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يادداشت2-

جبراناشتباهاتحمايتي

با توجه به شرايط اقتصادي
ك��ه در ط��ول س��الهاي
گذش��ته در اقتص��اد ايران
ب��ه وج��ود آم��ده ،در اين
تردي��دي وجود ن��دارد كه
حمايت از اقش��ار كمدرآمد
بايد به عنوان ي��ك اولويت
عليشريعتي
مه��م در دس��تور كار قرار
گيرد اما اينكه به چه شكل اين سياستها در دستور
كار باش��د ،خود جاي س��وال و تامل زيادي دارد .در
سالهاي گذش��ته دولت طرحهايي را براي حمايت
از اقشار كمدرآمد در دس��تور كار قرار داده است اما
بررسي عملكرد به ثبت رسيده در اين طرحها نشان
از مسيرهاي اشتباهي اس��ت كه طي شده و بايد در
آنها تجديد نظر صورت گيرد .يكي از طرحهايي كه
اجرايي شده ،بحث تخصيص ارز 4200توماني است.
اين ارز بنا بود با هدف حمايت از اقشار كمدرآمد در
دسترس��ي به كاالهاي اساسي در دس��تور كار قرار
بگيرد اما در عمل ما ميبينيم كه قيمت بس��ياري
از كاالهايي ك��ه در اين س��الها ارز دولتي دريافت
كردهاند نيز همچنان افزايش يافته اس��ت .در عوض
ما با افرادي مواجه بوديم كه به دليل دسترس��ي به
رانت براي س��ود شخصيش��ان از فض��اي به وجود
آمده استفاده كردهاند و بازار برخي كاالها به راحتي
تغيير دادهاند .با توجه به اين تجربيات منفي ،به نظر
ميرسد 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 ميآورد،
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 ميشود
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 ميشود ،در عمل هنوز مشكالت پا برجاست.
اينك��ه س��ازمانهاي تخصص��ي اقتص��ادي مانند
سازمان توس��عه تجارت به جاي ورود به حوزههاي
تخصص��ي و برطرف كردن مش��كالت ،ب��ه برخي
طرحهاي كالن قناعت ميكنند ،نش��ان از آن دارد
كه هنوز راهكارهاي اجرايي و برنامههاي هدفمند در
بس��ياري از حوزهها وجود ندارد و در صورتي كه به
اين حوزههاي زيرساختي و فعاليتهاي مولد توجه
نشود ،حتي در صورت حمايت از اقشار كمدرآمد نيز
معضالتفعليادامهخواهندداشت.

يادداشت3-

توقف راهبردهاي ضد توليدي
رش��د تولي��د ،مهمتري��ن
راهبردي اس��ت كه بر اساس
اس��ناد باالدس��تي مجموعه
ظرفيتهاي كش��ور بايد در
راس��تا تحقق ابع��اد و زواياي
گوناگون آن حرك��ت كنند.
جوادحسينيكيا اهميت اين راهبرد به اندازهاي
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 دامنههاي توليد در كشور اس��ت .از طريق توليد
است كه نهضت اشتغالزايي در كش��ورمان پا ميگيرد،
از طريق جهش توليد اس��ت كه نظام عرضه و تقاضا در
بازارهاي كش��ور روي نقط��ه تعادل ق��رار ميگيرند ،به
وسيله توليد است كه درآمد سرانه افزايش مييابد و ساير
دستاوردهايي كه با توليد شكل ميگيرند ،اهميت اين
ركن تاثيرگذار را در اقتصاد ايران برجس��تهتر ميسازد.
بر اساس اين اهميت اس��ت كه مقام معظم رهبري نيز
سال جاري را با عنوان جهش توليد نامگذاري كردهاند تا
توجه افكار عمومي و مسووالن تصميمگير و تصميمساز
كشور را معطوف اهميت توليد و ضرورت رونق آن كنند.
افزايش فعاليتهاي 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 ميتوان
آن را در كالس��ه موضوع��ي راهبرده��اي ضدتوليدي
طبقهبندي كرد .در ش��رايطي كه ش��ركتهاي داخلي
ظرفيتهاي قابل توجهي براي توليد ل��وازم خانگي در
كشور ايجاد كردهاند ،واردات ميليونها دالر لوازم خانگي
خارجي هيچ توجيهي نميتواند داش��ته باش��د .تالش
دولت،مجلس،دستگاهقضاييوسايرنهادهاوارگانهاي
تصميمگير بايد در راس��تاي بهبود شاخصهاي توليد
داخلي باشد .نه فقط در حرف و شعار بلكه در عمل بايد
به گونهاي رفتار شود كه اين پيام كلي به فضاي عمومي
جامعه مخابره ش��ود كه نظام سياس��ي از توليد داخلي
ادامهدرصفحه6
حمايتميكند.

يادداشت5-

يادداشت4-

اصالح عمق در بورس
مس��اله اساس��ي اين موضوع
اس��ت كه ما بايد ب��ه صورت
وس��يعتر به بازار سرمايه نگاه
كنيم .ما س��ال گذشته يعني
سال  98رشد  180درصدي را
داشتيم ،از ابتداي سال جاري
همايوندارابي ش��اخص ب��ازار از  550واحد
رش��د كرده و ب��ه  2ميليون
واحد رس��يد و پس از آن يك اصالحي را تا يك ميليون
و 200هزار 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  550هزار واحد بود امروز به  250هزار
واحد رسيده بود ميتوانستيم بازار نزول را تجربه كرده
اما؛ وقتي  550ه��زار واحد در زمان اصالح به ش��اخص
يك ميليون و دويست واحد رسيديم ميتوانيم بگوييم
بازار روند طبيعي خ��ود را طي كرده و ب��ورس ميتواند
يك اصالح داشته باش��د.اين روند ميتواند در بازارهاي
مالي ديگر هم وجود داشته باشه ما ديديم كه سكه بهار
آزادي تا  ۱۶ميليون تومان هم خريد و فروش ميش��د
اما؛ روز گذش��ته با قيم��ت  ۱۲ميليون 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
ميكند .اما؛ چرا اي��ن اصالحات به اين ش��دت رخ داد
چندعاملوجودداشتنخستاينكهقيمتسهامبسيار
افزايش يافته و مستعد كاهش قيمت بود .دوم اينكه در
ماههاي ابتدايي سال بازار ش��روع به رشد كرد نرخ سود
بين بانكي تا حدود  8درصد هم ش��ده بود ولي ماههاي
مرداد و شهريور با شروع اصالح بورس نرخ بين بانكي به
 20درصد و در حال حاضر به  22درصد رس��يده اين در
واقع اين سه برابر شدن به زيان بازار سهام تمام شد .مورد
ديگر بازميگردد به تمايل دولت به قيمت گذاريهاي
دستوري در خصوص فوالد ،دستكاري در قيمت گذاري
و كش��ف قيمت در سطح ش��ركتهاي بورسي است و
زماني كه دولت نظام قيمت گذاري به كار ميبرند يعني

سوژه روز

ترك جلسه گروه  G20توسط ترامپ
به مقصد كلوب گلفش در خارج از واشنگتن دي.سي

دونالد ترامپ ساعت هشت صبح به وقت شرق آمريكا
از طريق ويديو كنفرانسي از اتاق وضعيت كاخ سفيد
به جمع دهها 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 ،رييسجمهوري
آمريكا توييتهايي درباره انتخابات ارسال كرد .شبكه
خبري س��يانان گزارش داد ،ترامپ اندكي پيش از

 ۱۰صبح 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 گفتوگو درباره «آمادگي و واكنش
به پاندمي» بودند .ترامپ به ديگر رهبران گروه بيست
تاكيد كرد كه ميخواهد شهروندان آمريكايي اولين
كساني باشند كه واكسن كرونا را دريافت ميكنند.

بخش عمدهاي از س��ود ش��ركتها از بين ميرود .براي
مثال؛ درصنعت خودرو كه داللهاي اين صنعت بيش
از كارخانجات سود ميبرند و شاهد اين موضوع هستيم
كه شركتهاي خودروساز در  6ماه اول سال جاري 10
هزار ميليارد تومان زيان كردن��د و اين زيان به كارگران،
خودروس��ازيها ،قطعات س��ازها و كس��اني كه در اين
بازار س��رمايهگذاري كردند زيان وارد ميكند و مشكل
ديگر نيز عدم هماهنگي دس��تگاههاي دولتي در بحث
قيمتگذاري 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
اختالفقيمتبينپااليشگاههامشكلديگرنيزيوجود
دارد و هنوز وضعيت پااليش��گاهها مشخص نشده است
در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي احتياج به رگوالتوري
مستقيم داريم اجازه دهند كه اقتصاد بنگاههاي 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 فرآوردههاي آن ندارد و مرجع مس��تقيم و
مستقلي براي تش��خيص كيفيت اين محصوالت وجود
ندارد نميتوان 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
ميكرد ند و آموزش كافي نديده بودند به صورت هيجاني
در بازار عمل كردن��د و زماني كه اص�لاح 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 طوالنيتر شود.
قوانين و مقررات داخل بازار و به خصوص در مورد حجم
مبنا كمي ناردست است و همين مورد باعث ميشود كه
كشف قيمت با تاخير انجام شود و يك صفهاي طوالني
و سنگين داش��ته باش��يم .زماني كه بازارمثبت ميشود
ابزارهاييمانندحجممبناوامثالآنبهكمكبازارميآيند
ادامهدرصفحه3
تاكميمثبتترشود...

تئوري سيبزميني داغ
ن��رخ ارز تا چه مح��دودهاي
پايين خواهد آمد؟سرنوشت
بورس چطور رقم ميخورد؟
آيا س��كه ارزان ميشود؟ اين
پرسشها و پرس��شهايي از
اين دست اين روزها به تناوب
حجتاهللفرزاني از س��وي مخاطبان اقتصاد و
عموم مردم مطرح ميشود و
ضرورت پاسخگويي به آنها بهشدت احساس ميشود.
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 خانوادهها
نشات ميگيرد .اگر درآمد پايدار خانوادهها افزايش پيدا
كند ،فشار كمتري متوجه خانوادهها ميشود .از سوي
ديگر هم انتظارات تورمي ،باعث ايجاد تورم ميش��ود.
مثال وقتي جامعه احس��اس كند ،اقتصاد با كمبود ارز
روبهروست ،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 بينالمللي
و نتيجه انتخابات امريكا ،زماني كه اين پيام به ايران داده
شد كه تحريمهاي 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
 32هزار تومان به  25هزار 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 داراييهاي ارزي
كشور بيتاثير نبوده است .اين منابع آزاد شده توانست
يكتوانمندينسبيرابرايبانكمركزيايجادكندكه
بتواندتقاضاهايبازارراكنترلكند .ادامهدرصفحه6

روز و روزگاري توسعه

هرچن��د تح��والت
بينالمللي و متغيرهاي
بيرون��ي در رون��د كلي
بهب��ود ش��اخصهاي
اقتص��ادي و ارتباط��ي
كشورتاثيرگذارهستند،
عباسعليابونوري اما واقع آن است كه شاه
كلي��د حل مش��كالت
اقتصادي و معيشتي در درون كشور است .اگر قرار
باشد بهطور اجمالي در خصوص راهكارهاي بهبود
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم صحبت كنيم،
بايد به موضوعاتي چون تثبي��ت قيمتها ،ايجاد
اشتغال كامل ،رشد درآمد سرانه ،دستيابي به رشد
اقتصاديمناسب،تعادلوترازدرپرداختها،توزيع
عادالنه درآمدها و...اش��اره كنيم .اين موارد اصول
بديهي است كه مردم در همه جاي دنيا از نظامهاي
سياسي مطالبه ميكنند و تحقق آن را خواستارند.
اينكه اين شاخصهاي اقتصادي در شرايط فعلي
از منظر آماري در چه وضعيتي قرار دارند ،به دليل
فقدان نظام آماري شفاف ،مشخص نيست .اساسا
بودجهريزي و برنامهريزي در كشور ما بايد به چنان
درجهاي 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 رسانهها قرار بگيرد كه امروز به اين
ضرورتقانونيكمترتوجهميشود.برخالفبرخي
حاش��يه س��ازيها ،گزارشهاي تفريغ مهمترين
ابزار مجلس براي تصويرس��ازي از اقتصاد اس��ت.
به نظر ميرسد نه مجلس و نه دولت ،انگيزه كافي
براي ارايه گزارشهاي مس��تند از اقتصاد را ندارند.
اين در حالي اس��ت كه اين دادهه��اي اطالعاتي به
محيطهاي تحقيقاتي و دانشگاهي كمك ميكند
تا مبتني ب��ر اع��داد و ارقام مس��تند تحليلهاي
واقعبينانهتري ارايه كنند .اين گزارشهاي آماري
از جمله ضرورتهايي اس��ت كه قانون بر روي آن
تاكيد كرده است .در عين حال بايد توجه داشت كه
نظامبودجهريزيكشوربايدمكملبرنامهريزيهاي
بلندمدتاقتصاديباشد.بهاينموضوعهمدرنظام
تصميم سازيهاي راهبردي كش��ور توجه كافي
نشده است .بعد از انقالب اس�لامي و در شرايطي
كه در 11س��ال ابتدايي حدفاصل سالهاي 57تا
68خورش��يدي ،كش��ور بدون برنامه جامع بلند
مدت بود ،از س��ال  68مس��ووالن به اهميت نقش
برنامهريزيهاي بلندم��دت و راهبردي در اقتصاد
پي بردن��د و برنامهريزي ب��راي تدوين يك چنين
برنامههايي را در دستور كار قرار دادند .برنامههايي
كه تصري��ح ميكردند ،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 برنامهريزي و بودجهريزي كشور است .در
آن برهه مسووالن ميدانستند كه ايران بزرگترين
وارد كننده محصوالت كش��اورزي و خ��وراك دام
اس��ت ،همانطور كه امروز هم مدي��ران اقتصادي
كش��ور ميدانند ك��ه ما همچن��ان مصرفكننده
عمده خوراك دام و نهادهها 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 نشدهايم؟
چ��ون اص��وال نظ��ام بودجهريزي كش��ور مطابق
برنامهريزيهايكالناقتصادينيست.اينموضوع
طبق قانون بايد بهطور شفاف در اختيار مردم قرار
بگيرد تا مردم بدانند ك��ه رييسجمهوري ،رييس
مجلس ،رييس ق��وه قضاييه چه عملك��ردي را از
نظر اجراي برنامهها 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 برنامهريزيها است .در حال حاضر
چنانچه دانش��جوي اقتصادي بخواهد آمارهايي را
براي پايان نامهاش استخراج كند با دامنه وسيعي از
اعداد و اراقام متفاوت و در برخي موارد متضاد مواجه
ميشودكههيچتناسبيباهمندارند.مركزآماريك
آمار ميدهد ،وزارتخانههاي اجرايي يك آمار ديگر
ميدهد،ديوانمحاسباتيكآماريديگرميدهند
و در اين آشفته بازار آماري معلوم است كه دستيابي
به حقيقت عملكردها بسيار دش��وار ميشود .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 سال 97و  98چه
ميزان توليد گندم داشته است؟هر ارگان مديريت
يا برنامهريزي كشور كه برود با امار متفاوتي از توليد
گندم روبهرو ميش��ود.مركز آمار اي��ران ميگويد،
مي��زان توليد گن��دم11 ،ميليون تن بوده اس��ت،
وزارت جهاد كش��اورزي ميگويد12 ،ميليون تن
درست است و نهاد ديگري اين حجم را 14ميليون
تنمعرفيميكند.بايدبدانيماساسرشداقتصادي
كشوري مانند هند ،مبتني بر نظامات آماري بسيار
ادامهدرصفحه6
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راهبرد
پيام تسليت رهبر انقالب
در پي درگذشت حجـ［االسالم
حاج سيد يحيي جعفري

حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي درگذش��ت
عالم پارسا و با اخالص حجـ［االسالم حاج سيد
يحيي جعفري را تسليت گفتند.
️متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عال��م پارس��ا و با اخ�لاص جناب
حجـ［االسالم آقاي حاج س��يديحيي جعفري
رحمـ［اهللعليه را به عم��وم مردم عزيز كرمان و
مكرم و مع ّزز
ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان ّ
ايشان تسليت عرض ميكنم .سالها خدمت به
مردم در مسووليتهاي 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 ميكنم.
سيدعلي خامنهاي ۲ -آذر ۱۳۹۹

سياست
واكنش قاليباف به
محدوديتهاي كرونايي

ريي��س مجلس ش��وراي اس�لامي با اش��اره به
محدوديته��اي جدي��د كروناي��ي گفت :يكي
از راههاي اثربخش��ي قرنطين��ه افزايش تعداد
تس��تهاي رايگان يا با قيمت كنترل ش��ده در
مناطق قرمز است .محمدباقر قاليباف در جلسه
علني مجلس ش��وراي اس�لامي 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
ميگويم .هفته بس��يج را همچنين به مجاهدان
عرصه فرهنگي ،اجتماع��ي ،اقتصادي و علمي
تبريك ميگويم .ش��جره طيبه بس��يج در اين
سالها بر مبناي آرمان انقالب اسالمي خدمات
بينظيري در پيش��برد اهداف انقالب داش��ته
اس��ت .رييس مجلس شوراي اس�لامي با بيان
اينكه امام خميني(ره) بس��يج را از مردم كوچه
و پسكوچههاي 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 ظرفيتهاي داخلي،
مردم و مستضعفان ميتواند تهديدهاي مختلف
عليه مردم را خنثي كند .قاليباف از اقدام بسيج
موس��وم به محروميتزدايي س��خن ب��ه ميان
آورد و گفت :بسيج در س��الهاي بعد از انقالب
توانست جريان وس��يعي از محروميتزدايي را
عملياتي كند .امروز جوانان انقالبي و بس��يجي،
متعهد ،خوشفكر و خالق توانس��تهاند در همه
زمينهه��اي فرهنگي ،اجتماع��ي ،دانشبنيان
و فض��اي مجازي و جهادي باره��اي زيادي را از
دوش حاكميت بردارن��د و در فعاليتهاي اخير
خود به شكل منس��جم ظرفيتهاي مردمي را
در مس��ير جديد براي حل آنها قرار داده اس��ت.
اين حركت انش��اءاهلل آغازگر فعاليتي است كه
جوانان سراس��ر كشور در مس��ير حل مشكالت
سوء مديريت و انفعال مديريتي قدم بر ميدارند.
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 مهمترين 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�لامي هر دو رويكرد را مدنظر داريم.
ما براي حل مشكالت ريشهاي به اصالح ساختار
بودجه ،اصالح نظام بانكي ،طرح شفافيت و رفع
قوانين زائد ميپردازيم و براي مشكالت روزمره،
نظارت بر بورس ،مسكن و اجراي پروژههاي نيمه
تمام را در دستور كار قرار داديم .رييس مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به گراني كاالهاي اساسي
تصريح كرد :به عنوان راهكاري كوتاهمدت براي
اين گرانيها 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 ناكارآمديها به وضعي برسيم كه
براي مشكالت روزمره مردم چارهانديشي 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 كمكهاي مردمي
هرچند دير ،اما نشانه خوبي است كه مردم از آن
اس��تقبال ميكنند .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 محدوديتهاي
جديد اظهار كرد :عالوه بر لزوم رعايت همهجانبه
پروتكلهاي بهداش��تي ،بايد اقداماتي در سطح
مديريت��ي ص��ورت گي��رد .يك��ي از ملزومات
اثربخش��ي قرنطينه افزايش تعداد تس��تهاي
رايگان يا با قيمتهاي كنترل شده به خصوص
در مناطق قرمز اس��ت .همچنين توجه ويژه به
مشكالت شغلي مجاهدان عرصه سالمت پزشكي
و تخصيص همهگير هزينههاي تخصيص يافته
براي پرداخ��ت مطالبات كادر درم��ان و تامين
تجهيزات الزم براي آنها بايد مدنظر دستگاههاي
اجرايي باشد .وي در پايان تاكيد كرد :به منظور
جلب اعتماد عمومي و تامين امنيت رواني جامعه
همه دستاندركاران كشور بايد در مقابله با اين
ويروس بكوشند و هماهنگ و بدون كوچكترين
اختالفي فعاليت كنند.
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اقتصادكالن

ايـران

زور دولت و مجلس به تورم ميرسد؟

چهار حمايت  همزمان از اقشار كمدرآمد

در آبان سال گذشته و در زمان افزايش قيمت بنزين،
دولتبحثيرامطرحكردكهنشانازتغييراتجديدر
جامعهايرانيداشت.هرچندطرحناگهانيتغييرقيمت
بنزين حواشي و هزينههاي زيادي را به كشور تحميل
كرداماخبرمهميكهدراينبينكمتربهآنتوجهشد،
برنامه جايگزين دولت براي حمايت از اقشار كم درآمد
جامعه بود .دولت اعالم كرد در طرح س��بد معيشتي
خانوار 60 ،ميليون ايراني حمايتهاي جديد دريافت
ميكنندوبهاينترتيبتنها 20ميليوننفرازجمعيت
ايران ،نياز به حمايتهاي 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 60كليد خورد و تا پايان دهه80
ادامهپيداكرد،پرداختيارانهنيزبهعنوانبخشمهمي
از اقتصاد ايران همواره ادامه داشته است.
آمارهايي كه در سال 98منتشر شد ،نشان از آن داشت
كه دولت در س��ال بيش از  1000هزار ميليارد تومان
يارانه پنهان و غيرمستقيم ميدهد 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 نميكند .زيرا
وقتي بنزين يارانه ميگيرد ،اقش��ار ثروتمند كه چند
خودرو دارند از مواهب ان اس��تفاده ميكنند و اقشار
كمدرآمد كه بايد محل اصلي دريافت يارانه باشند از
آن بهره نميبرند .در چني��ن فضايي ،مخالفان يارانه
پنهان اين طور اس��تدالل ميكنند 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 ابهامها 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 طرحهاس��ت .با توجه به
باال بودن نرخ تورم در طول تمام س��الهاي گذشته،
اثرگذاريطرحهايحمايتيدولتبهشدتپايينآمده
ومشخصنيستدركنارهمقرارگرفتنتمامطرحهاي
دولت چه گرهاي از زندگي مردم باز خواهد كرد.
 10سالگي يارانه نقدي
نخستين طرحي كه در ايران به پرداخت پول مستقيم
به مردم منجر شد در دولت احمدينژاد و در سال 89
كليد خورد .در آن سال دولت قيمت بنزين را افزايش
داد و گام نخس��ت هدفمندي يارانهها را كليد زد .در
چارچوب اين طرح ،دولت به حساب هر ايراني 45هزار
و  500تومان واريز كرد .در همان سال نيز كارشناسان
از اين ميگفتند كه بايد شناسايي اقشار كم درآمد در
دستور كار قرار ميگرفت تا دهكهاي باالي جامعه به
اين پول دسترسي نداشته باشند و در ازاي آن كمك

به اقش��ار كم درآمد افزايش ياب��د .همين موضوع در
سالهاي 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 ميكنند.
در س��ال  ،89در حالي مبلغ يارانه  45هزار توماني به
حسابخانوارهاواريزشدكهرييسجمهوروقتمعتقد
بود حتي با پس انداز چند ساله ميتوان با اين پول خانه
خريد اما در عمل پس از گذش��ت  10سال ،اين يارانه
به حدي بيارزش شده كه حتي كفاف خريد دو كيلو
گوشت مرغ يا دو كيلو برنج را نيز نميدهد.
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 ميدهد .اين طرح به60
ميليون ايراني اختصاص پيدا كرد و در قالب آن حدودا
ماهي  50هزار تومان به ازاي هر نفر واريز ميشود .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  100هزار تومان دريافت ميكند ،مجموع
اينمبلغحتيكفافخريديككيلوگوشتگوسفندي
را نيز نميدهد.

تفكر 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�لامي ،امري��كا را از قرارگاه
راهبردياش 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 رسولاهلل
(ص)تهرانبزرگكهدرستادفرماندهيسپاهحضرت
محمد رسولاهلل 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 ملتهاي مسلمان مديون
مجاهدتهايبزرگوتاثيراتشگفتانگيزشخصيت
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 باورهاي همه مردم كاش��ت؛ بسيج شجره
مباركهاستكهريشهآندرايمانمردموشاخسارهاي
آن در عالم معنا سير ميكند .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 ميتوان 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 دلانگيز 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 ميكنند و اينها از مالمت ديگران واهمه
ندارند و تنها در راه خدا به بندگان خدمت ميكنند.
فرمانده كل سپاه گفت :بس��يجيان در برابر دشمن
تسليمناپذير،مستحكموشكستناپذيرندامادربرابر
مومنان رئوف ،رحيم ،خدوم و متواضع و در س��يماي
نوراني شان آثار عبادت مشهود است.
سرلشكر س�لامي ادامه داد :تاريخ در طول  ۴۱سال

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 بستها را ميشكند
و براي جهاد در راه خدا راهها را ميگش��ايد ،بسيج بر
غير ممكنها غلبه و معادله سيطره بر كفار را تنظيم
ميكند .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 پيشرونده اس��ت كه محدود به جغرافياي خاصي
نميشود امروز گفتمان بسيج در يمن ،لبنان ،سوريه و
عراق تكثير شده و تا امريكاي التين و قسمتهايي 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
خستگيناپذير بسيجي اس��ت كه هرجا قدرتهاي
بزرگ در برابر اسالم صفآرايي كردند آنها در برابرشان
ايستادند و شمشير زدند و سر پنجههاي آنان را قطع
كردند و از ش��كوه ظاهري دشمنان و امپراتوريهاي
بهظاهر بزرگ نترسيدند.
ويبااشارهبهخدماتبيشائبهبسيجدرمواقعبحراني،
خاطرنش��ان كرد :امروز بس��يج نقطه اتكا ،اعتماد و
آرامش دروني مردم است چراكه در زمانهاي بحراني
همچون س��يل زلزله بيماري و تنگدستي اين بسيج
است كه در همه اين بحرانها در ميان مردم حضوري
شايستهداردوخدمتميكندوهمينعاملشكست
ناپذيري ما است.
سرلشكرسالميگفت:سپاهحضرتمحمدرسولاهلل
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
ميداريم 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
واينملتذليلنشود؛لذابرايعزيزبودنبايدقويبود
چراكه ضعف نقطه تسليم است و قدرت و قوت عامل
اقتدار عزت و سربلندي است.

طرح كوپني مجلس
س��ومين طرحي كه احتم��اال اج��راي آن به زودي
كليد خواهد خورد طرح مجلس براي احياي مجدد
توزيع كوپن اينبار به ش��يوهاي جديد است .مجلس
دولت را مكلف كرده اس��ت تا پايان اس��فند يارانهاي
 ۱۲۰هزار توماني ب��راي دهكهاي پايين و  ۶۰هزار
توماني براي ساير دهكها 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
( )۱.۲۰۰.۰۰۰ريال 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
( )۶۰۰.۰۰۰ريال براي هر يك از افراد ساير دهكهاي
مشمول فوقالذكر 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 تاثيرگذارياي كه دارد با
اما و اگر مواجه است.
يارانه كرونايي دولت
آخرين طرح حمايتي كه رييسجمهور 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��هاي برابر با صد هزار توم��ان براي  ۳۰ميليون
نفر از جمعيت نيازمند ايران را تدارك ديده اس��ت.
دهكهاي پايين درآمدي ،زنان سرپرس��ت خانوار
و افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي
هستند از اين يارانه برخوردار ميشوند.
اين يارانه به مدت  ۴ماه به  30ميليون نفر از جمعيت
كشور پرداخت ميش��ود و در كنار اين يارانه دور دوم
پرداخت وام قرضالحسنه يك ميليون توماني براي
 ۱۰ميليون خانوار يارانهبگير نيز اجرايي خواهد شد.
بر اين اساس ،براي خانوار يك نفره كه  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان يارانه نقدي ۵۵ ،هزار تومان كمك معيشتي و
 ۱۰۰هزار تومان كمك بالعوض كرونا دريافت ميكند
در مجموع تا پايان سال هر ماه حدود ۲۰۰هزار و۵۰۰
تومان پرداخت خواهد ش��د.با اجرايي شدن مصوبه
مجلس اين يارانه بين  ۶۰تا  ۱۲۰هزار تومان افزايش
خواهد يافت.
هرچندبادركنارهمقراردادناينارقامبهنظرميرسد
اقش��ار كم درآمد مبلغ بيشتري را نسبت به گذشته
دريافتميكننداماهمچنانباتوجهبهافزايشيبودن
نرخ تورم ،سرنوشت هيچ يك از اين طرحها مشخص
نيست .بايد ديد در ماههاي آينده آيا مقدمات كاهش
نرخ تورم يا بهبود شرايط اقتصادي با توجه به احتمال
كاهش تحريمها فراهم ميش��ود ي��ا همچنان تنها
منابعي از س��وي دولت تخصيص خواهد يافت كه از
سويي به افزايش فش��ار بر بودجه منجر ميشود و از
س��وي ديگر تاثير قطعي بر كاهش فشار بر اقشار كم
درآمد جامعه ندارد.

امريكا راهي جز احترام به ايران ندارد
سخنگويوزارتخارجهكشورمانتاكيدكرد:آيندهروابط
ايران و امريكا آينده سادهاينيست چراكه امريكا در طول
 ۴۰س��ال گذشته جنايات مكرري را انجام داده است و ما
ليستجنايتهايامريكاراهيچوقتفراموشنميكنيم.
بزاده درنشستمطبوعاتيخودبارسانههاي
سعيدخطي 
داخليوخارجي درپاسخبهسواليمبنيبراينكهيكياز
نكات مهم و مورد بحث در حال حاضر آينده روابط ايران و
امريكاست و اين موضوع مطرح است كه امكان گفتوگو
بين ايران و بايدن وج��ود دارد اما جناح اصولگرا در ايران
چنين چيزي را م��ردود ميداند و عالقه ندارد كه چنين
موضوعيازسويدولتكنونيانجامشود،اظهاركرد:اولاز
همهبايدخدمتشماعرضكنمكهسياستخارجيامري
جناحي نيس��ت و در واقع ما سياست خارجي جمهوري
اسالميايرانراداريم.مثلبسياريازكشورهايباسابقهدر
ايراننيزصداهايمتعدديوجودداردوشكوهايراندرچند
صداييبودنآناستوالبتهشكوهسياستخارجيماننيز
در تك صدايي بودن آن است .ما در سياست خارجي تك
صداوواحدعملميكنيم.ويبابياناينكهمطمئننيستم
كهاينجناحبنديهاييكهشمااشارهكرديددقيقباشد،
تصريح كرد :سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي ايران
امري حاكميتي است و اين سياست بر اساس منافع ملي
كشورتنظيمواعالمميشود.اينديپلماتارشدكشورمان
خاطرنشان كرد :آينده روابط ايران و امريكا آينده سادهاي
نيستچون امريكادر طول ۴۰سالگذشته جنايتهاي
متعدد و مكرري را عليه ايران انجام داده اس��ت و ليست
اين جنايتها طوالني است .از جمله جنايتهايي كه در
همكاريباصدامدرجنگتحميليعليهملتايرانانجام
داد و در سالهاي اخير نيز با تحريمها 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
جنايتها دولت امريكا جنايتهاي خاصي نيز انجام داده
است،ازجملهترورسردارشهيدقاسمسليماني.
وي با بيان اينكه ليست اين جنايتها كوچك نميشود و
ما آن را فراموش نميكنيم ،افزود :رژيم فعلي امريكا بهتر
از هر كس ديگري ميداند كه ديگر نميتواند به سياست
شكس��ت خورده خود عليه ايران ادامه دهد و ما قبال نيز
گفتهايم كه اياالت متحده امريكا اگر ميخواهد مس��ير
غلط خود را اصالح كند چارهاي ندارد كه به تعهدات خود
به عنوان عضوي از جامعه ملل و به اين روند بازگردد .البته

همانطور كه اش��اره كردم ما ليست جنايتهاي امريكا را
فراموشنميكنيمومطالباتماازامريكادراينزمينهسر
جايخودشاست.
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 بينالمللي گفت كه
برخي از طرفهايي كه در برجام هس��تند چيزهايي كه
ميگويند به خود آنها مربوط ميشود .موضع ما در مورد
برجامواينتوافقكامالروشناستومهمتريناقداميكه
آلمانوكشورهاياروپاييبايدانجامدهندايناستكهبه
تعهدات خود بازگردند .بيش از دو سال است كه اتحاديه
اروپا و سه كشور اروپايي عضو برجام در ابعاد مختلف اين
توافقبينالملليرانقضكردهاند.كشورهاياروپاييبهتر
است اراده خود را براي حفظ اين توافق بينالمللي ثابت
كنندودرهمينچارچوببهتعهداتبرجاميخودعمل
كنند.اينديپلماتارشدكشورمانباتاكيدبراينكهماروابط
منظميباكشورهاياروپاييداريمروابطديپلماتيكبين
ايرانواينكشورهابرقراراستوسفارتخانههايمادرآنجا
فعالهستندگفت:درهمينچارچوبنيازيبهپيامرساني
رسانهاي بين ايران و اين كشورها وجود ندارد و ما مواضع
خودرابهصورتصريحوروشنبهآنهامنتقلكردهايم.
سخنگويوزارتخارجههمچنين درموردگزارشبرخي
از رس��انههاي امريكايي در ارتباط با ترور نفر دوم القاعده
در تهران و ارتباط ايران با اين گروهك تروريستي گفت:
گزارشهاي منتشر ش��ده در برخي از رسانههاي خاص
گزارشهايساختگياستوبرايفراركردنازمسووليتي
است كه متوجه كش��ورهايي است كه القاعده را سازمان
دادند و اكنون نيرو براي آنها استخدام و در راستاي احياي
آنتالشميكنند.ويبااشارهبهتالشهايايراندرطول
اين سالها براي مبارزه با گروههاي تروريستي و تكفيري
گفت :اين جور وصلهها به امريكا و كس��اني كه القاعده را
ايجاد كردند ميچسبد نه ايران .خطيبزاده در نشست
خبري اين هفته خود با خبرنگاران با اشاره تالش كانادا
برايتصويبقطعنامهضدحقوقبشريعليهايران گفت:
اميدواريمكهدولتكانادادستازاستانداردهايدوگانهدر
رفتاروعملخودبردارد.ويافزود:فكرميكنيمزمينههاي
مختلفيوجودداردكهدوكشورهمكاريمناسبيداشته
باشند  .متاسفانه رويكرد دولت كانادا طي سالهاي اخير
رويكردمخربيبودهاست.

فروش  80هزار ميليارد تومان
اوراق نقدي

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه
تاكنون  ۸۰هزار ميليارد تومان در س��ال جاري اوراق
فروخته ش��ده اس��ت كه اين رقم بايد تا پايان سال به
دست ميآمد گفت :در مجلس فقط درباره ۳۰درصد
بودجه عمومي كه ۲۵درصد بودجه كل كش��ور است
بحث ميكنند .مهدي طغياني سخنگوي كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت :هفته
گذشته كاري مقدماتي درباره احكام دايمي بودجه در
مجلسانجامشد.ايندرحالياستكهچندوقتياست
هميناحكامبودجهدرمجلسمطرحبودوليباالخرهبه
سرانجامرسيد.هرچندهمكهقدريزمانگذشتهودير
استكهبهبودجهنويسيبرسدزيراعم ً
البودجهنويسي
هماكنون در استانها است و جمعبندي در تهران و به
صورتملينشدهاست.ويافزود:بودجهاستاناصفهان
هماكنون در ش��وراي برنامهريزي اين اس��تان است و
شايد 2هفتهآيندهبهتهرانبرسد.اصلماجرايبودجه
آن است كه بايد مشخص شود كليت منابع و مصارف
بودجهازكجاتأمينودركجاخرجميشود.سخنگوي
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت :وقتي بودجه با
فروش يك ميليون بشكه نفت به قيمت50دالر بسته
ميشودكام ً
المشخصاستكهمحققنخواهدشد.چرا
كه فروش يك ميليون بشكه نفت با قيمت50دالر در
سالجارينهواقعبينانهاستونهطبقشرايطتحريم
بودهونهقابلتحققاست.ويافزود:هماكنونبافروش
اوراق مالي و دارايي در حال اداره كشور هستيم كه در
آينده هزار و يك مشكل ايجاد خواهد شد .سخنگوي
كميسيوناقتصاديمجلسگفت:براساسآماريكه
بهمندادهاندمشخصشدكهتاكنون 80هزارميليارد
تومان در سال جاري اوراق فروخته شده است در حالي
كه اين رقم بايد تا پايان سال به دست ميآمد و قطعاً با
اين كاري كه صورت گرفته ما در اين بخش از س��قف
بودجهسال 99عبورخواهيمكردكهبراياقتصادكشور
عوارض دارد .طغياني گفت :سه چهارم بودجه مربوط
به ش��ركتهاي دولتي است كه متأسفانه در مجلس
هيچوقتيبرايبررسياينموضوعگذاشتهنميشوددر
حاليكهكارعمدهمجلسدربارهبودجهعمومياستو
حتي 60تا 70درصدبودجهعموميقابلتغييرنيست.
يعني مجلس درباره  30درصد بودجه عمومي كه 25
درصد بودجه كل كشور است بحث ميكند .وي افزود:
از سال گذشته و از دوره دهم مجلس تمركز بر بودجه
شركتهايدولتيآغازشدهوحتيدرخواستدريافت
صورتهايماليشركتهايدولتيهمشدهاستكه
اميدواريم در سال جاري و در مجلس يازدهم فرصت
بيشتري براي بررس��ي جزييات بودجه شركتهاي
دولتيداشتهباشيمنمايندهاصفهاندرمجلسگفت:
بايد در حوزه شركـتهاي دولتي تحول جدي ايجاد
كنيم زيرا سه چهارم بودجه كشور در آنجا است و فقط
كافياستبا 10درصدصرفهجوييدراينبخشمنبع
ماليقابلتوجهيدربودجهكلكشوربهدستآوريم.

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  15دي ماه س��ال جاري به
حوزههاي مالياتي ارايه ش��ود كه تا  15بهمن ماه
سال جاري تمديد شده است.
ويگفت:همچيننقراربودايناظهارنامهدرمرحله
بعدي  15فروردين ماه سال  1400به سازمان امور
مالياتي ارسال شود كه آن هم تا 15ارديبهشت ماه
س��ال  1400تمديد شده است .وي تاكيد كرد :به
علت شرايط خاص كسب و كار مهلت ارسال اظهار
مالياتي تا  10بهمن ماه س��ال جاري براي موديان
تمديد ش��ده اين فرصت باع��ث آرامش مودياني
مالياتيشدهاست.پيشترمحمدنهاونديانمعاون
بوكارها
اقتصاديرييسجمهوريدرارتباطباكس 
نيزافزود:برايهمهكسبوكارهامقررشدعمليات
اجرايي وصول ماليات مستقيم تا بهمنماه متوقف
ب و كار
شود و براي صدور يا تجديد پروانههاي كس 
واحدهاي اقتصادياشخاصحقيقي،نيازيبه 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.

ويژه
افتتاح  17فضاي آموزشي
با حضور رييسجمهور در ايالم

مديركل نوس��ازي توس��عه و تجهيز م��دارس ايالم
گفت ۱۷:فضاي آموزش��ي اين استان ديروز به صورت
ويديوكنفرانسباحضوررييسجمهوريبهبهرهبرداري
رسيد.بهگزارشروابطعموميادارهكلنوسازيمدارس
استانايالم،نصرتاهللرحيميصبحديروز درگفتوگو
با خبرنگار صدا وسيما گفت :اين تعداد فضاي آموزشي
ازمجموعيكهزارو ۵۵۰طرحآموزشي،تربيتيكشور
اس��ت كه به صورت سراس��ري صبح امروز (يكشنبه)
با حضور حجتاالس�لام والمسلمين حسن روحاني،
رييسجمهوري از طري��ق ويديو كنفرانس به صورت
همزمان مورد بهرهبرداري قرار گرف��ت .وي ادامه داد:
اين تعداد مدرسه در قالب ۸۰كالس درس است كه در
مناطقمختلفشهريوروستايياستاناحداثشدهاند.
رحيميبيانكرد:اينفضاهايآموزشي ۱۲هزارو۵۰۴
متر مربع زيربنا داشته كه براي احداث آنها در مجموع
 ۳۱۰ميليارد ريال اعتبار هزينه ش��ده است .مديركل
نوسازيتوسعهوتجهيزمدارساستانايالميادآورشد:
ازاينميزاناعتبارهزينهشده ۱۵۰ميلياردريالازسوي
افرادخيرونيكوكارمدرسهسازاهداشدهاست.

اخبار
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 تعرفههاي بانكي،
پروندهمربوطرابهتعزيراتارسالنمايد.محمدعلي
اسفناني با ابراز تاسف از افزايش تعرفههاي 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 مجموعهاي 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
تخلفحاضرشدهوحكمصادرميشودوگشتهاي
تعزيراتي بر همين مبناس��ت.وي گفت :نيروهاي
انتظامي و اطالعات سپاه و ...دستگاههاي كاشف
هستند كه وقتي تخلفي را در عرصه قاچاق كاال و
ارز مشاهده كنند ،طبيعتا براي ما گزارش ميكنند
و در مورد س��اير تخلفات تعزيراتي نيز بازرساني از
سوي اتاق اصناف فرستاده ميشوند.اتاق اصناف
اتحاديهها را در زير مجموعه دارد كه تعداد بسياري
بازرس را به اصناف ميفرستند و برخي از بازرسين
نيز به س��ازمان حمايت مربوط ميشوند و قسمي
ديگرنيززيرمجموعهسازمانهايصمتهراستان
هس��تند.مديركل تعزيرات حكومتي شهر تهران
اعالم كرد :اينكه رييس اتحاديه درخواست گزارش
تخلف كن��د ،جاي تامل دارد ول��ي هر اتحاديهاي
داراياعتبارياستكهبايدتوسطاعضاحفظشود.
اتحاديهها براي جلوگيري از آسيبها ،در صورت
مشاهده متخلفان ،گزارش را به ما ارسال ميكنند و
هم اينك نيز اصناف بيش از  300بازرس دارند كه
مرتبا برگههاي تخلف را براي ما ارسال ميكنند.ما
نيز آمادگ��ي داريم در كمترين وقت ،گزارشهاي
واصلهرابررسيوصدورحكمنماييم.افزايشقيمت
كاال با دالر ،يك واقعيت است و بارها تاكيد كردهايم
اين اتفاق درست نيست .وي افزود :به مسووالن رده
باالياقتصاديپيشنهادداديموقتياقتصادكشوررا
بهارزهايخارجيگرهميزنيد،پسبايدتمهيداتي
اتخاذ كنيد كه با كاهش قيمت ارز ،راهكار ديگري
براي كاهش قيمتها در بازار داخل بيابيد.

بقيه سهام تجارت ،ملت
و صادرات عرضه ميشود

وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي از توبيخ ،جريمه
و س��لب صالحيت مديران متخلف شركتهاي
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
تعيينكنندهاي 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 گفتوگو با ايبِنا در اين باره
گفته است «در مقطع كنوني تغيير واحد پولي كشور
محتمل اس��ت .اليحه اصالح ماده يك قانون پولي و
بانكي كشور در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به
ينگهبان ارجاع شده است .البته شوراينگهبان
شورا 
ابهاميدرخصوصيكيازتبصرههاداشتندكهدرحال
رفع اس��ت لذا تصويب اليحه و تغيير واحد پول ملي
محتملاست.شكريهمچنينتاكيدكردهكهتغيير
واحد پول ملي نيازمند برخي اقدامات پيشدستانه
بوده است .در اين راستا و براي مديريت هزينههاي
تغيير در اسكناسها و استفاده بهينه از زمان و منابع،
اس��كناسهاي بيننس��لي طراحي و تاكنون از سه
اسكناس بيننسلي 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 ۱۰هزارتوماني و چاپ اسكناس بين نسلي
در گفتوگو با ايبِنا چنين بيان كرد :حذف صفرها از
پول ملي اثر اقتصادي خيلي تعيينكنندهاي نخواهد
داشت ،ولي مبادالت اقتصادي را راحتتر ميكند و
صرفهجوييهايي در چاپ و نشر اسكناس به وجود
خواهد آورد .وي در ادامه اضافه كرد :واقعيت اين است
كه ۱۰هزار ريال ديگر ارزشي ندارد ،بنابراين چنانچه
به يك تومان تبديل شود ،منطبق بر واقعيات است.
عالوه براين موارد موضوع فوق تقريبا قانوني شده و
مجلسهمآنرابهتصويبرسانده،پسبايدبهمرحله
اجرا درآيد.اين نماينده سابق مجلس در اين خصوص
يادآورشد:حركتفوقدرشرايطموجوداتفاقخوبو
تعيينكنندهاياست،منتهابايدازوظايفاصليبانك
مركزي هم كه حفظ قدرت پول ملي به عنوان ناموس
آن و ناموس زمامداران و حاكمان به حساب ميآيد،
غفلتنشودكهبرآنهممسائلوموضوعاتگوناگوني
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
فشارهانمرهدهيم،بايدگفتكهتابهامروزخوبعمل
كرده ،ولي در هر صورت بايد ساير مسووالن و دست
اندكاران هم وظايف خ��ود را انجام دهند و زمينهاي
را فراهم س��ازند تا اقتصاد كشور متاثر از تحريمهاي
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 بهشدت كاهش پيدا
كرده ،موثر است .در واقع اين كار يك اقدام مديريتي
به حساب ميآمد كه ضرورت داشت.

بانك و بيمه
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شمسالدين حسيني :نبايد به سفتهبازان ارز اجازه ظهور داد

بازار ارز را شرطي نكنيم

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت :برخورد
با س��فتهبازان و س��وداگران بازار ارز امري ضروري است و
سياستگذارنبايداجازهظهوروبروزرابهسفتهبازانبدهد.
سيدشمسالدينحسينيعضوكميسيونبرنامهوبودجه
مجلس در گفتوگو 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 سياستهاي پولي ،ارزي و بانكي ضروري است.
بايد ديد كه در ش��رايط فعلي ،نظام ارزي شناور مديريت
شدهكهبيشازيكدههازاتخاذآنميگذرد،تاچهميزان
اجراييشدهاست.وزيرپيشيناقتصاداظهارداشت:برخي
تصميمگيريها 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 .نرخگذاريهايي مانند ارز
 4200تومانيمانعازعرضهوتسهيلدرعرضهارزميشود.
حسينيدربارهرصدمتغيرهايسياسينيزگفت:تصويب
سياستهايسازگاربابازارارزبهثباتاينبازاركمكخواهد
كرد.همچنينمديريتبازاربرايجلوگيريازاعمالشوك
سياسيخارجيبهبازارارزامريضروريومهماست.

پرهيز از گرهزدن بازار
به تحوالت سياسي خارج
اين نماينده مجلس شوراي اس�لامي 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 بيثباتي 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.
بايدتوجهداشتكهانگيزههايسفتهبازيهميشهوجود
داشته و خواهد داشت .مهم آن است كه سياستگذار
اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد.وزير پيش��ين اقتصاد
در پايان با بيان اينكه كنترل تراكنشها و جريانهاي
ريالي امري ضروري اس��ت ،گفت :بازارهاي مالي بايد
تحت مقررات سختگيرانهتري نسبت به بازارهاي ديگر
قرار داشته باشند .همانطور كه دستفروشي اجناس در
كنارخيابانقانونينيست،بهمراتبدربازارارزنيزبايدبه
همين صورت باشد و با سوداگران اين بازار برخورد شود.
بايد توجه داشت كه در كنار اين برخوردها ،جريانهاي
تجاري و مالي س��ركوب نش��وند و كنترل و نظارت بر
جريانهاي ريالي در دستور كار باشد.
ادامه ريزش قيمت دالر
در صرافيهاي بانكي
در بازار آزاد ارز ،قيمت دالر 25هزار و 800تومان ،يورو30
هزارو 800تومانودرهمامارات 7هزارو 122توماناعالم
شده است.دالر روز يكش��نبه دوم آذر  ۹۹در صرافيهاي
بانكي با حدود ۳۰۰تومان كاهش قيمت نس��بت به روز
(شنبه)بهنرخ ۲۵هزارو ۶۵۰تومانفروختهشد.همچنين
قيمت خريد دالر۲۴هزار و ۶۵۰تومان تعيين شد .قيمت
فروش يورو نيز با كاهش نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري قبل ،معادل ۳۰ه��زار و ۵۰۰تومان و قيمت خريد
يورو نيز  ۲۹هزار و  ۵۰۰تومان اعالم شد.قيمت شنبه هر
اسكناسيورودرصرافيهايبانكيبرايفروشمعادل۲۹
هزار و  ۹۸۸تومان و قيمت خري��د آن نيز  ۲۹هزار و ۷۶۸
تومان بود .در سامانه سنا نيز در معامالت روز (شنبه) هر
دالربانرخميانگين۲۵هزارو ۲۹۲تومانتومانمعاملهشد.

نرخ خريد هر دالر در سامانه سنا نيز ۲۵هزار و ۱۳۱تومان
قيمتخورد.عالوهبراين،درسامانهنيمانيزدرروزمعامالتي
ديروز حواله يورو با ميانگين قيمت ۳۱هزار و ۳۳۱تومان
و هر حوال��ه دالر با ميانگين قيمت ۲۵هزار و ۵۷۰تومان
اعالم ش��د.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي
بانكيوبازارمتشكلارزيمتغيراستومتناسببانوسان
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير ميكند.در بازار طال ،با
اعالم قيمت دالر  25800تومان و اونس به قيمت 1870
دالر،قيمتطالي۱۸عيارهرگرميكميليونو ۱۲۰هزار
تومان ،مظنه هر مثقال طال 4ميليون و 850هزار تومان،
قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديد ۱۱ميليونو۸۰۰
هزارتومان،قيمتسكهطرحقديم 11ميليونو 500هزار
تومان ،قيمت نيمسكه بهار آزادي  6ميليون و  200هزار
تومان ،ربعس��كه بهار آزادي 4ميليون و 200هزار تومان
و سكه گرمي  2ميليون و  400هزار تومان معامله شد.در
روزهاياخير،روندحركتقيمتدالر،كاهشيبودهاست.
اوايل آبانماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش از۳۰
هزارتومانرسيد،اماازاواسطآبانسيرنزوليبهخودگرفت.
قيمت طال ،سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست ابتداي
هفتهجارينسبتبهروزهايقبلباافزايشهمراهشدهاند
كه يكي از داليل اصل��ي اعمال تحريمهاي مجدد برخي
بانكهاي ايراني است ،جو رواني حاكم در بازار ارز موجب
شدهتابارديگرنوساناتشديدقيمتيدربازاربهوجودآيد
ودالرنيزازسدقيمتي 30هزارتومانعبوركند.
كاهش ۳۰۰هزار توماني قيمت سكه
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد يكشنبه دوم آذرماه با
كاهش۳۰۰هزار توماني به ارزش۱۱ميليون و ۸۰۰هزار
تومانمعاملهشد.سكهتمامبهارآزاديطرحقديمنيزبدون
تغيير ۱۱،ميليونو ۵۰۰هزارتومانمعاملهشد.همچنين
قيمتنيمسكهبهارآزادي ۶ميليونو ۲۰هزارتومان،ربع
س��كه ۴ميليون و ۲۰۰هزار تومان و سكه يك گرمي دو
ميليونو ۴۰۰هزارتومانتعيينشد.عالوهبراين،دربازار
طال نيز هر گرم طالي ۱۸عيار به مبلغ يكميليون۱۱۳
هزارتومانوهرمثقالطالبهبهايچهارميليونو۸۲۵هزار

تومان فروخته شد .طي دو هفته اخير قيمت سكه و طال
متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير
نزوليقيمتارزرويبازارطالنيزتاثيرگذاشت.بررسيروند
معامالت ارزي در روزهاي اخير نشان ميدهد كه كاهش
ريسكهايبرو نزا،حضورپرقدرتبازارسازوتقويتعرضه
اسكناس در بازار متشكل ارزي در جهت مديريت نوسان
نرخ ارزباعث افت قيمتهادربازار ارزوهمچنينبازار طال
شدهاست.درهفتههاياخير،تشديدنوساناتارزيموجب
شد تابازارساز تصميمجديبراي مديريتعرضهو تقاضا
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما ،از سرگيري فروش
ارز سهميهاي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيميها در صرافيهاي
مجازمقدماتكاهشنوساناتقيمتيرادربازارارزفراهم
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه
 21مهرماه نيز روزانه  50ميليون دالر اسكناس وارد بازار
خواهدكردضمناينكهسقفخريدبانكهاوصرافيهادر
بازار متشكل ارزي را به 500هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن بازار پيشبيني ميكنند با ورود  50ميليون دالر
در بازار و افزايش سقف خريد صرافيها در بازار متشكل،
قيمتارزكاهشيشودكمااينكهبعدازاجراياينسياست
طيچندروزقيمتدالرحدود 4هزارتومانكاهشيافت.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد ،قيمت خريد و فروش ارز
در صرافيهاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي
اولينبار طي روز يكشنبه  20مهر در صرافيهاي بانكي
وارد كانال 31هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه
رشدچشمگيرقيمتطالوارزودالرواكنشهيجانيبازار
به اقدام جديد امريكا بود كه  18بانك ايراني را در ليست
تحريمهاي ثانويه خود قرار داد.برخالف هفتههاي قبل از
روزهايقبلبازارارزنزوليشدهاست؛سيرنزوليقيمتها
در حالي در بازار ارز از عصر چهارش��نبه  14آبان ماه آغاز
شده و همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود
 7هزار توماني همراه ب��وده و دالر از  30هزار تومان ظهر
چهارش��نبه به 23هزار تومان در صبح روز يكشنبه18
آبان رسيده است.مهمترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از

ديدگاهفعاالنحاضردرخيابانفردوسي،چشماندازمثبت
بهآيندهبازاراست؛ازآنجاييكهازماهقبلبازاربهانتخابات
امريكاچشمدوختهبودوبراساسنظرسنجيهايقبلاز
انتخابات جهتگيري ارز مشخص ميشد با نهايي شدن
گزينهرياستجمهوريامريكا،سناريوهايبدبينانهبراي
آينده كنار رفته و بازار با اميدواري به آينده شاهد ريزش
قيمتهاست.دالرصبحروزيكشنبهدرصرافيهادركانال
 22ه��زار تومان قيمت خورده بود ولي در ادامه با افزايش
قيمتارزدربازارآزادبارديگربهكانالهايباالتربازگشت.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد
درطولروزچندبارتغييرميكند.
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 ميگيرد ،در معامالت امروز با ۰.۱۲درصد كاهش
نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۳۹۳واحد بسته شد.
نرخ برابري هر فرانك س��وييس نيز معادل ۱.۰۹۷دالر
اعالمشد.درتازهتريندورازمعامالت،پوندبا ۰.۰۲درصد
افزايش نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي ۱.۳۲۸دالر
مبادله شد .يورو ۰.۰۲درصد باال رفت و با باقي ماندن در
كانال  ۱.۱۸به  ۱.۱۸۵دالر رسيد .در معامالت بازارهاي
ارزي آسيايي ،هر دالر با ۰.۱درصد افزايش به۱۰۳.۸۴۲
ين رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به
ازاي  ۱.۳۶۸دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر
مع��ادل ۶.۵۶۱يوان چين اعالم ش��د.به گفته صندوق
بينالمللي پول ،رسيدن به يك راهكار دارويي در ريشه
كني كرونا ميتواند تا سال ۲۰۲۵ميزان توليد ناخالص
داخلي جهان را حدود  ۹تريليون دالر افزايش دهد .اين
نهاد با هش��دار نس��بت به خطر لغو سياستهاي مالي
حمايتي فعلي دولته��ا و بانكهاي مركزي از ضرورت
تداوم رويكرد حمايتي سخن گفته و افزوده است :اگر هر
كشور كار خودش را در مقابله با كرونا انجام دهد ،مخارج
كروناحدوددوسومافزايشپيداخواهدكرد.

مركز پژوهشهاي مجلس از شاخصهاي قانون جديد چك گزارش ميدهد

مهمترين اصالحات قانون جديد چك برايكاهش چالشهاي فعاالن بازار

گروهبانكوبيمه|قانونجديدچككهازابتدايآذرماه
اجراييشده،دارايمزايايبسياريبرايفعاالناقتصادي
است و موانع و خألهاي قوانين پيش��ين را از سر راه آنان
بر ميدارد.بر اس��اس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس
شاخص چكهاي برگش��تي در تابستان ۹۳و ۹۴ازنظر
بنگاههاياقتصاديچهاردهمينمانعودغدغهتأثيرگذار
بر محيط كسبوكار بوده است؛ اما در بهار سال  ،۹۵اين
شاخصهبا ۹پلهصعودبهپنجمينمانعجديكسبوكار
تبديلشدهاستكهنشانازوخامتاوضاعچكبرگشتي
در آن سالها بوده است و عدم ساماندهي و تقويت اعتبار
واطمينانبهچكبهعنوانمهمترينابزارخريدمدتدار
منجر به ايجاد مشكالت روزافزون براي فعالين اقتصادي
و وخيمتر شدن اوضاع كسبوكار شده است .بطوري كه
اين مساله با افزايش ريسك معامالت و ناامني در فضاي
كسبوكار ،مانع رونق توليد و اش��تغالزايي شده است.
اطاله دادرسي در پروندههاي چك و تحميل هزينه باال به
فعاالناقتصاديازجملهمشكالتايجادشدهبرايفعاالن
اقتصادي در زمينه چك اس��ت؛ بطوري كه رسيدگي به
پروندههاي مطالبه وجه چك بطور ميانگين حدود يك
تا دو س��ال زمان ميبرد و با احتساب هزينههاي وكيل،
بسته به شرايط حدود  ۲۰درصد مبلغ چك هزينه دارد؛
همچنين ضعف نظارت و كنترل بر فرآيند صدور چك و
اتكاي صرف به الشه كاغذي چك موجب عدم نظارت بر
لحظهصدوربرگهچكميشودكهخودمنجربهسهولت
صدورچكبدونپشتوانهشدهوازسويديگر،صدورچك
مبتني بر كاغذ بوده و اطالعات مندرج در الش��ه كاغذي
چك در هيچ جاي ديگري بطور متمركز و نظاممند ثبت
و پشتيبانگيري نميشود به همين دليل امكان سرقت،
جعل،مفقودومخدوششدنبرگهچكوازبينرفتنآن
درحوادثيهمچونزلزلهوآتشسوزيوجودداردكهمنجر
بهشكلگيريدعاويحقوقيوكيفريمتعدديميشود.

مزاياي قانون جديد چك
سرانجام با بررس��ي مشكالت مذكور ،بازنگري و اصالح
قانون صدور چك در دس��تور كار قرار گرفت كه خروج
صدور دس��ت ه چك از حيطه اختيار بانكهاي 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 دستهچك 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��تعالم از س��امانه نظام هويتس��نجي
الكترونيك��ي بانكي (نه��اب) و احراز نب��ود ممنوعيت
قانوني ،نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي
اعتبارسنجي موضوع مواد  ۵و « ۸قانون تسهيل اعطاي
تسهيالت و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي
طرحهايتوليديوافزايشمنابعماليوكاراييبانكها»
يارتبهبندياعتباريازشركتهايموضوعبند ۲۱ماده۱
«قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتايج
دريافتي ،سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر
برگه شناسه يكتا اختصاص ميدهد .بدينترتيب منوط
كردن اعتبار صدور چك به ثبت اطالعات 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
مشخصاتهويتيدريافتكننده،مبلغوتاريخسررسيد
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،
صرفاً با ثبت هويتگيرنده جديد براي همان شناس��ه
يكتاي چك در آن سامانه امكانپذير باشد .با اجراي اين
قانون اعتبار چك صرفا متكي بر الشه كاغذي نخواهد
بود و با پشتيبانگيري و ثبت اطالعات مندرج در چك

در سيستم متمركز بانك مركزي ،اعتبار چك افزاي 
ش
يافته و نگراني در خصوص از بين رفتن آن در حوادثي از
قبيل سيل زلزله و ...وجود نخواهد داشت و وقوع جرايمي
همچونجعلوسرقتچكبهميزانقابلتوجهيكاهش
خواهد يافت.از ديگر موارد مندرج در قانون جديد چك،
برقراري تقارن اطالعات هنگام صدور برگه چك با ايجاد
امكاناستعالمآنيوضعيتاعتباريصادركنندهاستكه
دراينراستا،مطابقماده ۸اينقانون،بانكمركزيمكلف
است ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون ،با استفاده از
زيرساختهاي موجود تمهيداتي را فراهم نمايد تا امكان
اس��تعالم آخرين وضعيت اعتب��اري صادركننده چك
شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چكهاي برگشتي در
سه س��ال اخير و ميزان مانده تعهدات چكهاي تسويه
نش��ده براي دريافتكننده بهصورت آني ميسر گردد.
بهاينترتيبگيرنده چك امكان ارزيابي ريسك معامله با
فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب
و كالهبردار از چك به ميزان قابلتوجهي كاهش خواهد
يافت و از صدور چكهايي كه احتمال برگشت خوردن
آنها باالس��ت نيز جلوگيري به عمل ميآيد.افزون بر آن
امكان استعالم چكهاي صيادي از طريق تارنماي بانك
مركزي به نش��اني  www.cbi.irفراهم ش��ده است.
بر اين اساس مش��تريان ميتوانند شناسه استعالم ۱۶
رقمي مندرج در چكهاي صيادي را در بخش استعالم
چك صيادي سايت بانك مركزي وارد كرده و نسبت به
اعتبارس��نجي چك به صورت رايگان و نامحدود اقدام
كنند.مطاب��ق ماده  ۹قانون ،دادگاه مكلف اس��ت بنا به
درخواستدارندهچكدرخصوصاستيفامبلغچك،در
صورتاينكهدرمتنچك،وصولوجهآنمنوطبهتحقق
شرطينشدهباشد،درمتنچكقيدنشدهباشدكهچك
بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و گواهي عدم
پرداختبهجهتموضوعماده( ۱۴مطابقماده ۱۴قانون

صدورچكصادركنندهچكياذينفعباقائممقامقانوني
آنهاباتصريحبهاينكهچكمفقودياسرقتياجعلشدهيا
از طريق كالهبرداري يا خيانتدرامانت يا جرايم ديگري
تحصيل گرديده ميتواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه
چكرابهبانكبدهد).صادرنشدهباشد.حسبموردعليه
صاحب حساب ،صادركننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد.
طبق شيوه جديد ،دارنده چك برگش��تي ابتدا به بانك
مراجعهميكندوازبانك،تقاضايصدورگواهينامهعدم
پرداخت ،ثبت آني اطالعات چك در س��امانه چكهاي
برگش��تي بانك مرك��زي و درج «كد رهگي��ري» روي
گواهينامه مذكور آن را ميكند و سپس به دفاتر خدمات
الكترونيكقوهقضاييهرفتهوشكايتخودرادرآنجاثبت
ميكند .بعد از ثبت ش��كايت ،طي مدت كوتاهي قاضي
پرونده ،ظاهر چك را بررسي ميكند؛ اگر سه شرط اصلي
كه در متن قانون ذكر ش��ده در ظاهر چك رعايت ش��ده
باشد؛ اجراييه را صادر ميكند .از لحظه صدور اجراييه۱۰
روز به صادركننده چك برگشتي مهلت داده ميشود كه
مطالباتخودراپرداختكند،درغيراينصورتاز طريق
قانون«نحوهاجرايمحكوميتهايمالي»باصادركننده
چكبرگشتي،برخوردميشود.
مهمترين اصالحات صورت گرفته
در قانون جديد چك
نگاهيبهمهمترينتغييراتواصالحاتصورتگرفتهدر
اصالحيهقانونچك،نشاندهندهايناستكهپيشبيني
چك الكترونيكي و الزماالجرا ب��ودن قوانين و مقررات
مربوط در مورد چكهاي مزبور ،پيشبيني ممنوعيت
صدور و اعطاي دس��ته چك براي اشخاص ورشكسته
و معس��ر از تأديه محكوم ،ثبت آني اطالعات مربوط به
گواهي عدم پرداخت در بانك مركزي و ارسال گواهي به
آدرس صادركننده از جمله موارد مهم قانون جديد است.

خبر
تسياسيمانعكاهشقيمتها،
رقاب 
انتظارات تورمي و نرخارز

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 رقابتهاي سياسي معطوف به انتخابات آينده
ميداند.
ب��ازار ارز در روزه��اي اخي��ر و پس از شكس��ت
عامل اصلي فش��ارهاي بيس��ابقه اقتصادي سه
س��ال اخير عليه كش��ورمان در فرآيند انتخابات
رياس��تجمهوري امريكا ،واكن��ش مثبت به اين
اتفاق نش��ان داد .يكباره حدود  ۲۰درصد قيمت
ارز در بازار كاهش يافت و نزولي ش��دن روند كلي
قيمتگذاري ارز در دو هفته اخير نش��انههاي 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 تحريمهاي يكجانبه
امريكاعليهايرانتغييراتيدرجهتمثبترخدهد.
اين اميدواري بر اساس شواهد مثبتي است كه در
ماههاياخيربرايبازگشتبهبرجاماعالمشدهبود،
كه البته همچنان ابهامهاي فراواني در پيش روي
اين موضوع وجود دارد .نكته جالب توجه اين است
كه افراد و جريانهايي در داخل كشور با وجود اين
ابهامات ،اما در تريبونهاي مختلف مصرانه بر انكار
يا اشتباه بودن اميدواري ايجاد شده در بازار تاكيد
دارند .مهدي نصرتي ،دانشآموخته رشته اقتصاد و
تحليلگر بازار ارز ،به تاثير منفي رقابتهاي سياسي
در تحوالت بازار ارز اش��اره ميكند و درباره عوامل
موثر بر بازار ارز خاطرنشان كرد :ميتوان پنج عامل
را بر تحوالت اين بازار موثر دانس��ت ،كه ش��امل
انتظارات تورمي موج��ود در جامعه ،اثرات واقعي
تحريمها ،ويروس كرونا ،تدابير سياس��تگذاران
اقتصادي و رقابتهاي سياس��ي درون س��اختار
حاكميتي كش��ور اس��ت .وي در ادامه با اشاره به
كاهش نسبي انتظارات تورمي در پي اعالم 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 ماههاي گذشته
در حال تاثيرگذاري هس��تند ،اما در اين ش��رايط
متاسفانهبهنظرميرسدرقابتهايسياسيداخلي
عاملي است كه بر خالف انتظار ،در جهت منفي به
تاثيرگذاري در بازار مش��غول است .وي ادامه داد:
روش ديگر براي برآورد نرخ ارز ،اس��تفاده از حجم
نقدينگياست.براينمبناطبقمحاسباتاجمالي،
نرخ دالر در مح��دوده  ۲۳الي  ۲۴هزار 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 كوتاهمدت
انتظار كاه��ش قيمت دالر از كف قيمتي  ۲۴هزار
تومان را در اين شرايط ندارم .احتماال در يكي دو ماه
آينده در صورت عدم رخداد اتفاق ويژهاي ،قيمت
ارز بين اين كف قيمتي و حداكثر س��قف  ۳۰هزار
تومان نوسان خواهد داش��ت و البته رفتن ترامپ
ميتواند ۱۰الي ۲۰درصد اين ارقام را كاهش دهد.

ادامهازصفحهاول
اصالح عمق در بورس

اما؛ زماني كه بازار منفي ميش��ود همين ابزارها روند
منفيشدنبازارراتسريميبخشند،يعنيعمالباعث
ميشوندكهفرازوفرودقميتيدربورسپديدآيد.
در مجموع چند عامل باعث شد كه روند بازار به سمت
و سوي نزولي بودن تغيير يابد :نرخ بهره قيمتگذاري
دس��توري اختالف در مورد برخ��ي از صنايع مهم از
جمله پااليش��يها ،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��رمايهگذاري مثل صندوق
سبدگردانهاومشاورههايكم.تمامياينموارددست
به دست هم دادند تا يك روند اصالحي عميق در بازار
داشتهباشيموباتوجهبهاينكهدريكوضعيتيكونيم
برابردرمقايسهباابتدايسالجاريهستيمعم ً
الشايد
كارنامهبازارسرمايهبهصرفنظرازافراديكهدرتابستان
وارد بازار سرمايه شدهاند .براي كساني كه بلندمدت در
بورس هستند يك بازار مثبت و س��ود ده داشته ايم و
اگر به صورت بلندمدت نگاه كنيم عمال رفتار هيجان
زده برخي از سهامداران و عدم استفاده افراد كم تجربه
از صندوقها و مش��اروهاي با تجربه ميتواند وضعيت
بازار را تغيير داد و سهامداران و سرمايهگذاران بورسي
بايد به اين نكته توج��ه كنند كه بايد با ديد بلندمدت
وارد بورس شد.

ويژه
عدم حدنصاب مجمع عمومي
بهطور فوقالعاده بانك آينده
نظر به محدوديتهاي مربوط به شرايط نامساعد
ويروسكرونا،مجمععموميعاديبهطورفوقالعاده
بانك آينده در روز يكشنبه مورخ دوم آذرماه1399
برگزار؛لكن،باتوجهبهعدمحضوربيشاز 50درصد
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 اطالعرس��اني قبلي از طريق روزنامههاي كثير
االنتشاربانك،مجمعپيشگفتهبااعمالمالحظات
مفاد ماده ( )87اصالحيه قانون تجارت و ماده ()52
اساسنامه بانك برگزار خواهد شد.

بورس
مديران صندوقها مسوول
جبران ضرر سهامداران

راضيهصباغيان،مديرنظارتبرنهادهايماليسازمان
بورس درباره اختصاص  ۲۰درصد منابع صندوقهاي
درآمدثابتبهسهامعدالتنيزگفت ۳۶:شركتكهدر
سبدسهامعدالتندازجملهشركتهايخوبوپايهاي
بازارهستندكهدرمقايسهباشركتهايسرمايهگذاري
ديگربازارسرمايهريسكباالييندارند.ويافزود:اين۲۰
درصد،سقفميزانياستكهيكصندوقميتوانددر
سهامسرمايهگذاريكند.مديرانصندوقهاميتوانند
 ۱۰درصدازاين ۲۰درصدرادرشركتهاييكهمشمول
سهامعدالتهستندسرمايهگذاريكنند.مديرنظارت
برنهادهاي مالي سازمان بورس تصريح كرد :اين طور
نيست كه از ظرفيت صندوقها براي جمع كردن بازار
سرمايه اس��تفاده كنند ،هركدام از شركتهاي سهام
عدالتي بازار گردان دارند و ناش��ر بورس��ي محسوب
ميشوندواينسهامدارعمدهاستكهلزوماازسهمخود
بايدحمايتكند.صباغيانهمچنينبااشارهبهاميدنامه
صندوقهاگفت:مديرانصندوقهامسوولاطالعاتو
جبرانضررسهامدارانهستند.

نحوه خريد امالك از
بورسكاال مشخص شد

عليرضاناصرپورمعاونتوسعهبازاربورسكااليايراندر
رابطه با عرضه ام�لاك وزارت دفاع در بورس كاال گفت:
قرار اس��ت تعدادي از امالك اين وزارت خانه در تاريخ
 ۹آذر ۱۳۹۹در تابلوه��اي معامالتي بورس كاال عرضه
شوند،خريدارانميتواننددراينمدتنسبتبهبررسي
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 ميتوانند مبالغ
موردنظرخودرابرايخريدامالكبهحساببورسكاال
واريزكنند؟تصريحكرد:افرادبعدازدريافتكدمعامالتي
ميتوانندازطريقحسابهايپايايبورسياكارگزاريها
وجه مورد نظر به حساب بورس كاال واريز كنند .معاون
توسعهبازاربورسكااليايرانافزود:مكانيزمكشفنرخ
وانتخابخريداردربورسكاالبديننحواستكهدرروز
عرضه يك حراجي برگزار ميشود و در آن كارشناسان
يككفقيمتيبرايملكدرنظرميگيرندوخريداران
بر اساس قيمت پايه با يكديگر به رقابت ميپردازند و در
نهايت باالترين قيمت براساس قوانين به ثبت ميرسد
و فردي كه باالترين قيمت را اعالم كرده باشد به عنوان
مالكحقيقيملكمعرفيميشود.ناصرپورتاكيدكرد:
اگرفردخريدارنتواندمبلغدرنظرگرفتهشدهراتاتاريخ
سر رس��يد پرداخت كند طبق قوانين بورس كاال شده
مشمول جريمه خواهد شد .معاون توسعه بازار بورس
كاالي اي��ران در واكنش به صحبتهاي س��خنگوي
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در
رابطه با اينكه هر ش��خصي ميتواند هر  ۳سال 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
نيازبهجزيياتبيشتريداردكهميتوانبهنحوهعرضه،
برگزاريحراجوسايرموارداشارهكرد.

آمادگي ۳شركت دانشبنيان
براي حضور در تابلوي فرابورس

معاونتعلميوفناوريرياستجمهوري،بورسبازاري
براي تامين مالي و تجميع س��رمايه اس��ت و در رش��د
اقتصادي تاثيري چشمگير دارد .در اين بازار منابع مالي
برايفعاليتشركتهافراهمميشود.اينروزهاخبرهاي
خوش��ي از اين حوزه درباره ش��ركتهاي دانشبنيان
و حضور آنها روي تابلوي فرابورس ش��نيده ميش��ود
و حكاي��ت از آن دارد كه تابلوي جدي��دي در فرابورس
بهزودي راهاندازي ميشود .محمد مرفوع در خصوص
حضوردانشبنيانهادربازاربورسگفت:افزايشحضور
ش��ركتهاي دانشبنيان روي تابلوي بورس از س��ال
گذشتهباتوجهبهرونقبازارسرمايهباجديتبيشتردنبال
شدتاپذيرشاينشركتهاتسريعشود.دراينراستانيز
بابيشاز ۲۰۰شركتدانشبنيانبرترجلساتيگذاشته
شدتابرايحضوردراينبازارآمادهسازيوترغيبشوند.
ويادامهداد:درحالحاضر ۴۰شركتدانشبنيانروي
تابلوهاي بورس حضور دارند ۳.شركت دانشبنيان نيز
مراحل پذي��رش را گذراندهاند و آماده درج در تابلوهاي
اولودومفرابورسهستند.حضورشركتتپسيبرروي
تابلوي بورس نيز اتفاق جديد خوبي در اين حوزه است.
بااقداماتفوقتعداددرخواستهايپذيرششركتها
رشدقابلتوجهيراتجربهكردودرحالحاضربيشاز۳۰
پروندهدرحالتكميلمداركبرايپذيرشدربازارهاي
بورسوفرابورساست.ويدربارهراهاندازيتابلويجديد
در فرابورس نيز گف��ت :اين بازار براي كمك به پذيرش
تعداد بيشتري از شركتهاي دانشبنيان و استارتاپي
راهاندازي ميش��ود .براي رسيدن به اين هدف ،شرايط
سادهتريبراياينبازاردرنظرگرفتهشدهاست.اينبازار
به عنوان يك تابلوي جديد در فرابورس شكل ميگيرد
و شركتها براي حضور در تابلوي جديد فرابورس بايد
پذيرششوند.مديركلدفترتامينماليوسرمايهگذاري
معاونت علمي و فناوري با اشاره به اينكه در حال حاضر
برايورودبهبازارسرمايهدرعملنيازبهحداقلمشخصي
ازسرمايهثبتي(درحالحاضرحداقل ۱۵ميلياردتومان)
و سودآوري شركت است ،افزود :براي تابلوي جديد اين
شرايط وجود ندارد و شركت با سرمايه پايينتر و حتي
در صورت نداشتن سودآوري نيز ميتواند روي اين تابلو
حضورداشتهباشد.مرفوعگفت:باراهاندازياينتابلوقرار
است،شركتهايحاضردربازاركوچكومتوسطبهاين
بازار منتقل شوند .در حال حاضر نام «هدف» براي اين
تابلودرنظرگرفتهشدهاستكهقطعينيست.اقدامات
براي راهاندازي اين تابلو از سال گذشته آغاز شده است و
در مراحل نهايي تصويب قرار دارد و در صورت تصويب
هياتمديره س��ازمان بورس اين تابل��و كار خود را آغاز
ميكند .براي تعداد شركتهاي قابل پذيرش روي اين
تابلونيزمحدوديتخاصيوجودندارد.
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كدالنگر

بازارسرمايه

مسووالن كشور چهكساني را مقصر اصلي ريزش بورس ميدانند

مقصر نابودي سرمايههاي مردم كيست؟

رقيه ندايي|
نخس��تين ماه فصل بهار بود كه دولتيها عزم خود
را جزم كردند كه از بازار س��رمايه حمايت كنند اما
به چه قيمت؟ به قيمت نابودي سرمايههاي مردم؟
حال سوال اينجاست آن حمايتها و دعوتها كجا
رفته؟ چرا دولتيها فكري به حال بورس نميكنند؟
فروردين ماه سال جاري با حمايتها و دعوتهاي
دولت ب��ه ب��ورس ،حجم انبوه��ي از م��ردم براي
سرمايهگذاري و سود بيشتر وارد بازار سهام شدند،
با اين ورود حجم انبوهي از نقدينگي در بازار سهام
ديده شد ،در حدود  4ماه 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 دولتيها و مسووالن.
حال چرا دولتيها و مسووالن؟
اغلب كارشناس��ان و مديران بورسي حمايتهاي
مكرر دولتيه��ا را عام��ل اصلي صعود ش��ارپي و
نزول عميق ب��ورس ميدانند چراكه دولت در ابتدا
حمايتهاي بي قيد و بند را در خصوص بازار سرمايه
انج��ام داد و پس از آن صحبته��اي ضد و نقيض
دولتيه��ا در خصوص عرض��ه صندوقهاي خود و
امثال اين موارد باعث ش��د كه بياعتمادي به بازار
تزريق شود و درنتيجه سرمايهگذاران جديدالورود
تصمي��م به خ��روج از اين ب��ازار بگيرن��د .با وجود
وضعي��ت نزولي هفتههاي اخير ب��ورس ،بازارهاي
مالي موازي از جمله ارز و خودرو رشد بسيار خوبي
داشتند و سرمايهگذاران بورسي نيز سعي داشتند
وارد اي��ن بازار ش��وند كه با پيروزي ج��و بايدن در
رياس��تجمهوري 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 مييابد.
بورس و بازار س��هام طي ماهها و هفتههاي گذشته
وضعيت اس��فناكي به خود گرفته بود و هيج يك از
مسووالن و مديران فكري به حال بورس نميكنند
حتي فرهاد دژپس��ند ،وزير اقتص��اد و اموردارايي
چندي پيش اعالم كرده بود كه :دولت از بازارسرمايه
حمايت ميكند اما؛ ضمانت نميدهند.
حال س��وال اينجاس��ت كه آق��اي دژپس��ند چه
كس��ي مس��وول اين وضعيت بورس و از بين رفتن
س��رمايههاي مردمي اس��ت؟ مديرعامل بورس؟
دوست و آشنا و يا كش��ورهاي همسايه؟ دولتيها
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 ميتواند روند نزولي عمدهاي داشته باشد؟
مس��وول اصلي اين وضعيت ب��ورس و از بين رفتن
س��رمايههاي مردم تنها و تنها دولت اس��ت چراكه
پس از دعوتهاي بي حد و اندازه خود هيج تعريفي
راجعبه 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 مجلسيها چه ميگويند؟
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 ميدانم كه بتوانند گزارش
صحيح و توجي ه كنن��دهاي 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 سازگاري 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 ميشود كه آيا دولت به فكر
بازگرداني سرمايههاي از دست رفته در بورس است؟
آيا بازهم افرادي كه آش��نايي با ب��ورس را ندارند به
سرمايهگذاري در اين بازار دعوت ميكنيد؟
از س��وي ديگر محمد باقر قالبياف ،رييس مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه مشكالت بازار سرمايه را
با برخورد قضايي نميتوانيم حل كنيم ،تأكيد كرد:
تعارض منافع كه در سطوح و اليههاي 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 تصميمگيريها
و حمايتهاي بي حد و مرز دولت است و دولتيها
بايد اجازه دهند كه س��ازمان بورس مانند س��ابق
مجموعه فعاليتهاي نظارتي خ��ود را انجام دهد،
بيشتر فعالين بورسي ميگويند كه سازمان بورس
اختيارات خود را از دست داده و يك عده به صورت
دستوري اختياردار بورس شدهاند.
امير تقيخان 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 بهدرستي هدايت كنند ،گفت:
بخشي از اين مس��اله مربوط به س��ازمان بورس و
وزارت اقتصاد ميش��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 شركتهايي وجود دارند
و از اين شركتها چهتعدادي ميتوانند شرايط ورود
به ب��ورس يا فرابورس را احراز كنند ،به عنوان مثال
ما شركتهاي پتروش��يمي را داريم كه بسياري از
آنها وارد بورس شدند و ش��ركتهايي چون ستاره
خليجفارس 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
تعطيلشده ،ضررده و بهدردنخور در بورس بسياري
از مردم را به خاك سياه نشاند و سرمايههاي آنها را
غارت كرد و با توجه به تورم افسارگسيخته و اينكه
ارزش پول ملي مدام پايين ميآمد ،بسياري از مردم
براي حفظ داراييها و س��رمايههاي خود وارد بازار
بورس شدند كه با سود حاصل از افزايش قيمت سهام
سرمايههاي خود را حفظ كنند اما متاسفانه ك ً
ال ضرر
كردند و امروز سرمايههاي زندگي خود را از دست
رفته ميبينند.
صديف ب��دري ،نماينده م��ردم اردبيل درمجلس
نيز خطاب به رييسجمهور گفت :نميش��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 ميكرديد ،چه ش��ده كه در  ۴ماه گذش��ته
شاخص بورس بيوقفه سقوط ميكند؟
بازار سرمايه را حمايت ميكنيم
اماضمانتنميدهيم
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 سهامداران و
عرضه كنندگان سهام بازميگردد .دولت با قواعدي
كه تعريف ميكند ،س��عي ميكند 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 دورهها بازيگران عرصه بورس نقش موثري در
چارچوب قواعد و مقرراتي كه توسط شوراي عالي
بورس تصويب ميكند ،دارند ،افزود :اخيرا يكسري
مواردي مطرح شد كه بر بازار سهام اثر گذاشت كه
يكي از موارد اين بود كه نرخ سود بانكي ميخواهد
افزايش پيدا كند .البته همه فعاالن بازار ديدند كه

بورس؛ بهترين مكان براي تامين مالي بنگاهها
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
داراييه��اي دولت هم گفت :درح��ال حاضر تمام
خصوصيسازيها به صورت شفاف در بورس انجام
ميش��ود .در سال گذشته از محل خصوصي سازي
۶هزار ميليارد تومان درآمد داشتهايم ولي در  ۶ماهه
ابتدايي امس��ال  ۳۲۰هزار ميليارد تومان در آمد از
اين بخش داشته ايم .دژپسند ادامه داد :در صندوق
 ،ETFبين همه مردم به نوعي توزيع ثروت ميكنيم
و همچنين تامين مالي دولت را هم انجام ميدهيم.
وي افزود :در شرايط اقتصادي ايران ،توجه به بازار
س��رمايه اجتنابناپذير است .وزير امور اقتصادي و
دارايي با اشاره به اينكه بانكها در مقام تامينكننده
مال��ي كوتاهمدت ب��راي س��رمايههاي بنگاههاي
كوچك هستند گفت :در سال گذشته ،افرادي كه
تامين مالي داش��تند به بانكها مراجعه ميكردند
در صورت��ي كه موضوعيت ن��دارد حتي بنگاههاي
بزرگ براي تامين مالي و س��رمايه درگردش خود
كمكم بايد به بازار سرمايه هدايت شوند .وي تصريح
كرد :بازار س��رمايه تنها فروش سهام نيست و سعي
كرديم نيازمنديهاي قانون را براي گسيل بنگاهها
به بازار سرمايه تامين كنيم تا بنگاهها بهترين مكان

براي تامين مالي را بورس بدانند .دژپس��ند با اشاره
به اينكه به بنگاههاي بزرگ پيشنهاد تامين مالي از
طريق بازار س��رمايه را ميدهيم گفت :تامين مالي
از طريق شركت پروژه و تشكيل شركتهاي بزرگ
مقياس س��هامي عام امكانپذير اس��ت .وي افزود:
درح��ال حاضر يك طرح بزرگ مقي��اس داريم كه
در اين طرح  ۸۰هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري
نياز است كه تامين مالي آن از طريق بازار سرمايه و
پذيرهنويسي صورت ميگيرد.
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه نبايد
بازار س��رمايه را كوتاهمدت 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��بهگري 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 ميفروش��يم و البته بي نياز
از فروش اوراق بدهي نيس��تيم و دولت به حمايت
از بازار سرمايه هميش��ه نياز دارد مخصوصاً زماني
كه به سمت بودجه بودن نفت و اقتصاد فعال پيش
ميرويم بازار سرمايه نقش مهمي دارد .وي تصريح
كرد :رفتار حقوقيها در بازار سرمايه دو بخش دارد:

اول زماني كه بازار با تقاضا روبرو بوده است حقوقيها
بايد س��هام ش��ان را عرضه ميكردند و اگر عرضه
نميكردند بايد با آنها برخورد ميش��د و زماني كه
مردم به هر دليلي اقدام به فروش سهام خود كردند
حقوقيها نبايد عرضه كنند و به ريزش بازار سرمايه
دامن بزنند .وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد:
با مصوبه دولت ،دس��تگاهها بايد ميزان شناوري را
به  ۲۵درصد 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 رسانهاي نميكنيم ولي در
حال حاضر مديراني را توبيخ كرديم ،براي مديراني
جريمههاي سنگين در نظر گرفتيم و مديراني را يك
دوره  ۶ماهه س��لب صالحيت كردهايم و ما از همه
ابزار خودمان اس��تفاده ميكنيم و در بعضي مواقع
معامالت را باطل كرديم .وي افزود :صيانت در بازار
سرمايه يعني نهادگذاريها و ريل گذاريها 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 گردانها براي
ش��ركتها بود و در ب��ورس  ۳۲۰ش��ركت داريم و
تعداد ب��ازار گردانها در حال افزايش اس��ت .وزير

رييس كل بانك مركزي تكذيبش كرد .بحثي است
كه نرخ سود بين بانكي مقداري باال رفته كه درست
اس��ت؛ داريم برنامهري��زي ميكني��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:
اصوالً 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 ميدهد و ش��وراي نگهبان ،قوه
قضاييه و ديگر نهادها نيز در جهت كمك به اين بازار
حركت ميكنند .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 ميبينيم
به عنوان مثال يك روز بازار گرداني در بازار سرمايه
امري مغفول بود ،اما امروز از  320ش��ركت بورسي
بيش از  220شركت بازار گردان معرفي كردهاند و
بقيه نيز مكلف ش��دهاند 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 ميكردند و زماني كه بازار سبز بود سهام را با
باالترين قميت خريداري ميكردند و در زمان سرخ
پوشي بازار نيز به پايانترين قميت ممكن به فروش
ميرسانند اين افراد تنها زيان را براي خود و نوسان
را براي بازار س��هام باقي گذاش��تند .اگر به گونهاي
ديگر نگاه كنيم اين سهامداران مقصر نيستند بلكه
با تش��ويقهاي 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
تشويقهاي خود يك نوع آموزشي نيز ارايه ميكرد
با اين وضعيت روبهرو نميش��ديم و فقط بازار فقط
اصالحات كوتاهمدت را در خود جاي ميداد.
درست است كه رفتار هيجاني و احساسي سهامداران
نيز عامل نزول بازار س��رمايه محسوب ميشود اما؛
نبايد فراموش كرد كه سهامداران با تشويق دوست
و آشنا وارد اين بورس نشدند بلكه با اعتماد و تكيه
به حمايتهاي 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 شيشهاي به تعادل و روند طبيعي خود برسد.

ام��ور اقتصادي و دارايي گفت :تعداد ش��ركتهاي
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 جهشها و ريزشهاي هيجاني جلوگيري
ميشود .وي افزود :شركتهايي كه به اين واقعيت
پي بردند كه از طريق بازار سرمايه تامين مالي بكنند
در حال حاضر حدود  ۲۰۰ش��ركت است .دژپسند
ادامه داد :افرادي كه وارد بازار سرمايه ميشوند بايد
آگاه باشند در محيطي كه وارد شدند با محاسبهگري
و عقالنيت ميتوانند آينده خ��ود را رقم بزنند و در
هر ش��رايطي كه تصميمگيري ميكنند به خاطر
صحبتهاي وزير يا ديگران نباشد و همچنين اگر
دولت و شوراي عالي بورس ،ريل گذاريها را انجام
دهند حتماً به اهداف ميرسيم.
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
ميگيرد در محدوده گمرك است و زمان ترخيص
از سه ماه در س��ال  ۹۷به سه روز كاهش پيدا كرده
اس��ت .در حال حاضر حدود  ۵۰درصد از كاالها از
كانال سبز عبور ميكنند .

رشد  ۴۷۸درصدي
سرمايهگذاري در بورس

ش��ركت «وبيمه» در صورت وضعيت پورتفوي
شركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس ،بيشترين
ميزان س��رمايهگذاري را در ش��ركتهاي مادر
(هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس ،ملي
صنايع مس ايران و بانك صادرات ايران داش��ته
است .شركت «سرمايهگذاري صنعت بيمه» در
گ��زارش فعاليت ماهانه منتهي به آبانماه س��ال
جاري ،مجموع س��رمايهگذاريهاي خود را برابر
ب��ا  ۲.۸۸۰ميليارد ريال به ثبت رس��انده كه اين
سرمايهگذاري 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��ورس ۱.۹۲۹ميليارد ريال و
در بخش خارج از بورس ۹۵۰.۶۶۲ميليون ريال
سرمايهگذاري كرده اس��ت .سرمايهگذاريهاي
ش��ركت «وبيمه» در دوره يكماه��ه منتهي به
آبانماه نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذشته،
افزاي��ش  ۵۴درصدي س��رمايهگذاري را به ثبت
رس��انده ،بخش «پذيرفته ش��ده در بورس» نيز
رش��د  ۴۷۸درصدي را در پي داشته و بهاي تمام
شده س��رمايهگذاريهاي «خارج از بورس» نيز
در آبان ماه كاهش  ۳۸درص��دي را تجربه كرده
اس��ت .بر پايه اين گزارش ،ش��ركت «وبيمه» در
آبانماه بيش��ترين ميزان س��رمايهگذاري را در
بخشهاي محصوالت ش��يميايي ب��ا بهاي تمام
شده  ۴۵۹.۳۴۵ميلون ريال ،بانكها و موسسات
اعتب��اري با بهاي تمام ش��ده  ۲۹۱.۶۴۱ميليون
ريال و مواد و محصوالت دارويي با بهاي تمام شده
 ۲۲۷.۵۷۲ميليون ريال داش��ته است .بر اساس
اين گزارش ،شركت «وبيمه» در صورت وضعيت
پورتفوي ش��ركتهاي پذيرفته شده در بورس،
بيشترين ميزان سرمايهگذاري را در شركتهاي
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
به بهاي تمام شده  ۱۵۶.۴۲۳ميليون ريال ،ملي
صنايع مس ايران به بهاي تمام ش��ده ۱۰۵.۵۰۷
ميليون ريال و بانك صادرات ايران به بهاي تمام
شده  ۸۴.۰۰۶ميليون 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 بررسيهاي
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 تحريمهاي
بينالمللي ايجاب ميكند راهبردهاي مناس��بي
براي سازگاري با محيط و ارتقا جايگاه حرفهاي و
تجاري شركت تنظيم و اجرا شود« .كابل البرز»
در سنوات اخير ،ركود دراجراي پروژههاي عمراني
ناش��ي از كاهش قيمت نفت ،صنعت كابل را نيز
با محدوديتهاي فراوان��ي مواجه كرده ،بطوري
كه ظرفيتهاي بازار نه تنها توس��عه نيافته بلكه
محدوديته��اي تازهاي نيز بر آن تحميل ش��ده
اس��ت .اين محدوديتها 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
صورته��اي مالي مي��ان دورهاي 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 برنامههاي
راهب��ردي خ��ود در خص��وص تولي��د و فروش
محصوالت اع�لام 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 ميزان۲۰هزار تن در سال انواع تايرهاي
راديال سنگين در نظر گرفته شده است.

درشهر
جرمزدايياز 1300نقطهبيدفاع
در پايتخت
زهرانژادبهرام،رييسكميتهشهرسازيشوراياسالمي
شهرتهرانبااشارهبهاهميتروزجهانيمنعخشونت
عليه زنان گفت :درطول كمتر از يكسال باقي مانده با
همراهيسايراعضايشوراياسالميشهرتهرانتالش
خواهيمكرداقداماتآغازشدهدرجهتتقويتاحساس
امنيتشهروندانازطريقرفعفضاهايبيدفاعشهري،
بهسازيومناسبسازيفضاهايعمومياعمازمعابرو
حملونقلعمومي،پشتيبانيازفعاليتهاياقتصادي
بانوان در مراكز رش��د و كوثر و ...را به سرانجام مطلوب
برس��انيم.نژاد بهرام ديروز در دويس��ت و پنجاهمين
جلسهشورادرنطقپيشازدستورخودبهمناسبتروز
جهانيمنعخشونتعليهزنانگفت:مااعضايپنجمين
دوره شوراي اسالمي شهر تهران ،با شعار برنامهريزي
انس��انمحورانه و عدالتمحور وارد عرصه مديريتي
پايتخت ش��ديم امروز روز جهاني منع خشونت عليه
زناناستومديريتشهرينيزبهسهمخودبايددراين
خصوص پاسخگو باشد :كه تا چه اندازه از ظرفيتهاي
مديريت ش��هري تهران از قبيل فرهنگسراها ،سراي
محالت ،بيلبوردهاي ش��هري و تبليغات محيطي در
راستايفرهنگسازيبرايرفعانواعخشونتعليهزنان
بهره بردهايم؟ تا چه اندازه در سطح اجتماع توانستهايم
احس��اس امنيت را براي زنانمان ب��ه ارمغان آوريم؟ تا
چه حد وفادار به اعطاي پس��تهاي مديريتي به زنان
بودهايم؟او گفت :هرچند گامهايي بلند براي رسيدن
به وضع مطلوب وجود دارد اما به برخي اقدامات مهم
مجموعهمديريتشهريبراينفيخشونتعليهاقشار
آسيب پذير در طول سه س��ال گذشته اشارهاي گذرا
مينمايم.شناساييورفع ۱۴۳نقطهجرمخيزوفضاي
بيدفاع شهري در منطقه  ۱۰با هدف ارتقاي كيفيت
فضاها و عرصههاي ش��هري به منظور افزايش حضور
زنان در شهر و تقويت احساس امنيت آنان .شناسايي
قريب به  ۱۸۰۰نقطه جرم خيز و بيدفاع شناس��ايي
ش��ده در سطح ش��هر تهران كه از مجموع آن ،حدود
 ۱۳۰۰نقطهبيدفاعتوسطشهردارانمناطق ۲۲گانه
رفع شده است .حمايت از فعاليت اقتصادي بانوان در
قالبطرحهاييچونساماندهيدستفروشاندرايام
كرونا،معرفيزنانمتقاضيكاربهكارفرمايانموردتأييد،
پشتيباني از زنان سرپرست خانوار در قالب بستههاي
حمايتي ،بسترس��ازي حضور پررنگ زنان سرپرست
خانوار در مراكز رشد و كوثر ذيل شهرداري تهران و ...با
هدفايجادامنيتاقتصاديوحمايتازكارآفرينيزنان
بخشيازاينمهماست.

خبرويژه
خدمترساني مترو
با وجود محدوديتهاي كرونا

فرنوش نوبخت ،مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري
مترويتهرانوحومهگفت:بااجرايمحدوديتهاي
ابالغي از س��وي ستاد ملي مبارزه با كرونا ،شركت
بهرهب��رداري متروي تهران وحوم��ه مانند قبل با
تالش تمامي پرس��نل زحمت كش اين شركت و
بهكارگيري تمامي امكانات در حال خدمات رساني
به شهروندان است.به گزارش مديريت ارتباطات و
امور بينالملل شركت بهرهبرداري متروي تهران
و حومه ،نوبخت با اش��اره به اينك��ه روزانه تمامي
ايستگاههاوخطوطمترويتهرانوحومهبهصورت
دقيق رصد ميش��ود افزود :در ح��ال حاضرتمام
خطوط ما با كاهش مس��افر همراه هستند و تنها
ايس��تگاههاي تقاطعي مترو كه هميشه شلوغتر
از ايس��تگاههاي 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��تگاههاي مترو نشان ميدهد كه
برخي از ايستگاهها خلوت بوده ،اما در ايستگاههاي
تقاطعي كه مس��افران يك قطار تخليه و وارد خط
ديگري ميشوند ،ازدحام و شلوغي قابل پيشبيني
و اجتنابناپذير است ،بنابراين چارهاي جز رعايت
پروتكلهاي بهداشتي از جمله زدن ماسك توسط
مس��افران نداريم.مديرعامل شركت بهرهبرداري
متروي تهران و حومه با اش��اره به اينكه سرفاصله
حركت قطارها در خط دو ۳ ،دقيقه و خطوط يك
و چهار مترو  ۳،۵دقيقه است گفت :تمامي پرسنل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه از ابتداي
ش��يوع ويروش كرونا تاكنون همانند كادر درمان
مشغول خدماترساني به شهروندان هستند .وي
تصريح كرد :متروي تهران از س��اعت  5:30صبح
كار خود را آغاز و بر اساس آخرين مصوبه ستاد ملي
مبارزه با كرونا تا ساعت ۲۲خدمات رساني ميكند.
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومهگفت:مترويتهرانستونفقراتحملونقل
عمومي است و سفر كردن براي تمامي شهروندان
با اين وسيله حمل ونقل پاك ،ايمن و سريع آسانتر
شده ،اما در اين روزها با توجه به شيوع ويروس كرونا
مسافران بايد زمان سفر خود را مديريت كنند و با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي وارد شبكه حمل و
نقل ريلي درون شهري شوند .وي با اشاره به اينكه
در ايستگاه صادقيه به دليل اينكه قطارهاي خط
كرجباظرفيتبيشتريبهايستگاهتهران(صادقيه)
ميرسند افزود :در ساعات پيك با ورود يك قطار،
موجب ميشود قطارهاي درون شهري به خصوص
در ايستگاههاي تقاطعي با ازدحام بيشتري روبرو
شوند .از مسافران ميخواهيم صبور باشند و از قطار
بعدياستفادهكنند.مديرعاملشركتبهرهبرداري
متروي تهران ،خاطرنشان كرد :برخي ايستگاهها
مانند ايستگاه امام خميني(ره) ،تهران (صادقيه)،
دروازه دولت و ديگر ايستگاههاي تقاطعي نسبت به
ساير ايستگاههاي ديگر شلوغتر است.

راهوشهرسازي
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محسن هاشمي :در بحران كرونا ،مديريت جزيرهاي و سليقهاي موفق نميشود

نارضايتي پارلمان شهري از اقدامات كرونايي دولت
گروهراهوشهرسازي|
نشست علني ديروز شوراي شهر تهران اگر چه دو مصوبه
داشت،امابخشقابلتوجهيازايننشستبهتذكروگاليه
از مصوبات كرونايي س��تاد ملي كرونا ،اختالفات دروني
وزارت بهداشت و همچنين بيمهري دولت در تقويت و
توسعه سيستم حمل و نقل عمومي تهران به ويژه در اين
روزهايسختكرونازدهاختصاصيافت.دراينحال،يك
فوريت طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت ،ايمني و محيط
زيست ( )HSEدر نشس��ت علني ديروز پارلمان شهري
تصويب شد و بخشهايي از طرح الزام شهرداري تهران به
تامين زيرساختها و تسهيل سرمايهگذاري در طراحي،
احداثوبهرهبرداريازموزههايكودكاننيزموردبررسي
قرارگرفتوتصويبشد.

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
فصلسرماوپديدهوارونگيهوا،ماندگاريوشيوعويروس
كرونادرفضايبستهوحتيباز،افزايشمييابدوميبايست
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،
بلكهدرتخصيصاعتباراتمصوبمربوطبهاوراقمشاركت
ومالياتارزشافزودههمباچالشهاييمواجهبودهاست.
هاشميافزود:ابتداازستادمليكرونا،بابتتصميمهرچند
ديرهنگام براي تعطيلي تش��كر ميكنيم ،البته تصميم
دولت،تنهابخشيازاقداماتالزمبرايمتوقفكردنروند
روبهرشدابتالبهكرونادركشوربودهوبخشمهمتر،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
تعطيليبهاستانهايشمالياستكهازهمينجاازستاد
كروناياستانهايمازندرانوگيالندرخواستداريمكه
نسبت به تعطيل بودن رستورانها ،فروشگاهها و مناطق
گردشگري شمال نظارت ويژهاي داشته باشند تا افرادي
كه به شمال مسافرت كردهاند ،مجبور به اقامت در اماكن
مسكوني خود باشند ،در غيراين صورت و تردد در مناطق
گردشگري،سالمتاستانهايشماليبهخطرخواهدافتاد
و با بازگشت اين افراد به تهران هم شاهد موج جديدي از
ابتالبهكروناخواهيمبود.رييسشورايشهرتهرانگفت:
همچنينانتظارافكارعموميازمسووالنوزارتبهداشت
وستادكرونادراينشرايط،همگراييوانسجاماست،طرح
موضوعات اختالفي در رس��انهها ،موجب آسيب ديدن
اعتماد عمومي به تصميمات و كفايت مس��ووالن وزارت
بهداشت ميشود و مناسب اس��ت كه اين اختالفات در
جلساتكارشناسيودرصورتلزومبافصلالخطاببودن
رييسجمهورورييسستادمليكرونا،حلشود.هاشمي
افزود:اجرايتعطيليچندروزه،راهحلمسالهنيستبلكه
فرصتي را به مس��ووالن براي انديشيدن تمهيدات الزم
جهتاقداماتاصوليميدهدومهمترينايناقداماتدر
تهران ،تقويت سيستم حمل ونقل عمومي براي كاهش
ازدحامپسازتعطيالتاست،بهويژهكهباآغازفصلسرما
و پديده وارونگي هوا ،ماندگاري و شيوع ويروس در فضاي
بسته و حتي باز ،افزايش مييابد و مديريت شهري از آغاز
بحرانكرونا،تاكنوننهتنهايكريالنيزازاعتباراتستاد
مليكرونادريافتنكردهاست،بلكهدرتخصيصاعتبارات
مصوبمربوطبهاوراقمشاركتومالياتارزشافزودههم
با چالشهاي مواجه بوده است.رييس شوراي شهر تهران
ادامهداد:بايدبدانيمدراينبحرانكهاكثركشورهايجهان
را فراگرفته اس��ت ،مديريت جزيرهاي و سليقهاي ،موفق
نخواهدبود،بلكهبايدباهمگراييواجماعواستفادهازهمه
توانوظرفيتكشورراهعبورازمشكالتراهمواركنيم،اما
مديريتشهريتهرانتاكنوننهتنهاهمراهيوحمايتي

را از دستگاههاي مختلف احساس نكرده بلكه با چالشها
و مشكالت جديدي نيز مواجه شده است كه اميدواريم با
توجه ويژه مسووالن به ويژه سران قوا ،مشكالت تهران در
اينحوزهساماندهيشود.
انتقادازاختالفاتدرونيوزارتبهداشت
در ادامه نشس��ت علني ديروز شوراي شهر ،محمد جواد
حقشناس،رييسكميسيونفرهنگيواجتماعيباتشكر
ازكادردرمانكشورگفت:درشرايطيكهكشوربابيماري
فراگيركرونادستوپنجهنرمميكندجامعهبزرگپزشكي
و در راس آن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه
درصفمقدممبارزهبااينبيماريهستندباكنارگذاشتن
اختالفاتومناقشاتشأنوجايگاهخودراحفظكنند.
اوافزود:امامتاسفانهخبرهايبداختالفاتومناقشاتدر
بين كادر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پيش
آمده كه قابل قبول نيست.حقش��ناس گفت :اميدوارم
وزارت بهداشت در اين دوران بحراني بتواند جايگاه خود
رو حفظ كند و عزيزانمان در كادر درمان و ستاد مبارزه به
اينمهمبرسند.
افزايش مشكالت با اين نوع تصميمگيري
حجت نظري ،رييس كميته مشاركتهاي 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 ،ميتوان گفت كه هيچ
تعطيلي خاصي واقع نش��ده و حتي ديروز ديدم كه
بهشدت برخي خيابانها شلوغ است .
ويادامهداد:اينمتاسفانهنشانميدهدكهدولتهيچ
ارادهاي براي تعطيلي نداشته و در ظاهر خواسته شهر را
تعطيل كند اما در باطن تمام مشاغل اعم از اداري و ...
مشغول كارند .اين اقدام نميتواند مانع از شيوع كرونا
شود و تنها چيزي كه ايجاد ميكند مشكالت بيشتر
براي مردم هس��ت.نظري افزود :مشخصا كارمنداني
هس��تند كه در ظاهر بايد تعطيل ميش��دند ،اما بايد
به س��ركار بروند ،اما فرزندش ك��ه بايد به مهدكودك
ميرفت ،حاال بايد در خانه بماند و كسي نيست كه از او
نگهداريكند،دولتباايناقدامنابخردانهبهجايكمك
به مردم به مشكالت مردم اضافه كرده است.

تصويب ي�ك فوريت طرح ايج�اد اداره
كلسالمت
بر اس��اس اين گزارش ،اعضاي شوراي شهر در دويست و
پنجاهمين جلسه شورا يك فوريت طرح الزام ايجاد اداره
كل س�لامت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEكه از سوي
كميسيون س�لامت ،محيط زيس��ت و خدمات شهري
شوراي شهر تهران مطرح شده بود را بررسي كردند.زهرا
صدراعظمنوريرييسكميسيونسالمت،محيطزيست
و خدمات شهري شوراي ش��هر تهران درباره فوريت اين
طرحبيانكرد:ايمنييكيازموضوعاتخيليجديهمه
كالنشهرها ،دستگاهها و سازمانهايي هست كه ضريب
ريسكباالييدارند.قانونبهدستگاههايمختلفتكليف
ميكندكهموظفهستندواحدهاي HSEرابراينظارت
بر حسن اجراي اقدامات و براي اينكه سالمت كاركنان و
پيمانكاراندرمحيطكارفراهمشود،ايجادكنند.صدراعظم
نوري گف��ت :در تبصره يك ماده 16قانون هواي پاك اين
الزام آمده است كه واحدهاي باالي  50نفر موظفند واحد
سالمت،ايمنيومحيطزيسترافراهمكنند.اوادامهداد:در
شهر تهرانواحدهاي HSEدر تونلهايدردست ساخت
متروكهضريبريسكباالييدارند،وجودداردامادرساير
بخشها به خصوص در حوزه معاونت عمران ،جاهايي كه
كار عمراني انجام ميشود و يا حوزههاي داراي پيمانكار به
مسالهپيمانكاري،محيطكار،كارگروخدماتآنهاپرداخته
نميشود و ساز و كار الزم هم وجود ندارد.به گفته رييس
كميسيونسالمت،محيطزيستوخدماتشهريشوراي
شهرتهران،سابقه HSEدردنيابهسال 1800ميالديباز
ميگردد.او با بررس��ي حوادث شغلي در شهرداري عنوان
ميكن��د 297:حادثه مربوط به ش��هرداري از س��ال95
تاكنون 33،نفر فوتي بر جاي گذاشته است .اين آمار قابل
توجه و دردناك است .در پيگيريهايي كه كرديم به اين
ضرورت رسيديم كه واحد  HSEدر شهرداري راهاندازي
شود اما واحدي كه زير نظر باالترين فرد سازمان باشد تا از
قدرت و نفوذ الزم برخوردار باشد.او گفت :در وزارت نفت و
نيرونيزواحد HSEزيرنظرباالترينفردآنسازمانكهوزير
است ،فعاليت ميكند.با شهردار نيز در اين رابطه صحبت
شده و با تشكيل چنين ساختاري موافق است.در نهايت،
پسازاظهاراتموافقانومخالفانونظرنمايندهشهرداري
تهران ،فوريت طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت ،ايمني و
محيطزيستبهرايگذاشتهشدكهبهتصويبرسيد.

الزام شهرداري به تاسيس موزه كودكان
به گزارش «تع��ادل» ،ط��رح الزام ش��هرداري تهران
به تامين زيرس��اختها و تسهيل س��رمايهگذاري در
طراحي ،احداث و بهرهبرداري از موزههاي 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  80قانون 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��اختهاي 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 موزهدار خوبي
نيست و بهتر اس��ت اين امر به عهده بخش خصوصي
گذاشته شود .پيشنهاد ميكنم موزهها را تركيب و چند
رسانهاي كنيم.ناهيد خداكرمي در مخالفت با پيشنهاد
آروين متذكر شد :چهار عدد ساختمان دويست متري را
نميتوان 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 مكانها براي شهرداري
موزههايكودكهستندواينوظيفهشهردارياستكه
مكانيبراياينامردرنظربگيرد.الهامفخاريدرموافقت
با پيشنهاد آروين ،گفت :يكي از اولويتهاي ما ميتواند
ش��بكهاي كردن زيرساختها و بهرهوري 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
هدفماندستپيدانميكنيم،گفت:درعوضميتوانيم
زيرساختهاي موجود را به كار ببريم .آنچنانكه در طرح
هم اشاره شده است كه شهرداري هم در تهيه امكانات
ظرفيتهاحضورونقشداشتهباشد.اينپيشنهادبهراي
گذاشتهشدوبا ۱۱مخالفبهتصويبنرسيداماپيشنهاد
دوم بهاره آروين مبني بر اينكه به موزههاي بزرگ بخش
كودكان اضافه ش��ود ،بدون مخالف با  ۱۱راي موافق به
تصويبرسيد.

 60روز از مهلت يك هفتهاي نمايندگان به كميسيون تخصصي گذشت

رسوب طرح جهش توليد مسكن در كميسيون عمران
در شرايطي كه نمايندگان مردم طرح  2فوريتي جهش
توليدوتامينمسكنرابرايبررسيبهكميسيونعمران
ارجاعدادهومهلتيكهفتهايبراياينكارتعيينكردند،
باگذشت 60روزازمهلت،اينطرحبهصحنمجلسارجاع
نشدهاست.بهگزارشفارس،كميسيونعمرانمجلسبادر
نظرداشتنايننكتهكهشرايطنامطلوببازارمسكنتاثير
مستقيمي بر معيشت مردم داشته است ،اقدام به تدوين
قوانينيباهدفبهبودشرايطتامينسرپناهمردمكرد.
در اي��ن ارتباط با توجه به ركود 7س��اله موجود در حوزه
ساختوساز،كاهشچشمگيرتوليدوبهدنبالآنعرضه
واحدهاي مس��كوني يكي از اصليتري��ن داليل افزايش
نجوميقيمتمسكنبهحسابميآيد.عالوهبراينباتوجه
بهنقشساختوسازمسكندرحوزهاقتصادكالن،كاهش
آمارساختوساززمينهبيكاريوغيرفعالشدنبسياري
ازبنگاههاياقتصاديوابستهبهبخشمسكنشدهبود.
تقاضاي انباشت شكل گرفته در بازار مسكن كميسيون
عمران مجلس شوراي اسالمي را بر آن داشت كه پس از
بررسيهايانجامشدهدراينزمينهطرحيباعنوانجهش
توليد و تامين مسكن را در تاريخ 2مهرماه سال جاري به
صحنمجلسبفرستد.
درقالباينطرحمقررشد،دولتساالنهمكلفبهساخت
 1ميليون واحد مسكوني شود تا تقاضاي انباشت موجود
دراينبازارپاسخدادهشود،همچنينمنابعماليالزمبراي
ساخت اين تعداد واحد مسكوني از محل صندوق شكل
گرفته براي ساخت و ساز مسكن و اختصاص  25درصد
از منابع داخلي بانكها 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
ميخواهيم مشكالت اقتصادي كشور حل و فصل شود
بايدبهبحثمسكنتوجهويژهداشتهباشيم».
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 نامهاي اعالم مخالفت خود را با اين
طرح اعالم كرد.
درهمينارتباطمجتبييوسفيعضوكميسيونعمران
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 نشستهاي
كميسيون عمران حضور داشتهاند ،از طرفي در نشست
امروز مسووالن وزارت اقتصاد در صحن مجلس با كليات
طرح مذك��ور مخالفت كردهاند ،حال اين س��وال پيش
ميآيد كه چرا مسووالن وزارت راه حضور نداشتند؟ ما
احساس ميكنيم كه به دليل نفوذ وزارت امور اقتصادي
و دارايي بر حوزه بانكها ،اين وزارتخانه عالقهمند نيست
كه بانك مسكن زير نظر وزارت راه و شهرسازي برود».

علت مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس
پسازبيانرسميمخالفتدولتباساختمسكن،مركز
پژوهشهاي مجلس نيز مخالفت خود با طرح مجلس به
منظور ساخت مسكن را اعالم كرد .عمده دليل مخالفت
مركز پژوهشها ش��يوه تامين مالي طرح جهش توليد
مسكنبود.درهمينخصوصمركزپژوهشهايمجلس
با اشاره به محاسبات سر انگشتي خود پيرامون اين طرح
عنوانكرد،نحوهتامينماليوهدايتمنابعداخليبانكها
منجر به افزايش نقدينگي و تزريق تورم ميشود.اين در
حالياستكهپيشازاينودرسال 98عبدالناصرهمتي،
رييسكلبانكمركزيبااشارهبهلزومافزايشتسهيالت
بانكي بخش مس��كن ،گفته بود ،تالش ميكنيم ،سهم
تسهيالت مسكن از تسهيالت بانكي را از 13.5درصد به
 20درصدافزايشدهيم.پسازبيانمخالفتهايصورت
گرفت��ه ،اين طرح در تاريخ  2مهر س��ال جاري ،طرح 2
فوريتي جهش توليد و تامين مسكن را به راي گذاشت.
بر همين اساس ،وكالي ملت با 155رأي موافق 42،رأي
مخال��ف و  6رأي ممتنع از مجموع  213نماينده حاضر
در جلسه علني با ارجاع اين طرح به كميسيون عمران
موافقت كرده و ضرب االجل يك هفتهاي را براي بررسي
مجدد اين طرح در كميسيون عمران را تعيين كردند.
مهلتيكهفتهاينمايندگان 60روزهشد
با توجه به  2فوريتي بودن طرح جهش توليد و تامين
مسكن و همچنين تعيين ضرب االجل يك هفتهاي
نمايندگان ،هيات رييسه مجلس تصميم گرفت53 ،

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 ،بهطور ويژهاي
اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد تا انتظار براي
مطرح ش��دن طرح  2فوريتي جه��ش توليد و تامين
مس��كن تا امروز به  60روزه ش��ود .در همين رابطه،
علي زماني ،پژوهشگر مسكن با اشاره به تخلف آشكار
هيات رييسه مجلس به منظور بررسي طرح 2فوريتي
جهش توليد و تامين مسكن ،گفت« :شنيدهها 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
شدهتاهياترييسهمجلسشوراياسالميوادارشود،
بر خالف سوگند خود در تخلفي آشكار ،از بررسي اين
طرحدرصحنمجلسجلوگيريكند».باوجودمهلت
يك هفتهاي نمايندگان مردم براي مطرح شدن دوباره
طرح جهش توليد و تامين مسكن در صحن مجلس،
تاكنون 60روزازاينمهلتميگذردومشخصنيست
علتتاخيرهياترييسهمجلسبرايبهبحثگذاشتن
دوبارهطرحجهشتوليدمسكنچيست؟بااينحساب
غول س��ركش قيمت مس��كن بي محابا به رشد خود
ادامه ميدهد و معيشت مردم را به شكل قابل توجهي
تهديدميكند.

ايرانشهر
اتصالشركتهايهواپيمايي
بهسامانهشناساييبيمارانكرونايي

سازمان هواپيمايي كش��ور اعالم كرد كهاكنون تمام
ش��ركتهاي هواپيمايي داخلي به سامانه شناسايي
بيماران مبتال به كوويد  ۱۹وزارت بهداش��ت متصل
ش��دند .به گزارش ايرنا ،به منظور بازرسي واطمينان
از اتصال سيستم پذيرش مسافران تمام شركتهاي
هواپيماييداخليدرفرودگاهبينالملليمهرآبادبهوب
سرويسماسكوزارتبهداشت،ابوالقاسمجالليمعاون
هوانورديسازمانهواپيماييكشوريازترمينالهاي
فرودگاهبينالملليمهرآبادبازديدكرد.دراينبازديدكه
با حضور نمايندگان س��ازمان فناوري اطالعات انجام
شد سيس��تم پذيرش مسافر شركتهاي هواپيمايي
داخلي از جهت اتصال به س��امانه شناسايي بيماران
مبتال به ويروس كروناي وزارت بهداشت مورد بازرسي
قرارگرفت.اكنونتمامشركتهايهواپيماييداخلي
به سامانه شناسايي بيماران مبتال به كوويد ۱۹وزارت
بهداشتمتصلشدند.برايناساسابتدادرزمانفروش
بليت،وضعيتمسافرازطريقاتصالبهبانكاطالعاتي
بيماران مبتال به كرونا در وب سرويس ماسك وزارت
بهداشتاستعالمگرفتهشدهودرصورتابتالمسافربه
كرونا،بليتصادرنميشود.همچنينوضعيتمسافران
در زمان حض��ور در فرودگاه و هن��گام دريافت كارت
پرواز از وب سرويس مذكور استعالم و درصورت ابتال
به كوويد ،۱۹كارت پرواز صادر نميش��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 ميتوانند جهت
خريدبليتاقدامكنند.

تسهيالت بانكها بايد به حوزه
ساخت مسكن هدايت شود

حسين راغفر ،اقتصاددان گفت :قطعا بانكها بايد در
حوزه مسكن وارد شده و زمينه تامين مالي ساخت و
توليد را در قالب 25درصد از تسهيالت اعطايي فراهم
كنند اما نحوه هزينهكرد طرح مجلس براي ساخت
مسكنبايدشفافشود.عضوهياتعلميدانشگاهالزهرا
درگفتوگوبافارسبااشارهبهتاثيرنحوهتسهيالتدهي
بانكهادرحالحاضرگفت:تسهيالتاعطاييبانكها
اگربهسمتحوزهتوليدبرود،سببجلوگيريازرشد
نقدينگي و كاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت
امادرشرايطكنونيعمدهاينتسهيالتبهفعاليتهاي
زودبازده ،سفتهبازي و سوداگري اختصاصپيداكرده
وزمينهافزايشتورمرابهوجودميآورد.ايناقتصاددان
با اشاره به شاخصهاي مرتبط با توليد و افزايش رقم
تسهيالت اعطايي توسط بانكها ،تاكيد كرد :در سال
گذشته با ركود عميقي در حوزه توليد مواجه بوديم و
اينامربيانگرآناستكهتسهيالتاعطاييبانكهابه
حوزهتوليدواردهنشدهوزمينهتامينماليسفتهبازي
ووارداتكاالهايغيراساسيرامهياكردهاست.ويدر
بيان علت حركت بانكها به سمت اعطاي تسهيالت
به بخش غير مولد اقتصاد ،افزود :تسهيالت ارايه شده
به حوزهاي س��فتهبازي 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 ميكند.راغفر ،با اشاره به لزوم هدايت منابع
داخليبانكهادرقالبتسهيالتبهبخشتوليد،اظهار
داشت:بهبودشرايطاقتصادبهجزهدايتمنابعداخلي
بانكهابهحوزهتوليدامكانپذيرنيست.كاركرداصلي
بانك ،تجميع منابع خرد مردمي و هدايت آن به حوزه
توليداست.

مسافرت با قطار
 ۷۰درصد كاهش يافت

در  ۷ماهه نخست امسال حدود  ۵ميليون نفر با قطار
مسافرتكردهاندكهدرمقايسهبامدتمشابهسالهاي
 ۹۸و  ۹۷به ترتي��ب كاه��ش  ۶۷.۵و  ۷۰.۸درصدي
داشته است.به گزارش مهر ،آمار منتشر شده از سوي
انجمن صنفي ش��ركتهاي ريلي نشان ميدهد در۷
ماهه نخست امسال حدود ۵ميليون نفر ( ۴ميليون و
 ۹۵۶هزار نفر) با استفاده از حمل و نقل ريلي جابهجا
شدهاند.به دليل شرايط كرونايي و توقف سفرها در ايام
نوروزامسالوهمچنينآغازسفرهايريليبا ۵۰درصد
ظرفيتقطارهاازخردادماه(بامصوبهستادمليكرونا)،
تعدادسفرهايريليدر۷ماههنخستامسالدرمقايسه
با مدت مشابه سالهاي گذشته با افت شديدي مواجه
شده است.آمار منتشر ش��ده از سوي شركت راه آهن
نشان ميدهد در  ۷ماهه نخست سال گذشته ،حدود
 ۱۵ميليون و ۳۰۰ه��زار نفر ( ۱۵ميليون و ۲۹۱هزار
نفر)باقطارسفركردهبودندكهاينرقمدرمدتمشابه
امسال ۶۷.۵درصدكاهشداشتهاست.تعدادمسافران
ريلي در ۷ماهه نخست سال ۹۷نيز حدود ۱۷ميليون
نفر ( ۱۶ميليون و  ۹۸۷هزار نفر) بود كه بر اين اساس،
تعدادمسافرانريليهفتماههامسالنسبتبههفت
ماهه ۹۷كاهش ۷۰.۸درصديرانشانميدهد.

ورود سامانه بارشي تازه از  5آذر

محمد اصغري ،معاون پيشبيني و هش��دار سازمان
هواشناسي گفت :از روز چهارشنبه پنجم آذر سامانه
بارش��ي ديگري از اواخر وقت وارد شمال غرب و غرب
كشور ميشود و موجب بارش پراكنده برف و باران در
اينمناطقخواهدشد.
اصغريدرگفتوگوبافارسدرتشريحآخرينوضعيت
جوي كش��ور بيان ك��رد :روز دوش��نبه در ارتفاعات
استانهاياردبيل،زنجان،قزوين،البرز،تهرانوسمنان
بارشپراكندهبرفوبارانپيشبينيميشود.همچنين
درسواحلشماليكشور،خراسانشمالي،جنوبشرق
كشوروهرمزگانبارشبارانگاهيبارعدوبرقووزش
باد داريم كه در مناطق مرتفع و كوهستاني به صورت
برف است؛ روز سه شنبه چهارم آذر نيز همين شرايط
درمناطقمذكوربهصورتبارشپراكندهادامهدارد.

اخبار
برقراري شبكه ارتباطيكشور
با وجود بارش باران

تغييرات جوي در برخي موارد باعث از كار افتادن
سايتهاي ارتباطي ميشود .اما به گفته مجري
توسعه ارتباطات روس��تايي وزارت ارتباطات ،با
برنامهريزيهاي قبلي اكنون مش��كلي در شبكه
ارتباطي كش��ور وجود ندارد .مهرداد ترابيان در
گفتوگو با ايرنا درباره مشكالت شبكه ارتباطي
كشور كه به واسطه بارش باران ايجاد شده است،
گفت :بارشهاي باران در كش��ور تقريبا شبكه ما
را دچار مش��كل نكرده است .مانيتورينگ شبكه
نشان ميدهد ارتباط در تمام كشور متصل است
به جز منطقهاي 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 ميآورد ،گفت:
معموال زمان بارش برف و باران مشكل اصلي كه
براي سايتهاي ما رخ ميدهد ،قطعي برق است
كه اگر بيشتر از چهار ساعت طول بكشد ،باطري
سايتها تمام و ارتباط قطع ميشود .ترابيان اشاره
كرد :براي رفع اين مشكل ،مدتي است وزارت نيرو
قطعيهاي ب��رق را به ما اطالع ميدهد و ما با اين
آگاهي ،س��عي ميكنيم از قبل براي برقرساني
به سايت موردنظر اقدام كنيم .اما هميشه مساله
قطعي از پيش اعالم شده نيس��ت ،گاهي اوقات
قطعيها اتفاقي و به داليل طبيعي است.
ترابيان در اين باره گفت :قطعيهاي اتفاقي اگر در
محل سايتهاي مهم كه چند سايت ديگر از آن
سرويس ميگيرند باشد ،براي آن ديزل ميبريم 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 .ديزلها از
ل در شهرهاي مختلف مستقر هستند و نيازي
قب 
نيست كه در اين شرايط جوي ديزلها را از جاده
عبور بدهيم .البته گاه��ي اوقات مانند زماني كه
در اس��تان گيالن برف باريد ،با وجود اينكه بيش
از  ۱۰ديزل در آنجا داش��تيم اما چون مشكل را
 ۵۰ديزل حل ميكرد مجبور شديم از شهرهاي
مجاور ديزل بفرستيم و وضعيت بد جادهها كمي
مشكل ايجاد كرد.

پايش ماهوارهاي  ۱۳درياچه و
تاالب اصلي كشور

پايش ماهوارهاي  ۱۳درياچه و تاالب اصلي كش��ور
از كاهش مس��احت آب��ي بي��ش از  ۶درياچه 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
گفتوگو با مهر ،آخرين وضعيت پايش درياچههاي
اصلي كشور بر مبناي دادههاي ماهوارهاي را تشريح
ك��رد و گفت :درياچهه��ا و تاالبه��اي طبيعي از
مهمترين زيستبومها روي كره زمين هستند كه
نقش پر اهميتي در بقاي گونههاي مختلف گياهي
و جانوري ايفا ميكنند .با توجه به اين موضوع اداره
كل سنجش از دور سازمان فضايي ايران به صورت
دورهاي و منظ��م برخي از تاالبه��ا و درياچههاي
مهم كشو را مورد پايش قرار ميدهد .وي افزود :اين
پايش ماهوارهاي كه مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۹
از  ۱۳درياچه و تاالب س��طح كشور ميشود شامل
تاالبهاي آالگل ،آجي گل ،آلماگل و گميشان در
استانگلستان،تاالبچغاخوردراستانچهارمحال
و بختياري ،درياچههاي پريش��ان ،ارژن ،طشك،
بختگان و مهارلو در استان فارس ،تاالب غوري گل
در آذربايجان ش��رق ،درياچه اروميه در استانهاي
آذربايجان ش��رقي و غربي و هامونهاي سيستان
(پوزك ،صابري و هيرمند) در اس��تان سيس��تان و
بلوچس��تان اس��ت .منصورپور گفت :براين اساس
پايشها نشان ميدهد كه درياچهها و تاالبهايي
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  ۹۹نسبت
به زمان مش��ابه در مهر  ،۹۸كاهش مساحت سطح
آب داش��تهاند .همچنين برخي از تاالبها به دليل
توقف بارندگيها از اواخر بهار و تابستان سال جاري
بطور كامل خشك شدند .مديركل سنجش از دور
سازمان فضايي ايران اضافه كرد :پايش ماهوارهاي
اين تاالبها در مهر ماه سال جاري نشان ميدهد،
بيشترينكاهشسطحآب،مربوطبهتاالبچغاخور
در اس��تان چهار محال و بختياري است .وي افزود:
همچنين با توج��ه به پايش ماهوارهاي س��ه ماهه
اخي��ر ،در مهر م��اه تاالب بخت��گان و درياچههاي
پريشان و ارژن در استان فارس ،كام ً
ال خشك شده و
تاالبهاي آجي گل و آلماگل در استان گلستان رو
به خشكي ميروند .برخالف درياچههاي فوق سطح
آبدرياچههايآالگلوگميشان(استانگلستان)و
درياچهغوريگلدراستانآذربايجانشرقيدرمهر
ماه  ،۹۹نسبت به مهر سال  ،۹۸افزايش يافته است.
منصورپور تاكيد كرد :بطور كل پايش ماهوارهاي از
تاالبها و درياچههاي كشور حاكي از آن است كه
برخي تاالبها و درياچه در مهر سال  ۱۳۹۹كامل
خشك شده است .برمبناي تغييرات سطح آب ۱۲
تاالب و درياچه ،درياچه پريشان ،ارژن ،بختگان در
استان فارس ،خشك شدهاند .همچنين درياچهها
و تاالبهايي همچون تاالب آجي گل و آلماگل در
گلستان،چغاخوردرچهارمحالوبختياري،طشك
و مهارلو در استان فارس كاهش سطح آب را نشان
داده و درحال خشك شدن هستند.
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دانش و فن

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

رباتها چه بر سر مشاغل ميآورند؟

تغييراتبزرگيناشيازپيشرفتهاي تكنولوژيكيايجاد
شده است كه انس��انها بايد از آنها آگاه باشند و خود را با
آن سازگار كنند .مزيت رقابتي انسان نسبت به رباتها و
هوشمصنوعينهبراساستواناييفيزيكيبلكهبراساس
تواناييهاي فكري و توانايي تفسير مسائل كاري از منظر
احساسي اس��ت .توس��عه چنين مهارتهايي از طريق
آموزشياتجربهوتواناييذهنيطبيعيآموختهميشود.
از اين موضوع ميتوان اس��تنباط كرد كه آموزش بايد به
روشهاييبرايپرورشاستعدادهاييتبديلشودكهفقط
انس��انها در اين برهه از زمان ميتوانند انجام داده و براي
اقتصادسودآوريداشتهباشند،ازجملهخالقيت،مهارتهاي
ارتباطي پيچيده ،هوش هيجاني و غيره .اگرچه انسان در
آيندهنزديكبهدليلتواناييجسميدرانجامكارهاييكه
بسياري از رباتها به سختي ميتوانند آن را انجام دهند،
ارزشمند خواهد بود ،اما س��يلي از نيروي كار آوارهاي كه
توس��ط رباتها و هوش مصنوعي مشاغلشان را از دست
خواهنددادنيزبهوجودخواهدآمد.نيرويكارانسانيعمدتا
توسط ماشينهايي جايگزين شده كه مصرفكنندگان
ميتوانند آن را درك كنند و اي��ن روند براي دههها ادامه
داشتهاست.برايمثال،بسياريازمردمخاطرهايازمراجعه
به بانك در س��اعات فعاليت بانك براي برداشت وجه نقد
دارند.اكنون،مصرفكنندگانمرتباًبرايبرداشتوجهنقد
ازحسابهايبانكيشانبهماشينآالتمراجعهميكنند
و انجام معامالت تا حد زيادي مكانيزه شده است .در حالي
كهكارهايزياديدرصنعتخدماتهنوزبراساسنيروي
انسانياست،فرآيندتوليدامابسيارخودكاروماشينيشده
است.درحاليكههنوزهمممكناستبرايانجامبسياري
ازعملياتتجاريبهانساننيازباشد،نيرويانسانيكمترين
اهميت را نس��بت به هر زماني در تاريخ بشر داشته است.
طبق اعالم مركز ملي فضاي مجازي ،پيشرفتهاي اخير
در زمينه رباتيك ،هوش مصنوعي و اتوماسيونفناوريها
(يا به اختصار )RAIAبه شركتهاي بخشهاي مختلف
اقتصاداجازهدادهاندتا RAIAرابرايرسيدنبههزينههاي
كمتر،زمانتوليدسريعتر،تأمينكيفيتثابتمحصوالت،
مديريت عمليات زنجيره تأمين و غيره به خدمت بگيرند.
در حالي كه در ابتدا اين توليد بود كه از رباتهاي صنعتي
استفادهميكرد،درحالحاضرسايربخشهايديگراقتصاد
وجامعهبهشدتازفناوريهاي RAIAاستفادهميكنند:
ازمديريتزنجيرهتامين،كشاورزي،وسايلنقليهخودكار،
جنگافزار،سفروگردشگري،آموزش،روزنامهنگاري،ارايه
يواجرايعمليات
خدماتحقوقي،تجارتدربازارهايمال 
پزشكي .شركتهاي بزرگ و كوچك از چتباتها براي
برقراري ارتباط و حفظ روابط خود با مش��تريان استفاده
ميكنند .رباتهاي اجتماعي بطور فعاالنه وارد زندگي ما
شدهاند .اين مثالها در هم آميختنفناوريهاي RAIA
در ساختار جامعه را نشان ميدهد ،كه منجر به تحوالت
عظيمي در ش��يوه زندگي ،كار و تجارت انسان ميشود.
حتيبرخيازنويسندگاناظهارميكنندكهاقتصاددانان
وبازاريابانبايدتعريفخودرااز«مصرفكننده»گسترش
دهندتارباتهارانيزدردستهمصرفكنندگانبگنجانند.
انتظار ميرود پيشرفت در فناوريهاي  RAIAدر آينده
تسريع ش��ود و برخي از محققان اين احتمال را ميدهند
كه هوش مصنوع��ي در يك برهه از هوش انس��ان فراتر
رود ،زماني كه معموالً به عنوان «تكينگي تكنولوژيك»
ياد ميشود .پيش��رفتهاي فناوري در ،RAIAصنعت و
اينترنت اشيا نقش نيروي انساني را به عنوان عامل توليد
به چالش ميكش��ند تا جايي كه كل يا غالب سهم كارگر
انساني در بخش كاالها و خدمات توسط فناوري RAIA
جايگزين ميشود .به چنين سيستم اقتصادي «اقتصاد
ربات(»)robonomicsگفتهميشود.
نظرات كارشناسي درباره اقتصاد مبتنيبر
رباتهاي خودكار
نظرات كارشناس��ان در مورد اقتص��اد و جامعه مبتنيبر
رباتهاي خودكار متفاوت است .يك گروه از محققان به
صراحت ترسشان از فناوريهاي هوش مصنوعي را ابراز
ميكنند ،هوش مصنوعي خ��ودآگاه را«آخرين اختراع
يدانندوسناريوهاييآخرالزمانيشبيهفيلمهاي
انسان»م 
ترميناتور را براي گونههاي انس��اني ترسيم ميكنند .از
سمت ديگر،گروهي ازكارشناسانبيش از حد خوشبين

هستندوفناوريراآخرينراهحلآرمانشهرانهبرايهمه
مشكالت بشر ،از جمله از طريق ادغام بين انسان و ماشين
تصور ميكنند .ب��ا اين حال ،اكثر نويس��ندگان رويكرد
عملگرايانهتري را در پي��ش ميگيرند و فرصتهايي را
ميبينند كه هوش مصنوعي و اقتصادشناسي به عنوان
يكسيستماقتصاديفراهمميكند،ماننداميدبهزندگي
طوالنيتر ،بهبود سالمت و كيفيت زندگي ،داشتن زمان
بيش��تر براي فعاليتهايي كه مردم براي آنها ارزش قائل
هستند،فقطچندموردازاينفرصتهاست،اگرچهفراواني
بيشازحدكاالهاوخدماتيكهكارشناسان فناوريوعده
ميدهند ،ممكن اس��ت به نفع همه س��هامداران نباشد.
در اين حوزه ،آينده كار بش��ر و تأثيرات ديجيتالسازي 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 ۴۷درصد از مشاغل
اياالت متحده در حال حاضر مس��تعد جايگزين ش��دن
با رايانه هس��تند .اين موضوع ،نگرانيهاي موجهي براي
محققان،سياستمدارانونمايندگانصنعتپديدميآورد
كه مردم ،شركتها ،اقتصاد ،دولتها و بطور كلي جوامع
با واقعيتهاي جديدي كه در ح��وزه فناوري ،اقتصادي،
اجتماعيوسياسيايجادميشود،چگونهانطباقمييابند.
اين مطالعه با توضيح تأثيرات فناوريهاي RAIAبر بازار
كاروماهيتكارميپردازدوموارديمانندمعضلاشتغال،
نياز انسان به داشتن كار مولد و قابليت صنعت مدرن براي
بهرهوريراموردبررسيقرارميدهد.همچنينبهموضوع
احتماالت نابودي صنايع توسط انسان ميپردازد ،چرا كه
بخشعظيميازانسانهاازجايگزينيبارباتميترسند.
اقتصاد رباتيك و هوش مصنوعي
اولينعنصريكهبايدبررسيشوداينمسالهاستكهچرا
ماازفناوريهاي RAIAاستفادهميكنيم.دليلواضحاين
امر،همپوشانيبينتواناييهايتكنولوژيكيموجودونياز
به كارايي باالتر و توليد مقرونبهصرفه است .با پيشرفت
سريعدرزمينهرباتيكوهوشمصنوعي ،تاكيدبرنيروي
انسانيبهعنوانيكعاملضروريكمترشد،وهنگاميكه
از رباتها براي توليد رباتها استفاده شود ،اين روند شدت
نيزخواهدگرفت.بهكارگيريگستردهازاقتصادرباتيكبه
يك فضاي اقتصادي و اجتماعي جديد منجر ميشود كه
درآنبرندگانوبازندگانيوجودخواهندداشت.باتوجهبه
تواناييفناوريبرايجايگزينينيرويانسانيبافناوريهايي
كه مرتب پيشرفتهتر خواهند شد ،آندسته از انسانها كه
نيرويكاربازويشانرابهفروشميگذارندبهراحتيوبسيار
ارزان با فناوريهاي جديد جايگزين ميشوند .اين دنياي
جديدي خواهد بود كه در آن بيشتر نيروي كار براي توليد
كاالهاوخدماتتوسطماشينآالتايجادميشود،بهاين

معني كه انس��ان از روند توليد بطور فزايندهاي به حاشيه
رانده ميش��ود ،اگرچه اين س��وال ماندگار وجود دارد كه
آيا رباتها به صورت مكملي براي نيروي انساني استفاده
ميشوند ،يا بطور كامل جايگزين نيروي انساني خواهند
شد .از سوي ديگر ،دستگاهها ،برخالف انسان ،آنچنان به
كاالها و خدمات نياز ندارند .اين بدان معناست كه اقتصاد
ممكناستدرآيندهمتضررشود،زيراماشينآالتآنگونه
كهانسانمصرفكنندهاست،مصرفنميكنند.
تأثيرات  RAIAبر بازار كار
درآيندهنزديكميتوانتأثيراتعمدهايراكهتقريباًقابل
پيشبينياستمشاهدهكرد،مث ً
الاتوماسيونحملونقل
با كاميونها و اتومبيلهاي خودران .هر كش��ور بر اساس
سطح فعلي توسعه و عوامل اجتماعي يا تكنولوژيكي ،به
طرقمختلفازاينفرآيندتأثيرخواهدگرفت.بههرحال،
قانون بايد تغيير عمدهاي داش��ته باشد و عناصر قانوني يا
سياسينيزبااينتغييرهمراهشوند.اگرچهمشاغلزيادي
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
فراوانيخواهندكردوبسياريازمشاغلازنظروظايف،در
آينده نياز به مهارت كمتري خواهند داشت ،برخي نياز به
مهارتهاي جديدي خواهند داشت و برخي ديگر نياز به
مهارت بيش��تري خواهند داشت .تأثير عمده ديگري كه
رخ خواهد داد ،كيفيت مشاغل باقيمانده است .انسانها
احتماالً برخي از كارهايي را كه رباتها و كامپيوترها هنوز
قادر به انجام آنها نيستند ادامه خواهند داد .از آنجا كه كار
انسان بطور فزايندهاي به سمت كارهاي فيزيكي خاص يا
كارهايذهنيكشيدهميشودكهدرآنهنوزهمميتواند
عملكردبهترينسبتبهماشينآالتداشتهباشد.اختالف
طبقاتي افزايش خواهد يافت ،همانطور كه تقريباً در همه
كشورهاي توس��عهيافته در دهههاي اخير مشاهده شده
است،ازآنجاكهنيرويكاربيشترمتشكلازكارگرانماهر
دانشبنيان خواهد بود و كارگران كممهارت شغلشان را از
دستخواهندداد.كسانيكهمهارتكمتريدارند،دايماًبا
رباتهاوهوشمصنوعيكهارزشكارراتضعيفميكند،به
رقابتميپردازندودرآمدهاكاهشخواهديافت.
وضعيت تخصصهايي
ت دشوار است
كه جايگزيني آنها با ربا 
برخي از تخصصها كه جايگزيني آنها با رباتها يا هوش
مصنوعيدشواراستهمچنانبهكارخودادامهميدهند،
اما همچنان فشار روي چنين مشاغلي نيز وجود خواهد
داشت .كس��اني كه مهارت بااليي دارند يا با دانششان كار
ميكنند ،نيز نبايد احس��اس امنيت زي��ادي كنند ،زيرا

يك ميلياردنفر در جهان هويت قانوني ندارند

بانك جهاني در گزارش��ي اعالم كرده است كه كمتر
از يك ميليارد نفر از جمعيت جهان هيچگونه هويت
قانون��ي ندارن��د و نميتوانند ثابت كنند چه كس��ي
هستند از همين رو قادر به دسترسي به حياتيترين
ملزومات زندگي از جمله خدمات بهداشتي نيستند،
حال استارتآپ  AID: Techراهكاري پيادهسازي
كرده كه از طريق آن ميتوان هويت افراد را بر بس��تر
بالكچين ثبت كرد .به گزارش پيوس��ت ،تضمين
هويت قانوني از جمله ثبت تاري��خ تولد همه افراد تا
س��ال  ۲۰۳۰يكي از اهداف توس��عه مداوم ()SDG
سازمان ملل متحد است .اين سازمان بانك جهاني را
ترغيب كرد تا در سال  ۲۰۱۴سيستم شناسايي براي
توس��عه ( )ID4Dرا راهاندازي كند .دادههاي جديد
اين بانك نشان ميدهد كه بيشتر از  ۹۸۷ميليون نفر
در جهان هيچ هويت قانوني ندارند كه نسبت به ۱.۵
ميليارد نفر در سال  ۲۰۱۶كاهش قابل توجهي يافته
است .اكثر اين افراد در كشورهاي كم درآمدي زندگي
ميكنند .بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد،
در كشورهايي با درآمد كم تقريبا  ۴۵درصد از زنان و
 ۲۸درصد از مردان اين كشورها هويت قانوني ندارند.
اين وضعيت براي تقريبا ۸۰ميليون نفري كه به دليل
جنگيامحاكمهدرسالگذشتهمجبوربهتركميهن

خود ش��دند از اين نيز بدتر اس��ت .چرا كه در چنين
شرايطي مستندات هويتي معموال مفقود ميشوند
اما با اين وجود براي تاييد يك درخواست پناهندگي
تاييدهويتاهميتباالييمييابد.دراصليكهويت
قانوني تنها به افتتاح حساب بانكي محدود نميشود؛
دسترسيبهخدماتدرمانوحقرايدادنودرنهايت
اثبات زنده بودن نيز به اين مساله بستگي دارد .حال
جوزف تامپسون كارآفرين حوزه تكنولوژي با ايجاد
استارتآپ  AID: Techراهحلي براي اين موضوع
ارايه كرده است .آنان با ارايه يك اپليكيشن ديجيتال
شرايطي را فراهم كردهاند تا به مردم اجازه دهد بدون
مستنداترسمييكهويتقانونيفرديايجادكنند.

راهحلي با گوشي هوشمند
اپليكيش��ن پامپس��ون براي نگهداري از دستكاري
و مداخل��ه در هوي��ت ديجيتال كارب��ر از تكنولوژي
بالكچين بهرهبرده اس��ت و اين هوي��ت را تنها در
اختيار دارند  IDقرار ميده��د .راهحلي ديجيتال از
اين مساله منشأ ميگيرد كه بسياري در اقتصادهاي
در حال توسعه با استفاده از گوشيهاي هوشمند امور
مالي خود را مديري��ت ميكنند .مطالعهاي روي ۱۵
كشور در حال توسعه نشان داد كه  ۶۰۰ميليون نفر از

دارندگان گوشي هوشمند از حساب بانكي برخوردار
نيستند.بسياريازاينافرادازاپليكيشنهايپرداخت
ديجيتاليبرايمديريتپولخوداستفادهميكنندواز
اينتراكنشهاميتوانبرايتاييدهويتآنهابهصورت
ديجيتالي نيز استفاده كرد.

شفافيت بيشتر براي خيريهها
تامپس��ون زماني خودش با اين مس��اله دست و پنجه
نرم ك��رد كه در يك مارات��ن  ۶روزه در صحراي آفريقا
ش��ركت كرد .او  ۱۲۲هزار 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 ميگويد« :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 خيريهها اجازه ميدهد پولي كه براي
پروژههاارسالميكنندرادنبالكنند.باديجيتالكردن
تراكنشها مراكز خيريه نه تنها رسيدن پول به دست
نيازمندانرامشاهدهميكنندبلكهاستفادهازبالكچين
باعث شده تا امنيت سيستم نيز افزايش پيدا كند.

تغييراتراديكالهميشهدرفناوريوجودداردكهميتواند
كار آنها را تهديد كند .براي مثال ،اس��اتيد دانشگاه اكنون
بسياري از دورههاي درس��ي را آنالين تدريس ميكنند.
چنيندورههاييعموماًبرايدانشآموزانراحتيبههمراه
دارد،امابرايمعلمانخطراتزياديدارد،زيراهماكنوننيز
بسياريازدروسممكناستبهامتحاناتيمتكيباشندكه
چندگزينهايهستندوبافناوريرايانهايسادهدرجهبندي
ميشوندوليممكناستزمانزيادينيازنباشدكهرايانهها
بتوانندمقالههايدانشآموزانودانشجويانرانيزنمرهدهي
كردهوبهصورتهوشمندبهآنهابازخوردنشاندهند.انتظار
ميرودكه انسانهابطور فزايندهاي از توليدكاال و خدمات
حذفشوند.نيرويانسانييكيازعواملتوليدباقيخواهد
ماندامابهتدريجاهميتكليديخودرابهعنوانجزاصلي
فرآيندتوليدازدستميدهد.خصوصياتيكهكارگرانساني
داردوهمچنانبهعنوانيكيازعواملتوليدميتواندارايه
دهد،تواناييايجاد،تفسيروهمكاريباديگرانخواهدبود.
همچنينانساندرآيندهنزديكبهدليلتواناييجسميدر
انجامكارهاييكهبسياريازرباتهابهسختيميتوانندآن
راانجامدهند(مانندبازكردندرها،راهرفتنوسايركارهاي
فيزيكي)ارزشمندخواهدبود،اماسيليازنيرويكارآوارهاي
كه توسط رباتها و هوش مصنوعي مشاغلشان را از دست
خواهنددادنيزبهوجودخواهدآمد.
آموزش مهارتهاييكه مختصانسانهاست
كس��اني كه مهارت الزم براي رقاب��ت در اقتصاد جديد را
ندارند ،با ديگر انسانها رقابت ميكنند .مهارتهايي كه
مختصانسانهاست،بايدبهبسياريازكارگرانتعليمداده
شود تا همچنان بتوانند فعاليت كنند .حل مساله ،هوش
هيجاني ،ارتباطات بين فردي و ساير مهارتهايي كه بشر
ميتواند به خوبي از عهده آنها برآيد در صورتي كه مهارت
كافي در انجام اين كار را داشته باشد ،بشر را قادر ميسازد
تا در اقتصاد جديد فعال باقي بماند .موسسات سنتي كه
انسانها را آموزش ميدهند بايد با نيازهاي اقتصاد جديد
و خواستههاي كارگران سازگار شوند .سيستم سياسي و
حقوقي نيز بايد اقتصاد جديد را در نظر بگيرد .در نتيجه،
انسانهاواردعصرجديديميشوند،عصربازتوليدمكانيكي
كهشبيهبهچيزيكهپيشازاينتصورميشدنخواهدبود.
اگرچه انسان ممكن است به عنوان يك عامل توليد باقي
بماند ،اما ممكن است از نظر فيزيكي بسيار كماهميت و از
نظرنيازهايفكريازاهميتبيشتريبرخوردارباشد.بههر
حال،نقشانسانمتفاوتخواهدبود.درنتيجه،بسيارياز
نهادهاييكهبخشيازاقتصادهستند،ماننددولتوآموزش
وپرورش،بايدتغييركنندتابانيازهايجامعهايكهداراي
پايگاهتوليديهستندكهبهطورفزايندهايخودكارخواهد
بود،مرتبطوسازگارباشند.

اولين نوزاد بالكچين
در اين دوره تامپسون متوجه رفع مساله هويت قانوني
ش��د .يكي از موضوعاتي كه او با آن مواجه ميشد ثبت
تاريختولديككودكاست.ازآنجاييكهطبققانونيدر
برخي كشورها ،براي ثبت تاريخ تولد فرزند نيازبه كارت
شناسايي پدر است ،زناني كه كارت شناسايي ندارند با
مشكالت زيادي مواجه خواهند شد .تامپسون ميگويد:
«ماپروژههاييدرتانزانياداريمكهاوليننوزادجهانروي
بالكچين متولد شده است .مادري كه كودك را به دنيا
آورد مالك دادههاي مربوط به فرزند است .درنتيجه او در
حال ساخت يك نمايه اعتباربخشي به دادهها است .او
از اين طريق ميتوانست اقدام به دريافت داروي مناسب
براي كودك خود كند ».اس��تارتآپ  AID: Techبه
تازگي پروژهاي را آغاز كرده اس��ت كه به  ۲ميليون نفر
در اين زمينه كم��ك خواهد كرد .همچنين در اوگاندا،
نيجريه و جنوب شرقي آس��يا نيز روي فراگيري مالي
فعاليتميكند.حاالايناستارتآپتوجهخودرامتوجه
كمك به دسترسي ۴۰ميليون اروپايي به خدمات مالي
كرده است .سال گذش��ته تامپسون و  AID: Techبه
دليل تاثير ن��وآوري روي مبارزه با فس��اد و كارآفريني
اجتماعي از سوي بنياد اسكواب جايزه تحولآفرين سال
را دريافت كردند.

روز و روزگاري توسعه
بزرگترين اساتيد علوم آماري يا آماردانهاي بزرگ
جهانهماغلبازكشورهندوستانهستند.بااستفاده
ازايننظاماتآماريشفافاستكههندتوانستهدريك
حركت تدريجيو مستمرخودرابهكرانههالي توسعه
برساند.كشوريكهبيشاز1ميلياردنفرجمعيتدارد،
اماتوانستهدربسياريازحوزههايراهبردياقتصادي
به نيازهاي مردمش پاسخ دهد ،بدون اينكه مشكالت
سياسيوارتباطيباسايركشورهايجهانداشتهباشد.
اما در كشور ما اين عدم شفافيتها جداي از مجموعه
مشكالتيكهايجادميكند،باعثكاهشاعتمادمردم
به نظام سياسي ميشود .بر اين اساس است كه گاهي
احساس ميشود ،اظهارنظرهاي مسووالن اجرايي نه
تنها به كاهش التهاب��ات كمك نميكند؛ بلكه گاهي
صحبتهاي مديران اقتصادي باعث آش��فتهتر شدن
وضعيت ميش��ود .معتقدم كه اولي��ن گام براي آغاز
اصالحاتاقتصاديگسترششفافيتوبهبودنظامات
آماري كشور است .در حال حاضر براي بودجه 1400
همسرنوشتيبهترازسايربودجههاپيشبينينميشود.
دولتاعالمكردهقراراست25درصدحقوقهاراافزايش
ميدهد ،هيچ كارشناس و تحليلگري وجود ندارد كه
از دولت بپرسد با اين ميزان كسري بودجه چگونه قرار
است اين 25درصد را افزايش دهد .آيا باز هم قرار است
بودجهسال1400رادچاركسريبودجههايعميقتري
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 چشمپوشي
يا مصلحتسنجيهاي غيرضروري است .بدون ايجاد
اين بستر آماري ،هرگونه برنامهريزي و بودجهريزي در
كشوربهنتايجموردنظرنخواهدرسيد.بهنظرموقتآن
رسيده است كه اقتصاد ايران از پس پردههاي غبارآلود
خارجشودودرويترينشفافيتهايآماريبنشيند.

توقف راهبردهاي ضد توليدي
وقتيگفتهميشودبهصورتعمليبايدازتوليدحمايت
شود يعني اينكه رويكردهاي كلي ،برنامهريزيهاي
اقتص��ادي ،نظامات بودجهري��زي و...بايد به گونهاي
ساماندهي شود كه توليد در آن يك اولويت باشد .اين
درحالياستكهبرخيمسووالندراظهاراتشان مدام
از ضرورت حمايت از توليد داخلي سخن ميگويند اما
درروندتصميمسازيهايشانبهگونهايعملميكنند
كهتناسبيبابحثهايحمايتيازتوليدندارد.مجلس
همانگونهكههموارهاعالمكرده،مسالهمعيشتمردم
رابهعنوانيكاولويتپيگيريميكند،موضوعواردات
گسترده لوازم خانگي خارجي و موضوعاتي نظير آن را
با استفاده از ابزارهاي نظارتياش بررسي خواهد كرد تا
مشخص شود كه اوال اين حجم در لوازم خانگي در اين
شرايط حساس به چه دليل وارد كشور شده و مهمتر از
آنمنشأتخصيصارزاينمحمولهازكدامنوعارزتامين
شدهاست.ضمناينكهمجلسآمادهاستتادرجريان
همكاري با وزارت صمت يا ساير دستگاههاي اجرايي
بس��تر الزم براي جلوگيري از وق��وع چنين حوادثي
را دنبال كند .در ش��رايطي كه كارشناسان اقتصادي
معتقدندبايدجهتگيريسرمايهگذاريهايعمومي
كشور را از حوزههاي سوداگرانه به سمت فعاليتهاي
مولداقتصاديتغييردهيم،بايدمجموعهظرفيتهاي
كشوردرمسيررشدتوليدوفعاليتهايمولداقتصادي
به كار گرفته ش��وند .اين راهكاري است كه به بهبود
شاخصهاي معيشتي و كسب و كار مردم نيز كمك
ميكند و آنها را براي پش��ت سر گذاشتن مشكالت
ياريميكند.

تئوري سيبزميني 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
برخياقالمسرمايهايمثلسكه،خودرو،مسكنو...
بهوجودآيد.بررسيهايتحليلينشانميدهدكهدر
شرايطي كه مردم قبال پولهاي داغ خود را بر اساس
تئوريسيبزمينيداغ(تبديلدارايينقديبهاقالم
سرمايهاي)بهسرعتتبديلبهداراييهايسرمايهاي
ميكردند ،بعد از كاهش انتظارات تورمي اش��تياق
بيشتري براي استفاده از ريال براي سرمايهگذاري و
فعاليتهاياقتصاديبهرهببرند.اينسرمايهگذاري
يا در صندوقهاي سرمايهگذاري انجام ميگيرد و يا
اينكهبهصورتسپردهگذاريراهيساختارهايبانكي
ميشود .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 ميشوند .بازار
س��رمايه هم متاثر از اين ثبات نسبي ميتواند بهره
خود را ببرد .بعد از چشمانداز روشني كه در خصوص
بهبودروابطباسايركشورهاايجادشده،بخشواقعي
اقتصادكهتوليدمهمترينركنآناستنيزرشدخود
را خواهد داشت .بعد از رشد بخش واقعي اقتصاد بر
اساسانتظاراتعموميجامعه،عاملمحركهبخش
واقعياقتصادتحتعنوانشركتهايسهاميمورد
اقبالبيشترقرارخواهندگرفتوبخشيازنقدينگي
سرگردان نيز به سمت بازار س��رمايه خواهد رفت.
بنابراين بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني
منجر به اين ش��ده كه اتمسفر سرمايهگذاري براي
عمومي مردم تغيير كند .بر اساس آمارهاي مستند
تقاضايسرمايهگذاريدربازارارز،خودرو،سكهوساير
بازارهاي سوداگرانه كاهش پيدا كرده و نقدينگي در
حالخروجازاينبازارهااست،ضمناينكهتقاضابراي
سرمايهگذاري در بازار سرمايه بهشدت افزايش پيدا
كرده است .همچنين افزايش تقاضاي عمومي براي
سپردهگذاريبانكهاوصندوقهايسرمايهگذاريبا
درآمدثابتافزايشپيداكردهاست.اعدادوارقاميكه
تاحدزياديچشماندازآتيبازارهارانمايانميكند.

اخبار
لوازم خانگي ضبط شده
«بوش» به مزايده ميرود
مهر| يك مقام مس��وول در س��ازمان جمعآوري و
فروش اموال تمليكي درباره ضبط ۴۲۰كانتينر لوازم
خانگي بوش به نفع دولت گفت :هنوز كااليي به اين
سازمان تحويل نش��ده اما اگر تحويل شود به مزايده
گذاشته ميشود .اين مقام مسوول گفت :هنوز كااليي
به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي اعالم و
تحويلنشدهامااگرتحويلشودهمگياقالمبهمزايده
گذاشته ميشود .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 ميگيرد كه بايد تحويل
س��ازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي شود و
پس از تحويل به س��ازمان ،درباره فروش اين اقالم به
ش��يوه مزايده تصميمگيري خواهد شد .وي گفت:
فرآيند اعالم كاال به س��ازمان تمليكي زمانبر 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 صورتيكه كاال متروكه اعالم
شود ،گمرك كاال را به سازمان تحويل ميدهد؛ اين
سازمان هم ابتدا با استعالم از دستگاههاي ذيربط،
مجوزهاي الزم براي عرضه اين اقالم در داخل كشور
را دريافت ميكند 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 ميش��ود .وي گفت :اما اگر
مجوزهاي الزم درباره استاندارد بودن دريافت نشود،
كاالها امحا ميشوند.

برگزاري نخستين نشست
مجازي تجاري ايران -اروپا
سازمانتوسعهتجارتايرانومركزتجارتبينالملل،
نخستين نشست تجاري ايران -اروپا را از تاريخ 24
تا  26آذرماه  1399بهصورت مج��ازي و با حضور و
سخنراني س��فرا و نمايندگان سازمانهاي داخلي و
خارجي و فعاالن اقتصادي برگزار ميكنند .هدف اين
نشست،تقويتروابطاقتصاديوسياسيايرانواروپا،
در راستاي ايجاد فضايي براي امكان تبادل ايدهها و
تخصصهاست .بزرگترين فرصت اين رويداد بزرگ
شناس��ايي و برقراري ارتباط ميان بنگاههاي ايراني
و شركتهاي اروپايي اس��ت كه ميتوانند با آگاهي
از تواناييها و ظرفيته��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 ميشود .اين نشستها ابتكارهاي
اخيركميسيوناروپادرجهتحمايتازفعاليتهاي
تجاري اي��ران و اتحاديه اروپ��ا از قبيل پروژه تدوين
استراتژيمليوهمچنينايجادميزراهنمايارزيابي
صالحيت معرفي ميشود .در اين نشستها مساله
ظهور اس��تارتآپها و نوآوريه��اي ديجيتالي كه
باعث توسعه تجارت الكترونيك شده مورد بحث قرار
ميگيرد .همچنين  6نشست تخصصي صنعتي در
قالبارايهمطالب،تحليلزيربخشهايداراياولويت
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 شركتهاي ايراني آماده براي صادرات برگزار
ميشود .در نهايت سه دوره آموزشي ظرفيتسازي
براي ش��ركتكنندگان ايراني در جهت تشخيص و
بهبود مهارتهاي مديريتي كه مرتبط با فرآيندهاي
جهانيسازيبرنامهريزيشدهاست.برابربرنامهريزي
اعالم شده ،جلسات همتايابي و مذاكرات تجاري از
تاريخ 11آذر تا اول دي ماه برگزار خواهد شد .اعضاي
اتاقبازرگانيتهران،فعاالناقتصاديوعالقهمندانبه
حضور در اين رويداد جهت كسب اطالعات بيشتر در
مورد اين نشست و ثبتنام رايگان ،ميتوانند به لينك
www.europeiranbusinessforum.com
مراجعهكنند.

افزايش توليد خودرو
با بسته جهش توليد
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در نشس��ت
مش��ترك با اعضاي هياتمديره انجمن سازندگان
قطعات و مجموعههاي خودرو ،با اش��اره به طراحي
و تدوين بسته جهش توليد صنعت خودرو در وزارت
صمت كه مراحل پايان��ي خود را طي ميكند ،اظهار
كرد :گروه خودروسازي سايپا مكلف شده است كه در
 6ماههنخستاجرايطرحيادشده ۳۳۰هزاردستگاه
ان��واع خودرو توليد كند و در  6ماهه دوم اجراي طرح
جهشتوليدصنعتخودروافزايش ۱۰درصديتوليد
هدفگذاريشدهاست.سيدجوادسليماني،ادامهداد:
قطعا هدفگذاري صورت گرفته براي افزايش توليد با
همراهي و همكاري قطعهسازان كشور محقق خواهد
ش��د .يكي از موضوعاتي كه در اين نشست مشترك
عنوان شد مبحث تأمين نقدينگي و راههاي تأمين آن
بود .اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو پيشنهاد دادند در صورتي كه گروه خودروي
سايپا ميتواند ،اصالح قراردادها با سرعت انجام شود
تا صورتهاي مالي قطعهس��ازان س��ودآور شود و با
اعتباراتي كه صنعت قطعهس��ازي نزد بانكها دارد،
حجم نقدينگي افزايش پيدا كند .در اين ميان طرفين
توافق كردند كه سطح همكاريها به گونهاي افزايش
پيداكندكهتوليدهزارو ۷۰۰دستگاهخودروبه ۲هزار
و  ۳۰۰دس��تگاه خودرو برسد .موضوع ديگري كه در
نشست مديرعامل و مديران ارشد گروه خودروسازي
سايپادرنشستمشتركبااعضايهياتمديرهانجمن
سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو مطرح شد
تأمين مواد اوليه از سوي شركتهاي داخلي و استفاده
از اعتبار خودروسازان بود.

صنعت،معدنوتجارت
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كمبود عرضه؛ صادرات خودرو!

صادرات خودرو در سال 98
آمارهاي گمرك نشان ميدهد ،خودروسازان سال
گذشته صادرات بيش از  ۵.۷ميليون دالري خودرو
را در كارنامه خود به ثبت رس��اندهاند .براساس آمار
اعالمي از س��وي س��يد روحاهلل لطيفي سخنگوي
گمرك ،س��ال  ۹۸حدود يك هزار و  ۳۰۰دس��تگاه
خ��ودرو ب��ه وزن يكه��زار و  ۵۷۳تن به  ۹كش��ور
«هنگكنك ،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  ۹۰۰دالر ،جمهوري آذربايجان با يك
ميليون و ۱۵۹هزار و  ۴۰۰دالر و سوريه با ۹۸۱هزار
و  ۸۲۵دالر سه مقصد نخس��ت خودروهاي ايراني
بودهاند .همچنين هنگ كن��گ با  ۱۱۶هزار و ۸۶۲
دالر ،اسپانيا با  ۹۶هزار و  ۳۶۲دالر ،تايوان با  ۷۹هزار
و  ۵۲۱دالر ،چين با  ۳۶ه��زار و  ۶۰۰دالر ،تركيه با
هفت هزار دالر و امارات با چهار هزار و  ۶۶۲دالر ديگر
خريداران خودرو از ايران بودند.
بنابه اظهارات س��خنگوي گمرك ،خودروي ساينا
بيش از  ۹۰درصد سبد صادرات خودرو در سال ۹۸
را به خود اختصاص داده است .همچنين «پرايد ،تيبا،
كوييك ،س��مند ،پارس ،۲۰۷ ،هايما و دنا» سهمي
كمتر از  ۱۰درصد را سبد صادراتي خودروييها در بر
ميگيرند .اما بنابر آمارها ،بيشترين تنوع خودرويي
ب��ه خودروهايي چون «تيبا ،س��اينا ،كوييك ،وانت
آريس��ان ،پژو پارس ،پرايد  ۱۳۱و رهام» به مقصد
اسپانيا تعلق دارد.
آمار توليد خودرو در 98
حال برويم ببينيم كه خودروسازان در سال  98چه
تعداد خودرو توليد كردهاند كه توانستهاند صادرات
بي��ش از  ۵.۷ميلي��ون دالري خ��ودرو را ب��ا وجود

قيمت انواع روغن خام
در مبادي ورودي تعيين شد

تحريمها و عرض��ه قطره چكاني خودرو در بازار رقم
بزنند؟ گزارش مالي منتشر ش��ده از دو خودروساز
بزرگ ايران نش��ان ميدهد ،ايران خودرو در س��ال
مالي  1398بيش از  393هزار دستگاه انواع سواري
را از خط توليد خود روانه بازار كرده اس��ت .در گروه
محصوالت ايران خودرو ،خانواده «پژو» با  278هزار
دستگاه ،بيشترين تيراژ توليد را داشته است .خانواده
«سمند» با  52هزار دستگاه و خانواده دنا با  32هزار
دستگاه ،به ترتيب در جايگاههاي دوم و سوم توليدات
ايران خودرو ايستادهاند .در ميان محصوالت مونتاژي
ايران خ��ودرو نيز خانواده «هايما» با بيش از 7200
دس��تگاه و پژو  2008با بيش از  5800دستگاه ،به
ترتيب رتبههاي اول و دوم تيراژ توليد را داشتهاند.
حال به سراغ ديگر قطب اصلي خودروسازي كشور
يعني «س��ايپا» برويم .آمارها گوياي اين اس��ت كه
سايپا در سال مالي  98موفق به توليد بيش از 363
هزار دستگاه (بدون احتساب توليدات پارس خودرو
و زامياد) خودرو ش��ده ،كه خانواده «پرايد» با 188
هزار دستگاه در جايگاه اول و خانواده تيبا نيز با 160
هزار دس��تگاه در جايگاه دوم توليدات اين شركت،
ايس��تادهاند .همچنين «چانگان» با بيش از 5200
دستگاه و «كيا س��راتو» با بيش از  3600دستگاه،
رتبههاي اول و دوم را در ميان محصوالت مونتاژي
سايپا داشتهاند« .آريو» نيز با  648دستگاه ،كمترين
تيراژ توليد سايپا را در سال  98به خود اختصاص داده
است .دو زير مجموعه خودروسازي سايپا نيز در سال
 98همچنان به توليدشان ادامه دادند؛ بهطوريكه
«پارس خودرو» توليدي معادل  106هزار دستگاه
و «زامياد» نيز توليدي فراتر از  35هزار دس��تگاه را
ثبت كردهاند.
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  99با مدت مش��ابه سال
گذشته ،افزايش توليد  20درصدي را نشان ميدهد.
همچنين بررسي عملكرد خودروسازان خصوصي
نش��ان ميدهد ،اين شركتها در نيمه اول سال 99
بيش از  17هزار دستگاه را به توليد رساندهاند؛ يعني
 23درصد بيشتر از مدت مشابه سال « .98مديران
خودرو» و «كرمان موتور» ،همچنان در صدر جدول
توليد ايس��تادهاند« .ايران خودرو» در ش��هريورماه
امس��ال ،مجموع توليداتش را به بي��ش از  42هزار
دس��تگاه رس��انده كه حدود 5هزار دستگاه بيشتر
از مردادماه اس��ت« .رانا و خان��واده تندر» ،توليد دو
رقمي داشتهاند اما «هايما» و «پژو  »2008به توليد
يك رقمي رس��يدهاند .به طوريكه «هايما» فقط 1
دستگاه و  2008نيز فقط  7دستگاه توليد شده است.
از آنسو« ،سايپا» نيز در شهريورماه  99بيش از 26
هزار دستگاه خودرو س��واري توليد كرده كه حدود
8هزار دستگاه بيشتر از مرداد امسال بوده است .از اين
تعداد ،حدود  23هزار دستگاه آن مربوط به خانواده
«تيبا» و مابقي نيز مربوط به «وانت س��ايپا »151
است« .پارس خودرو» در شهريورماه  99همچنان
به توليد «رنو و برليانس» ادامه داده و توانسته 202
دس��تگاه انواع «رنو» به همراه  373دستگاه «انواع
برليانس» را توليد كند .اين ش��ركت بيش از 5700
دستگاه در اين ماه توليد داش��ته كه تقريبا 1700
دستگاه بيشتر از مردادماه اس��ت« .زامياد» نيز در
شهريورماه 99مجموع توليداتش را به بيش از3000
دستگاه رسانده كه تقريبا  800دستگاه بيشتر از ماه
قبل خود بوده است.
آمار توليد خودروسازان در  7ماهه 99
اما با بررس��ي تازهترين 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 ۴۷۸ ،هزار و  ۸۰۰دس��تگاه خودرو
سواري توليد ش��ده ،كه نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته كه  ۳۹۷هزار و  ۷۰۰دس��تگاه بوده ،رشد
 ۲۰.۴درصدي را ثبت كرده اس��ت .البته «اتوبوس،
مينيبوس و ونه��ا» تنها گروهي هس��تند كه در
مدتزمان  7ماهه امسال ،افت توليد را نسبت به سال
 98تجربه كردهاند .آمار  7ماهه توليد خودروسازان
خصوصي ،با اينكه نشاندهنده افزايش  32درصدي
توليد آنها نس��بت به مدت مشابه سال  98است ،اما
بسياري از اين شركتها همچنان در آستانه توقف
توليد هستند .از س��وي ديگر« ،پارس خودرو» در
مهرماه  ،99بيش از  8800دستگاه توليد داشته كه
نشاندهنده افزايش توليد  3هزار دستگاهي ،نسبت
به شهريورماه است .توليد انواع «رنو» در اين شركت
تنها  10دستگاه بوده درحالي كه توليد برليانس به
 333دستگاه 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  23هزار دستگاه رسانده است .به غير از
«تيبا و سايپا  ،»151نام محصول ديگري در گزارش
توليد ماهانه س��ايپا ديده نميش��ود .خودروسازي
زامياد نيز با مجموع توليد بيش از  3300دس��تگاه
همچنان با شيب بسيار كمي ،افزايش توليد را تجربه
ميكند .پيكاپ ريچ با توليد  16دستگاه و وانت پادرا
با توليد 6دستگاه ،كمترين تيراژ توليد را در اين ماه
داشتهاند .بررس��ي آمارها گوياي اين است با وجود
همه مشكالتي كه مطرح ميشود ،اما وضعيت توليد
انواع خ��ودرو در ايران ،همچن��ان صعودي گزارش
ميشود ،حال اما اين سوال نيز قابل طرح است چرا
هنوز عرضه به ميزان كافي در بازار صورت نميگيرد؟!
آيا خودروه��اي توليدي ص��ادر و روان��ه بازارهاي
بينالمللي ميشود در صورتي كه بازار داخل هنوز
اشباع نشده و تشنه خودرو است.

مشاور امور بينالملل و توافقهاي تجاري سازمان توسعه تجارت:

رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

بازار اوراسيا فرصتي براي تجار ايراني

در حوزه صنعت دارو عقبگرد داشتهايم

مش��اور ام��ور بينالمل��ل و توافقه��اي تجاري
سازمان توسعه تجارت گفت :توافقنامه با اوراسيا
مفصلترين توافقنامهاي 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 گفتوگو با «ايرنا» افزود:پس
از پايان يافتن جنگ سرد ،اقتصاد كشورها در هم
تنيده شده است بهطوري كه يك كاال در بيش از
 ۱۰كشور ساخته ميشود.
وي بيانداشت :اگر پيشتر يك كاال در سولهاي
س��اخته ميش��د ،امروز هر قطع��ه از آن كاال در
كشورهاي متفاوت توليد ميشود ،به عنوان مثال
يك كت و ش��لوار در بيش از پنج كشور متفاوت
توليد ميش��ود .س��يدي ،همچنين ب��اال بودن
هزينه حملونقل كاال ،نبود كاميون يخچالدار،
هزينهه��اي باالي تولي��د كاال در اي��ران ،فقدان
برندسازي محصول و شناسايي نشدن بازار هدف
را از مهمترين مشكالت صادرات كاال از كشورمان
برشمرد.
وي تاكيد كرد :اتخاذ سياس��تهاي پولي ،مالي
و ارزي در راس��تاي حمايت از اس��تراتژي فوق،
رفع مشكالت نرمافزاري و سختافزاري ،اصالح
س��اختار و كارك��رد س��ازمان توس��عه تجارت،
حمايت هدفمند از صنايع منتخب ،رژيم تجاري
صادراتمحور با مقياس وسيع يا ساماندهي نظام
توليد پراكنده و مستثني كردن روسيه و اوراسيا
از سياستهاي تنظيم بازار داخلي (سياستهاي
ممنوعيتي ي��ا محدوديتي) ،از راههاي توس��عه
تجارت با اين كشورهاست .سيدي ،تشكيل شبكه

قيمتگذاري كره آزاد شد
س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد با توجه به تغيير نرخ
ارز كره وارداتي از رسمي به نيمايي ،قيمتگذاري
تثبيتي اين محصول برداشته و مقرر شد واحدهاي
توليدكنندهكرهنسبتبهتعيينقيمتاقدامكنند.
بر اساس تصميم ديروز كارگروه تنظيم بازار با توجه
بهتغييرنرخارزرسمي( ۴۲۰۰توماني)برايواردات
كره از گروه يك اولويت ارزيبهگروهدو (ارزنيمايي)
قيمتگذاريتثبيتياينمحصولبرداشتهشد.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
گروهدومشمولقيمتگذاريتثبيتينيستمقرر
ش��د واحدهاي توليدكننده كره نسبت به تعيين
قيمت با رعايت ضوابط قيمتگذاري هيات تعيين
و تثبيت قيمتها اقدام كنند.

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

تعادل -گروه خودرو |
«ص��ادرات  ۵.۷ميلي��ون دالري خودرو در س��ال
 ».98براس��اس آم��ار اعالم��ي از س��وي گم��رك
ايران ،خودروسازان سال گذش��ته حدود يكهزار و
۳۰۰دستگاه خودرو به ارزش پنج ميليون و۷۲۲هزار
و  ۷دالر به  ۹كشور جهان صادر كردهاند.
جزييات آمار اعالمي نش��ان ميدهد ،كش��ور عراق
ب��ا 3ميلي��ون و ۱۲۲ه��زار و  ۹۰۰دالر ،جمهوري
آذربايج��ان با يك ميليون و ۱۵۹ه��زار و  ۴۰۰دالر
و سوريه با ۹۸۱هزار و  ۸۲۵دالر سه مقصد نخست
خودروهاي ايراني بودهاند.
از آنس��و ،رصد آمارهاي توليد خودروسازان تا ماه
هفتم از س��ال  99نش��ان از صعودي ش��دن توليد
خودرو نس��بت به مدت مشابه س��ال  98در كشور
دارد .بنابر آم��ار اعالمي ،اين ميزان صادرات خودرو
در س��ال  98در حالي رقم خورده ،كه همواره يكي
از داليل عمده به��م ريختگي بازار خودرو و افزايش
قيمت خودروه��اي داخلي ،عرض��ه قطرهچكاني
خودرو از س��وي خودروسازان ذكر شده است .حال
با وجود افزايش توليد خودروسازان و صادرات ۵،۷
ميليون دالري خودرو در س��ال  98اين سوال پيش
ميآيد ،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.

بازار

تامين كاال و ايجاد شركتهاي مديريتي صادرات
در مقياس بينالمللي و ايجاد پايانههاي صادراتي
مجهز به انبارهاي بزرگ ،سردخانههاي عظيم و
ابزارهاي بس��تهبندي كاال را از اقدامات ضروري
بخش خصوصي با حمايت سازمان توسعه تجارت
و اتاق بازرگاني ايران برشمرد.
وي همچنين بر لزوم روانسازي تجارت دوجانبه
با امضاي موافقتنامه تجاري كامال آزاد با اتحاديه
اقتصادي ارواسيا ،همكاري دوجانبه در رفع موانع
غيرتعرفهاي و تبديل منطقه آستاراخان روسيه و
گيالن به مركز ثقل توسعه همكاريهاي 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 :برنامهريزي دقيق ،شناسايي درست بازار،
جلب اعتماد شركتهاي داخلي اتحاديه اوراسيا،
شناس��ايي رقباي داخل��ي و خارجي محصوالت
صادراتي ،بستهبندي مناسب و برچسبگذاري و
بررس��ي و پايش مداوم بازار اين كشورها ،موجب
صادرات موف��ق كاال به اين حوزه توس��ط بخش
خصوصي ميشود.

رييسكميسيوناقتصادسالمتاتاقبازرگانيتهراننيز
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 صادرميشود،
نيز وارد اين فهرست نميشود .در حالي كه شركتهاي
داخلي حتي آمادگي توليد و صادرات اين داروها را دارند.
اين سياست وزارت بهداشت مورد اعتراض فعاالن حوزه
بايوتكو فناورياست.البتهدرموردداروهاي شيميايي
نيز اين محدوديت اعمالميشود.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران ،در حالي كه ممكن
است اثرات درماني داروهاي جديد به نسبت داروهاي
قبلي بيشتر باش��د محمود نجفيعرب در گفتوگو 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،
هزينههاي مازادي را بر بيمهه��ا و پرداختي از جيب
بيمار تحميلميكند كه اين استدالل منطقي نيست.
او با بيان اينكه كشور در حوزه هايتك و فعاليتهاي
فناورانه دارو ،بس��يار پيشرفت كرده و حتي نسبت به
كشورهايهمسايهنظيرتركيهنيزپيشگاماست،ادامه
داد :به محض آنكه داروهاي جديدي در كش��ورهاي
پيش��رفته وارد حوزه درمانميشود ،نخبگان ما روي
آن مطالع��ه كرده و آن را به توليدميرس��انند .در اين
بخش ،امكانات زيرس��اختي قابل توجهي ،طي  10تا
 15سال گذشته ايجاد شده و حتيميتواند به مثبت
شدن تراز بازرگاني كشور نيز كمك كند .به شرط اينكه
در را نبنديم و برايش��ان افزايش هزينه ايجاد نكنيم.
نجفيعرب با اش��اره ب��ه اينكه در ح��ال حاضر مجوز
صادرات دارو را وزارت بهداشت صادرميكند ،توضيح
داد :اين هم از سياستهاي 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 صادرميكند ،بايد در اين زمينه نيز
نقشآفرين باشد .در اين صورت چنانچه بازار داخلي
دارويي دچار تنش ش��د ،وزارت بهداشتميتواند از
سازمان توس��عه تجارت بخواهد كه در مورد صادرات
مواردي از داروها اعمال محدوديت كند .در واقع نبايد
اينگونه باشد كه براي تكتك 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
نميتواند كار كند؛ چرا كه ص��ادرات بهويژه در بخش
دارو،امريبلندمدتبودهوثبتآندركشورهايمقصد
چهار تا پنج س��ال طولميكشد .حال آنكه بيثباتي
سياستهاي وزارت بهداش��ت ،صادرات دارو را دچار
مشكل كرده است .رييس كميسيون اقتصاد سالمت
اتاق بازرگاني تهران گفت :شرايط امروز حوزه دارو به
گونهاي اس��ت كه گويي 20سال عقبگرد داشتهايم.
البته براي چارهانديشي و رفع اين مشكالت جلسهاي
با معاونت علميو فناوري رياستجمهوري داشتهايم
و مقرر شد كه ايشان در اين زمينه مذاكراتي با وزارت
بهداشتداشتهباشد.سنديكايصادركنندگاندارويي
بهشدت دنبال آن هستند كه اين مشكالت حل شود.

بر اين اساس ،قيمت هر كيلوگرم روغن خام سويا
و پال��م در مبادي ورودي  ۵۵ه��زار ريال و قيمت
ه��ر كيلوگرم روغن خام آفت��اب و كلزا در مبادي
ورودي نيز  ۶۰هزار ريال تعيين شد .ستاد تنظيم
بازار با توجه به افزايش قيمت روغن خام و س��اير
هزينهه��ا از جمله ملزومات بس��تهبندي و ورق،
حداكثر افزايش قيمت مصرفكننده انواع روغن
در بستهبندي پت را  10درصد و ساير انواع بسته
بنديها را  ۱۳درصد اعالم كرد .در اين ستاد مقرر
ش��د قيمت احجام و بس��ته بنديهاي مختلف
روغن توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگانمحاسبهودرسامانه ۱۲۴بارگذاري
شود .همچنين مقرر شد سازمانهاي صمت ۳۱
اس��تان ضمن اهتمام هرچه بيشتر در خصوص
رعايت قيمتهاي 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.

 ۱۶۰۰تن مرغ منجمد
در تهران توزيع ميشود
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��ر۱۶۰۰ ،تن مرغ مص��رف خانوار در
تهران توزيع ميش��ود .مجتبي شيرقاضي گفت:
توزيع مرغهاي تنظيم ب��ازاري از دو هفته قبل در
شبكههاي توزيع آغاز ش��ده و اين مقدار سهميه
نيز مازاد بر آن سهميهها بوده كه در ميادين ميوه و
ترهبار،فروشگاههايزنجيرهاي،تعاونيهايمصرف
كاركنان دولت و فروش��گاههاي صنفي منتخب
سطح شهر با قيمت  ۱۵هزار تومان توزيع ميشود.
وي در ادام��ه تاكيد كرد كه نظارت بر نحوه عرضه
و توزيع ،توسط بازرس��ان سازمان صنعت ،معدن
وتجارت و اتاق اصناف انجام ميش��ود .براس��اس
آخرينتصميماتكارگروهتنظيمبازاراستانتهران
قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم  ۲۰هزار و ۴۰۰تومان
تعيين ش��د و اين درحالي اس��ت كه مرغ گرم در
خردهفروشيهايسطحشهرتهرانباقيمتحدود
۲۶هزارتومان عرضه ميشود.

تعيين قيمت ۱۰قلم
محصوالتلبني
س��تاد تنظيم ب��ازار قيمت فروش ش��ير خ��ام (با
مشخصات 3.2درصد چربي و بار ميكروبي زير۱۰۰
هزار) را مبلغ ۴۵۰۰تومان به ازاي هر كيلوگرم درب
دامداريتصويبكرد.ستادتنظيمبازاراعالمكردكه
باتوجهبهدرخواستتشكلهاوانجمنهايمربوطه
و وزارت جهاد كشاورزي براي اصالح نرخ شيرخام و
محاسبهسهماثرنرخجديدنهادهاوسايرهزينههاي
توليد ،كميته مربوطه با مسووليت سازمان حمايت
تشكيل و قيمت فروش شير خام (با مشخصات3.2
درصد چربي و بار ميكروبي زي��ر  ۱۰۰هزار) مبلغ
 ۴۵۰۰تومان به ازاي هر كيلوگ��رم درب دامداري
تصويبگرديد.همچنيندراينستادمصوبشدكه
به ازاي هر 0.1درصد افزايش يا كاهش درصد چربي
مبلغ  ۶۰تومان متناسب با افزايش يا كاهش درصد
چربيبهقيمتمصوبشيرخاماضافهياكسرشود.با
توجهبهسهماثرشيرخامدرتوليدمحصوالتلبني،
قيمت  ۱۰قلم محصوالت لبني پرمصرف مشمول
قيمتگذاري تثبيتي (ش��ير ،ماس��ت و پنير) نيز
توسط كميته مربوطه با مسووليت سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعيين گرديد .بر
اين اساس قيمت شير بطري يك ليتري كم چرب
 1.5درصد 71هزار ريال ،شير بطري يك ليتري نيم
چرب 2درصد 75هزار ريال ،شير بطري يك ليتري
پر چرب  3درصد  85هزار ريال و ش��ير بطري يك
ليتري كامل 3.2درصد 86هزار ريال تعيين گرديد.
قيمت شير نايلوني 900گرمي كم چرب 1.5درصد
 54هزار ريال و پنير يواف 400گرمي 145هزار ريال
تعيين شد .قيمت ماست 900گرمي كم چرب1.5
درصد  80هزار ريال و قيمت ماست  900گرمي پر
چرب  3درصد نيز  97هزار ريال مصوب شد .در اين
كميته همچنين قيمت ماست دبهاي 2500گرمي
كم چرب  1.5درص��د و پرچرب  3درصد به ترتيب
 210هزار ريال و  240هزار 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.
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داروي رمدسيوير حتي در داروخانهها
هم توزيع نميش��ود و موارد توزيع اين
گزارش
دارو در ناصرخسرو و بازار سياه داروي
تقلبي است و فقط برچسب رمدسيوير دارد.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآوردههاي
سالمت س��ازمان غذا و دارو ضمن بيان مطلب فوق
گفت:داروهايموجوددربازارغيررسميكامالتقلبي
هستند و از مردم ميخواهيم و هشدار ميدهيم كه
به هيچ عنوان از مسير غير رسمي دارو تهيه نكنند.
رمدسيوير يك داروي تزريقي است كه در سالهاي
گذشته براي درمان ابوال توليد شده است اما پس از
پاندمي كوويد ۱۹در 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 كوويد ۱۹نام برده ميشود .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
دارويبيمارستانياستكهحتيدرداروخانههاتوزيع
نميشود و فقط بيماران كرونايي كه در بيمارستان
بستري ميشوند با تشخيص پزشك متخصص به
اين دارو دسترسي پيدا ميكنند و خارج از اين مسير
ديگريبرايدسترسيبهايندارووجودنداردبنابراين
هر مورد فروش داروي رمدس��يوير در بازار س��ياه و
غيررسميازجملهناصرخسرو،دارويتقلبياستيا
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 داروخانهها
توزيعنشد
او در پاسخ به پرسش ديگري درباره واكسن آنفلوآنزا
نيز گفت :واكس��ن آنفلوآنزا امس��ال در داروخانهها
توزيع نشد و فقط براي توزيع براي گروههاي خاص
از جمله زنان باردار و س��المندان باالي  ۶۵سال در
خبر

اعالم نرخ حقبيمه
حوادث دانشآموزان

معاونت برنامهريزي و توس��عه منابع دستورالعمل
اجرايي تفاهمنامه با شركت بيمه معلم در خصوص
بيمهحوادثودرماندانشآموزيرابهاستانهاابالغ
كرد .در راستاي نظام رفاهي و تسهيالت حمايتي
براي معلم��ان از زير نظام تأمين و تخصيص منابع
ماليبرنامهابالغيسال،۱۳۹۹باتوجهبهشروعسال
تحصيلي جديد و ضرورت پوشش بيمهاي تمامي
نوآموزان ،دانشآموزان مقاطع مختلف تحصيلي و
تمامي كاركنان وزارت آموزشوپرورش ،از س��وي
معاونت برنامهريزي و توس��عه منابع دستورالعمل
اجرايي تفاهمنامه منعقده با ش��ركت بيمه معلم
در خص��وص بيمه حوادث و درم��ان دانشآموزي
حق بيمه  ۵۹ه��زار و  ۴۰۲ريال براي هر نفر
با نرخ ّ
در س��ال تحصيلي ،۱۳۹۹-۱۴۰۰ب��ه ادارات كل
استان ابالغ ش��د .بر اساس اين گزارش ،در راستاي
بهرهمنديتماميبيمهشدگانازمزاياياينپوشش
بيمهاي،باهمكاريشركتبيمهمعلمبرايهريك
از بيمهشدگان كارت بيمه الكترونيكي (با خالصه
تعهدات قرارداد) صادر و از طريق سامانه در اختيار
اولي��اي دانشآموزان و تمامي بيمهش��دگان قرار
خواهد گرفت .بر اين اساس ،در اين دستورالعمل،
جبران غرامت فوت ناشي از حادثه در شبانهروز و در
طول مدت قرارداد مبلغ ۱۰۰ميليون ريال ،جبران
غرامتنقصعضو(دايم،كلي،جزئي)ناشيازحادثه
در ش��بانهروز و در طول مدت قرارداد يك ميليارد
و ۵۰۰ميليون ريال ،هزينههاي درمان س��رپايي و
بيمارستان ناشي از هر حادثه تا سقف  ۴۰ميليون
ريال ،جبران هزينههاي اعمال جراحي ناش��ي از
بيماريوبهشرطبستريدربيمارستانبهاستثناي
هزينهجراحيعمللوزهوسايراستثنائاتمندرجدر
شرايطعموميبيمهگروهيمازادبرتعهداتبيمهگر
پايه تا س��قف  ۴۰ميليون ريال تعيين شده است.
طبق اين گزارش همچني��ن هزينه خريد و پيوند
كليهمبلغ ۵۰ميليونريال،پرداختهزينهكاشت
حلزون گوش (برابر با ضوابط و مقررات انجمنهاي
حمايتيمربوط)تاسقف ۱۰۰ميليونريال،جبران
 ۱۰۰موردغرامتفوتناشيازبيماري(غيرحادثه)
كهدر مدرسهاتفاقافتادهباشد تا سقف ۷۰ميليون
ريال(پسازكسبمجوزازادارهكلرفاهوپشتيباني)
و جبران  ۴۰۰مورد كمكهزينه خريد سمعك (با
هماهنگي اداره كل رفاه و پش��تيباني) تا سقف۲۰
ميليونريالبهصورتمتمركزدركلكشور،ازجمله
تعهداتبيمهگردربخشبيمهحوادثودرماناست.
همچنيندرايندستورالعمل،پرداختغرامتفوت
و نقص عضو در اثر حادث��ه در ماههاي عادي تا حد
ديه كامل ،پرداخت غرامت فوت و نقص عضو در اثر
حادثه در ماههاي حرام تا حد ديه كامل و پرداخت
هزينههاي پزش��كي در اثر حادثه مشمول بيمه تا
سقف ۱۰۰ميليونريالجزوتعهداتقرارداداست.

خبر روز

 ۴۷۵فوتي جديد كرونا در كشور

سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۱۳۰۵۳مورد جديد كوويد ۱۹-در كشور طي ۲۴ساعت گذشته خبر داد .دكتر سيماسادات الري
گفت:براساسمعيارهايقطعيتشخيصي ۱۳،هزارو ۵۳بيمارجديدمبتالبهكوويد ۱۹دركشورشناساييشدكهدوهزارو ۱۶۰نفرازآنها
بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به ۸۵۴هزار و ۳۶۱نفر رسيد .او افزود :متاسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته ۴۷۵،بيمار
كوويد ۱۹جانخودراازدستدادندومجموعجانباختگاناينبيماريبه ۴۴هزارو ۸۰۲نفررسيد.بهگفتهاوخوشبختانهتاكنون ۶۰۳هزار
و ۴۴۵نفرازبيماران،بهبوديافتهوياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.همچنين ۵۷۹۶نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹دروضعيتشديداين
بيماريتحتمراقبتقراردارند.الريگفت:تاكنونپنجميليونو ۷۸۸هزارو ۱۶آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.

سرپرست دفتر نظارت فرآوردههاي سالمت:

رمدسيويرهاي موجود در ناصرخسرو تقلبي هستند

اختيار معاونت بهداشتي وزار بهداشت قرار گرفت تا
براي گروههاي خاص تزريق شود و وارد داروخانهها
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
ميش��ود ،در برابر آنفلوآنزا نيز ايمن ميش��وند اما
گروههاي خاص تعيين شده ،به استفاده از واكسن
آنفلوآنزا نياز داشتند و قرار شد در خانههاي بهداشت
و مراكز بهداش��تي و درماني اين واكس��ن براي اين
گروهها تزريق شود.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآوردههاي
سالمتسازمانغذاودارودربارهمصرفبيرويهآنتي
بيوتيكها گفت :در بين آنتي بيوتيكهاي خوراكي
آموكسي سيلين و آموكس��ي كالو و سفالكسين و
سفيكس��يم در صف اول مصرف و تجوير قرار دارند
و در بين آنتي بيوتيكهاي تزريقي پني س��يلين و
جنتمايسينبيشترينميزانمصرفوتجويزرادارند.
كاهش تجويز آنتي بيوتيك در كشور
اوافزود :در سالهاي اخير با افزايش نظارت و پايش
نسخههاي پزشكان ميزان تجويز آنتي بيوتيك در
نسخهها از  ۵۱درصد نسخهها به ۳۹درصد كاهش
يافته است البته هنوز تا ميزان توصيه شده سازمان
بهداشت جهاني كه حداكثر  ۳۰درصد است فاصله
داري��م اما فعاليتهاي 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
ميش��ود .مش��كل ديگري كه باعث ايجاد مقاومت
دارويي ميش��ود ،قطع آنتي بيوتيك ب��دون اجازه
پزشك است.
او گفت :ميكروبها بعد از اينكه به تعداد مشخصي
در بدن ميرسند احساس بدن درد و بيماري ايجاد
جامعه

ميكنن��د .وقتي ش��روع به مصرف آنت��ي بيوتيك
ميكنيم اول ضعيفترين ميكروبها از بين ميروند
و هنوز همه ميكروبها از بين نرفتهاند تعداد زيادي از
آنها كه البته ضعيفتر هستند از بين ميروند و فرد
احساس بهبودي پيدا ميكند اما ميكروبهاي قويتر
باقي ميمانند و با قطع آنت��ي بيوتيك در حالي كه
مقاومتر شده اند؛ تكثير ميكنند و اين بار براي درمان
بيماري به آنتي بيوتيكهاي قويتر نياز ميشود.
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآوردههاي
س�لامت س��ازمان غذا و دارو افزود :گ��روه تجويز
منطقي دارو از سال  ۷۵تشكيل 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 خانمهاي خانهدار 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 ،فيلمهاي آموزشي براي
همكارانپزشكتهيهكرديمكهدراختياردانشگاهها

ثبت جريمه تردد از ساعت ۲۱شب به بعد

در اجراي ط��رح محدوديت تردد از
س��اعت  ۲۱ش��ب ،به هيچوجه ما با
مردم مواجه نيس��تيم ،جريمهها از
طريق دوربينها و يا توسط افرادي
كه در ميادين اصلي شهر ايستادهاند
ثبت ميشود .وزير كشور گفت :طرح
محدوديتهاي هوش��مند كرونايي
در كنار  ۶طرح ديگر بهطور 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  ۱۰۰هزار 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��تانها ه��م چنين
ستادي تش��كيل شده است .اجراي
اين طرحها ض��رورت دارد كه ما در
لحظه بخواهيم در شهرس��تان يا در
استاني هماهنگيهاي الزم را انجام
دهيم و تش��كيل چني��ن مركزي يا
س��تادي ميتواند 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
 ۲۴س��اعت گذش��ته روند اجراي محدوديتها
مناسب بوده است ،به ويژه مردم رعايت كردهاند
همچنين صاحبان مش��اغل هم��كاري خوبي
داشتهاند.

شهرداري ملزم به ايجاد موزه كودكان در پايتخت شد

اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري
را ملزم به ايجاد موزههاي كودكان در
پايتخت كردند .در جريان دويست و
پنجاهمين جلسه شوراي شهر تهران
بررسي طرح الزام شهرداري تهران
به تامين زيرس��اختها و تس��هيل
س��رمايهگذاري در طراحي ،احداث
و بهرهب��رداري از موزههاي كودكان
در ش��هر ته��ران در دس��تور كار ق��رار گرفت.
محمد جواد حقش��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 بخشهاي مختلف
تس��هيلگري كرده و نحوه مش��اركت با آنها را
نيز مش��خص كند .حقشناس 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.

قرار گرفته است .بررسي نس��خهها و ميزان تجويز
آنتي بيوتيك توسط پزشكان نيز در دستور كار است.
محمد حسيني افزود :مصرف آنتي بيوتيك به درمان
بيماريهاي ويروسي كمكي نميكند بلكه با از بين
بردن ميكروبههاي خوب داخل روده كه به جذب غذا
كمك ميكند ما را در مقابل ويروس بي س�لاحتر 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.
فروشبدوننسخهآنتيبيوتيك
ممنوعاست
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآوردههاي
سالمت وزارت بهداشت گفت :فروش آنتي بيوتيك
بدون نسخه در داروخانهها ممنوع است و اگر انجام
ميش��ود تخلف اس��ت .يكي از مهمترين اقداماتي
ك��ه جلوي اين كار را ميگيرد نظ��ارت مردم و عدم
درخواست مردم است .اگر فرهنگ مصرف را درست

كنيم هيچ داروخانهاي خودش دنبال كسي نميرود
كه آنتي بيوتيك بدهد بايد اي��ن فرهنگ را اصالح
كنيم تا مردم بدانند اين فرهنگ چقدر به مردم ضرر
ميزند .او گفت :نظارت بر داروخانهها براي جلوگيري
از توزيع بدون نسخه آنتي بيوتيك هم انجام ميشود
اما در كشور  ۱۳هزار داروخانه داريم و نميتوانيم 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 بيوتيكها روي
ويروسها تاثيري ندارند؛ متاسفانه با شيوع كرونا و
شايعات غير علمي مصرف بي رويه آن اتفاق ميافتد
و گ��روه زيادي به مصرف آنت��ي بيوتيكها حتي به
عنوان پيشگيري دس��ت ميزنند ،مصرف بي رويه
سيستم ايمني بدن را تضعيف ميكند .تنها سالح ما
دربرابراينبيماريسيستمايمنياست.ممكناست
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
كوويد ۱۹داروي اختصاصي آنتي ويرال ندارد و براي
درمان بيماريهاي ويروس از آنتي بيوتيك استفاده
نميكنيم .او در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران
درباره مي��زان مصرف خودس��رانه و ميزان عوارض
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك گفت :چون موارد
مصرفخودسرانهاينداروثبتواعالمنميشود،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��لهاي آينده ميزنيم و همه م��ردم را در مقابل
ميكروب بي س�لاح ميكنيم ،مصرف بي رويه آنتي
بيوتيك ميكروبهاي خوب بدن را از بين ميبرد ،بدن
را ضعيف ميكند ،جذب غذاي��ي را پايين ميآورد.
عوارض مصرف خودسرانه فقط به خريدن و خوردن
آنمربوطنيست،دورريختنآنتيبيوتيكهمبسيار

زيان آور است .او افزود :دور ريختن آنتي بيوتيكها
بدون رعايت اصول بهداش��تي باعث ميش��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 ميشود ،بنابراين حتما
بايدمحدودبهتجويزپزشكودرمواقعضروريباشد.
سرپرس��ت نظ��ارت و پايش مص��رف فرآوردههاي
سالمت درباره مصرف داروهاي گياهي و طب سنتي
نيز گفت :برخي به اشتباه ميگويند 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 ميتواند
تداخل و عوارض داشته باش��ند داروهاي نوين هم
ميتوانند 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 ميتواند عوارض جبرانناپذير داشته باشد.
سرپرست اداره نظارت و پايش مصرف فرآوردههاي
س�لامت 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 راهحل براي كاهش افسردگي
در اين ش��رايط رفتن بيرون از خانه و ورزش كردن
و كتاب خواندن است .همچنين نسخه الكترونيك
تاثيريدرتجويزآنتيبيوتيكنداردچوننسخههاي
غيرالكترونيكهمثبتوبررسيميشودالبتهمزيتي
كه نسخه الكترونيك دارد اين است كه امكان خطاي
داروخانه يا پرستاركه ناشي از خط بد پزشك بايد از
بين ميبرد.
او افزود :براي تجويز منطقي دارو ،سازمان بهداشت
جهاني داروها را به س��ه دسته مصرف بدون نسخه،
داروهاي نس��خهاي و داروهايي كه بايد در ش��رايط
خاص بايد مصرف شوند تقسيم كرده است كه بايد
مطابق آن عمل شود.

روز اصفهان

جشني بهرنگ اصفهان

مهدي مهيار| هرس��اله يكم آذرماه مص��ادف با روز
نكوداشت اصفهان اس��ت .در اين روز جشنها و برنامه
مختلفيتداركديدهشدهكهجهتگراميداشتناين
روز برگزار ميشود .اصفهان داراي يك روز خاص است
و يكم آذرماه رسماً از س��ال  ۱۳۹۷براي نامگذاري روز
اصفهان در تقويم انتخاب شد .اين روز جهت ارج نهادن
بهشهرتاريخياصفهانتعيينشدهاست.
   اصفهان كجاست؟
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 مكانهاي
ديدني فراواني دارد و همين سبب شده در فرهنگ
عامه اصفهان نصف جهان لقب بگي��رد .در آذرماه
 ۱۳۹۴اصفهان به همراه رشت به عنوان نخستين
شهرهاي ايران به عضويت شبكه شهرهاي خالق
زير نظر يونسكو درآمد .صنايع دستيهاي اصفهان
در ايران و حت��ي جهان زبانزد خاص و عام اس��ت.
كارخانههاي فوالد مباركه ،ذوب آهن و اس��نوا در
اينشهرفعاليتدارند.اينشهرهمچنينبيشترين
كارگاه و بزرگترين كارخانهه��اي طالي ايران را
دارد .منارجنبان ،سي و سه پل ،پل خواجو ،عمارت

عاليقاپو ،ميدان نقش جهان ،كاخ چهل ستون و ...
از اماكن تاريخي اصفهان هستند.
    تاريخچه نكوداشت روز اصفهان
در بهمن ماه  ۱۳۸۳دكتر شاهين سپنتا پيشنهاد كرد
كه اين روز به نام روز اصفهان نامگذاري شود .پس از آن
برخيازسازمانهايغيردولتياصفهانازجملهكانون
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 چهرههاي فرهنگي و هنري ،اصفهانشناس��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

هنر

«من ،زهره» برنده جايزه بهترين فيلم
جشنواره روماني

ريشههايتاريخيوفرهنگيآنبهدبيرخانهبفرستند.در
ارديبهشتماه ۱۳۸۴تماماينپيشنهاداتبهدبيرخانه
هم انديش��ي براي نامگذاري روز نكوداشت اصفهان به
داوريگذاشتهشد.درنهايتاكثريت،روزيكمآذرماهرا
بهعنوانروزنكوداشتاصفهانانتخابوتصويبكردند.
به همين دليل هرساله يكم تا هفتم آذرماه را به عنوان
يدارند.
هفتهاصفهانگراميم 
   نماد روز اصفهان
زنده ياد دكتر لطفاهلل هنر فر پيش��نهاد كرد كه نگاره
تاريخياي كه بر كاشي كاريهاي سردر بازار قيصريه
اصفهاننقشبستهاندرابهعنواننماداصفهانانتخاب
كنند .اين نگاره از صورت فلكي برج قوس (آذر) گرفته
شدهوهمچنينبامحتواييمتعاليطراحيشدهاست.
   شعار اصفهان براي هميشه ،براي همه
شعار اصفهان براي هميشه ،براي همه توسط انجمن
دوستداراناصفهانبهعنوانشعارمشتركدوستداران
اصفهانبرگزيدهاست.درهمهنقاطاينشهرپوسترهايي
باموضوعروزاصفهانقراردادهميشودكهاينشعارروي
آنها وجود دارد .جشني براي نكوداشت روز اصفهان با
عنوان جشني به رنگ اصفهان برگزار ميشود .در اين
جشنبرنامههايمختلفيهمچوننمايشهايتاريخي،
مسابقاتورزشيو…تداركديدهميشود.اينجشن
درميدانعتيقبرگزارميشود.

هنر

قورباغهطالييجشنواره«كمرا ايميج»
به مهدي آزادي رسيد

سر ريز آسيبهاي اجتماعي كشور در تهران

اس��تاندار تهران با اش��اره ب��ه اينكه
بهرهگيري 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 ويژهاي
در مجموعه حراس��ت به موضوعات تهران حاكم
باشد ،چراكه وسعت و جمعيت اين استان نيازمند
دسته بندي آس��يبها و فرصتها است .او ادامه
داد :سرريز همه آسيبهاي اجتماعي كشور را در
تهرانشاهدهستيم،ازآسيبهاياجتماعيگرفته
تا سرقتهاي خرد و كالن كه اين مسائل وضعيت
استان را تحت الشعاع قرار ميدهند .محسني بند
پي افزود :در استانهاي كشور  ۸۵درصد سارقين

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

فيل م سينمايي «من ،زهره» در ادامه موفقيتهاي بينالمللي خود موفق به كسب
جايزهبهترينفيلمبلندسينماييازجشنوارهفيلمهايمستقلسيمفسترومانيشد.
«من،زهره»بهكارگردانيوتهيهكنندگيسيامكابراهيميونويسندگينيكوبستاني
كهپيشازايندرجشنوارهبينالملليدوربانآفريقايجنوبيحضورپيداكردهبود،
دردومينحضوربينالملليخودموفقبهكسبجايزهبهترينفيلمبلندازجشنواره
فيلمسيمفسترومانيشد.هفدهميندورهازجشنوارهبينالملليپخشكنندگان
تلويزيونيوتهيهكنندگانمستقل -سيمفستبهصورتبرخط(آنالين)از ۱۴تا۲۰
سپتامبر ۲۰۲۰دركشوررومانيبرگزارشد.سيمفستامسالبهدليلشرايطكرونابه
صورتبرخط(آنالين)برگزارشد.فيلمايراني«من،زهره»كهدراينرويدادجهاني
موفقبهكسبجايزهشد،اولينتجرب هفيلمسازيسيامكابراهيمياستكهپساز
پنجسالتحقيقدرزمينهزندگيزنانورزشكارايرانيدستبهتوليدايناثرزدهاست.
اينفيلمكهبهصورتسكانسپالنفيلمبرداريشدهاست،داستانساعتهايآخر
زندگييكورزشكارراقبلازمهاجرتروايتميكند.

جايزهقورباغهطالييجشنواره«كمراايميج»لهستاندرشاخهبهترينمستندكوتاه،
به مهدي آزادي براي فيلمبرداري فيلم «يك اسب ييشتر از يك انسان خون دارد»
رسيد.بيستوهشتميندورهجشنواره«كمراايميج»كهتخصصيترينجشنواره
فيلمبرداري جهان محسوب ميشود ،امسال بين روزهاي  ۱۴تا  ۲۱نوامبر ۲۰۲۰
برابر با ۲۴آبان تا اول آذر در شهر تورون لهستان برگزار شد و در نهايت مهدي آزادي
برايفيلمبرداري«يكاسبخونبيشتريازانساندارد»ساختهابوالفضلطالوني
موفقبهكسبجايزهقورباغهطالييدرشاخهبهترينمستندكوتاهشد.مهديآزادي
پيش از اين فيلمبرداري مستندهايي چون سايههاي بيخورشيد ساخته مهرداد
اسكوييومتهماندايرهبيستمبهكارگردانيحساماسالميرابرعهدهداشتهاستكه
موفقيتهاييرادرجشنوارههايبينالملليوداخليبهدستآوردهاند.دردورههاي
گذشتهجشنواره«كمراايميج»،تورجاصالنيومحمودكالريموفقبهكسبقورباغه
نقرهاي اين جشنواره در بخش داستاني شده بودند و جايزه مهدي آزادي ،نخستين
جايزهقورباغهطالييسينمايمستندايرانمحسوبميشود.

