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تصمیم گیری درباره
حضور دانش آموزان
در مدارس

دبیر علمی کمیته ملی کرونا :ما نظر
کمیته علمی در خصوص بازگشایی مدارس
و دانشگاهها را با در نظر گرفتن همه جوانب
روز چهارشنبه به ستاد ملی کرونا اعالم
خواهیم کرد تا درباره آن تصمیم گیری
شود ،زیرا به نظر میرسد شیوه نامههای
بهداشتی آن طور که باید در مدارس اجرا
نمیشود.دکتر حمیدرضا جماعتی افزود:
برای رسیدن به ایمنی جامعه هدف باید
بیش از  ۸۵درصد جامعه واکسینه شوند و
بدون شک یکی از عوامل اصلی پیشگیری
از فوت و ابتال به کرونا همین واکسیناسیون
است.وی افزود :تأخیر در بازگشاییها
میتواند بر کاهش موارد مرگ و میر تأثیر
بگذارد.وی ادامه داد :اکنون در کشورهای
اروپایی با اینکه واکسیناسیون باالتری از
کشور ما داشته اند به شدت موج کرونا
دیده میشود که سویه غالب آن همان گونه
دلتا است که در کشور ما نیز دیده شد.دبیر
کمیته علمی کرونا افزود :یکی از دالیل موج
گیری شدید کرونا در این کشورها نرسیدن
واکسیناسیون دانش آموزان به حد کافی
است و بازگشاییهایی که بی محابا صورت
گرفته است.وی با بیان اینکه واکسیناسیون
دانش آموزان در کشور ما با حد نصاب فاصله
دارد ادامه داد :باید واکسیناسیون دانش آموزان
 ۱۲تا  ۱۸سال به بیش از  ۸۵درصد جامعه
هدف برسد تا ایمنی حاصل شود.

ساخت مسکن در سراشيبي
روند ساخت و ساز مسکن سير نزولي گرفت و با وجود اينکه معموال نيمه اول سال بازار مسکن و ساخت و ساز رونق ميگيرد
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 2راهکار کوتاه
مدت «نقشه راه
رشد غيرتورمي»
براي مهار تورم

مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات
تورمي دو راهکار کوتاه مدت نقشه راه
رشد غيرتورمي براي کنترل تورم است
که دولت پيش از ارائه اين نقشه نيز
در اين زمينه موفق بوده ،به طوري که
براساس آخرين آمار ،شتاب رشد نرخ
تورم در هفتههاي اخير گرفته شده است.
تورم يکي از مشکالت مزمن کشور
در طول سالهاي گذشته بوده است و در
سه سال گذشته به ويژه رشد باالي تورم به
همراه کاهش قدرت خريد و افت ارزش پول
ملي نمود بيشتري پيدا کرده است.
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وزير نفت:

این روزها به مرحلهای رسیدهایم که فکر
میکنم برخی از مسئوالن هیچ احترام به شعور
ما نمیگذارند و فکر میکنند با عدهای صغیر
روبرو هستند که هرکاری دلشان میخواهد
میتوانند با آنها انجام دهند.
دو نمونه از این رفتار را برایتان ذکر
میکنم:
*علی جدی عضو کمیسیون صنایع
مجلس گفته است «:در حال حاضر میلیاردها
دالر صادرات داریم و قطعه سازان داخلی به
برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام
می دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش
خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه
به کشور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی
ام و صادرات انجام می دهند».
*تصویر برهنه قهرمان داستان دهقان
فداکار از کتابهای درسی حذف شده است
و تصویر ریز علی خواجوی با زیر پیراهنی
جایگزین آن شده است .برهنه بودن ریز علی
اما یک دلیل مشخص داشت .او لباسش را آتش
زده بود تا قطار را نجات دهد.
چرا این دسته از مسئوالن هرچه به
ذهنشان میآید به کالم میآورند یا اجرا
میکنند؟
از این نماینده مجلس درخواست میکنیم
به صورت شفاف بگویید چه شرکتهایی ،چه
قطعاتی به بنز و بیامو صادر میکنند .و چرا
همین شرکتها ،قطعاتی با این کیفیت را برای
تولیدات داخلی خودمان نمیسازند که مردم
مجبور نباشند جان ومالشان را پای قطعات
چینی بگذارند؟
این شرکتها تا االن کجا بودند که
حرفی از آنها نبود .چرا باید بعد از این همه
سال برای اولین بار از زبان یک نماینده
مجلس بشنویم به شرکتهای بنز و بیامو که
معتبرترین شرکتهای خودرو سازی جهان
هستند ،قطعه صادر میکنیم؟ مثل آن است
که بشنویم ایران به دو شرکت هواپیماسازی
بوئینگ و ایرباس قطعات میدهد؛همین قدر
عجیب!
عجیبتر از حرف این نماینده سانسوری
است که در کتابهای درسی صورت گرفته
است .چگونه میشود به همین راحتی یک
بخش از تاریخ را ساسنور کرد .اصل داستان ریز
علی لخت شدن او و آتش زدن پیراهن بود! حاال
چگونه داستان را تعریف میکنیم؟ اصال اینکه
او لخت نقاشی شده باشد چه اشکالی دارد؟ تا به
حال از لخت بودن نقاشی ریز علی چه ضربهای
به جامعه وارد شده است که برخی قیم مآبانه،
حکم به حذف آن دادند؟
ریز علی همانگونه لخت جان مردم را
نجات داد .تصویری که از او سالها در ذهن ما
نقش بسته بود همان نقاشی کتاب درسی بود.
یاد بگیریم به تاریخ احترام بگذاریم و همانگونه
که بوده آن را روایت کنیم .نمیشود کروات
زدن دکتر شریعتی یا سیگار کشیدن آیتاهلل
طالقانی را حذف کرد؛ چون بخشی از سبک
زندگی آنها بوده است.
با این کارها هیچ کمکی به تاریخ
نمیکنیم و باعث میشویم مردم فکر کنند
که هر تاریخی روایت میشود ،دروغ و
دستکاری شده است.
آنهایی که تصمیم میگیرند شاید فکر
میکنند در حال کمک به ارتقای جامعهاند اما
دراصل در حال توهین به شعور مردم هستند.
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توافق
ایران و آژانس
بر ادامه همکاریها

عجیب مثل صادر کردن
قطعه به بیامو و بنز

مصطفی داننده

دولت بدنبال
افزایش قدرت
خرید مردم

ساختوسازغيرمنتظرهکاهشیافت؛

سرمقاله

روزناتمهنگار

بودجه  ۱۴۰۱بدون کسری بسته شد؛

ماههاي آينده در صادرات نفت
توفيقهاي بيشتري حاصل ميشود
4
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معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رسانه مطالبهگر باید شفافیت را از خودش آغاز کند

همایش «رسانه مطالبهگر» با حضور فرشاد مهدیپور معاون
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و عباس محمدیان رئیس
سازمان بسیج رسانه کشور در حسینیه ثاراهلل بوشهر برگزار شد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این همایش
که روز سه شنبه بهمناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با حضور
شماری از مسئوالن و اصحاب رسانههای این استان برگزار شد،
اظهار داشت :استان بوشهر پیشتاز مقابله با استعمار و استکبار بوده
و رسانههای مطالبهگر باید نگاه ویژهای به سابقه این استان داشته
باشند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار رئیس جمهور در باالترین
سطح محبوبیت قرار دارد ،تصریح کرد :توقع از دولت و رئیس جمهور
بسیار باال است و مردم انتظار کوچکترین اشتباه را از این دولت
ندارند.
معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی با اشاره به اینکه ارتش

مطالبهگر دانست و گفت :رسانه مطالبهگر باید چشم ما برای دیدن
پدیدهها باشد .این رسانه باید پایه باشد ،نه پیرو .باید طراحی داشته
باشد نه طبق طرح و برنامه دیگران حرکت کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

حذف بروکراسی اداری مهمترین عامل پیشبرد تولید است

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت :تسهیل محیط
کسب و کار موضوع مهمی است که قطعا باید در دستور کار
دولت قرار بگیرد .حذف بروکراسی های اداری مهمترین عامل
برای پیشبرد تولید و به کار گرفتن ایده های نو توسط نخبگان
کار آفرین است.
به گزارش اخبار صنعت ،بدون اینکه سری بچرخانیم و دور
و برمان را نگاه کنیم ،متوجه حجم عظیمی از مشکالت اقتصادی
می شویم که گرداگرد اقتصاد ایران را گرفته است .مشکالتی که
برخی از آنها آنقدر بزرگ شده اند که گمان می بریم اژدهایی
چند سر روی سر ما ایستاده و امکان نجات از ما گرفته شده
است .کارشناسان اقتصادی همواره برای اصالح اقتصاد ایران
راهکارهایی ارائه می دهند ،هر چند عموما دولت ها کار خود
را می کنند و هر آنچه روزمرگی های آن ها را برطرف کند و
پاسخگو باشد را به جای اصالحات عمیق واساسی در دستور کار
خود قرار می دهند .کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در
گفت و گو با اخبار صنعت چند راهکار برای حل مشکالت اقتصاد
ایران ارائه داده که در ادامه می خوانید.
عطا بهرامی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره
مشکالت اقتصاد ایران وراهکارهایی که می تواند منجر به حل
این مشکالت شود گفت :مشکالت اقتصادی ایران در طی سال
های گذشته بنا به سوء مدیریت ،اتخاذ تصمیمات غلط مدیران و
تشدید تحریم ها چند برابر شده است .افزایش مشکالت که روی
هزینه های تولید ،از دست رفتن تولید و معیشت مردم فشار
وارد کرده ،نگرانی های جامعه را بابت چگونگی حل معضالت
اقتصادی افزایش داده است .نگرانی هایی که حتی امید به آینده
اقتصاد ایران را چند برابر کرده است .اما برای افزایش اطمینان
خاطر مردم باید گفته شود که راهکارهای قابل توجهی برای حل
مشکالت اقتصادی وجود دارد.
وی در این باره تصریح کرد :اگر بخواهیم مشکالت را
شمارش کنیم ،تعداد مشکالت بسیار زیاد است اما خوشبختانه
به تعداد مشکالت ،برای حل معضالت اقتصاد ایران نیازمند به
کار گرفتن راهکارهای مختلفی نیستیم .به عبارت دیگر هر
مشکل یک راهکار نمی خواهد ،بلکه با اصالح چند ریل اساسی
در اقتصاد ایران می توان ده ها مشکل را با هم حل کرد.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره راهکارهای

مورد نظر خود برای حل مشکالت اقتصاد ایران گفت :اولین
مساله ای که باید حل و فصل شود ،اصالح شاخص تشکیل
سرمایه ثابت است .در این موضوع ،اصطالحی باب شده مبنی بر
هدایت نقدینگی به سمت تولید ،به این معنا که دولت باید مزیت
را از هر گونه سفته بازی بگیرد تا مردم به جای کسب درآمد از
روش های غیر مولد ،از راه کار و تولید درآمد واقعی داشته باشند.
بی تردید تا زمانی ک مزیت در سفته بازی است مردم به دنبال
کار واقعی نمی روند و سفته بازی و داللی دراقتصاد موج می زند.
وی درباره راهکاراصلی برای حل این موضوع وبرخی چالش
های واقعی در اقتصاد ایران گفت :یک راهکار اصلی که دولت و
همه قوا باید از آن حمایت واجرایی کنند ،اصالح نظام بانکی و
کاهش سود است .با اینکه ترکیه در حال حاضر درگیر جنگ
اقتصادی سنگینی شده که البته خود بانی ایجاد چنین وضعیتی
است ،اما دولتمردان این کشور با کاهش نرخ بهره ،درصدد
کاهش وخامت اوضاع اقتصادی به وجود آمده هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد :با اینکه ترک ها 500
میلیارد دالر بدهی دارند که قابل حل نیست ،اما کاهش نرخ
بهره سقوط اقتصاد این کشور را به تعویق می اندازد .از این منظر
می توان گفت تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان و در اختیار
نظام بانکی باشد و بانکها دارای اختیار مطلق باشند ،مشکالت
اقتصادی پابرجاست .از این رو برای ساماندهی اقتصاد ایران باید
هر گونه اختیاری از بانکها گرفته شود.
عطل بهرامی استاد اقتصاد با اشاره به یک راهکار دیگر گفت:
تسهیل محیط کسب و کار موضوع مهمی است که قطعا باید

بدون لغو تحریم ها؛ بودجه
بدون کسری واقعیت ندارد

معاون امور گمرکي اعالم کرد؛

ترخيص  1900کاميون وارداتي
از گمرکات

بزرگ رسانهای جریان معاند توانسته است که به سرمایه اجتماعی ما
ضربه بزند ،تاکید کرد :رسانه تراز باید عدالتمحور ،عقالنی و حرفهای
بوده و در خلق روایت اول از یک رویداد پیشتاز باشد و فرزند زمانه
خویش باشد.
مهدیپور با بیان اینکه رسانهها عمدتاً دچار سیاستزدگی هستند،
ترویج اخالق و احترام در فعالیتهای رسانهای را ضروری دانست.
وی رسانه مطالبهگر را بازوی دولت دانست و افزود :رسانه
مطالبهگر ،روایتگر موضوعاتی است که مسئوالن به خوبی آنها را
نمیبینند .این رسانهها چشم و چراغ دولت هستند.
معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با تاکید بر اینکه رسانه مطالبهگر باید شفافیت را از خودش
آغاز کند ،افزود :رسانه مطالبهگر باید شرایط و دشمن را به خوبی
بشناسد.
وی شناخت مکان و زمان را یکی از نیازهای اساسی رسانههای

یادداشت

در دستور کار دولت قرار بگیرد .حذف بروکراسی های اداری
مهمترین عامل برای پیشبرد تولید و به کار گرفتن ایده های نو
توسط نخبگان کار آفرین است .اگر فضای کسب و کار تسهیل
شود و فضا بر سفته بازان تنگ شود قطعا خرید و فروش طال و
ارز به صرفه نیست ،چرا که صرف در هدایت سرمایه ها به سمت
تولید است.
کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد:
خرید طال و سفته بازی چند دقیقه کار دارد ،به خاطر سهولت
خرید و سود آوری این بازارهاست که مردم جذب آن می شوند،
در حالی که در نیوزیلند ثبت شرکت چند دقیقه زمان بر می برد
اما در ایران برای ثبت شرکت باید کفش آهنی پوشید .نه تنها
ثبت شرکت ،اخذ مجوز تولید درایران به قدری دردسر دارد که
تولید کننده و کارآفرین و سرمایه گذار از آن منصرف می شود.
با اینکه گفته می شود اولویت کشور توسعه وتولید محصوالت
کشاورزی است ،اما اگر کشاورز بخواهد کسب و کاری راه بیاندازد
مجوز الزم به او داده نمی شود.
وی در این باره تصریح کرد :اگر جوان خالقی طرح
کشاورزی ببرد که نیاز آن طرح یک دهم مصرف آب سایر
محصوالت کشاورزی باشد به او مجوز نمی دهند و برای گرفتن
مجوز آب او را دنبال دور باطلی می فرستند تا مانع تحقق کار
او شوند .مانع تراشی ها در برابر ورود فناوری های تولید صنعتی
و کشاورزی نیز موضوع مهمی است که باید حل شود .تا زمانی
که استانداردهای بهبود محیط کسب و کار تعریف نشود و تا
زمانی که نظارت ها قوی نشود ،نمی توان به بهبود و توسعه
تولید امیدوار بود.
عطا بهرامی در پایان خاطر نشان کرد :در تمام دنیا برای
تولید و ایجاد کسب و کار ابتدا مجوز داده می شود بعد نظارت
شروع می شود ،اما این رویه در ایران برعکس است .به این معنا
که در ابتدای امر نباید به هیچ وجه امکان اخذ مجوز از کارآفرین
گرفته شود .نظارت های پیشینی برای مجوز و بروکراسی بابد
جمع شود و نظارت پسینی محکم گرفته شود.در این نظارت
ها دولت و نهادهای مربوطه می توانند بر استاندارد های زیست
محیطی ،آب و سایر مولفه ها نظارت کنند تا مشکالت حل شود.
هر چند اصالح بازار پول نیز موضوع مهمی است که می تواند
بخش مهمی از چالش های اقتصاد ایران را حل کند.

هوشنگ شجری
اقتصاددانوتحلیلگر
مسائلاقتصادی
کسری بودجه معضلی است که همواره در
اقتصاد ایران بوده است .معضلی که بخشی از تورم
اقتصاد ناشی از آن است .هر چند در طی سال های
گذشته به دلیل درآمدهای نفتی و کسری بودجه
ناچیز این موضوع چندان مشهود نبوده و تورم
واقعیت اثرات تلخ خود را به جامعه نشان نداده بود.
حل مسئله تحریم یکی از اولویت های اصلی
اقتصاد ایران برای کاهش تورم و رسیدن به ارزانی
است .اگر تحریم ها لغو نشود و منابع ارزی حاصل
از فروش نفت به کشور بازنگردد و ارزهای بلوکه
شده از مسدودی خارج نشوند ،قطعا کسری بودجه
حل نمی شود.
از دست رفتن میلیاردها دالر از درآمد
نفتی وصادراتی وضعیت بودجه ای کشور را دچار
مخاطرات زیادی کرده است .حتی اگر سازمان
برنامه ،بودجه و محاسبات ودولت سیزدهم
بتوانند بودجه ای بدون کسری ،که احتمال آن
بسیار ضعیف است برای سال  1401تدوین کنند،
قطعا نمی توانند بار تورم را به دالیل زیادی کاهش
دهند.
به دالیل مختلفی ،بستن بودجه بدون
کسری امکان پذیر نیست ،چرا که هر ساله حقوق
و درآمدهای کارکنان و کارمندان دولت وهزینه
های جاری خود دولت افزایش می یابد .عدم جمع
کردن هزینه ها و مخارج دولت در صورت تداوم
وضعیت تحریمی و عدم درآمدهای نفتی ،قطعا
منجر به کسری بودجه شدیدی می شود که باز
هم افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
دولت قادر به حذف بودجه دستگاه هایی
نیست که از بودجه کسب درآمد می کنند .به
نحوی که به دلیل سالها پرداخت بودجه به بعضی
سازمان ها و نهادها ،دولت به سهولت نمی تواند
آنها را از بودجه کشور جدا کند.
ثابت نگاه داشتن هزینه ها ،تنها راهکاری
است که دولت در حال حاضر می تواند در بودجه
نویسی بدان اکتفا کند .یعنی دولت هزینه های
غیر ضروری را کامال حذف کند چرا که در صورت
عدم لغو تحریم ها وباقی ماندن تنش های بین
المللی ،افزایش درآمدها در کوتاه مدت امکان پذیر
نیست ،لذا دولت باید به سراغ درآمدهایی برود که
در نتیجه تحریم از بین رفته است مثل درآمدهای
صادراتی نفت و ...
قدم اول برای حل مشکالت اقتصادی کشور،
بهبود تعامالت بینالمللی است تا به اقتصاد ایران
از طریق رفع تحریمها ،فضای تنفسی بدهد آن
زمان میتوان اصالحات ساختاری را آغاز کرد .اگر
زمینه های اصالحات ساختاری فراهم شود آن
زمان می توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.
اگرتحریم ها لغو نشود و ماشین آالت و
تکنولوژی های مورد نیاز صنعت وارد کشور
نشود ،به دلیل افزایش هزینه های تولید و
استهالک سرمایه ها منابع مالی زیادی از دست
می دهیم  .براساس گزارش های منتشر شده
در بخش نفت استهالک به قدری باالست که
حدود  ۱۵۰میلیارد دالر به علت عدم دسترسی
به تکنولوژی های نو و ماشین آالت به روز زیان
متحمل می شویم.
برای رشد اقتصاد ایران؛ نیازمند
سرمایهگذاریهای عظیم در بخش های مختلف
اقتصادی بخصوص نفت و پتروشیمی هستیم.
یعنی دولت اصالحات ساختاری را باید از این
نقطه کلید بزند واز صنایع مادر شروع کند .اگراین
روند آغاز شود قطعا به سایر صنایع کشور تسری
می یابد که می تواند زمینه را برای تولید بیشتر
وکاهش نرخ تورم فراهم کند.

