
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چند هفته دیگر 
اجرا می شود اما آیا بازنشستگانی که سال ها در پست های 
خانه  راهی  دیگران  همچون  داشتند  حضور  مدیریتی 
می شوند یا از بنگاه  های اقتصادی شبه دولتی سر در می 

آورند؟
بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  ایرنا،  گزارش  به 
از جمله قوانین بحث برانگیز با موافقان و مخالفان بسیار است.  
مخالفان، این قانون را مغایر با شایسته ساالری و موافقان، آن را 
 زمینه ای برای استفاده از خالقیت جوانان می دانند. دوم مردادماه 
امسال نمایندگان مجلس شورای اسالمی قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیت های جدیدی را در 
این قانون اعمال کردند.  بیست و هفتم شهریورماه نیز رئیس 
جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، آن را به »سازمان اداری و استخدامی 
کشور« ابالغ کرد و سی و یکم شهریور در روزنامه رسمی کشور 
به چاپ رسید. بر اساس این قانون که با هدف به کارگیری جوانان 
در مسئولیت های اجرایی تهیه و تصویب شده است، استانداران، 
سفیران، معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از 50 درصد مشمول 
این  در  نمی توان  و  می شوند  بازنشستگان  کارگیری  به  منع 
جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد. همچنین به کارگیری 
بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا 
مجاز است. وزارت اطالعات نیز می تواند تا سقف یک درصد از 
مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی 

از بازنشستگان استفاده کند. 
 به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، 210 نفر از مقام ها و مسئوالن دولتی به جز وزارت اطالعات 
و نیروهای مسلح مشمول اصالحیه قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان  می شوند و دستگاه های دولتی باید تا بیست و ششم 
آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام 

کنند.
با نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ بهمن آرمان، 
هوشیار رستمی و غالمرضا علیزاده کارشناسان اقتصادی، رفتیم 
و با آنان درباره این قانون و سرنوشت مدیران پس از بازنشستگی، 

گفت و گو کردیم.  
شایسته ساالری به سن نیست 

کارگیری  به  ممنوعیت  کردن  مطرح  گفت:  آرمان  بهمن 
بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح 
کردند که می خواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بی تجربه 

بدهند.  
وی افزود: در هیچ جای دنیا برای برخی کارها سن مشخصی 
تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی که موثر 
باشد تدریس می کند یا در مجلس سنای آمریکا نمایندگانی با 
بیش از 80 سال حضور دارند.   این کارشناس اقتصادی تاکید کرد 
در ظاهر هدف از ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ایجاد اشتغال 
است اما این بحث، همان شمشیر دولبه ای است که چند سال 

پیش هم با آن روبه رو شدیم و مجوز تاسیس خواروبار فروشی، 
داروخانه و خشک شویی را آزاد کردیم و در نهایت شغل هایی 
ایجاد شد که مولد نبودند و پس از چند سال شاهد گسترش 
بی رویه آن هاییم.   به گفته وی، ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
راهکار خوبی برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال به افزایش 
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم.   آرمان گفت: 
مطرح کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته ساالری است 
زیرا شایسته ساالری به سن و سال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای 
درستی برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای دنیا اعمال 
نمی شود.    دولت های گذشته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار 
آمدند که دانش، توان و بینش کافی نداشتند بنابراین نباید کاری 

کنیم که به ساختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود. 
بحران جانشینی نداریم 

یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه دیگری دارد: ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان قانون خوبی است زیرا جامعه با مساله 
داد:  توضیح  رستمی  هوشیار  است.    روبه رو  پیرمردی  سندرم 
بسیاری از مدیران در دستگاه های مختلف پیرند و عرصه را به 
جوانان نمی دهند و از بانوان نیز در مدیریت ها استفاده نمی کنند.   
وی افزود: این مدیران در همه دولت    ها بوده اند و حتی با سفارش، 
فرزندان خود را نیز در سمت  های مختلف وارد کرده اند که این 
موضوع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.   رستمی 

تاکید کرد برخی ادعا می کنند با اجرای این قانون بحران جانشینی 
خواهیم داشت که من این مساله را قبول ندارم.    »در دوران پس 
از انقالب افرادی روی کار آمدند که تجربه مدیریتی نداشتند اما 
مدیران موفقی بودند و کارهای شایسته ای انجام دادند« .    این 
کارشناس اقتصادی گفت: به طور یقین این بازنشستگان پس 
از اجرای قانون دست از فعالیت بر نمی دارند و جذب بخش های 
خصوصی و حتی خصولتی ها می شوند و فرصت های اشتغال را از 
جوانان می گیرند که این رویه نیز برای اقتصاد کشور مضر است.   
وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای جذب 
این افراد در بخش های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این 

زمینه برنامه ریزی الزم شود .  
بازنشستگان با جذب در بخش های خصوصی از رانت 

استفاده می کنند 
یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: باید فضا را برای فعالیت 
جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمان ها، 

از خالقیت آنان استفاده کنیم. 
بازنشستگانی که 30 سال خدمت  داد:  ادامه  علیزاده  غالمرضا 
کرده اند، به طور معمول خالقیت و نوآوری الزم را ندارند و بیشتر به 
ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از این رو می  توان از تجربه های 
استفاده کرد.  آموزشی  کارگاه های  و  برگزاری سمینارها  آن ها در 
کلیدی  بخش های  بازنشستگان  از  بسیاری  کرد:  بیان  علیزاده 

سازمان  ها را اشغال کرده اند و عالوه بر حقوق بازنشستگی، حقوق 
دیگری نیز دریافت می کنند که از نظر قانونی درست نیست؛ پس 
در واقع می توان گفت این ها شیفتگان خدمت نیستند؛ بلکه به دنبال 
منافع مالی خود هستند.   »همچنین برخی افراد پس از پایان خدمت 
در سازمان های دولتی جذب بنگاه های خصوصی همچون بانک ها 
می شوند و برای تحقق اهداف آن بخش خصوصی از قدرت رانتی 
که در سازمان پیشین داشتند، استفاده می کنند«. این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد باید در حلقه های مدیریت ارشد جامعه بازنگری 
شود. به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه 
)اصالح دستورالعمل شیوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های 
اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری( را ششم آبان ماه 
ابالغ کرد. براساس این بخشنامه ادامه همکاری رئیسان سه قوه، 
معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و 
اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است. مطابق 
این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان دارای 
سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، 
منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است. این بخشنامه دستگاه های 
اجرایی را مکلف کرده پیش از به کارگیری بازنشستگان ایثارگر که 
در تبصره 1 قانون اصالح قانون، به کارگیری آنان مجاز شناخته شده 

است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.

اقتصادی 5

یکصدمین شماره ماهنامه  »مهرآب« منتشر شد
یکصدمین شماره  ماهنامه »مهرآب« با نگاهی ویژه به نمایشگاه صنعت آب 

منتشر شد.
در این شماره از ماهنامه »مهرآب«، ضمن بررسی نکات ضعف و قوت برگزاری 
نمایشگاه صنعت آب و فاضالب، به موضوعاتی از قبیل ظرفیت سازی حکمرانی پایدار 
آبخوان با استفاده از دانش بومی احداث و بهره برداری قنات، گزیده ای از اختراعات 
در حوزه  آب و فاضالب، دیپلماسی آب برای مقابله با ریزگردها، اسرار آب و ذوب 
یخچال های طبیعی در گرینلند، معرفی درختان و درختچه های مقاوم فضای سبز 

و ... پرداخته شده است. 
گفتنی است این ماهنامه به مدیرمسئولی خسرو رفیعی و سردبیری وحید علوی، 

اولین نشریه  تخصصی در صنعت و تأسیسات آب و فاضالب است.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن:

سرمایه گذاری بانک مسکن در حوزه های نوآورانه 
ضروری است

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن بر ضرورت مشارکت با 
فین تک ها )فناوری های مالی( در عصر کنونی تاکید کرد و گفت: اولین بحث 
مطرح بانکداری در دنیا، افزایش سرمایه گذاری در نوآوری ها است که بانک 

مسکن نیز باید به این حوزه ورود کند.
به گزارش هیبنا، ساسان شیردل در پنل فناوری اطالعات دومین همایش مدیران 
ارشد بانک مسکن در سال 97، با بیان اینکه بانک مسکن بر اساس تجربیات خود و 
دیگر بانک ها و نیز مبتنی بر نیازهای احصا شده در حوزه بانکداری متمرکز به پیش 
می رود، افزود: بر اساس شرایطی که حاکم است، باید در زمینه برنامه ریزی برای 

تحقق اهداف حوزه IT واقع بین باشیم.
وی با بیان اینکه نقش هایی برای حوزه IT در حوزه بهره وری بانک در نظر گرفته 
شده که قطعا دنبال خواهد شد، گفت: به نظر می رسد بانکداری اصوال از کلیشه ها و 
سرویس های سنتی سپرده ها و تسهیالت خارج شده و ضروری است در حوزه های 
جدید تفکر جدیدی داشته باشیم. بر این اساس الزم است اوال اهداف و ماموریت ها 
با استراتژی و روش های درست در زمان درست اتفاق بیفتد و ثانیا این ماموریت ها 
در بستر ابزارهای مناسب محقق شود تا ماندگاری طوالنی  مدت داشته باشد. اینکه 
امروز شرایطی ایجاد کنیم که بهره ور باشیم، اما برای آینده برنامه مشخصی نداشته 

باشیم، قطعا ما را با مشکالت زیادی مواجه خواهد کرد.

قائم مقام مدیرعامل خبر داد 

رتبه بندی نمایندگان بیمه دانا با شیوه نامه جدید 
و  الگو  اساس  بر  نمایندگان  رتبه بندی  دانا،  بیمه  مدیرعامل  مقام  قائم 
شیوه جدید را مورد تاکید قرار داد و نقش شبکه فروش را در توانمندی 

شرکت های بیمه بسیار مهم قلمداد کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسین حسینی در نشست هم اندیشی با 
روسای انجمن های صنفی نمایندگان استانی و کانون کشوری با اشاره به نقش و 
اهمیت نمایندگان و اعضای شبکه فروش در رشد و پیشرفت شرکت گفت: حدود 90 
درصد فروش محصوالت بیمه ای توسط نمایندگان انجام می شود، لذا نمی توان بین 
آنها با سایر بخش های شرکت تفاوت قائل شد، چون بخش زیادی از تولید پرتفوی 

ناشی از زحمات نمایندگان است.
وی با تاکید بر اینکه انجمن های صنفی اتاق فکر شعب هستند، صداقت، شناسایی 
بازار و بیمه گزار، دانش فنی و توانمندی را از ویژگی های مهم روسای شعب و 
نمایندگی ها عنوان کرد و افزود: به منظور تسریع در حل مشکالت و بهبود روند امور، 
مقرر شده فرآیند مجوزها برای نمایندگان و شبکه فروش سهل تر اجرا شده و رتبه 

بندی آنها نیز با شیوه نامه جدید تهیه و ابالغ شود.

توسط شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد انجام گرفت

تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی  برای 
نخستین بار در ایران

دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی برای نخستین بار در ایران توسط 
شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد تولید شد.

دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی برای نخستین بار در ایران توسط شرکت 
دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد - زیرمجموعه  شرکت شناسا- تولید و پروانه ساخت 
آن صادر شد. شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد، زیرمجموعه  شرکت شناسا، 
برای نخستین بار در ایران موفق شد با بهره گیری از دانش و تخصص جوانان، 
دستگاه تحریک  کننده الکتریکی شنوایی را تولید کرده و پروانه ساخت آن را از وزارت 
 TPST( بهداشت اخذ کنند. بر اساس این خبر، دستگاه مذکور جهت انجام تست
Transtympanic Promontory Stimulation Test( برای بیماران کاشت 
حلزون شنوایی مورد استفاده قرار می  گیرد. این تست برای بیماران بزرگسال پیش 
از عمل جراحی جهت اطمینان از صحت عملکرد اعصاب شنوایی و سیستم شنوایی 
مرکزی انجام می گیرد که بدین ترتیب می توان از هدر رفت منابع درمانی پیش از 
جراحی ممانعت به عمل آورد.پیش از این نیز با حمایت شرکت شناسا دستگاه بیرونی 
سیستم کاشت حلزون شنوایی »+TAPPS« و همچنین ربات اگزواسکلتون - نوعی 
ربات کمک حرکتی- تولید شده بود. تولید این محصوالت با هزینه ای بسیار پایین تر 
از نمونه ی خارجی آن، کمک شایانی به بیماران و جلوگیری از خروج ارز از کشور 
کرده است. گفتنی است شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا(، شرکت 
این  است.  پاسارگاد  مالی  گروه   )Venture Capital( سرمایه گذاری جسورانه 
شرکت به عنوان یک سرمایه گذار، با تکیه بر ارزش های امانت داری و رفتار حرفه ای 
و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی، با ماموریت ارتقای 
وضعیت سالمت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی 
در زمینه شناسایی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای 

نوآور مستعد رشد و بالندگی مشغول است.

بخشنامه استفاده از چای ایرانی، اجرایی نشد!
کاالهای  به  رایگان  تبلیغات  اختصاص  چایکاران  اتحادیه  مدیرعامل 
ایرانی و اجرای قوانین را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید داخل 
برشمرد و اعالم کرد که بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در زمینه الزام 

دستگاه های دولتی به استفاده از چای ایرانی، هنوز اجرایی نشده است.
علی رمضانی مهمترین دلیل استفاده مردم از چای وارداتی به جای چای ایرانی 
را، عدم آگاهی مردم از ویژگی های محصوالت ایرانی دانست و گفت: در دنیا 
دولت ها برای حمایت از محصوالت داخلی، تبلیغات رایگان به آن ها اختصاص 
می دهند و در کشور ما نیز تبلیغات می تواند یک راهکار عملی برای ترغیب مردم 

به مصرف چای داخلی باشد.  
به گفته وی، عامل دیگری که باعث می شود از محصوالت داخلی حمایت نشود،  
عدم اجرای قوانین و مصوبات دولت است چرا که برای مثال،  پیشتر معاون اول 
رئیس جمهوری طی نامه ای از دستگاه های لشگری و کشوری خواسته بود از چای 

داخلی استفاده کنند اما این بخشنامه هنوز اجرایی نشده است.
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احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی یکی از مهم ترین گرفتاری ها بوده و در دست رسیدگی است. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری روز  پنجشنبه در حاشیه شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی در جمع خبرنگاران، افزود: در همین راستا پیشنهادی را به دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در برخی شاخه ها و رشته ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و خواسته آن را فراهم کنیم. 70 درصد 
مشکالت واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش است که باید آن را تسهیل کنیم و نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف است.

مقصد بعدی مدیران بازنشسته کجاست؟

چالش بخش خصوصی یا کنج خانه
اخبار

کارت سوخت در دوراهی طرح های تشویقی و تنبیهی

توصیه  معاون بورس به سرمایه گذاران

کارت های  به  سوخت  مصرف  مدیریت  و  قاچاق  با  مقابله  راه های  همه 
برای احیای آن ها، طرح های تشویقی و تنبیهی  هوشمندی می رسد که 

مختلفی پیشنهاد شده است.
به گزارش ایرنا، با توجه به وضعیت ناگوار مصرف بنزین در کشور و حجم باالی 
قاچاق، عزم نهادهای مسئول برای بازگرداندن و احیای نقش کارت سوخت جدی 
شده است. به نظر می  رسد اکنون اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت 
مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی اجرای طرح های مدیریت مصرف، 
هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. استفاده از کارت سوخت مزایایی برای اقتصاد 
کشور دارد که سبب جدی شدن بهره  گیری دوباره از آن شده است. حامیان احیای 
کارت سوخت تاکید می کنند با این کارت ها می توان جلو قاچاق سوخت را گرفت و در 

صورت کنار گذاشتن آن ها، بهترین ابزار کنترل قاچاق از دست می رود. 
بر اساس آمار غیررسمی، اکنون روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای 
همسایه قاچاق می شود که در صورت تشدید کنترل ها از طریق کارت سوخت، جلو 
آن گرفته می شود.  در واقع، در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، دولت 

مهم ترین ابزار برای جمع آوری دقیق میزان مصرف خودروها را که در جلوگیری از 
قاچاق سوخت نیز کاربرد دارد، از دست می دهد.

 جدی ترین طرح برای احیای کارت سوخت، بازگشت سهمیه بندی است که بر 
اساس آن، سهمیه مشخص )مثال 60 لیتر در ماه( برای خودروهای سواری با نرخ یارانه 
ای تعیین می شود که مازاد بر آن به صورت غیریارانه ای محاسبه می شود. اجرای این 
طرح در شرایط فعلی با ابهام هایی همراه شده است و شنیده می  شود شاید این طرح 

برای امسال اجرا نشود. 
البته برای استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه بندی نیز طرح های تشویقی و 
تنبیهی دیگری مطرح شده است. براساس طرح تشویقی، برای آن دسته از دارندگان 
از  جایگاه داران  کارت سوخت  جای  به  جایگاه ها  به  مراجعه  زمان  در  که  خودرو 

کارت  های سوخت شخصی استفاده کنند، جایزه ای تعلق می گیرد. 
وزارت نفت و نهادهای مسئول، پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت و 
مدیریت مصرف را به نهادهای تصمیم گیرنده در دولت ارائه کرده اند که قرار است 

تصمیم نهایی بزودی اتخاذ و اعالم شود.

معاون شرکت بورس اوراق بهادار ضمن توصیه به مردم عادی مبنی بر اینکه 
به طور غیر مستقیم و از طریق صندوق ها در بورس سرمایه گذاری کنند، 

گفت: با افزایش نقدشوندگی در بورس می توان به این هدف رسید.
روح اهلل حسینی مقدم در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا سرمایه گذاری عامه 
مردم به صورت غیر مستقیم در بورس می تواند با دیگر فرصت های سرمایه گذاری 
رقابت کند؟ اظهار کرد: صندوق های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند. برخی در اوراق 
با درآمد ثابت و برخی در سهام سرمایه گذاری می کنند. برخی صندوق ها نیز مختلط 
هستند. صندوق های درآمد ثابت می توانند تا پنج درصد در سهام هم مشارکت داشته 
باشند. وی با بیان اینکه هر یک از صندوق های سرمایه گذاری نسبت به مقدار ریسک 
بازده مورد نظر خود را دارند، گفت: نمی توانیم از صندوق های با درآمد ثابت انتظار 
داشته باشیم که بیشترین بازدهی را داشته باشند، چرا که این صندوق ها ریسک 
کمتری را متحمل می شوند و در حوزه خاصی فعالیت می کنند. در نتیجه طبیعی 

است که بازدهی شان نیز کمتر باشد.

معاون شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به شرایط بازار ارز در شش ماهه ابتدایی 
سال 1397، گفت: طی این مدت در بین صندوق های سهمی بازدهی خیلی خوبی 
را شاهد بودیم. تعدادی از این صندوق ها بازدهی شان از شاخص نیز باالتر بوده است. 
البته در بین این صندوق ها،  صندوق هایی که بازدهی شان از شاخص پایین تر یا حتی 
منفی باشد نیز بود ولی در مجموع صندوق هایی که عملکردشان باالتر از شاخص بود، 

از تعداد انگشتان دست، بیشتر بودند.
حسینی مقدم تاکید کرد: اگر شاخص در شش ماهه ابتدایی سال 1397 نعادل 90 

درصد بازدهی داشت،  بعضی از این صندوق ها بیش از 90 درصد بازدهی داشتند.
برای  مبلغی  بورسی  سرمایه گذاری  برخی صندوق های  که  زمانی  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری نمی پذیرند، گفت: البته سابقا برای خرید واحدهای سرمایه گذاری و در 
کل سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس مشکلی وجود داشت، چرا که مدیر صندوق 
سرمایه گذاری اعالم می کرد با مبلغی که برای خرید واحد سرمایه گذاری می دهند، باید 
بتواند سهم بخرد و با آن سهام بتواند یک واحد سرمایه گذاری صادر کند، ولی به علت 

صف های خریدی که وجود داشت سهمی به او نمی رسید و در نتیجه نمی توانست 
مبلغی پذیرفته و واحد سرمایه گذاری صادر کند. حسینی مقدم تاکید کرد: این موضوع 
به نقدشوندگی بازار برمی گردد، اگر وضعیت نقدشوندگی بهبود پیدا کند، شرایط بهتر 
می شود. وقتی که گردش معامالت در روز افزایش یابد، آزادی عمل مدیر صندوق بهتر 
می شود و بهتر می تواند پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران باشد. معاون بورس تهران اضافه 
کرد: باید به مردم عادی توصیه کنیم که با ابزار صندوق و به طور غیر مستقیم در 
بورس سرمایه گذاری کنند چرا که مسیر توسعه بورس از طریق صندوق ها میسر است.
وی در پاسخ به اینکه آیا سرمایه گذاری در صندوق ها با توجه به میانگین متوسطه 
بازدهی آن ها )اگر چند صندوق خاص را کنار بگذاریم( نسبت به سرمایه گذاری در 
دیگر بازارها از جمله بازار ارز می تواند اقتصادی به نظر آید که مردم را به سمت 
سرمایه گذاری در این صندوق ها تشویق کنیم؟ گفت: بورس ویژگی هایی دارد که بازار 
ارز فاقد آن ویژگی ها است. وقتی شخصی در بازار ارز ورود می کند، فقط یک دارایی 

مالی دارد اما در بازار سرمایه دارایی های مالی می تواند متنوع تر باشد.

افزایش تورم در ماه های گذشته باعث شده قدرت خرید 
بخشی از اقشار ضعیف تر جامعه از جمله کارمندان رده 
پایین کاهش پیدا کند. دولت اخیرا برای جبران این قدرت 
به  مبلغی  آن  طریق  از  که  کرده  ابالغ  مصوبه ای  خرید، 
حساب کارمندان با درآمد کمتر از سه میلیون تومان واریز 

می شود. 
البته به گفته یک کارشناس اقتصادی، اینگونه طرح ها به دلیل 

مقطعی بودن اثر چندانی روی دفع فقر ندارند.
به گزارش ایسنا، هم زمان با نوسانات ارزی و اقتصادی، تورم هم 
روندی افزایش به خود گرفت؛ به طوری که مرکز آمار و بانک 
مرکزی نرخ تورم مهرماه امسال را در آماری جداگانه به ترتیب 
13.۴ و 15.9 درصد اعالم کردند. در چنین شرایطی بسیاری از 

کسانی که به یک درآمد ثابت یا اندک متکی بوده اند بیشترین 
آسیب را دیده اند، چرا که در شرایط تورمی قدرت خریدشان هم 

روز به روز پایین تر آمده است. 
اقشار ضعیف تر جامعه معموال به دلیل نداشتن سرمایه توان 
جهت  این  از  و  ندارند  را  سودآور  حوزه های  در  سرمایه گذاری 
با مسائل  را  ارزش پول ملی، زندگی آن ها  کمترین نوسان در 
معیشتی جدی مواجه می  کند. یکی از گروه هایی که بیشترین 
آسیب ها را از مسائل پیش آمده دیدند، کارمندان و مخصوصا 

کارمندان پایین دست بودند. 
اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است که طرح های حمایتی 
دولتی مانند بسته های غذایی یا پرداخت های مقطعی نمی توانند 
مقابله ای ریشه ای برای جلوگیری از به ورطه فقر افتادن اقشار 

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  عالء الدینی،  پویا  باشند.  ضعیف تر 
تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت کمک جبرانی به 
کارمندانی که زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می  کنند، اظهار 
کرد: در شرایط بحرانی کنونی دولت می  خواهد با اینگونه طرح ها از 
سقوط قدرت خرید شهروندان خود جلوگیری کند؛ اما مساله این 

است که ابزارهای درستی را انتخاب نکرده است. 
 واقعیت این است که دولت به دنبال فقرزدایی واقعی نیست یا 
اساسا توانایی برنامه  ریزی بنیادین برای مساله فقر را ندارد و به 
همین دلیل هم به طرح های مقطعی اکتفا می کند. هنوز جزئیات 
این طرح های حمایتی مشخص نیست اما این گونه طرح ها چون 
پشتوانه مالی باالیی ندارد معموال به صورت قطره ای اجرا خواهد 

شد و خیلی اثرگذار نخواهد بود.

طرح های حمایتی، فقر را از بین نمی برد


