگي خاصي هم ن��دارد. اگر 
كسي بخواهد بداند كه كشور در سال97 و 98 چه 
ميزان توليد گندم داشته است؟هر ارگان مديريت 
يا برنامه ريزي كشور كه برود با امار متفاوتي از توليد 
گندم روبه رو مي ش��ود.مركز آمار اي��ران مي گويد، 
مي��زان توليد گن��دم، 11ميليون تن بوده اس��ت، 
وزارت جهاد كش��اورزي مي گويد، 12ميليون تن 
درست است و نهاد ديگري اين حجم را 14ميليون 
تن معرفي مي كند. بايد بدانيم اساس رشد اقتصادي 
كشوري مانند هند، مبتني بر نظامات آماري بسيار 
شفاف است.    ادامه در صفحه 6

عباسعلي ابونوري

خودروسازان در سال 98 برابر با ۵,۷ ميليون دالر خودرو صادر كرد ند

كمبود عرضه؛ صادرات خودرو! 
 زور دولت و مجلس
 به تورم مي رسد؟

مسووالن كشور چه كساني را 
 مقصر اصلي ريزش

 بورس مي دانند

سرپرست دفتر نظارت 
فرآورده هاي سالمت: 

چهار حمايت  
همزمان از اقشار 

كم درآمد

مقصر نابودي 
سرمايه هاي 
مردم كيست؟

رمدسيويرهاي 
موجود در 

ناصرخسرو تقلبي 
هستند

 شمس الدين حسيني: 
نبايد به سفته بازان ارز اجازه ظهور داد

بازار ارز را شرطي نكنيم
يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

تئوري سيب زميني داغ اصالح عمق در بورس توقف راهبردهاي ضد توليدي جبران اشتباهات حمايتي
مهم تري��ن  تولي��د،  رش��د 
راهبردي اس��ت كه بر اساس 
اس��ناد باالدس��تي مجموعه 
ظرفيت هاي كش��ور بايد در 
راس��تا تحقق ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن حرك��ت كنند. 
اهميت اين راهبرد به اندازه اي 
اس��ت كه ب��ر اس��اس اعالم 
كارشناسان حل مشكالتي كليدي اقتصاد كشور مانند 
بيكاري، تورم، گسترش فقر، تقويت پول ملي و... در گرو 
رش��د دامنه هاي توليد در كشور اس��ت. از طريق توليد 
است كه نهضت اشتغالزايي در كش��ورمان پا مي گيرد، 
از طريق جهش توليد اس��ت كه نظام عرضه و تقاضا در 
بازارهاي كش��ور روي نقط��ه تعادل ق��رار مي گيرند، به 
وسيله توليد است كه درآمد سرانه افزايش مي يابد و ساير 
دستاوردهايي كه با توليد شكل مي گيرند، اهميت اين 
ركن تاثيرگذار را در اقتصاد ايران برجس��ته تر مي سازد. 
بر اساس اين اهميت اس��ت كه مقام معظم رهبري نيز 
سال جاري را با عنوان جهش توليد نامگذاري كرده اند تا 
توجه افكار عمومي و مسووالن تصميم گير و تصميم ساز 
كشور را معطوف اهميت توليد و ضرورت رونق آن كنند. 
افزايش فعاليت هاي توليدي اما نيازمند بستري است كه 
متاسفانه تا به امروز به درستي در فضاي اقتصادي فراهم 
نشده است. انتش��ار خبر واردات گسترده 420كانتينر 
لوازم خانگي خارجي از يكي از برندهاي با ارز ترجيحي، 
نمونه كوچكي از مجموعه راهبردهايي است كه مي توان 
آن را در كالس��ه موضوع��ي راهبرده��اي ضدتوليدي 
طبقه بندي كرد. در ش��رايطي كه ش��ركت هاي داخلي 
ظرفيت هاي قابل توجهي براي توليد ل��وازم خانگي در 
كشور ايجاد كرده اند، واردات ميليون ها دالر لوازم خانگي 
خارجي هيچ توجيهي نمي تواند داش��ته باش��د. تالش 
دولت، مجلس، دستگاه قضايي و ساير نهادها و ارگان هاي 
تصميم گير بايد در راس��تاي بهبود شاخص هاي توليد 
داخلي باشد. نه فقط در حرف و شعار بلكه در عمل بايد 
به گونه اي رفتار شود كه اين پيام كلي به فضاي عمومي 
جامعه مخابره ش��ود كه نظام سياس��ي از توليد داخلي 
حمايت مي كند.   ادامه در صفحه 6

مس��اله اساس��ي اين موضوع 
اس��ت كه ما بايد ب��ه صورت 
وس��يع تر به بازار سرمايه نگاه 
كنيم. ما س��ال گذشته يعني 
سال 98 رشد 180 درصدي را 
داشتيم، از ابتداي سال جاري 
ش��اخص ب��ازار از 550 واحد 
رش��د كرده و ب��ه 2 ميليون 
واحد رس��يد و پس از آن يك اصالحي را تا يك ميليون 
و 200 هزار واحد در بازارسرمايه صورت گرفت. اگر دقيق 
بخواهيم نگاه كنيم نسبت به ابتداي سال هنوز يك و نيم 
برابر جلوتر هستيم پس با اين مفهوم كه االن ريزشي در 
بازار وجود دارند و در واقع يك اصالح در بازار س��هام رخ 
داده كه با ريزش متفاوت اس��ت. براي مثال ابتداي سال 
كه ش��اخص بازار 550 هزار واحد بود امروز به 250 هزار 
واحد رسيده بود مي توانستيم بازار نزول را تجربه كرده 
اما؛ وقتي 550 ه��زار واحد در زمان اصالح به ش��اخص 
يك ميليون و دويست واحد رسيديم مي توانيم بگوييم 
بازار روند طبيعي خ��ود را طي كرده و ب��ورس مي تواند 
يك اصالح داشته باش��د.اين روند مي تواند در بازارهاي 
مالي ديگر هم وجود داشته باشه ما ديديم كه سكه بهار 
آزادي تا 16 ميليون تومان هم خريد و فروش مي ش��د 
اما؛ روز گذش��ته با قيم��ت 12 ميليون توم��ان در بازار 
معامله شد و دالر يا هر كااليي ديگه رشد قيمتي داشته 
به صورت طبيعي يك قس��متي از رش��د خود را اصالح 
مي كند.  اما؛ چرا اي��ن اصالحات به اين ش��دت رخ داد 
چند عامل وجود داشت نخست اينكه قيمت سهام بسيار 
افزايش يافته و مستعد كاهش قيمت بود. دوم اينكه در 
ماه هاي ابتدايي سال بازار ش��روع به رشد كرد نرخ سود 
بين بانكي تا حدود 8 درصد هم ش��ده بود ولي ماه هاي 
مرداد و شهريور با شروع اصالح بورس نرخ بين بانكي به 
20 درصد و در حال حاضر به 22 درصد رس��يده اين در 
واقع اين سه برابر شدن به زيان بازار سهام تمام شد. مورد 
ديگر بازمي گردد به تمايل دولت به قيمت گذاري هاي 
دستوري در خصوص فوالد، دستكاري در قيمت گذاري 
و كش��ف قيمت در سطح ش��ركت هاي بورسي است و 
زماني كه دولت نظام قيمت گذاري به كار مي برند يعني 

بخش عمده اي از س��ود ش��ركت ها از بين مي رود. براي 
مثال؛ درصنعت خودرو كه دالل هاي اين صنعت بيش 
از كارخانجات سود مي برند و شاهد اين موضوع هستيم 
كه شركت هاي خودروساز در 6 ماه اول سال جاري 10 
هزار ميليارد تومان زيان كردن��د و اين زيان به كارگران، 
خودروس��ازي ها، قطعات س��ازها و كس��اني كه در اين 
بازار س��رمايه گذاري كردند زيان وارد مي كند و مشكل 
ديگر نيز عدم هماهنگي دس��تگاه هاي دولتي در بحث 
قيمت گذاري دستوري است كه ديديم قيمت گذاري بر 
روي صندوق پااليشي و يا دارا دوم مشكل ساز شده بود 
و ش��روع ريزش بازار نيز از همين جا بود، به غير از بحث 
اختالف قيمت بين پااليشگاه ها مشكل ديگر نيزي وجود 
دارد و هنوز وضعيت پااليش��گاه ها مشخص نشده است 
در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي احتياج به رگوالتوري 
مستقيم داريم اجازه دهند كه اقتصاد بنگاه هاي خاص 
باقي بماند و زماني وزارتخانه يك قيمت مشخص شده و 
يك مرجع براي عرضه، قيمت گذاري و خريد و فروش 
نفت خ��ام و فرآورده هاي آن ندارد و مرجع مس��تقيم و 
مستقلي براي تش��خيص كيفيت اين محصوالت وجود 
ندارد نمي توان از يك اقتصاد واقعي براي بخش خصوصي 
سخن گفت. در س��ه ماهه ابتداي س��ال دولت به لحاظ 
لفظي و عملي حمايتي خوبي ازبازار سهام كرد اما؛ به مرور 
از فضاي حمايتي دور شد و همچنين با ورود موج بسيار 
زيادي از س��هامداران حقيقي كه تجربه كمتري نسبت 
به بازار سهام و بورس داشتند و بس��ياري از اين افراد براي 
اولين بار در ساز و كار بورس اقدام به خريد و فروش سهام 
مي كرد ند و آموزش كافي نديده بودند به صورت هيجاني 
در بازار عمل كردن��د و زماني كه اص��الح در بازار صورت 
گرفت به همان سرعتي كه خريد سهام انجام داده بودند 
به همان سرعت نيز به فروش سهام پرداختند و اين مساله 
باعث شد كه اصالح دامنه نوس��ان كمي طوالني تر شود. 
قوانين و مقررات داخل بازار و به خصوص در مورد حجم 
مبنا كمي ناردست است و همين مورد باعث مي شود كه 
كشف قيمت با تاخير انجام شود و يك صف هاي طوالني 
و سنگين داش��ته باش��يم. زماني كه بازارمثبت مي شود 
ابزارهايي مانند حجم مبنا و امثال آن به كمك بازار مي آيند 
تا كمي مثبت تر شود...   ادامه در صفحه 3

ن��رخ ارز تا چه مح��دوده اي 
پايين خواهد آمد؟سرنوشت 
بورس چطور رقم مي خورد؟ 
آيا س��كه ارزان مي شود؟ اين 
پرسش ها و پرس��ش هايي از 
اين دست اين روزها به تناوب 
از س��وي مخاطبان اقتصاد و 
عموم مردم مطرح مي شود و 
ضرورت پاسخگويي به آنها به شدت احساس مي شود. 
قاعدتا بهبود نسبي كه در فضاي اقتصادي حاكم شده 
از چند جنبه قابل بررسي اس��ت. آثار تورمي در اقتصاد 
از 2عامل انتظ��ارات تورمي و درآمد پاي��دار خانواده ها 
نشات مي گيرد. اگر درآمد پايدار خانواده ها افزايش پيدا 
كند، فشار كمتري متوجه خانواده ها مي شود. از سوي 
ديگر هم انتظارات تورمي، باعث ايجاد تورم مي ش��ود. 
مثال وقتي جامعه احس��اس كند، اقتصاد با كمبود ارز 
روبه روست، اين كمبود منجر به افزايش تقاضا خواهد 
ش��د و در نهايت كاالهايي كه به ارز وابس��ته هستند با 
افزايش قيمت مواجه شوند. بعد از تحوالت بين المللي 
و نتيجه انتخابات امريكا، زماني كه اين پيام به ايران داده 
شد كه تحريم هاي ظالمانه امريكا احتماال ملغي خواهد 
ش��د و احياي برجام باز هم در دس��تور كار قرار خواهد 
گرفت، اين امر اثر خود را در انتظارات تورمي جاكمعه 
نمايان كرد و باعث شد تا در وهله نخست قيمت ارز و در 
مراحل بعدي مسكوكات طال در مسير كاهش گرفت و 
متعاقب آن نوسانات اقتصادي از جنبه كاالهاي مرتبط 
با ارز و طال نيز كمي فروكش كند. كمااينكه انتظارات 
تورمي در گذش��ته باعث ايج��اد دور باطلي در قيمت 
دالر، طال، خودرو و مس��كن به وجود آورده بود، كاهش 
انتظارات تورمي نيز همي��ن دور را از دالر آغاز كرد و از 
32 هزار تومان به 25 هزار تومان كاهش پيدا كرد. يكي 
از كارهاي مهمي ك��ه بانك مركزي قب��ل از انتخابات 
امريكا از طري��ق مذاكره با كش��ورهاي مقامات پولي و 
بانكي عراق و كره جنوبي براي انتقال دارايي هاي ارزي 
كشور بي تاثير نبوده است. اين منابع آزاد شده توانست 
يك توانمندي نسبي را براي بانك مركزي ايجاد كند كه 
بتواند تقاضاهاي بازار را كنترل كند.    ادامه در صفحه 6

با توجه به شرايط اقتصادي 
ك��ه در ط��ول س��ال هاي 
گذش��ته در اقتص��اد ايران 
ب��ه وج��ود آم��ده، در اين 
تردي��دي وجود ن��دارد كه 
حمايت از اقش��ار كم درآمد 
بايد به عنوان ي��ك اولويت 
مه��م در دس��تور كار قرار 
گيرد اما اينكه به چه شكل اين سياست ها در دستور 
كار باش��د، خود جاي س��وال و تامل زيادي دارد. در 
سال هاي گذش��ته دولت طرح هايي را براي حمايت 
از اقشار كم درآمد در دس��تور كار قرار داده است اما 
بررسي عملكرد به ثبت رسيده در اين طرح ها نشان 
از مسيرهاي اشتباهي اس��ت كه طي شده و بايد در 
آنها تجديد نظر صورت گيرد. يكي از طرح هايي كه 
اجرايي شده، بحث تخصيص ارز 4200 توماني است. 
اين ارز بنا بود با هدف حمايت از اقشار كم درآمد در 
دسترس��ي به كاالهاي اساسي در دس��تور كار قرار 
بگيرد اما در عمل ما مي بينيم كه قيمت بس��ياري 
از كاالهايي ك��ه در اين س��ال ها ارز دولتي دريافت 
كرده اند نيز همچنان افزايش يافته اس��ت. در عوض 
ما با افرادي مواجه بوديم كه به دليل دسترس��ي به 
رانت براي س��ود شخصي ش��ان از فض��اي به وجود 
آمده استفاده كرده اند و بازار برخي كاالها به راحتي 
تغيير داده اند.  با توجه به اين تجربيات منفي، به نظر 
مي رسد راهبرد حمايت مس��تقيم از مردم بهترين 
راهكاري باشد كه بتوان در شرايط فعلي اجرايي كرد 
اما اينكه اين سياست به چه ش��كل اجرا شود، خود 
محل بحث است. براي مثال طرحي كه مجلس براي 
تامين كاالهاي اساسي در دس��تور كار قرار داده، با 
توجه به بار مالي كه براي دولت ب��ه وجود مي آورد، 
با ابهام مواجه شده و حتي پس از تصويب نهايي نيز 
بايد ديد دولت منابع آن را چگونه تامين خواهد كرد. 
از سوي ديگر نقدينگي جديدي كه تزريق مي شود 
خود بايد مديريت ش��ود تا تبعات بع��دي آن براي 
اقتصاد ايران دش��وار نباشد. از س��وي ديگر اما براي 
برطرف كردن مشكالت به ش��كل زيرساختي، نياز 
به حمايت جدي از توليد دارد. متاسفانه در كشور ما 
با وجود شعارهايي كه از حمايت از توليد و صادرات 
مطرح مي شود، در عمل هنوز مشكالت پا برجاست. 
اينك��ه س��ازمان هاي تخصص��ي اقتص��ادي مانند 
سازمان توس��عه تجارت به جاي ورود به حوزه هاي 
تخصص��ي و برطرف كردن مش��كالت، ب��ه برخي 
طرح هاي كالن قناعت مي كنند، نش��ان از آن دارد 
كه هنوز راهكارهاي اجرايي و برنامه هاي هدفمند در 
بس��ياري از حوزه ها وجود ندارد و در صورتي كه به 
اين حوزه هاي زيرساختي و فعاليت هاي مولد توجه 
نشود، حتي در صورت حمايت از اقشار كم درآمد نيز 

معضالت فعلي ادامه خواهند داشت.

سوژه روز

دونالد ترامپ ساعت هشت صبح به وقت شرق آمريكا 
از طريق ويديو كنفرانسي از اتاق وضعيت كاخ سفيد 
به جمع ده ها تن از رهبران پيوس��ت ت��ا در آغاز اين 
نشس��ت به ميزباني عربستان س��خنراني كند. با اين 
حال، اندكي پ��س از آغاز نشس��ت، رييس جمهوري 
آمريكا توييت هايي درباره انتخابات ارسال كرد. شبكه 
خبري س��ي ان ان گزارش داد، ترامپ اندكي پيش از 

10 صبح كاخ سفيد را به مقصد كلوب گلفش در خارج 
از واش��نگتن دي.س��ي ترك كرد، در حالي كه ديگر 
رهبران جهان نظير امانوئل ماكرون، آنگال مركل و مون 
جائه- اين در حال گفت وگو درباره »آمادگي و واكنش 
به پاندمي« بودند. ترامپ به ديگر رهبران گروه بيست 
تاكيد كرد كه مي خواهد شهروندان آمريكايي اولين 

كساني باشند كه واكسن كرونا را دريافت مي كنند.

حجت اهلل فرزانيهمايون دارابيجواد حسيني كيا علي شريعتي

 ترك جلسه گروه G20 توسط ترامپ
 به مقصد كلوب گلفش در خارج از واشنگتن دي.سي



در آبان سال گذشته و در زمان افزايش قيمت بنزين، 
دولت بحثي را مطرح كرد كه نشان از تغييرات جدي در 
جامعه ايراني داشت. هرچند طرح ناگهاني تغيير قيمت 
بنزين حواشي و هزينه هاي زيادي را به كشور تحميل 
كرد اما خبر مهمي كه در اين بين كمتر به آن توجه شد، 
برنامه جايگزين دولت براي حمايت از اقشار كم درآمد 
جامعه بود. دولت اعالم كرد در طرح س��بد معيشتي 
خانوار، 60 ميليون ايراني حمايت هاي جديد دريافت 
مي كنند و به اين ترتيب تنها 20 ميليون نفر از جمعيت 
ايران، نياز به حمايت هاي فوري دولت نداشتند و اين 
اهميت فراواني براي تحليل وضعيت اقتصادي ايران 

در شرايط فعلي دارد.
در اقتصاد ايران، با توجه به اينكه هرگز تعريف دقيقي از 
وضعيت رابطه ميان بخش دولتي و خصوصي اقتصاد 
ارايه نش��ده، حمايت دولت از م��ردم به عنوان بخش 
جدانشدني اقتصاد همواره ادامه داشته است. در كنار 
توزيع كوپن كه از دهه 60 كليد خورد و تا پايان دهه 80 
ادامه پيدا كرد، پرداخت يارانه نيز به عنوان بخش مهمي 

از اقتصاد ايران همواره ادامه داشته است.
آمارهايي كه در سال 98 منتشر شد، نشان از آن داشت 
كه دولت در س��ال بيش از 1000 هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان و غيرمستقيم مي دهد كه بخش مهمي 
از آن به سوخت اختصاص دارد. در چنين فضايي بود 
كه دولت تصميم گرفت قيمت بنزين را افزايش دهد 
تا بخشي از يارانه پنهان اين سوخت به شكل مستقيم 
در اختيار مردم قرار گيرد. يارانه پنهان هيچ نقشي در 
افزايش عدالت اقتصادي در جامعه ايفا نمي كند. زيرا 
وقتي بنزين يارانه مي گيرد، اقش��ار ثروتمند كه چند 
خودرو دارند از مواهب ان اس��تفاده مي كنند و اقشار 
كم درآمد كه بايد محل اصلي دريافت يارانه باشند از 
آن بهره نمي برند. در چني��ن فضايي، مخالفان يارانه 
پنهان اين طور اس��تدالل مي كنند ك��ه بايد يارانه به 
شكل مستقيم به مردم برسد، طرحي كه هرچند در 
نگاه نخست، مفيدتر از يارانه غير مستقيم است اما در 

دل خود ابهام ها و مشكالت خاص خود را دارد.
در كنار افزايش حجم نقدينگي، نامشص بودن منابع 
مالي مورد نياز و نحوه تعيين اقشار كم درآمد، سوال 
مهم ميزان تاثيرگذاري اين طرح هاس��ت. با توجه به 
باال بودن نرخ تورم در طول تمام س��ال هاي گذشته، 
اثرگذاري طرح هاي حمايتي دولت به شدت پايين آمده 
و مشخص نيست در كنار هم قرار گرفتن تمام طرح هاي 

دولت چه گره اي از زندگي مردم باز خواهد كرد.

     10 سالگي يارانه نقدي
نخستين طرحي كه در ايران به پرداخت پول مستقيم 
به مردم منجر شد در دولت احمدي نژاد و در سال 89 
كليد خورد. در آن سال دولت قيمت بنزين را افزايش 
داد و گام نخس��ت هدفمندي يارانه ها را كليد زد. در 
چارچوب اين طرح، دولت به حساب هر ايراني 45 هزار 
و 500 تومان واريز كرد. در همان سال نيز كارشناسان 
از اين مي گفتند كه بايد شناسايي اقشار كم درآمد در 
دستور كار قرار مي گرفت تا دهك هاي باالي جامعه به 
اين پول دسترسي نداشته باشند و در ازاي آن كمك 

به اقش��ار كم درآمد افزايش ياب��د. همين موضوع در 
سال هاي بعد به معضلي جدي براي دولت تبديل شد و 
هرچند سال گذشته دولت اعالم كرد كه چند صد هزار 
نفر را از فهرست دريافت يارانه حذف كرده اما همچنان 

مشخص نيست چند نفر يارانه دريافت مي كنند.
در س��ال 89، در حالي مبلغ يارانه 45 هزار توماني به 
حساب خانوارها واريز شد كه رييس جمهور وقت معتقد 
بود حتي با پس انداز چند ساله مي توان با اين پول خانه 
خريد اما در عمل پس از گذش��ت 10 سال، اين يارانه 
به حدي بي ارزش شده كه حتي كفاف خريد دو كيلو 

گوشت مرغ يا دو كيلو برنج را نيز نمي دهد.

     سبد معيشت خانوار
دومين يارانه نقدي كه واريز آن از آبان س��ال گذشته 
كليد خورد و بيش از يك سال از پرداختش گذشته، 
سبد معيشتي خانوار است كه از محل افزايش دوباره 
قيمت بنزين به وجود آمد. دولت اعالم كرد تمام منابع 
حاصل از افزايش قيمت بنزين را در اختيار خانوارهايي 
كه نيازمند كمك هستند قرار مي دهد. اين طرح به 60 
ميليون ايراني اختصاص پيدا كرد و در قالب آن حدودا 
ماهي 50 هزار تومان به ازاي هر نفر واريز مي شود. اين 
طرح نيز با توجه به باال بودن نرخ تورم، عمال از همان 
ابتدا تاثير چنداني بر هزينه خانوارهاي شهري نداشت.

اگر اين طور حس��اب كنيم كه يك فرد با احتس��اب 
همزمان يارانه نقدي و س��بد معيشت خانوار در طول 
ماه، حدود 100 هزار تومان دريافت مي كند، مجموع 
اين مبلغ حتي كفاف خريد يك كيلو گوشت گوسفندي 

را نيز نمي دهد.

    طرح كوپني مجلس
س��ومين طرحي كه احتم��اال اج��راي آن به زودي 
كليد خواهد خورد طرح مجلس براي احياي مجدد 
توزيع كوپن اين بار به ش��يوه اي جديد است. مجلس 
دولت را مكلف كرده اس��ت تا پايان اس��فند يارانه اي 
120 هزار توماني ب��راي دهك هاي پايين و 60 هزار 
توماني براي ساير دهك ها در نظر بگيرد. طبق مصوبه 
مجلس دولت مكلف ش��ده است نس��بت به تأمين و 
پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي 
ش��ده در طرح معيش��ت خانوار به تعداد حداقل 60 
ميليون نفر )ازطريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي 
سرپرست خانوار به مبلغ يك ميليون و دويست هزار 
)1.200.000( ريال براي هر يك از افراد سه دهك اول 
از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، 
سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد 
كمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار 
)600.000( ريال براي هر يك از افراد ساير دهك هاي 

مشمول فوق الذكر اقدام نمايد.
هرچند طرح مجلس موافقت ش��وراي نگهبان را نيز 
دريافت كرده اما نحوه تامي��ن منابع مالي اين طرح، 
چگونگي اجراي آن و ميزان تاثيرگذاري اي كه دارد با 

اما و اگر مواجه است.

     يارانه كرونايي دولت
آخرين طرح حمايتي كه رييس جمهور چند روز قبل 
خبر نهايي آن را اعالم ك��رد، يارانه جديد حمايتي 
دولت از اقش��ار كم درآمد اس��ت ك��ه در تعطيالت 
كرونايي جديد اجرا خواهد شد. در حالي كه مقدمات 

پرداخت اين يارانه در حال تدوين اس��ت، دولت نيز 
ياران��ه اي برابر با صد هزار توم��ان براي ۳0 ميليون 
نفر از جمعيت نيازمند ايران را تدارك ديده اس��ت.

دهك هاي پايين درآمدي، زنان سرپرس��ت خانوار 
و افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 

هستند از اين يارانه برخوردار مي شوند.
اين يارانه به مدت 4 ماه به ۳0 ميليون نفر از جمعيت 
كشور پرداخت مي ش��ود و در كنار اين يارانه دور دوم 
پرداخت وام قرض الحسنه يك ميليون توماني براي 

10 ميليون خانوار يارانه بگير نيز اجرايي خواهد شد.
بر اين اساس، براي خانوار يك نفره كه 45 هزار و 500 
تومان يارانه نقدي، 55 هزار تومان كمك معيشتي و 
100 هزار تومان كمك بالعوض كرونا دريافت مي كند 
در مجموع تا پايان سال هر ماه حدود 200 هزار و 500 
تومان پرداخت خواهد ش��د.با اجرايي شدن مصوبه 
مجلس اين يارانه بين 60 تا 120 هزار تومان افزايش 

خواهد يافت.
هرچند با در كنار هم قرار دادن اين ارقام به نظر مي رسد 
اقش��ار كم درآمد مبلغ بيشتري را نسبت به گذشته 
دريافت مي كنند اما همچنان با توجه به افزايشي بودن 
نرخ تورم، سرنوشت هيچ يك از اين طرح ها مشخص 
نيست. بايد ديد در ماه هاي آينده آيا مقدمات كاهش 
نرخ تورم يا بهبود شرايط اقتصادي با توجه به احتمال 
كاهش تحريم ها فراهم مي ش��ود ي��ا همچنان تنها 
منابعي از س��وي دولت تخصيص خواهد يافت كه از 
سويي به افزايش فش��ار بر بودجه منجر مي شود و از 
س��وي ديگر تاثير قطعي بر كاهش فشار بر اقشار كم 

درآمد جامعه ندارد.

2 اقتصاد كال نراهبرد
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 پيام تسليت رهبر انقالب 
در پي درگذشت حجـ］االسالم 

حاج سيد يحيي جعفري
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 
عالم پارسا و با اخالص حج�］االسالم حاج سيد 

يحيي جعفري را تسليت گفتند. 
 متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عال��م پارس��ا و با اخ��الص جناب 
حج�］االسالم آقاي حاج س��يديحيي جعفري 
رحم�］ اهلل عليه را به عم��وم مردم عزيز كرمان و 
ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان مكّرم و معّزز 
ايشان تسليت عرض مي كنم. سال ها خدمت به 
مردم در مسووليت هاي گوناگون و شؤون متعدد 
روحان��ي، همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار، 
شاخصه اين شخصيت عزيز و ُمعتمد بود. رحمت 

و رضوان الهي را براي ايشان مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي- 2 آذر ۱۳۹۹

سياست

واكنش قاليباف به 
محدوديت هاي كرونايي

ريي��س مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
محدوديت ه��اي جدي��د كروناي��ي گفت: يكي 
از راه هاي اثربخش��ي قرنطين��ه افزايش تعداد 
تس��ت هاي رايگان يا با قيمت كنترل ش��ده در 
مناطق قرمز است. محمدباقر قاليباف در جلسه 
علني مجلس ش��وراي اس��المي در نطق پيش 
از دس��تور خود ب��ا تبريك هفته بس��يج گفت: 
س��الروز تشكيل بس��يج مس��تضعفين و فرمان 
تاريخي حضرت ام��ام خمين��ي)ره( را تبريك 
مي گويم. هفته بس��يج را همچنين به مجاهدان 
عرصه فرهنگي، اجتماع��ي، اقتصادي و علمي 
تبريك مي گويم. ش��جره طيبه بس��يج در اين 
سال ها بر مبناي آرمان انقالب اسالمي خدمات 
بي نظيري در پيش��برد اهداف انقالب داش��ته 
اس��ت. رييس مجلس شوراي اس��المي با بيان 
اينكه امام خميني)ره( بس��يج را از مردم كوچه 
و پس كوچه هاي دورترين شهرها دور هم جمع 
كرد، اظهار كرد: بس��يج چشمه جوشان انقالب 
اسالمي بود و نشان داد چگونه انقالب اسالمي با 
تكيه به مردم و استفاده از ظرفيت هاي داخلي، 
مردم و مستضعفان مي تواند تهديدهاي مختلف 
عليه مردم را خنثي كند. قاليباف از اقدام بسيج 
موس��وم به محروميت زدايي س��خن ب��ه ميان 
آورد و گفت: بسيج در س��ال هاي بعد از انقالب 
توانست جريان وس��يعي از محروميت زدايي را 
عملياتي كند. امروز جوانان انقالبي و بس��يجي، 
متعهد، خوش فكر و خالق توانس��ته اند در همه 
زمينه ه��اي فرهنگي، اجتماع��ي، دانش بنيان 
و فض��اي مجازي و جهادي باره��اي زيادي را از 
دوش حاكميت بردارن��د و در فعاليت هاي اخير 
خود به شكل منس��جم ظرفيت هاي مردمي را 
در مس��ير جديد براي حل آنها قرار داده اس��ت. 
اين حركت ان ش��اءاهلل آغازگر فعاليتي است كه 
جوانان سراس��ر كشور در مس��ير حل مشكالت 
سوء مديريت و انفعال مديريتي قدم بر مي دارند. 
وي با بيان اينكه مشكالت كشور پيچيده است 
و براي حل آنها بايد به ريش��ه مشكالت برسيم، 
گفت: نظام بروكراس��ي، س��وء مديريت، فقر و 
تبعي��ض از مهم ترين مش��كالت اس��ت. نكته 
اينجاس��ت با وجود اين مشكالت بزرگ نبايد از 
زندگي روزمره مردم غافل ش��ويم. ما در مجلس 
شوراي اس��المي هر دو رويكرد را مدنظر داريم. 
ما براي حل مشكالت ريشه اي به اصالح ساختار 
بودجه، اصالح نظام بانكي، طرح شفافيت و رفع 
قوانين زائد مي پردازيم و براي مشكالت روزمره، 
نظارت بر بورس، مسكن و اجراي پروژه هاي نيمه  
تمام را در دستور كار قرار داديم. رييس مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به گراني كاالهاي اساسي 
تصريح كرد: به عنوان راهكاري كوتاه مدت براي 
اين گراني ها به دنبال طرح معيش��ت بوديم، اما 
برخي در كشور به دنبال اين بودند كه برچسب 
سياسي بزنند. اين واقعيت جامعه ما است كه به 
دليل انبوهي از ناكارآمدي ها به وضعي برسيم كه 
براي مشكالت روزمره مردم چاره انديشي كنيم. 
خوشحاليم كه دولت نيز به همين نتيجه رسيده 
اس��ت. اميدواريم كه دولت با استفاده از فرصت 
قانون طرح حمايت معيش��تي ب��ه كمك مردم 
بيايد. جلب حمايت دولت به كمك هاي مردمي 
هرچند دير، اما نشانه خوبي است كه مردم از آن 
اس��تقبال مي كنند. مهم نيس��ت اين طرح قرار 
اس��ت به نام چه كس��ي به انجام برسد مهم اين 

است كه هرچه زودتر اجرايي شود.
قاليباف در مورد بيماري كرونا و محدوديت هاي 
جديد اظهار كرد: عالوه بر لزوم رعايت همه جانبه 
پروتكل هاي بهداش��تي، بايد اقداماتي در سطح 
مديريت��ي ص��ورت گي��رد. يك��ي از ملزومات 
اثربخش��ي قرنطينه افزايش تعداد تس��ت هاي 
رايگان يا با قيمت هاي كنترل شده به خصوص 
در مناطق قرمز اس��ت. همچنين توجه ويژه به 
مشكالت شغلي مجاهدان عرصه سالمت پزشكي 
و تخصيص همه گير هزينه هاي تخصيص يافته 
براي پرداخ��ت مطالبات كادر درم��ان و تامين 
تجهيزات الزم براي آنها بايد مدنظر دستگاه هاي 
اجرايي باشد. وي در پايان تاكيد كرد: به منظور 
جلب اعتماد عمومي و تامين امنيت رواني جامعه 
همه دست اندركاران كشور بايد در مقابله با اين 
ويروس بكوشند و هماهنگ و بدون كوچك ترين 

اختالفي فعاليت كنند.

فروش 80 هزار ميليارد تومان 
اوراق نقدي

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
تاكنون 80 هزار ميليارد تومان در س��ال جاري اوراق 
فروخته ش��ده اس��ت كه اين رقم بايد تا پايان سال به 
دست مي آمد گفت: در مجلس فقط درباره ۳0 درصد 
بودجه عمومي كه 25 درصد بودجه كل كش��ور است 
بحث مي كنند. مهدي طغياني سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: هفته 
گذشته كاري مقدماتي درباره احكام دايمي بودجه در 
مجلس انجام شد. اين در حالي است كه چند وقتي است 
همين احكام بودجه در مجلس مطرح بود ولي باالخره به 
سرانجام رسيد. هرچند هم كه قدري زمان گذشته و دير 
است كه به بودجه نويسي برسد زيرا عماًل بودجه نويسي 
هم اكنون در استان ها است و جمع بندي در تهران و به 
صورت ملي نشده است. وي افزود: بودجه استان اصفهان 
هم اكنون در ش��وراي برنامه ريزي اين اس��تان است و 
شايد 2 هفته آينده به تهران برسد. اصل ماجراي بودجه 
آن است كه بايد مشخص شود كليت منابع و مصارف 
بودجه از كجا تأمين و در كجا خرج مي شود. سخنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: وقتي بودجه با 
فروش يك ميليون بشكه نفت به قيمت 50دالر بسته 
مي شود كاماًل مشخص است كه محقق نخواهد شد. چرا 
كه فروش يك ميليون بشكه نفت با قيمت 50دالر در 
سال جاري نه واقع بينانه است و نه طبق شرايط تحريم 
بوده و نه قابل تحقق است. وي افزود: هم اكنون با فروش 
اوراق مالي و دارايي در حال اداره كشور هستيم كه در 
آينده هزار و يك مشكل ايجاد خواهد شد. سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: براساس آماري كه 
به من داده اند مشخص شد كه تاكنون 80 هزار ميليارد 
تومان در سال جاري اوراق فروخته شده است در حالي 
كه اين رقم بايد تا پايان سال به دست مي آمد و قطعًا با 
اين كاري كه صورت گرفته ما در اين بخش از س��قف 
بودجه سال 99 عبور خواهيم كرد كه براي اقتصاد كشور 
عوارض دارد. طغياني گفت: سه چهارم بودجه مربوط 
به ش��ركت هاي دولتي است كه متأسفانه در مجلس 
هيچ وقتي براي بررسي اين موضوع گذاشته نمي شود در 
حالي كه كار عمده مجلس درباره بودجه عمومي است و 
حتي 60 تا 70 درصد بودجه عمومي قابل تغيير نيست. 
يعني مجلس درباره ۳0 درصد بودجه عمومي كه 25 
درصد بودجه كل كشور است بحث مي كند. وي افزود: 
از سال گذشته و از دوره دهم مجلس تمركز بر بودجه 
شركت هاي دولتي آغاز شده و حتي درخواست دريافت 
صورت هاي مالي شركت هاي دولتي هم شده است كه 
اميدواريم در سال جاري و در مجلس يازدهم فرصت 
بيشتري براي بررس��ي جزييات بودجه شركت هاي 
دولتي داشته باشيم نماينده اصفهان در مجلس گفت: 
بايد در حوزه شرك�ت هاي دولتي تحول جدي ايجاد 
كنيم زيرا سه چهارم بودجه كشور در آنجا است و فقط 
كافي است با 10 درصد صرفه جويي در اين بخش منبع 
مالي قابل توجهي در بودجه كل كشور به دست آوريم. 

 افتتاح 17 فضاي آموزشي
 با حضور رييس جمهور در ايالم   
مديركل نوس��ازي توس��عه و تجهيز م��دارس ايالم 
گفت: 17 فضاي آموزش��ي اين استان ديروز به صورت 
ويديوكنفرانس با حضور رييس جمهوري به بهره برداري 
رسيد. به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس 
استان ايالم، نصرت اهلل رحيمي صبح ديروز  در گفت وگو 
با خبرنگار صدا وسيما گفت: اين تعداد فضاي آموزشي 
از مجموع يك هزار و 550 طرح آموزشي، تربيتي كشور 
اس��ت كه به صورت سراس��ري صبح امروز )يكشنبه( 
با حضور حجت االس��الم والمسلمين حسن روحاني، 
رييس جمهوري از طري��ق ويديو كنفرانس به صورت 
همزمان مورد بهره برداري قرار گرف��ت. وي ادامه داد: 
اين تعداد مدرسه در قالب 80 كالس درس است كه در 
مناطق مختلف شهري و روستايي استان احداث شده اند. 
رحيمي بيان كرد: اين فضاهاي آموزشي 12 هزار و 504 
متر مربع زيربنا داشته كه براي احداث آنها در مجموع 
۳10 ميليارد ريال اعتبار هزينه ش��ده است. مديركل 
نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان ايالم يادآور شد: 
از اين ميزان اعتبار هزينه شده 150 ميليارد ريال از سوي 

افراد خير و نيكوكار مدرسه ساز اهدا شده است.

تمديد يك ماهه فرصت ارسال 
اظهارنامه مالياتي

معاون س��ازمان امورمالياتي كشور گفت: فرصت 
ارس��ال اظهار نامه مالياتي ارزش افزوده به مدت 
يك ماه تمديد شده است. »محمود عليزاده« افزود: 
اين اظهارنامه قرار بود 15 دي ماه س��ال جاري به 
حوزه هاي مالياتي ارايه ش��ود كه تا 15 بهمن ماه 

سال جاري تمديد شده است.
وي گفت: همچينن قرار بود اين اظهارنامه در مرحله 
بعدي 15 فروردين ماه سال 1400 به سازمان امور 
مالياتي ارسال شود كه آن هم تا 15 ارديبهشت ماه 
س��ال 1400 تمديد شده است. وي تاكيد كرد: به 
علت شرايط خاص كسب و كار مهلت ارسال اظهار 
مالياتي تا 10 بهمن ماه س��ال جاري براي موديان 
تمديد ش��ده اين فرصت باع��ث آرامش مودياني 
مالياتي شده است. پيش تر محمد نهاونديان معاون 
اقتصادي رييس جمهوري در ارتباط با كسب  و كارها 
نيز افزود: براي همه كسب  و كارها مقرر شد عمليات 
اجرايي وصول ماليات مستقيم تا بهمن  ماه متوقف 
شود و براي صدور يا تجديد پروانه هاي كسب  و كار 
واحدهاي اقتصادي اشخاص حقيقي، نيازي به اخذ 
گواهي پرداخت مالياتي نخواهند داشت. وي گفت: 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده كه هر سه ماه يك 
بار بايد تسليم شود، مقرر شد به مدت يك ماه براي 

سه ماهه سوم و چهارم امسال تمديد شود.

زور دولت و مجلس به تورم مي رسد؟

چهارحمايتهمزمانازاقشاركمدرآمد

امريكا راهي جز احترام به ايران نداردتفكر بسيجي محدوديت جغرافيايي ندارد
فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه تفكر بس��يجي 
محدودي��ت جغرافياي��ي ندارد گفت: ام��روز قدرت 
فرسايش��گر انقالب اس��المي، امري��كا را از قرارگاه 

راهبردي اش دور كرده است.
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
آيين تكريم و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
)ص( تهران بزرگ كه در ستاد فرماندهي سپاه حضرت 
محمد رسول اهلل برگزار شد اظهار داشت: در اينگونه 
مراسمات و مجالس معنوي كه سرشار از روح و ريحان 
و رحمت الهي اس��ت؛ بايد از ن��ام مبارك رهبر كبير 
انقالب اسالمي كه همه عزت و سرافرازي و استقالل 
و افتخار كشور عزيز ايران و ملت هاي مسلمان مديون 
مجاهدت هاي بزرگ و تاثيرات شگفت انگيز شخصيت 

فكري اوست، ياد كنيم.
وي افزود: ام��ام خميني )ره( با معج��زه ذهني خود 
بسيج را روي زمين به يك حقيقت متعالي تبديل كرد 
و به اراده الهي اين ش��جره طيبه را در سرزمين ايمان 
و اعتقاد و باور هاي همه مردم كاش��ت؛ بسيج شجره 
مباركه است كه ريشه آن در ايمان مردم و شاخسار هاي 
آن در عالم معنا سير مي كند. سرلشكر سالمي افزود: 
رهبر معظم انقالب اسالمي كه بعد از امام خميني)ره( 
پرچم اين پديده مبارك را بر دس��ت گرفت آن را به 
بلوغ و كفايت رساند؛ به شكلي كه امروز مي توان گفت 
فرمول حل تمامي مسائل انقالب و نظام بسيج است، 
امروز بس��يج يك حقيقت جاري روي زمين است و 
قرآن در فرازهاي زيبايي رخس��اره دل انگيز بسيج را 

ترسيم كرده است.
وي با اشاره به رويكرد معنويت محور و خالصانه بسيج 
در خدمت به مردم، تصريح كرد: بسيجياني كه خدا 
را دوس��ت دارند و خدا نيز آنها را دوست دارد در واقع 
مجاهدان راه خدا هستند كه در مسير الهي با آبروي 
خود معامله مي كنند و اينها از مالمت ديگران واهمه 

ندارند و تنها در راه خدا به بندگان خدمت مي كنند.
فرمانده كل سپاه گفت: بس��يجيان در برابر دشمن 
تسليم ناپذير، مستحكم و شكست ناپذيرند اما در برابر 
مومنان رئوف، رحيم، خدوم و متواضع و در س��يماي 

نوراني شان آثار عبادت مشهود است.
سرلشكر س��المي ادامه داد: تاريخ در طول 41 سال 

گذشته اثبات كرده اس��ت كه بسيج همواره فرشته 
نجات ملت در هر س��ختي به ظاهر غير قابل عبوري 
بوده است؛ تفكري است كه بن بست ها را مي شكند 
و براي جهاد در راه خدا راه ها را مي گش��ايد، بسيج بر 
غير ممكن ها غلبه و معادله سيطره بر كفار را تنظيم 
مي كند. وي افزود: بسيج در همه مخاطرات در قلب 
خطر براي ملت همچون كوه آرامش اس��ت بس��يج 
موجب اعتماد به نفس ملت اس��ت و بس��يج بر اصل 
توكل پاي بند است بسيج داراي انديشه جاري و سيال 
و پيش رونده اس��ت كه محدود به جغرافياي خاصي 
نمي شود امروز گفتمان بسيج در يمن، لبنان، سوريه و 
عراق تكثير شده و تا امريكاي التين و قسمت هايي از 

آفريقا پيش رفته است.
فرمانده كل س��پاه با اش��اره به قرار گرفتن در هفته 
بس��يج گفت: اين روزها، روزه��اي تكريم مجاهدان 
خستگي ناپذير بسيجي اس��ت كه هرجا قدرت هاي 
بزرگ در برابر اسالم صف آرايي كردند آنها در برابرشان 
ايستادند و شمشير زدند و سر پنجه هاي آنان را قطع 
كردند و از ش��كوه ظاهري دشمنان و امپراتوري هاي 

به ظاهر بزرگ نترسيدند.
وي با اشاره به خدمات بي شائبه بسيج در مواقع بحراني، 
خاطرنش��ان كرد: امروز بس��يج نقطه اتكا، اعتماد و 
آرامش دروني مردم است چراكه در زمان هاي بحراني 
همچون س��يل زلزله بيماري و تنگدستي اين بسيج 
است كه در همه اين بحران ها در ميان مردم حضوري 
شايسته دارد و خدمت مي كند و همين عامل شكست 

ناپذيري ما است.
سرلشكر سالمي گفت: سپاه حضرت محمد رسول اهلل 
كه به نام اين پيامبر عظيم الش��أن مزين است امروز 
به واسطه ش��هدايي كه تقديم انقالب اسالمي كرده 
است در تراز اين نام مبارك تجلي پيدا كرده و گرامي 
مي داريم ياد ش��هدايي را كه هيچ��گاه اجازه ندادند 

دشمن بر ما مسلط شود.
وي افزود: متاسفانه در دنيا اين قاعده ظالمانه حاكم 
است كه هر ملت ضعيفي محكوم به ذلت است و هيچ 
ملتي نيست كه دشمن در عمق سرزمينش نفوذ كند 
و اين ملت ذليل نشود؛ لذا براي عزيز بودن بايد قوي بود 
چراكه ضعف نقطه تسليم است و قدرت و قوت عامل 

اقتدار عزت و سربلندي است.

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان تاكيد كرد: آينده روابط 
ايران و امريكا آينده ساده اي نيست چرا كه امريكا در طول 
40 س��ال گذشته جنايات مكرري را انجام داده است و ما 
ليست جنايت هاي امريكا را هيچ وقت فراموش نمي كنيم.

سعيد خطيب زاده در نشست مطبوعاتي خود با رسانه هاي 
داخلي و خارجي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از 
نكات مهم و مورد بحث در حال حاضر آينده روابط ايران و 
امريكاست و اين موضوع مطرح است كه امكان گفت وگو 
بين ايران و بايدن وج��ود دارد اما جناح اصولگرا در ايران 
چنين چيزي را م��ردود مي داند و عالقه ندارد كه چنين 
موضوعي از سوي دولت كنوني انجام شود، اظهار كرد: اول از 
همه بايد خدمت شما عرض كنم كه سياست خارجي امري 
جناحي نيس��ت و در واقع ما سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ايران را داريم. مثل بسياري از كشورهاي با سابقه در 
ايران نيز صداهاي متعددي وجود دارد و شكوه ايران در چند 
صدايي بودن آن است و البته شكوه سياست خارجي مان نيز 
در تك صدايي بودن آن است. ما در سياست خارجي تك 
صدا و واحد عمل مي كنيم. وي با بيان اينكه مطمئن نيستم 
كه اين جناح بندي هايي كه شما اشاره كرديد دقيق باشد، 
تصريح كرد: سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي ايران 
امري حاكميتي است و اين سياست بر اساس منافع ملي 
كشور تنظيم و اعالم مي شود. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
خاطرنشان كرد: آينده روابط ايران و امريكا آينده ساده اي 
نيست چون امريكا در طول 40 سال گذشته جنايت هاي 
متعدد و مكرري را عليه ايران انجام داده اس��ت و ليست 
اين جنايت ها طوالني است. از جمله جنايت هايي كه در 
همكاري با صدام در جنگ تحميلي عليه ملت ايران انجام 
داد و در سال هاي اخير نيز با تحريم ها و جنگ اقتصادي 
مشكالتي را براي مردم ايران از جمله در زمينه دارو و غذا 
ايجاد كرد كه اين نيز جنايت بزرگي اس��ت. در كنار اين 
جنايت ها دولت امريكا جنايت هاي خاصي نيز انجام داده 

است، از جمله ترور سردار شهيد قاسم سليماني.
وي با بيان اينكه ليست اين جنايت ها كوچك نمي شود و 
ما آن را فراموش نمي كنيم، افزود: رژيم فعلي امريكا بهتر 
از هر كس ديگري مي داند كه ديگر نمي تواند به سياست 
شكس��ت خورده خود عليه ايران ادامه دهد و ما قبال نيز 
گفته ايم كه اياالت متحده امريكا اگر مي خواهد مس��ير 
غلط خود را اصالح كند چاره اي ندارد كه به تعهدات خود 
به عنوان عضوي از جامعه ملل و به اين روند بازگردد. البته 

همانطور كه اش��اره كردم ما ليست جنايت هاي امريكا را 
فراموش نمي كنيم و مطالبات ما از امريكا در اين زمينه سر 

جاي خودش است.
س��خنگوي وزارت خارجه در ارتباط با تعامالت ايران با 
كش��ورهاي اروپايي در ارتباط با برجام و اظهارنظر وزير 
خارجه آلمان در ارتباط با اين توافق بين المللي گفت كه 
برخي از طرف هايي كه در برجام هس��تند چيزهايي كه 
مي گويند به خود آنها مربوط مي شود. موضع ما در مورد 
برجام و اين توافق كامال روشن است و مهم ترين اقدامي كه 
آلمان و كشورهاي اروپايي بايد انجام دهند اين است كه به 
تعهدات خود بازگردند. بيش از دو سال است كه اتحاديه 
اروپا و سه كشور اروپايي عضو برجام در ابعاد مختلف اين 
توافق بين المللي را نقض كرده اند. كشورهاي اروپايي بهتر 
است اراده خود را براي حفظ اين توافق بين المللي ثابت 
كنند و در همين چارچوب به تعهدات برجامي خود عمل 
كنند. اين ديپلمات ارشد كشورمان با تاكيد بر اينكه ما روابط 
منظمي با كشورهاي اروپايي داريم روابط ديپلماتيك بين 
ايران و اين كشورها برقرار است و سفارتخانه هاي ما در آنجا 
فعال هستند گفت: در همين چارچوب نيازي به پيام رساني 
رسانه اي بين ايران و اين كشورها وجود ندارد و ما مواضع 

خود را به صورت صريح و روشن به آنها منتقل كرده ايم.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در مورد گزارش برخي 
از رس��انه هاي امريكايي در ارتباط با ترور نفر دوم القاعده 
در تهران و ارتباط ايران با اين گروهك تروريستي گفت: 
گزارش هاي منتشر ش��ده در برخي از رسانه هاي خاص 
گزارش هاي ساختگي است و براي فرار كردن از مسووليتي 
است كه متوجه كش��ورهايي است كه القاعده را سازمان 
دادند و اكنون نيرو براي آنها استخدام و در راستاي احياي 
آن تالش مي كنند. وي با اشاره به تالش هاي ايران در طول 
اين سال ها براي مبارزه با گروه هاي تروريستي و تكفيري 
گفت: اين جور وصله ها به امريكا و كس��اني كه القاعده را 
ايجاد كردند مي چسبد نه ايران. خطيب زاده در نشست 
خبري اين هفته خود با خبرنگاران با اشاره تالش كانادا 
براي تصويب قطعنامه ضد حقوق بشري عليه ايران گفت: 
اميدواريم كه دولت كانادا دست از استانداردهاي دوگانه در 
رفتار و عمل خود بردارد. وي افزود: فكر مي كنيم زمينه هاي 
مختلفي وجود دارد كه دو كشور همكاري مناسبي داشته 
باشند . متاسفانه رويكرد دولت كانادا طي سال هاي اخير 

رويكرد مخربي بوده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخورد 
با س��فته بازان و س��وداگران بازار ارز امري ضروري است و 
سياست گذار نبايد اجازه ظهور و بروز را به سفته بازان بدهد.

سيدشمس الدين حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه تحليل بازار ارز 
نيازمند رصد دو متغير سياس��تي و سياسي است، گفت: 
در تحليل متغير سياس��تي ارزيابي مي��زان هماهنگي و 
كارآمدي سياست هاي پولي، ارزي و بانكي ضروري است. 
بايد ديد كه در ش��رايط فعلي، نظام ارزي شناور مديريت 
شده كه بيش از يك دهه از اتخاذ آن مي گذرد، تا چه ميزان 
اجرايي شده است.وزير پيشين اقتصاد اظهار داشت: برخي 
تصميم گيري ها از عزم جدي براي حركت به سمت ثبات 
ب��ازار ارز حكايت دارد. اما در عمل باعث آش��فتگي بازار و 
ايجاد تقاضاي كاذب شده است. نرخ گذاري هايي مانند ارز 
4200 توماني مانع از عرضه و تسهيل در عرضه ارز مي شود.

حسيني درباره رصد متغيرهاي سياسي نيز گفت: تصويب 
سياست هاي سازگار با بازار ارز به ثبات اين بازار كمك خواهد 
كرد. همچنين مديريت بازار براي جلوگيري از اعمال شوك 

سياسي خارجي به بازار ارز امري ضروري و مهم است.

   پرهيز از گره زدن بازار
به تحوالت سياسي خارج 

اين نماينده مجلس شوراي اس��امي ادامه داد: بايد از 
هرگونه گره زدن بازار ارز به تحوالت سياس��ي خارج از 
كشور و شرطي كردن بازار پرهيز كنيم. چرا كه همين 
موضوع يكي از عوامل اصلي بي ثباتي در بازار ارز است.

وي برخورد با س��فته بازان و س��وداگران بازار ارز را يك 
ضرورت دانست و گفت: نقش اين افراد در بازار ارز انكار 
نشدني اس��ت. اما زماني كه سياست و نظارت ناكارآمد 
باشد، بازار سفته بازي عمق بيشتري پيدا خواهد كرد. 
بايد توجه داشت كه انگيزه هاي سفته بازي هميشه وجود 
داشته و خواهد داشت. مهم آن است كه سياست گذار 
اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد.وزير پيش��ين اقتصاد 
در پايان با بيان اينكه كنترل تراكنش ها و جريان هاي 
ريالي امري ضروري اس��ت، گفت: بازارهاي مالي بايد 
تحت مقررات سختگيرانه تري نسبت به بازارهاي ديگر 
قرار داشته باشند. همانطور كه دست فروشي اجناس در 
كنار خيابان قانوني نيست، به مراتب در بازار ارز نيز بايد به 
همين صورت باشد و با سوداگران اين بازار برخورد شود. 
بايد توجه داشت كه در كنار اين برخوردها، جريان هاي 
تجاري و مالي س��ركوب نش��وند و كنترل و نظارت بر 

جريان هاي ريالي در دستور كار باشد.

    ادامه ريزش قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي

در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 25 هزار و 800 تومان، يورو 30 
هزار و 800 تومان و درهم امارات 7 هزار و 122 تومان اعام 
شده است.دالر روز يكش��نبه دوم آذر ۹۹ در صرافي هاي 
بانكي با حدود 300تومان كاهش قيمت نس��بت به روز 
)شنبه( به نرخ 25 هزار و ۶50 تومان فروخته شد. همچنين 
قيمت خريد دالر 24هزار و ۶50 تومان تعيين شد. قيمت 
فروش يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل، معادل 30 ه��زار و 500 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 2۹ هزار و 500 تومان اعام شد.قيمت شنبه هر 
اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي براي فروش معادل 2۹ 
هزار و ۹88 تومان و قيمت خري��د آن نيز 2۹ هزار و 7۶8 
تومان بود. در سامانه سنا نيز در معامات روز )شنبه( هر 
دالر با نرخ ميانگين 25هزار و 2۹2 تومان تومان معامله شد. 

نرخ خريد هر دالر در سامانه سنا نيز 25 هزار و 131 تومان 
قيمت خورد.عاوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز معاماتي 
ديروز حواله يورو با ميانگين قيمت 31 هزار و 331 تومان 
و هر حوال��ه دالر با ميانگين قيمت 25 هزار و 570 تومان 
اعام ش��د.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان 
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.در بازار طا، با 
اعام قيمت دالر 25800 تومان و اونس به قيمت 1870 
دالر، قيمت طاي 18عيار هرگرم يك ميليون و 120 هزار 
تومان، مظنه هر مثقال طا 4 ميليون و 850 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام  بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 800 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 500 هزار 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و 200 هزار تومان 
و سكه گرمي 2 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد.در 
روزهاي اخير، روند حركت قيمت دالر، كاهشي بوده است. 
اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش از 30 
هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان سير نزولي به خود گرفت.

قيمت طا، سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست ابتداي 
هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند 
كه يكي از داليل اصل��ي اعمال تحريم هاي مجدد برخي 
بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب 
شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد 

و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.

     كاهش۳۰۰ هزار توماني قيمت سكه
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد يكشنبه دوم آذرماه با 
كاهش 300هزار توماني به ارزش 11ميليون و 800 هزار 
تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز بدون 
تغيير، 11 ميليون و 500 هزار تومان معامله شد.همچنين 
قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 20 هزار تومان، ربع 
 س��كه 4 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك گرمي دو 
ميليون و 400 هزار تومان تعيين شد.عاوه بر اين، در بازار 
طا نيز هر گرم طاي 18 عيار به مبلغ يك  ميليون 113 
هزار تومان و هر مثقال طا به بهاي چهار ميليون و 825هزار 

تومان فروخته شد. طي دو هفته اخير قيمت سكه و طا 
متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير 
نزولي قيمت ارز روي بازار طا نيز تاثير گذاشت. بررسي روند 
معامات ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش 
ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه 
اسكناس در بازار متشكل ارزي در جهت مديريت نوسان 
نرخ ارز باعث افت قيمت ها در بازار ارز و همچنين بازار طا 
شده است.در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عاوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختاف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعام كرده از روز دوش��نبه 
21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.

فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.

با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طا و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.برخاف هفته هاي قبل از 
روزهاي قبل بازار ارز نزولي شده است؛ سير نزولي قيمت ها 
در حالي در بازار ارز از عصر چهارش��نبه 14 آبان ماه آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 
7 هزار توماني همراه ب��وده و دالر از 30 هزار تومان ظهر 
چهارش��نبه به 23 هزار تومان در صبح روز يك شنبه 18 
آبان رسيده است.مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از 

ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت 
به آينده بازار است؛ از آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات 
امريكا چشم دوخته بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از 
انتخابات جهت گيري ارز مشخص مي شد با نهايي شدن 
گزينه رياست جمهوري امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي 
آينده كنار رفته و بازار با اميدواري به آينده شاهد ريزش 
قيمت هاست. دالر صبح روز يكشنبه در صرافي ها در كانال 
22 ه��زار تومان قيمت خورده بود ولي در ادامه با افزايش 
قيمت ارز در بازار آزاد بار ديگر به كانال هاي باالتر بازگشت.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 

در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    ادامه روند نزولي دالر
ش��اخص دالر باز هم قرمزپوش باقي ماند. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامات امروز با 0.12 درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح ۹2.3۹3 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك س��وييس نيز معادل 1.0۹7 دالر 
اعام شد.در تازه ترين دور از معامات، پوند با 0.02 درصد 
افزايش نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي 1.328 دالر 
مبادله شد. يورو 0.02 درصد باال رفت و با باقي ماندن در 
كانال 1.18 به 1.185 دالر رسيد. در معامات بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.1 درصد افزايش به 103.842 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.3۶8 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
مع��ادل ۶.5۶1 يوان چين اعام ش��د.به گفته صندوق 
بين المللي پول، رسيدن به يك راهكار دارويي در ريشه 
كني كرونا مي تواند تا سال 2025 ميزان توليد ناخالص 
داخلي جهان را حدود ۹ تريليون دالر افزايش دهد. اين 
نهاد با هش��دار نس��بت به خطر لغو سياست هاي مالي 
حمايتي فعلي دولت ه��ا و بانك هاي مركزي از ضرورت 
تداوم رويكرد حمايتي سخن گفته و افزوده است: اگر هر 
كشور كار خودش را در مقابله با كرونا انجام دهد، مخارج 

كرونا حدود دو سوم افزايش پيدا خواهد كرد.
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ارزيابي تعرفه بانكي
با سازمان حمايت است

مدي��ركل تعزيرات حكومتي ش��هر ته��ران ابراز 
اميدواري كرد س��ازمان حمايت در صورت محرز 
ش��دن تخلف دولت در افزايش تعرفه هاي بانكي، 
پرونده مربوط را به تعزيرات ارسال نمايد. محمدعلي 
اسفناني با ابراز تاسف از افزايش تعرفه هاي بانكي 
توس��ط دولت، اظهار كرد: ما نيز متاثر و متاس��ف 
شديم و اميدواريم س��ازمان حمايت بدين قضيه 
ورود ك��رده و اگر تخلفي در مبادي قانوني صورت 
گرفته، به ما گزارش كند.وي با بيان اينكه تعزيرات 
ماموري در اين راستا در سطح شهر ندارد، ادامه داد: 
ما مجموعه اي شبه قضايي هستيم و لذا حتما بايد 
پرونده شبه قضايي در اينگونه موارد تشكيل شود.

برخي ش��عب ما با همراهي مراجع در محل وقوع 
تخلف حاضر شده و حكم صادر مي شود و گشت هاي 
تعزيراتي بر همين مبناس��ت.وي گفت: نيروهاي 
انتظامي و اطاعات سپاه و... دستگاه هاي كاشف 
هستند كه وقتي تخلفي را در عرصه قاچاق كاال و 
ارز مشاهده كنند، طبيعتا براي ما گزارش مي كنند 
و در مورد س��اير تخلفات تعزيراتي نيز بازرساني از 
سوي اتاق اصناف فرستاده مي شوند.اتاق اصناف 
اتحاديه ها را در زير مجموعه دارد كه تعداد بسياري 
بازرس را به اصناف مي فرستند و برخي از بازرسين 
نيز به س��ازمان حمايت مربوط مي شوند و قسمي 
ديگر نيز زير مجموعه سازمان هاي صمت هر استان 
هس��تند.مديركل تعزيرات حكومتي شهر تهران 
اعام كرد: اينكه رييس اتحاديه درخواست گزارش 
تخلف كن��د، جاي تامل دارد ول��ي هر اتحاديه اي 
داراي اعتباري است كه بايد توسط اعضا حفظ شود. 
اتحاديه ها براي جلوگيري از آسيب ها، در صورت 
مشاهده متخلفان، گزارش را به ما ارسال مي كنند و 
هم اينك نيز اصناف بيش از 300 بازرس دارند كه 
مرتبا برگه هاي تخلف را براي ما ارسال مي كنند.ما 
نيز آمادگ��ي داريم در كمترين وقت، گزارش هاي 
واصله را بررسي و صدور حكم نماييم.افزايش قيمت 
كاال با دالر، يك واقعيت است و بارها تاكيد كرده ايم 
اين اتفاق درست نيست. وي افزود: به مسووالن رده 
باالي اقتصادي پيشنهاد داديم وقتي اقتصاد كشور را 
به ارزهاي خارجي گره مي زنيد، پس بايد تمهيداتي 
اتخاذ كنيد كه با كاهش قيمت ارز، راهكار ديگري 

براي كاهش قيمت ها در بازار داخل بيابيد.

بقيه سهام تجارت، ملت
 و صادرات عرضه مي شود

وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي از توبيخ، جريمه 
و س��لب صاحيت مديران متخلف شركت هاي 
بورسي خبر داد و گفت: ادامه سهام دولت در سه 
بانك تجارت، ملت و صادرات با عنوان دارا سوم 

در آينده نزيك عرضه خواهد شد.

مزاياي كمرنگ كردن 
صفرها از پول

عضو س��ابق ش��وراي پول و اعتبار گف��ت: كمرنگ 
كردن صفره��ا در ش��رايط موجود اتف��اق خوب و 
تعيين كننده اي است، اما بانك مركزي بايد از وظايف 
اصلي خ��ود يعني حفظ قدرت پ��ول ملي هم غافل 
نشود.امير شكري، رييس سازمان توليد اسكناس و 
مسكوك بانك مركزي در گفت وگو با ايِبنا در اين باره 
گفته است »در مقطع كنوني تغيير واحد پولي كشور 
محتمل اس��ت. اليحه اصاح ماده يك قانون پولي و 
بانكي كشور در مجلس شوراي اسامي تصويب و به 
شوراي  نگهبان ارجاع شده است. البته شوراي نگهبان 
ابهامي در خصوص يكي از تبصره ها داشتند كه در حال 
رفع اس��ت لذا تصويب اليحه و تغيير واحد پول ملي 
محتمل است.شكري همچنين تاكيد كرده كه تغيير 
واحد پول ملي نيازمند برخي اقدامات پيش دستانه 
بوده است. در اين راستا و براي مديريت هزينه هاي 
تغيير در اسكناس ها و استفاده بهينه از زمان و منابع، 
اس��كناس هاي بين نس��لي طراحي و تاكنون از سه 
اسكناس بين نسلي رونمايي شده است.«محمدرضا 
تابش، نماينده سابق مجلس و عضو پيشين شوراي 
پ��ول و اعتبار ني��ز تحليل خود را از كمرنگ ش��دن 
صفرهاي 10 هزارتوماني و چاپ اسكناس بين نسلي 
در گفت وگو با ايِبنا چنين بيان كرد: حذف صفرها از 
پول ملي اثر اقتصادي خيلي تعيين كننده اي نخواهد 
داشت، ولي مبادالت اقتصادي را راحت تر مي كند و 
صرفه جويي هايي در چاپ و نشر اسكناس به وجود 
خواهد آورد. وي در ادامه اضافه كرد: واقعيت اين است 
كه 10 هزار ريال ديگر ارزشي ندارد، بنابراين چنانچه 
به يك تومان تبديل شود، منطبق بر واقعيات است. 
عاوه براين موارد موضوع فوق تقريبا قانوني شده و 
مجلس هم آن را به تصويب رسانده، پس بايد به مرحله 
اجرا درآيد.اين نماينده سابق مجلس در اين خصوص 
يادآور شد: حركت فوق در شرايط موجود اتفاق خوب و 
تعيين كننده اي است، منتها بايد از وظايف اصلي بانك 
مركزي هم كه حفظ قدرت پول ملي به عنوان ناموس 
آن و ناموس زمامداران و حاكمان به حساب مي آيد، 
غفلت نشود كه بر آن هم مسائل و موضوعات گوناگوني 
دخيل است.عضو سابق شوراي پول و اعتبار در اين 
رابطه تاكيد كرد: با تمام اين موارد چنانچه درصدد 
برآييم كه به بانك مركزي در اين ش��رايط تنگناها و 
فشارها نمره دهيم، بايد گفت كه تا به امروز خوب عمل 
كرده، ولي در هر صورت بايد ساير مسووالن و دست 
اندكاران هم وظايف خ��ود را انجام دهند و زمينه اي 
را فراهم س��ازند تا اقتصاد كشور متاثر از تحريم هاي 
ناروا هچنين س��وءتعبيرها ضرر نبيند و ارزش پول 
ملي كاهش پيدا نكند.تابش درباره اثر رواني حذف 
صفرها نيز اظهار داش��ت: از لحاظ روحي و رواني در 
شرايط فعلي كه ارزش ريال هم به شدت كاهش پيدا 
كرده، موثر است. در واقع اين كار يك اقدام مديريتي 

به حساب مي آمد كه ضرورت داشت.

رقابت  سياسي مانع كاهش قيمت ها، 
انتظارات تورمي و نرخ ارز

واكنش بازار ارز به تحوالت سياس��ت خارجي در 
روزهاي اخير، حاكي از اميدواري فعاالن اين بازار 
از بهبود شرايط اقتصادي كشور دارد؛ با اين وجود 
برخي فعاالن سياسي اصرار بر عدم تغيير شرايط 
دارند. يك كارشناس اقتصادي، اين رفتار را ناشي 
از رقابت هاي سياسي معطوف به انتخابات آينده 

مي داند.
ب��ازار ارز در روزه��اي اخي��ر و پس از شكس��ت 
عامل اصلي فش��ارهاي بي س��ابقه اقتصادي سه 
س��ال اخير عليه كش��ورمان در فرآيند انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا، واكن��ش مثبت به اين 
اتفاق نش��ان داد. يك باره حدود 20 درصد قيمت 
ارز در بازار كاهش يافت و نزولي ش��دن روند كلي 
قيمتگذاري ارز در دو هفته اخير نش��انه هاي اين 
واقعيت اس��ت كه حداقل از لحاظ رواني، جامعه 
ايراني و فعاالن بازار ارز انتظار دارند تا پس از كنار 
رفت��ن ترامپ از ق��درت، در تحريم هاي يكجانبه 
امريكا عليه ايران تغييراتي در جهت مثبت رخ دهد. 
اين اميدواري بر اساس شواهد مثبتي است كه در 
ماه هاي اخير براي بازگشت به برجام اعام شده بود، 
كه البته همچنان ابهام هاي فراواني در پيش روي 
اين موضوع وجود دارد. نكته جالب توجه اين است 
كه افراد و جريان هايي در داخل كشور با وجود اين 
ابهامات، اما در تريبون هاي مختلف مصرانه بر انكار 
يا اشتباه بودن اميدواري ايجاد شده در بازار تاكيد 
دارند.  مهدي نصرتي، دانش آموخته رشته اقتصاد و 
تحليلگر بازار ارز، به تاثير منفي رقابت هاي سياسي 
در تحوالت بازار ارز اش��اره مي كند و درباره عوامل 
موثر بر بازار ارز خاطرنشان كرد: مي توان پنج عامل 
را بر تحوالت اين بازار موثر دانس��ت، كه ش��امل 
انتظارات تورمي موج��ود در جامعه، اثرات واقعي 
تحريم ها، ويروس كرونا، تدابير سياس��ت گذاران 
اقتصادي و رقابت هاي سياس��ي درون س��اختار 
حاكميتي كش��ور اس��ت. وي در ادامه با اشاره به 
كاهش نسبي انتظارات تورمي در پي اعام نتيجه 
انتخابات امريكا ادامه داد: در حقيقت از پنج عامل 
موثر بر ب��ازار ارز، تنها عامل انتظارات تورمي بوده 
كه در دو هفته اخير تغيير محسوس داشته است 
و عوامل ديگر همچنان مش��ابه ماه هاي گذشته 
در حال تاثيرگذاري هس��تند، اما در اين ش��رايط 
متاسفانه به نظر مي رسد رقابت هاي سياسي داخلي 
عاملي است كه بر خاف انتظار، در جهت منفي به 
تاثيرگذاري در بازار مش��غول است. وي ادامه داد: 
روش ديگر براي برآورد نرخ ارز، اس��تفاده از حجم 
نقدينگي است. بر اين مبنا طبق محاسبات اجمالي، 
نرخ دالر در مح��دوده 23 الي 24 هزار تومان قرار 
دارد. البته به لحاظ روش برابري قدرت خريد، اين 
رقم براي اقتصاد ايران و در مقابل قدرت خريد مردم 
بسيار زياد است. اما در مجموع بنده در كوتاه مدت 
انتظار كاه��ش قيمت دالر از كف قيمتي 24 هزار 
تومان را در اين شرايط ندارم. احتماال در يكي دو ماه 
آينده در صورت عدم رخداد اتفاق ويژه اي، قيمت 
ارز بين اين كف قيمتي و حداكثر س��قف 30 هزار 
تومان نوسان خواهد داش��ت و البته رفتن ترامپ 
مي تواند 10 الي 20 درصد اين ارقام را كاهش دهد.

شمس الدين حسيني: نبايد به سفته بازان ارز اجازه ظهور داد

مركز پژوهش هاي مجلس از شاخص هاي قانون جديد چك گزارش مي دهد

بازار ارز را شرطي نكنيم

مهم ترين اصالحات قانون جديد چك براي كاهش چالش هاي فعاالن بازار
گروه بانك و بيمه | قانون جديد چك كه از ابتداي آذرماه 
اجرايي شده، داراي مزاياي بسياري براي فعاالن اقتصادي 
است و موانع و خألهاي قوانين پيش��ين را از سر راه آنان 
بر مي دارد.بر اس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
شاخص چك هاي برگش��تي در تابستان ۹3 و ۹4 ازنظر 
بنگاه هاي اقتصادي چهاردهمين مانع و دغدغه تأثيرگذار 
بر محيط كسب وكار بوده است؛ اما در بهار سال ۹5، اين 
شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمين مانع جدي كسب وكار 
تبديل شده است كه نشان از وخامت اوضاع چك برگشتي 
در آن سال ها بوده است و عدم ساماندهي و تقويت اعتبار 
و اطمينان به چك به عنوان مهم ترين ابزار خريد مدت دار 
منجر به ايجاد مشكات روزافزون براي فعالين اقتصادي 
و وخيم تر شدن اوضاع كسب وكار شده است. بطوري كه 
اين مساله با افزايش ريسك معامات و ناامني در فضاي 
كسب وكار، مانع رونق توليد و اش��تغال زايي شده است.

اطاله دادرسي در پرونده هاي چك و تحميل هزينه باال به 
فعاالن اقتصادي از جمله مشكات ايجاد شده براي فعاالن 
اقتصادي در زمينه چك اس��ت؛ بطوري كه رسيدگي به 
پرونده هاي مطالبه وجه چك بطور ميانگين حدود يك 
تا دو س��ال زمان مي برد و با احتساب هزينه هاي وكيل، 
بسته به شرايط حدود 20 درصد مبلغ چك هزينه دارد؛ 
همچنين ضعف نظارت و كنترل بر فرآيند صدور چك و 
اتكاي صرف به الشه كاغذي چك موجب عدم نظارت بر 
لحظه صدور برگه چك مي شود كه خود منجر به سهولت 
صدور چك بدون پشتوانه شده و از سوي ديگر، صدور چك 
مبتني بر كاغذ بوده و اطاعات مندرج در الش��ه كاغذي 
چك در هيچ جاي ديگري بطور متمركز و نظام مند ثبت 
و پشتيبان گيري نمي شود به همين دليل امكان سرقت، 
جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چك و از بين رفتن آن 
در حوادثي همچون زلزله و آتش سوزي وجود دارد كه منجر 
به شكل گيري دعاوي حقوقي و كيفري متعددي مي شود.

    مزاياي قانون جديد چك
سرانجام با بررس��ي مشكات مذكور، بازنگري و اصاح 
قانون صدور چك در دس��تور كار قرار گرفت كه خروج 
صدور دس��ته  چك از حيطه اختيار بانك هاي تجاري و 
تمركز آن در س��امانه صياد بانك مركزي از جمله موارد 
مندرج در آن است كه طبق آن بانك مكلف است براي 
ارايه دسته چك به مشتريان خود، صرفا از طريق سامانه 
ص��دور يكپارچه چك )صياد( نزد بان��ك مركزي اقدام 
كند. سامانه صياد پس از اطمينان از صحت مشخصات 
متقاضي با اس��تعام از س��امانه نظام هويت س��نجي 
الكترونيك��ي بانكي )نه��اب( و احراز نب��ود ممنوعيت 
قانوني، نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي 
اعتبارسنجي موضوع مواد 5 و 8 »قانون تسهيل اعطاي 
تسهيات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي 
طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها« 
يا رتبه بندي اعتباري از شركت هاي موضوع بند 21 ماده 1 
»قانون بازار اوراق بهادار« اقدام نموده و متناسب با نتايج 
دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر 
برگه شناسه يكتا اختصاص مي دهد. بدين ترتيب منوط 
كردن اعتبار صدور چك به ثبت اطاعات آن در سامانه 
يكپارچه بانك مركزي نيز از ديگر بندهاي قانون جديد 
چك است كه بر اس��اس آن، بانك مركزي مكلف است 
امكاناتي ايجاد كند كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت 
مشخصات هويتي دريافت كننده، مبلغ و تاريخ سررسيد 
چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده 
در س��امانه يكپارچه بانك مركزي بوده و امكان انتقال 
چك به ش��خص ديگر توس��ط دارنده تا قبل از تسويه، 
صرفًا با ثبت هويت گيرنده جديد براي همان شناس��ه 
يكتاي چك در آن سامانه امكان پذير باشد. با اجراي اين 
قانون اعتبار چك صرفا متكي بر الشه كاغذي نخواهد 
بود و با پشتيبان گيري و ثبت اطاعات مندرج در چك 

در سيستم متمركز بانك مركزي، اعتبار چك افزايش  
يافته و نگراني در خصوص از بين رفتن آن در حوادثي از 
قبيل سيل زلزله و... وجود نخواهد داشت و وقوع جرايمي 
همچون جعل و سرقت چك به ميزان قابل  توجهي كاهش 
خواهد يافت.از ديگر موارد مندرج در قانون جديد چك، 
برقراري تقارن اطاعات هنگام صدور برگه چك با ايجاد 
امكان استعام آني وضعيت اعتباري صادركننده است كه 
در اين راستا، مطابق ماده 8 اين قانون، بانك مركزي مكلف 
است ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، با استفاده از 
زيرساخت هاي موجود تمهيداتي را فراهم نمايد تا امكان 
اس��تعام آخرين وضعيت اعتب��اري صادركننده چك 
شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چك هاي برگشتي در 
سه س��ال اخير و ميزان مانده تعهدات چك هاي تسويه 
نش��ده براي دريافت كننده به صورت آني ميسر گردد. 
به اين ترتيب گيرنده چك امكان ارزيابي ريسك معامله با 
فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب 
و كاه بردار از چك به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد 
يافت و از صدور چك هايي كه احتمال برگشت خوردن 
آنها باالس��ت نيز جلوگيري به عمل مي آيد.افزون بر آن 
امكان استعام چك هاي صيادي از طريق تارنماي بانك 
مركزي به نش��اني www.cbi.ir فراهم ش��ده است. 
بر اين اساس مش��تريان مي توانند شناسه استعام 1۶ 
رقمي مندرج در چك هاي صيادي را در بخش استعام 
چك صيادي سايت بانك مركزي وارد كرده و نسبت به 
اعتبارس��نجي چك به صورت رايگان و نامحدود اقدام 
كنند.مطاب��ق ماده ۹ قانون، دادگاه مكلف اس��ت بنا به 
درخواست دارنده چك در خصوص استيفا مبلغ چك، در 
صورت اينكه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق 
شرطي نشده باشد، در متن چك قيد نشده باشد كه چك 
بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و گواهي عدم 
پرداخت به جهت موضوع ماده 14 )مطابق ماده 14 قانون 

صدور چك صادركننده چك يا ذي نفع با قائم مقام قانوني 
آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا 
از طريق كاهبرداري يا خيانت درامانت يا جرايم ديگري 
تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه 
چك را به بانك بدهد.( صادر نشده باشد. حسب مورد عليه 
صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد.

طبق شيوه جديد، دارنده چك برگش��تي ابتدا به بانك 
مراجعه مي كند و از بانك، تقاضاي صدور گواهي نامه عدم  
پرداخت، ثبت آني اطاعات چك در س��امانه چك هاي 
برگش��تي بانك مرك��زي و درج »كد رهگي��ري« روي 
گواهي نامه مذكور آن را مي كند و سپس به دفاتر خدمات 
الكترونيك قوه قضاييه رفته و شكايت خود را در آنجا ثبت 
مي كند. بعد از ثبت ش��كايت، طي مدت كوتاهي قاضي 
پرونده، ظاهر چك را بررسي مي كند؛ اگر سه شرط اصلي 
كه در متن قانون ذكر ش��ده  در ظاهر چك رعايت ش��ده 
باشد؛ اجراييه را صادر مي كند. از لحظه صدور اجراييه 10 
روز به صادركننده چك برگشتي مهلت داده مي شود كه 
مطالبات خود را پرداخت كند، در غير اين صورت از طريق 
قانون »نحوه اجراي محكوميت هاي مالي« با صادركننده 

چك برگشتي، برخورد مي شود.

    مهم ترين اصالحات صورت گرفته
 در قانون جديد چك

نگاهي به مهم ترين تغييرات و اصاحات صورت گرفته در 
اصاحيه قانون چك، نشان دهنده اين است كه پيش بيني 
چك الكترونيكي و الزم االجرا ب��ودن قوانين و مقررات 
مربوط در مورد چك هاي مزبور، پيش بيني ممنوعيت 
صدور و اعطاي دس��ته چك براي اشخاص ورشكسته 
و معس��ر از تأديه محكوم، ثبت آني اطاعات مربوط به 
گواهي عدم پرداخت در بانك مركزي و ارسال گواهي به 
آدرس صادركننده از جمله موارد مهم قانون جديد است.

ويژه

ادامه از صفحه اول

عدم حدنصاب مجمع عمومي 
به طور فوق العاده بانك آينده

نظر به محدوديت هاي مربوط به شرايط نامساعد 
ويروس كرونا، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
بانك آينده در روز يكشنبه مورخ دوم آذرماه 13۹۹ 
برگزار؛ لكن، با توجه به عدم حضور بيش از 50 درصد 
س��هامداران، مجمع به حد نصاب قانوني نرسيد. 
دكتر مرادي رياست هيات مديره و رييس مجمع 
گفت پس از بهبودي نسبي وضعيت كرونايي كشور 
و با اطاع رس��اني قبلي از طريق روزنامه هاي كثير 
االنتشار بانك، مجمع پيش گفته با اعمال ماحظات 
مفاد ماده )87( اصاحيه قانون تجارت و ماده )52( 

اساسنامه بانك برگزار خواهد شد.

اصالح عمق در بورس 
 اما؛ زماني كه بازار منفي مي ش��ود همين ابزارها روند 
منفي شدن بازار را تسري مي بخشند، يعني عما باعث 

مي شوند كه فراز و فرود قميتي در بورس پديد آيد.
 در مجموع چند عامل باعث شد كه روند بازار به سمت 
و سوي نزولي بودن تغيير يابد: نرخ بهره قيمت گذاري 
دس��توري اختاف در مورد برخ��ي از صنايع مهم از 
جمله پااليش��ي ها، وجود حجم مبنا در بازار سرمايه 
و دامنه نوس��ان كوچ��ك و همچنين ع��دم آموزش 
كافيه س��هامداران حقيقي و نبود بسترهاي گسترده 
و در دسترس همانند؛ س��رمايه گذاري مثل صندوق 
سبدگردان ها و مشاوره هاي كم. تمامي اين موارد دست 
به دست هم دادند تا يك روند اصاحي عميق در بازار 
داشته باشيم و باتوجه به اينكه در يك وضعيت يك و نيم 
برابر در مقايسه با ابتداي سال جاري هستيم عمًا شايد 
كارنامه بازار سرمايه به صرف نظر از افرادي كه در تابستان 
وارد بازار سرمايه شده اند. براي كساني كه بلند مدت در 
بورس هستند يك بازار مثبت و س��ود ده داشته ايم و 
اگر به صورت بلندمدت نگاه كنيم عما رفتار هيجان 
زده برخي از سهامداران و عدم استفاده افراد كم تجربه 
از صندوق ها و مش��اروهاي با تجربه مي تواند وضعيت 
بازار را تغيير داد و سهامداران و سرمايه گذاران بورسي 
بايد به اين نكته توج��ه كنند كه بايد با ديد بلندمدت 

وارد بورس شد.
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مديران صندوق ها مسوول 
جبران ضرر سهامداران 

راضيه صباغيان، مدير نظارت برنهاد هاي مالي سازمان 
بورس درباره اختصاص ۲۰ درصد منابع صندوق هاي 
درآمد ثابت به سهام عدالت نيز گفت: ۳۶ شركت كه در 
سبد سهام عدالتند از جمله شركت هاي خوب و پايه اي 
بازار هستند كه در مقايسه با شركت هاي سرمايه گذاري 
ديگر بازار سرمايه ريسك بااليي ندارند. وي افزود: اين ۲۰ 
درصد، سقف ميزاني است كه يك صندوق مي تواند در 
سهام سرمايه گذاري كند.مديران صندوق ها مي توانند 
۱۰ درصد از اين ۲۰ درصد را در شركت هايي كه مشمول 
سهام عدالت هستند سرمايه گذاري كنند. مدير نظارت 
برنهاد هاي مالي سازمان بورس تصريح كرد: اين طور 
نيست كه از ظرفيت صندوق ها براي جمع كردن بازار 
سرمايه اس��تفاده كنند، هركدام از شركت هاي سهام 
عدالتي بازار گردان دارند و ناش��ر بورس��ي محسوب 
مي شوند و اين سهامدار عمده است كه لزوما از سهم خود 
بايد حمايت كند. صباغيان همچنين با اشاره به اميدنامه 
صندوق ها گفت: مديران صندوق ها مسوول اطالعات و 

جبران ضرر سهامداران هستند.

نحوه خريد امالك از 
بورس كاال مشخص شد

عليرضا ناصرپور معاون توسعه بازار بورس كاالي ايران در 
رابطه با عرضه ام��الك وزارت دفاع در بورس كاال گفت: 
قرار اس��ت تعدادي از امالك اين وزارت خانه در تاريخ 
۹ آذر ۱۳۹۹ در تابلو ه��اي معامالتي بورس كاال عرضه 
شوند، خريداران مي توانند در اين مدت نسبت به بررسي 
اين امالك اقدام و در صورت رضايت از طريق بورس كاال 
اقدام به دريافت كد معامالتي و ثبت سفارش كنند. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه افراد چگونه مي توانند مبالغ 
مورد نظر خود را براي خريد امالك به حساب بورس كاال 
واريز كنند؟ تصريح كرد: افراد بعد از دريافت كد معامالتي 
مي توانند از طريق حساب هاي پاياي بورس يا كارگزاري ها 
وجه مورد نظر به حساب بورس كاال واريز كنند. معاون 
توسعه بازار بورس كاالي ايران افزود: مكانيزم كشف نرخ 
و انتخاب خريدار در بورس كاال بدين نحو است كه در روز 
عرضه يك حراجي برگزار مي شود و در آن كارشناسان 
يك كف قيمتي براي ملك در نظر مي گيرند و خريداران 
بر اساس قيمت پايه با يكديگر به رقابت مي پردازند و در 
نهايت باالترين قيمت براساس قوانين به ثبت مي رسد 
و فردي كه باالترين قيمت را اعالم كرده باشد به عنوان 
مالك حقيقي ملك معرفي مي شود. ناصرپور تاكيد كرد: 
اگر فرد خريدار نتواند مبلغ در نظر گرفته شده را تا تاريخ 
سر رس��يد پرداخت كند طبق قوانين بورس كاال شده 
مشمول جريمه خواهد شد. معاون توسعه بازار بورس 
كاالي اي��ران در واكنش به صحبت هاي س��خنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در 
رابطه با اينكه هر ش��خصي مي تواند هر ۳ سال يك بار 
با كد ملي، يك خودرو در ب��ورس كاال خريداري كند، 
بيان كرد: كليات اين طرح علي الحساب در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس مطرح و تصويب شده است اما 
نياز به جزييات بيشتري دارد كه مي توان به نحوه عرضه، 

برگزاري حراج و ساير موارد اشاره كرد.

آمادگي ۳ شركت دانش بنيان 
براي حضور در تابلوي فرابورس

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بورس بازاري 
براي تامين مالي و تجميع س��رمايه اس��ت و در رش��د 
اقتصادي تاثيري چشم گير دارد. در اين بازار منابع مالي 
براي فعاليت شركت ها فراهم مي شود. اين روزها خبرهاي 
خوش��ي از اين حوزه درباره ش��ركت هاي دانش بنيان 
و حضور آنها روي تابلوي فرابورس ش��نيده مي ش��ود 
و حكاي��ت از آن دارد كه تابلوي جدي��دي در فرابورس 
به زودي راه اندازي مي شود. محمد مرفوع در خصوص 
حضور دانش بنيان ها در بازار بورس گفت: افزايش حضور 
ش��ركت هاي دانش بنيان روي تابلوي بورس از س��ال 
گذشته با توجه به رونق بازار سرمايه با جديت بيشتر دنبال 
شد تا پذيرش اين شركت ها تسريع شود. در اين راستا نيز 
با بيش از ۲۰۰ شركت دانش بنيان برتر جلساتي گذاشته 
شد تا براي حضور در اين بازار آماده سازي و ترغيب شوند. 
وي ادامه داد: درحال حاضر ۴۰ شركت دانش بنيان روي 
تابلوهاي بورس حضور دارند. ۳ شركت دانش بنيان نيز 
مراحل پذي��رش را گذرانده اند و آماده درج در تابلوهاي 
اول و دوم فرابورس هستند. حضور شركت تپسي بر روي 
تابلوي بورس نيز اتفاق جديد خوبي در اين حوزه است. 
با اقدامات فوق تعداد درخواست هاي پذيرش شركت ها 
رشد قابل توجهي را تجربه كرد و در حال حاضر بيش از ۳۰ 
پرونده در حال تكميل مدارك براي پذيرش در بازارهاي 
بورس و فرابورس است. وي درباره راه اندازي تابلوي جديد 
در فرابورس نيز گف��ت: اين بازار براي كمك به پذيرش 
تعداد بيشتري از شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي 
راه اندازي مي ش��ود. براي رسيدن به اين هدف، شرايط 
ساده تري براي اين بازار در نظر گرفته شده است. اين بازار 
به عنوان يك تابلوي جديد در فرابورس شكل مي گيرد 
و شركت ها براي حضور در تابلوي جديد فرابورس بايد 
پذيرش شوند. مديركل دفتر تامين مالي و سرمايه گذاري 
معاونت علمي و فناوري با اشاره به اينكه در حال حاضر 
براي ورود به بازار سرمايه در عمل نياز به حداقل مشخصي 
از سرمايه ثبتي )در حال حاضر حداقل ۱۵ ميليارد تومان( 
و سودآوري شركت است، افزود: براي تابلوي جديد اين 
شرايط وجود ندارد و شركت با سرمايه پايين تر و حتي 
در صورت نداشتن سودآوري نيز مي تواند روي اين تابلو 
حضور داشته باشد. مرفوع گفت: با راه اندازي اين تابلو قرار 
است، شركت هاي حاضر در بازار كوچك و متوسط به اين 
بازار منتقل شوند. در حال حاضر نام »هدف« براي اين 
تابلو در نظر گرفته شده است كه قطعي نيست. اقدامات 
براي راه اندازي اين تابلو از سال گذشته آغاز شده است و 
در مراحل نهايي تصويب قرار دارد و در صورت تصويب 
هيات مديره س��ازمان بورس اين تابل��و كار خود را آغاز 
مي كند. براي تعداد شركت هاي قابل پذيرش روي اين 

تابلو نيز محدوديت خاصي وجود ندارد.

رشد ۴۷۸ درصدي 
سرمايه گذاري در بورس

ش��ركت »وبيمه« در صورت وضعيت پورتفوي 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس، بيشترين 
ميزان س��رمايه گذاري را در ش��ركت هاي مادر 
)هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس، ملي 
صنايع مس ايران و بانك صادرات ايران داش��ته 
است. شركت »سرمايه گذاري صنعت بيمه« در 
گ��زارش فعاليت ماهانه منتهي به آبان ماه س��ال 
جاري، مجموع س��رمايه گذاري  هاي خود را برابر 
ب��ا ۲.۸۸۰ ميليارد ريال به ثبت رس��انده كه اين 
سرمايه گذاري متشكل از دو بخش پذيرفته شده 
در بورس و خارج از بورس بوده اس��ت. ش��ركت 
»وبيم��ه« در آبان ماه س��ال ج��اري، در بخش 
پذيرفته ش��ده در ب��ورس۱.۹۲۹ ميليارد ريال و 
در بخش خارج از بورس۹۵۰.۶۶۲ ميليون ريال 
سرمايه گذاري كرده اس��ت. سرمايه گذاري هاي 
ش��ركت »وبيمه« در دوره يك ماه��ه منتهي به 
آبان ماه نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذشته، 
افزاي��ش ۵۴ درصدي س��رمايه گذاري را به ثبت 
رس��انده، بخش »پذيرفته ش��ده در بورس« نيز 
رش��د ۴۷۸ درصدي را در پي داشته و بهاي تمام 
شده س��رمايه گذاري هاي »خارج از بورس« نيز 
در آبان ماه كاهش ۳۸ درص��دي را تجربه كرده 
اس��ت. بر پايه اين گزارش، ش��ركت »وبيمه« در 
آبان ماه بيش��ترين ميزان س��رمايه گذاري را در 
بخش هاي محصوالت ش��يميايي ب��ا بهاي تمام 
شده ۴۵۹.۳۴۵ ميلون ريال، بانك ها و موسسات 
اعتب��اري با بهاي تمام ش��ده ۲۹۱.۶۴۱ ميليون 
ريال و مواد و محصوالت دارويي با بهاي تمام شده 
۲۲۷.۵۷۲ ميليون ريال داش��ته است. بر اساس 
اين گزارش، شركت »وبيمه« در صورت وضعيت 
پورتفوي ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس، 
بيشترين ميزان سرمايه گذاري را در شركت هاي 
مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس 
به بهاي تمام شده ۱۵۶.۴۲۳ ميليون ريال، ملي 
صنايع مس ايران به بهاي تمام ش��ده ۱۰۵.۵۰۷ 
ميليون ريال و بانك صادرات ايران به بهاي تمام 

شده ۸۴.۰۰۶ ميليون ريال داشته است.

سود ۱۱۲ريالي هرسهم بالبر
شركت »كابل البرز« در گزارش يكساله منتهي 
به ۳۱ش��هريور س��ال جاري اعالم كرد كه سود 
عملياتي اين دوره به ۱۴۲ميليارد ريال و س��ود 
خالص آن به ۳۵ميليارد ريال رسيد. اين شركت 
بورسي توانسته سود انباشته خود را به ۳۸ميليارد 
و ۵۹۵ميليون ريال برس��اند و نس��بت به س��ال 
مالي گذشته با رش��د ۶۹۱درصدي همراه شود. 
مبل��غ ف��روش »بالب��ر« در دوره م��ورد گزارش 
۲هزار و ۷۹۵ميليارد ريال اس��ت كه از اين محل 
۲۲۹ميليارد و ۴۵۷ميليون ريال س��ود ناخالص 
شناسايي كرده است. اين شركت در بررسي هاي 
خود اعالم كرده اس��ت كه نياز دارد جايگاه ملي 
خود را در صنعت كابل بهبود بخش��يده و به رشد 
فني و تجاري مورد انتظاردست يابد. همچنين به 
دنبال تغييرات كم��ي وكيفي بازار، جذب رقباي 
جديد، تغييرات تكنولوژي و تأثيرات تحريم هاي 
بين المللي ايجاب مي كند راهبردهاي مناس��بي 
براي سازگاري با محيط و ارتقا جايگاه حرفه اي و 
تجاري شركت تنظيم و اجرا شود. »كابل البرز« 
در سنوات اخير، ركود دراجراي پروژه هاي عمراني 
ناش��ي از كاهش قيمت نفت، صنعت كابل را نيز 
با محدوديت هاي فراوان��ي مواجه كرده، بطوري 
كه ظرفيت هاي بازار نه تنها توس��عه نيافته بلكه 
محدوديت ه��اي تازه اي نيز بر آن تحميل ش��ده 
اس��ت. اين محدوديت ها با ملحوظ كردن رقباي 
جديد و افزايش توان توليد كابل در كشور مضاعف 
ش��ده اس��ت. تحت اين ش��رايط، توازن عرضه و 
تقاضاي كابل در ميان مدت به سمت عدم تعادل 

بيشتري حركت كرده است.

سود بيشتر براي سهامداران پتاير
ش��ركت تولي��دي اي��ران تاي��ر در اطالع��ات و 
صورت ه��اي مالي مي��ان دوره اي ۶ماهه منتهي 
به ۳۱شهريورس��ال جاري اعالم كرد توانسته در 
اين دوره نسبت به دوره مشابه سال مالي گذشته 
سود عملياتي شركت را ۲۰۸درصد افزايش دهد 
و به مبلغ ي��ك هزار و ۳۰۰ميليارد ريال دس��ت 
يابد. اين ش��ركت طي اين دوره سود خالص را با 
افزايش ۱۷۳درصدي ب��ه يك هزار و ۱۰ميليارد 
ريال و سود انباشته را با رشد ۴۸درصدي به يك 
هزار و ۲۷۰ميليارد ريال رس��اند. فروش »پتاير« 
در اين مدت به مبل��غ ۴هزار و ۱۶۹ميليارد ريال 
رسيده است كه س��ود ناخالص شناسايي شده از 
اين محل به مبلغ يك ه��زار و ۱۳۷ميليارد ريال 

بالغ شده است. 
»شركت ايران تاير« در تشريح اهداف و برنامه هاي 
راهب��ردي خ��ود در خص��وص تولي��د و فروش 
محصوالت اع��الم كرد كه براي كل س��ال مالي 
جاري توليد و فروش ۲۷ه��زار تن را پيش بيني 
كرده كه در ۶ماهه ابتدايي سال توانست ۵۰درصد 
از هدف كل س��ال خ��ود را تحقق ببخش��د و در 
عملكرد شش ماهه نيز ۱۰۰درصد هدف خود را 

پوشش داده است. 
اين شركت به دنبال تكميل طرح توسعه و انتقال 
كارخانه به مهدي شهر سمنان داراي سه فاز است 
كه در فاز اول ايجاد ظرفيت به ميزان ۲۵هزارتن 
تاير راديال سبك در سال را پيش بيني كرده و فاز 
دوم انتقال ظرفيت ب��ه ميزان ۱۵هزار تن راديال 
سواري در سال از كارخانه فعلي واقع در تهران به 
مهدي شهر سمنان اس��ت. در فاز سوم نيز ايجاد 
ظرفيت به ميزان ۲۰هزار تن در سال انواع تايرهاي 

راديال سنگين در نظر گرفته شده است.

رقيه ندايي|
نخس��تين ماه فصل بهار بود كه دولتي ها عزم خود 
را جزم كردند كه از بازار س��رمايه حمايت كنند اما  
به چه قيمت؟ به قيمت نابودي سرمايه هاي مردم؟ 
حال سوال اينجاست آن حمايت ها و دعوت ها كجا 
رفته؟ چرا دولتي ها فكري به حال بورس نمي كنند؟

فروردين ماه سال جاري با حمايت ها و دعوت هاي 
دولت ب��ه ب��ورس، حجم انبوه��ي از م��ردم براي 
سرمايه گذاري و سود بيشتر وارد بازار سهام شدند، 
با اين ورود حجم انبوهي از نقدينگي در بازار سهام 
ديده شد، در حدود ۴ ماه اين بازار به صورت شارپي 
صعودي ش��د اما پس از گذشت چهارماه و فعاليت 
مس��ووالن و مديران اين رون��د تبديل به يك نزول 
عمده شد و از نوزدهمين روز مردادماه شاهد روندي 
نزولي در بورس هس��تيم كه مقصر اصلي اين نزول 

كسي نيست جز دولتي ها و مسووالن. 

    حال چرا دولتي ها و مسووالن؟
اغلب كارشناس��ان و مديران بورسي حمايت هاي 
مكرر دولتي ه��ا را عام��ل اصلي صعود ش��ارپي و 
نزول عميق ب��ورس مي دانند چراكه  دولت در ابتدا 
حمايت هاي بي قيد و بند را در خصوص بازار سرمايه 
انج��ام داد و پس از آن صحبت ه��اي ضد و نقيض 
دولتي ه��ا در خصوص عرض��ه صندوق هاي خود و 
امثال اين موارد باعث ش��د كه بي اعتمادي به بازار 
تزريق شود و درنتيجه سرمايه گذاران جديدالورود 
تصمي��م به خ��روج از اين ب��ازار بگيرن��د. با وجود 
وضعي��ت نزولي هفته هاي اخير ب��ورس، بازارهاي 
مالي موازي از جمله ارز و خودرو رشد بسيار خوبي 
داشتند و سرمايه گذاران بورسي نيز سعي داشتند 
وارد اي��ن بازار ش��وند كه با پيروزي ج��و بايدن در 
رياس��ت جمهوري امريكا جوي مثبت به بازارهاي 
مالي ايران تزريق شد و اكنون شاهد روند نزولي در 
اغلب بازارهاي موازي هس��تيم البته تقربيا بيش از 
يك هفته اس��ت كه بورس روند تعادلي رو به باال به 
خود گرفته حال باي��د ديد اين روند تا چه زماني به 

چه صورتي ادامه مي يابد.
بورس و بازار س��هام طي ماه ها و هفته هاي گذشته 
وضعيت اس��فناكي به خود گرفته بود و هيج يك از 
مسووالن و مديران فكري به حال بورس نمي كنند 
حتي فرهاد دژپس��ند، وزير اقتص��اد و اموردارايي 
چندي پيش اعالم كرده بود كه: دولت از بازارسرمايه 

حمايت مي كند اما؛ ضمانت نمي دهند.
حال س��وال اينجاس��ت كه آق��اي دژپس��ند چه 
كس��ي مس��وول اين وضعيت بورس و از بين رفتن 
س��رمايه هاي مردمي اس��ت؟ مديرعامل بورس؟ 
دوست و آشنا و يا كش��ورهاي همسايه؟ دولتي ها 
و مديران جزو اولين كس��اني بودن��د كه مردم را به 
بورس دع��وت كردند و اغلب بر اي��ن نظربودندكه 
وارد بورس ش��ويد اين بازار سود ده است، پس چرا 
سخني از روزهاي زيان نگفتند؟ چرا اعالم نكردند 
كه بورس مي تواند روند نزولي عمده اي داشته باشد؟ 
مس��وول اصلي اين وضعيت ب��ورس و از بين رفتن 
س��رمايه هاي مردم تنها و تنها دولت اس��ت چراكه  
پس از دعوت هاي بي حد و اندازه خود هيج تعريفي 
راجع به وضعيت بورس اراي��ه نداد و تنها به تعريف 
كردن درخصوص اين بازار ادامه دادند و نگفتند هر 

صعودي، نزولي در پي دارد.

    مسووالن و مجلسي ها چه مي گويند؟
حس��ينعلي حاجي دليگاني، عضو هيات رييس��ه 
مجلس در مورد وضعيت بورس از زبان وزير اقتصاد 
اظهار داش��ت: وزير اقتصاد را به كميسيون اقتصاد 
فراخوانديم و س��واالت از پيش طراحي شده را در 
مورد وضعيت بورس پرسيديم اما؛ از پاسخ سواالت 
قانع نش��ديم و در نهايت يك هفته به وزير اقتصاد 
مهلت داده ش��ده كه اقدام��ات الزم را انجام دهد و 
به ص��ورت كتبي توضيح دهد كه چرا به درس��تي 

مديريت نكرده تا س��رمايه مردم اين مقدار كاهش 
پيدا كند. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: بعيد مي دانم كه بتوانند گزارش 
صحيح و توجيه  كنن��ده اي را ارايه دهند، بنابراين 
س��وال را به صحن مجلس خواهيم آورد تا در منظر 
مردم و در حضور نمايندگان مردم پاسخگوي ضعف 

مديريتي كه در موضوع بورس داشتند باشند.
مهدي طغياني، سخنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس ني��ز درخصوص بورس بيان داش��ت: آنچه 
بايد از وضعيت فعلي بورس گفت آن اس��ت كه بايد 
اعتماد به بازار برگردد و وضعيت فعلي با هيچ كدام از 
توضيحات فني و اقتصادي ساز گاري ندارد و بورس 

بايد ازاين وضعيت باالتر باشد.
چندي پيش بود كه علي ربيعي، سخنگوي دولت با 
اشاره به وضعيت بازار بورس گفت: رصد بازار سرمايه 
و حمايت از بازار سرمايه به صورت مداوم در دستور 
وزراي ذيربط و شوراي عالي بورس قرار دارد و رييس 
بانك مركزي تصميمات موثري در اين زمينه اتخاذ 
كرده اس��ت. اين موضوع و سخنان درست است اما  
يك سوال اينجا مطرح مي شود كه آيا دولت به فكر 
بازگرداني سرمايه هاي از دست رفته در بورس است؟ 
آيا بازهم افرادي كه آش��نايي با ب��ورس را ندارند به 

سرمايه گذاري در اين بازار دعوت مي كنيد؟ 
از س��وي ديگر محمد باقر قالبياف، رييس مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه مشكالت بازار سرمايه را 
با برخورد قضايي نمي توانيم حل كنيم، تأكيد كرد: 
تعارض منافع كه در سطوح و اليه هاي مختلف وجود 
دارد مانع اصلي حل مشكالت بورس است و بايد حل 
شود. حال اغلب مردم و فعالين بورسي بر اين نظرند 
كه اين تعارض منابع تنها ناشي از تصميم گيري ها 
و حمايت هاي بي حد و مرز دولت است و دولتي ها 
بايد اجازه دهند كه س��ازمان بورس مانند س��ابق 
مجموعه فعاليت هاي نظارتي خ��ود را انجام دهد، 
بيشتر فعالين بورسي مي گويند كه سازمان بورس 
اختيارات خود را از دست داده و يك عده به صورت 

دستوري اختيار دار بورس شده اند. 
امير تقي خان تجريشي، رييس هيات مديره بورس 
تهران با اشاره اين مس��اله كه چرا مسووالن بورس 
و دولت نتوانس��تند عرضه الزم را در بورس داشته 
باشند و نقدينگي را به درستي هدايت كنند، گفت: 
بخشي از اين مس��اله مربوط به س��ازمان بورس و 
وزارت اقتصاد مي ش��ود و آن اين است كه فرايند را 
تس��هيل كنند. در اينجا ما بايد اين را ببينيم كه در 

داخل ظرف اقتصاد ما چه شركت هايي وجود دارند 
و از اين شركت ها چه تعدادي مي توانند شرايط ورود 
به ب��ورس يا فرابورس را احراز كنند، به عنوان مثال 
ما شركت هاي پتروش��يمي را داريم كه بسياري از 
آنها وارد بورس شدند و ش��ركت هايي چون ستاره 
خليج فارس باقي مانده است كه آن هم بايد مراحلش 
را طي كند، اينها ديگر در اختيار س��ازمان بورس و 

وزارت اقتصاد نيست.
رجب رحماني، عضو كميس��يون برنامه و بودجه و 
محاس��بات مجلس با انتقاد از سوءمديريت و عدم 
مديريت مديران و مسووالن بازار سرمايه در كشور 
اظهار داشت: متاس��فانه عرضه سهام كارخانجات 
تعطيل  شده، ضررده و به دردنخور در بورس بسياري 
از مردم را به خاك سياه نشاند و سرمايه هاي آنها را 
غارت كرد و با توجه به تورم افسارگسيخته و اينكه 
ارزش پول ملي مدام پايين مي آمد، بسياري از مردم 
براي حفظ دارايي ها و س��رمايه هاي خود وارد بازار 
بورس شدند كه با سود حاصل از افزايش قيمت سهام 
سرمايه هاي خود را حفظ كنند اما متاسفانه كاًل ضرر 
كردند و امروز سرمايه هاي زندگي خود را از دست 

 رفته مي بينند.
صديف ب��دري، نماينده م��ردم اردبيل درمجلس 
نيز خطاب به رييس جمهور گفت: نمي ش��ود به هر 
طريقي مردم را به بازار سرمايه كشاند و پشت آنها را 
خالي كرد. شما كه هر روز مردم را به حضور در بورس 
دعوت مي كرديد، چه ش��ده كه در ۴ ماه گذش��ته 

شاخص بورس بي وقفه سقوط مي كند؟

    بازار سرمايه را حمايت مي كنيم
 اما ضمانت نمي دهيم

فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره 
به اينكه نوسان در ذات بازار س��رمايه و بازار سهام 
اس��ت، گفت: اين بازار عمدتا بر رفتار سهام داران و 
عرضه كنندگان سهام بازمي گردد. دولت با قواعدي 
كه تعريف مي كند، س��عي مي كند اين نوسانات به 
س��متي برود كه تحركات به بازار قابل رشد تبديل 
ش��ود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در 
تمام دوره ها بازيگران عرصه بورس نقش موثري در 
چارچوب قواعد و مقرراتي كه توسط شوراي عالي 
بورس تصويب مي كند، دارند، افزود: اخيرا يكسري 
مواردي مطرح شد كه بر بازار سهام اثر گذاشت كه 
يكي از موارد اين بود كه نرخ سود بانكي مي خواهد 
افزايش پيدا كند. البته همه فعاالن بازار ديدند كه 

رييس كل بانك مركزي تكذيبش كرد. بحثي است 
كه نرخ سود بين بانكي مقداري باال رفته كه درست 
اس��ت؛ داريم برنامه ري��زي مي كني��م از اين روند 

جلوگيري كنيم.
در اين ميان دژپس��ند، با بيان اينكه همه ما بايد در 
جهت صيانت از حقوق س��هامداران بازار س��رمايه 
حركت كنيم، اما اين به معناي تضمين نيست گفت: 
اصواًل بازار س��رمايه اعم از بازار بدهي و بازار سهام 
مورد توجه حكومت اس��ت و هر جا كه الزم باش��د 
مجلس قوانين مربوط به بازار سرمايه را با دو فوريت 
مورد بررس��ي قرار مي دهد و ش��وراي نگهبان، قوه 
قضاييه و ديگر نهاد ها نيز در جهت كمك به اين بازار 
حركت مي كنند. وي با بيان اينكه بازار سرمايه بحث 
يك قوه و يك دستگاه نيست ادامه داد: خوشبختانه 
امروز اقبال خوبي از بازار س��رمايه صورت گرفته و 
جهش��ي در ابعاد مختلف در بازار سرمايه مي بينيم 
به عنوان مثال يك روز بازار گرداني در بازار سرمايه 
امري مغفول بود، اما امروز از ۳۲۰ ش��ركت بورسي 
بيش از ۲۲۰ شركت بازار گردان معرفي كرده اند و 
بقيه نيز مكلف ش��ده اند تا اين كار را انجام دهند و 
ناشريني كه بازار گردان معرفي نكنند توبيخ خواهند 
شد. در نهايت بايد گفت تنها دولت مقصر ريزش نبود 
در ميان س��هامداراني بودند كه به صورت هيجاني 
عمل مي كردند و زماني كه بازار سبز بود سهام را با 
باالترين قميت خريداري مي كردند و در زمان سرخ 
پوشي بازار نيز به پايان ترين قميت ممكن به فروش 
مي رسانند اين افراد تنها زيان را براي خود و نوسان 
را براي بازار س��هام باقي گذاش��تند. اگر به گونه اي 
ديگر نگاه كنيم اين سهامداران مقصر نيستند بلكه 
با تش��ويق هاي مكرر بدون هيچ آموزشي وارد بازار 
شدند و باتوجه به هيجان و احساسات خود به خريد 
و فروش س��هام پرداختند، حال اگر دولت در زمان 
تشويق هاي خود يك نوع آموزشي نيز ارايه مي كرد 
با اين وضعيت روبه رو نمي ش��ديم و فقط بازار فقط 

اصالحات كوتاه مدت را در خود جاي مي داد. 
درست است كه رفتار هيجاني و احساسي سهامداران 
نيز عامل نزول بازار س��رمايه محسوب مي شود اما؛ 
نبايد فراموش كرد كه سهامداران با تشويق دوست 
و آشنا وارد اين بورس نشدند بلكه با اعتماد و تكيه 
به حمايت هاي دولت وارد اين بازار مالي شدندحال 
بايد صبر كرد تا سهامداران به صورت معقول عمل 
كنن��د و دولت دخالت خاصي در بورس نكند تا اين 

تاالر شيشه اي به تعادل و روند طبيعي خود برسد.

مسووالن كشور چه كساني را مقصر اصلي ريزش بورس مي دانند

مقصر نابودي سرمايه هاي مردم كيست؟

بورس؛ بهترين مكان براي تامين مالي بنگاه ها
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره 
بازپرداخ��ت اوراق خزانه ي��ك روزه گفت: تاكنون 
بازپرداخت اوراق خزانه يك روز هم به تاخير نيفتاده 
است. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره واگذاري 
دارايي ه��اي دولت هم گفت: درح��ال حاضر تمام 
خصوصي سازي ها به صورت شفاف در بورس انجام 
مي ش��ود. در سال گذشته از محل خصوصي سازي 
۶هزار ميليارد تومان درآمد داشته ايم ولي در ۶ ماهه 
ابتدايي امس��ال ۳۲۰ هزار ميليارد تومان در آمد از 
اين بخش داشته ايم. دژپسند ادامه داد: در صندوق 
ETF، بين همه مردم به نوعي توزيع ثروت مي كنيم 
و همچنين تامين مالي دولت را هم انجام مي دهيم.

وي افزود: در شرايط اقتصادي ايران، توجه به بازار 
س��رمايه اجتناب ناپذير است. وزير امور اقتصادي و 
دارايي با اشاره به اينكه بانك ها در مقام تامين كننده 
مال��ي كوتاه مدت ب��راي س��رمايه هاي بنگاه هاي 
كوچك هستند گفت: در سال گذشته، افرادي كه 
تامين مالي داش��تند به بانك ها مراجعه مي كردند 
در صورت��ي كه موضوعيت ن��دارد حتي بنگاه هاي 
بزرگ براي تامين مالي و س��رمايه درگردش خود 
كم كم بايد به بازار سرمايه هدايت شوند. وي تصريح 
كرد: بازار س��رمايه تنها فروش سهام نيست و سعي 
كرديم نيازمندي هاي قانون را براي گسيل بنگاه ها 
به بازار سرمايه تامين كنيم تا بنگاه ها بهترين مكان 

براي تامين مالي را بورس بدانند. دژپس��ند با اشاره 
به اينكه به بنگاه هاي بزرگ پيشنهاد تامين مالي از 
طريق بازار س��رمايه را مي دهيم گفت: تامين مالي 
از طريق شركت پروژه و تشكيل شركت هاي بزرگ 
مقياس س��هامي عام امكان پذير اس��ت. وي افزود: 
درح��ال حاضر يك طرح بزرگ مقي��اس داريم كه 
در اين طرح ۸۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
نياز است كه تامين مالي آن از طريق بازار سرمايه و 

پذيره نويسي صورت مي گيرد.
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه نبايد 
بازار س��رمايه را كوتاه مدت ببيني��م، گفت: نگاه به 
بازار س��رمايه بايد ميان مدت و بلندمدت باش��د و 
همچنين تحليل بازار س��رمايه بايد بدون حواشي 
سياس��ي باشد. وي افزود: بازار س��رمايه يعني بازار 
مواجهه با فرهنگ نفتي، رغبت و سس��تي اس��ت 
چرا كه در بازار سرمايه محاس��به گري و عقالنيت 
وجود دارد. دژپس��ند با اشاره به اينكه بازار سرمايه 
داراي دو جزو بازار سهام و بازار بدهي است، گفت: 
اوراق را در بازار بدهي مي فروش��يم و البته بي نياز 
از فروش اوراق بدهي نيس��تيم و دولت به حمايت 
از بازار سرمايه هميش��ه نياز دارد مخصوصًا زماني 
كه به سمت بودجه بودن نفت و اقتصاد فعال پيش 
مي رويم بازار سرمايه نقش مهمي دارد. وي تصريح 
كرد: رفتار حقوقي ها در بازار سرمايه دو بخش دارد: 

اول زماني كه بازار با تقاضا روبرو بوده است حقوقي ها 
بايد س��هام ش��ان را عرضه مي كردند و اگر عرضه 
نمي كردند بايد با آنها برخورد مي ش��د و زماني كه 
مردم به هر دليلي اقدام به فروش سهام خود كردند 
حقوقي ها نبايد عرضه كنند و به ريزش بازار سرمايه 
دامن بزنند. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: 
با مصوبه دولت، دس��تگاه ها بايد ميزان شناوري را 
به ۲۵ درصد برس��انند كه اي��ن يك مصوبه طاليي 
از ديدگاه فعاالن بازار سرمايه است. دژپسند ادامه 
داد: به خاطر اينكه فضاي بازار سرمايه دچار ناآرامي 
نشود خيلي از خبرها را رسانه اي نمي كنيم ولي در 
حال حاضر مديراني را توبيخ كرديم، براي مديراني 
جريمه هاي سنگين در نظر گرفتيم و مديراني را يك 
دوره ۶ ماهه س��لب صالحيت كرده ايم و ما از همه 
ابزار خودمان اس��تفاده مي كنيم و در بعضي مواقع 
معامالت را باطل كرديم. وي افزود: صيانت در بازار 
سرمايه يعني نهادگذاري ها و ريل گذاري ها متناسب 
با شرايط صورت پذيرد و زماني كه بازار سهام در حال 
ريزش بود ما اوراق تبعي را مطرح كرديم كه يك نوع 

حمايت قاطع ازسهامداران است.
وي تصريح ك��رد: يكي از كارهاي م��درن كه بازار 
س��رمايه نياز داش��ت وجود ب��ازار گردان ها براي 
ش��ركت ها بود و در ب��ورس ۳۲۰ ش��ركت داريم و 
تعداد ب��ازار گردان ها در حال افزايش اس��ت. وزير 

ام��ور اقتصادي و دارايي گفت: تعداد ش��ركت هاي 
خصوص��ي كه جايگاه بازار س��رمايه رادرك كردند 
و ب��راي تامين مالي از بازار س��رمايه اعالم آمادگي 
كردند افزايش پيدا كرده است كه در صورت پايداري 
مستمر، از جهش ها و ريزش هاي هيجاني جلوگيري 
مي شود. وي افزود: شركت هايي كه به اين واقعيت 
پي بردند كه از طريق بازار سرمايه تامين مالي بكنند 
در حال حاضر حدود ۲۰۰ ش��ركت است. دژپسند 
ادامه داد: افرادي كه وارد بازار سرمايه مي شوند بايد 
آگاه باشند در محيطي كه وارد شدند با محاسبه گري 
و عقالنيت مي توانند آينده خ��ود را رقم بزنند و در 
هر ش��رايطي كه تصميم گيري مي كنند به خاطر 
صحبت هاي وزير يا ديگران نباشد و همچنين اگر 
دولت و شوراي عالي بورس، ريل گذاري ها را انجام 

دهند حتمًا به اهداف مي رسيم.
وزير اقتصاد افزود: دارا س��وم، ادامه سهام دولت در 
سه بانك تجارت، ملت و صادرات است كه در آينده 
نزديك عرضه خواهد شد. در عين حال امسال موفق 
شديم اولين شركت دانش بنيان را وارد بورس كنيم. 
وزير اقتصاد افزود: از زماني كه اظهار گمركي صورت 
مي گيرد در محدوده گمرك است و زمان ترخيص 
از سه ماه در س��ال ۹۷ به سه روز كاهش پيدا كرده 
اس��ت. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از كاالها از 

كانال سبز عبور مي كنند .



گروه راه و شهرسازي|
نشست علني ديروز شوراي شهر تهران اگر چه دو مصوبه 
داشت، اما بخش قابل توجهي از اين نشست به تذكر و گاليه 
از مصوبات كرونايي س��تاد ملي كرونا، اختالفات دروني 
وزارت بهداشت و همچنين بي مهري دولت در تقويت و 
توسعه سيستم حمل و نقل عمومي تهران به ويژه در اين 
روزهاي سخت كرونازده اختصاص يافت. در اين حال، يك 
فوريت طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت، ايمني و محيط 
زيست )HSE( در نشس��ت علني ديروز پارلمان شهري 
تصويب شد و بخش هايي از طرح الزام شهرداري تهران به 
تامين زيرساخت ها و تسهيل سرمايه گذاري در طراحي، 
احداث و بهره برداري از موزه هاي كودكان نيز مورد بررسي 

قرار گرفت و تصويب شد.

     يك ريال نيز از اعتبارات كرونا نگرفته ايم
محسن هاشمي، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران در 
نشست علني ديروز اين شورا گفت: در شرايطي كه با آغاز 
فصل سرما و پديده وارونگي هوا، ماندگاري و شيوع ويروس 
كرونا در فضاي بسته و حتي باز، افزايش مي يابد و مي بايست 
سيس��تم حمل و نقل عمومي تقويت شود اما متاسفانه 
مديريت شهري از آغاز بحران كرونا، تا كنون نه تنها يك 
ريال نيز از اعتبارات ستاد ملي كرونا دريافت نكرده است، 
بلكه در تخصيص اعتبارات مصوب مربوط به اوراق مشاركت 
و ماليات ارزش افزوده هم با چالش هايي مواجه بوده است.

هاشمي افزود: ابتدا از ستاد ملي كرونا، بابت تصميم هرچند 
ديرهنگام براي تعطيلي تش��كر مي كنيم، البته تصميم 
دولت، تنها بخشي از اقدامات الزم براي متوقف كردن روند 
رو به رشد ابتال به كرونا در كشور بوده و بخش مهم تر، رعايت 
كردن مسائل از سوي مردم است كه خوشبختانه اصناف 
در تهران به صورت نس��بي در روز نخست اين تعطيلي را 
رعايت كردند.وي ادام��ه داد: البته بخش منفي موضوع 
نيز افزايش مسافرت شهروندان تهراني در روزهاي قبل از 
تعطيلي به استان هاي شمالي است كه از همين جا از ستاد 
كروناي استان هاي مازندران و گيالن درخواست داريم كه 
نسبت به تعطيل بودن رستوران ها، فروشگاه ها و مناطق 
گردشگري شمال نظارت ويژه اي داشته باشند تا افرادي 
كه به شمال مسافرت كرده اند، مجبور به اقامت در اماكن 
مسكوني خود باشند، در غيراين صورت و تردد در مناطق 
گردشگري، سالمت استان هاي شمالي به خطر خواهد افتاد 
و با بازگشت اين افراد به تهران هم شاهد موج جديدي از 
ابتال به كرونا خواهيم بود.رييس شوراي شهر تهران گفت: 
همچنين انتظار افكار عمومي از مسووالن وزارت بهداشت 
و ستاد كرونا در اين شرايط، همگرايي و انسجام است، طرح 
موضوعات اختالفي در رس��انه ها، موجب آسيب ديدن 
اعتماد عمومي به تصميمات و كفايت مس��ووالن وزارت 
بهداشت مي شود و مناسب اس��ت كه اين اختالفات در 
جلسات كارشناسي و در صورت لزوم با فصل الخطاب بودن 
رييس جمهور و رييس ستاد ملي كرونا، حل شود.هاشمي 
افزود: اجراي تعطيلي چندروزه، راه حل مساله نيست بلكه 
فرصتي را به مس��ووالن براي انديشيدن تمهيدات الزم 
جهت اقدامات اصولي مي دهد و مهم ترين اين اقدامات در 
تهران، تقويت سيستم حمل ونقل عمومي براي كاهش 
ازدحام پس از تعطيالت است، به ويژه كه با آغاز فصل سرما 
و پديده وارونگي هوا، ماندگاري و شيوع ويروس در فضاي 
بسته و حتي باز، افزايش مي يابد و مديريت شهري از آغاز 
بحران كرونا، تا كنون نه تنها يك ريال نيز از اعتبارات ستاد 
ملي كرونا دريافت نكرده است، بلكه در تخصيص اعتبارات 
مصوب مربوط به اوراق مشاركت و ماليات ارزش افزوده هم 
با چالش هاي مواجه بوده است.رييس شوراي شهر تهران 
ادامه داد: بايد بدانيم در اين بحران كه اكثر كشورهاي جهان 
را فراگرفته اس��ت، مديريت جزيره اي و سليقه اي، موفق 
نخواهد بود، بلكه بايد با همگرايي و اجماع و استفاده از همه 
توان وظرفيت كشور راه عبور از مشكالت را هموار كنيم، اما 
مديريت شهري تهران تاكنون نه تنها همراهي وحمايتي 

را از دستگاه هاي مختلف احساس نكرده بلكه با چالش ها 
و مشكالت جديدي نيز مواجه شده است كه اميدواريم با 
توجه ويژه مسووالن به ويژه سران قوا، مشكالت تهران در 

اين حوزه ساماندهي شود.

     انتقاد از اختالفات دروني وزارت بهداشت 
در ادامه نشس��ت علني ديروز شوراي شهر، محمد جواد 
حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي با تشكر 
از كادر درمان كشور گفت: در شرايطي كه كشور با بيماري 
فراگير كرونا دست و پنجه نرم مي كند جامعه بزرگ پزشكي 
و در راس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه 
در صف مقدم مبارزه با اين بيماري هستند با كنار گذاشتن 

اختالفات و مناقشات شأن و جايگاه خود را حفظ كنند .
او افزود: اما متاسفانه خبرهاي بد اختالفات و مناقشات در 
بين كادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش 
آمده كه قابل قبول نيست.حق ش��ناس گفت: اميدوارم 
وزارت بهداشت در اين دوران بحراني بتواند جايگاه خود 
رو حفظ كند و عزيزانمان در كادر درمان و ستاد مبارزه به 

اين مهم برسند.

    افزايش مشكالت با اين نوع تصميم گيري 
حجت نظري، رييس كميته مشاركت هاي مردمي 
شورا نيز در تذكري به دولت در مورد تعطيل كردن يا 
نكردن پايتخت گفت: در حالي كه اعالم شد از شنبه 
قراراست پايتخت تعطيل شود آنچه كه در عمل و در 
دستور العمل ابالغي رخ داد، مي توان گفت كه هيچ 
تعطيلي خاصي واقع نش��ده و حتي ديروز ديدم كه 

به شدت برخي خيابان ها شلوغ است .
وي ادامه داد: اين متاسفانه نشان مي دهد كه دولت هيچ 
اراده اي براي تعطيلي نداشته و در ظاهر خواسته شهر را 
تعطيل كند اما در باطن تمام مشاغل اعم از اداري و ... 
مشغول كارند. اين اقدام نمي تواند مانع از شيوع كرونا 
شود و تنها چيزي كه ايجاد مي كند مشكالت بيشتر 
براي مردم هس��ت.نظري افزود: مشخصا كارمنداني 
هس��تند كه در ظاهر بايد تعطيل مي ش��دند، اما بايد 
به س��ركار بروند، اما فرزندش ك��ه بايد به مهدكودك 
مي رفت، حاال بايد در خانه بماند و كسي نيست كه از او 
نگهداري كند، دولت با اين اقدام نابخردانه به جاي كمك 

به  مردم به مشكالت مردم اضافه كرده است.

  تصويب ي�ك فوريت طرح ايج�اد اداره 
كل سالمت

بر اس��اس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر در دويست و 
پنجاهمين جلسه شورا يك فوريت طرح الزام ايجاد اداره 
كل س��المت، ايمني و محيط زيست )HSE( كه از سوي 
كميسيون س��المت، محيط زيس��ت و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران مطرح شده بود را بررسي كردند.زهرا 
صدر اعظم نوري رييس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي ش��هر تهران درباره فوريت اين 
طرح بيان كرد: ايمني يكي از موضوعات خيلي جدي همه 
كالنشهرها، دستگاه ها و سازمان هايي هست كه ضريب 
ريسك بااليي دارند. قانون به دستگاه هاي مختلف تكليف 
مي كند كه موظف هستند واحدهاي HSE را براي نظارت 
بر حسن اجراي اقدامات و براي اينكه سالمت كاركنان و 
پيمانكاران در محيط كار فراهم شود، ايجاد كنند.صدراعظم 
نوري گف��ت: در تبصره يك ماده 16 قانون هواي پاك اين 
الزام آمده است كه واحدهاي باالي 50 نفر موظفند واحد 
سالمت، ايمني و محيط زيست را فراهم كنند.او ادامه داد: در 
شهر تهران واحدهاي HSE در تونل هاي در دست ساخت 
مترو كه ضريب ريسك بااليي دارند، وجود دارد اما در ساير 
بخش ها به خصوص در حوزه معاونت عمران، جاهايي كه 
كار عمراني انجام مي شود و يا حوزه هاي داراي پيمانكار به 
مساله پيمانكاري، محيط كار، كارگر و خدمات آنها پرداخته 
نمي شود و ساز و كار الزم هم وجود ندارد.به گفته رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران، سابقه HSE در دنيا به سال 1800 ميالدي باز 
مي گردد.او با بررس��ي حوادث شغلي در شهرداري عنوان 
مي كن��د: 297 حادثه مربوط به ش��هرداري از س��ال 95 
تاكنون، 33 نفر فوتي بر جاي گذاشته است. اين آمار قابل 
توجه و دردناك است. در پيگيري هايي كه كرديم به اين 
ضرورت رسيديم كه واحد HSE در شهرداري راه اندازي 
شود اما واحدي كه زير نظر باالترين فرد سازمان باشد تا از 
قدرت و نفوذ الزم برخوردار باشد.او گفت: در وزارت نفت و 
نيرو نيز واحد HSE زير نظر باالترين فرد آن سازمان كه وزير 
است، فعاليت مي كند.با شهردار نيز در اين رابطه صحبت 
شده و با تشكيل چنين ساختاري موافق است.در نهايت، 
پس از اظهارات موافقان و مخالفان و نظر نماينده شهرداري 
تهران، فوريت طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت، ايمني و 

محيط زيست به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد.

    الزام شهرداري به تاسيس موزه كودكان
به گزارش »تع��ادل«، ط��رح الزام ش��هرداري تهران 
به تامين زيرس��اخت ها و تسهيل س��رمايه گذاري در 
طراحي، احداث و بهره برداري از موزه هاي كودكان نيز 
در دويست و پنجاهمين جلسه شورا مورد بررسي قرار 
گرفت. طي بررسي اين طرح، محمد جواد حق شناس، 
رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي ش��ورا گفت: 
با اس��تناد به مفاد ماده 80 قانون تش��كيالت و وظايف 
شوراها و با اس��تناد به مصوبه شوراي شهر در خصوص 
موزه كودك، شهرداري تهران موظف است در راستاي 
توزيع زيرس��اخت هاي آموزش��ي براي كودكان اقدام 
كند. در جريان بررس��ي اين طرح، به��اره آروين عضو 
كميسيون برنامه و بودجه ش��وراي شهر تهران گفت: 
در حال حاضر چهار موزه كودك در س��طح شهر وجود 
دارد و نياز به موزه ديگري نيس��ت. از طرفي موزه داري 
در تخصص شهرداري نيست و شهرداري موزه دار خوبي 
نيست و بهتر اس��ت اين امر به عهده بخش خصوصي 
گذاشته شود. پيشنهاد مي كنم موزه ها را تركيب و چند 
رسانه اي كنيم.ناهيد خداكرمي در مخالفت با پيشنهاد 
آروين متذكر شد: چهار عدد ساختمان دويست متري را 
نمي توان موزه به حساب آورد. لذا ضرورت دارد كه مكان 
آبرومندي در شأن كودكان ايراني ايجاد كنيم كه در آنجا 
آموزش غيرمستقيم ديده و با زندگي آينده آشنا شوند. 
در همه جاي دنيا پر درآمدترين مكان ها براي شهرداري  
موزه هاي كودك هستند و اين وظيفه شهرداري است كه 
مكاني براي اين امر در نظر بگيرد.الهام فخاري در موافقت 
با پيشنهاد آروين، گفت: يكي از اولويت هاي ما مي تواند 
ش��بكه اي كردن زيرساخت ها و بهره وري از آنها باشد و 
اينچنين نيازي به ساخت دوباره و پر هزينه ساختماني 
به منظور موزه كودكان نيس��ت. او با اش��اره به اينكه با 
الزام تاسيس و فشار براي ساخت و ساز به شهرداري به 
هدفمان دست پيدا نمي كنيم، گفت: در عوض مي توانيم 
زيرساخت هاي موجود را به كار ببريم. آنچنانكه در طرح 
هم اشاره شده است كه شهرداري هم در تهيه امكانات 
ظرفيت ها حضور و نقش داشته باشد.اين پيشنهاد به راي 
گذاشته شد و با 11 مخالف به تصويب نرسيد اما پيشنهاد 
دوم بهاره آروين مبني بر اينكه به موزه هاي بزرگ بخش 
كودكان اضافه ش��ود، بدون مخالف با 11 راي موافق به 

تصويب رسيد.
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جرم زدايي از 1300 نقطه بي دفاع 
در پايتخت

زهرا نژادبهرام، رييس كميته شهر سازي شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به اهميت روز جهاني منع خشونت 
عليه زنان گفت: درطول كمتر از يك سال باقي مانده با 
همراهي ساير اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران تالش 
خواهيم كرد اقدامات آغاز شده در جهت تقويت احساس 
امنيت شهروندان از طريق رفع فضاهاي بي دفاع شهري، 
بهسازي و مناسب سازي فضاهاي عمومي اعم از معابر و 
حمل ونقل عمومي، پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي 
بانوان در مراكز رش��د و كوثر و... را به سرانجام مطلوب 
برس��انيم.نژاد بهرام ديروز در دويس��ت و پنجاهمين 
جلسه شورا در نطق پيش از دستور خود به مناسبت روز 
جهاني منع خشونت عليه زنان گفت: ما اعضاي پنجمين 
دوره شوراي اسالمي شهر تهران، با شعار برنامه ريزي 
انس��ان محورانه و عدالت محور وارد عرصه مديريتي 
پايتخت ش��ديم امروز روز جهاني منع خشونت عليه 
زنان است و مديريت شهري نيز به سهم خود بايد در اين 
خصوص پاسخگو باشد: كه تا چه اندازه از ظرفيت هاي 
مديريت ش��هري تهران از قبيل فرهنگسراها، سراي 
محالت، بيلبوردهاي ش��هري و تبليغات محيطي در 
راستاي فرهنگ سازي براي رفع انواع خشونت عليه زنان 
بهره برده ايم؟ تا چه اندازه در سطح اجتماع توانسته ايم 
احس��اس امنيت را براي زنانمان ب��ه ارمغان آوريم؟ تا 
چه حد وفادار به اعطاي پس��ت هاي مديريتي به زنان 
بوده ايم؟او گفت: هرچند گام هايي بلند براي رسيدن 
به وضع مطلوب وجود دارد اما به برخي اقدامات مهم 
مجموعه مديريت شهري براي نفي خشونت عليه اقشار 
آسيب پذير در طول سه س��ال گذشته اشاره اي گذرا 
مي نمايم.شناسايي و رفع 1۴3 نقطه جرم خيز و فضاي 
بي دفاع شهري در منطقه 10 با هدف ارتقاي كيفيت 
فضاها و عرصه هاي ش��هري به منظور افزايش حضور 
زنان در شهر و تقويت احساس امنيت آنان. شناسايي 
قريب به 1800 نقطه جرم خيز و بي دفاع شناس��ايي 
ش��ده در سطح ش��هر تهران كه از مجموع آن، حدود 
1300 نقطه بي دفاع توسط شهرداران مناطق 22 گانه 
رفع شده است. حمايت از فعاليت اقتصادي بانوان در 
قالب طرح هايي چون سامان دهي دستفروشان در ايام 
كرونا، معرفي زنان متقاضي كار به كارفرمايان مورد تأييد، 
پشتيباني از زنان سرپرست خانوار در قالب بسته هاي 
حمايتي، بسترس��ازي حضور پررنگ زنان سرپرست 
خانوار در مراكز رشد و كوثر ذيل شهرداري تهران و... با 
هدف ايجاد امنيت اقتصادي و حمايت از كارآفريني زنان 

بخشي از اين مهم است.

 اتصال شركت هاي هواپيمايي
 به سامانه شناسايي بيماران كرونايي

سازمان هواپيمايي كش��ور اعالم كرد كه  اكنون تمام 
ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي به سامانه شناسايي 
بيماران مبتال به كوويد 19 وزارت بهداش��ت متصل 
ش��دند. به گزارش ايرنا، به منظور بازرسي واطمينان 
از اتصال سيستم پذيرش مسافران تمام شركت هاي 
هواپيمايي داخلي در فرودگاه بين المللي مهرآباد به وب 
سرويس ماسك وزارت بهداشت، ابوالقاسم جاللي معاون 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از ترمينال هاي 
فرودگاه بين المللي مهرآباد بازديد كرد.دراين بازديد كه 
با حضور نمايندگان س��ازمان فناوري اطالعات انجام 
شد سيس��تم پذيرش مسافر شركت هاي هواپيمايي 
داخلي از جهت اتصال به س��امانه شناسايي بيماران 
مبتال به ويروس كروناي وزارت بهداشت مورد بازرسي 
قرار گرفت.اكنون تمام شركت هاي هواپيمايي داخلي 
به سامانه شناسايي بيماران مبتال به كوويد 19 وزارت 
بهداشت متصل شدند.بر اين اساس ابتدا درزمان فروش 
بليت، وضعيت مسافر ازطريق اتصال به بانك اطالعاتي 
بيماران مبتال به كرونا در وب سرويس ماسك وزارت 
بهداشت استعالم گرفته شده و درصورت ابتال مسافر به 
كرونا، بليت صادر نمي شود.همچنين وضعيت مسافران 
در زمان حض��ور در فرودگاه و هن��گام دريافت كارت 
پرواز از وب سرويس مذكور استعالم و درصورت ابتال 
به كوويد 19، كارت پرواز صادر نمي ش��ود.اين شرايط 
براي مسافراني است كه به كرونا مبتال شده و نام آنان 
در سامانه يادش��ده درج شده است. اين مسافران پس 
از بهبود و با داشتن تست منفي كرونا مي توانند جهت 

خريد بليت اقدام كنند.

تسهيالت بانك ها بايد به حوزه 
ساخت مسكن هدايت شود

حسين راغفر، اقتصاددان گفت: قطعا بانك ها بايد در 
حوزه مسكن وارد شده و زمينه تامين مالي ساخت و 
توليد را در قالب 25 درصد از تسهيالت اعطايي فراهم 
كنند اما نحوه هزينه كرد طرح مجلس براي ساخت 
مسكن بايد شفاف شود.عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا 
در گفت وگو با فارس با اشاره به تاثير نحوه تسهيالت دهي 
بانك ها در حال حاضر گفت: تسهيالت اعطايي بانك ها 
اگر به سمت حوزه توليد برود، سبب جلوگيري از رشد 
نقدينگي و كاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت 
اما در شرايط كنوني عمده اين تسهيالت به فعاليت هاي 
زود بازده، سفته بازي و سوداگري اختصاص پيدا كرده 
و زمينه افزايش تورم را به وجود مي آورد.اين اقتصاددان 
با اشاره به شاخص هاي مرتبط با توليد و افزايش رقم 
تسهيالت اعطايي توسط بانك ها، تاكيد كرد: در سال 
گذشته با ركود عميقي در حوزه توليد مواجه بوديم و 
اين امر بيانگر آن است كه تسهيالت اعطايي بانك ها به 
حوزه توليد وارده نشده و زمينه تامين مالي سفته بازي 
و واردات كاالهاي غيراساسي را مهيا كرده است.وي در 
بيان علت حركت بانك ها به سمت اعطاي تسهيالت 
به بخش غير مولد اقتصاد، افزود: تسهيالت ارايه شده 
به حوز هاي س��فته بازي و بخش غيرمولد اقتصاد در 
مدت زمان كوتاهي به بانك برگشته و سود مطلوبي 
براي بانك دارد، در نتيجه بانك از ارايه اين تسهيالت 
استقبال مي كند.راغفر، با اشاره به لزوم هدايت منابع 
داخلي بانك ها در قالب تسهيالت به بخش توليد، اظهار 
داشت: بهبود شرايط اقتصاد به جز هدايت منابع داخلي 
بانك ها به حوزه توليد امكان پذير نيست. كاركرد اصلي 
بانك، تجميع منابع خرد مردمي و هدايت آن به حوزه 

توليد است.

مسافرت با قطار
۷0 درصد كاهش يافت

در 7 ماهه نخست امسال حدود 5 ميليون نفر با قطار 
مسافرت كرده اند كه در مقايسه با مدت مشابه سال هاي 
98 و 97 به ترتي��ب كاه��ش 67.5 و 70.8 درصدي 
داشته است.به گزارش مهر، آمار منتشر شده از سوي 
انجمن صنفي ش��ركت هاي ريلي نشان مي دهد در 7 
ماهه نخست امسال حدود 5 ميليون نفر )۴ ميليون و 
956 هزار نفر( با استفاده از حمل و نقل ريلي جابه جا 
شده اند.به دليل شرايط كرونايي و توقف سفرها در ايام 
نوروز امسال و همچنين آغاز سفرهاي ريلي با 50 درصد 
ظرفيت قطارها از خرداد ماه )با مصوبه ستاد ملي كرونا(، 
تعداد سفرهاي ريلي در 7 ماهه نخست امسال در مقايسه 
با مدت مشابه سال هاي گذشته با افت شديدي مواجه 
شده است.آمار منتشر ش��ده از سوي شركت راه آهن 
نشان مي دهد در 7 ماهه نخست سال گذشته، حدود 
15 ميليون و 300 ه��زار نفر )15 ميليون و 291 هزار 
نفر( با قطار سفر كرده بودند كه اين رقم در مدت مشابه 
امسال 67.5 درصد كاهش داشته است.تعداد مسافران 
ريلي در 7 ماهه نخست سال 97 نيز حدود 17 ميليون 
نفر )16 ميليون و 987 هزار نفر( بود كه بر اين اساس، 
تعداد مسافران ريلي هفت ماهه امسال نسبت به هفت 

ماهه 97 كاهش 70.8 درصدي را نشان مي دهد.

ورود سامانه بارشي تازه از 5 آذر
محمد اصغري، معاون پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي گفت: از روز چهارشنبه پنجم آذر سامانه 
بارش��ي ديگري از اواخر وقت وارد شمال غرب و غرب 
كشور مي شود و موجب بارش پراكنده برف و باران در 

اين مناطق خواهد شد.
اصغري در گفت وگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت 
جوي كش��ور بيان ك��رد: روز دوش��نبه در ارتفاعات 
استان هاي اردبيل، زنجان، قزوين، البرز، تهران و سمنان 
بارش پراكنده برف و باران پيش بيني مي شود. همچنين 
در سواحل شمالي كشور، خراسان شمالي، جنوب شرق 
كشور و هرمزگان بارش باران گاهي با رعد و برق و وزش 
باد داريم كه در مناطق مرتفع و كوهستاني به صورت 
برف است؛ روز سه شنبه چهارم آذر نيز همين شرايط 

در مناطق مذكور به صورت بارش پراكنده ادامه دارد.

محسن هاشمي: در بحران كرونا، مديريت جزيره اي و سليقه اي موفق نمي شود 

60  روز از مهلت يك هفته اي نمايندگان به كميسيون تخصصي گذشت

نارضايتي پارلمان شهري از اقدامات كرونايي دولت

رسوب طرح جهش توليد مسكن در كميسيون عمران 
در شرايطي كه نمايندگان مردم طرح 2 فوريتي جهش 
توليد و تامين مسكن را براي بررسي به كميسيون عمران 
ارجاع داده و مهلت يك هفته اي براي اين كار تعيين كردند، 
با گذشت 60 روز از مهلت، اين طرح به صحن مجلس ارجاع 
نشده است.به گزارش فارس، كميسيون عمران مجلس با در 
نظر داشتن اين نكته كه شرايط نامطلوب بازار مسكن تاثير 
مستقيمي بر معيشت مردم داشته است، اقدام به تدوين 

قوانيني با هدف بهبود شرايط تامين سرپناه مردم كرد.
در اي��ن ارتباط با توجه به ركود 7 س��اله موجود در حوزه 
ساخت و ساز، كاهش چشمگير توليد و به دنبال آن عرضه 
واحدهاي مس��كوني يكي از اصلي تري��ن داليل افزايش 
نجومي قيمت مسكن به حساب مي آيد. عالوه بر اين با توجه 
به نقش ساخت و ساز مسكن در حوزه اقتصاد كالن، كاهش 
آمار ساخت و ساز زمينه بيكاري و غير فعال شدن بسياري 

از بنگاه هاي اقتصادي وابسته به بخش مسكن شده بود.
تقاضاي انباشت شكل گرفته در بازار مسكن كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي را بر آن داشت كه پس از 
بررسي هاي انجام شده در اين زمينه طرحي با عنوان جهش 
توليد و تامين مسكن را در تاريخ 2 مهرماه سال جاري به 

صحن مجلس بفرستد.
در قالب اين طرح مقرر شد، دولت ساالنه مكلف به ساخت 
1 ميليون واحد مسكوني شود تا تقاضاي انباشت موجود 
در اين بازار پاسخ داده شود، همچنين منابع مالي الزم براي 
ساخت اين تعداد واحد مسكوني از محل صندوق شكل 
گرفته براي ساخت و ساز مسكن و اختصاص 25 درصد 
از منابع داخلي بانك ها در قالب هدايت تسهيالت بانكي 

تامين شود.در همين رابطه، محمدرضا رضايي كوچي، 
رييس كميسيون عمران مجلس با تشريح اهميت توجه 
به ساخت و ساز مسكن در شرايط كنوني جامعه، گفت: 
» مس��كن به عنوان لكوموتيو اقتصاد كش��ور است و اگر 
مي خواهيم مشكالت اقتصادي كشور حل و فصل شود 

بايد به بحث مسكن توجه ويژه داشته باشيم.«

     مخالفت دولت با طرح مجلس 
پس از مطرح شدن عزم مجلس به منظور سامان دادن 
به بازار مسكن، دولت ضمن تعيين وزير امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان نماينده دولت براي پيگيري طرح، 
در قالب ارس��ال نامه اي اعالم مخالفت خود را با اين 

طرح اعالم كرد.
در همين ارتباط مجتبي يوسفي عضو كميسيون عمران 
مجلس در بيان اين نكته ك��ه نماينده دولت در تمامي 
مراحل بررسي طرح جهش توليد و تامين مسكن حضور 
داش��ته و هيچ نظر مخالفي را ارايه نداده  اس��ت، گفت: 
»مخالفت هيأت دولت با طرح مذكور در حالي اعالم شده 
كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي در تمام نشست هاي 
كميسيون عمران حضور داشته اند، از طرفي در نشست 
امروز مسووالن وزارت اقتصاد در صحن مجلس با كليات 
طرح مذك��ور مخالفت كرده اند، حال اين س��وال پيش 
مي آيد كه چرا مسووالن وزارت راه حضور نداشتند؟ ما 
احساس مي كنيم كه به دليل نفوذ وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بر حوزه بانك ها، اين وزارتخانه عالقه مند نيست 

كه بانك مسكن زير نظر وزارت راه و شهرسازي برود.« 

    علت مخالفت مركز پژوهش هاي مجلس
پس از بيان رسمي مخالفت دولت با ساخت مسكن، مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز مخالفت خود با طرح مجلس به 
منظور ساخت مسكن را اعالم كرد. عمده دليل مخالفت 
مركز پژوهش ها ش��يوه تامين مالي طرح جهش توليد 
مسكن بود. در همين خصوص مركز پژوهش هاي مجلس 
با اشاره به محاسبات سر انگشتي خود پيرامون اين طرح 
عنوان كرد، نحوه تامين مالي و هدايت منابع داخلي بانك ها 
منجر به افزايش نقدينگي و تزريق تورم مي شود.اين در 
حالي است كه پيش از اين و در سال 98 عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به لزوم افزايش تسهيالت 
بانكي بخش مس��كن، گفته بود، تالش مي كنيم، سهم 
تسهيالت مسكن از تسهيالت بانكي را از 13.5 درصد به 
20 درصد افزايش دهيم. پس از بيان مخالفت هاي صورت 
گرفت��ه، اين طرح در تاريخ 2 مهر س��ال جاري، طرح 2 
فوريتي جهش توليد و تامين مسكن را به راي گذاشت.

بر همين اساس، وكالي ملت با 155 رأي موافق، ۴2 رأي 
مخال��ف و 6 رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر 
در جلسه علني با ارجاع اين طرح به كميسيون عمران 
موافقت كرده و ضرب االجل يك هفته اي را براي بررسي 

مجدد اين طرح در كميسيون عمران را تعيين كردند.

    مهلت يك هفته اي نمايندگان 60 روزه شد
با توجه به 2 فوريتي بودن طرح جهش توليد و تامين 
مسكن و همچنين تعيين ضرب االجل يك هفته اي 
نمايندگان، هيات رييسه مجلس تصميم گرفت، 53 

روز پس از ارجاع طرح از صحن مجلس به كميسيون 
عمران، اين طرح را در صحن مجلس به بحث بگذارد. 
اين در حالي است كه با وجود قرار گرفتن طرح جهش 
توليد و تامين مسكن در دس��تور كار، به طور ويژه اي 
اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد تا انتظار براي 
مطرح ش��دن طرح 2 فوريتي جه��ش توليد و تامين 
مس��كن تا امروز به 60 روزه ش��ود. در همين رابطه، 
علي زماني، پژوهشگر مسكن با اشاره به تخلف آشكار 
هيات رييسه مجلس به منظور بررسي طرح 2 فوريتي 
جهش توليد و تامين مسكن، گفت: »شنيده ها حاكي 
از آن اس��ت كه با اينكه بررسي طرح در كميسيون به 
پايان رس��يده است، اما هنوز با گذش��ت دو ماه از سد 
هيات رييسه مجلس نگذشته است.«اين پژوهشگر 
مس��كن، در بيان فشارهاي زياد موجود در مقابل اين 
طرح گفت: » گويا فشارهاي دولت و ساير عوامل منجر 
شده تا هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي وادار شود، 
بر خالف سوگند خود در تخلفي آشكار، از بررسي اين 
طرح در صحن مجلس جلوگيري كند.«با وجود مهلت 
يك هفته اي نمايندگان مردم براي مطرح شدن دوباره 
طرح جهش توليد و تامين مسكن در صحن مجلس، 
تاكنون 60 روز از اين مهلت مي گذرد و مشخص نيست 
علت تاخير هيات رييسه مجلس براي به بحث گذاشتن 
دوباره طرح جهش توليد مسكن چيست؟ با اين حساب 
غول س��ركش قيمت مس��كن بي محابا به رشد خود 
ادامه مي دهد و معيشت مردم را به شكل قابل توجهي 

تهديد مي كند.

خبر ويژه

خدمت رساني مترو
با وجود محدوديت هاي كرونا 
فرنوش نوبخت، مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: با اجراي محدوديت هاي 
ابالغي از س��وي ستاد ملي مبارزه با كرونا، شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران وحوم��ه مانند قبل با 
تالش تمامي پرس��نل زحمت كش اين شركت و 
به كار گيري تمامي امكانات در حال خدمات رساني 
به شهروندان است.به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه، نوبخت با اش��اره به اينك��ه روزانه تمامي 
ايستگاه ها و خطوط متروي تهران و حومه به صورت 
دقيق رصد مي ش��ود افزود: در ح��ال حاضرتمام 
خطوط ما با كاهش مس��افر همراه هستند و تنها 
ايس��تگاه هاي تقاطعي مترو كه هميشه شلوغ تر 
از ايس��تگاه هاي ديگر بوده با حجم بيشتر مسافر 
در ساعات پيك روبرو هس��تند و شهروندان براي 
حفظ سالمت خود و ديگران بايد زمان سفر خود 
را مديريت كنند. وي تصريح كرد: رصد دايمي ما 
از وضعيت ايس��تگاه هاي مترو نشان مي دهد كه 
برخي از ايستگاه ها خلوت بوده، اما در ايستگاه هاي 
تقاطعي كه مس��افران يك قطار تخليه و وارد خط 
ديگري مي شوند، ازدحام و شلوغي قابل پيش بيني 
و اجتناب ناپذير است، بنابراين چاره اي جز رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از جمله زدن ماسك توسط 
مس��افران نداريم.مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اش��اره به اينكه سرفاصله 
حركت قطارها در خط دو، 3 دقيقه و خطوط يك 
و چهار مترو 3،5 دقيقه است گفت: تمامي پرسنل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از ابتداي 
ش��يوع ويروش كرونا تاكنون همانند كادر درمان 
مشغول خدمات رساني به شهروندان هستند. وي 
تصريح كرد: متروي تهران از س��اعت 5:30 صبح 
كار خود را آغاز و بر اساس آخرين مصوبه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا تا ساعت 22 خدمات رساني مي كند.

مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه گفت: متروي تهران ستون فقرات حمل و نقل 
عمومي است و سفر كردن براي تمامي شهروندان 
با اين وسيله حمل ونقل پاك، ايمن و سريع آسان تر 
شده، اما در اين روزها با توجه به شيوع ويروس كرونا 
مسافران بايد زمان سفر خود را مديريت كنند و با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي وارد شبكه حمل و 
نقل ريلي درون شهري شوند. وي با اشاره به اينكه 
در ايستگاه صادقيه به دليل اينكه قطارهاي خط 
كرج با ظرفيت بيشتري به ايستگاه تهران )صادقيه( 
مي رسند افزود: در ساعات پيك با ورود يك قطار، 
موجب مي شود قطارهاي درون شهري به خصوص 
در ايستگاه هاي تقاطعي با ازدحام بيشتري روبرو 
شوند. از مسافران مي خواهيم صبور باشند و از قطار 
بعدي استفاده كنند.مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران، خاطرنشان كرد: برخي ايستگاه ها 
مانند ايستگاه امام خميني)ره(، تهران )صادقيه(، 
دروازه دولت و ديگر ايستگاه هاي تقاطعي نسبت به 

ساير ايستگاه هاي ديگر شلوغ تر است.



تغييرات بزرگي ناشي از پيشرفت هاي تكنولوژيكي ايجاد 
شده است كه انس��ان ها بايد از آنها آگاه باشند و خود را با 
آن سازگار كنند. مزيت رقابتي انسان نسبت به ربات ها و 
هوش مصنوعي نه بر اساس توانايي فيزيكي بلكه براساس 
توانايي هاي فكري و توانايي تفسير مسائل كاري از منظر 
احساسي اس��ت. توس��عه چنين مهارت هايي از طريق 
آموزش يا تجربه و توانايي ذهني طبيعي آموخته مي شود. 
از اين موضوع مي توان اس��تنباط كرد كه آموزش بايد به 
روش هايي براي پرورش استعدادهايي تبديل شود كه فقط 
انس��ان ها در اين برهه از زمان مي توانند انجام داده و براي 
اقتصاد سودآوري داشته باشند، از جمله خالقيت ، مهارتهاي 
ارتباطي پيچيده ، هوش هيجاني و غيره. اگرچه انسان در 
آينده نزديك به دليل توانايي جسمي در انجام كارهايي كه 
بسياري از ربات ها به سختي مي توانند آن را انجام دهند، 
ارزشمند خواهد بود، اما س��يلي از نيروي كار آواره اي كه 
توس��ط ربات ها و هوش مصنوعي مشاغلشان را از دست 
خواهند داد نيز به وجود خواهد آمد. نيروي كار انساني عمدتا 
توسط ماشين هايي جايگزين شده كه مصرف كنندگان 
مي توانند آن را درك كنند و اي��ن روند براي دهه ها ادامه 
داشته است. براي مثال ، بسياري از مردم خاطره اي از مراجعه 
به بانك در س��اعات فعاليت بانك براي برداشت وجه نقد 
دارند. اكنون ، مصرف كنندگان مرتباً براي برداشت وجه نقد 
از حساب هاي بانكي شان به ماشين آالت مراجعه مي كنند 
و انجام معامالت تا حد زيادي مكانيزه شده است. در حالي 
كه كارهاي زيادي در صنعت خدمات هنوز بر اساس نيروي 
انساني است ، فرآيند توليد اما بسيار خودكار و ماشيني شده 
است. در حالي كه هنوز هم ممكن است براي انجام بسياري 
از عمليات تجاري به انسان نياز باشد، نيروي انساني كمترين 
اهميت را نس��بت به هر زماني در تاريخ بشر داشته است. 
 طبق اعالم مركز ملي فضاي مجازي، پيشرفت هاي اخير 
در زمينه رباتيك ، هوش مصنوعي و اتوماسيون  فناوري ها 
)يا به اختصار RAIA( به شركت هاي بخش هاي مختلف 
اقتصاد اجازه داده اند تا RAIA را براي رسيدن به هزينه هاي 
كمتر، زمان توليد سريع تر، تأمين كيفيت ثابت محصوالت ، 
مديريت عمليات زنجيره تأمين و غيره به خدمت بگيرند. 
در حالي كه در ابتدا اين توليد بود كه از ربات هاي صنعتي 
استفاده مي كرد، در حال حاضر ساير بخش هاي ديگر اقتصاد 
و جامعه به شدت از  فناوري هاي RAIA استفاده مي كنند: 
از مديريت زنجيره تامين ، كشاورزي ، وسايل نقليه خودكار، 
جنگ افزار، سفر و گردشگري، آموزش ، روزنامه نگاري ، ارايه 
خدمات حقوقي ، تجارت در بازارهاي مالي  و اجراي عمليات 
پزشكي. شركت هاي بزرگ و كوچك از چت بات ها براي 
برقراري ارتباط و حفظ روابط خود با مش��تريان استفاده 
مي كنند. ربات هاي اجتماعي بطور فعاالنه وارد زندگي ما 
 RAIA شده اند. اين مثال ها در هم آميختن  فناوري هاي
در ساختار جامعه را نشان مي دهد، كه منجر به تحوالت 
عظيمي در ش��يوه زندگي ، كار و تجارت انسان مي شود. 
حتي برخي از نويسندگان اظهار مي كنند كه اقتصاددانان 
و بازاريابان بايد تعريف خود را از »مصرف كننده « گسترش 
دهند تا ربات ها را نيز در دسته مصرف كنندگان بگنجانند. 
انتظار مي رود پيشرفت در فناوري هاي RAIA در آينده 
تسريع ش��ود و برخي از محققان اين احتمال را مي دهند 
كه هوش مصنوع��ي در يك برهه از هوش انس��ان فراتر 
رود، زماني كه معمواًل به عنوان »تكينگي تكنولوژيك « 
ياد مي شود. پيش��رفت هاي فناوري در RAIA ، صنعت و 
اينترنت اشيا نقش نيروي انساني را به عنوان عامل توليد 
به چالش مي كش��ند تا جايي كه كل يا غالب سهم كارگر 
 RAIA انساني در بخش كاالها و خدمات توسط فناوري
جايگزين مي شود. به چنين سيستم اقتصادي »اقتصاد 

ربات )robonomics(« گفته مي شود.

    نظرات كارشناسي درباره اقتصاد مبتني بر 
ربات هاي خودكار

نظرات كارشناس��ان در مورد اقتص��اد و جامعه مبتني بر 
ربات هاي خودكار متفاوت است. يك گروه از محققان به 
صراحت ترسشان از فناوري هاي هوش مصنوعي را ابراز 
مي كنند، هوش مصنوعي خ��ودآگاه را  »آخرين اختراع 
انسان « مي دانند و سناريوهايي آخرالزماني شبيه فيلم هاي 
ترميناتور را براي گونه هاي انس��اني ترسيم مي كنند. از 
سمت ديگر، گروهي از كارشناسان بيش از حد خوش بين 

هستند و فناوري را آخرين راه حل آرمان شهرانه براي همه 
مشكالت بشر، از جمله از طريق ادغام بين انسان و ماشين 
تصور مي كنند. ب��ا اين حال ، اكثر نويس��ندگان رويكرد 
عمل گرايانه تري را در پي��ش مي گيرند و فرصت هايي را 
مي بينند كه هوش مصنوعي و اقتصادشناسي به عنوان 
يك سيستم اقتصادي فراهم مي كند، مانند اميد به زندگي 
طوالني تر، بهبود سالمت و كيفيت زندگي ، داشتن زمان 
بيش��تر براي فعاليت هايي كه مردم براي آنها ارزش قائل 
هستند، فقط چند مورد از اين فرصت هاست، اگرچه فراواني 
بيش از حد كاالها و خدماتي كه كارشناسان فناوري وعده 
مي دهند، ممكن اس��ت به نفع همه س��هامداران نباشد. 
در اين حوزه ، آينده كار بش��ر و تأثيرات ديجيتال سازي و 
اتوماسيون در بازار كار مورد توجه بسياري از محققان قرار 
گرفته اس��ت. درحقيقت ، در يك تحقيق كه اخيراً مورد 
استناد قرار گرفته ، ارزيابي كردند كه ۴۷ درصد از مشاغل 
اياالت متحده در حال حاضر مس��تعد جايگزين ش��دن 
با رايانه هس��تند. اين موضوع، نگراني هاي موجهي براي 
محققان ، سياستمداران و نمايندگان صنعت پديد مي آورد 
كه مردم ، شركت ها، اقتصاد، دولت ها و بطور كلي جوامع 
با واقعيت هاي جديدي كه در ح��وزه فناوري ، اقتصادي ، 
اجتماعي و سياسي ايجاد مي شود، چگونه انطباق مي يابند. 
اين مطالعه با توضيح تأثيرات فناوري هاي RAIA بر بازار 
كار و ماهيت كار مي پردازد و مواردي مانند معضل اشتغال، 
نياز انسان به داشتن كار مولد و قابليت صنعت مدرن براي 
بهره وري را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين به موضوع 
احتماالت نابودي صنايع توسط انسان مي پردازد، چرا كه 

بخش عظيمي از انسان ها از جايگزيني با ربات مي ترسند.

    اقتصاد رباتيك و هوش مصنوعي
اولين عنصري كه بايد بررسي شود اين مساله است كه چرا 
ما از  فناوري هاي RAIA استفاده مي كنيم. دليل واضح اين 
امر، همپوشاني بين توانايي هاي تكنولوژيكي موجود و نياز 
به كارايي باالتر و توليد مقرون به صرفه است. با پيشرفت 
سريع در زمينه رباتيك و هوش مصنوعي ، تاكيد بر نيروي 
انساني به عنوان يك عامل ضروري كمتر شد، و هنگامي كه 
از ربات ها براي توليد ربات ها استفاده شود، اين روند شدت 
نيز خواهد گرفت. به كارگيري گسترده از اقتصاد رباتيك به 
يك فضاي اقتصادي و اجتماعي جديد منجر مي شود كه 
در آن برندگان و بازندگاني وجود خواهند داشت. با توجه به 
توانايي  فناوري براي جايگزيني نيروي انساني با فناوري هايي 
كه مرتب پيشرفته تر خواهند شد، آن دسته از انسان ها كه 
نيروي كار بازويشان را به فروش مي گذارند به راحتي و بسيار 
ارزان با فناوري هاي جديد جايگزين مي شوند. اين دنياي 
جديدي خواهد بود كه در آن بيشتر نيروي كار براي توليد 
كاالها و خدمات توسط ماشين آالت ايجاد مي شود، به اين 

معني كه انس��ان از روند توليد بطور فزاينده اي به حاشيه 
رانده مي ش��ود، اگرچه اين س��وال ماندگار وجود دارد كه 
آيا ربات ها به صورت مكملي براي نيروي انساني استفاده 
مي شوند، يا بطور كامل جايگزين نيروي انساني خواهند 
شد. از سوي ديگر، دستگاه ها، برخالف انسان ، آنچنان به 
كاالها و خدمات نياز ندارند. اين بدان معناست كه اقتصاد 
ممكن است در آينده متضرر شود، زيرا ماشين آالت آنگونه 

كه انسان مصرف كننده است، مصرف  نمي كنند.

   تأثيرات RAIA   بر بازار كار
در آينده نزديك مي توان تأثيرات عمده اي را كه تقريباً قابل 
پيش بيني است مشاهده كرد، مثاًل اتوماسيون حمل ونقل 
با كاميون ها و اتومبيل هاي خودران. هر كش��ور بر اساس 
سطح فعلي توسعه و عوامل اجتماعي يا تكنولوژيكي ، به 
طرق مختلف از اين فرآيند تأثير خواهد گرفت. به هر حال ، 
قانون بايد تغيير عمده اي داش��ته باشد و عناصر قانوني يا 
سياسي نيز با اين تغيير همراه شوند. اگرچه مشاغل زيادي 
از دس��ت خواهند رفت، مشاغل جديدي نيز ايجاد شده و 
همچنين چهره ساير مشاغل نيز ممكن است تغيير كند. 
بسياري از مش��اغلي كه اكنون در بازار وجود دارد تغيير 
فراواني خواهند كرد و بسياري از مشاغل از نظر وظايف، در 
آينده نياز به مهارت كمتري خواهند داشت، برخي نياز به 
مهارت هاي جديدي خواهند داشت و برخي ديگر نياز به 
مهارت بيش��تري خواهند داشت. تأثير عمده ديگري كه 
رخ خواهد داد، كيفيت مشاغل باقي مانده است. انسان ها 
احتمااًل برخي از كارهايي را كه ربات ها و كامپيوترها هنوز 
قادر به انجام آنها نيستند ادامه خواهند داد. از آنجا كه كار 
انسان بطور فزاينده اي به سمت كارهاي فيزيكي خاص يا 
كارهاي ذهني كشيده مي شود كه در آن هنوز هم مي تواند 
عملكرد بهتري نسبت به ماشين آالت داشته باشد. اختالف 
طبقاتي افزايش خواهد يافت ، همانطور كه تقريبًا در همه 
كشورهاي توس��عه يافته در دهه هاي اخير مشاهده شده 
است، از آنجا كه نيروي كار بيشتر متشكل از كارگران ماهر 
دانش بنيان خواهد بود و كارگران كم مهارت شغلشان را از 
دست خواهند داد. كساني كه مهارت كمتري دارند، دايماً با 
ربات ها و هوش مصنوعي كه ارزش كار را تضعيف مي كند، به 

رقابت مي پردازند و درآمدها كاهش خواهد يافت.

    وضعيت تخصص هايي 
كه جايگزيني آنها با ربات  دشوار است

برخي از تخصص ها كه جايگزيني آنها با ربات ها يا هوش 
مصنوعي دشوار است همچنان به كار خود ادامه مي دهند، 
اما همچنان فشار روي چنين مشاغلي نيز وجود خواهد 
داشت . كس��اني كه مهارت بااليي دارند يا با دانششان كار 
مي كنند، نيز نبايد احس��اس امنيت زي��ادي كنند، زيرا 

تغييرات راديكال هميشه در  فناوري وجود دارد كه مي تواند 
كار آنها را تهديد كند. براي مثال ، اس��اتيد دانشگاه اكنون 
بسياري از دوره هاي درس��ي را آنالين تدريس مي كنند. 
چنين دوره هايي عموماً براي دانش آموزان راحتي به همراه 
دارد، اما براي معلمان خطرات زيادي دارد، زيرا هم اكنون نيز 
بسياري از دروس ممكن است به امتحاناتي متكي باشند كه 
چندگزينه اي هستند و با فناوري رايانه اي ساده درجه بندي 
مي شوند ولي ممكن است زمان زيادي نياز نباشد كه رايانه ها 
بتوانند مقاله هاي دانش آموزان و دانشجويان را نيز نمره دهي 
كرده و به صورت هوشمند به آنها بازخورد نشان دهند. انتظار 
مي رود كه انسان ها بطور فزاينده اي از توليد كاال و خدمات 
حذف شوند. نيروي انساني يكي از عوامل توليد باقي خواهد 
ماند اما به تدريج اهميت كليدي خود را به عنوان جز اصلي 
فرآيند توليد از دست مي دهد. خصوصياتي كه كارگر انساني 
دارد و همچنان به عنوان يكي از عوامل توليد مي تواند ارايه 
دهد، توانايي ايجاد، تفسير و همكاري با ديگران خواهد بود. 
همچنين انسان در آينده نزديك به دليل توانايي جسمي در 
انجام كارهايي كه بسياري از ربات ها به سختي مي توانند آن 
را انجام دهند )مانند باز كردن درها، راه رفتن و ساير كارهاي 
فيزيكي( ارزشمند خواهد بود، اما سيلي از نيروي كار آواره اي 
كه توسط ربات ها و هوش مصنوعي مشاغلشان را از دست 

خواهند داد نيز به وجود خواهد آمد.

  آموزش مهارت هايي كه مختص انسان هاست
كس��اني كه مهارت الزم براي رقاب��ت در اقتصاد جديد را 
ندارند، با ديگر انسان ها رقابت مي كنند. مهارت هايي كه 
مختص انسان هاست ، بايد به بسياري از كارگران تعليم داده 
شود تا همچنان بتوانند فعاليت كنند. حل مساله ، هوش 
هيجاني ، ارتباطات بين فردي و ساير مهارت هايي كه بشر 
مي تواند به خوبي از عهده آنها برآيد در صورتي كه مهارت 
كافي در انجام اين كار را داشته باشد، بشر را قادر مي سازد 
تا در اقتصاد جديد فعال باقي بماند. موسسات سنتي كه 
انسان ها را آموزش مي دهند بايد با نيازهاي اقتصاد جديد 
و خواسته هاي كارگران سازگار شوند. سيستم سياسي و 
حقوقي نيز بايد اقتصاد جديد را در نظر بگيرد. در نتيجه ، 
انسانها وارد عصر جديدي مي شوند، عصر بازتوليد مكانيكي 
كه شبيه به چيزي كه پيش از اين تصور مي شد نخواهد بود. 
اگرچه انسان ممكن است به عنوان يك عامل توليد باقي 
بماند، اما ممكن است از نظر فيزيكي بسيار كم اهميت و از 
نظر نيازهاي فكري از اهميت بيشتري برخوردار باشد. به هر 
حال ، نقش انسان متفاوت خواهد بود. در نتيجه ، بسياري از 
نهادهايي كه بخشي از اقتصاد هستند، مانند دولت و آموزش 
و پرورش ، بايد تغيير كنند تا با نيازهاي جامعه اي كه داراي 
پايگاه توليدي هستند كه به طور فزاينده اي خودكار خواهد 

بود، مرتبط و سازگار باشند.
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 برقراري شبكه ارتباطي كشور 
با وجود بارش باران

تغييرات جوي در برخي موارد باعث از كار افتادن 
سايت هاي ارتباطي مي شود. اما به گفته مجري 
توسعه ارتباطات روس��تايي وزارت ارتباطات، با 
برنامه ريزي هاي قبلي اكنون مش��كلي در شبكه 
ارتباطي كش��ور وجود ندارد. مهرداد ترابيان در 
گفت وگو با ايرنا درباره مشكالت شبكه ارتباطي 
كشور كه به واسطه بارش باران ايجاد شده است، 
گفت: بارش هاي باران در كش��ور تقريبا شبكه ما 
را دچار مش��كل نكرده است. مانيتورينگ شبكه 
نشان مي دهد ارتباط در تمام كشور متصل است 
به جز منطقه اي در استان خوزستان. بر اثر بارش 
مداوم باران، قس��متي از شهرستان »انديكا« در 
استان خوزستان دچار رانش ش��ده و اين رانش 
يك فيبر نوري را قطع كرده اس��ت. افراد در حال 
تالش براي تعمير اين فيبر نوري هستند. بارندگي 
باعث بارش باران در انديكا شده و فيبر نوري را قطع 
كرده است. وي درباره مشكالتي كه تغييرات جوي 
براي شبكه ارتباطي كشور به وجود مي آورد، گفت: 
معموال زمان بارش برف و باران مشكل اصلي كه 
براي سايت هاي ما رخ مي دهد، قطعي برق است 
كه اگر بيشتر از چهار ساعت طول بكشد، باطري  
سايت ها تمام و ارتباط قطع مي شود. ترابيان اشاره 
كرد: براي رفع اين مشكل، مدتي است وزارت نيرو 
قطعي هاي ب��رق را به ما اطالع مي دهد و ما با اين 
آگاهي، س��عي مي كنيم از قبل براي برق رساني 
به سايت موردنظر اقدام كنيم. اما هميشه مساله 
قطعي از پيش اعالم شده نيس��ت، گاهي اوقات 

قطعي ها اتفاقي و به داليل طبيعي است.
 ترابيان در اين باره گفت: قطعي هاي اتفاقي اگر در 
محل سايت هاي مهم كه چند سايت ديگر از آن 
سرويس مي گيرند باشد، براي آن ديزل مي بريم تا 
برق مورد نظر را تامين كند. مجري طرح ارتباطات 
روس��تايي وزارت ارتباطات افزود: معموال در هر 
ش��هر چندين ديزل داريم ك��ه در مواقع بحراني 
ارتباطات ش��بكه را متصل نگه دارند. ديزل ها از 
قبل  در شهرهاي مختلف مستقر هستند و نيازي 
نيست كه در اين شرايط جوي ديزل ها را از جاده 
عبور بدهيم. البته گاه��ي اوقات مانند زماني كه 
در اس��تان گيالن برف باريد، با وجود اينكه بيش 
از ۱۰ ديزل در آن جا داش��تيم اما چون مشكل را 
۵۰ ديزل حل مي كرد مجبور شديم از شهرهاي 
مجاور ديزل بفرستيم و وضعيت بد جاده ها كمي 

مشكل ايجاد كرد.

پايش ماهواره اي ۱۳ درياچه و 
تاالب اصلي كشور

پايش ماهواره اي ۱۳ درياچه و تاالب اصلي كش��ور 
از كاهش مس��احت آب��ي بي��ش از ۶ درياچه در ۴ 
استان در يكس��ال اخير حكايت دارد كه بيشترين 
كاهش س��طح، مربوط به تاالب چغاخور در استان 
چهارمحال و بختياري اس��ت. مصطفي منصورپور 
مديركل سنجش از دور س��ازمان فضايي ايران در 
گفت وگو با مهر، آخرين وضعيت پايش درياچه هاي 
اصلي كشور بر مبناي داده هاي ماهواره اي را تشريح 
ك��رد و گفت: درياچه ه��ا و تاالب ه��اي طبيعي از 
مهم ترين زيست بوم ها روي كره زمين هستند كه 
نقش پر اهميتي در بقاي گونه هاي مختلف گياهي 
و جانوري ايفا مي كنند. با توجه به اين موضوع اداره 
كل سنجش از دور سازمان فضايي ايران به صورت 
دوره اي و منظ��م برخي از تاالب ه��ا و درياچه هاي 
مهم كشو را مورد پايش قرار مي دهد. وي افزود: اين 
پايش ماهواره اي كه مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۹ 
از ۱۳ درياچه و تاالب س��طح كشور مي شود شامل 
تاالب هاي آالگل، آجي گل، آلماگل و گميشان در 
استان گلستان، تاالب چغاخور در استان چهارمحال 
و بختياري، درياچه هاي پريش��ان، ارژن، طشك، 
بختگان و مهارلو در استان فارس، تاالب غوري گل 
در آذربايجان ش��رق، درياچه اروميه در استان هاي 
آذربايجان ش��رقي و غربي و هامون هاي سيستان 
)پوزك، صابري و هيرمند( در اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان اس��ت. منصورپور گفت: براين اساس 
پايش ها نشان مي دهد كه درياچه ها و تاالب هايي 
همچون تاالب آج��ي گل و آلماگل در گلس��تان، 
چغاخور در چهار محال و بختياري، طشك و مهارلو 
در استان فارس و درياچه اروميه در مهر ۹۹ نسبت 
به زمان مش��ابه در مهر ۹۸، كاهش مساحت سطح 
آب داش��ته اند. همچنين برخي از تاالب ها به دليل 
توقف بارندگي ها از اواخر بهار و تابستان سال جاري 
بطور كامل خشك شدند. مديركل سنجش از دور 
سازمان فضايي ايران اضافه كرد: پايش ماهواره اي 
اين تاالب ها در مهر ماه سال جاري نشان مي دهد، 
بيشترين كاهش سطح آب، مربوط به تاالب چغاخور 
در اس��تان چهار محال و بختياري است. وي افزود: 
همچنين با توج��ه به پايش ماهواره اي س��ه ماهه 
اخي��ر، در مهر م��اه تاالب بخت��گان و درياچه هاي 
پريشان و ارژن در استان فارس، كاماًل خشك شده و 
تاالب هاي آجي گل و آلماگل در استان گلستان رو 
به خشكي مي روند. برخالف درياچه هاي فوق سطح 
آب درياچه هاي آالگل و گميشان )استان گلستان( و 
درياچه غوري گل در استان آذربايجان شرقي در مهر 
ماه ۹۹، نسبت به مهر سال ۹۸، افزايش يافته است. 
منصورپور تاكيد كرد: بطور كل پايش ماهواره اي از 
تاالب ها و درياچه هاي كشور حاكي از آن است كه 
برخي تاالب ها و درياچه در مهر سال ۱۳۹۹ كامل 
خشك شده است. برمبناي تغييرات سطح آب ۱۲ 
تاالب و درياچه، درياچه پريشان، ارژن، بختگان در 
استان فارس، خشك شده اند. همچنين درياچه ها 
و تاالب هايي همچون تاالب آجي گل و آلماگل در 
گلستان، چغاخور در چهار محال و بختياري، طشك 
و مهارلو در استان فارس كاهش سطح آب را نشان 

داده و درحال خشك شدن هستند.

روز و روزگاري توسعه
بزرگ ترين اساتيد علوم آماري يا آماردان هاي بزرگ 
جهان هم اغلب از كشور هندوستان هستند. با استفاده 
از اين نظامات آماري شفاف است كه هند توانسته در يك 
حركت تدريجي و مستمر خود را به كرانه هالي توسعه 
برساند. كشوري كه بيش از ۱ميليارد نفر جمعيت دارد، 
اما توانسته در بسياري از حوزه هاي راهبردي اقتصادي 
به نيازهاي مردمش پاسخ دهد، بدون اينكه مشكالت 
سياسي و ارتباطي با ساير كشورهاي جهان داشته باشد. 
اما در كشور ما اين عدم شفافيت ها جداي از مجموعه 
مشكالتي كه ايجاد مي كند، باعث كاهش اعتماد مردم 
به نظام سياسي مي شود. بر اين اساس است كه گاهي 
احساس مي شود، اظهارنظرهاي مسووالن اجرايي نه 
تنها به كاهش التهاب��ات كمك نمي كند؛ بلكه گاهي 
صحبتهاي مديران اقتصادي باعث آش��فته تر شدن 
وضعيت مي ش��ود. معتقدم كه اولي��ن گام براي آغاز 
اصالحات اقتصادي گسترش شفافيت و بهبود نظامات 
آماري كشور است. در حال حاضر براي بودجه ۱۴۰۰ 
هم سرنوشتي بهتر از ساير بودجه ها پيش بيني نمي شود. 
دولت اعالم كرده قرار است ۲۵درصد حقوق ها را افزايش 
مي دهد، هيچ كارشناس و تحليلگري وجود ندارد كه 
از دولت بپرسد با اين ميزان كسري بودجه چگونه قرار 
است اين ۲۵ درصد را افزايش دهد. آيا باز هم قرار است 
بودجه سال۱۴۰۰را دچار كسري بودجه هاي عميق تري 
كنند؟ اين در حالي اس��ت كه بخ��ش قابل توجهي از 
مشكالت امروز اقتصادي و معيشتي كشور برآمده از 
كسري بودجه باالي دولت است كه باعث توسعه پايه 
پولي و تورم افسارگس��يخته بيشتر شده است. بر اين 
اس��اس معتقدم اولين قدم و پيش نياز هر نوع اصالح 
اقتصادي، ايجاد نظام آماري شفاف بدون چشم پوشي 
يا مصلحت سنجي هاي غيرضروري است. بدون ايجاد 
اين بستر آماري، هرگونه برنامه ريزي و بودجه ريزي در 
كشور به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد. به نظرم وقت آن 
رسيده است كه اقتصاد ايران از پس پرده هاي غبارآلود 

خارج شود و در ويترين شفافيت هاي آماري بنشيند. 

تئوري سيب زميني داغ
اين ثبات نس��بي در قيمت ارز باعث شد تا ريسك 
افزايش قيمت در ساير كاالها نيز كاهش پيدا كند. 
اين كاهش ريس��ك منجر به ايجاد ثبت نسبي در 
برخي اقالم سرمايه اي مثل سكه، خودرو، مسكن و...

به وجود آيد. بررسي هاي تحليلي نشان مي دهد كه در 
شرايطي كه مردم قبال پول هاي داغ خود را بر اساس 
تئوري سيب زميني داغ )تبديل دارايي نقدي به اقالم 
سرمايه اي( به سرعت تبديل به دارايي هاي سرمايه اي 
مي كردند، بعد از كاهش انتظارات تورمي اش��تياق 
بيشتري براي استفاده از ريال براي سرمايه گذاري و 
فعاليت هاي اقتصادي بهره ببرند. اين سرمايه گذاري 
يا در صندوق هاي سرمايه گذاري انجام مي گيرد و يا 
اينكه به صورت سپرده گذاري راهي ساختارهاي بانكي 
مي شود. از سوي ديگر بخش ديگري از اين منابع نيز 
كه به دليل افزايش ثبات ارزي ايجاد شده، به سمت 
بازار سرمايه و بورس كشور سوق داده مي شوند. بازار 
س��رمايه هم متاثر از اين ثبات نسبي مي تواند بهره 
خود را ببرد. بعد از چشم انداز روشني كه در خصوص 
بهبود روابط با ساير كشورها ايجاد شده، بخش واقعي 
اقتصاد كه توليد مهم ترين ركن آن است نيز رشد خود 
را خواهد داشت. بعد از رشد بخش واقعي اقتصاد بر 
اساس انتظارات عمومي جامعه، عامل محركه بخش 
واقعي اقتصاد تحت عنوان شركت هاي سهامي مورد 
اقبال بيشتر قرار خواهند گرفت و بخشي از نقدينگي 
سرگردان نيز به سمت بازار س��رمايه خواهد رفت. 
بنابراين بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني 
منجر به اين ش��ده كه اتمسفر سرمايه گذاري براي 
عمومي مردم تغيير كند. بر اساس آمارهاي مستند 
تقاضاي سرمايه گذاري در بازار ارز، خودرو، سكه و ساير 
بازارهاي سوداگرانه كاهش پيدا كرده و نقدينگي در 
حال خروج از اين بازارها است، ضمن اينكه تقاضا براي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه به شدت افزايش پيدا 
كرده است. همچنين افزايش تقاضاي عمومي براي 
سپرده گذاري بانك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت افزايش پيدا كرده است. اعداد و ارقامي كه 
تا حد زيادي چشم انداز آتي بازارها را نمايان مي كند.

توقف راهبردهاي ضد توليدي
وقتي گفته مي شود به صورت عملي بايد از توليد حمايت 
شود يعني اينكه رويكردهاي كلي، برنامه ريزي هاي 
اقتص��ادي، نظامات بودجه ري��زي و...بايد به گونه اي 
ساماندهي شود كه توليد در آن يك اولويت باشد. اين 
در حالي است كه برخي مسووالن در اظهاراتشان مدام 
از ضرورت حمايت از توليد داخلي سخن مي گويند اما 
در روند تصميم سازي هايشان به گونه اي عمل مي كنند 
كه تناسبي با بحث هاي حمايتي از توليد ندارد. مجلس 
همان گونه كه همواره اعالم كرده، مساله معيشت مردم 
را به عنوان يك اولويت پيگيري مي كند، موضوع واردات 
گسترده لوازم خانگي خارجي و موضوعاتي نظير آن را 
با استفاده از ابزارهاي نظارتي اش بررسي خواهد كرد تا 
مشخص شود كه اوال اين حجم در لوازم خانگي در اين 
شرايط حساس به چه دليل وارد كشور شده و مهم تر از 
آن منشأ تخصيص ارز اين محموله از كدام نوع ارز تامين 
شده است. ضمن اينكه مجلس آماده است تا در جريان 
همكاري با وزارت صمت يا ساير دستگاه هاي اجرايي 
بس��تر الزم براي جلوگيري از وق��وع چنين حوادثي 
را دنبال كند. در ش��رايطي كه كارشناسان اقتصادي 
معتقدند بايد جهت گيري سرمايه گذاري هاي عمومي 
كشور را از حوزه هاي سوداگرانه به سمت فعاليت هاي 
مولد اقتصادي تغيير دهيم، بايد مجموعه ظرفيت هاي 
كشور در مسير رشد توليد و فعاليت هاي مولد اقتصادي 
به كار گرفته ش��وند. اين راهكاري است كه به بهبود 
شاخص هاي معيشتي و كسب و كار مردم نيز كمك 
مي كند و آنها را براي پش��ت سر گذاشتن مشكالت 

ياري مي كند.

حركت به سمت كارهاي فيزيكي خاص يا كارهاي ذهني كه همچنان عملكرد بهتري نسبت به ماشين آالت دارد

رباتهاچهبرسرمشاغلميآورند؟

يك ميلياردنفر در جهان هويت قانوني ندارند
بانك جهاني در گزارش��ي اعالم كرده است كه كمتر 
از يك ميليارد نفر از جمعيت جهان هيچ گونه هويت 
قانون��ي ندارن��د و نمي توانند ثابت كنند چه كس��ي 
هستند از همين رو قادر به دسترسي به حياتي ترين 
ملزومات زندگي از جمله خدمات بهداشتي نيستند، 
حال استارت آپ AID: Tech راهكاري پياده سازي 
كرده كه از طريق آن مي توان هويت افراد را بر بس��تر 
بالك چين ثبت كرد. به گزارش پيوس��ت، تضمين 
هويت قانوني از جمله ثبت تاري��خ تولد همه افراد تا 
 )SDG( س��ال ۲۰۳۰ يكي از اهداف توس��عه مداوم
سازمان ملل متحد است. اين سازمان بانك جهاني را 
ترغيب كرد تا در سال ۲۰۱۴ سيستم شناسايي براي 
توس��عه )ID۴D( را راه اندازي كند. داده هاي جديد 
اين بانك نشان مي دهد كه بيشتر از ۹۸۷ ميليون نفر 
در جهان هيچ هويت قانوني ندارند كه نسبت به ۱.۵ 
ميليارد نفر در سال ۲۰۱۶ كاهش قابل توجهي يافته 
است. اكثر اين افراد در كشور هاي كم درآمدي زندگي 
مي كنند. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد، 
در كشورهايي با درآمد كم تقريبا ۴۵ درصد از زنان و 
۲۸ درصد از مردان اين كشور ها هويت قانوني ندارند. 
اين وضعيت براي تقريبا ۸۰ ميليون نفري كه به دليل 
جنگ يا محاكمه در سال گذشته مجبور به ترك ميهن 

خود ش��دند از اين نيز بدتر اس��ت. چرا كه در چنين  
شرايطي مستندات هويتي معموال مفقود مي شوند 
اما با اين وجود براي تاييد يك درخواست پناهندگي 
تاييد هويت اهميت بااليي مي يابد. در اصل يك هويت 
قانوني تنها به افتتاح حساب بانكي محدود نمي شود؛ 
دسترسي به خدمات درمان و حق راي دادن و درنهايت 
اثبات زنده بودن نيز به اين مساله بستگي دارد. حال 
جوزف تامپسون كارآفرين حوزه تكنولوژي با ايجاد 
استارت آپ AID: Tech راه حلي براي اين موضوع 
ارايه كرده است. آنان با ارايه يك اپليكيشن ديجيتال 
شرايطي را فراهم كرده اند تا به مردم اجازه دهد بدون 
مستندات رسمي يك هويت قانوني فردي ايجاد كنند.

     راه حلي با گوشي هوشمند
اپليكيش��ن پامپس��ون براي نگهداري از دستكاري 
و مداخل��ه در هوي��ت ديجيتال كارب��ر از تكنولوژي 
بالك چين بهره برده اس��ت و اين هوي��ت را تنها در 
اختيار دارند ID قرار مي ده��د. راه حلي ديجيتال از 
اين مساله منشأ مي گيرد كه بسياري در اقتصاد هاي 
در حال توسعه با استفاده از گوشي هاي هوشمند امور 
مالي خود را مديري��ت مي كنند. مطالعه اي روي ۱۵ 
كشور در حال توسعه نشان داد كه ۶۰۰ ميليون نفر از 

دارندگان گوشي هوشمند از حساب بانكي برخوردار 
نيستند. بسياري از اين افراد از اپليكيشن  هاي پرداخت 
ديجيتالي براي مديريت پول خود استفاده مي كنند و از 
اين تراكنش ها مي توان براي تاييد هويت آنها به صورت 

ديجيتالي نيز استفاده كرد. 

     شفافيت بيشتر براي خيريه ها
تامپس��ون زماني خودش با اين مس��اله دست و پنجه 
نرم ك��رد كه در يك مارات��ن ۶ روزه در صحراي آفريقا 
ش��ركت كرد. او ۱۲۲ هزار دالر براي خيريه پول جمع 
كرد اما وقتي كه از خيريه خواست تا نحوه مصرف اين 
پول را به او توضيح دهند نهاد خيريه پاسخي ارايه نكرد، 
زيرا اين خيريه ام��كان دنبال كردن هر پول اهدايي به 
صورت جداگانه را نداشته است. او مي گويد: »من فعال 
حقوق بشر يا چيزي شبيه به اين نيستم، اما فكر كردم 
كه راه بهتري براي شفافيت و دنبال كردن پول وجود 
دارد«. درنتيجه تامپسون و تيمش »موتور شفافيت« 
را ساختند كه به خيريه ها اجازه مي دهد پولي كه براي 
پروژه ها ارسال مي كنند را دنبال كنند. با ديجيتال كردن 
تراكنش ها مراكز خيريه نه تنها رسيدن پول به دست 
نيازمندان را مشاهده مي كنند بلكه استفاده از بالك چين 

باعث شده تا امنيت سيستم نيز افزايش پيدا كند.

    اولين نوزاد بالك چين
در اين دوره تامپسون متوجه رفع مساله هويت قانوني 
ش��د. يكي از موضوعاتي كه او با آن مواجه مي شد ثبت 
تاريخ تولد يك كودك است. از آنجايي كه طبق قانوني در 
برخي كشور ها، براي ثبت تاريخ تولد فرزند نيازبه كارت 
شناسايي پدر است، زناني كه كارت شناسايي ندارند با 
مشكالت زيادي مواجه خواهند شد. تامپسون مي گويد: 
»ما پروژه هايي در تانزانيا داريم كه اولين نوزاد جهان روي 
بالك چين متولد شده است. مادري كه كودك را به دنيا 
آورد مالك داده هاي مربوط به فرزند است. درنتيجه او در 
حال ساخت يك نمايه اعتباربخشي به داده ها است. او 
از اين طريق مي توانست اقدام به دريافت داروي مناسب 
براي كودك خود كند.« اس��تارت آپ AID: Tech به 
تازگي پروژه اي را آغاز كرده اس��ت كه به ۲ ميليون نفر 
در اين زمينه كم��ك خواهد كرد. همچنين در اوگاندا، 
نيجريه و جنوب شرقي آس��يا نيز روي فراگيري مالي 
فعاليت مي كند. حاال اين استارت آپ توجه خود را متوجه 
كمك به دسترسي ۴۰ ميليون اروپايي به خدمات مالي 
كرده است. سال گذش��ته تامپسون و AID: Tech به 
دليل تاثير ن��وآوري روي مبارزه با فس��اد و كارآفريني 
اجتماعي از سوي بنياد اسكواب جايزه تحول آفرين سال 

را دريافت كردند.



تعادل -گروه خودرو |
»ص��ادرات ۵.۷ ميلي��ون دالري خودرو در س��ال 
98.« براس��اس آم��ار اعالم��ي از س��وي گم��رك 
ايران، خودروسازان سال گذش��ته حدود يكهزار و 
۳۰۰دستگاه خودرو به ارزش پنج ميليون و ۷۲۲هزار 

و ۷ دالر به 9 كشور جهان صادر كرده اند. 
جزييات آمار اعالمي نش��ان مي دهد، كش��ور عراق 
ب��ا ۳ميلي��ون و ۱۲۲ه��زار و 9۰۰ دالر، جمهوري 
آذربايج��ان با يك ميليون و ۱۵9ه��زار و ۴۰۰ دالر 
و سوريه با 98۱هزار و 8۲۵ دالر سه مقصد نخست 

خودروهاي ايراني بوده اند.
از آن س��و، رصد آمارهاي توليد خودروسازان تا ماه 
هفتم از س��ال 99 نش��ان از صعودي ش��دن توليد 
خودرو نس��بت به مدت مشابه س��ال 98 در كشور 
دارد. بنابر آم��ار اعالمي، اين ميزان صادرات خودرو 
در س��ال 98 در حالي رقم خورده، كه همواره يكي 
از داليل عمده به��م ريختگي بازار خودرو و افزايش 
قيمت خودروه��اي داخلي، عرض��ه قطره چكاني 
خودرو از س��وي خودروسازان ذكر شده است. حال 
با وجود افزايش توليد خودروسازان و صادرات ۵،۷ 
ميليون دالري خودرو در س��ال 98 اين سوال پيش 
مي آيد، كه چ��را با وجود كمبود عرض��ه خودرو در 
بازار، خودروسازان اقدام به صادرات محصوالتشان 
به بازارهاي خارجي كرده اند؟ اين در حالي است كه 
بازار داخلي هنوز اشباع نش��ده و تقاضا همچنان از 

عرضه پيش است. 

   صادرات خودرو در سال 98 
آمارهاي گمرك نشان مي دهد، خودروسازان سال 
گذشته صادرات بيش از ۵.۷ ميليون دالري خودرو 
را در كارنامه خود به ثبت رس��انده اند. براساس آمار 
اعالمي از س��وي س��يد روح اهلل لطيفي سخنگوي 
گمرك، س��ال 98 حدود يك هزار و ۳۰۰ دس��تگاه 
خ��ودرو ب��ه وزن يكه��زار و ۵۷۳ تن به 9 كش��ور 
»هنگ كنك، تايوان، سوريه، امارات، اسپانيا، چين، 
عراق و تركيه« صادر شده است. جزييات آمار اعالمي 
بيانگر اين اس��ت كه كش��ور عراق با س��ه ميليون و 
۱۲۲ه��زار و 9۰۰ دالر، جمهوري آذربايجان با يك 
ميليون و ۱۵9هزار و ۴۰۰ دالر و سوريه با 98۱هزار 
و 8۲۵ دالر سه مقصد نخس��ت خودروهاي ايراني 
بوده اند. همچنين هنگ كن��گ با ۱۱۶ هزار و 8۶۲ 
دالر، اسپانيا با 9۶ هزار و ۳۶۲ دالر، تايوان با ۷9 هزار 
و ۵۲۱ دالر، چين با ۳۶ ه��زار و ۶۰۰ دالر، تركيه با 
هفت هزار دالر و امارات با چهار هزار و ۶۶۲ دالر ديگر 

خريداران خودرو از ايران بودند.
بنابه اظهارات س��خنگوي گمرك، خودروي ساينا 
بيش از 9۰ درصد سبد صادرات خودرو در سال 98 
را به خود اختصاص داده است. همچنين »پرايد، تيبا، 
كوييك، س��مند، پارس، ۲۰۷، هايما و دنا« سهمي 
كمتر از ۱۰ درصد را سبد صادراتي خودرويي ها در بر 
مي گيرند. اما بنابر آمارها، بيشترين تنوع خودرويي 
ب��ه خودروهايي چون »تيبا، س��اينا، كوييك، وانت 
آريس��ان، پژو پارس، پرايد ۱۳۱ و رهام« به مقصد 

اسپانيا تعلق دارد.

   آمار توليد خودرو در 98
حال برويم ببينيم كه خودروسازان در سال 98 چه 
تعداد خودرو توليد كرده اند كه توانسته اند صادرات 
بي��ش از ۵.۷ ميلي��ون دالري خ��ودرو را ب��ا وجود 

تحريم ها و عرض��ه قطره چكاني خودرو در بازار رقم 
بزنند؟ گزارش مالي منتشر ش��ده از دو خودروساز 
بزرگ ايران نش��ان مي دهد، ايران خودرو در س��ال 
مالي ۱۳98 بيش از ۳9۳ هزار دستگاه انواع سواري 
را از خط توليد خود روانه بازار كرده اس��ت. در گروه 
محصوالت ايران خودرو، خانواده »پژو« با ۲۷8 هزار 
دستگاه، بيشترين تيراژ توليد را داشته است. خانواده 
»سمند« با ۵۲ هزار دستگاه و خانواده دنا با ۳۲ هزار 
دستگاه، به ترتيب در جايگاه هاي دوم و سوم توليدات 
ايران خودرو ايستاده اند. در ميان محصوالت مونتاژي 
ايران خ��ودرو نيز خانواده »هايما« با بيش از ۷۲۰۰ 
دس��تگاه و پژو ۲۰۰8 با بيش از ۵8۰۰ دستگاه، به 
ترتيب رتبه هاي اول و دوم تيراژ توليد را داشته اند. 
حال به سراغ ديگر قطب اصلي خودروسازي كشور 
يعني »س��ايپا« برويم. آمارها گوياي اين اس��ت كه 
سايپا در سال مالي 98 موفق به توليد بيش از ۳۶۳ 
هزار دستگاه )بدون احتساب توليدات پارس خودرو 
و زامياد( خودرو ش��ده، كه خانواده »پرايد« با ۱88 
هزار دستگاه در جايگاه اول و خانواده تيبا نيز با ۱۶۰ 
هزار دس��تگاه در جايگاه دوم توليدات اين شركت، 
ايس��تاده اند. همچنين »چانگان« با بيش از ۵۲۰۰ 
دستگاه و »كيا س��راتو« با بيش از ۳۶۰۰ دستگاه، 
رتبه هاي اول و دوم را در ميان محصوالت مونتاژي 
سايپا داشته اند. »آريو« نيز با ۶۴8 دستگاه، كمترين 
تيراژ توليد سايپا را در سال 98 به خود اختصاص داده 
است. دو زير مجموعه خودروسازي سايپا نيز در سال 
98 همچنان به توليدشان ادامه دادند؛ به طوري كه 
»پارس خودرو« توليدي معادل ۱۰۶ هزار دستگاه 
و »زامياد« نيز توليدي فراتر از ۳۵ هزار دس��تگاه را 

ثبت كرده اند. 

  آمار توليد انواع خودرو در نيمه اول 99
حال برگرديم به سال جاري و ببينم كه خودروسازان 
داخلي چقدر توليد داش��ته اند؟ مقايسه آمار توليد 

انواع س��واري در نيمه اول 99 با مدت مش��ابه سال 
گذشته، افزايش توليد ۲۰ درصدي را نشان مي دهد. 
همچنين بررسي عملكرد خودروسازان خصوصي 
نش��ان مي دهد، اين شركت ها در نيمه اول سال 99 
بيش از ۱۷ هزار دستگاه را به توليد رسانده اند؛ يعني 
۲۳ درصد بيشتر از مدت مشابه سال 98. »مديران 
خودرو« و »كرمان موتور«، همچنان در صدر جدول 
توليد ايس��تاده اند. »ايران خودرو« در ش��هريورماه 
امس��ال، مجموع توليداتش را به بي��ش از ۴۲ هزار 
دس��تگاه رس��انده كه حدود ۵هزار دستگاه بيشتر 
از مردادماه اس��ت. »رانا و خان��واده تندر«، توليد دو 
رقمي داشته اند اما »هايما« و »پژو ۲۰۰8« به توليد 
يك رقمي رس��يده اند. به طوري كه »هايما« فقط ۱ 
دستگاه و ۲۰۰8 نيز فقط ۷ دستگاه توليد شده است. 
از آن سو، »سايپا« نيز در شهريورماه 99 بيش از ۲۶ 
هزار دستگاه خودرو س��واري توليد كرده كه حدود 
8هزار دستگاه بيشتر از مرداد امسال بوده است. از اين 
تعداد، حدود ۲۳ هزار دستگاه آن مربوط به خانواده 
»تيبا« و مابقي نيز مربوط به »وانت س��ايپا ۱۵۱« 
است. »پارس خودرو« در شهريورماه 99 همچنان 
به توليد »رنو و برليانس« ادامه داده و توانسته ۲۰۲ 
دس��تگاه انواع »رنو« به همراه ۳۷۳ دستگاه »انواع 
برليانس« را توليد كند. اين ش��ركت بيش از ۵۷۰۰ 
دستگاه در اين ماه توليد داش��ته كه تقريبا ۱۷۰۰ 
دستگاه بيشتر از مردادماه اس��ت. »زامياد« نيز در 
شهريورماه 99 مجموع توليداتش را به بيش از ۳۰۰۰ 
دستگاه رسانده كه تقريبا 8۰۰ دستگاه بيشتر از ماه 

قبل خود بوده است.

    آمار توليد خودروسازان در 7 ماهه 99
اما با بررس��ي تازه ترين آمارها از روند توليد خودرو، 
ببيني��م، خودروس��ازان در بازه زمان��ي هفت ماهه 
امس��ال؛ چه تعداد خودرو از خط توليد خود، بيرون 
آورده ان��د؟ رصد آماره��ا گوياي اين اس��ت كه در 

مدت ياد ش��ده، ۴۷8 هزار و 8۰۰ دس��تگاه خودرو 
سواري توليد ش��ده، كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته كه ۳9۷ هزار و ۷۰۰ دس��تگاه بوده، رشد 
۲۰.۴ درصدي را ثبت كرده اس��ت. البته »اتوبوس، 
ميني بوس و ون ه��ا« تنها گروهي هس��تند كه در 
مدت زمان ۷ ماهه امسال، افت توليد را نسبت به سال 
98 تجربه كرده اند. آمار ۷ ماهه توليد خودروسازان 
خصوصي، با اينكه نشان دهنده افزايش ۳۲ درصدي 
توليد آنها نس��بت به مدت مشابه سال 98 است، اما 
بسياري از اين شركت ها همچنان در آستانه توقف 
توليد هستند. از س��وي ديگر، »پارس خودرو« در 
مهرماه 99، بيش از 88۰۰ دستگاه توليد داشته كه 
نشان دهنده افزايش توليد ۳ هزار دستگاهي، نسبت 
به شهريورماه است. توليد انواع »رنو« در اين شركت 
تنها ۱۰ دستگاه بوده درحالي كه توليد برليانس به 

۳۳۳ دستگاه رسيده است.
خانواده »كوييك«، همچنان پرتيراژترين محصول 
پارس خودروست. اما »سايپا« در مهرماه با كاهش 
چند هزار دستگاهي نسبت به ماه گذشته، توليدش 
را به بيش از ۲۳ هزار دستگاه رسانده است. به غير از 
»تيبا و سايپا ۱۵۱«، نام محصول ديگري در گزارش 
توليد ماهانه س��ايپا ديده نمي ش��ود. خودروسازي 
زامياد نيز با مجموع توليد بيش از ۳۳۰۰  دس��تگاه 
همچنان با شيب بسيار كمي، افزايش توليد را تجربه 
مي كند. پيكاپ ريچ با توليد ۱۶ دستگاه و وانت پادرا 
با توليد ۶دستگاه، كمترين تيراژ توليد را در اين ماه 
داشته اند. بررس��ي آمارها گوياي اين است با وجود 
همه مشكالتي كه مطرح مي شود، اما وضعيت توليد 
انواع خ��ودرو در ايران، همچن��ان صعودي گزارش 
مي شود، حال اما اين سوال نيز قابل طرح است چرا 
هنوز عرضه به ميزان كافي در بازار صورت نمي گيرد؟! 
آيا خودروه��اي توليدي ص��ادر و روان��ه بازارهاي 
بين المللي مي شود در صورتي كه بازار داخل هنوز 

اشباع نشده و تشنه خودرو است. 
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لوازم خانگي ضبط شده 
»بوش« به مزايده مي رود

مهر| يك مقام مس��وول در س��ازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي درباره ضبط ۴۲۰ كانتينر لوازم 
خانگي بوش به نفع دولت گفت: هنوز كااليي به اين 
سازمان تحويل نش��ده اما اگر تحويل شود به مزايده 
گذاشته مي شود. اين مقام مسوول گفت: هنوز كااليي 
به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعالم و 
تحويل نشده اما اگر تحويل شود همگي اقالم به مزايده 
گذاشته مي شود. وي كه خواست نامش در خبر ذكر 
نش��ود، افزود: طبق اعالم معاون گم��رك، اين اقالم 
هنوز ضبط نش��ده بنابراين وقتي به نفع دولت ضبط 
ش��ود، در زمره اقالمي قرار مي گيرد كه بايد تحويل 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي شود و 
پس از تحويل به س��ازمان، درباره فروش اين اقالم به 
ش��يوه مزايده تصميم گيري خواهد شد. وي گفت: 
فرآيند اعالم كاال به س��ازمان تمليكي زمان بر است. 
هنوز كااليي به سازمان امور تمليكي ارايه نشده است 
بايد منتظر ماند تا وضعيت اين كاالها مشخص شود؛ 
چراكه ممكن است صاحب كاال مدرك جديدي ارايه 
كند. وي ادام��ه داد: در صورتي كه كاال متروكه اعالم 
شود، گمرك كاال را به سازمان تحويل مي دهد؛ اين 
سازمان هم ابتدا با استعالم از دستگاه هاي ذي ربط، 
مجوزهاي الزم براي عرضه اين اقالم در داخل كشور 
را دريافت مي كند س��پس نسبت به برگزاري مزايده 
اقدام خواهد كرد. به گفته وي، پس از اينكه اين اقالم 
از طريق مزايده به فروش ب��رود، مقداري از پول كاال 
به صاحب كاال پرداخت مي ش��ود. وي گفت: اما اگر 
مجوزهاي الزم درباره استاندارد بودن دريافت نشود، 

كاالها امحا مي شوند.

قيمت انواع روغن خام
در مبادي ورودي تعيين شد

بر اين اساس، قيمت هر كيلوگرم روغن خام سويا 
و پال��م در مبادي ورودي ۵۵ ه��زار ريال و قيمت 
ه��ر كيلوگرم روغن خام آفت��اب و كلزا در مبادي 
ورودي نيز ۶۰ هزار ريال تعيين شد. ستاد تنظيم 
بازار با توجه به افزايش قيمت روغن خام و س��اير 
هزينه ه��ا از جمله ملزومات بس��ته بندي و ورق، 
حداكثر افزايش قيمت مصرف كننده انواع روغن 
در بسته بندي پت را ۱۰ درصد و ساير انواع بسته 
بندي ها را ۱۳ درصد اعالم كرد. در اين ستاد مقرر 
ش��د قيمت احجام و بس��ته بندي هاي مختلف 
روغن توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان محاسبه و در سامانه ۱۲۴ بارگذاري 
شود. همچنين مقرر شد سازمان هاي صمت ۳۱ 
اس��تان ضمن اهتمام هرچه بيشتر در خصوص 
رعايت قيمت هاي مصوب، نسبت به كنترل اسناد 
و مدارك مربوط به ورود و خ��روج روغن نباتي از 
كارخانجات توليدي و انبارهاي مستقر در استان، 
نحوه توزيع آن و ممانعت از فروش به عوامل واسطه 
)با هدف بازارس��ازي و افزايش قيم��ت( اقدام و با 

تخلفات احتمالي برخورد قانوني نمايند.

۱۶۰۰ تن مرغ منجمد
در تهران توزيع مي شود

ايس�نا |معاون امور بازرگاني و توس��عه تجارت 
سازمان صمت استان تهران اعالم كرد: در راستاي 
تنظي��م بازار و رفاه حال هموطنان به ويژه اقش��ار 
آس��يب پذي��ر، ۱۶۰۰تن مرغ مص��رف خانوار در 
تهران توزيع مي ش��ود. مجتبي شيرقاضي گفت: 
توزيع مرغ هاي تنظيم ب��ازاري از دو هفته قبل در 
شبكه هاي توزيع آغاز ش��ده و اين مقدار سهميه 
نيز مازاد بر آن سهميه ها بوده كه در ميادين ميوه و 
تره بار، فروشگاه هاي زنجيره اي، تعاوني هاي مصرف 
كاركنان دولت و فروش��گاه هاي صنفي منتخب 
سطح شهر با قيمت ۱۵ هزار تومان توزيع مي شود. 
وي در ادام��ه تاكيد كرد كه نظارت بر نحوه عرضه 
و توزيع، توسط بازرس��ان سازمان صنعت، معدن 
وتجارت و اتاق اصناف انجام مي ش��ود. براس��اس 
آخرين تصميمات كارگروه تنظيم بازار استان تهران 
قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰تومان 
تعيين ش��د و اين درحالي اس��ت كه مرغ گرم در 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران با قيمت حدود 

۲۶هزارتومان عرضه مي شود.

تعيين قيمت ۱۰ قلم
محصوالت لبني

س��تاد تنظيم ب��ازار قيمت فروش ش��ير خ��ام )با 
مشخصات ۳.۲ درصد چربي و بار ميكروبي زير ۱۰۰ 
هزار( را مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم درب 
دامداري تصويب كرد. ستاد تنظيم بازار اعالم كرد كه 
با توجه به درخواست تشكل ها و انجمن هاي مربوطه 
و وزارت جهاد كشاورزي براي اصالح نرخ شيرخام و 
محاسبه سهم اثر نرخ جديد نهادها و ساير هزينه هاي 
توليد، كميته مربوطه با مسووليت سازمان حمايت 
تشكيل و قيمت فروش شير خام )با مشخصات ۳.۲ 
درصد چربي و بار ميكروبي زي��ر ۱۰۰ هزار( مبلغ 
۴۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگ��رم درب دامداري 
تصويب گرديد. همچنين در اين ستاد مصوب شد كه 
به ازاي هر ۰.۱ درصد افزايش يا كاهش درصد چربي 
مبلغ ۶۰ تومان متناسب با افزايش يا كاهش درصد 
چربي به قيمت مصوب شير خام اضافه يا كسر شود. با 
توجه به سهم اثر شير خام در توليد محصوالت لبني، 
قيمت ۱۰ قلم محصوالت لبني پرمصرف مشمول 
قيمت گذاري تثبيتي )ش��ير، ماس��ت و پنير( نيز 
توسط كميته مربوطه با مسووليت سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين گرديد. بر 
اين اساس قيمت شير بطري يك ليتري كم چرب 
۱.۵ درصد ۷۱ هزار ريال، شير بطري يك ليتري نيم 
چرب ۲ درصد ۷۵ هزار ريال، شير بطري يك ليتري 
پر چرب ۳ درصد 8۵ هزار ريال و ش��ير بطري يك 
ليتري كامل ۳.۲ درصد 8۶ هزار ريال تعيين گرديد. 
قيمت شير نايلوني 9۰۰ گرمي كم چرب ۱.۵ درصد 
۵۴ هزار ريال و پنير يواف ۴۰۰ گرمي ۱۴۵ هزار ريال 
تعيين شد. قيمت ماست 9۰۰ گرمي كم چرب ۱.۵ 
درصد 8۰ هزار ريال و قيمت ماست 9۰۰ گرمي پر 
چرب ۳ درصد نيز 9۷ هزار ريال مصوب شد. در اين 
كميته همچنين قيمت ماست دبه اي ۲۵۰۰ گرمي 
كم چرب ۱.۵ درص��د و پرچرب ۳ درصد به ترتيب 
۲۱۰ هزار ريال و ۲۴۰ هزار ريال به تصويب رسيد. 
گفتني است كه قيمت ساير احجام اين اقالم پس از 
پيشنهاد انجمن مربوطه و محاسبه سازمان حمايت 

تعيين و مالك عمل خواهد بود.

قيمت گذاري كره آزاد شد
س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد با توجه به تغيير نرخ 
ارز كره وارداتي از رسمي به نيمايي، قيمت گذاري 
تثبيتي اين محصول برداشته و مقرر شد واحدهاي 
توليد كننده كره نسبت به تعيين قيمت اقدام كنند. 
بر اساس تصميم ديروز كارگروه تنظيم بازار با توجه 
به تغيير نرخ ارز رسمي )۴۲۰۰ توماني( براي واردات 
كره از گروه يك اولويت ارزي به گروه دو )ارز نيمايي( 
قيمت گذاري تثبيتي اين محصول برداشته شد. در 
مصوبه امروز ستاد تنظيم بازار آمده است: با توجه به 
نرخ ارز كره )انتقال از گروه يك به گروه دو( و اتمام 
موجودي آن به نرخ ارز رسمي و از آنجايي كه اقالم 
گروه دو مشمول قيمت گذاري تثبيتي نيست مقرر 
ش��د واحدهاي توليد كننده كره نسبت به تعيين 
قيمت با رعايت ضوابط قيمت گذاري هيات تعيين 

و تثبيت قيمت ها اقدام كنند.

برگزاري نخستين نشست 
مجازي تجاري ايران- اروپا

سازمان توسعه تجارت ايران و مركز تجارت بين الملل، 
نخستين نشست تجاري ايران- اروپا را از تاريخ ۲۴ 
تا ۲۶ آذرماه ۱۳99 به صورت مج��ازي و با حضور و 
سخنراني س��فرا و نمايندگان سازمان هاي داخلي و 
خارجي و فعاالن اقتصادي برگزار مي كنند. هدف اين 
نشست، تقويت روابط اقتصادي و سياسي ايران و اروپا، 
در راستاي ايجاد فضايي براي امكان تبادل ايده ها و 
تخصص هاست. بزرگ ترين فرصت اين رويداد بزرگ 
شناس��ايي و برقراري ارتباط ميان بنگاه هاي ايراني 
و شركت هاي اروپايي اس��ت كه مي توانند با آگاهي 
از توانايي ها و ظرفيت ه��اي خود، زمينه همكاري با 
يكديگر را بس��نجند. در اين رويداد هشت نشست 
تخصص��ي با موضوعات عمومي در ح��وزه اقتصاد و 
ژئوپولتيك برگزار مي شود. اين نشست ها ابتكارهاي 
اخير كميسيون اروپا در جهت حمايت از فعاليت هاي 
تجاري اي��ران و اتحاديه اروپ��ا از قبيل پروژه تدوين 
استراتژي ملي و همچنين ايجاد ميز راهنماي ارزيابي 
صالحيت معرفي مي شود. در اين نشست ها مساله 
ظهور اس��تارت آپ ها و نوآوري ه��اي ديجيتالي كه 
باعث توسعه تجارت الكترونيك شده مورد بحث قرار 
مي گيرد. همچنين ۶ نشست تخصصي صنعتي در 
قالب ارايه مطالب، تحليل زيربخش هاي داراي اولويت 
در پروژه تدوين اس��تراتژي مل��ي )گياهان دارويي، 
ميوه و س��بزيجات، گردشگري، فناوري ارتباطات و 
اطالعات، پتروشيمي و قطعات خودرو( و همچنين 
معرفي شركت هاي ايراني آماده براي صادرات برگزار 
مي شود. در نهايت سه دوره آموزشي ظرفيت سازي 
براي ش��ركت كنندگان ايراني در جهت تشخيص و 
بهبود مهارت هاي مديريتي كه مرتبط با فرآيند هاي 
جهاني سازي برنامه ريزي شده است. برابر برنامه ريزي 
اعالم شده، جلسات همتايابي و مذاكرات تجاري از 
تاريخ ۱۱ آذر تا اول دي ماه برگزار خواهد شد. اعضاي 
اتاق بازرگاني تهران، فعاالن اقتصادي و عالقه مندان به 
حضور در اين رويداد جهت كسب اطالعات بيشتر در 
 مورد اين نشست و ثبت نام رايگان، مي توانند به لينك
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مراجعه كنند.

افزايش توليد خودرو
با بسته جهش توليد

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در نشس��ت 
مش��ترك با اعضاي هيات مديره انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خودرو، با اش��اره به طراحي 
و تدوين بسته جهش توليد صنعت خودرو در وزارت 
صمت كه مراحل پايان��ي خود را طي مي كند، اظهار 
كرد: گروه خودروسازي سايپا مكلف شده است كه در 
۶ ماهه نخست اجراي طرح ياد شده ۳۳۰ هزار دستگاه 
ان��واع خودرو توليد كند و در ۶ ماهه دوم اجراي طرح 
جهش توليد صنعت خودرو افزايش ۱۰ درصدي توليد 
هدف گذاري شده است. سيدجواد سليماني، ادامه داد: 
قطعا هدف گذاري صورت گرفته براي افزايش توليد با 
همراهي و همكاري قطعه سازان كشور محقق خواهد 
ش��د. يكي از موضوعاتي كه در اين نشست مشترك 
عنوان شد مبحث تأمين نقدينگي و راه هاي تأمين آن 
بود. اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو پيشنهاد دادند در صورتي كه گروه خودروي 
سايپا مي تواند، اصالح قراردادها با سرعت انجام شود 
تا صورت هاي مالي قطعه س��ازان س��ودآور شود و با 
اعتباراتي كه صنعت قطعه س��ازي نزد بانك ها دارد، 
حجم نقدينگي افزايش پيدا كند. در اين ميان طرفين 
توافق كردند كه سطح همكاري ها به گونه اي افزايش 
پيدا كند كه توليد هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو به ۲ هزار 
و ۳۰۰ دس��تگاه خودرو برسد. موضوع ديگري كه در 
نشست مديرعامل و مديران ارشد گروه خودروسازي 
سايپا در نشست مشترك با اعضاي هيات مديره انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مطرح شد 
تأمين مواد اوليه از سوي شركت هاي داخلي و استفاده 

از اعتبار خودروسازان بود.

خودروسازان در سال 98 برابر با ۵,۷ ميليون دالر خودرو صادر كرد ند

كمبود عرضه؛ صادرات خودرو! 

مشاور امور بين الملل و توافق هاي تجاري سازمان توسعه تجارت: 

بازار اوراسيا فرصتي براي تجار ايراني
مش��اور ام��ور بين المل��ل و توافق ه��اي تجاري 
سازمان توسعه تجارت گفت: توافق نامه با اوراسيا 
مفصل ترين توافق نامه اي است كه ايران تاكنون 
داشته اس��ت. به همين دليل تجار بايد از فرصت 
پيش آمده براي مراودات تجاري و توسعه صادرات 
با اين حوزه استفاده كرده و بازاريابي دقيق داشته 

باشند.
ميرهادي سيدي در گفت وگو با »ايرنا« افزود:  پس 
از پايان يافتن جنگ سرد، اقتصاد كشورها در هم 
تنيده شده است به طوري كه يك كاال در بيش از 

۱۰ كشور ساخته مي شود. 
وي بيان داشت: اگر پيش تر يك كاال در سوله اي 
س��اخته مي ش��د، امروز هر قطع��ه از آن كاال در 
كشورهاي متفاوت توليد مي شود، به عنوان مثال 
يك كت و ش��لوار در بيش از پنج كشور متفاوت 
توليد مي ش��ود. س��يدي، همچنين ب��اال بودن 
هزينه حمل ونقل كاال، نبود كاميون يخچال دار، 
هزينه ه��اي باالي تولي��د كاال در اي��ران، فقدان 
برندسازي محصول و شناسايي نشدن بازار هدف 
را از مهم ترين مشكالت صادرات كاال از كشورمان 

برشمرد.
وي تاكيد كرد: اتخاذ سياس��ت هاي پولي، مالي 
و ارزي در راس��تاي حمايت از اس��تراتژي فوق، 
رفع مشكالت نرم افزاري و سخت افزاري، اصالح 
س��اختار و كارك��رد س��ازمان توس��عه تجارت، 
حمايت هدفمند از صنايع منتخب، رژيم تجاري 
صادرات محور با مقياس وسيع يا ساماندهي نظام 
توليد پراكنده و مستثني كردن روسيه و اوراسيا 
از سياست هاي تنظيم بازار داخلي )سياست هاي 
ممنوعيتي ي��ا محدوديتي(، از راه هاي توس��عه 
تجارت با اين كشورهاست. سيدي، تشكيل شبكه 

تامين كاال و ايجاد شركت هاي مديريتي صادرات 
در مقياس بين المللي و ايجاد پايانه هاي صادراتي 
مجهز به انبارهاي بزرگ، سردخانه هاي عظيم و 
ابزارهاي بس��ته بندي كاال را از اقدامات ضروري 
بخش خصوصي با حمايت سازمان توسعه تجارت 

و اتاق بازرگاني ايران برشمرد.
وي همچنين بر لزوم روان سازي تجارت دوجانبه 
با امضاي موافقت نامه تجاري كامال آزاد با اتحاديه 
اقتصادي ارواسيا، همكاري دوجانبه در رفع موانع 
غيرتعرفه اي و تبديل منطقه آستاراخان روسيه و 
گيالن به مركز ثقل توسعه همكاري هاي اقتصادي 
مش��ترك دوجانبه، لزوم توليد مشترك در خاك 
روسيه به عنوان يكي از بازارهاي بزرگ در اطراف 
ايران و تش��كيل ش��وراي تجاري مدل ش��وراي 
تجاري روسيه با چين و تركيه تاكيد كرد. سيدي 
افزود: برنامه ريزي دقيق، شناسايي درست بازار، 
جلب اعتماد شركت هاي داخلي اتحاديه اوراسيا، 
شناس��ايي رقباي داخل��ي و خارجي محصوالت 
صادراتي، بسته بندي مناسب و برچسب گذاري و 
بررس��ي و پايش مداوم بازار اين كشورها، موجب 
صادرات موف��ق كاال به اين حوزه توس��ط بخش 

خصوصي مي شود.

رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

در حوزه صنعت دارو عقب گرد داشته ايم
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران نيز 
با تاييد اين مساله از بسته شدن فهرست دارويي كشور 
در دو سال گذشته و عدم مجوز ورود داروهاي جديد به 
اين فهرست خبر داد و گفت: حتي نام داروهايي كه به 
صورت فوريتي هم دس��تور واردات آن صادر  مي شود، 
نيز وارد اين فهرست نمي شود. در حالي كه شركت هاي 
داخلي حتي آمادگي توليد و صادرات اين داروها را دارند. 
اين سياست وزارت بهداشت مورد اعتراض فعاالن حوزه 
بايوتك و فناوري است. البته در مورد داروهاي شيميايي 

نيز اين محدوديت اعمال  مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، در حالي كه ممكن 
است اثرات درماني داروهاي جديد به نسبت داروهاي 
قبلي بيشتر باش��د محمود نجفي عرب در گفت وگو با 
رواب��ط عمومي اتاق بازرگاني تهران افزود: اس��تدالل 
وزارت بهداشت اين اس��ت كه فهرست دارويي كشور 
مصوب ش��ده و ورود داروهاي جديد به اين فهرست، 
هزينه هاي مازادي را بر بيمه ه��ا و پرداختي از جيب 
بيمار تحميل  مي كند كه اين استدالل منطقي نيست. 
او با بيان اينكه كشور در حوزه  هاي تك و فعاليت هاي 
فناورانه دارو، بس��يار پيشرفت كرده و حتي نسبت به 
كشور هاي همسايه نظير تركيه نيز پيشگام است، ادامه 
داد: به محض آنكه داروهاي جديدي در كش��ور هاي 
پيش��رفته وارد حوزه درمان  مي شود، نخبگان ما روي 
آن مطالع��ه كرده و آن را به توليد  مي رس��انند. در اين 
بخش، امكانات زيرس��اختي قابل توجهي، طي ۱۰ تا 
۱۵ سال گذشته ايجاد شده و حتي  مي تواند به مثبت 
شدن تراز بازرگاني كشور نيز كمك كند. به شرط اينكه 
در را نبنديم و برايش��ان افزايش هزينه ايجاد نكنيم. 
نجفي عرب با اش��اره ب��ه اينكه در ح��ال حاضر مجوز 
صادرات دارو را وزارت بهداشت صادر  مي كند، توضيح 
داد: اين هم از سياست هاي غلط دولت است كه وزارت 

بهداشت متولي صدور مجوز براي صادرات داروست. در 
حالي كه سازمان توسعه تجارت كه در مورد صادرات 
كليه كاالها مجوز صادر  مي كند، بايد در اين زمينه نيز 
نقش آفرين باشد. در اين صورت چنانچه بازار داخلي 
دارويي دچار تنش ش��د، وزارت بهداشت  مي تواند از 
سازمان توس��عه تجارت بخواهد كه در مورد صادرات 
مواردي از دارو ها اعمال محدوديت كند. در واقع نبايد 
اينگونه باشد كه براي تك تك محصوالتي كه در حوزه 
دارو قابل صدور اس��ت از وزارت بهداشت كسب مجوز 
ش��ود.  اين مسائل ش��رايطي را ايجاد كرده كه كسي 
نمي تواند كار كند؛ چرا كه ص��ادرات به ويژه در بخش 
دارو، امري بلندمدت بوده و ثبت آن در كشور هاي مقصد 
چهار تا پنج س��ال طول  مي كشد. حال آنكه بي ثباتي 
سياست هاي وزارت بهداش��ت، صادرات دارو را دچار 
مشكل كرده است. رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگاني تهران گفت: شرايط امروز حوزه دارو به 
گونه اي اس��ت كه گويي۲۰ سال عقب گرد داشته ايم. 
البته براي چاره انديشي و رفع اين مشكالت جلسه اي 
با معاونت علمي  و فناوري رياست جمهوري داشته ايم 
و مقرر شد كه ايشان در اين زمينه مذاكراتي با وزارت 
بهداشت داشته باشد. سنديكاي صادركنندگان دارويي 

به شدت دنبال آن هستند كه اين مشكالت حل شود.
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خبرروز

۴۷۵ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۱۳۰۵۳ مورد جديد كوويد-۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري 
گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۵۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۱۶۰ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۸۵۴ هزار و ۳۶۱ نفر رسيد. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷۵ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۴۴ هزار و ۸۰۲ نفر رسيد. به گفته او خوشبختانه تا كنون ۶۰۳ هزار 
و ۴۴۵ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۷۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 

بيماري تحت مراقبت قرار دارند. الري گفت: تا كنون پنج ميليون و ۷۸۸ هزار و ۱۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

روزاصفهان

مهديمهیار|هرس��اله يكم آذرماه مص��ادف با روز 
نكوداشت اصفهان اس��ت. در اين روز جشن ها و برنامه 
مختلفي تدارك ديده شده كه جهت گرامي داشتن اين 
روز برگزار مي شود. اصفهان داراي يك روز خاص است 
و يكم آذرماه رسمًا از س��ال ۱۳۹۷ براي نامگذاري روز 
اصفهان در تقويم انتخاب شد. اين روز جهت ارج نهادن 

به شهر تاريخي اصفهان تعيين شده است.
اصفهانكجاست؟

اصفهان ش��هري تاريخي در مركز ايران اس��ت كه 
سومين شهر بزرگ ايران و همچنين سومين شهر 
پرجمعيت ايران پس از تهران و مشهد است. كالن 
شهر اصفهان چهاردهمين كالن شهر پرجمعيت 
خاورميانه است. اين شهر آثار باستاني و مكان هاي 
ديدني فراواني دارد و همين سبب شده در فرهنگ 
عامه اصفهان نصف جهان لقب بگي��رد. در آذرماه 
۱۳۹۴ اصفهان به همراه رشت به عنوان نخستين 
شهرهاي ايران به عضويت شبكه شهرهاي خالق 
زير نظر يونسكو درآمد. صنايع دستي هاي اصفهان 
در ايران و حت��ي جهان زبانزد خاص و عام اس��ت. 
كارخانه هاي فوالد مباركه، ذوب آهن و اس��نوا در 
اين شهر فعاليت دارند. اين شهر همچنين بيشترين 
كارگاه و بزرگ ترين كارخانه ه��اي طالي ايران را 
دارد. منارجنبان، سي و سه پل، پل خواجو، عمارت 

عالي قاپو، ميدان نقش جهان، كاخ چهل ستون و ... 
از اماكن تاريخي اصفهان هستند.

تاريخچهنكوداشتروزاصفهان
در بهمن ماه ۱۳۸۳ دكتر شاهين سپنتا پيشنهاد كرد 
كه اين روز به نام روز اصفهان نامگذاري شود. پس از آن 
برخي از سازمان هاي غيردولتي اصفهان از جمله كانون 
گسترش فرهنگ ايران بزرگ، جمعيت طبيعت ياران 
و انجمن مثنوي پژوهان ايران از اين پيشنهاد استقبال 
كردند. گروهي از افراد متن فراخواني را تهيه و آن را در 
مطبوعات اصفهان منتش��ر كردند. اين متن فراخواني 
براي چهره هاي فرهنگي و هنري، اصفهان شناس��ان، 
فرهيختگان و اس��تادان دانشگاه فرستاده و از همه اين 
افراد خواسته ش��د تا نظرات و پيشنهادات خود را براي 
انتخاب روزي براي اصفهان ب��ا ذكر داليل و با توجه به 

ريشه هاي تاريخي و فرهنگي آن به دبيرخانه بفرستند. در 
ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ تمام اين پيشنهادات به دبيرخانه 
هم انديش��ي براي نامگذاري روز نكوداشت اصفهان به 
داوري گذاشته شد. در نهايت اكثريت، روز يكم آذرماه را 
به عنوان روز نكوداشت اصفهان انتخاب و تصويب كردند. 
به همين دليل هرساله يكم تا هفتم آذرماه را به عنوان 

هفته اصفهان گرامي مي دارند.
نمادروزاصفهان

زنده ياد دكتر لطف اهلل هنر فر پيش��نهاد كرد كه   نگاره 
تاريخي اي كه بر كاشي كاري هاي سردر بازار قيصريه 
اصفهان نقش بسته اند را به عنوان نماد اصفهان انتخاب 
كنند. اين نگاره از صورت فلكي برج قوس )آذر( گرفته 
شده و همچنين با محتوايي متعالي طراحي شده است.

شعاراصفهانبرايهمیشه،برايهمه
شعار اصفهان براي هميشه، براي همه توسط انجمن 
دوستداران اصفهان به عنوان شعار مشترك دوستداران 
اصفهان برگزيده است. در همه نقاط اين شهر پوسترهايي 
با موضوع روز اصفهان قرار داده مي شود كه اين شعار روي 
آنها وجود دارد.  جشني براي نكوداشت روز اصفهان با 
عنوان جشني به رنگ اصفهان برگزار مي شود. در اين 
جشن برنامه هاي مختلفي همچون نمايش هاي تاريخي، 
مسابقات ورزشي و … تدارك ديده مي شود. اين جشن 

در ميدان عتيق برگزار مي شود.

جشني به رنگ اصفهان

هنر

فيلم  سينمايي »من، زهره« در ادامه موفقيت هاي بين المللي خود موفق به كسب 
جايزه بهترين فيلم بلند سينمايي از جشنواره فيلم هاي مستقل سيمفست روماني شد. 
»من، زهره« به كارگرداني و تهيه كنندگي سيامك ابراهيمي و نويسندگي نيكو بستاني 
كه پيش از اين در جشنواره بين المللي دوربان آفريقاي جنوبي حضور پيدا كرده بود، 
در دومين حضور بين المللي خود موفق به كسب جايزه بهترين فيلم بلند از جشنواره 
فيلم سيمفست روماني شد. هفدهمين دوره از جشنواره بين المللي پخش كنندگان 
تلويزيوني و تهيه كنندگان مستقل -  سيمفست به صورت برخط )آنالين( از ۱۴ تا ۲۰ 
سپتامبر ۲۰۲۰ در كشور روماني برگزار شد. سيمفست امسال به دليل شرايط كرونا به 
صورت برخط )آنالين( برگزار شد. فيلم ايراني »من، زهره« كه در اين رويداد جهاني 
موفق به كسب جايزه شد، اولين تجربه  فيلمسازي سيامك ابراهيمي است كه پس از 
پنج سال تحقيق در زمينه زندگي زنان ورزشكار ايراني دست به توليد اين اثر زده است. 
اين فيلم كه به صورت سكانس پالن فيلمبرداري شده است، داستان ساعت هاي آخر 

زندگي يك ورزشكار را قبل از مهاجرت روايت مي كند.

»من، زهره« برنده جايزه بهترين فيلم 
جشنواره روماني

هنر

جايزه قورباغه طاليي جشنواره »كمراايميج« لهستان در شاخه بهترين مستند كوتاه، 
به مهدي آزادي براي فيلمبرداري فيلم »يك اسب ييشتر از يك انسان خون دارد« 
رسيد. بيست و هشتمين دوره جشنواره »كمراايميج« كه تخصصي ترين جشنواره 
فيلمبرداري جهان محسوب مي شود، امسال بين روزهاي ۱۴ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ 
برابر با ۲۴ آبان تا اول آذر در شهر تورون لهستان برگزار شد و در نهايت مهدي آزادي 
براي فيلمبرداري »يك اسب خون بيشتري از انسان دارد« ساخته ابوالفضل طالوني 
موفق به كسب جايزه قورباغه طاليي در شاخه بهترين مستند كوتاه شد. مهدي آزادي 
پيش از اين فيلمبرداري مستندهايي چون سايه هاي بي خورشيد ساخته مهرداد 
اسكويي و متهمان دايره بيستم به كارگرداني حسام اسالمي را برعهده داشته است كه 
موفقيت هايي را در جشنواره هاي بين المللي و داخلي به دست آورده اند. در دوره هاي 
گذشته جشنواره »كمراايميج«، تورج اصالني و محمود كالري موفق به كسب قورباغه 
نقره اي اين جشنواره در بخش داستاني شده بودند و جايزه مهدي آزادي، نخستين 

جايزه قورباغه طاليي سينماي مستند ايران محسوب مي شود.

ايميج« قورباغه طاليي جشنواره »كمرا
 به مهدي آزادي رسيد

جامعه خبر

 اعالم نرخ حق بيمه 
حوادث دانش آموزان

معاونت برنامه ريزي و توس��عه منابع دستورالعمل 
اجرايي تفاهم نامه با شركت بيمه معلم در خصوص 
بيمه حوادث و درمان دانش آموزي را به استان ها ابالغ 
كرد. در راستاي نظام رفاهي و تسهيالت حمايتي 
براي معلم��ان از زير نظام تأمين و تخصيص منابع 
مالي برنامه ابالغي سال ۱۳۹۹، با توجه به شروع سال 
تحصيلي جديد و ضرورت پوشش بيمه اي تمامي 
نوآموزان، دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي و 
تمامي كاركنان وزارت آموزش وپرورش، از س��وي 
معاونت برنامه ريزي و توس��عه منابع دستورالعمل 
اجرايي تفاهم نامه منعقده با ش��ركت بيمه معلم 
در خص��وص بيمه حوادث و درم��ان دانش آموزي 
با نرخ حّق بيمه ۵۹ ه��زار و ۴۰۲ ريال براي هر نفر 
در س��ال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ب��ه ادارات كل 
استان ابالغ ش��د. بر اساس اين گزارش، در راستاي 
بهره مندي تمامي بيمه شدگان از مزاياي اين پوشش 
بيمه اي، با همكاري شركت بيمه معلم براي هريك 
از بيمه شدگان كارت بيمه الكترونيكي )با خالصه 
تعهدات قرارداد( صادر و از طريق سامانه در اختيار 
اولي��اي دانش آموزان و تمامي بيمه ش��دگان قرار 
خواهد گرفت. بر اين اساس، در اين دستورالعمل، 
جبران غرامت فوت ناشي از حادثه در شبانه روز و در 
طول مدت قرارداد مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال، جبران 
غرامت نقص عضو )دايم، كلي، جزئي( ناشي از حادثه 
در ش��بانه روز و در طول مدت قرارداد يك ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون ريال، هزينه هاي درمان س��رپايي و 
بيمارستان ناشي از هر حادثه تا سقف ۴۰ ميليون 
ريال، جبران هزينه هاي اعمال جراحي ناش��ي از 
بيماري و به شرط بستري در بيمارستان به استثناي 
هزينه جراحي عمل لوزه و ساير استثنائات مندرج در 
شرايط عمومي بيمه گروهي مازاد بر تعهدات بيمه گر 
پايه تا س��قف ۴۰ ميليون ريال تعيين شده است. 
طبق اين گزارش همچني��ن هزينه خريد و پيوند 
كليه مبلغ ۵۰ ميليون ريال، پرداخت هزينه كاشت 
حلزون گوش )برابر با ضوابط و مقررات انجمن هاي 
حمايتي مربوط( تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال، جبران 
۱۰۰ مورد غرامت فوت ناشي از بيماري )غير حادثه( 
كه در مدرسه اتفاق افتاده باشد تا سقف ۷۰ ميليون 
ريال )پس از كسب مجوز از اداره كل رفاه و پشتيباني( 
و جبران ۴۰۰ مورد كمك هزينه خريد سمعك )با 
هماهنگي اداره كل رفاه و پش��تيباني( تا سقف ۲۰ 
ميليون ريال به صورت متمركز در كل كشور، ازجمله 
تعهدات بيمه گر در بخش بيمه حوادث و درمان است. 
همچنين در اين دستورالعمل، پرداخت غرامت فوت 
و نقص عضو در اثر حادث��ه در ماه هاي عادي تا حد 
ديه كامل، پرداخت غرامت فوت و نقص عضو در اثر 
حادثه در ماه هاي حرام تا حد ديه كامل و پرداخت 
هزينه هاي پزش��كي در اثر حادثه مشمول بيمه تا 
سقف ۱۰۰ ميليون ريال جزو تعهدات قرارداد است.

ثبت جريمه تردد از ساعت ۲۱ شب به بعد 
در اجراي ط��رح محدوديت تردد از 
س��اعت ۲۱ ش��ب، به هيچ وجه ما با 
مردم مواجه نيس��تيم، جريمه ها از 
طريق دوربين ها و يا توسط افرادي 
كه در ميادين اصلي شهر ايستاده اند 
ثبت مي شود. وزير كشور گفت: طرح 
محدوديت هاي هوش��مند كرونايي 
در كنار ۶ طرح ديگر به طور يكپارچه 

از روز گذش��ته در سراس��ر كش��ور اجرا ش��ده 
است. عبدالرضا رحماني فضلي فرمانده قرارگاه 
عملياتي س��تاد ملي مبارزه با كرون��ا افزود: بنا 
ش��ده تا روزانه ۱۰۰ هزار تست كرونا انجام شود 
و اف��راد مبتال به كرونا هر چه زودتر شناس��ايي 
ش��وند. او گفت: اين ستاد )مركز كنترل قرارگاه 
عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا( در اين محل 

تشكيل شده اس��ت و به موازات آن 
در همه شهرس��تان ها ه��م چنين 
ستادي تش��كيل شده است. اجراي 
اين طرح ها ض��رورت دارد كه ما در 
لحظه بخواهيم در شهرس��تان يا در 
استاني هماهنگي هاي الزم را انجام 
دهيم و تش��كيل چني��ن مركزي يا 
س��تادي مي تواند به سرعت عمل ما 
اضافه كند. همچنين ما در اين مراكز قصد داريم 
به ابهامات و سواالت پاسخ دهيم. فرمانده قرارگاه 
عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا بيان كرد: در 
۲۴ س��اعت گذش��ته روند اجراي محدوديت ها 
مناسب بوده است، به ويژه مردم رعايت كرده اند 
همچنين صاحبان مش��اغل هم��كاري خوبي 

داشته اند.

شهرداري ملزم به ايجاد موزه كودكان در پايتخت شد
اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري 
را ملزم به ايجاد موزه هاي كودكان در 
پايتخت كردند. در جريان دويست و 
پنجاهمين جلسه شوراي شهر تهران 
بررسي طرح الزام شهرداري تهران 
به تامين زيرس��اخت ها و تس��هيل 
س��رمايه گذاري در طراحي، احداث 
و بهره ب��رداري از موزه هاي كودكان 

 در ش��هر ته��ران در دس��تور كار ق��رار گرفت. 
محمد جواد حق ش��ناس در تش��ريح اين طرح 
گفت: براس��اس قانون شوراي ش��هر، مديريت 
ش��هري بايد فضاهاي فرهنگي براي شهروندان 
به خصوص كودكان را توس��عه دهد و در مصوبه 
ش��هر دوس��تدار كودك نيز ايجاد موزه بازي و 

اس��باب بازي براي ك��ودكان مورد 
تاكيد قرار گرفته ب��ود. او ادامه داد: 
برهمين اساس امروز طرحي را تهيه 
كرديم كه براس��اس آن ش��هرداري 
ملزم به تاسيس موزه كودكان شده 
اس��ت كه در اين راس��تا شهرداري 
عالوه بر اينكه بايد اين موزه را ايجاد 
كند بايد ب��راي بخش هاي مختلف 
تس��هيل گري كرده و نحوه  مش��اركت با آنها را 
نيز مش��خص كند. حق شناس گفت: شهرداري 
دستورالعمل الزام تاسيس موزه كودكان تهران 
را ظرف س��ه ماه بايد به شوراي ش��هر بفرستد 
و نظارت بر حس��ن اجراي اي��ن مصوبه برعهده 

كميته شهر دوستدار كودك خواهد بود. 

سر ريز آسيب هاي اجتماعي كشور در تهران
اس��تاندار تهران با اش��اره ب��ه اينكه 
بهره گيري از كاركنان استانداري در 
مناصب مديريتي راهبرد استانداري 
 ته��ران اس��ت از تهيه شناس��نامه و 
رتبه بندي فرمانداران اس��تان تهران 
خبر داد. انوشيروان محسني بندپي 
با اشاره به اينكه تهران شرايط خاصي 
دارد گف��ت: حتما بايد ن��گاه ويژه اي 

در مجموعه حراس��ت به موضوعات تهران حاكم 
باشد، چراكه وسعت و جمعيت اين استان نيازمند 
دسته بندي آس��يب ها و فرصت ها است. او ادامه 
داد: سرريز همه آسيب هاي اجتماعي كشور را در 
تهران شاهد هستيم، از آسيب هاي اجتماعي گرفته 
تا سرقت هاي خرد و كالن كه اين مسائل وضعيت 
استان را تحت الشعاع قرار مي دهند. محسني بند 
پي افزود: در استان هاي كشور ۸۵ درصد سارقين 

بومي هستند، در حالي كه در استان 
تهران ۶۵ درصد س��ارقين غير بومي 
هس��تند كه همي��ن امر شناس��ايي 
سارقين را دش��وار مي كند. او با بيان 
اينكه مجموعه حراس��ت استانداري 
تهران بر اس��اس ارزيابي هاي وزارت 
كش��ور در زمره حراست هاي برتر در 
كشور شناخته شده است گفت: امروز 
تمامي فرمانداران اس��تان ته��ران از بدنه وزارت 
كشور و اس��تانداري انتخاب مي شوند و شخصا با 
همكاري مجموعه معاونت سياس��ي و اجتماعي 
اقدام به تهيه شناس��نامه و رتبه بندي فرمانداران 
مي كنيم. اس��تاندار تهران تاكيد كرد: در انتخاب 
مديران ستادي يا فرمانداران استان از بدنه كاركنان 
استانداري استفاده مي كنيم و اين موضوع راهبرد 

استانداري تهران است.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

داروي رمدسيوير حتي در داروخانه ها 
هم توزيع نمي ش��ود و موارد توزيع اين 
دارو در ناصرخسرو و بازار سياه داروي 

تقلبي است و فقط برچسب رمدسيوير دارد.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت س��ازمان غذا و دارو ضمن بيان مطلب فوق 
گفت: داروهاي موجود در بازار غير رسمي كامال تقلبي 
هستند و از مردم مي خواهيم و هشدار مي دهيم كه 
به هيچ عنوان از مسير غير رسمي دارو تهيه نكنند.

رمدسيوير يك داروي تزريقي است كه در سال هاي 
گذشته براي درمان ابوال توليد شده است اما پس از 
پاندمي كوويد۱۹ در مواردي درباره اثربخش��ي اين 
دارو بر اين بيماران ش��واهدي مطرح شد به همين 
علت هم اكن��ون از اين دارو كه توليد ايراني هم دارد 
به عنوان يكي از داروهاي مطرح براي كمك به بهبود 
مبتاليان به بيماري كوويد۱۹ نام برده مي شود. البته 
هنوز بيم��اري كرونا هي��چ داروي اختصاصي براي 

درمان ندارد. 
نوش��ين محمد حسيني روز يكش��نبه در نشست 
خبري آنالين از وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران درباره وجود داروي رمدس��يوير در بازار 
ناصرخسرو توضيح داد: داروي رمدسيوير صرفا يك 
داروي بيمارستاني است كه حتي در داروخانه ها توزيع 
نمي شود و فقط بيماران كرونايي كه در بيمارستان 
بستري مي شوند با تشخيص پزشك متخصص به 
اين دارو دسترسي پيدا مي كنند و خارج از اين مسير 
ديگري براي دسترسي به اين دارو وجود ندارد بنابراين 
 هر مورد فروش داروي رمدس��يوير در بازار س��ياه و 
غير رسمي از جمله ناصر خسرو، داروي تقلبي است يا 
دارويي است كه ممكن است اصال رمدسيوير نباشد. 
چندين مورد كشفيات اين دارو را داشته ايم كه فقط 
برچسب آن رمدسيوير بوده، مصرف اين دارو از بازار 
آزاد بس��يار خطرناك است و ممكن است به قيمت 

جان بيمار تمام شود.

  واكسن آنفلوآنزا امس�ال در داروخانه ها 
توزيع نشد

او در پاسخ به پرسش ديگري درباره واكسن آنفلوآنزا 
نيز گفت: واكس��ن آنفلوآنزا امس��ال در داروخانه ها 
توزيع نشد و فقط براي توزيع براي گروه هاي خاص 
از جمله زنان باردار و س��المندان باالي ۶۵ سال در 

اختيار معاونت بهداشتي وزار بهداشت قرار گرفت تا 
براي گروه هاي خاص تزريق شود و وارد داروخانه ها 
نشد چون نياز بود گروهاي خاص و نه افراد معمولي 
به اين واكسن دسترسي داشته باشند، افراد معمولي 
با رعايت فاصله اجتماعي، شس��تن مداوم دست و 
استفاده از ماسك كه براي پيشگيري از كرونا انجام 
مي ش��ود، در برابر آنفلوآنزا نيز ايمن مي ش��وند اما 
گروه هاي خاص تعيين شده، به استفاده از واكسن 
آنفلوآنزا نياز داشتند و قرار شد در خانه هاي بهداشت 
و مراكز بهداش��تي و درماني اين واكس��ن براي اين 

گروه ها تزريق شود.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت سازمان غذا و دارو درباره مصرف بي رويه آنتي 
بيوتيك ها گفت: در بين آنتي بيوتيك هاي خوراكي 
آموكسي سيلين و آموكس��ي كالو و سفالكسين و 
سفيكس��يم در صف اول مصرف و تجوير قرار دارند 
و در بين آنتي بيوتيك هاي تزريقي پني س��يلين و 
جنتمايسين بيشترين ميزان مصرف و تجويز را دارند.

    كاهش تجويز آنتي بيوتيك در كشور
اوافزود: در سال هاي اخير با افزايش نظارت و پايش 
نسخه هاي پزشكان ميزان تجويز آنتي بيوتيك در 
نسخه ها از ۵۱ درصد نسخه ها به ۳۹درصد كاهش 
يافته است البته هنوز تا ميزان توصيه شده سازمان 
بهداشت جهاني كه حداكثر ۳۰ درصد است فاصله 
داري��م اما فعاليت هاي موث��ري در اين زمينه انجام 

شده است.
محمد حسيني ادامه داد: يكي از علل افزايش تجويز 
آنتي بيوتيك توسط پزش��كان اصرار بيماران براي 
تجويز اين داروهاست كه در موارد غير ضروري باعث 
ايجاد مقاومت ميكروبي بدن نسبت به آنتي بيوتيك 
مي ش��ود. مش��كل ديگري كه باعث ايجاد مقاومت 
دارويي مي ش��ود، قطع آنتي بيوتيك ب��دون اجازه 

پزشك است.
او گفت: ميكروب ها بعد از اينكه به تعداد مشخصي 
در بدن مي رسند احساس بدن درد و بيماري ايجاد 

مي كنن��د. وقتي ش��روع به مصرف آنت��ي بيوتيك 
مي كنيم اول ضعيف ترين ميكروبها از بين مي روند 
و هنوز همه ميكروبها از بين نرفته اند تعداد زيادي از 
آنها كه البته ضعيف تر هستند از بين مي روند و فرد 
احساس بهبودي پيدا مي كند اما ميكروبهاي قوي تر 
باقي مي مانند و با قطع آنت��ي بيوتيك در حالي كه 
مقاوم تر شده اند؛ تكثير مي كنند و اين بار براي درمان 

بيماري به آنتي بيوتيك هاي قوي تر نياز مي شود.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
س��المت س��ازمان غذا و دارو افزود: گ��روه تجويز 
منطقي دارو از سال ۷۵ تشكيل شده و تاكنون براي 
تجويز منطقي دارو در دو شاخه يكي براي فرهنگ 
مصرف، در مدارس با تهيه كتابهاي قصه براي نسل 
آينده و ديگري براي آموزش خانم هاي خانه دار و نيز 
تبليغات در سطح ش��هر به صورت بيلبورد اقدامات 
زيادي انجام ش��ده اس��ت. در كنار اين با همكاري 
گروه عفوني دانشگاه تهران، فيلم هاي آموزشي براي 
همكاران پزشك تهيه كرديم كه در اختيار دانشگاه ها 

 قرار گرفته است. بررسي نس��خه ها و ميزان تجويز 
آنتي بيوتيك توسط پزشكان نيز در دستور كار است.

محمد حسيني افزود: مصرف آنتي بيوتيك به درمان 
بيماري هاي ويروسي كمكي نمي كند بلكه با از بين 
بردن ميكروبه هاي خوب داخل روده كه به جذب غذا 
كمك مي كند ما را در مقابل ويروس بي س��الح تر و 
وضعيت را بدترمي كنند، اجازه دهيد براي مصرف 
آنتي بيوتيك پزشك تصميم بگيرد و زمان و ميزان 

مصرف را تعيين كند بعد اقدام كنيد.

     فروش بدون نسخه آنتي بيوتيك 
ممنوع است

سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت وزارت بهداشت گفت: فروش آنتي بيوتيك 
بدون نسخه در داروخانه ها ممنوع است و اگر انجام 
مي ش��ود تخلف اس��ت. يكي از مهم ترين اقداماتي 
ك��ه جلوي اين كار را مي گيرد نظ��ارت مردم و عدم 
درخواست مردم است. اگر فرهنگ مصرف را درست 

كنيم هيچ داروخانه اي خودش دنبال كسي نمي رود 
كه آنتي بيوتيك بدهد بايد اي��ن فرهنگ را اصالح 
كنيم تا مردم بدانند اين فرهنگ چقدر به مردم ضرر 
مي زند. او گفت: نظارت بر داروخانه ها براي جلوگيري 
از توزيع بدون نسخه آنتي بيوتيك هم انجام مي شود 
اما در كشور ۱۳ هزار داروخانه داريم و نمي توانيم در 
تمام ساعات شبانه روز بازرس بگذاريم، مردم ناظران 
اصلي بر قانون باش��ند و بدانند مطابق قانون فروش 
آنتي بيوتيك و البته درخوس��ت آن بدون نس��خه 

ممنوع است.
محمد حس��يني تاكيد كرد: آنتي بيوتيك ها روي 
ويروس ها تاثيري ندارند؛ متاسفانه با شيوع كرونا و 
شايعات غير علمي مصرف بي رويه آن اتفاق مي افتد 
و گ��روه زيادي به مصرف آنت��ي بيوتيك ها حتي به 
عنوان پيشگيري دس��ت مي زنند، مصرف بي رويه 
سيستم ايمني بدن را تضعيف مي كند. تنها سالح ما 
در برابر اين بيماري سيستم ايمني است . ممكن است 
در مواردي كه همزمان عفونت باكتريال هم در بدن 
بيماران كرونا باشد، پزشك آنتي بيوتيك تجويز كند 
كه بايد پزشك تشخيص دهد. در هر صورت بيماري 
كوويد۱۹ داروي اختصاصي آنتي ويرال ندارد و براي 
درمان بيماري هاي ويروس از آنتي بيوتيك استفاده 
نمي كنيم. او در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران 
درباره مي��زان مصرف خودس��رانه و ميزان عوارض 
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك گفت: چون موارد 
مصرف خودسرانه اين دارو ثبت و اعالم نمي شود، آمار 
دقيقي از مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك نداريم، در 

مورد عوارض آن هم آمار نداريم.
 محم��د حس��يني گفت: ب��ا مصرف غي��ر منطقي
 آنت��ي بيوتيك اولين ض��رر را به جامع��ه جهاني و 
نس��ل هاي آينده مي زنيم و همه م��ردم را در مقابل 
ميكروب بي س��الح مي كنيم، مصرف بي رويه آنتي 
بيوتيك ميكروبهاي خوب بدن را از بين مي برد، بدن 
را ضعيف مي كند، جذب غذاي��ي را پايين مي آورد. 
عوارض مصرف خودسرانه فقط به خريدن و خوردن 
آن مربوط نيست، دور ريختن آنتي بيوتيك هم بسيار 

زيان آور است. او افزود: دور ريختن آنتي بيوتيك ها 
بدون رعايت اصول بهداش��تي باعث مي ش��ود، اين 
دارو وارد طبيعت و محيط زيس��ت شود و وارد آب و 
خاك و گياهان شود و دوباره از طريق مصرف گوشت 
حيوانات وارد چرخه انساني مي شود، بنابراين حتما 
بايد محدود به تجويز پزشك و در مواقع ضروري باشد.

سرپرس��ت نظ��ارت و پايش مص��رف فرآورده هاي 
سالمت درباره مصرف داروهاي گياهي و طب سنتي 
نيز گفت: برخي به اشتباه مي گويند داروهاي گياهي 
اگر فايده نداشته باشد، ضرر ندارند اين غلط است و 
حتما بايد اين داروها نيز زير نظر پزشك مصرف شود.
محمد حس��يني افزود: داروهاي طب سنتي از نظر 
عوارض مصرف غير منطقي و هيچ تفاوتي با داروي 
طب نوين ندارند هر اندازه ك��ه اين داروها مي تواند 
تداخل و عوارض داشته باش��ند داروهاي نوين هم 
مي توانند عوارض جانبي داشته باشند، و اين داروها 

نيز بايد زير نظر پزشك طب سنتي تجويز شود.

   افزايش مصرف خودسرانه 
داروهاي افسردگي

او درباره مصرف خانگي داروهاي ضد افسردگي نيز 
گفت: تجويز خانگي داروهاي ضد افسردگي و گروه 
اعصاب و روان كامال خطرناك و غلط و نادرست است 

و مي تواند عوارض جبران ناپذير داشته باشد.
سرپرست اداره نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
س��المت افزود: آماري از تجويزهاي خانگي نداريم. 
البته آمار تجويز اين داروها باال رفته، زندگي ماشيني 
و در زندگي جديد، مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
باال رفته است، بهترين راه حل براي كاهش افسردگي 
در اين ش��رايط رفتن بيرون از خانه و ورزش كردن 
و كتاب خواندن است. همچنين نسخه الكترونيك 
 تاثيري در تجويز آنتي بيوتيك ندارد چون نسخه هاي 
غير الكترونيك هم ثبت و بررسي مي شود البته مزيتي 
كه نسخه الكترونيك دارد اين است كه امكان خطاي 
داروخانه يا پرستاركه ناشي از خط بد پزشك بايد از 

بين مي برد.
او افزود: براي تجويز منطقي دارو، سازمان بهداشت 
جهاني داروها را به س��ه دسته مصرف بدون نسخه، 
داروهاي نس��خه اي و داروهايي كه بايد در ش��رايط 
خاص بايد مصرف شوند تقسيم كرده است كه بايد 

مطابق آن عمل شود.

گزارش
سرپرست دفتر نظارت فرآورده هاي سالمت: 

رمدسيويرهاي موجود در ناصرخسرو تقلبي هستند
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