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اقتصادكالن

مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي ايرانخ��ودرو از عرضه
دومين ثمره پس��ابرجامي در صنعت خودرو در سال
 97خبر داد و گفت :محصول پژو  301در سال آينده
با بيش از  50درصد س��اخت داخل وارد بازار خواهد
ش��د 95 .درصد از بدنه اي��ن خودرو س��اخت داخل
اس��ت .به گزارش ايكوپرس ،مهندس هاشم يكهزارع
در بازديد وزير صنع��ت از ايرانخ��ودرو و رونمايي از
كتاب مسووليتهاي اجتماعي ،كاركنان ،سهامداران
و مش��تريان را س��ه گروه ذينفع ايرانخودرو عنوان
كرد و با اعالم عب��ور از مرز توليد  700هزار دس��تگاه
در روزهاي گذشته گفت :ما خود متولي آرامش خاطر
و دور كردن كاركن��ان از دغدغه براي توليد با كيفيت
هستيم كه در اين بخش تالش ميكنيم بهترينها را
براي افرادي كه در سنگر توليد به صورت شبانه روزي
درحال فعاليت هس��تند درنظر بگيريم .ما مسووليت
داريم تا حافظ منافع س��هامداران ايرانخودرو باشيم
تا با ارايه حسابهاي شفاف و آيندهنگري ،سودآوري
مناس��بي را براي آنان فراهم آوريم .مهندس يكهزارع
مش��تري را مهمترين ذينفع ايرانخودرو دانس��ت
و گفت :بايد مناف��ع دو گروه كاركنان و س��هامداران
معطوف به جلب منافع مشتريان باشد .وي مشتريان

را عض��وي از خانواده ب��زرگ ايرانخودرو دانس��ت و
گفت :مش��تري بايد با تحوي��ل خودرو ب��ا كيفيت و
قيمت مناس��ب نس��بت به ايرانخودرو وفادار شود.
مهندس يكهزارع عكسالعمل سريع ايرانخودرو در
حادثه زلزله كرمانشاه و س��اخت مدرسه در سيستان
و بلوچس��تان را از اقدامات در حوزه مس��ووليتهاي
اجتماعي اين خودروس��از عنوان ك��رد و گفت :توجه
به محيط زيس��ت نيز از ديگر سرفصلهاي مهم مورد
توجه ايرانخودرو اس��ت .با اينكه قان��ون فرصت دو
سالهاي به خودروس��ازان داده اما ايرانخودرو درحال
حاضر نيز توان توليد محصول با اس��تانداردهاي يورو
 5را دارد كه در صورت تامين سوخت مورد نياز براي
اين س��طح از آاليندگي ،محصوالت را براس��اس اين
استاندارد توليد ميكند.

اول كه به ص��ورت اعتبار داخل ش��بكه (همراه اول
و تلفن ثابت) در نظر گرفته ش��ده ،بهرهمند ش��وند.
گفتني اس��ت ثبتن��ام و دريافت عي��دي تنها براي
يك ب��ار و فقط در اي��ام ن��وروز امكانپذي��ر بوده و
مهلت اس��تفاده از آن از زمان فعالسازي تا پايان روز
دوش��نبه  ۱۳فروردين است .مش��تركين همراه اول
جهت كسب اطالعات بيش��تر در خصوص اين طرح
ميتوانند به پرت��ال همراه اول به نش��اني www.
 mci.irمراجعه كنند.

رونمايي از يك كتاب در ايرانخودرو
كتاب گزارش عملكرد پايدار و مس��ووليت اجتماعي
ش��ركت ايرانخ��ودرو در س��ال  95طي مراس��مي
با حض��ور وزي��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت ،رييس
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي و مديران
ارش��د گروه صنعتي ايرانخودرو و اصحاب رس��انه
امروز در س��الن اجتماعات س��اپكو رونمايي شد .به
گزارش ايكوپرس ،هدف از انتشار اين كتاب كه براي
نخستينبار در صنعت خودرو كشور منتشر ميشود،
ارايه گزارش��ي از اقدامات ،برنامهها و طرحهاي انجام
شده از س��وي ش��ركت ايرانخودرو در حوزه ايفاي
وظيفه مس��ووليت اجتماعي در بازه زماني  1392تا
 1395اس��ت .همچنين اين كتاب تش��ريحكننده
راهبرده��ا ،برنامهها و عملكرد ش��ركت در مديريت
يكپارچه ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي
مرتبط با فعاليت اين سازمان است .مديرعامل گروه
صنعت��ي ايرانخ��ودرو در مقدمه اين كت��اب آورده
است :ايرانخودرو يك خانواده به وسعت ايران است
و هدف ما اين اس��ت كه خانواده ب��زرگ ايرانخودرو
در مسير توس��عه پايدار پيش رود و رس��الت خود را
براي حفظ و ارتقاي پاي��داري اقتصادي و اجتماعي و
زيستمحيطي كل كش��ور ايفا كند .مهندس هاشم
يكهزارع اضافه كرد :تبيين مسووليتپذيري شركت
ايرانخودرو ،اركان اصلي مديريت مسووالنه كسب و
كار ،تعامالت مسووالنه با مشتريان ،مسووليتپذيري

ش��ركت ايرانخودرو در قبال منابع انساني ،جامعه،
محيط زيس��ت ،تعامل و هم��كاري ايرانخ��ودرو با
دانش��گاهها و مراكز علمي برخي از عناوين مهم اين
گزارش به ش��مار م��يرود .اين براي نخس��تينبار
اس��ت كه در صنعت خودرو كش��ور مستندسازي و
گزارش عملك��ردي در حوزه مس��ووليت اجتماعي
تدوين و منتشر ميشود .گزارشي كه در آن ،شركت
ايرانخودرو به تشريح راهبردها و برنامهها و عملكرد
اين شركت در نتيجه برخي از برنامهها و عملكردهاي
ارايه ش��ده مرتب��ط با ب��ازه زماني  1392ت��ا 1395
ميپردازد .رونماي��ي از اين كتاب ،بهانهاي اس��ت تا
نخستينبار در حوزه صنعت ،معدن و تجارت ،الگوي
مس��ووليت اجتماعي به عنوان يكي از الگوهاي نوين
كسب و كار اشاعه يابد .ضرورت اين اقدام در راستاي
رويكرد مس��ووالنه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
نس��بت به حوزه اجتماعي و متضمن هموارس��ازي
مسيرتوسعهكشوراست.

ادامه از صفحه اول

شرط بهبود اقتصاد

رش��د منف��ي  2.6درصدي اس��ت .بخش س��اختمان
از اصليتري��ن بخشهاي اقتص��اد اس��ت و اين يعني
رشد منفي در بخش س��اختمان با ارتباط آن با كمبود
سرمايهگذاري در بخش خصوصي و بخش دولتي قابل
توجيه اس��ت .در دنيا در رده بندي داراييها اولين رتبه
مربوط به بخش ساختمان است و پس از آن اتومبيل و...
قرار گرفتهاند ،اهميت وجود سرمايه در بخش ساختمان
همينجا نمايان ميشود و اينكه اگر با شرايط حاكم بر
اقتصاد،اينداراييمتناسببارشدجمعيتتقويتنشود
نهتنهابخشساختمانرادرسالآيندهمتاثرخواهدكرد
بلكه مشكالت آن گريبانگير ساير بخشهاي اقتصادي
نيزخواهدشد.
البته اين آمار در گزارشهاي مختلف تا حدودي نوسان
دارد اما آنچه ثابت است اينكه ما در سالي كه رو به پايان
اس��ت بدترين ش��رايط ممكن را در بخش ساختمان
داشتهايم .بنده  50سال اس��ت در كنار سمتهايي كه
دارم ،مديرعامل يك ش��ركت توليدي -صنعتي هستم
و خود از نزديك مشكالت مربوط به اين زمينه را لمس
كردهام ،همانطور كه بارها در مجالت ونشريات متفاوت
نيزگفتهام،سال 96دربيشتربخشهاياقتصاديكشور
بدترينشرايطراداشتهايم؛همچنانكهدربخشفروش
نفت هم امس��ال وضعيت خوبي نداشتيم ،فقط بعضي
بخشها چون صنايع فوالد و پتروشيمي از اين ركود در
امانبودهاند.
با توجه به نفربر و كارگربر بودن بخش ساختمان و عقب
افتادن اين بخش از پيشرفتهاي فناوري ،رشد منفي در
اين بخش قبل از هر چيز تاثير خود را بر ميزان اشتغال
افرادگذاشته است.
من اعتقاد دارم كه اي��ن كاهش درس��رمايه گذاري در
بخش ساختمان و به تبع آن كاهش در ساختمانسازي

خبر

آيا درآمد پزشكان ايراني واقعا كافي است؟
دكتر ابوالفضل سروش -دكتر حسن رودگري

همراه اول  5۰هزار تومان عيدي ميدهد
به مناس��بت آغاز بهار طبيعت و عيد ن��وروز ،همراه
اول به تمامي مش��تركين دايمي و اعتباري خود در
 ۵مبلغ متفاوت از  ۱۰هزار تا  ۵۰۰هزار ريال عيدي
ميده��د .در طرح ن��وروزي هم��راه اول ك��ه از روز
سهشنبه ۲۹اس��فندماه ۹۶تا پايان روز دوشنبه ۱۳
فروردين  ۹۷اجرا ميش��ود ،براي تمامي مشتركين
دايمي و اعتباري ،پس از ثبت نام ،يكي از  ۵مبلغ در
نظر گرفته ش��ده به صورت تصادفي فعال ميش��ود.
اين عيدي ب��ه صورت اعتب��ار داخل ش��بكه بوده و
مش��ترك ميتواند ب��راي مكالمه (داخل ش��بكه)،
پيامك (داخل ش��بكه) و اينترنت با تعرف��ه آزاد ،از
آن اس��تفاده كند .خريد س��اير بس��تهها يا استفاده
از س��رويس خدمات مبتني بر محت��وا ،تماسهاي
رومينگ و خارجه ب��ا اين اعتبار امكانپذير نيس��ت.
همراه اوليها ميتوانند در بازه زماني اعالم ش��ده ،از
طريق شمارهگيري كد دس��توري۹۷#٭ ،بهصورت
رايگان در اين طرح ثبت نام كرده و از عيدي اپراتور
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عرضه دومين خودرو پسابرجامي در سال 97

در سال  97همچنان پيامدهاي منفي به دنبال خواهد
داشت؛ چراكه بسياري از محصوالت بخشهاي صنعتي
درآخرين گام خود به بخش س��اختمان ميرسند و اين
يعني تبعات اين رش��د منفي در سالآينده همچنان به
بخشهايمختلفاقتصادكشورخواهدرسيد.
در اين زمينه چشمانداز خوبي هم وجود ندارد ،در بخش
خريدو فروش س��اختمان نيز امس��ال  15تا  20درصد
اعالمشدهاستكهاينآماردررابطهبامعامالتخانههاي
ساخته شده است ،نهساختمانسازي.
انبوهسازيهاي بيحساب و كتاب در ايجاد فوالدآبادها
و بتنآبادهايي منسوب به مسكن مهر بسياري را گرفتار
كرده،از يك طرف س��رمايهگذاران با ش��رايط موجود
كمتر ميتوانند به اين بخش وارد شوند و از طرف ديگر
مردم نيز قدرت خريد س��ابق را ندارن��د .توصيه بنده به
توليدكنن��دگان بخش ه��اي مولد اين اس��ت كه روي
صادرات كاالهاي خود تمركز كنند تا بتوانند ارز موردنياز
خودراتامينكنند.
وقت��ي توليدكنندگان در ش��رايط ركودي هس��تند و
اشتغال هم در سطح پاييني بوده است نميتوان اميدوار
بود كه در جذب سرمايههاي خارجي نيز بتوان موفق بود.
همان طور كه مشهود اس��ت با وجود آنكه پس از برجام
بايد با هجوم س��رمايهگذاري ها ازكش��ورهاي مختلف
روبهرو ميشديم ،مشكالت داخلي مجال استفاده از اين
فرصت را به كشور نداد؛ تا وقتي كه مشكالت داخلي ما
حل نش��وند نميتوان به جذب س��رمايههاي خارجي
اميدوار بود .در س��ال جديد از سياستمداران خواستارم
شرايطي را فراهم كنند كه بخش خصوصي بتواند به دور
از تنشهاي سياس��ي كار خود را پيش ببرد و دولت در
تعامل با دنيا رويكرد برد -برد پيش بگيرد و از اين طريق
درجذبسرمايههايخارجيقدم مثبتيبردارند.

«اعتماد» روال يك ساله بازار بورس را بررسي كرد

بازيشاخصها

اميرجديدي/اعتماد

مريم نبيپور
مي گوين��د بورس ب��ه عنوان دماس��نج
اقتصادي ميتواند ترسيمكننده مناسبي
از مسير پيش روي اقتصاد در آينده باشد .موضوعي كه
اگر چه در كشور ما هنوز به عنوان يك بازار شفاف و قابل
اتكا در بين عوام ش��ناخته نشده اس��ت اما تغيير نگاهها
به سمت بازار شيشهاي موجب ش��ده تا بخش زيادي از
برنامههاي دولتي بر پايه بازار بورس تدوين شود .از جمله
پرداخت اوراق مشاركت به جاي بدهيهاي دولتي و نقد
شوندگي آنها در بورس كه موجب شد تا توجهها به اين
بازاربيشترشود.
تداوم اين برنامهها و پرداخت سود سهام عدالت در كنار
فروش اوراق ،اس��ناد خزانه و ...موجب شده تا چشمانداز
بازار بورس در سالهاي آتي پررنگتر از چيزي باشد كه
هماكنون پيش روي اقتصاد است.
در همين حال كارشناسان نيز معتقدند كه چشماندازي
كه بازار بورس از س��اختار اقتصادي به تصوير ميكشد
نيز برنامهريزيه��اي آتي را س��هلالوصولتر ميكند.
ب��ازار بورس ب��ا هداي��ت پساندازهاي افراد به س��مت
س��رمايهگذاري مولد نقش مهم��ي را در افزايش توليد
داخلي ،افزاي��ش درآمد ملي و طبيعت��ا بهبود وضعيت
اقتصاديايفاميكند.
بورس اوراق بهادار به عنوان يك��ي از اركان اقتصادي از
طريق جمعآوري منابع و ج��ذب و هدايت پس اندازها
و نقدينگ��ي س��رگردان و پراكنده در اقتصاد به س��وي
مسيرهاي بهينه در رشد و توسعه كشورها مورد استفاده
قرار ميگيرد رويك��ردي كه در برخي كش��ورها منجر
كارايي بهتر بازار شده است.
كارا بودن بازار از اهميت زيادي برخوردار اس��ت ،زيرا در
صورت كارا بودن بازار سرمايه ،هم قيمت اوراق بهادار به
درستي و عادالنه تعيين ميشود و هم تخصيص سرمايه
كه مهمترين عامل توليد و توس��عه اقتصادي اس��ت به
صورتمطلوبوبهينهانجامميگيرد.
تازهترين گزارشها از ميزان جذب سرمايهگذاري دولتي
و خصوصي در سال  96نشان ميدهد كه عدم موفقيت
دولت در اي��ن بخش موجب ش��ده ت��ا پيشبينيها از
بازارهاي مالي در سالهاي آينده با رشدهاي محدودي
خبر دهند .اتفاقي كه ميتواند با تاثيرگذاري بازار سرمايه
و كاهش ريس��ك س��رمايهگذاري در بازاره��اي مالي

پيشبينيهاراتغييردهد.
نيمنگاهي به شاخصهاي بورس��ي در سال  96اگر چه
روالي منظم و در عين حال با ف��راز و فرودهاي متناوب
را نش��ان ميدهد اما همچنان خبر از عدم موفقيت تاالر
شيش��هاي در اقتصاد ايران ميدهد .بازاري كه ميتواند
روزي به محل اصلي دادوستدهاي اقتصاد تبديل شود.
در س��ال  96و ب��ا روي كار آم��دن دول��ت دوازده��م
ش��اخصهاي بورس اگر چه همچنان بر مدار قبلي طي
مس��ير ميكرد اما توجه به بازارهاي مالي و ورود برخي
كاالها به اين بازار موجب ش��د تا ترددها در بازار بورس
بيشتر از قبل باشد .روالي كه حتي با ورود كاالهاي جديد
به بازار بورس پيشبينيها را به سمت افزايش حضور و
تداوم داد و ستد در اين بازار سوق ميدهد.
بررسي كارنامه بورسي دولت يازدهم و دوازدهم در سال
 96خبر از تداوم رقص شاخصها در تاالر بورس ميدهد
با اين تفاوت كه شايد نتوان براي اين بازار همچون بازار
ارز و طال جهش خاصي را ذكر كرد.
بهارتحتتاثيرانتخابات
سه ماه نخست س��ال  96و درگيري كش��ور در جريان
انتخابات  ،96موجب شد تا رقص نزولي شاخصها تداوم
خاصي داشته باش��د .البته از همان ابتدا هم قابل تصور
بود كه گزارشهاي عملكرد چهار س��اله دولت ميتواند
شاخصهاي بورسي را تحت تاثير قرارداده و روال خاصي
را در بازار بورس حاكم كند .بورس تهران كه سال خود را
با افت ۲درصدي شروع كرده بود با كمي درصدي نشان
داد كه تمايل دارد صدرنش��ين بازار اقتصادي باش��د .تا
شايد كمي افت سال  95را جبران كند.
تاالر شيشهاي سال  95را پس از افت و خيزهاي فراوان،
با  3.7درصد كاهش و در ارتف��اع  77230واحدي پايان
داده بود و حاال خيز جديدي براي جبران س��ال گذشته
آغاز كرده بود.
دومي��ن ماه س��ال با گرمت��ر ش��دن ب��ازار انتخابات و
تاثيرگذاري شديدتر گزارشهاي اقتصادي بر شاخصها
همراه شد و موجب شد تا با وجود اهرمهايي چون نفت و
تحوالت قيمتهاي جهاني و ،...بيشتر نگاه سهامداران
و فعاالن ب��ازار به س��مت دوازدهمي��ن دوره انتخابات
رياستجمهوري باش��د .البته همانطور كه پيشبيني
ميشد فعاالن بازار در همان مسيري قدم گذاشتيد كه
پيشبيني ميشد و در نتيج ه فعاالن بودند كه به سمت

ف��روش دارايي و خروج موقت تا روش��ن ش��دن نتيجه
انتخاباتحركتكردند.
اگر چه طبق تجربه گذشته پيشبيني ميشد كه تا پايان
انتخابات و تعيين رييس دول��ت دوازدهم بازار بورس به
سمت فريز معامالت پيش خواهد رفت و در نتيجه شاهد
كاهش معامالت خواهيم بود .روالي كه حتي موجب شد
تا بورس از رقباي خارجي عقب بماند.
به هر روي در نهايت در كارنامه سه ماهه نخست سال 96
و در هفته انتهايي خرداد ماه شاخص كل با كاهش 0.4
تا ارتفاع  78736واحد رش��د كرد و اين درحالي بود كه
اين شاخص نسبت به ماه گذشته با افت  1.1درصدي و
نسبت به سال گذشته با افزايش 7.6درصدي همراه بود.
تابستانسختتاالر
دومين فصل سال  96با ثبات بيشتري آغاز شد .با تعيين
تكليف انتخابات دولت دوازده��م رايزنيها براي حضور
وزراي جديد در كابين��ه دوازدهم و بق��اي وزراي قبلي
موجب شد تا هر نوع خبري در اين خصوص بازار بورس
را كه بازاري شفاف اس��ت تحت تاثير خود قرار دهد .به
گونهاي كه حتي روال مديريتهاي گذشته گزينههايي
كه براي تصدي پس��ت وزارت در دولت دوازدهم مطرح
ميشدند نيز توانست ولو مقطعي و بسيار نادر شاخصها
را به لرزه اندازد.
اين امر باعث ش��د تا در تيرماه ،بورس تهران با نوسانات
رو به پايين شاخص كل مواجه شده و از همان نخستين
هفته تابستان ش��اهد تمايل به س��ير نزولي شاخصها
باش��يم .روالي كه با ثب��ت كاهش  26واح��دي و 0.03
درصدي شاخص كل در هفته نخس��ت تير ماه آغاز و در
نهايت در تير ماه شاخص كل را به  78632واحد رساند
تا نشان دهد كه شرايط براي خريد و فروش سهام مساعد
نيس��ت .اين روال طي سه ماه تابس��تان تداوم يافت و با
جديتر ش��دن حضور برخي مديران قديمي در كابينه
دوازدهم در ش��هريور م��اه ،ش��اخصها كميصعودي
ش��دند تا اينكه با ادامه سياستهاي خاص دولت مبني
بر كاهش سود بانكي ،شاخص كل باالخره صعودي شد
و تاالر شيشهاي تابستان را با ثبت شاخص كل 85832
واحدي به پايان رساند.
پاييزوخوشنشينيبورس
سومين فصل سال  96اگرچه با پشتوانه دو فصل خاص

شروع ش��ده بود اما روال با ثباتتري را نشان ميداد .نه
خبري از انتخابات بود و نه خب��ري از تغيير و تحولي كه
بازار را با شوكي جديد مواجه كند .اگر چه فعاالن بازار بر
غير قابل پيشبيني بودن اين ب��ازار صحه ميگذارند اما
اميدواريها از بازار با ثبات موجب ش��د تا بازار بورس در
پاييز با ثباتتر و صعوديتر از دو فصل قبل خود باشد.
بازار ب��ورس در پاييز با توج��ه به روال مثب��ت و صعود
بورسهاي جهاني و رش��د تس��هيالت پرداختي شبكه
بانكي در 5ماهه نخست س��ال  ،96موجب شد تا ارزش
بازار بورس و فرابورس خوشنش��ينتر از دو فصل قبلي
ادامه يابد .البته ناگفته پيداست كه اين رشد در مقايسه
با وضعيت سال  95روال كاهشي را نشان ميدهد اما در
مقايس��ه با دو فصل قبل جاي اميدواري بيشتري را به
فعاالن بازار داد.
در اي��ن فصل بود كه ب��ورس كاالي ته��ران با جهش 9
درصدي مواجه ش��د .رشد نرخ جهاني ش��اخص دالر و
افزايش كسري تجاري ،در كنار كاهش در صادرات نفت،
موجب شد تا دالر مانند ماههاي گذشته روندي روبهرشد
با شيب ماليمي داشته باشد .با رشد قيمتهاي جهاني
كاالهاي اثرگذار بر بورس تهران و شركتهاي كاالمحور
داخلي سود بااليي به دس��ت آورند .البته نرخ ارز داخلي
هم بر اين سودآوري تاثيرگذار بود.
و درنهايت در آخرين هفته از آذرماه شاخص كل بورس
تهران ،با مسيري صعودي مواجه ش��د تا پيشبينيها
از ثبات در اين بازار محقق ش��ود .جريان ب��ازار در پايان
معامالت هفته انتهاي��ي آذر ماه منجر ب��ه افزايش 0.2
درصدي شاخص كل ش��د و به اين ترتيب شاخص كل
به ارتفاع  95508واحد رسيد .شاخص كل نسبت به ماه
گذشته با افزايش  0.4درصدي و نسبت به سال گذشته
با افزايش  13.9درصدي مواجه شد.
زمستان
آخرين فصل سال در حالي آغاز ش��د كه بورس تهران
با ش��رايط خوبي آخرين فصل س��ال را آغاز كرده بود و
اين امر موجب شد تا هفته نخس��ت ديماه براي بورس
تهران با صعود خوب شاخص كل همراه باشد ،بهطوري
كه اواسط هفته اول اين ماه شاخص كل بازار به 98358
واحد رس��يد .البته به فاصله يك هفته شاخص كل بازار
با افت 2درصدي به  95561واحد رس��يد .با اين حال و
تمام پيشبينيهاي��ي كه از بازار بورس ميش��د اما اين

بازار دومين ماه از زمس��تان را نيز با كمي افت پشت سر
گذاش��ت؛ بازاري كه با ارزش  3911113ميليارد ريالي
آغاز شده بود با رش��د  21.46درصدي به پايان رسيد و
شاخص كل بازار بورس با  0.7درصد كاهش به 98.149
رسيد.
امري كه به نظر ميرس��يد به دليل زيان بخش زارعت
ايجاد ش��د .در اين ماه ب��ود كه بخش زراع��ت با افت در
معامالت ،ضرر زي��ادي را به بورسب��ازان تحميل كرد.
در كن��ار اين موض��وع ارايه بس��ته پيش��نهادي دولت
براي كاهش نوس��ات دالر در هفته پايان��ي بهمن ماه را
نيز نميتوان در ش��اخصهاي بورس��ي بهمن بيتاثير
دانست .امري كه موجب شد تا تبعات افزايش نرخ بهره
 20درصدي بانكي بازار س��رمايه را متاثر كند و به مرور
بسياري از س��هامداران بورس از اين بازار سرمايه خارج
شوند .پيش از اين نيز به سبب باالرفتن ميزان نوسانات
در خري��د و ف��روش دالر و طبيعتا باال رفت��ن احتمال
سوديابي افراد بازار س��رمايه متاثر از سياستگذاريهاي
دولت شده بود.
البته نميتوان زمستان بورس را بررسي كرد و تاثير رواني
س��خنرانيهاي ترامپ در خصوص اعم��ال تعرفههاي
سنگينتر براي ورود آلومينيوم و فوالد به امريكا آن هم
با شعار حمايت از كارخانههاي توليدي كشور سبب شد
تا چشم بسياري از افراد به نوس��انات قيمت اين كاالها
در بازار بورس باشد ،تا جايي كه بسياري از افراد افزايش
در قيمت اين كاالها را ناش��ي از اعمال همين سياست
ميدانستند و به دنبال عواقب سختتر آن بودند .با اين
وجود كارشناسان بورس براين باور بودند كه اين افزايش
قيمت پيشآمده نتيجه اتخاذ سياست افزايش در نرخ
بهرهاي بوده است كه در امريكا اعمال شده است.
تاالر شيش��هاي در حالي روزهاي پاياني خود را پش��ت
س��ر ميگذارد كه ش��اخصها همچنان رق��ص خود را
حفظ كردهان��د و در حال��ي كه در آخرين چهارش��نبه
سال با كاهش ش��اخص مواجه بوديم اما آخرين شنبه
سال را با رش��د  51واحدي پشت سر گذاشت و شاخص
كل ،قيمت و ب��ازده نقدي ب��ورس اوراق به��ادار تهران
(تدپيكس) در پايان معامالت با افزايش  51واحدي روي
رقم  95هزار و  577واحد ايستاد تا نشان دهد بازار بورس
همچنان غيرقابل پيشبينيترين بازار است كه ميتواند
با برنامهريزي منس��جم و ثبات اقتص��ادي بهترين بازار
سرمايهگذاريباشد.

دريچه

در آخرين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو روي داد

قطعات غير استاندارد صداي وزير را بلند كرد
گ�روه اقتص�ادي | آخري��ن جلس��ه ش��وراي
سياس��تگذاري خ��ودرو ،روز گذش��ته در روال��ي
غيرمعمول در كيلومتر چهارده ج��اده مخصوص در
شرايطي برگزار ش��د كه به نظر ميرسيد اين جلسه
بيش��تر حول محور تعيي��ن تكليف اس��تانداردهاي
خودرويي و برنامههاي سال آتي خودروسازان باشد.
ش��ايد كمتر تصور ميشد كه خودروس��ازان آخرين
نشستش��ان با وزير صنع��ت ،معدن و تج��ارت را با
انتق��ادات و اولتيماتومهاي��ي به پايان برس��انند كه
ميتواند بخ��ش توليد در س��ال  97را تح��ت تاثير
خود قرار دهد .روز گذش��ته محمد ش��ريعتمداري،
وزير صنعت ،معدن و تجارت اگر چ��ه براي رونمايي
از يك كت��اب به كيلومت��ر چهارده رفت اما جلس��ه
سياس��تگذاري و انتق��ادات وزي��ر از وج��ود قطعات
غيراس��تاندارد موجب ش��د تا برخي پيشبينيها از
تغيير و تحوالت در جاده مخصوص در سال  97خبر

دهد .محمد شريعتمداري در اين جلسه به انتقادات
صريح و تند از مجموعه خودروسازي كشور پرداخت
و به آنها اعالم كرد «هيچ خودروسازي در سال آينده
حقتحويلگرفتنقطعاتغيراستانداردراندارد».
دستور خاصي كه به نظر ميرسد باالخره يك بار براي
هميشه قطعهسازان داخلي و تامينكنندگان قطعه
داخلي را نظم ميدهد.
او همچنين از تش��كيل ش��ورايي خبر داد ك��ه قرار
است بر روال اس��تفاده از قطعات استاندارد خودرويي
نظارت داش��ته باش��د و مس��وول آن را نيز سازمان
استاندارد خواند تا رسما روال همكاري قطعهسازان،
خودروسازان و سازمان اس��تاندارد در سال  97به اوج
پيچيدگيهايخودبرسد.
محمد شريعتمداري با اشاره به تشكيل آخرين جلسه
شوراي سياستگذاري خودرو در س��ال جاري و ارايه
گزارش��ي از وضعيت و عملكرد صنعت خودرو افزود:

صنعت خودروسازي تا به امروز توانست با توليد يك
ميليون و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو حدود  ۹۸درصد
هدف تعيين شده براي سال جاري را محقق كند.
وي با بيان اينكه رش��د كيفي  2.5درصدي خودروها
نس��بت به س��ال قبل راضيكننده نيس��ت ،گفت:
قطعهسازان و خودروسازان در سال جديد بايد به اين
موضوعتوجهداشتهباشند.
ش��ريعتمداري تاكي��د ك��رد :در س��ال  ۹۷هي��چ
خودروس��ازي حق تحويل قطعات غيراس��تاندارد را
ندارد و تحوي��ل اين نوع قطعات براي خودروس��ازان
ممنوع اس��ت و اگر اين اتفاق بيفتد ب��ا آنها برخورد
خواهد ش��د .براي نظارت بر اين كار ،يك ش��ورا را در
كنارسازماناستانداردمسوولخواهمكرد.
او با اش��اره به اختصاص  ۳۲هزار ميلي��ارد ريال بابت
نوسازي صنعت و از جمله خودرو و قطعهسازي ،گفت:
 ۵۳درصد توليدات صنعت خودرو ۲ستاره است كه به

هيچوجه قابل پذيرش نيست و  ۴درصد توليدات اين
صنعت نيز تك ستاره هستند كه اميدواريم به زودي از
آسمان صنعت خودرو ايران حذف شوند.
وزير صنعت در ادامه با اشاره به تمركزگرايي صنعت
كش��ور اظهار داش��ت :اين سد بايد شكس��ته شود و
صنعتكشوربهپيرامونحركتكند.
شريعتمداري همچنين عمق ساخت داخل خودروها
را از مهمترين مس��ووليتهاي صنعت خودرو عنوان
كرد و اف��زود :عم��ق س��اخت داخل ب��دون رعايت
اس��تانداردها خيانت به مردم ايران است و به تنهايي
ممكناستمنجربهفاجعهمليشود.
ينيستند
مردمراض 
وزي��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت گفت :ه��ر چند
رضايتمندي مردم از صنعت خودرو نس��بت به سال
قبل افزايش يافت��ه اما ما از مي��زان اين رضايتمندي
راضي نيس��تيم .با وجود اينكه مي��زان رضايتمندي
مردم از صنعت خودرو نسبت به سال گذشته افزايش
يافته ولي اين موضوع براي ما راضيكننده نيست و در
سال  97حتما ميزان رضايتمندي را افزايش خواهيم
داد.
ش��ريعتمداري ادامه داد :با توليد قطعات استاندارد،

توليد خودروي اس��تاندارد ني��ز در دس��تور كار قرار
خواهد گرفت تا سال 97سالي اميدبخش براي صنعت
خودروومصرفكنندگانباشد.
او با تاكيد بر لزوم توجه ويژه خودروسازان به ايمني و
استاندارد خودرو ،گفت :تالش ميكنيم در سال جديد
ايمني و استاندارد سرلوحه كار خودروسازان باشد .در
برخورد با قطعاتي كه ايمني خودرو يا جان مردم را به
خطر مياندازدباجديتبرخوردخواهيمكرد.
وزير صنعت با اش��اره به اختص��اص  32هزار ميليارد
ريال از منابع مالي به نوس��ازي صنايع كشور از جمله
صنع��ت خودروس��ازي ،گف��ت :تامين يارانه س��ود
تسهيالتفعاليتهايصنعتينوسازگروفعاليتهاي
صنعتي صادراتگرا نيز از اين محل تامين خواهد شد.
به گفته او ،س��االنه حدود  5.5ميلي��ارد دالر از منابع
ارزي كشور به صنعت خودروسازي كشور اختصاص
مييابد و اين صنع��ت از منابع ريالي قابل توجهي نيز
برخورداراست.
شريعتمداري در پايان با اشاره به توليد پژو  2008در
كش��ور افزود :توليد اين خودرو اواسط تابستان  97به
6هزار دستگاه ميرسد كه صادرات اين محصول را نيز
در دستور كار خواهيم داشت.
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درآمد پزشكان جزو مباحث روز در همه كشورها و از جمله
در كش��ور ما اس��ت كه ميتواند بر كيفيت و كميت ارايه
خدمات س�لامت اثرگذار باش��د .در اين مقاله با رجوع به
جديدتري��ن اطالعات موج��ود به اين موض��وع خواهيم
پرداخت و درخصوص درآمد پزشكان در جهان ،امريكا و
ميزان رش��د آن در  7س��ال اخي��ر در مطالع��ات غربي و
همچنين مقايس��ه كيف��ي آن ب��ا اطالع��ات احتمالي
(تخميني) از درآمد پزشكان در ايران بحث خواهيم كرد.
هر س��اله جداولي از درآمدهاي پزش��كي در كشورهاي
مختلف و همچنين پر درآمد جه��ان براي تخصصهاي
پزشكيانتشارمييابدكهعمدتامبتنيبراطالعاتموثقاز
ديتاي موجود توس��ط بيمهه��ا و اداره مالي��ات بر درآمد
آنهاس��ت كه به لحاظ صحت قابل اتكاست ،هرچند ما در
ايرانبهچنيناطالعاتدقيقيبهراحتيدسترسينداريم
يااصوالاطالعاتدقيقيموجودنيستوطبيعتامجبوربه
گمانهزنيهاي مق��رون به واقعيت خواهيم ب��ود .روزنامه
ديلي راندز  Daily Roundsدر آگوس��ت سال 2012
ليستيازميانگيندرآمدمتخصصينوپزشكانعموميرا
كه حاصل يك تحقيق ميداني بود به شرح زير انتشار داد
كه البته ما در اينجا دو ستون مربوط به قيمت نسبي يك
آپارتمان 100متريدرنقطهايخوبازپايتختهركشور
به همراه قيمت يك دس��تگاه اتوموبيل نسبتا لوكس كه
شايد مورد تقاضاي پزشكان باش��د را به اين جدول اضافه
كردهايم تا بتوان توان مالي پزشكان در كشورهاي مختلف
را قي��اس نس��بي ك��رد .از طرف��ي ،س��ايت آم��اري
 PracticeLinkكه به مسائل پزشكان ميپردازد در آمار
س��ال  2009خود متوس��ط درآمد پزشكان متخصص و
عمومي را در جهان  83هزار و  80هزار (بدون احتس��اب
امريكا) به ترتيب اعالم كرد كه چندان دور از ذهن و به دور
از ساير آمار جهاني نيس��ت .در اين بين روزنامه امريكايي
تايم هِل��ث (س�لامت)  TIME Healthني��ز به نتايج
تحقيقاتي در مورد درآمد پزش��كان و وضعيت اقتصادي
آنان و حتي برداشت ذهني آنان از ثروتمندي خودشان كه
به سفارش  Medscapeتهيه ش��ده بود پرداخت كه از
مطالب آن در اين مرور پژوهشي استفاده شده است .بايد
توجه داش��ت كه  Medscapeاز اطالعات خوب و قابل
اتكاي��ي در مورد آم��ار مربوط به جامعه پزش��كي امريكا
برخوردار است .نتايج اين تحقيق كه روي بيش از 24هزار
پزش��ك از  25تخصص مختلف صورت گرفت بود ،نشان
داد كه درآمد پزش��كان بي��ن  156ه��زار دالر براي يك
متخصصاطفالياپزشكخانوادهوتانزديكبه 315هزار
دالر براي يك متخصص راديولوژي يا ارتوپدي و 314هزار
دالر براي يك متخصص قل��ب و  309هزار دالر براي يك
متخصص بيهوشي در نوسان بوده و تقريبا نسبت به سال
پيشتر خود نيز تغيير محسوسي نداش��ته است .در اين
بررسي كمترين درآمد متعلق به پزشكان خانواده با 156
هزار يا متخصصين اطفال با  158هزار دالر بود و به دنبال
آن متخصصين داخلي با  165هزار و روانپزشكان با 170
هزار دالر قرار داشتند .البته درآمدهاي اين تخصصها در
سالهاي ماضي بيش��تر از اين بوده اس��ت و مثال در سال
 2010راديولوژيس��تها با  410هزار دالر عايدي ساالنه
وضع بهتري ميداش��تند .در مجموع اطالعات واصله از
كش��ور اياالت متحده امريكا در س��الهاي اخير نش��ان
ميدهد كه ارتوپدها و راديولوژيستهاي امريكايي با 10
درصد كاهش درآمد س��االنه و جراح��ان عمومي با 12
درصد كاهش مواجه بودهاند در حالي كه چشم پزشكان با
 9درصد و متخصصين اطفال ب��ا  5درصد افزايش درآمد
ساالنهروبهروشدند(جدول.)2نكتهجالباينتحقيقكه
در نتايج آن به چش��م ميخورد باور پزشكان از ثروتمند
( )Richبودن خودش��ان بود .با وجود درآمد خوب و قابل
توجه پزشكان در قياس با ساير رشتههاي علمي فقط 11
درصد آنها خودش��ان را ثروتمند ميدانس��تند كه البته
ميتوان آن را ناشي از وامها يا هزينههاي باالتري دانست
كه اين قشر در مقايس��ه با س��اير حرفههاي علمي با آن
مواجهه است .حدود  51درصد متخصصين و  46درصد
پزش��كان خانواده فكر ميكردند كه تنه��ا از يك درآمد
معقول و نس��بتا عادالنه برخوردارند و زماني ك��ه از آنها
پرسيده شد« ،اگر از اول زندگي كنيد باز حرفه طبابت را
برميگزينيد؟»تنها 54درصد آنهاپاسخمثبتدادندكهاز
كاهش چشمگيري به نسبت عدد 69درصد در سالهاي
گذش��ته برخوردار ب��ود .آنچ��ه از آمار امريكا به دس��ت
ميآوريم ،عالوه بر اعداد و ارقام جهت قياس با درآمدهاي
داخليكشور،ايننكتهاستكهدريكنظامسيستماتيك
با محاسبه تعرفههاي معقول و لحاظ كردن تورم و شرايط
زندگي و از هم��ه مهمتر امكان ايجاد فرصت رش��د براي
افزايش درآمد (تصوي��ر  1و  )2كه به عنوان يك مش��وق
اقتصادي براي پرداختن به حرفه پرمسووليت طبي بوده و
ميتواند تا حدي بر مي��زان رضايتمندي ش��اغلين اين
رشتهها اثرگذار باشد .انتظار ميرود اين امر خود نهايتا بر
ميزان كيفي خدمات سالمت موثر شود و به عبارتي حس
برخورداريازدرآمدعادالنهازمهمترينمولفههايموثربر
كيفيت خدمات در هر رشته و حرفهاي تصور ميشود .اما
ادامه آمار و ارقام حاكي از آن است كه مولفههاي ديگري
نيز به جز عدد خام درآمد بر ميزان رضايتمندي پزشكان ار
درآمد خود اثرگذار هستند .آمار Medscapeبيانگر اين
موضوع است كه حتي در جوامع پيشرفته كه رشتههاي
پزش��كي از درآمد نس��بتا مكفي برخوردارن��د اما تصور
ثروتمند ب��ودن ي��ا عادالنه ب��ودن درآمد بي��ش از آنكه
تحتتاثير عدد دريافت ساالنه باشد تحت تاثير باورهاي
فرهنگي از برخ��ورداري م��ادي و بدهكاريهاي بانكي و
هزينهها عليحده اين قشر از جامعه به نسبت ساير اقشار
است (تصوير  )3فلذا ما نيز در تحليل وضعيت درآمدهاي
پزشكي در كشور خود ميبايد از صرفا قياس عددي پرهيز
كرده و س��اير مولفههاي مهم را در تحليلهاي خود وارد
كنيم .تحقيقات آماري  Medscapeهمچنين نشان
ميدهد كه پزشكان مذكر از درآمدي تا بيش از  40درصد
بيشتر از همكاران مونث خود برخوردار بودهاند كه به نظر
ميرس��يد بيش��تر به نوع تخصصهاي انتخابي توسط
خانمهاي پزشك بس��تگي داشته باشد تا صرفا جنسيت
ايشان و همچنين ساعات كار خانمها به انتخاب خودشان
كمتربودهاست.اختالفاتيهمبهلحاظمنطقهجغرافيايي
در درآمد پزشكان امريكا وجود دارد .بايد اذعان داشت در
اين دو مورد اخير جنس��يت و جغرافيا ،ما هيچ اطالعات

آمادگي اتصال سوييچهاي كارتهاي بانكي ايران و عمان
ريي��س كل بان��ك مرك��زي از آمادگ��ي اتص��ال
س��وييچهاي كارته��اي بانكي ايران ب��ه بانكهاي
عماني خب��ر داد و گف��ت :عم��ان ميتوان��د پايگاه
صادرات دوب��اره و مركزيت رواب��ط بانكي بينالمللي
ب��راي ايران باش��د .ول��ياهلل س��يف در دي��دار وزير
ام��ور خارج��ه و مع��اون رييس ش��وراي روس��اي
كل بان��ك مركزي عم��ان با م��روري ب��ر روابط دو
كش��ور خاطرنش��ان ك��رد :رواب��ط سياس��ي ميان
دو كش��ور تاريخي ،بس��يار عميق و طوالني اس��ت
و انتظ��ار م��يرود رواب��ط اقتص��ادي نيز ه��م پايه
روابط سياس��ي گس��ترش و تعميق ياب��د .پيشنياز
رواب��ط اقتص��ادي ،ايج��اد ارتباط��ات بانكي اس��ت
و اي��ن موض��وع باي��د در اولويت ق��رار گي��رد ،البته

نباي��د صرفا ب��ر روابط اقتص��ادي مس��تقيم طرفين
تمركز ك��رد بلكه با توج��ه به ظرفيته��اي منطقه
ميتواني��م ب��ا همكاريه��اي گس��ترده نق��ش
فعالت��ري در بازاره��اي كش��ورهاي آس��ياي ميانه
و ح��وزه خلي��ج ف��ارس داش��ته باش��يم .س��يف به
ظرفيته��اي اقتص��ادي در منطق��ه اش��اره كرد و
گفت :وجود بازار بي��ش از  ۴۰۰ميليون نفري فضاي
مناس��بي ايجاد كرده اس��ت ك��ه ميتوان ب��ا نقش
فعالتري از ظرفي��ت اين بازار اس��تفاده كرد ،ضمن
آنكه كشور عمان ظرفيت مناسبي براي تبديل شدن
به حوزه صادرات مج��دد دارد و در اين ميان بانكها
ميتوانند با فعاليت دو جانبه ،موثر واقع شوند.
روابط عمومي بانك مركزي

تعييندستمزدبارعايتوضعيتكارگران

دقيقي از وضعيت پزشكي كشور خود نداريم و از عدالت يا
بيعدالتي جنسيتي و جغرافيايي موجود در درآمدهاي
پزش��كي ايران دانش مناس��بي براي سياستگذاريهاي
مربوطه در دست نداريم .تحقيقات حاضر نشان ميدهد
كه  67درصد پزشكان امريكا با وجود دستورالعملهاي
سراس��ري براي كاهش تس��تها و اقدامات تشخيصي و
درماني غيرضروري براي كم ك��ردن هزينههاي ملي ،اما
كماكان بر اين باورند كه گايدالينها هميش��ه و در همه
شرايط به نفع وضعيت بيماران نيست و به روشهاي خود
كه خارج از گايدالين اس��ت ميپردازند .اين آمار ميتواند
براي ما اين پيام را داشته باشد كه در صورت تمركز بر توليد
گايدالينهاي تش��خيصي و درمان در كشور كه موضوع
بحث روز و داغ به خصوص در وزارت بهداشت است ،اما بايد
متوجه ب��ود و پيشبيني كرد ك��ه آنها تا چ��ه حد مورد
اس��تقبال و كاربرد خواهند بود؟در ايران براي محاس��به
ميانگينتخمينيدرآمدپزشكانازعددحداقل 5ميليون
تومان و حداكثر 100ميليون تومان استفاده شده است اما
با توجه به تعداد كثير پزشكان عمومي (حدود 78هزار نفر
طبق آمار موجود در سايت سازمان نظام پزشكي ايران) با
درآمد كم و متوسط در قياس با تعداد كمتر از متخصصان
(حدود  36هزار نفر طبق آمار همان سايت) با درآمدهاي
فراتر از ميانگينهاي متصور ميتوان به عدد « 10ميليون
تومان» براي ميانگين درآمد پزش��كان اع��م از عمومي و
متخصص براي سراسر كشور رس��يد كه يحتمل رقمي
متعادل و قريب به واقعي��ت مينمايد.هرچند با مطالعه
جداول فوق هر پزش��ك ايراني كه از درآم��د واقعي خود
بالشخصه مطلع است ،ميتواند تصوري نسبي از وضعيت
درآمدي خ��ود و ميزان ثروتمندي يا فقر به دس��ت آورد.
همانطور كه پيشتر ذكر شد ،در مقام مقايسه درآمدهاي
پزش��كان ايراني و س��اير نقاط جهان نبايد صرف��ا اعداد
ميانگين را با هم مقايسه كرد و بايد به نكات خاص ديگري
نيز كه ميتوانند مي��زان توانمندي اف��راد در بهرهوري از
درآمد خام س��االنه خود را تحت تاثير ق��رار دهند ،توجه
داشت .پزشكان غربي به خصوص در جوامع پيشرفته بين
 30تا  45درصد ماليات ميپردازند و درآمد نهايي آنان از
ميزان خام دريافتي پايينتر از ارقام ذكر ش��ده در جداول
فوق است ،هرچند بايد به اين نكته اش��اره داشت كه اين
كس��ر مالياتي بهطور چشم بس��ته و يكجا نميباشد و بر
اس��اس محدودههاي درآمد اعم��ال ميگ��ردد و اعداد
مختلفي براي كسر ماليات به مقادير افزايش دريافت و بر
اساس ورود به باندهاي درآمدي باالتر اعمال ميشود و در
حقيقت به ناگاه مثال  30درصد يا  45درصد از كل درآمد
كس��ر نميگردد .از ط��رف ديگر پزش��كان (بهخصوص
جوانان) در جوامع غربي از تسهيالت وام بسيار باال با بهره
بس��يار پايين برخوردار ميش��وند كه گاهي تا  98درصد
قيمتيكخانهراباارايه 3فيشحقوقيپياپيميتواننداز
بانك دريافت دارند كه در اين م��وارد حداكثر بهره وام در
كشوري چون انگلس��تان در حد  1.7درصد (يك و هفت
دهم درصد براي  )first buyersميباشد .در كشورهاي
پيشرفته از لحاظ اقتصادي ،وامهاي تهيه وسايل و ادوات
پزشكي همانند ايران كه با بهرههاي نجومي تا 30درصد و
حتيبيشترهمراهاست،نيستوبيشترپزشكانشاغلدر
سيستمهاي ارجاع ملي همانند  NHSاصوال نياز به اين
وامها ندارند .از طرفي بايد در نظر داشت كه سطح زندگي
تعريفشدهبراييكپزشكدرفرهنگايرانيكميباالتر
ازحتيجوامعپيشرفتهغربيتعريفميشودكهاينامربر
تصورپزشكوحتيجامعهايرانينسبتبهميزانثروتمند
شمردن خود اثرگذار اس��ت .در حال حاضر ،هزينههاي
س��االنه زندگي يك پزش��ك در ايران همانند ساير اقشار
جامعه قابل پيشبيني نيست و معموال و مستمرا با يك
تورم دو رقمي مواجه است كه در جوامع پيشرفته چنين
بيثباتي و فقدان امنيت اقتصادي ديده نميشود كه اين
نيزازعواملموثربرتصورپزشكايرانينسبتبهثروتمند،
متوسط يا فقير شمردن خود است.منابع حمايتي دولتي
براي زمان بيكاري پزشكان يا براي پزشكان با درآمد پايين
چندانقابلاعتنانيستونميتوانبرآنهااتكاكرد.بنابراين
وقتي جمي��ع جهات از جمل��ه درآمد و هزينه س��االنه و
باورهاي فرهنگ��ي و اجتماع��ي را در كن��ار هم تحليل
ميكنيم،ميتواننتيجهگرفتكهاكثريتپزشكانايراني
(اعم از عمومي و متخصص) در مقام قياس با س��اير اقشار
جامع��ه ايراني كه با ان��واع بحرانها و تنگناه��اي رنجآور
اقتصادي دست به گريبانند ممكن است از ميانگين رفاه
اجتماعي قابل قبولتري برخوردار باشند اما وضعيت آنان
در مقايسه با همكاران غربيشان برخالف تصور عمومي و
برخي آمار غلط كه در رس��انهها داده شد و ميشود ،بهتر
نيست و حتي در مقايسه با كشورهاي درحال پيشرفت از
توان اقتصادي متوسطيبرخوردارند .فلذا افسانههايرايج
رسانهاي كه از پزش��كان غولهاي ثروتمند ميسازد ،جز
براي قش��ر بس��يار اندك و قابل اغماضي از جامعه بزرگ

پزشكيقابلباورواستنادنيست.پيشنهادميشودتابراي
ارتقايكيفيوضعيتدرآمدومعاشقاطبهپزشكانايراني
از اعمال ماليات پلكاني و تخصيص وامهاي ويژه كم بهره و
سيستم هوش��مند افزايش تعرفههاي خدمات پزشكي
اس��تفاده كرد تا حس يك زندگي بهتر و احساس امنيت
شغلي بيش��تر در آنها بتواند در نهايت به افزايش كيفيت
خدمات سالمت و يك فرهنگسازي جديد در ميان آنها
نسبت به باورهاي ثروتمندي منجر شود .در صورت وجود
يكسيستمانتخابوارزيابيدرستوعادالنهوبدونرانت
براي ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته پزشكي در ورود،
ميتوان گفت كه پزشكان از زمره نخبگان اجتماع هستند
و بعيد است وجدان جامعه عمومي به بهرهوري بيشتر آنان
از منابع عمومي اقتصادي به شرط كارآيي كيفي و كمي
موثر اعتراضي داشته باش��د و در حقيقت در تمام جوامع
جهاني ،طب و طبابت و طبيب محترم شمرده ميشوند.
اطباهمدرصورتتامينحداقلهاييكزندگيمناسبو
در شان خود مسلما رفتار حرفهاي و كم خطاتري از خود
بروز ميدهند كه همه اينها به يك امنيت و رفاه در سالمت
اجتماعي و فردي منتهي خواهد ش��د كه تمامي اقشار و
آح��اد جامع��ه از آن به��ره خواهن��د ب��رد .اي كاش در
سياس��تگذاري ،آموزش ،نظارت و اجرا با جامعه پزشكي
خودآيندهنگرتربرخوردكنيم.

نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه
نظر دولت امشب درباره مزد س��ال  ۹۷قطعي ميشود،
گفت :مزد بايد با توجه به ش��رايط كارگ��ر و توليد نهايي
شود .علياصغر آهنيها اظهار داش��ت :بررسي افزايش
دستمزد در نشس��ت جداگانه با علي ربيعي مطرح بود و
در اين زمينه كارفرمايان مش��كالت و چالشهاي پيش
روي خود را بيان كردند .معتقدند كه در صورت تصويب
جهشيدستمزدسالآيندهقطعاريزشوتعطيلينيروي
كار و بنگاههاي اقتصادي را ش��اهد خواهيم بود .آهنيها
افزود :در عين حال معتقديم ك��ه گفتوگوهاي خوبي
پيرامون تعيين دستمزد سال آينده صورت گرفته است

و در مجموع اراده بر اين است كه هم صاحبان مشاغل و
هم كارگران منافع مشتركش��ان در نظر گرفته ش��ود.
اين عضو ش��وراي عالي كار با اشاره به اينكه قطعا شرايط
كارگران و توليد را توامان ب��ا يكديگر خواهيم ديد افزود:
پس از آن تصميماتي خواهيم گرفت كه منجر به حفظ
مش��اغل و در نهاي��ت رضايت خاط��ر كارگران باش��د.
آهنيها در پاس��خ به اين س��وال كه آيا نظر دولت درباره
ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگران قطعي شده
اس��ت يا خير ،گفت :فعال نظر دولت نهايي نشده است،
اين موضوع بايد ب��ا ديگر اعضاي هي��ات دولت مطرح و
فارس
تصميمگيري شود.

مصرفروزانه۱۰۰ميليونليتربنزيندر ۶روزآخرسال

مديرعامل ش��ركت پخش فرآوردههاي نفتي ايران
گف��ت :پيشبيني ميكني��م در  6روز پايان س��ال
جاري روزانه  100ميليون ليتر بنزين مصرف شود.
سيدمحمدرضا موس��ويخواه ،مديرعامل شركت
پخش فرآوردهه��اي نفتي اي��ران اظهار داش��ت:
روزانه  230ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي توزيع
ميش��ود كه اين كار به صورت شبانهروزي صورت
ميگيرد.
در زلزلهه��اي اخي��ر كه مرب��وط به اس��تانهاي
كرمانش��اه ،تهران و كرمان بود ،در همان روز زلزله
 28ميليون ليتر در تهران مصرف بنزين داشتيم و
در كل كش��ور  108ميليون ليتر بود كه توانستيم
ظرف  24س��اعت تامي��ن كنيم .موس��ويخواه با
اش��اره به برنامههاي نوروزي شركت گفت :اولويت
اصلي ما توزيع به هنگام فرآوردههاي نفتي به ويژه
جايگاههاي بنزين براي مردم اس��ت و با تش��كيل
 200گ��روه نظارت��ي بازديدهاي س��رزده صورت

خواه��د گرفت ت��ا از كيفي��ت فرآوردهه��ا ،عرضه
خدمات و تكري��م اربابرج��وع ،مق��دار و كميت
فرآوردهها و عملكرد تلمبهها ،س��رويس بهداشتي
و نظاف��ت ،موج��ودي فرآوردهها و س��اير مباحث
بررسي به عمل آيد.
در ايام ن��وروز  97كمبود و دغدغ��هاي براي توزيع
فرآوردهه��اي نفتي نداري��م .مديرعامل ش��ركت
پخش فرآوردههاي نفتي ايران با بيان اينكه رش��د
 8.1درصدي بنزين تا پايان  21اس��فند س��ال 96
داش��تيم ،تصريح ك��رد :ميانگي��ن  80.3ميليون
ليتر در روز بنزين مصرف ش��ده است و پيشبيني
ميشود ،براي س��ال  97اين رقم به  80.9ميليون
ليتر افزايش يابد .بنزين س��وپر رشد  12درصدي
داش��ته و از  3.3ميليون ليتر ب��ه  3.7ميليون ليتر
با رش��د  20درصدي همراه بوده است و پيشبيني
ميش��ود ،در س��ال  97به  4.5ميليون ليتر در روز
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برسد.

