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چالش هاي وزير آينده »صمت«؟! تورم و مرگ تدريجي يك رويا

ابهام  در توانايي يك  گزينه جوان  دست نامرئي سياست

بورس و وزير اقتصاد آينده افغانستان و مسير توسعه

معرف��ي آق��اي فاطمي امين 
به عن��وان وزير پيش��نهادي 
»صنعت، مع��دن و تجارت« با 
توجه به سوابق همكاري وي با 
رييس دولت و نيز سابقه كاري 
در همين وزارتخان��ه در دوره 
احمدي نژاد دور از انتظار نبود. 
وزارتخانه اي ك��ه در يكي - دو 
س��ال آخر دولت يازدهم يعني س��ال 90 تاسيس شد اما 
ادامه در صفحه 5 هيچگاه ثبات و استقرار نداشت.  

از روز گذش��ته، روند بررس��ي 
صالحيت وزراي پيش��نهادي 
دول��ت س��يزدهم در مجلس 
آغاز ش��د؛ فرآيندي كه برخي 
تحليلگ��ران ب��ا بررس��ي آن 
تالش مي كنند تا دورنمايي از 
احتماالت اقتصادي كشور در 
افق پيش رو را به دست آورند. 
اما بهترين مسير براي تحليل تركيب اقتصادي كابينه جديد 
ادامه در صفحه 3 كدام است؟  

بايد به تجربه كاري افراد دقت 
كرد و ايش��ان حتي سابقه يك 
روز مديريت در دس��تگاه هاي 
دولتي و اس��تخدامي را ندارد. 
اگر امروز نمايندگان بيش از هر 
زمان ديگ��ري دغدغه دارند به 
اين خاطر است كه مسوول اول 
اجرايي كشور را به عنوان ناجي 
صفحه  8 را بخوانيد خود در مسائل اجرايي و... 

بررس��ي صالحي��ت وزراي 
پيش��نهادي دولت در مجلس 
آغاز ش��ده و كارشناسان آينده 
بازار هاي مختلف كار، سرمايه، 
كاال و پ��ول و ارز را مرتب��ط با 
وضعيت كسري بودجه، آينده 
برج��ام، رفع قيمت گ��ذاري 
دس��توري، نرخ ارز و... ارزيابي 
صفحه 2 را بخوانيد مي كنند و از اين رو...   

با توجه به نرخ دالر و شرايط 
تورمي ك��ه در تمامي كاالها 
مشاهده مي شود، روند كلي 
بازار سرمايه صعودي خواهد 
بود. حض��ور آقاي احس��ان 
خان��دوزي در س��مت وزير 
اقتصاد و اعمال سليقه هايشان 
در مباحث اقتص��ادي روي 
ادامه در صفحه 7 بورس تأثير مي گذارد. 

امريكا نيز در امتداد تالش اتحاد 
جماهير ش��وروي در دهه 80 
ميالدي در افغانستان به عنوان 
كشوري كه فاقد گزاره هاي رشد 
مستمر ) hsjT ( شكست خورد. 
اما ج��داي از دالي��ل بنيادين 
شكست امريكا بايد ديد، دليل 
فروپاشي افغانستان بعد از خروج 
ادامه در صفحه 6 اياالت متحده... 

حسين حقگو پيمان مولوي

سيد كاظم دلخوش محسن شمشيري 

هومن عميدي محمدرضا منجذب

 »فاطمي امين« 
مي تواند از بهارستان راي اعتماد بگيرد؟

دالر به 27400 تومان رسيد

چند  پرسش  كليدي  از  وزير 
پيشنهادي  صمت

صفحه 7     صفحه 3    

 رشد قيمت دالر
اولين چالش تيم اقتصادي دولت 

تعادل| پويا ناظران، اقتصاددان جوان ايراني ساكن امريكا 
در كانال تلگرامي خود 14 اولويت اقتصاد ايران و گزينه هاي 
پيش روي دولت سيزدهم براي حل و فصل اين اولويت ها 
را تشريح كرد. شاه بيت س��خنان ناظران همچون اغلب 
اقتصاددانان ايراني، كسري بودجه، رشد نقدينگي و تورم 
اس��ت. به باور او اگر رشد 39 درصدي نقدينگي در 4 سال 
پيش رو تداوم يابد، در سال 1404 هر دالر امريكا دست كم 
100 هزار تومان خواهد بود. او نسبت به اين مساله هشدار 
مي دهد و توصيه ه��اي مورد نظر خود را ب��ه دولتمردان 
گوشزد مي كند. گزيده اي از تحليل دكتر ناظران را در پي 

مي خوانيد.
 در يك سال منتهي به خرداد پايه پولي 31 درصد رشد كرده 
و نقدينگي 39 درصد! هفته هاست در وين مذاكره اي در 
جريان نيست. در هفته اي كه گذشت دولت همسايه شرقي 
ما سقوط كرد و البته رييس جمهور جديد ما كابينه اش را 
به مجلس معرفي كرد حاال هم در اين فكريم كه بعدش چه 
مي شود؟ اين كابينه از عهده چالش هاي پيش رو برمي آيد 
يا نه؟ براي اينكه بهتر به اين سوال جواب بدهيم مي خواهيم 
ببينيم 14 اولويت اول تيم آقاي رييسي براي همان ماه هاي 

آغازين كار دولت چه هستند؟ 

  دسته چك، دست سازمان برنامه
اولويت اول از سازمان برنامه و بودجه شروع كنيم. دسته چك 
در سازمان برنامه است. هر هزينه اي بايد اول توسط سازمان 
برنامه تخصيص داده بشود و لذا سازمان برنامه نهاد بسيار 
قدرتمندي در حاكميت كشور است. آقاي ميركاظمي به 
عنوان رييس سازمان برنامه بايد سريعا  دست به كار نوشتن 
بودجه سال 1401 بشود. بودجه 1400 بودجه اي با كسري 
زياد بود و قطعا امسال با تورم قابل توجهي خواهد داشت. 
آقاي رييسي قول مهار تورم داده اند و از الزاماتش اين است 
كه آقاي ميركاظمي بودجه 1401 را چنان بنويسند كه اگر 
نگوييم تراز باشد، الاقل كسري خيلي كمي داشته باشد اما 
نوشتن بودجه در چانه زني با وزارتخانه ها شروع مي شود. 
كشور مشكل برق دارد، ظرفيت توليد پايين است، شبكه 
توزيع فرس��وده است و پرتي دارد مشكل آب هم كه داريم 
پس از بودجه وزارت نيرو نمي ش��ود زد. آقاي رييسي قول 
ساخت يك ميليون مسكن را دادند منابع اين يك ميليون 
مسكن قرار است از كجا بيايد؟ چقدرش در بودجه 1401 
منعكس مي شود؟ يكسري چانه زني با آقاي فاطمي امين 

صورت مي گيرد كه وزير صمت هستند.احتماال اولين اولويت 
ايشان واردات كاالهاي اساسي خواهد بود تا مطمئن بشويم 
ذخاير گوشت، جو، ذرت، كنجاله و غيره كشور كافي است. 
خب اينها پول مي خواهد. آقاي رييسي قول دادند كه هزينه 
خوراك مردم با دالر باال و پايي��ن نرود نرخ ارز هم كه رو به 
افزايش است پس آقاي ميركاظمي بايد با آقاي فاطمي امين 
بودجه اي بيش��تري بدهد تا كاالهاي اساسي آنقدر زياد 
وارد بشود كه س��فره مردم نوسانات دالر را احساس نكند. 
بخش قابل توجهي از بودجه كش��ور حقوق معلمان است 

طبعا وزير پيشنهادي آموزش و پرورش مي خواهد مطمئن 
بشوند معيشت معلمان در فشار قرار نمي گيرد و مي توانند 
وظيفه خطيرشان را ايفا كنند با توجه به تورم سال 1400 
اين مستلزم افزايش متناسب حقوق معلمان است كه آقاي 
ميركاظم��ي بايد به مصارف بودجه اضاف��ه كنند، از بقيه 

وزارتخانه ها بگذريم كه داستان همين است.

  بودجه و انتظارات نمايندگان مجلس
 از آن طرف نماينده هاي مجلس هم انواع خاصه خرجي ها 

دارند، بعضي ها مثل قير رايگان رسما رانت هاي چند صد 
ميليون دالري براي كارفرماها است. اگر آقاي ميركاظمي 
بخواهند ساماني به امور بودجه بدهند بايد جلوي فشارهاي 
رانتي مجلس بايستند و چنين ايستادگي مذاكرات پيرامون 
بودجه 1401 را براي ايشان سخت تر مي كند به هر حال 
تصويب بودجه با مجلس اس��ت و دولت موظف به اجراي 

مصوبه مجلس است. 

  5 تا بودجه داريم!
سامان دادن به بودجه كشور تازه پيچيدگي هاي ديگري هم 
دارد. چرا كه در واقع پنج تا بودجه داريم. يك بودجه جاري 
و عمراني داريم كه همان است كه منابع و مصارف دولت در 
آن مي آيد و تا االن داشتيم در مورد آن صحبت مي كرديم. 
يك بودجه بنگاه ها را داريم كه فقط به اندازه يك عدد در 
بودجه رسمي منعكس مي شود و مجلس اصال به جزيياتش 
ورود پيدا نمي كند. بودجه سوم بودجه هدفمندي است كه 
در دل سند بودجه گنجانده مي شود اما براي خودش يك 
بودجه مجزا است با منابع مصارف خودش. بودجه چهارم 
تعهدات مالي كه در سنوات گذشته مجلس براي دولت 
ايجاد كرده و به طور ساالنه ديگر نگاه نمي كند ببيند اين 
تعهدات چقدر است منابع آنها از كجا تامين مي شود پولي 
هست براي اين تعهدات يا نه. طبعا اين بودجه چهارم به 
مرور دچار كس��ري هاي جدي شده و فشارش هم نهايتا 
مي رود در ترازنامه بانك مركزي تا چك هاي بي محل دولت 
را پاس كند و مي ش��ود تورم. بودجه پنجم بودجه يارانه 
پنهان است. ارز 4200 براي كاالهاي اساسي نهاد يارانه اي 
سوخت يارانه اي و غيره هم مصارفي اند كه هيچ وقت در 
يك برنامه رسمي ثبت نشده اند و ساالنه در مجلس مرور 
و تصويب نمي شوند وقتي يك بودجه چند ميليارد دالري 
هيچ وقت نوشته نشده و گزارش عملكردي برايش نوشته 
نشود يعني چي؟ يعني در ديزي باز است يعني سلطان 
كوفت و زهرمار مي آيد جلوي دوربين هاي صدا و س��يما 
رژه مي رود. يعني مسووالن مي توانند بگويند كي بود كي 
بود من نبودم. آن هزينه هاي متعدد وزارتخانه ها كه اول 
برشمرديم و امثال قير رايگان كه صحبت كرديم و گفتيم 
نوشتن يك بودجه تراز و سخت مي كنند تازه صحبت از 
بودجه اول بود. كسري بودجه كشور از محل چهار بودجه 
ديگر، به مراتب بيشتر است. و تا آنها تراز نشوند وضعيت 
ادامه در صفحه 4 تورمي كشور به سامان نمي رسد.  

 پويا ناظران، اقتصاددان، گزينه هاي كاري پيش روي 
دولت سيزدهم در ماه هاي آغازين فعاليت را تشريح كرد

14   اولويت  اقتصادي 
دولت رييسي



گروه بانك و بيمه |
هر چند كه موضوع كرونا و تامين معيشت مردم و جلوگيري از 
رشد افسارگسيخته قيمت ها اولويت اساسي كشور محسوب 
مي شود و براساس آمارها و نظر كارشناسان، مصرف بازار و 
قدرت خريد مردم به ش��دت كاهش يافته و حتي مصرف و 
خريد نان نيز كاهش يافته است، و لذا بايد راهكارهايي را جهت 
ثبات قيمت كاالهاي معيشتي پيگيري كند و بر آن نظارت 
داشته باشد تا عرضه كاال و قيمت آنها به خوبي انجام شود، 
اما در عين حال بسياري از صاحب نظران معتقدند كه ثبات 
اقتصاد كشور به رفع تحريم ها، مذاكرات، رفع محدوديت هايي 
مانند fatf و تحريم هاي بانكي و نفتي نيازمند است و تا زماني 
كه اين موضوعات حل نشود، نمي توان انتظار كاهش كسري 
بودجه و تورم و قيمت كاالها را داشت. به عبارت ديگر، تا روابط 
خارجي و هزينه مبادله تجارت با جهان كاهش نيابد، نمي توان 
انتظار كاهش رشد نقدينگي و كسري بودجه و تورم را داشت 
و اقتصاد به رونق و رش��د نمي رسد. اقتصاد ايران با شروع به 
كار دولت سيزدهم وارد فصل جديدي شده و كارشناسان 
و نمايندگان مجلس انتظار دارند دولت بتواند با برنامه ريزي 
بر حل مشكالتي مانند تورم، تحريم ها، كرونا، بيكاري و ... در 
راستاي تقويت معيش��ت مردم گام بردارد. دولت سيزدهم 
حدود دوهفته است كه كار خود را آغاز كرده و در اين ميان 
برخي معتقدند بايد به سرعت اولويت بندي هاي اقتصادي 
انجام و در دستور كار دولت قرار گيرد و برخي ديگر نيز لزومي 
بر اولويت بندي نمي بينند و مي گويند شرايط كنوني اقتصاد به 
گونه اي است كه بايد چندين شاخص مهم اقتصادي هم راستا 
و موازي با هم حركت كند. مولفه هاي مهم و اساسي از جمله 
مهار تورم، كنترل و جلوگيري از رشد نقدينگي، تقويت ارزش 
پول ملي، اصالح كس��ري بودجه، اصالح نظام بانكي كشور 
و... كه هر كدام زخم كاري خود را بر بدنه نيمه جان اقتصاد 
زده است. به هر حال در فصل جديد اقتصاد ايران قرار داريم 
و دولت جديد با مسائل عديده اي مواجه است كه بايد طي 
برنامه ريزي دقيق و شفاف و البته هدفمند و نتيجه ساز برخي 
مسائل را حتي در كوتاه مدت حل وفصل كند تا بيش از اين 
اقتصاد را دچار آسيب نكند و سپس براي طوالتي مدت نيز 
تدابيري بينديشد تا ثبات به اقتصاد ايران بازگردد. كابينه 
دولت سيزدهم و تيم اقتصادي بايد برنامه جامع و هوشمند 
مبتني بر مطالعه و تصميمات كارشناس��انه، خردمندانه و 
متناسب با محدوديت ها و مقدورات كشور داشته باشد و از 
همه مهم تر اينكه هماهنگي ميان بخش هاي مختلف وجود 
داشته باشد. به طور قطع هيچ دولتي هر چند با افراد كارآمد، 
اما بدون برنامه مناس��ب موفق نبوده كه البته نبايد از نقش 
اساسي افراد و شايس��ته ساالري در جايگاه هاي مهم غافل 
شد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، يكي از داليل 
مهم تورم بسيار باالي ايران، رشد نقدينگي است كه همين 
امر نيز متاثر از تصميم هاي اشتباه دولت ها در استقراض از 
بانك مركزي و حتي مجل��س براي طرح هايي كه تصويب 
مي كند، است. بنابراين الزم است كه استقالل بانك مركزي 
و همچنين هماهنگي مجلس و دولت نيز به درستي مدنظر 
قرار گيرد تا منجر به ايجاد نقدينگي در اقتصاد و به دنبال آن 
تورم و افت ارزش پول ملي نشود. ضمن اينكه اين استقراض 
از بانك مركزي از آنجايي نش��ات مي گيرد كه دولت دچار 
كسري بودجه مي شود و تنها راه حل را فشار به بانك مركزي 
براي چاپ پول و رشد پايه پولي مي داند. از سوي ديگر، براي 
اصالح كسري بودجه نيز پيشنهادات بسياري مطرح است كه 
شايد مهم ترين آن كوچك سازي دولت و كم كردن هزينه هاي 
اضافي اس��ت. در اين باره مهدي پازوكي اقتصاددان به ايِبنا 
گفته بود: »يكي از اولويت هاي دولت جديد بايد بررس��ي و 
بازبيني قانون بودجه ۱۴۰۰ و اصالح مخارج غيرضرور دولت 
از طريق اصالح بودجه باشد. بخشي از مخارج مانند حقوق 
معلم و پرستار و ... را نمي شود كاهش داد، اما به عنوان نمونه 
موسسات پژوهش��ي كه قارچ گونه افزايش پيدا كرده اند را 
مي توان تجميع كرد ي��ا بودجه برخي نهادها را كاهش داد. 
به گفته اين اقتصاددان، دولت س��يزدهم بايد هزينه هاي 
غيرضرور كه مجلس به دولت قبلي تحميل كرده و افزايش 
داده را براساس فرهنگ قناعت اسالمي كاهش دهد تا مانع 
از كسري بودجه شود. در واقع دولت اگر مي خواهد كسري 
بودجه نداشته باشد بايد منابع درآمدي بودجه تحقق پيدا 
كند.« موضوع مهم ديگر در بهبود شرايط اقتصادي كشور، 
رفع تحريم ها، پذيرش FATF و احياي برجام است چرا كه 
هيچ كشوري نمي تواند بدون ارتباط با دنيا و منزوي بودن به 
پيشرفت و توسعه دست يابد. هر چند ايران طي سال هاي 
گذشته به خوبي ياد گرفته تا چطور تحريم هاي بين المللي را 
دور بزند و تا حدودي از تهديدها فرصت بسازد، اما در نهايت 
باز هم يك مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد است چرا كه هزينه ها 
چندين برابر مي شود و از همه مهم تر ارتباطات مالي و بانكي 
نيز برقرار نيس��ت و اين يعني نمي توان ارز حاصل از فروش 
خدمات و كاال را به راحتي وارد كشور كرد. رييس جمهور در 
جلسه علني )شنبه، ۳۰ مردادماه( مجلس كه جهت بررسي 
برنامه هاي كالن دولت و وزراي پيشنهادي برگزار شده تاكيد 
كرد: در هر يك از برنامه ها عدالت و پيشرفت كانون برنامه ريزي 
ما قرار گرفته است و برآيند آنها رونق توليد داخلي و تعالي 
ايران اسالمي خواهد بود. برنامه دولت و وزراي پيشنهادي بر 
پايه محورهاي بنيادين پنج گانه شامل بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي، تعالي فرهنگ اسالمي و ايراني، اقتصاد مقاومتي، 
تأمين و بهبود معيشت جامعه به ويژه اقشار كم درآمد و توسعه 
روابط بين المللي بر اساس منافع ملي و الهام بخشي در جهان 
اسالم است. رييس جمهور در ادامه ضمن تشكر از نمايندگان 
مجلس براي بررسي وضعيت و برنامه هاي وزراي پيشنهادي 
و وقت گذاشتن در كميس��يون ها گفت: همچنين تشكر 
مضاعفي از رييس مجلس و اعضاي كميسيون ها براي حركت 
ابتكاري كه در جهت شناخت برنامه هاي وزراي پيشنهادي 
صورت دادند و ارزشمند بود، دارم. رييس قوه مجريه افزود: 
اكنون هنگامه حركتي جهادي، شجاعانه، حكيمانه و مردمي 
است كه با استفاده از ظرفيت هاي عظيم فكري و نخبگاني 

و مش��اركت عمومي و همراهي و همدلي مجلس انقالبي و 
نمايندگان مردم در چارچوب س��ند تحول دولت مردمي، 
زمينه ساز تحقق ايران قوي باشد. رييس جمهور ادامه داد: 
در هر يك از برنامه ها عدالت و پيشرفت كانون برنامه ريزي ما 
قرار گرفته است و برآيند آنها رونق توليد داخلي و تعالي ايران 
اسالمي خواهد بود. به عالوه زنجيره كامل فرآيند تحولي در 
هر حوزه شامل توصيف و تحليل واقع بينانه از وضع موجود، 
تصويرپردازي از آينده مطلوب، تاكيد بر ارايه راهبردها و 
راهكارها معطوف به علل وقوع چالش ها، برنامه ريزي در 
چارچوب ظرفيت هاي ساختاري، انساني و مالي دولت با 
رويكرد همراهي ديگر قوا و نهادهاي حاكميتي مدنظر قرار 
گرفته است.همچنين كاهش نقش هاي تصدي گرايانه 
و افزايش نقش ميدان س��از و تسهيل گري دولت براي به 
صحنه آمدن و بس��يج ظرفيت گسترده و متنوع مردمي 
به ويژه جوانان و نخبگان كه همواره پيش��گام و پيشتاز 
تحول خواهي هستند، از ديگر نكات برنامه دولت است. 
وي افزود: تمامي برنامه ها به گونه اي تهيه و تنظيم شده 
كه تضمين كننده دو محور اصلي يعني عدالت و پيشرفت 
در كشور باشد. عدالت محوري هم در توزيع منابع و هم در 
توزيع فرصت ها و هم در توانمندسازي و كشف و تقويت 
استعدادها است.عالوه بر اين عدالت محوري در شايسته 
ساالري و شكستن باندهاي بس��ته ثروت و قدرت است. 
رويكرد عدالت محوري در تضمين حقوق همه مردم از زن 
و مرد و كودك و نوجوان، روستايي و شهري مطرح مي شود.

      برنامه ۱۵ گانه دولت 
براي تحول عدالت محور و پيشرفت در كشور

وي يادآور شد: محور دوم در پرتو مشاركت و تالش همه جانبه 
براي مردمي س��ازي اقتصاد و فرهن��گ و صيانت از حقوق 
اساس��ي و عامه است. همچنين در فعال س��ازي با رويكرد 
خانواده ش��كل مي گيرد. براي تحول در دو محور عدالت و 
پيشرفت با مش��اركت همگاني برنامه دولت چرخش هاي 
تحول آفريني را در ۱۵ محور دنبال مي كند. رييسي چرخش 
از بروكراسي كندكننده و فساد خيز به نفع ساز وكارهاي جذب 
مشاركت عمومي را نخستين محور و تغيير رويكرد از اقدامات 
صرفا مقابله اي با فساد به اقدامات پيشگيرانه از فساد را دومين 
محور برشمرد.سومين محور چرخش از رويكرد تفكيكي در 
برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رويكرد 
تلفيق سياست هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. 
تغيير رويكرد از بخش��ي نگري و پايتخت محوري در اتخاذ 
تصميمات و توزيع منابع و امكانات به فعال سازي ظرفيت ها 
در سراسر كش��ور براساس آمايش سرزميني محور چهارم 
است. رييسي، گذار از تصميم گيري هاي سليقه اي و موسمي 
در حلقه هاي بسته كارشناسي و استفاده از فرآينده هاي جلب 
مشاركت حداكثري به ويژه بدنه نخبگاني را رويكرد بعدي در 
برنامه دانست و گفت: ششمين محور تغيير رويكرد مداخله اي 
به حمايتي و هدايتي و نظارتي در بازارهاي سرمايه است. محور 
بعدي ممانعت از تغيير پي درپي مقررات جهت ايجاد ثبات و 
تقويت توليد و تجارت است. هشتمين محور افزايش نقش 
دولت در تنظيم گري و تسهيل گري در فضاي كسب وكارها 
است. تغيير رويكرد اقتصاد سنتي متمركز بر منابع و توجه 
بيش از پيش به اقتصاد دانش بنيان و مبتني بر فناوري هاي نرم 
و نوين ديگر محور برنامه دولت است. همچنين تغيير رويكرد 
از صادرات مبتني بر مواد خ��ام و اوليه به توليد محصوالت 
صنعتي و با تكنولوژي بازار محور دهم دولت اس��ت. تغيير 
رويكرد از اداره كشور براساس درآمدهاي نفتي و روش هاي 
تورم زا در تامين منابع دولت و افزايش بهره وري و خلق ثروت 
ملي رويكرد بعدي دولت خواهد بود. همچنين محور دوازدهم 
تغيير رويكرد از بودجه ريزي سنتي و مبتني بر چانه زني به 
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد عملياتي و هوشمند خواهد 
بود. رييس جمهور محور سيزدهم برنامه خود را توجه بيش 
از پيش به فرصت هاي پيش رو در روستا و بخش كشاورزي 
دانس��ت و اضافه كرد: چهاردهمين محور افزايش ساز و 
كارهاي حمايتي جهت تقويت بنيه اقتصاد بخش هاي 
مياني و گروه هاي محروم به صورت پايدار خواهد بود.وي 
پانزدهمين و محور پاياني برنامه خود را صيانت از محيط 
زيست و كمك به نهادهاي مردمي در اين حوزه برشمرد.

      برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت
رييس جمهور در بخش ديگ��ري از اظهارات خود، ادامه 
داد: اگر بخواهم به شرايط امروز كشور اشاره كنم كه البته 
نمايندگان از وضعيت موج��ود، آمار، اعداد و ارقام مطلع 
هستند بايد به چالش ها و بحران هاي پيش روي دولت 
اشاره كنم. ما يك برنامه آني، فوري و كوتاه مدت با محوريت 
حل مشكالت پيش روي دولت تعريف كرده ايم. همچنين 
برنامه ميان مدت و بلندمدتي در دستوركار داريم كه در 
اختيار نمايندگان و نخبگان قرار خواهد گرفت كه دغدغه 

نخبگان و نمايندگان در آن ديده خواهد شد.

     اولويت اول دولت مهار كرونا  است
رييسي، اولويت اول دولت را مهار كرونا و ارتقاء وضعيت 
بهداشتي كشور خواند و گفت: تسريع در واكسيناسيون 
عمومي، اجراي پروتكل هاي بهداش��تي و ارتقاء سطح 

درمان اولويت  نخستين است كه دولت دنبال مي كند.

      وضعيت اقتصاد نتيجه گره زدن اقتصاد
 به خواست ديگران است

وي اولويت بعدي دولت را مساله اقتصاد، بهبود شاخص هاي 
كالن و تقويت معيش��ت مردم و همچنين رفع مشكالت 
معيش��تي در فضاي كس��ب و كار برش��مرد و عنوان كرد: 
وضعيت فعلي نتيجه گره زدن اقتصاد به خواست ديگران 
و شرطي كردن اقتصاد كشور است كه شما نمايندگان به 
خوبي از اين وضعيت مطلع هستيد. رييسي با اشاره به آمار 
تورم باالي ۴۴ درصد اعالمي از سوي مركز آمار و تورم بيش 

از ۵۵ درصد اعالمي از سوي بانك مركزي، عنوان كرد: افت 
ش��ديد ارزش پول ملي، كسري قابل توجه بودجه، كاهش 
قدرت خريد مردم و خانوارها و س��ختي معيشت مردم در 
كنار حجم باالي بدهي دولت مواردي است كه دولت با آن 
مواجه است.حل اين مسائل به حول و قوه الهي امكان پذير 
است. اوال نياز به برنامه و دوم نيازمند نيروي كارآمدي است 
كه در جاي جاي كشور بتواند تحول آفرين باشد. شرط سوم 
پيگيري و نظارت مداوم برنامه ها براي تحقق تحول برنامه ها 
در كشور است، اگر اين سه شرط در كنار هم قرار گيرد حتما 
دولت در كنار مجلس بر مشكالت فائق خواهد آمد. رييسي 
گفت: توجه به تخصص، داشتن دانش، تعهد كاري، روحيه 
انقالبي، فسادستيزي و مردمي بودن از جمله شاخص هاي 
انتخاب وزراي پيشنهادي است؛ در واقع تالش شده تركيبي 
از جوانگرايي و تجربه كنار همديگر باشند تا با مجموعه اي 
از تعهد و تجربه كاري امور را پيش ببرند و كارآمدي محقق 
شود.اسامي افراد پيشنهاد شده براي وزارت، به ۹ كارگروه 
ارسال شد تا شرايط آنها بررسي و ارزيابي شود؛ در اين ميان 
از مراجع ذيصالح بيرون و درون دولت و دس��تگاه قضايي 
استعالم هاي الزم در خصوص سوابق اجرايي و ... مرتبط با 
افراد صورت گرفت كه بر اساس آن براي هر وزارتخانه چند 
نفر مشخص شدند و كارگروه ها به بررسي برنامه هاي افراد 
و انج��ام مصاحبه با تك تك آنها اق��دام كردند. ۵ نفر در هر 
كارگروه مورد ارزيابي قرار گرفتند كه مصاحبه كنندگان آن 
هيچ كدام از نظر يكديگر اطالعي نداشتند و نهايتا شخصا 
تالش كردند با بررسي دقيق كار را به نتيجه برسانيم؛ سراغ 
خيلي از نيروها رفتيم كه ش��ما نيز آنها را مي شناسيد اما 
طبيعتا ممكن است هر دعوتي با مشكالتي براي افراد مواجه 
شود. حتي برخي افراد مانند نيكزاد و اميرآبادي ترجيح شان 
مجلس بود. رييس��ي گفت: در رابطه با مسائلي كه برخي 
سايت ها نوشته اند بايد مطلقا بگويم رابطه سببي، نسبي، 
خانوادگي و فش��ار از ناحيه حزب و جرياني در انتخاب وزرا 
نقش نداشته است؛ همگي بنده را مي شناسيد كه روحيه ام 
اينطور نيست كه تحت فشار فردي را انتخاب كنم اما پيشنهاد 
از سوي افراد صورت گرفته است.ممكن است در نگاه اول به 
تركيب وزراي پيشنهادي بگوييد هر كدام از يك جا هستند؛ 
بايد تأكيد كنم دولت تشكل و حزب نيست كه يكسان باشد 
بلكه تالش كرديم افراد شايس��ته را معرفي كنيم. رييسي 
در دفاع حسين باغگلي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش 
گفت: در حوزه آموزش و پرورش براي دولت سيزدهم موضوع 
فرهنگ، آينده سازان، معلمان، فرهنگيان، توانمندسازي 
معلمان به لحاظ علمي و معيشتي، طرح رتبه بندي معلمان، 
اجراي سند تحول آموزش و پرورش و برگزاري شوراي عالي 
آموزش و پرورش مورد تأكيد بوده و با جديت در تمامي ابعاد 
دنبال مي شود. رييس قوه مجريه در ادامه با اشاره به سوابق و 
تجربه هاي عيسي زارع پور وزير پيشنهادي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات گفت: در انتخاب وزير ارتباطات نيز به 
موضوع علم، دانش، تخصص و تجربه افراد توجه ويژه اي شده 
است، آقاي زارع پور از سال ۱۳۸۰ تجربه داشته و همچنين 
در دستگاه قوه قضاييه نيز عملكرد خوبي داشته است. برنامه 
ما براي وزارت ارتباطات شفاف سازي و فعال كردن اقتصاد 
ديجيتال بوده كه با شناختي كه از ايشان دارم مي توانند در 
اين مس��ير موفق و كارآمد باشند. رييسي در دفاع از سيد 
اسماعيل خطيب وزير پيشنهادي اطالعات افزود: ايشان 
هم دانش اطالعاتي و امنيتي داشته و هم چندين سال 
تجربه خدمت در وزارت اطالعات را دارد. افراد انقالبي و 
حزب اللهي بسياري در مجموعه وزارت اطالعات وجود 
دارند لذا در رابطه با جريان مديريتي اين وزارتخانه هم 
با توجه به رويكرد تحولي آقاي خطيب مديراني از بدنه 
انقالبي در وزارتخانه براي پيشگيري از فساد، جلوگيري از 
نفوذ، صيانت از نظام، دولت و مردم استفاده خواهند كرد.
رييس دولت س��يزدهم در رابطه با احسان خاندوزي وزير 
پيش��نهادي اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي انتخاب 
وزير اقتصاد، دانش و تخصص م��ورد تأكيد بوده لذا آقاي 
خاندوزي ضمن داشتن اطالعات اقتصادي با وزارت اقتصاد 
نيز آش��نايي دارند هر چند بهترين نوع شناخت و معرفت 
از يك دس��تگاه بودن در آن مجموعه است اما اين موضوع 
كافي نيست، ش��ناخت دقيق از يك مجموعه براي اينكه 
فردي در آن دستگاه احراز مسووليت كند، اهميت بسياري 
دارد. آقاي خاندوزي را با توجه به شناختي كه از مجموعه 

وزارت اقتص��اد دارد انتخاب كرديم لذا ما براي آنجا برنامه 
داريم. چهره جواني براي مديريت اين مجموعه نياز داريم 
كه بتواند نظام مالياتي را عادالنه و نظام تأمين مالي دولت 
را اصالح و فعال كند. همچنين در فضاي كسب و كار مردم 
تحول ايجاد كرده و به��ره وري را افزايش دهد و مديريت 
دارايي ها به ش��ركت هاي دولتي را سامان دهد، همچنين 
موضوع شفافيت و تعارض منافع و وضعيت خزانه داري كل 
را پيگيري كند. رييسي اضافه كرد: ما چهره جوان فسادستيز 
مي خواهيم ك��ه در زمينه گمرك، مالي��ات و موضوعات 
مختلف وزارت اقتصاد بتواند اصالحات ايجاد كند. مصمم 
بودن براي اصالح امور را در چهره و سوابق آقاي خاندوزي 
مشاهده كرديم و بي ترديد اين مهم با همكاري تيم اقتصادي 
دولت كه مردم و مسووالن نگران آن بودند، محقق خواهد 
شد. براي هماهنگي بيش��تر در تيم اقتصادي دولت آقاي 
مخبر معاون اول را مسوول اين هماهنگي كرديم. رييسي 
گفت: فرد پيش��نهادي حوزه وزارت خارجه داراي تجربه 
است، تمام مراحل وزارت خارجه را هم گذرانده و فردي است 
خوشنام. در موضوع وزارت خارجه مساله سياست خارجه 
متوازن، توسعه روابط همسايگي، اولويت دادن با اقتصاد و 
تعامل خارجي به ويژه با همسايگان، فعال كردن ديپلماسي 
اقتص��ادي در برنامه وزارت خارجه اس��ت. وي را به عنوان 
كسي كه بتواند سكاندار اين بخش باشد، پيشنهاد كرده ايم. 
وي ادامه داد: در وزارت بهداشت دكتر عين اللهي را معرفي 
كرديم، استاد تمام دانشگاه هستند و در حوزه بهداشت و 
درمان از چهره هاي انقالبي هستند و به عنوان يك چهره 
انقالبي كه همواره پايبند انقالب و نظام بوده است، مطرح 
شده است و همواره در حوزه كاري خود احساس مسووليت 
داشته است. دكتر عين اللهي مرد ميدان است. در موضوع 
مبارزه با كرونا كه مساله اصلي ما است، عين اللهي چهره اي 
است كه مي تواند بس��ياري از نيروها را به همكاري دعوت 
كند و اين موض��وع را با موفقيت دنب��ال مي كند. اگر اين 
موضوع ادامه دار باشد، نيازمند يك مديريت قوي و كارآمد 
اس��ت و عين اللهي در اين رابطه مي تواند موفق باشد. وي 
نگاه به محرومان را همواره در كارنامه خود داش��ته است. 
رييسي در ادامه با اشاره به وزير پيشنهادي كار مطرح كرد: 
عبدالملكي؛ جوان، پاكدس��ت و فسادستيز است و داراي 
تجربه موفق در بخش اش��تغال كميته امداد بوده اس��ت. 
براي اين وزارتخانه هم دانش مهم است و هم تجربه. دانش 
عبدالملكي دكتراي اقتصاد است و از فرهيختگان دانشگاه 
هستند و همچنين در معاونت بخش اشتغال كميته امداد 
امام خميني )ره( فعال بوده است. تعاون بخش مهمي دارد 
و موضوع آن رفاه اجتماعي است، عبدالملكي سوابقي دارند 
و در صندوق هاي مختلف و در معاونت اشتغال موفقيت هاي 
بسياري داشته اند.  رييس جمهور كشورمان با اشاره به وزارت 
جهاد كشاورزي ادامه داد: در اين وزارتخانه مساله دانش، 
تخصص و شناخت به مسائل كشاورزي و مسائل مهمي كه 
در حوزه كش��اورزي وجود دارد، بسيار مهم است. ساداتي 
نژاد نس��بت به حوزه كشاورزي كامال تس��لط دارد و جزو 
پيشنهادات اكثر گروه هايي است كه پيشنهاد دهنده وزرا 
بودند. س��اداتي نژاد با يك رويكرد جهادي و با برخورداري 
از دانش و تخصص هايي كه دارد مساله جهاد كشاورزي را 
مي تواند دنبال كند. رييسي با اشاره به گزينه پيشنهادي 
وزارت دادگستري مطرح كرد: دكتر رحيمي آشنا به مسائل 
قضايي و حقوقي و هم آش��نا به مسائل مجلس است و هم 
آشنا به ديوان محاسبات است. كسي كه مي خواهد دروزارت 
دادگستري حضور داشته باشد، بايد دولت، مجلس شوراي 
اس��المي و هم دس��تگاه هاي قضايي را خوب بشناس��د. 
 دكتر رحيمي را از تجرب��ه و هم دانش برخوردارمي دانيم. 
وي با اشاره به گزينه پيشنهادي وزارت دفاع و پيشتيباني 
نيروهاي مسلح بيان كرد: امير آشتياني نيروي مجرب با علم 
و آگاهي نسبت به مسائل نيروهاي مسلح در حوزه وزارت 
دفاع است و چهره اي خوشنام در مجموعه نيروهاي مسلح 
و مجموعه ارتش جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي است. رييسي در ادامه با اشاره به برنامه هاي رستم 
قاسمي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، گفت: وي مدت ها 
در قرارگاه خاتم االنبياء)ص( به عنوان بزرگ ترين پيمانكار 
دولتي فعاليت مي كرد البته افرادي در اين حوزه پيشنهاد 
شدند كه بنده با مشورتي كه با مجلس داشتم به دليل اينكه 
معتقد هستم پيشرفت در گرو همكاري و همفكري دو قوه 

اس��ت، ايش��ان را در اين حوزه مفيد ديدم. رييس جمهور 
در ادامه با اش��اره به برنامه دولت براي س��اخت هرس��اله 
يك ميليون مس��كن و ۴ ميليون مس��كن تا پايان ۴ سال 
رياست جمهوري، عنوان كرد: آقاي قاسمي براي اين موضوع 
برنامه دارد و گام هاي منضبطي در اين خصوص برمي دارد. 
وي در ادامه با اشاره به معرفي فاطمي امين به عنوان گزينه 
پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: 
اين وزارتخانه نقش مهمي در اهداف اقتصادي دولت دارد و 
وزير آن بايد جامعه نگر، متخصص و با روحيه انقالبي باشد 
كه وي سابقه حضور در بخش اقتصادي آستان قدس را دارد 
و در آن زمان يكي از مهم ترين كارهاي وي شفاف س��ازي 
عملكرد شركت هاي اقتصادي بود كه بسيار مهم است، از 
اين رو بنابر بررسي هاي صورت گرفته از سوي متخصصين 
و اهالي علم و دانش، وي مي تواند اين وزارتخانه را اداره كند. 
رييسي در ادامه با اشاره به انتخاب زلفي گل به عنوان وزير 
پيشنهادي علوم ابراز داشت: وي معلم و استاد دانشگاه بوده 
و ۷ سال مديريت دانشگاهي بزرگ و مسووليت بسيج استان 
را برعهده داشته كه داراي روحيه انقالبي و تحول گرا است و 
مي تواند در مديريت خود موفق باشد، وي همچنين مديريت 
دانشگاه بوعلي همدان را برعهده داشته است. وي در ادامه 
با اشاره به معرفي اسماعيلي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي بيان داش��ت: اولويت موضوعي دولت سيزدهم، 
فرهنگ است و در دولت سيزدهم فرهنگ را به عنوان يك 
موضوع پيشران مي دانيم كه وي در اين خصوص دانش و 
تجربه دارد. رييس دولت سيزدهم ادامه داد: از آنجايي كه 
روي مساله فرهنگ حسا سيت داشتم با آقاي صفارهرندي 
تماس گرفته و در خصوص گزينه هاي پيشنهادي صحبت 
كردم كه وي آقاي اسماعيلي را به عنوان نيرويي شايسته 
معرفي كرد ضمن اينك��ه اهالي فرهنگ و هنر بايد بدانند 
آزادي را خ��دا داده و ما تضمين كننده آزادي هس��تيم تا 
ظرفيت هاي اصحاب فرهنگ و هنر در سايه آن شكوفا شود. 
رييسي همچنين با اشاره به پيشنهاد احمد وحيدي به 
عنوان گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت كشور، گفت: 
وي تاكنون سابقه مديريت وزارتخانه را داشته و هم اكنون 
در دانشگاه مش��غول به كار است ضمن اينكه چهره اي 
راهبردي دارد و مي تواند نخ تسبيح وزارتخانه هاي كشور 
باشد و اهداف اين وزارتخانه را محقق كند. رييس جمهور 
در ادامه ضرغامي را به عنوان چهره اي شناخته شده براي 
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان كرد و افزود: 
اقتصاد گردش��گري براي دولت سيزدهم حائز اهميت 
است و در كش��ور ظرفيت هاي زيادي براي شكوفايي 
آن داريم لذا در جلساتي كه با وي داشته ام از مهم ترين 
برنامه هاي وي معرفي فرهنگ ايراني و اسالمي و توسعه 
گردشگري بوده است كه بايد در اين حوزه كار تحولي 
انجام ش��ود تا بتوانيم به اقتصاد گردش��گري به عنوان 
راهبردي براي دستيابي به اقتصاد بدون نفت بنگريم كه 
با توانمندي هاي وي اين امر در حوزه گردشگري داخلي 

و خارجي امكان پذير خواهد بود.
رييس قوه مجريه در ادامه با اشاره به معرفي اوجي به عنوان 
وزير پيش��نهادي نفت، بيان داش��ت: وي چهره اي نامدار 
و خوش نام براي وزارت نفت اس��ت كه تحصيالت عاليه و 
پست هاي مختلفي در اين زمينه داشته و در آن موفق بوده 
است لذا وي مي تواند اين وزارتخانه را متحول كند ضمن 
اينكه در خصوص فروش نفت بايد به نمايندگان مجلس 
بگويم اين امكان و زمينه هاي آن بسيار وجود دارد و نبايد 
در اين خصوص نگران بود. رييس دولت سيزدهم درباره وزير 
پيشنهادي نيرو عنوان كرد: متأسفانه ما در حوزه آب و برق 
عقب ماندگي هاي بسياري داريم، اين عقب ماندگي ها بايد 
با توليد باال و توجه به برنامه ششم توسعه جبران شود. اگر 
به برنامه ششم توسعه توجه مي شد، امروز شاهد اين حجم 
از قطعي آب و برق نبوديم. وزير پيشنهادي نيرو شناخت 
خوبي از وزارتخانه دارد و نسبت به اين حوزه، ساخت نيروگاه 
و سدسازي  با تعداد باال در كارنامه خود داشته است لذا اين 
حوزه را به خوبي مي شناسد. دو موضوعي كه در اين حوزه 
براي ما بسيار اهميت دارد ايجاد نيروگاه ها براي توليد برق و 
موضوع مديريت آب است. رييس دولت سيزدهم تأكيد كرد: 
آقاي حميد سجادي گزينه پيشنهادي وزارت ورزش هم از 
مدال آوران كشور بوده و هم سلسله مراتب تحصيلي خود 
را در دانشگاه هايي گذرانده كه در باالترين سطح قرار دارند.
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رييس جمهور برنامه ۱۵ گانه دولت براي تحول و عدالت محوري را در دفاع از وزراي پيشنهادي به مجلس ارايه كرد 

فصل جديد اقتصاد ايران با كابينه پيشنهادي دولت چگونه رقم مي خورد؟

رييسي: كرونا و اقتصاد دو اولويت اساسي دولت است

دست نامرئي سياست
وزراي  بررس��ي صالحي��ت 
پيش��نهادي دول��ت در مجلس 
آغاز ش��ده و كارشناس��ان آينده 
بازار هاي مختلف كار، س��رمايه، 
كاال و پول و ارز را مرتبط با وضعيت 
كسري بودجه، آينده برجام، رفع 
قيمت گذاري دستوري، نرخ ارز 
و... ارزيابي مي كنن��د و از اين رو، 
عالوه بر برنامه هاي وزرا، خط مشي كلي دولت و نظام در جهت 
بهبود روابط خارجي با كش��ورهاي جهان و همس��ايه ها و روند 
مذاكرات برجام را مورد توجه قرار داده اند.  كارشناس��ان در عين 
حال كه انتظاراتي را از وزراي اقتصادي و زيربنايي دولت در جهت 
رفع مشكالت اقتصادي، معيشت مردم، درآمد و تجارت كشور 
مطرح مي كنند، در عين حال معتقدند كه تحقق برنامه هاي اعالم 
شده از سوي وزراي پيشنهادي نيز به شروط مختلفي نياز دارد و 
از جمله پيگيري رفع تحريم ها، محدوديت هاي FATF و بهبود 
روابط تجاري با كشورهاي همسايه و جهان، رشد درآمد نفت و 
آزادسازي منابع بلوكه شده ارزي ايران در خارج كشور را مطرح 
مي كنند و برخي صاحب نظران نيز توسعه سياسي و فرهنگي را 
براي رشد شايسته ساالري و سرمايه هاي انساني و احساس تعلق 
مردم الزم مي دانند تا منابع انس��اني و فيزيكي كشور در جهت 
توسعه همه جانبه كشور هماهنگ شود. وزير پيشنهادي اقتصاد 
آقاي خاندوزي كه براي تكيه بر صندلي وزارت امور اقتصاد و دارايي 
از سوي رييس جمهور پيشنهاد شده، سياست هاي مختلفي را 
براي بازار سرمايه و ارز و پول ارايه كرده است كه به باور تحليلگران 
محقق شدن سياست هاي مذكور نياز به همكاري و هماهنگي 
ساير نهادهاي دولتي و حاكميتي دارد. احسان خاندوزي سياست 
افزايش نقش بازار سرمايه در تأمين مالي توليد با توسعه بازار بدهي، 
متنوع سازي ابزارها و محصوالت مالي، حذف تنظيم گري هاي 
غيرضروري و مضر، تسهيل ورود شركت ها به بازار سهام، كاهش 
هزينه انتش��ار اوراق با تسهيل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و 
تسهيل مجوزدهي در ارايه خدمات مرتبط با بازار سرمايه مانند 
س��بدگرداني، بازارگرداني و كارگزاري و اصالح نظام حكمراني 
شركتي به منظور مديريت تعارض منافع ميان سهامداران عمده 
و خرد و ارايه مش��وق براي سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم در 
بازار س��رمايه را به عنوان برنامه هاي خود ارايه كرده است. وزير 
پيش��نهادي در برنامه هاي خود اعالم كرده است كه قصد دارد 
نقش بازار س��رمايه را در تامين مالي توليد افزايش دهد، تحقق 
اين برنامه نيازمند مهيا شدن زيرساخت هاي ابتدايي از جمله برق 
است. با توجه به اينكه درحال حاضر با كمبود برق مواجه هستيم 
توسعه بسياري از صنايع كه منجر به افزايش نقش بازار سرمايه در 
تامين مالي توليد مي شود منتفي است. چراكه قيمت گذاري برق 
توس��ط وزارت نيرو و ساير مجموعه ها در دولت دستوري بوده و 
پايين تر از بهاي تمام شده قيمت گذاري مي شود. همين موضوع 
باعث ورشكستگي و تعطيلي بس��ياري از نيروگاه ها شده است. 
همچنين بايد مردم در بازار چه مستقيم و چه غيرمستقيم نقش 
بيشتري داشته باشند و اين موضوع منوط به كاهش دخالت دولت 
در اقتصاد است. قيمت گذاري دستوري بايد كنار گذاشته شود و 
متناسب با نياز مصرفي جامعه در هر زمينه اي برنامه ريزي شود 
تا كمبود عامل رشد قيمت ها نباشد و نياز به دخالت دولت كمتر 
شود و قيمت محصوالت بورس و سهام نيز منطقي باشد.  همچنين 
دولت بايد تضاد منافع س��هامدار اصلي و خرد را در ش��ركت ها 
كاهش دهد دراكثر ش��ركت ها دولت يا شبه دولتي ها سهامدار 
عمده هستند و اين موضوع مي تواند مشكل ساز شود.  عمق بازار 
سرمايه نيز از طريق كاهش دامنه نوسان افزايش يابد يا اينكه هسته 
معامالت سالم داشته باشيم. اين مسائل در كوتاه مدت به بازار كمك 
مي كند و در بلندمدت توجيه بخش هاي ديگر دولت درمورد اين 
مساله است كه بسياري از سياست ها به توليد و بازار سرمايه ضربه 
وارد مي كند. آزادسازي در اقتصاد نيز مشكالت بازارهاي مختلف 
پول و ارز، سرمايه را كاهش مي دهد و به بازار كاال و معيشت مردم 
نيز كمك مي كند. بايد اجازه داده شود كه مردم به راحتي كاالهايي 
ك��ه مي خواهند را توليد كنند و اجازه داده ش��ود توليدكننده و 
مصرف كننده با قيمتي كه به توافق ميرسند يك كاال را مبادله 
كنند. دولت با اين عنوان ك��ه براي حمايت از مصرف كنندگان 
قيمت تعيين مي كند زنجيره را خراب مي كند و باعث مي شود هم 
توليد كننده و هم مصرف كننده متضرر شوند و واسطه ها نفع اصلي 
را مي برند. بايد اجازه دهند قيمت از طريق مكانيزم بازار تعيين شود. 
بنابراين وزير اقتصاد در هيات دولت بايد جلوي تصميمي كه به 
ضرر توليدكننده و نفع واسطه گر است، بايستد. وزير پيشنهادي 
اعالم كرده اند كه قصد اصالح نظام مالياتي را دارند، اگر اين موضوع 
به درستي اجرا شود، مانند كشورهاي پيشرفته تر بسياري از افراد 
به جاي اجرا كردن يك بيزينس از طريق خودشان يك شركت 
تاسيس و در قالب ش��ركت كار مي كنند و شركت مي تواند وارد 
بازار ش��ود كه به شفافيت و بزرگ تر ش��دن بازار كمك مي كند. 
 FTAF همچنين از وزير اقتصاد انتظار مي رود كه براي تصويب
تالش كند و به عنوان يك مانع بزرگ در محدوديت هاي بانكي و 
انتقال پول، بررسي شده و برطرف شود و توليد و شركت ها و بانك ها 
و بازار ارز بتوانند عملكرد بهتري داشته باشند.  نامشخص بودن 
عملكرد كابينه اقتصادي دولت جديد و پيش بيني هاي نادرست 
درمورد نرخ دالر موجب شد درحالي كه پيش بيني مي شد روند 
قيمت دالر كاهشي باش��د، افزايشي شد و دالر از 2۷ هزار تومان 
گذش��ت و دليل آن مشخص نبودن سياست دولت در اقتصاد و 
مذاكرات برجام و... است، سياست هاي پولي و مبهم بودن و ادامه 
روند استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه براي نقدينگي دولت 
و كس��ري بودجه باعث مي شود آينده بازار و اقتصاد كمي مبهم 
باش��د. دولت جديد اعالم كرده كه مخالف نرخ گذاري دستوري 
بوده و معتقد است مكانيزم بازار بايد رعايت شود، نرخ سود بانكي 
بايد پايين باشد تا توليدكننده پول خود را درگير توليد كند. بايد 
به فضاي صادراتي كمك كنيم، تسهيالت دهيم و مشوق هاي 
صادراتي را زياد كنيم. اگر اين سياس��ت ها اعمال شود مي توان 
اميد به بهبود بازارها داش��ت اما سوال اين است كه هماهنگي و 
ايجاد تعادل در اين بازارها برا بهبود نرخ ها و قيمت ها چگونه بايد 
انجام شود تا باعث رشد قيمت ها و نرخ ارز و سود بانكي نشود.  بايد 
ديد كه در تامين كسري بودجه، آينده برجام و نرخ ارز چه خواهد 
شد و دولت چگونه مي تواند هزينه هاي مبادله را كاهش دهد زيرا 
با كاهش هزينه هاي مبادله تحريم و fatf و ساير محدوديت هاي 
خروج امريكا از برجام، مي توان فشار در بازار ارز را كاهش دهد و 
كسري بودجه دولت را كمتر كرد و در نتيجه هزينه هاي توليد را 
كاه��ش داده و قيمت كاالها را حداقل با يك روند با ثبات مواجه 
كرد. در اين مس��ير، دولت و نظام مي توان��د ياري دهنده وزراي 
اقتصادي و زير بنايي باش��د و از طريق فضاي سياسي و پيگيري 
برجام، هزينه هاي مبادله را در بازارهاي مختلف ارز و پول و سرمايه 
كاهش دهد و قيمت كاالها و معيشت مردم را بهتر كند. همان طور 
كه در ادبيات اقتصادي از دست نامرئي در بازارها جهت تخصيص 
منابع و بهينه سازي و رشد بهره وري و كارايي ومكانيزم عرضه و 
تقاضا براي تعيين قيمت سخن مي گويند، بايد در نظر داشت كه 
در ايجاد تحول ساختاري اقتصاد، بايد از دست نامرئي سياست در 
حمايت از وزراي اقتصادي و مردان اقتصادي دولت بهره گرفت تا 
هزينه هاي مبادله در فضاي سياست خارجي و بازارهاي مختلف 
كاهش يابد و در نتيجه قيمت ارز، قيمت سهام، نرخ سود بانكي، 
عرضه و تقاضاي پول و ارز، هزينه هاي توليد و.... كاهش يابد و توليد 

و معيشت مردم با هزينه هاي كمتر مواجه شود.

محسن شمشيري 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه 30 مرداد 1400، ن��رخ ارز و طال در بازار با 
افزايش همراه ش��د و دالر ۲۷ هزار و 400 تومان و هر 
يورو 31 هزار و ۹00 تومان به فروش رسيد.  لير تركيه 

3410 و اونس جهاني طال 1۷81 دالر معامله شد. 
كارشناس��ان مي گويند تحت تاثير عوامل مختلف از 
جمله تحوالت افغانستان و به قدرت رسيدن طالبان، 
بسته شدن بازار صرافي ارز هرات كه يكي از چهار مركز 
تعيين نرخ ريال ايران است و در كنار سليمانيه، دبي 
و اس��تانبول، در تعيين نرخ ارزها در مقابل ريال ايران 
نقش بازي مي كند، در نتيجه عرضه ارز كاهش يافته 
و اثرات رواني بر بازار ارز گذاش��ته و موجب رشد نرخ 

دالر شده است. 
از س��وي ديگر، اظهارات رابرت مالي نماينده امريكا 
در مذاكرات هسته اي و همچنين اظهارات چند مقام 
اتحاديه اروپا، در مورد ضرورت بازگشت ايران به ميز 
مذاكره و روند غني سازي ايران و لزوم از دست ندادن 
فرصت هاي مذاكره و اجراي تعهدات دو طرف، موجب 
شده كه بازار نسبت به آن واكنش نشان داده و نرخ ارز 
را افزايش دهد. زيرا هنوز مش��خص نيست كه دولت 
جديد چه زمان مذاكرات را آغ��از و ادامه خواهد داد. 
همچنين تشكيل كابينه دولت جديد و اظهارنظرات 
مس��ووالن اقتصادي و وزراي پيش��نهادي در دولت 
آينده، موضوع واكس��ن كرونا و آمار بيماران مبتال و 
تعداد افراد فوت شده در هفته هاي قبل، همگي مواردي 
است كه بر اقتصاد ايران سايه افكنده و موجبات رشد 
نرخ ارز را فراهم كرده است و صاحب نظران مي گويند 
كه بايد آينده مذاكرات، رف��ع تحريم ها، فروش نفت 
و كاهش محدوديت هاي بانكي و تجاري مش��خص 
شود تا كس��ري بودجه كاهش يافته و پول هاي ايران 
در بانك هاي خارجي آزاد شود و درآمد تجاري و ارزي 

ايران را افزايش دهد. 
روز ش��نبه، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از ورود 
سكه به كانال 1۲ ميليون تومان و گرانتر شدن قيمت 

دالر در 30 مرداد 1400 خبر داد.
محمد كشتي آراي با اشاره به اينكه هر اونس جهاني 
طال با قيمت 1۷84 دالر عرضه ش��ده اس��ت، افزود: 
قيمت سكه طرح جديد 1۲ ميليون و 1۵0 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 400 هزار تومان، 
نيم س��كه ۶ ميليون و 100 هزار تومان، ربع س��كه 3 
ميليون و ۹00 هزار تومان و س��كه گرمي ۲ ميليون 
و 3۵0 ه��زار تومان بفروش مي رس��د.هر گرم طالي 
18عيار 1 ميليون و 1۶0 هزار تومان و هر مثقال طال ۵ 

ميليون و ۲۵ هزار تومان فروخته مي شود.

    افزايش قيمت ارز 
دليل اصلي سير صعودي بهاي سكه 

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: قيمت 
سكه و طال براس��اس نرخ ارز و اونس جهاني تعيين 
مي ش��ود كه با توجه به رش��د قيمت ارز در روزهاي 
گذشته، شاهد سير صعودي بهاي سكه و طال بوديم.  
با توجه به اينكه همه اصناف به دليل محدوديت هاي 
كرونايي تعطيل است، با وجود تعطيلي بازار، قيمت ها 
در جريان است و نرخ طال و سكه به دليل اعالم انس 
جهاني تعيين و اطالع رس��اني مي شود.  نائب رييس 
اتحادي��ه طال و جواه��ر تهران درباره رش��د قيمت 
س��كه در روزهاي اخير و ورود قيمت سكه به كانال 
1۲ ميليون تومان اظهار داش��ت: قيمت سكه و طال 
براساس نرخ ارز و اونس جهاني تعيين مي شود و چون 
اين دو در روزهاي اخير رشد قيمت داشتند، بنابراين 
شاهد افزايش بهاي سكه و طال بوديم. از آنجايي كه 

در تابستان تقاضا براي خريد دالر افزايش مي يابد، در 
نتيجه رشد قيمت ارز را در بازار داريم.

رييس اتحاديه طالوجواهر نيز گفت: نوس��اناتي كه 
هفته پيش در بازار ش��اهد بوديم متاثر از ارز است كه 
براساس آخرين داد و ستدها، دالر با نرخ ۲۶ هزار و ۹00 
تومان ثبت شد كه البته حوادث افغانستان نيز بدون 
تاثير نيست. نرخ دالر در هفته گذشته با روند افزايشي 
همراه بود و برهمين اساس منجر به نوسانات بازار طال 
و سكه نيز شد. دالر در حالي دوهفته گذشته بر مدار 
۲4 هزار تومان قرار داشت اما در حال حاضر در آستانه 
ورود به كانال ۲۷هزار توماني است.برهمين اساس نرخ 
طال و سكه نيز دچار افزايش قيمت شد و به گفته رييس 
اتحاديه طال و جواهر در حال حاضر با حباب ۷00هزار 

توماني سكه روبرو هستيم. 
افغانستان با خروج اشرف غني، رييس جمهوري اين 
كشور تسليم طالبان شد و پايتخت اين كشور تحت 
س��لطه نيروهاي اين گروه است. برهمين اساس اين 
موضوع به سرعت قيمت معامالت پشت خطي دالر را 
در بازار ايران باال برد و در آستانه ۲۷ هزار تومان قرار داد. 
برخي معتقدند حوادث اخير افغانستان در نوسانات بازار 
ارز و به دنبال آن طال و س��كه بي تاثير نيست و ممكن 
اس��ت بعد از تعطيالت پيش رو شاهد افزايش قيمت 

بيشتر قيمت ها در بازار باشيم.
اما از سوي ديگر، مخالفت با سركوب كردن قيمت دالر 
و اتخاذ سياست ارزي قابل پيش بيني دو سيگنال مهم 
وزير پيشنهادي اقتصاد براي بازارها است كه انتظارات 
از بهبود بازار را تقويت مي كند. احسان خاندوزي معتقد 
است: نبايد نرخ ارز را س��ركوب كرد يا آن را به ارقامي 

غيرواقعي عقب راند.
در همي��ن باره رييس اتحاديه ط��ال و جواهر با بيان 
اينكه در حال حاضر شاهد حباب ۷00هزار توماني 
سكه هستيم، اظهار كرد: با وضعيت موجود اقتصادي 
كش��ور و قيمت بازار ارز، طبيعتا در 10 روز گذشته 
نوسانات بس��ياري در بازار طال و سكه شاهد بوديم 
كه دليل عمده آن نرخ دالر اس��ت. پيش از اين نرخ 
دالر در محدوده ۲4 هزارتوماني قرار داشت اما طبق 
آخرين قيمت ها در روز گذش��ته )يكش��نبه( قيمت 
دالر به ۲۶ هزار و ۹00 تومان رس��يده اس��ت. آيت 
محمدولي تصريح ك��رد: طبيعتا تا زمان��ي كه بازار 
نرخ ارز به ثبات و آرامش نسبي نرسد طال را هميشه 
دچار نوسان بايد ديد و انتظاري نبايد جز اين داشت. 
زماني هم كه نوسان در دالر ايجاد شود طبيعتا انتظار 
داد و س��تد و كار را نمي توان داشته باشيم و به نوعي 

نگاه مان بايد به سمت راكد شدن بازار باشد.كمتر از 
دوهفته از آغاز به كار دولت س��يزدهم مي گذرد و در 
اين مدت كوتاه نمي ت��وان پيش ّبيني از روند آينده 
بازار داش��ت اما انتظارات و نگاه ها بر مثبت ش��دن 
شرايط اس��ت چرا كه رييس جمهور منتخب تاكيد 
وي��ژه اي بر رونق اقتصادي و رف��ع موانع توليد دارد.

بنابراين اولويت نخست دولت سيزدهم بايد همين 
موضوع باش��د و به اين سمت حركت كند كه چرخه 
توليد را راه بيندازد و به اقتصاد رونق بدهد تا بازار ارز 
نيز به نقطه ثبات و آرامش برسد.  رييس اتحاديه طال 
و جواهر اظهار كرد: تقاضا در بازار طال و س��كه به آن 
شكلي كه بايد باشد نيست اما صفر هم نيست. وقتي 
با نوس��ان قيمتي روبرو هستيم افرادي كه متقاضي 
خريد واقعي هس��تند در انتظار ثب��ات خواهند بود 
تا بعد خري��د خود را انجام دهند. براس��اس آخرين 
قيمت ها در روز )يكشنبه( قيمت اونس حهاني 1880 
دالر، مثقال ط��الي 18عيار 4 ميلي��ون ۹38 هزار 
تومان، هرگرم طالي 18 عب��ار يك ميليون و 13۹ 
هزار و ۹00 تومان، س��كه طرح جديد 11 ميليون و 
8۹۵هزار تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و ۲00 
هزار تومان، نيم س��كه ۶ميليون تومان، ربع سكه 3 
ميليون و 800هزار تومان و سكه گرمي هم ۲ ميليون 
و 300 هزار تومان داد و س��تد شد. همچنين حدود 
۷00 تا ۷۵0 هزار تومان حباب سكه و فاصله قيمتي 
طال و سكه اس��ت. به گفته محمدولي، نوساناتي هم 
كه در نرخ ها شاهد هستيم متاثر از بازار ارز است كه 
براساس آخرين داد و ستدهاي ديروز، دالر با نرخ ۲۶ 
هزار و ۹00 تومان ثبت شد. البته حوادث افغانستان 

نيز بدون تاثير نيست.

     معامالت پرنوسان بازار ارز 
در هفته اي كه گذشت

بازار ارز در هفته اي كه تعطيالت كرونايي و عزاداري 
محرم، روزهاي فعاليت آن را به ش��دت محدود كرده 
ب��ود، همچنان تحت تاثير تحوالت متعدد سياس��ي 
و اقتصادي، معامالت پرنوس��اني را تجربه كرد. بازار 
ارز در هفته پيشين با ش��تابي فزاينده شاهد افزايش 
قيمت ها بود، اما از روز پنجشنبه اين روند متوقف و به 
اعتقاد كارشناس��ان بازار درگير اصالح قيمت ها شد. 
پديده اي كه در معامالت پشت خطي روز جمعه )۲۲ 
مردادماه( هم ادامه داشت و به همين دليل در ابتداي 
هفته، پيش بيني كارشناس��ان پولي و بانكي بر تداوم 
روند كاهش قيمت ها حداقل در روزهاي ابتدايي هفته 

تاكيد داشت. پيش بيني كه البته در ساعات ابتدايي 
روز شنبه )۲3 مردادماه( هم صحت خود را نشان داد 
و در ب��ازار آزاد ارز معامالت دالر را در قيمت ۲۶ هزار و 
4۵0 تومان، يعني حدود ۲00 تومان كمتر از آخرين 
قيمت روز پنج شنبه )۲1 مردادماه( آغاز كرد و در ادامه 
هم روندي نزولي به خود گرفته بود. كاهش قيمت در 
ساعات ابتدايي روز شنبه در حالي اتفاق افتاده بود كه 
خبر تحريم هاي جديد دول��ت امريكا عليه ايران هم 
به اعتقاد بسياري از تحليلگران، سيگنال منفي براي 
معامله گران مخابره كرده بود، اما اين خبر آنقدر قدرت 

نداشت كه روند اصالحي بازار را متوقف كند.
اما پيش از ظهر روز ش��نبه، انتشار گسترده يك خبر، 
موجب ايجاد نوساني شديدي در بازار شد؛ سقوط شهر 
هرات در افعانستان به دست نيروهاي طالبان. هرات 
به عنوان يكي از س��ه ش��هر بزرگ افغانستان، يكي از 
بازارهاي موازي بازار ارز ايران را در كنار بازار سليمانيه 
عراق تشكيل مي دهد، بنابراين سقوط اين شهر توسط 
طالبان موج��ي از نگراني را در معامالت ب��ازار ايران 
ايجاد كرد. نگراني هايي كه موجب شد قيمت دالر در 
معامالت ظهر روز شنبه، به سرعت تا ۲۶ هزار و ۷00 
تومان هم باال برود. البته اين روند در ادامه با انتش��ار 
اخبار جديدي كه نشان مي داد معامالت ارزي در هرات 
پس از سقوط ش��هر همچنان استمرار دارد و از سوي 
ديگر بسياري از معامله گران افغان با فروش دالر خود 
به دنبال خريد ريال هستند، معكوس شد و در پايان 
معامالت ارزي اولين روز هفته قيمت دالر به حدود ۲۶ 

هزار و ۵00 بازگشت.
در اين بين، خبر تعطيلي كرونايي تا حدي به تعديل 
قيمت ها كمك ك��رد، چرا كه به اعتق��اد فعاالن ارز، 
تجربه هاي تعطيالت گذش��ته نش��ان داده است كه 
خريداران پيش از شروع تعطيالت ميزان خريد خود را 
كاهش مي دهند.به هر ترتيب هرچند از روز دوشنبه 
بخش هاي رسمي بازار ارز كامال تعطيل بودند و بازار 
آزاد ه��م در روزهاي دوش��نبه و سه ش��نبه فعاليتي 
كم رمق داش��ت و در نهايت به مناسبت عزاداري هاي 
محرم تعطيل شد، اما مجموعه حوادث فوق توانستند 

هفته اي پر نوسان را در بازار ارز ايجاد كنند.
در كنار اي��ن داليل كالن سياس��ي-اقتصادي البته 
نبايد از عوامل اقتصادي هم كه بر روند ميان مدت بازار 
تاثيرگذار بوده است هم غفلت كرد. برخي از كارشناسان 
اقتصادي اين روزها از تاثير منفي قطعي هاي برقي بر 
قيمت ارز مي گويند. به اعتقاد اين كارشناسان، تعطيلي 
خطوط توليد برخي از صنايع ب��ه دليل كمبود برق، 
موجب بر هم خوردن تعادل موجود در روند صادرات 
و واردات كاال در كشور شده كه تاثير خود را اين روزها 

در افزايش قيمت ارز گذاشته است.
از س��وي ديگر بررسي آمارهاي اعالم ش��ده از مراكز 
رسمي نيز نشان مي دهد، در دو روز ابتدايي هفته، بازار 
س��از تزريق ارزي بيشتر از ميانگين كوتاه مدت انجام 
داده است و به همين دليل در قيمت هاي سامانه سنا 
و نيما، طي اين دو روز اول هفته، شاهد كاهش قيمت 
ارز هستيم. به اعتقاد كارشناسان، چه بسا اگر تعطيالت 
كرونايي اين روند را متوقف نمي كرد، افزايش عرضه 

مي توانست قيمت را در بازار آزاد هم كنترل كند.
به هر ترتيب آن چيزي كه در نهايت، بازار ارز اين هفته 
نشان داد، تداوم روند افزايشي قيمت ارز بود. روندي كه 
از ابتداي مردادماه آغاز شد و تا پايان اين هفته كمابيش 
ادامه داشته اس��ت و قيمت دالر را در آستانه ورود به 
كانال ۲۷ هزار تومان و يورو را به نزديكي هاي كانال 3۲ 
هزار تومان رسانده است. هرچند به نظر مي رسد در اين 

محدوده، بازار مقاومت هايي از خود نشان خواهد داد.
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تورم و مرگ تدريجي يك رويا
با استفاده از چه مكانيسمي مي توان به اين درك رسيد كه آيا 
تركيب اقتصادي ارايه شده در مسير نيازهاي كشورمان است يا 
خير؟ قبل از هر نكته اي بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه تاريخ 
علم قياس است. چراغي راهي است كه در برابر جوامع مختلف 
قرار گرفته است تا در مسير آينده مطمئن تر گام بردارند. هر 
انديش��مندي )و اساسا هر جامعه اي( براي رسيدن به غني و 
ژرفاي مطلوب، بايد از دانش تاريخي بهره مند باشد و بداند كه 
پديده هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ارتباطي و... 
چگونه در جايگاه فعلي خود قرار گرفته اند. مهم ترين چهره اي 
كه در قرون جديد اقدام به كنكاش در حوزه مساله تاريخ در 
علم اقتصاد كرد، آدام اسميت بود كه تالش كرد در باب تاريخ، 
منشأ و علل ثروت در جوامع گوناگون كنكاش كند. در واقع 
آدام اسميت و س��اير چهره هاي انديشمند مكتب تاريخي 
اسكاتلند تالش كردند تا نسبتي ميان دستاوردهاي تاريخي و 
شرايط امروز اقتصادي كشورها به دست آورده و آن را بسط و 
گسترش دهند. براي ايران مدل 1400 كه درگير و دار دامنه 
وسيعي از مشكالت و گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي قرار 
دارد، اهميت دارد كه نگاهي به مسيري كه طي دهه هاي اخير 
طي كرده است، بتاباند تا بداند كه در چشم انداز پيش رو چه 
راهكارهايي را بايد مدنظر قرار بدهد.  اقتصاد ايران در مسير 
تاريخي خود بايد ببيند در كدام دوره ها توانسته دستاوردهاي 
افزون ت��ري در حوزه هاي اقتصادي و توس��عه اي ثبت كند. 
مهم ترين نكته اي كه در كابينه رييسي يا كابينه هاي روحاني، 
احمدي نژاد، سيدمحمد خاتمي و... قابل توجه است، آن است 
كه هر دولتي كه توانس��ته رويكرد اقتصادي مشخص و قابل 
فهمي از رويكردهاي اقتصادي مورد نظر خود ارائه و نس��بت 
خود را با اقتصاد بازار مش��خص كرده باش��د، دستاوردهاي 
مطلوب تري نيز كسب كرده است. اين آمارها به خصوص در 
دولتي كه حدفاصل سال هاي ۷۶ تا 84 بر سر كار بوده، قابل 
رويت و اندازه گيري است. بر اساس آمارهاي مركز پژوهش هاي 
مجلس، متوسط رشد اقتصادي ايران بعد از جنگ 8 ساله با 
عراق در سال ۶8 تا سال 84، بيش از ۵ درصد برآورد شده است. 
اين دوره اي است كه اقتصاد ايران  به رغم همه محدوديت ها )و 
شاخص هاي اقتصادي( توانسته نسبت معقولي با تنش زدايي 
بين المللي، واقعيات ب��ازار و اصول علمي اقتصاد برقرار كند. 
نتيجه اين رويكرد باعث رشد اقتصادي متوسط ۵ درصدي بوده 
است. بعد از اين دوره در سال هاي 84 به بعد و بعد از عدم توجه 
دولتمردان آن دوره به تبعات برخي اظهارنظرهاي غيرضروري، 
اقتصاد اي��ران از يك ط��رف در ورطه تصميم س��ازي هاي 
خلق الساعه و از سوي ديگر در منجالب تحريم هاي اقتصادي 
گرفتار مي شود. نتيجه يك چنين رويكردي در اقتصاد ايران 
منجر به رش��د اقتصادي متوسط صفر درصدي در اين برهه 
زماني مي ش��ود. يعني گزاره هايي چون تصميم سازي هاي 
غيراصولي، احساس��ي و البته تحريم هاي اقتص��ادي، ايران 
را وارد دوره اي از مش��كالت اقتصادي عديده كرد. متاسفانه 
تصميم سازان به جاي شناسايي درست مشكل و حل آن، سعي 
در انكار و پنهان سازي مشكالت كردند و از دل آن جمالتي مانند 
خودكفايي، تنظيم بازار، سركوب قيمت ها، مسكن مهر، نظام 
قيمت گذاري و... استخراج كردند. جمالتي كه هرچند خوش 
رنگ و لعاب بودند، اما در عمل مشكل اصلي اقتصادي ايران 
نبودند. من با آن دسته از افرادي كه اشاره مي كنند، تحريم ها 
اثري در اقتصاد ايران نداشته اند، واقعا مخالفم. تحريم ها يكي از 
مهم ترين علت العلل مشكالت اقتصادي كشورمان هستند و 
از دل تحريم ها است كه فساد، رانت، انحصار، عدم شفافيت و... 
بروز مي كند. بر اساس اين اثرات عيني است كه اقتصاد ايران 
امروز بيش��تر از هر زمان ديگري با فساد، رانت، ويژه خواري و 
رويكردهاي ذي نفعانه، كاهش درآمد س��رانه، فرار سرمايه، 
مهاجرت نخبگان و... روبه رو هستيم. متاسفانه صحبت هايي 
كه در مجلس در زمان بررسي وزراي پيشنهادي شنيده شد، 
نيز حاكي از اين واقعيت است كه رويكرد تصميم سازي كالن 
كشور دوباره در مسير تصميم سازي هايي بازگشته كه در آن 
توجه به واقعيات اقتصادي در حاشيه قرار دارد. اظهاراتي از اين 
دس��ت كه »تحريم ها بي اثر هستند و ريشه اصلي مشكالت 
در جاي ديگري است.« يا اينكه »ما به دنبال افزايش نظارت 
بر قيمت گذاري هاي خواهيم بود.« و... نشانه هايي است كه 
چشم انداز ناخوشايندي از تحوالت اقتصادي در افق روبه رو 
نمايان مي كند. اگر تصميم س��ازي ها به گونه اي نباش��د كه 
منجر به پايان دادن به تحريم ها، پيوستن به FATF، جذب 
س��رمايه هاي خارجي و... شود، اقتصاد ايران آرزو مي كند كه 
 اي كاش به س��ال ۹۹ و 1400 بازمي گشت. يك چنين روند 
غيرعلمي و شعارگونه دقيقا در خصوص توليد واكسن داخلي 
نيز مشاهده شد. برخي افراد و جريانات با شعار و اظهارنظرهاي 
جذاب در خصوص خودكفايي و تولي��د داخلي وارد ميدان 
شدند و س��رمايه گذاري هنگفتي در خصوص توليد واكسن 
داخلي با نمونه هاي متعدد كردند. اين جريانات در فاز بعدي 
روند وعده دادن را آغاز كردند. ابتدا اعالم ش��د در اسفندماه 
حداقل 10ميليون دوز واكسن، در ارديبهشت ماه 30 ميليون 
دوز واكس��ن، در خ��رداد ماه رقم هاي بيش��تر و در مردادماه 
سوپرماركت هاي ارائه واكس��ن داخلي را خواهيم داشت. اما 
در عمل اتفاقي كه افتاد اين بود كه مشخص شد ايران اساسا 
ظرفيت هاي الزم براي توليد اين ميزان واكس��ن را نداشته 
است. بنابراين همه ظرفيت هاي در مردادماه به كار گرفته شد 
براي واردات واكسن خارجي. اما اتفاقي كه در اين ميان يعني 
حدفاصل اين ماه ها براي مردم و خانواده هاي ايراني رخ داد، از 
ميان رفتن دامنه وسيعي از پدران، مادران، همسران، فرزندان 
و عزيزاني ب��ود كه فقدان آنها باعث فروپاش��ي خانواده هاي 
بسياري شد. بعد از بروز اين فاجعه دوباره دستگاه فضاسازي 
دست به كار شدند و نوع ديگري از خبرسازي ها را آغاز كردند 
بدون اينكه مشخص شود چرا از همان ابتدا تصميمي اصولي، 
علمي، كارشناسي شده و مبتني بر منافع عمومي مردم اخذ 
نشده است؟ بر اين اساس است كه معتقدم موضوع پايان دادن 
به تورم، پايان دادن به تحريم ها، پيوستن به كنوانسيون هاي 
بين المللي، تعامل با قدرت هاي جهاني، توجه به ملزومات بازار، 
جلوگيري از دخالت نهادهاي قدرتمند در روند كلي كسب 
و كار و... بخش��ي از بايدهايي است كه دولت جديد بايد براي 
رسيدن به آنها تالش كند. اما متاسفانه نشانه اي از اين توجه در 
تركيب اقتصادي كابينه مشاهده نمي شود. اقتصاد ايران بايد 
تكليف خود را با رويكرد و جريان غالب اقتصادي اش مشخص 
كند. تاريخ در اين زمينه حرف هاي فراواني براي گفتن دارد، 
تاريخ به م��ا مي گويد كه در چه دوره هاي��ي و به چه داليلي، 
دستاوردهاي افزون تري كسب كرده ايم و در چه زمان هايي، 
دس��تاوردهاي مان را از كف داده ايم. تاريخ روشن و شفاف به 
ما مي گويد چرا در دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي 
رشد اقتصادي مطلوب تري ثبت ش��ده و چرا در دولت هاي 
احمدي نژاد و روحاني اين رش��د اقتصادي به محدوده صفر 
درصدي تنزل پيدا كرده است. چرا شاخص هاي اقتصادي در 
دوران اصالحات رو به رشد بوده و در دوران احمدي نژاد روبه 
نزول؟ تاريخ اين واقعيات را فرياد مي زند، اما اين بانگ بلند به 
گوش هايي مي رسد كه آماده شنيدن واقعيات باشند. پايان 
دادن به تحريم ها و مهار تورم ۲ روياي مهم اقتصاد ايران هستند 
كه بايد هرچه سريع تر به واقعيت درآيند تا ايرانيان شاهد مرگ 

تدريجي روياهاي شان نباشند.

خبر

امريكا مانع كمك  صندوق 
بين المللي پول به  افغانستان شد

امريكا اجازه ارسال 4۶0 ميليون دالر كمك صندوق 
بين المللي پول به افغانس��تان را كه براي كمك به 
بهبود اقتصاد اين كشور تصويب شده بود، نمي دهد.

امريكا قصد دارد دسترسي طالبان به 4۶0 ميليون 
دالر كمك صندوق بين المللي پ��ول را كه قرار بود 
هفته آينده به افغانس��تان برس��د، قطع كند.طبق 
گزارش منابع نيويورك تايمز در خزانه داري امريكا، 
صن��دوق بين المللي پول در ح��ال حاضر در حال 
بررسي عكس العمل كشورهاي عضو براي به رسميت 
شناختن طالبان در افغانستان است و بعد در مورد 

فرستادن كمك به كابل تصميم گيري مي كند.
اين صندوق در ماه آگوست تصويب كرد ۶۵0 ميليارد 
دالر براي كمك به بهبود اقتصاد جهان از بحران كرونا 
اختصاص داده شود. افغانستان در ميان كشورهايي 
بود كه سهمي از اين كمك ها را دريافت مي كرد. اين 
تصميم صندوق بين المللي پول در بيس��ت و سوم 
ماه آگوس��ت يعني كمتر از يك هفته ديگر اجرايي 
مي شود. در اين بين دولت امريكا ارسال پول نقد به 
افغانستان را متوقف كرده تا به دست طالبان نرسد. 
جلوي ارسال دالرهايي كه قرار بود هفته گذشته به 
افغانستان منتقل شوندگرفته شده است. واشنگتن 
همچنين دسترسي افغانستان به حساب هاي دولتي 
تحت مديريت فدرال رزرو و بانك هاي امريكا را قطع 
كرده است. طبق گفته اجمل احمدي، رييس سابق 
بانك مركزي افغانستان، اين كشور حدود ۹ ميليارد 
دالر در خارج از افغانستان ذخيره دارد. وي اعالم كرد 
هيچ خطري اين ذخاير را تهديد نمي كند و اين منابع 
از هيچ كدام از حساب هاي بانكي دزديده نشده اند. 
با توجه به بلوكه شدن بخش اعظمي از منابع مالي 
افغانستان، طالبان تنها به 0.1 درصد از آنها دسترسي 
دارد. احمدي در توييتر خود نوشت: »طالبان بايد 
بداند اين تصميم توسط بانك مركزي افغانستان 
يا كاركنان آن گرفته نش��ده است بلكه مستقيما 
نتيجه سياست تحريم امريكاست كه توسط دفتر 
كنترل ذخاير خارجي اين كش��ور اجرا مي شود. 
طالبان و حاميان آن بايد اين نتيجه را پيش بيني 
مي كردند. طالبان با قدرت نظامي برنده شده است 

ولي حاال بايد حكومت كند و اين آسان نيست«.

دالر به 27400 تومان رسيد

افزايش قيمت ارز دليل اصلي سير صعودي بهاي سكه

رشد قيمت دالر، اولين چالش تيم اقتصادي دولت جديد
گروه بانك و بيمه |

 قيمت دالر در بازار آزاد طي روزهاي اخير رش��د داشته 
و به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت جديد بايد تمركز 
خود را بر حل برخي داليل مهم بروز نوسانات ارزي مانند 
تحريم ها و پاندمي كرونا قرار دهد. اين روزها و در نخستين 
روزهاي فعاليت دولت سيزدهم، نرخ ارز دچار نوسان شده 
و سير صعودي را در پيش گرفته است و به نظر مي رسد 
تيم اقتصادي دولت جديد بايد در اولين فرصت تشكيل و 
سياست گذاري هاي خود را در امور مهمي مانند ارز انجام 
دهد. در حالي دو هفته گذش��ته، قيمت دالر بر مدار ۲4 
هزار تومان مي چرخيد، اما در روزهاي اخير، در آستانه 
ورود به كانال ۲۷ هزار توماني اس��ت؛ خطري كه در اين 
ش��رايط بازارهاي مالي ايران و سرمايه هاي شهروندان 
را تهديد مي كند، سوددهي كاذب بازار ارز براي دالالن 
و سوداگران اس��ت تا جايي كه مي تواند موجب هجوم 
نقدينگي به اين بازار و به تبع آن بازار س��كه و طال شود و 
تعادل عرضه و تقاضا را به هم بريزد. اين در حالي است كه 
تنها مدت كمي از آغاز دولت سيزدهم مي گذرد و كابينه 
دولت جديد هنوز مشخص نشده و همين ابهام ها وضعيت 
اقتصادي پيش رو را بيشتر كرده است. هادي حق شناس؛ 
كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: به نظر مي رسد 
تا تعيين تكليف تيم اقتصادي دولت و نامزدهايي كه براي 
اين تيم به مجلس معرفي شده اند بايد منتظر ماند. او با 
اشاره به اتفاقاتي كه در داخل و خارج در حال وقوع است، 
تاكيد مي كند: در مورد تغييرات نرخ ارز بايد منتظر باشيم 
تا بازار به آرامش برس��د. اما در كنار تحوالت سياسي و 
اقتصادي، يكي از فاكتورهايي كه مي تواند بر بازار ارز موثر 
باشد، نسبت عرضه و تقاضا در اين بازار است. به عقيده  
حق شناس، در سمت عرضه هنوز اتفاق خاصي حداقل در 
يكي دو ماه گذشته رخ نداده است. او مي گويد: ما به دليل 
تحريم هاي ظالمانه و همچنين مبادالت پولي در سمت 

عرضه ارز دچار مشكل هستيم، بنابراين، يكي از مولفه هاي 
مهم كه مانع ثبات در بازار ارز مي ش��ود، ريشه در همين 
موضوع دارد كه همچنان ماندگار است و بايد به آن رشد 
و حجم نقدينگي و پول را نيز اضافه كرد. اين كارشناس 
اقتصادي يادآور مي شود كه »پناهگاه پول براي آنكه ارزش 
خود را از دست ندهد دارايي ها هستند و خريد دارايي ها 
مبلغ كالني مي خواهد، اما بخشي از دارايي ها هم مي تواند 
جذب بازار طال و ارز شود«. بدين ترتيب، اين موارد در واقع 
نزديك ترين نقطه جذب نقدينگي هستند و از همين رو، 
دليل ديگر براي نوسانات نرخ ارز رشد نقدينگي يا پول هاي 
سرگردان است. اما نكته ديگري نيز در سخنان حق شناس 
وجود دارد. خروج ارز به داليل گوناگون از جمله سفرهاي 
شهروندان يا سرمايه گذاري در كشورهاي همسايه كه 
بخشي از تقاضاي داخلي را شكل داده است. اين كارشناس 
اقتصادي يادآور مي شود: براي مثال، بخشي از ايراني ها 
براي زدن واكسن به كشورهاي اطراف مي روند كه اين امر 
هم بر روي تقاضاي ارز بي تاثير نبوده است. حق شناس با 
بيان اينكه بخشي از بازار ارز از سمت عرضه متاثر مي شود 
و بخشي ديگر آن از سمت تقاضا متاثر است، اظهار مي كند: 
اگر مجموعه اين عوامل منفي باشد قيمت ارز افزايشي 
مي شود و اگر مثبت باشد قيمت ارز مي تواند حداقل ثابت 

و در حالت خوش بينانه كاهشي باشد.

    آرامش بازار ارز در گرو لغو تحريم ها
به بيان اين كارشناس اقتصادي، در حال حاضر، با توجه به 
اينكه دو شوك كرونا و تحريم ها به اقتصاد ايران وارد شده و 
شاخص هاي اقتصادي را از حالت نرمال خارج كرده است، 
مي توان پيش بيني كرد كه اگر اين دو شوك ماندگار باشند 
بايد انتظار قيمت ارز صعودي را داش��ت اما اگر هركدام از 
اين دو ش��وك رو به كاهش بگذارند و آثارشان در اقتصاد 
ايران كمرنگ شود، مي توان به تعديل نرخ ارز اميدوار بود. 

به عقيده هادي حق شناس، تسريع فرايند واكسيناسيون 
و لغو تحريم ها شرايط را براي بهبود اوضاع اقتصادي فراهم 
مي كنند و اجازه برنامه هاي اصالح ساختاري را به دولت 
مي دهند، چرا كه از مسير بهبود تجارت خارجي مي گذرند.

چون هر دوي اين شوك ها مبادالت تجاري را تحت تاثير 
قرار داده است، اگر به هر دليلي روابط تجاري ما به حالت 
عادي بازگردد، ما مي توانيم انتظار داشته باشيم كه بازار ارز 
هم به آرامش برگردد. در نتيجه براي رسيدن به آرامش 
در بازار ارز، كافي است به شرايطي كه بعد از خروج اياالت 
متحده از برجام بر ايران تحميل شد، رجوع كرد و بايد ديد از 
سال ۹۷ كدام عوامل بازار ارز را از حالت عادي خارج كرده تا 
اين عوامل يك به يك در دستور كار دولت جديد قرار گيرد.

      دولت جلوي دالر ۳۰ هزار توماني را بگيرد
اما اي��ن عوامل كدام هس��تند؟ محمدحس��ن رضا 
پ��ور، كارش��ناس ارز مي گويد: ب��ه داليلي همچون 
اقتصاد ضعيفي كه م��ا االن داريم، كمبود مواد اوليه 
و همچنين، عدم حمايت دولت از سرمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف، بازار ارز همواره داراي تنش بوده 
است. به گفته اين كارشناس اقتصادي هم، اگر شرايط 
به همين منوال پيش برود، دور از ذهن نيست كه به 
زودي، دالر حتي تا مرز 30 هزارتومان برسد. رضاپور 
با هشدار نسبت به اين موضوع كه بايد جلوي افزايش 
نرخ ارز را از هم اكنون گرفت، راه حل را در اين مي بيند 
كه در مرحل��ه اول، »بايد دولت ب��راي تورم برنامه 
داشته باش��د و به بخش هاي مختلف كمك كند تا 
جلوي گراني ها و افسارگيختگي هاي بازار را بگيرد« 
و تنها راهي كه دولت براي اين منظور پيش رو دارد 
اين اس��ت كه قيمت دالر كنترل ش��ود؛ »امري كه 
به طور مستقيم بر قيمت ديگر كاالها تاثير مي گذارد 

و بازارهاي ديگر را نيز به آرامش مي رساند«.

     بازار طال، چشم انتظار ثبات نرخ ارز
از سوي ديگر، به هم ريختن تعادل در بازار ارز مي تواند 
تمايل مردم به نوسان گيري در ديگر بازارها را افزايش 
دهد و همين موجب فراز و فرود ناگهاني در ديگر بازارها 
از جمله نزديك ترين بازار به بازار ارز يعني بازار سكه و طال 
شود.درباره اين موضوع، آيت محمدولي، رييس اتحاديه 
طال و جواهر بر اين باور است كه »طبيعتًا تا زماني كه 
بازار نرخ ارز به ثبات و آرامش نسبي نرسد طال را هميشه 
دچار نوسان بايد ديد و انتظاري نبايد جز اين داشت«. او 
پيش بيني بدبينانه اي را هم مطرح مي كند و از ركود در 
بازار سكه و طال به دليل ابهام در بازار ارز مي گويد؛ »زماني 
كه نوسان در قيمت دالر ايجاد شود، طبيعتاً انتظار داد و 
ستد و كار را نمي توانيم داشته باشيم و به نوعي نگاهمان 
بايد به سمت راكد شدن بازار باشد«. محمدولي البته 
روي ديگر سكه را نيز مي بينيد. او مي گويد: به هر صورت، 
كمتر از دوهفته از آغاز به كار دولت سيزدهم مي گذرد و 
در اين مدت كوتاه نمي توان پيش بيني از روند آينده بازار 
داشت اما انتظارات و نگاه ها بر مثبت شدن شرايط است. 
چرا كه رييس جمهور منتخب تاكيد ويژه اي بر رونق 
اقتصادي و رفع موانع توليد دارد. در مجموع مي توان 
گفت كه حال بازار ارز هنوز وخيم نيست اما بايد قبل از 
بحراني شدن اين بازار، تب موجود در آن را شناسايي 
كرد و براي آن چاره انديش��يد. تبي كه عالوه بر داليل 
هميشگي داخلي، حاال تحت تاثير اتفاقات تلخ اشغال 
كشور همزبان و همسايه توسط گروه تروريستي طالبان 
نيز قرار گرفته است.حاال بايد مثل رييس اتحاديه طال و 
جواهر و ديگر كارشناسان اقتصادي منتظر ماند و ديد 
دولت آيت اهلل رييسي در مواجهه با زنگ خطر بازار ارز 
چه تدابيري خواهد انديشيد؛ تدابيري كه از دل هيات 
اقتصادي دولت بيرون خواهد آمد؛ هياتي كه خود نيز 

منتظر راي اعتماد مجلس نشسته است.

منافع ارز ترجيحي
براي مصرف كننده

ايجاد تغيير و انجام اصالح 
در ش��يوه تخصي��ص ارز 
4۲00 تومان��ي، ي��ك 
ض��رورت اس��ت و ارز 
ترجيحي بايد به دس��ت 
مصرف كننده واقعي برسد. 
ش��يوه هاي جلوگيري از 
رانت و سوءاس��تفاده از ارز 
ترجيحي يا همان 4۲00 تومان��ي به برنامه ريزي 
دولت جديد براي اجرا نياز دارد. جلوگيري از رانت 
ارز ترجيحي نياز به يك ش��رايط ويژه دارد و چند 
روش براي اي��ن كار وجود دارد كه اكثر كش��ورها 
آنها را م��ورد توجه ق��رار مي دهن��د. اولين دليل 
تخصيص ارز ترجيحي ياري رس��اندن به توليد و 
واردات است تا با اين روش و توزيع مناسب ارز فوق 
به دست مصرف كننده برس��د و در صورتي كه ارز 
ترجيحي مورد استفاده قرار نگيرد، بايد به خانوارهاي 
كم بضاعت، يارانه پرداخت ش��ود. اين همان كاري 
است كه در قانون هدفمندي يارانه ها صورت گرفت. 
هر دو روش اكنون در حال اجرا اس��ت و روش هاي 
خوبي هم به حساب مي آيد، اما مساله مهم شيوه به 
جا آوردن آن است. به اين معنا كه در نتيجه اين اجرا 
از يك طرف امتيازات ارز 4۲00 توماني به دس��ت 
مردم نرس��يده و از سوي ديگر يارانه بابت يكسري 
موارد )آن زمان يارانه انرژي بود( با مشكل روبرو شد.
مقدار يارانه اي كه بابت اين موارد پرداخت مي شود، 
به اندازه همان چند سال پيش باقي مانده و اين خود 
از ايرادات به حساب مي آيد، اين در حالي است كه 
ش��يوه فوق قابليت اجرا دارد و نسخه اي نيست كه 
تنها ايران پيچيده باشند، سرزميني مانند امريكا 
هم به دهك هاي مشخص يارانه پرداخت مي كند. 
در اصل كار ايرادي ديده نمي شود، ولي اجراي خوب 
نياز به يك سيستم و سامانه مشخص دارد تا به دست 
مصرف كننده واقعي برسد. در صورتي كه به سمت 
آخر كار يعني پرداخت يارانه حركت كنيم، از س��ر 
اجبار بايد به سراغ كوپن برويم و در اين حالت نياز 
است به يكسري از سامانه هاي دولتي پرداختي به 
صورت يارانه يا 4۲00 توماني كه بايد وجود داشته 
باش��د تا افراد با كوپن كاالي مورد نظر را با قيمت 
مصوب تحويل بگيرند. اما اكنون نتيجه ارز ترجيحي 
كه به برخي فعاالن اقتصادي اختصاص يافته است، 
بر اساس برخي آمارها اصال وارد كشور نشده و بعضي 
هم اقدام به وارد كردن اقالم عجيب و غريبي كردند. 
ارز 4۲00 توماني چنانچه بر فرض در اختيار شخصي 
به نام باستاني قرار گيرد و به او هم گفته شود كه هم 
واردات انجام ده��د و هم در بازار عرضه را عملياتي 
سازد، كار به درستي صورت نخواهد گرفت. اقتصاد 
عرضه و تقاضا بحث درس��تي اس��ت، اما زماني كه 
درص��دد ايجاد انحصار بر مي آيند و به عمد كااليي 
ارزان تر را به دست فرد مشخصي مي رسانند، ديگر 
عرضه و تقاضا معنا ندارد و هدردادن پول به حساب 
مي آيد. بهترين روش اجرا در اين زمينه ارايه كوپن 
است زيرا همزمان با پرداخت ارز 4۲00 توماني بر 
فرض براي گوشت يا برنج، يك قيمت ثابت هم در 
نظر گرفته خواهد شد تا كاالي مورد نظر به دست 
مصرف كننده با همان بهاي تعيين ش��ده، برسد تا 

گروهي دالل كشور را دچار تورم نكنند.

سعيد باستاني
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ادامه از صفح�ه اول| تازه در بين اين 5 بودجه از حيث 
كسري داش��تن و تورم زايي، چهار بودجه اول يك طرف، 
پنجمي يك طرف! كسري بودجه پنجم به تنهايي 4 بودجه 
ديگر را قورت مي دهد. سازمان برنامه آقاي ميركاظمي اگر 
نتواند اين 5 بودجه را شفاف كند منسجم كند و تراز كند 
همين آش و همين كاسه است. بدون چنان اصالحاتي با 

صرف تغييرات آدم ها چيزي عوض نمي شود.

  شيوه پوشش كسري بودجه
اولويت دوم - بعد كه تكليف بودجه و ميزان كسري بودجه 
روشن شد آقاي خاندوزي به عنوان وزير اقتصاد بايد با آقاي 
ميركاظمي بنشينند و بحث كنند بر سر اين كسري بودجه 
كه به هر حال صفر نخواهد بود چه جوري قرار است تامين 
بش��ود. آسان ترين كار اين است كه مثل گذشته از طريق 
بانك مركزي تامين بشود رييس جمهور به رييس كل بانك 
مركزي تكليف كند ك��ه چك دولت را پاس كند آن هم با 
يك امضا پول چاپ كند و چك را پاس كند اشكالش اين 
است كه مي شود تورم و تورم مالياتي است كه از فقيرترين 
بخش جامعه اخذ مي شود. روش درست و اصولي اين است 
كه صددرصد كسري بودجه از طريق انتشار اوراق خزانه 
تامين بشود. اين كار زيرنظر دفتر مديريت بدهي ها صورت 
مي گيرد كه يكي از معاونت هاي وزارت اقتصاد است. اين 
دفتر در سال هاي اخير شروع به انتشار اوراق كرده ولي براي 
پوشش كسري بودجه سال 1400 در نيمه دوم سال و بعد 
كسري بودجه سال 1401 و همين طور پوشش اوراقي كه 
در سال هاي گذشته منتشر شده بوده زيرساخت هايي بايد 
فراهم بشود كه آقاي خاندوزي وقت زيادي براي آن ندارد. 
در اين بين اين احتمال هم هس��ت كه مثل رويه گذشته 
سازمان برنامه با عدد سازي وانمود كند بودجه كسري كمي 
دارد درحالي كه مشخصا منابعي كه رديف كرده قابل تحقق 
نيست و مصارف هم در عمل بيش از اعداد مندرج خواهد بود 
يك سوال مهم در اين حالت اين است كه در اين وضعيت 
آقاي خاندوزي چه كار مي كنند تا وزير اقتصاد حساب خزانه 
را بستانكار نكند. رييس سازمان برنامه نمي تواند تخصيص 
بدهد يعني اگرچه دسته چك نزد رييس سازمان برنامه 
است اما شير فلكه باالدستي در اختيار وزير اقتصاد است. 
در گذشته وزير اقتصادهايي بر اقتصاد كالن مسلط بودند و 
روحيه محكمي هم داشتند از اين شير فلكه براي اعمال نظم 
مالي بر دولت استفاده مي كردند و برعكس وزير اقتصاد هاي 
ضعيف شير فلكه را باز مي گذاشتند و بر رييس سازمان برنامه 
درنمي افتادند به خصوص وقتي رييس سازمان برنامه امين 
رييس جمهور بود و درافتادن با او در حكم درافتادن با شخص 
رييس جمهور بود چنين وزراي اقتصادي جاده صاف كن 
سياست هاي تورم زا مي شدند، عيار وزير اقتصاد خيلي سريع 
و در همان ماه هاي اول بر مبناي ميزان ايستادگي اش در 

قبال بي انضباطي مالي دولت محك مي خورد.

  سرنوشت حامل هاي انرژي؟
اولوي��ت س��وم- آق��اي فرهاد رهب��ر مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور و آقاي خاندوزي وزير اقتصاد و آقاي اوجي 
وزير نفت بايد بنشينند و در مورد قيمت هاي حامل هاي 
انرژي تصميم گيري كنند. قيمت عمده فروشي بنزين و 
گازوييل حدود ليتري 13 هزار تومان است. اختالف قيمت 
داخلي و قيمت سرمرز باعث افزايش تقاضاي داخلي شده به 
نحوي كه اخيرا نهادهاي باالدستي صادرات بنزين را ممنوع 
كردند تا ذخاير داخلي را افزايش بدهند. در 40 سال گذشته 
بارها تجربه افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داش��تيم 
باالخره در كش��وري كه ارزش پولش مدام پايين مي  رود 
نمي ش��ود قيمت چيزي را ثابت نگه داشت. در عين حال 
اختالف قيمت مرز و داخل به سطحي رسيده كه پيش بيني 
مي ش��ود بدون اصالح قيمت سال آينده با كمبود مواجه 
بشويم مثال فقط بنزين نيست. اختالف قيمت گازوييل 
حتي بيشتر از بنزين است. جدي ترين مشكل اما گاز است 
كه اگر به آن فكري نشود حتي زمستان امسال شايد قطعي 
گاز داشته باش��يم. اما طبعا با توجه به اعتراضات آبان 98 
آقاي وحيدي وزير كشور نگران تبعات امنيتي مي شوند و 
مي خواهند در اين برنامه نظر داشته باشند از اينجا مساله 
اصالح قيمت  اصالح حامل هاي انرژي تبديل به يك پرونده 
اقتصادي - امنيتي مي ش��ود و از تلفيق سياست گذاري 
اقتصادي و سياست گذاري امنيتي هيچ وقت نتيجه خوبي 
حاصل نشده اس��ت. بايد ديد آقاي رييس��ي چه جوري 

وضعيت را مديريت مي كند.

  برنامه ريزي براي صنعت برق
اولويت چهارم - آقايان فرهاد رهبر و خاندوزي بايد با آقاي 
محرابيان وزير نيرو بنشينند و براي صنعت برق برنامه ريزي 
كنند. تابستان امسال كاستي هاي صنعت برق تجربه كرديم 
و بدون اقدام درست س��ال آينده وضع خراب تر مي شود.

يارانه پنهان در قيمت برق منجر به بدهي فزاينده دولت به 
پيمانكاران صنعت برق شده. بنگاهي هم كه نتواند طلبش را 
وصول كند نمي تواند سرمايه گذاري كند. مي شود به صنعت 
برق رويكرد اقتصادي داشت يعني يك بازار عمده فروشي 
برق ايجاد كرد تا قيمت تعادلي و واقعي برق به دست بيايد 
و بخش خصوصي هم بتواند در آن بازار برق بفروشد. وقتي 
قيمت برق واقعي و قابل وصول باشد اين اوال براي بخش 
خصوصي انگيزه س��رمايه گذاري در صنع��ت برق ايجاد 
مي كند ثانيا انگيزه توليد برق از منابع خورشيدي و بادي و 
غيره ايجاد مي كند ثالثا جايابي نيروگاه هاي گازي و سيكل 
تركيبي را بهينه مي كند. رويكرد ديگر اين است كه بگوييم 
چشم به هم بزني خرداد شده و تقاضا براي برق باز مي رود 
باال پس نمي شود معطل ايجاد بازار و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي ماند، بايد جهادي رفت در دل كار و سريع نيروگاه  
ساخت. بگذريم كه اين روش در گذشته به جايابي هاي غلط 
و گسترش فساد در نهادهاي خصولتي منجر شده اما مشكل 
ديگر اين روش فشاري است كه به بودجه 1401 مي آورد.

  خودكفايي در كاالهاي اساسي، آري يا نه؟
اولويت پنجم - آقايان فرهاد رهبر و خاندوزي و ميركاظمي 
بايد با آقاي ساداتي نژاد وزير كشاورزي بنشينند و تكليف 
خودكفايي در كاالهاي اساسي را روشن كنند. امنيت غذايي 
از مسير خودكفايي حاصل نمي شود، برعكس به خصوص 
براي كش��وري با اقليم كش��ور ما تالش براي خودكفايي 
در تامين نيازهاي غذايي فقط كش��ور را با بحران مواجه 

مي كند. آقاي خاندوزي اين را خوب مي داند. اما آقاي رييسي 
قول خودكفايي دادند و آقاي ساداتي نژاد آمدند كه آن قول را 
محقق كنند. پس اين سه نفر بايد بنشينند و راهي پيدا كنند 
تا منابع محدود اقتصاد اين امر ممكن بش��ود. بين خودمان 
باشد ولي خودكفايي در كاالهاي اساسي و قطع ارتباط دالر با 
سفره مردم شدني نيست. يك مساله مهم در بحث كشاورزي 
آب است. در كش��ور ما آب به اندازه كافي از آسمان نمي بارد 
بدون توليد آب نياز شهري- صنعتي و كشاورزي قابل تامين 
نيست هر چقدر هم كه مصرف بهينه بشود توليد آب هم به 
معني شيرين كردن آب هاي شور است و هم به معني بازيافت 
آب هاي مصرفي. توليد آب نيازمند سرمايه گذاري است ولي تا 
صرف نكند اين سرمايه گذاري صورت نمي گيرد. چون تغيير 
سياستي آثار بسيار براي اقتصاد كشاورزي و روستاها خواهد 
گذاشت. بدون اصالح بازار آب كشور از خشكي مي ميرد. اما 
بدون دقت و ظرايف تشكيل بازار آب قشر ضعيف كشور را له 
مي كند در اين بين معبر باريكي است كه به شكوفايي توسعه 

صنعت كشاورزي منجر مي شود.

  توسعه صنعتي متمركز؟
اولويت ششم - آقايان فرهاد رهبر، خاندوزي و ميركاظمي بايد با 
آقاي فاطمي امين وزير صمت بنشينند و در مورد توسعه صنعت 
كشور صحبت كنند يك رويكرد به توسعه صنعت مديريت 
متمركز است و رويكرد ديگر تمركز بر سياست گذاري و سپردن 
مديريت به كارآفرينان كشور است از نظر رويكرد به مديريت 
متمركز اگر وزير صمت نيت و اراده و جسارت ساختن كشور را 
داشته باشد از آنجا كه فرصت هاي توليد و ظرفيت هاي توسعه 
در داخل بسيار است وزير مي تواند با استفاده از مديران جهادي 
و مديريت بنگاه هاي كشور از طريق آنها حركت كشور به سمت 
توسعه صنعتي را رهبري كند. نتيجه اجتناب ناپذير اين سطح 
از مداخله گري در صنعت كشور هم قيمت گذاري نهاده ها و 
محصوالت صنايع مي شود از عملكرد گذشته و همين طور 
مصاحبه هايشان برمي آيد كه آقايان ميركاظمي و فاطمي امين 
از بين اين دو رويكرد يك مقدار به رويكرد مديريتي نزديك ترند 
تا به رويكرد سياست گذاري. اگر به برنامه آقاي فاطمي امين 
دقت كنيد در آن به جاي صحبت از رقابت س��الم در صنايع 
كشور صحبت از برقراري عدالت و توازن در نظام قيمت گذاري 
مي كند. قيمت گذاري يعني وزير مي شود فصل الخطاب. تفكر 
آقاي خاندوزي به رويكرد سياس��ت گذاري براي ايجاد بازار 
نزديك تر است يعني از نظر ايشان وظيف دولت جلوگيري از 
شكل گيري انحصار، رفع موانع، ايجاد بازار و ايجاد دسترسي به 
بازارهاي بين المللي براي بنگاه هاي داخلي است يعني تمركز 
بر سياست گذاري و سپردن مديريت به كارآفرين. حاال فرض 
كنيم آقاي خاندوزي موفق به مجاب كردن آقاي فاطمي امين 
براي تغيير روش  نش��وند و اين دو عضو تيم اقتصادي دولت 

ناسازگار باشند كه محتمل است. 

  مبارزه با فساد و تعارض منافع
اولويت هفتم - آقايان فرهاد رهبر و خاندوزي بايد از سويي براي 
رفع موانع كسب و كار و مجوزهاي دست و پاگير برنامه ريزي 
كنند و از سويي به منظور كاهش فساد سيستمي در حاكميت 
و جامعه برنامه اي براي مقابله با تعارض منافع در دولت و بخش 
خصوصي و همين طور رفع انحصارات متعددي كه بعضا تحت 
حمايت قانون شكل گرفتند طراحي و اجرا كنند در اين راستا 
اين دو نفر بايد ش��خصي براي رياست شوراي رقابت به آقاي 
رييسي پيشنهاد كنند. شايد بحث برانگيزترين و سخت ترين 
مسووليت اين فرد هم پرداخت به بازار خودرو باشد يك راه حل 
بهتر از قرعه كش��ي پيدا كند. پس طبعا آقايان فرهاد رهبر و 
خان��دوزي بايد قبال به نحوه مقابله موثر با انحصار در صنعت 
خودرو در عين افزاي��ش كيفيت، تنوع و كميت محصوالت 
فكري كرده باشند و راهكاري در نظر داشته باشند تا آن راهكار 
يكي از مالك هاي آنها در پيشنهاد رييس بعدي شوراي رقابت 
باشد اما اگر اين راهكار با سياست آقاي فاطمي امين در تعارض 

باشد چه كسي حرفش را به كرسي مي نشاند؟

  ساخت يك ميليون مسكن، چگونه؟
اولويت هشتم - آقاي قاس��مي بايد براي ساخت سالي يك 
ميليون مس��كني كه آقاي رييس��ي قول دادند برنامه اقدام 
فراهم كنند چه كسي قرار است اينها را بسازد دولت، مردم، 
شركت هاي خصولتي، منابعش از كجا مي آيد بودجه، بانك 
مركزي، صندوق توسعه ملي يا بازار صكوك رهني. اگر بودجه 
است كه بايد آقاي ميركاظمي و خاندوزي هماهنگ كنند اما 
طبعا اين دو نفر نگران ساير مصارف دولت هم هستند و نگران 
كس��ري بودجه و تبعات تورمي فشار يك ميليون مسكن بر 
بودجه 1401. بايد راهي پيدا كنند كه اگر نگوييم بدون تورم 
ولي دست كم با حداقل تورم يك ميليون مسكن ساخته بشود 
اما چه جوري؟ اگر قرار منابعش از بازار صكوك رهني تامين 
بشود باز مستلزم هماهنگي با آقاي خاندوزي به عنوان رييس 
شوراي عالي بورس اس��ت تا زيرساخت هاي مالي آن فراهم 
بشود. البته چنان بازاري يك ش��به شكل نمي گيرد و خانه 
ساختن وقت مي برد پس شايد براي سال اول آقاي قاسمي 
بروند سراغ آقاي ميركاظمي براي تخصيص گرفتن از بودجه 
باز در اينجا سوال اين است كه آقاي خاندوزي شير فلكه را باز 
مي كنند و مسووليت تبعات تورمي را مي پذيرند يا نه؟ ساخت 
يك ميليون خانه هر كدام يك ميليارد تومان خرج ساختش 
مي شود هزار همت. هر همت يك هزار ميليارد تومان است. 
يك ميليون خانه هر كدام يك ميليارد مي شود هزار همت. 
كل نقدينگي كشور االن چهار هزار همت است اول سال آينده 
حدود پنج هزار همت خواهد بود با پول آن موقع يك ميليارد 
چيزي نيست اما هزار همت كماكان براي اقتصاد خيلي است 

اقتصاد ما كشش چنان حجم سرمايه گذاري را ندارد.

  آينده اف اي تي اف
اولويت نهم - يكي از زيرمجموعه هاي آقاي خاندوزي واحد 
اطالعات مالي است كه مسوول نظارت بر مناسبات پولي و مالي 
كشور است تا موارد پولشويي، قاچاق و فرار مالياتي را كشف 
كند. از قضا اين واحد در پي اجراي اكش��ن پلن اف اي تي اف 
تشكيل شد. صحبت از اف اي تي اف شد؛ آقاي خاندوزي ليست 

سياه بودن ايران فعال يك قيد محدودكننده براي اقتصاد كشور 
نمي داند و لذا اولويت سال اول دولت نمي دانند اما ايشان اعتقاد 
دارند كه باالخره مسائل با اف اي تي اف بايد حل كرد اما خب 
اين كار زمانبري است آقاي خاندوزي بايد به اتفاق آقاي فرهاد 
رهبر با مجمع تشخيص مذاكره كنند و تكليف اف اي تي اف 
را روشن كنند كه باالخره مي خواهيم چه كار كنيم؟ اگر اين 
چهار س��ال بگذرد و آقاي خاندوزي نتواند كشور را از ليست 
سياه اف اي تي اف دربياورد بر عملكرد اقتصادي دولت آقاي 
رييسي آثار منفي خواهد گذاش��ت. از آنجا كه خروج از اين 
ليست يك فرآيند چند ساله است آقاي خاندوزي بايد از همان 
ماه هاي اول براي اف اي تي اف برنامه ريزي كند و گام هاي اول 
را بردارد حتي اگر ايشان آن را در سال اول قيد محدود كننده 

براي اقتصاد نداند.

  وظيفه بانك مركزي؟
اولويت دهم - تا اينجا چندين بار به بانك  مركزي اش��اره اي 
كرديم حاال قدري با جزييات بيش��تر به آن بپردازيم. بانك 
مركزي قرار اس��ت نهاد سياس��ت گذاري پولي كشور باشد 
نهادي كه بر عملكرد نظام بانكي نظارت مي كند تراكنش هاي 
بانكي را تسويه مي كند و از همه مهم تر براي ثبات ارزش پول 
و قيمت ها در بازار در عين بهره وري حداكثري پايدار از منابع 
اقتصادي كشور سياست گذاري مي كند كه به اين مي گوييم 
سياس��ت گذاري پولي. اما در عمل 50 سال است كه بانك 
مركزي ما ش��ده متولي فروش ارزهاي دولت و پاس كردن 
چك هاي بي محل سازمان برنامه و چك هاي بي محل نظام 
بانكي. سازمان برنامه چك بي محل مي كشد چون مصارف 
دولت از عوايد مالياتي كه وزارت اقتصاد جمع مي كند و درآمد 
نفتي كه از جايي مي آيد خيلي بيشتر است اما اگر چك دولت 
برگشت بخورد براي رييس جمهور خيلي زشت مي شود پس 

منطقا بايد انضباط مالي دولتش را بيشتر كند اما نه مي رود يك 
كسي براي رياست كل بانك مركزي پيدا مي كند كه به اسم 
هماهنگي با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در واقع چك هاي 
بي محل دولت را پاس كند نظام بانكي چك بي محل مي كشد 
چون يك نظام مالي پانزي شده. پانزي يعني حساب دارايي 
و ديونش تراز نيس��ت روي كاغذ به ظاهر تراز است ولي اين 
به خاطر دفترسازي حس��ابدارهاي بانك ها است. در واقع از 
نظر ارزش اقتصادي نظام بانكي تراز نيس��ت و براي همين 
چك بي محل مي كشد و نيازمند اين است كه بانك مركزي 
اين چك ه��ا را برايش پاس كند هر بار كه بانك مركزي يك 
چك بي محل را پاس مي كند پايه پولي افزايش پيدا مي كند 
اشكال در افزايش پايه پولي نيست اشكال در پاس كردن چك 
بي محل است. و افزايش پايه پولي عالمت اين اتفاق است. رشد 
خالص نقدينگي در يك اقتصاد سالم رشد خالص نقدينگي 
يك رقمي است مثال 7 و 8 درصد است اگر چنين اقتصادي 
5-6 درصد هم رشد واقعي داشته باشد در بلندمدت حدود 
2 درصد تورم تجربه مي كند در 90 و 95 درصد اقتصادهاي 
دنيا امروز چنين شرايطي برقرار است. اما در اقتصاد ما در اين 
40-30 ساله رشد نقدينگي همواره حدود 27 و 28 درصد 
بوده چه وقتي اين نفت 7 دالر بود چه وقتي نفت 140 دالر 
ش��د چه قبل از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل چه 
بعد از آن چه دوران رياس��ت جمهوري بيل كلينتون قبل از 
كشف برنامه هسته اي كشور چه دوران ترامپ همواره رشد 
نقدينگي كشور در يك بازه محدودي حول 27 و 28 درصد 
نوسان مي كرده. رشد اقتصادي چه؟ سال هاست كه اقتصاد 
كشور رشد غيرنفتي چنداني نداشته لذا تعجب ندارد كه تورم 
30-20 درصدي در كشور ما مزمن شده. مزمن شدن تورم 
معلول مزمن شدن رشد نقدينگي است اما در يك سال گذشته 
رشد نقدينگي فاصله معناي داري از روند بلندمدتش گرفته 

و حاال به 39 درصد رس��يده. تا دير نشده بايد 3 اقدام صورت 
داد: 1- استفاده از اوراق براي پوشش تمامي كسري بودجه؛ 
2- كاهش پايدار كسري بودجه به زير 3 درصد توليد ناخالص 
داخل��ي؛ 3- اصالح نظام بانكي. اولي وظيفه آقاي خاندوزي 
مي شود؛ دومي را آقاي خاندوزي و ميركاظمي مشتركا بايد 
مديريت كنند. سومي را كه اصالح نظام بانكي باشد وظيفه 
رييس كل بانك مركزي خواهد بود. فرض كنيم نقدينگي 
در 4 سال آينده با همان سرعت 39 درصد يك ساله گذشته 
رشد كند و سريع تر نش��ود در آن صورت در زمان انتخابات 
رياست جمهوري سال 1404 دالر بين 80 تا 90 هزار تومان 
خواهد بود. اين يك پيش بيني نيس��ت يك هشدار نسبت 
به اهميت توجه به اصالحات ساختاري است اگر اصالحات 
ساختاري صورت نگيرد، احتماال رشد نقدينگي حتي بيشتر 
از 39 درصد بشود و نرخ دالر در انتخابات بعد حتي باالي 100 
هزار تومان باشد.اولويت دهم - اولويت دهم دولت اين است كه 
آقايان فرهاد رهبر، خاندوزي و ميركاظمي بفهمند چرا كشور 
40-50 سال رش��د مزمن نقدينگي داشته و چي شده حاال 
سطح رشد نقدينگي از آن هم باال زده؟ بعد بايد راهكاري براي 
كاهش پايدار سرعت رشد نقدينگي پيدا كنند درد و درمان را 
كه يافتند بايد كسي كه دانش و عرضه چنين درماني داشته 
باشد براي رياست كل بانك مركزي به آقاي رييسي پيشنهاد 
كنند اين درمان مستلزم بازس��ازي نظام بانكي خواهد بود. 
تيتروار بگويم مستلزم تغيير رويه هاي حسابداري، حاكميت 
شركتي بانك ها، مديريت ريسك اعتباري، مديريت ريسك 
پولشويي، تركيب دارايي ها، نحوه محاسبات سرمايه، عقود 
مورد استفاده براي تسهيالت و نحوه تامين مالي بانك ها است. 
اينها كارهايي است كه هيچ كدام از رييس كل ها، دبيركل ها 
و قائم مقام هايي كه بانك مركزي تا به حال به خودش ديده يا 
نتوانستند اجرا كنند يا اصال نمي دانستند چه جوري اجرا كنند. 

14  اولويت اقتصادي دولت رييسي
پروژه كوچكي نيست اگر اين آقايان نتوانند رييس كلي به بانك 
مركزي بفرستند كه از عهده اصالح نظام بانكي بربيايد در حالي 
كه خودشان هم كسري بودجه اصالح مي كنند سال 1404 
در گير و  دار انتخاباتي آقاي رييسي بايد جواب مردم را در مورد 

دالر 100 هزار توماني بدهند. از ما گفتن بود.

اولوي��ت يازدهم - تج��ارت خارجي كش��ور خيلي محدود 
ش��ده گلوگاه تجارت خارجي هم تعامالت بانكي اس��ت در 
بازارهاي مالي دنيا به روي ما بس��ته شده و 2 تا قفل روي اين 
در خورده و زنجيرش هم انداختند. زنجير در همين است كه 
ما در كشور بانك نداريم و يك مشت نهاد مالي من درآوردي 
ساخته ايم سردرش تابلوي بانك زديم اين چيزي كه ما به آن 
مي گوييم بانك در نظر بقيه دنيا شباهتي به بانك و مفهومي 
كه مي شناسند، ندارد. براي اينكه بشود بانك، رييس كل بانك 
مركزي بايد آن اصالحات اساس��ي كه در اولويت قبل به آن 
پرداختيم را صورت بدهد. به اين ترتيب زنجير در باز مي شود اما 
دو قفل مي ماند قفل اول اف اي تي اف است. قفل دوم تحريم هاي 
امريكا است كه دير بجنبيم ممكن است مثل سال 90  تبديل 

به تحريم هاي شوراي امنيت بشود.
 در بلندمدت و براي آينده كشور پيوستن به زنجيره توليد ارزش 
جهاني است كه مهم است نه فروختن نفت. ثانيا بايد بدانند كه 
تحريم دور زدن راه حل بلندمدت نيست يك دليل مهم رشد و 
توسعه اقتصادهاي دنيا كاهش هزينه جابه جايي هاي اقتصادي 
بوده. جاده، ريل، راه آهن، كشتي، اينترنت، بانكداري ديجيتال 
همه و همه كاري كه مي كنند اين است كه هزينه تبادل بين دو 
فعال اقتصادي در دو نقطه دنيا را كاهش مي دهند. تحريم دور 
زدن يعني افزايش هزينه تبادل با افزايش هزينه تبادل رشد و 
توسعه فراهم نمي شود و در اين بازار رقابتي دنيا نمي شود رقابت 
كرد ثالثا بايد در نظر داشته باشند كه در برجام توافقي داشتيم 
كه بعد از 3 س��ال امريكا از آن خارج شد. علتش هم ساده بود 
امريكا عمده منافعش از توافق را در آغاز توافق مي گرفت و در 
سال هاي دوم و سوم ديگر تداوم توافق منافع چنداني برايش 
نداش��ت. وقتي براي پيوستن به زنجيره توليد ارزش جهاني 
برنامه ريزي مي ش��ود، طبعا مذاكرات وين قطعه اي از پازلي 
است كه طراحي مي كنند با توجه به تجربه گذشته ناگزيرند به 
نحوي برنامه ريزي كنند كه گويي توافق وين يك توافق 3-4 
ساله خواهد بود و متناسبا امتياز بدهند يا بگيرند اما اگر ديدند 
پيوس��تن به زنجيره توليد ارزش جهاني مستلزم يك توافق 
بلندمدت با 1+5 است كه هست آن وقت بايد به اين فكر كنند 
كه چه ويژگي را در قرارداد بگنجانند كه امريكا پيوسته و در 
طول ساليان سال منافعي در حفظ آن توافق داشته باشد در 
واقع تمام طرفين قرارداد بايد منافع بلندمدت در اين توافق 
داشته باشند و اين مستلزم دقت بيشتر به جزييات مذاكرات 
وين اس��ت. جزيياتي كه به نظر مي آيد به رغم تجربه برجام 

هنوز مغفول است.

  هزينه هاي سالمت
اولويت دوازدهم - بهداشت و سالمت جامعه است يك سري 
هزينه هاي كوتاه مدت داريم براي كرونا از هزينه واكسن، دارو 
گرفته تا افزايش ظرفيت تخت هاي بيمارستاني و... . يك سري 
هزينه هاي بلندمدت داريم كه بازسازي كادر درمان است در 
دوران كرونا عده قابل توجهي از نيروي انس��اني ما در عرصه 
بهداشت از دنيا رفتند. بخشي به خاطر فشار كار از اين بخش 
خارج شدند و برخي مهاجرت كردند و بخش بهداشت و درمان 
ما هم نياز به ظرفيت سازي فيزيكي از نظر تحت بيمارستاني و 
داروسازي دارد هم نياز به ظرفيت سازي از نظر نيروي انساني. 
همه اينها هم خرج دارد. خرج اينها را بايد خزانه بپردازد. آقاي 
خاندوزي و ميركاظمي بايد با آقاي عين اللهي وزير بهداشت 
بنشينند و هم براي نيازهاي كوتاه مدت بخش بهداشت در 
مواجهه با كرونا و از آن مهم تر براي نيازهاي بلندمدت بخش 

بهداشت برنامه ريزي كنند.

  سياست گذاري در بازار سرمايه
اولويت سيزدهم - به عنوان وزير اقتصاد آقاي خاندوزي رييس 
شوراي عالي بورس هستند و مس��وول بازار سرمايه  كشور. 
بازار س��رمايه با كاهش نرخ بهره و افزايش انتظارات تورمي 
رشد واقعي نمي كند به لحاظ اسمي قيمت ها مي رود باال اما 
تبديل به افزايش قدرت خريد براي سرمايه گذاران نمي شود 
سياست گذاري براي بهبود بازار سرمايه اوال بايد متوجه رشد 
واقعي شركت هاي بورسي باشد اين رشد واقعي هم فقط در 
سايه يك بازار رقابتي سالم و دسترسي كم هزينه به بازارهاي 
جهاني ميسر مي شود. ثانيا سياست گذاري در بازار سرمايه 
بايد معطوف به ايجاد بازار اوليه سهام، بازار اوليه و ثانويه اوراق 
بدهي شركتي، بسط بازار مشتقه و بسترسازي براي فروش 
استقراضي باشد كه جلوي رفتار گله اي در بازار مي گيرد. در 
كنار اينها آقاي خاندوزي بايد نقشه راهي براي حذف دامنه 
نوسان هم طراحي كند. ثالثا سياست گذاري در بازار سرمايه 
بايد معطوف ايجاد شركت هاي تخصصي تحقيق در مورد 
شركت ها و انتشار گزارش هاي علمي براي سرمايه گذاران 
باشد تا سيگنال  فروشي به حاشيه برود. رابعا سياست گذاري 
در بازار سرمايه معطوف به حذف تعارض منافع و حذف سود 

از محل رانت اطالعاتي باشد. 

  ناترازي صندوق هاي بازنشستگي
اولويت چهارده��م - اولوي��ت چهاردهم به عه��ده آقاي 
عبدالملكي است وضع نظام بازنشستگي خوب نيست تركيب 
جمعيتي كشور در حال تغيير است جمعيت مسن مي شود به 
زودي صندوق هاي بازنشستگي از عهده پرداختن تعهداتشان 
برنخواهند آمد مصوبات ماه هاي آخر دولت قبل هم شرايط را 
سخت تر از قبل كرد اين مشكل بايد در اين دولت حل بشود 
اگر نه چند سال بعدتر تبديل به بحران دامنگير اجتماعي 
مي شود حل مشكل ناترازي صندوق هاي بازنشستگي براي 
ثبات نظام خطير و حياتي است و بار اين مسووليت به دوش 
آقاي عبدالملكي خواهد بود. از ديگر وظايف ايشان تعيين 
هيات مديره شركت هاي بسيار زيادي است كه زيرمجموعه 
صندوق بازنشستگي اند. منافع بازنشستگان در اين است كه 
مديراني به اين شركت ها منصوب بشوند كه بتوانند سود 
شركت ها را حداكثري كنند منافع دولت اما در اين است كه 
مديراني كه مدنظر نمايندگان كارچاق كن مجلسند منصوب 
بشوند تا دولت بتواند راي اعتمادها و مصوبات مدنظرش را 
از مجلس بگيرد و دچار چالش استيضاح يا خاصه خرجي ها 
مثل قير رايگان نش��ود. در اين كش��اكش تعيين اعضاي 

هيات مديره ها به آقاي عبدالملكي سپرده شده است.

پويا ناظران، اقتصاددان، گزينه هاي كاري پيش روي  دولت سيزدهم در ماه هاي آغازين فعاليت را تشريح كرد

گروه بازار سرمايه| بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي 
دولت سيزدهم از روز گذشته در مجلس شوراي اسالمي 
آغاز شد و كارشناسان آينده بازار س��رمايه را در گروي 
چند موضوع مه��م ازجمله وضعيت كس��ري بودجه، 
آينده برجام، رفع قيمت گذاري دس��توري، نرخ ارز و... 
مي دانند. داستان پر نوسان بازار سرمايه در دولت دوازدهم 
پايان يافته و كابينه اقتصادي دولت س��يزدهم در حال 
تاييد صالحيت و تكميل است. بر همين اساس بررسي 
صالحيت وزراي پيشنهادي دولت سيد ابراهيم رييسي 
روز گذشته آغازشده و بنا بر احتمال زياد سه شنبه هفته 
آينده اين بررسي پايان يابد. دراين بين احسان خاندوزي 
به عنوان وزير اقتصاد دولت ابراهيم رييسي پيشنهادشده 
و هفت سياس��ت افزايش نقش بازار سرمايه در تأمين 
مالي توليد با توس��عه بازار بدهي، متنوع سازي ابزارها و 
محصوالت مالي در بازار سرمايه، حذف تنظيم گري هاي 
غيرضروري و مضر، تس��هيل ورود ش��ركت ها به بازار 
س��هام، كاهش هزينه انتش��ار اوراق با تسهيل مقررات 
مربوطه، لغو انحصارات و تس��هيل مجوزدهي در ارايه 
 خدم��ات مرتبط با بازار س��رمايه مانند س��بد گرداني، 
بازار گرداني و كارگزاري و اصالح نظام حكمراني شركتي 
به منظور مديريت تعارض منافع ميان سهامداران عمده و 
خرد و ارايه مشوق براي سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم 
در بازار سرمايه را به عنوان برنامه هاي خود براي اين بازار 
ارايه كرده است. خاندوزي را مي توان يكي از اصلي ترين 
طرفداران طرح ماليات بر عايدي سرمايه دانست. طرحي 
كه به طوركلي براي اقتصاد مفي��د خواهد بود اما نكته 
اينجاست كه وي در تالش بوده است تا دامنه اين طرح را 
به سود سپرده بانكي و بازار سرمايه نيز بكشاند. آن هم در 
اقتصادي كه نرخ سود سپرده واقعي آن در تناسب با نرخ 
تورم، منفي است. اگرچه سود سپرده بانكي و بازار سرمايه 
درنهايت از اين طرح حذف شدند اما خاندوزي شانزدهم 
تيرماه امسال در اختتاميه همايش نقد و بررسي قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه با اشاره به دايره شمول اين قانون 
گفته بود: »در حال حاضر نتوانستيم كه شمول اين طرح 
را شامل تمام بازارها كنيم و مساله سهام در اين قانون ديده 
نشده است كه البته مي تواند در آينده اصالح شود و در 
آينده شامل تمام بازارهاي مالي شود. تفكر ما اين است كه 

اصاًل اين قانون بايد كاركرد تنظيم كنندگي داشته باشد.
در حال حاضر ما دچار يك هرج ومرج در بازارهاي مالي 
هستيم بنابراين سخت گيري در اجراي اين طرح الزم 
است. مي توان پس از باثبات تر شدن بازارهاي مالي نرخ 

ماليات بر عايدي سرمايه را كاهش داد.«
او همچنين ارديبهشت ماه س��ال جاري در واكنش به 
مصوب��ات حمايتي دولت از بازار س��رمايه در توييتي از 
فعاليت هاي اهالي بازار سرمايه با عنوان »بورس بازي« 
يادكرده و نوش��ته بود كه از س��ال 99 تسهيالت بانكي 
به مقصد »بورس بازي« چند برابر تسهيالت كمك به 
اقتصاد كرونا بود.حال آنكه در اقتصاد بحران زده كشور 
در سال 99، بازار سرمايه تنها پناهگاه مردم براي حفظ 
ارزش دارايي ها در برابر شتاب رشد نرخ تورم بود. اگرچه 
پس ازآن سياس��ت گذاري هاي ناصحي��ح و رفتارهاي 
غيرحرف��ه اي دولت و برخي نماين��دگان مجلس، اين 
بازار را با چالش��ي ب��زرگ و س��رمايه گذاران را بازياني 
غيرقابل جبران مواجه كرد.  رييس دولت سيزدهم روز 
گذشته در صحن مجلس شوراي اسالمي به دفاع از وزير 
پيش��نهادي اقتصاد پرداخت و گفت: در اين وزارتخانه 
موضوع دانش و تخصص و داشتن اطالعات اقتصادي، 
آشنايي با وزارت اقتصاد مورد تأكيد بوده است. بهترين 
نوع از معرفت و شناخت نس��بت به يك دستگاه بودن 
 در يك مجموعه اس��ت البته منحصر به اين نيس��ت . 
شناخت يك مجموعه براي فردي كه مي خواهد احراز 
يك مسووليت كند، مهم است. معاون اول رييس جمهور 
را مس��وول هماهنگي تيم اقتصادي قرار داديم. به همه 
هم گفتيم براي اينكه بگو مگو نباشد معاون اول مسوول 
هماهنگي است. چه تيم اقتصادي به معني خاص بانك 
مرك��زي، وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و چه به معني 
عام يعني تمام وزارتخانه هاي اقتصادي كه در اين رابطه 
مي توانند نقش داشته باشد. نگاه به تيم اقتصادي براي 

هماهنگي آن كاماًل مورد توجه بوده است.
يك كارشناس بازار سرمايه در خصوص وزير پيشنهادي 
اقتصاد براي »تعادل« نوشت: هرچند كه سياست هاي 
وزارت اقتصاد به تنهايي نمي تواند سرنوشت بازار سرمايه 
را رقم بزند و تحقق برنامه اي كه از سوي وزير پيشنهادي 
ارايه شده اس��ت، منوط به همكاري و هماهنگي ساير 

نهادهاي دولتي و حاكميتي است. چراكه وزير پيشنهادي 
در برنامه هاي خود اعالم كرده است كه قصد دارد نقش 
بازار سرمايه را در تامين مالي توليد افزايش دهد، تحقق اين 
برنامه نيازمند محيا شدن زيرساخت هاي ابتدايي ازجمله 
برق است كه قيمت گذاري آن در اختيار نهادهاي ديگري 
است. البته بر اهميت حل مسائل داخلي اين بازار ازجمله 
كاهش دامنه نوسان و هسته معامالتي سالم توسط وزير 
اقتصاد در قدم نخست تأكيد دارد و بر اين باور است كه 
وزير اقتصاد به عنوان رييس ش��وراي عالي بورس بايد 
جلوي تصميماتي كه به ضرر بازار سرمايه تمام مي شود، 
بايستد. از سوي ديگر، فردين آقابزرگي، كارشناس بازار 
نيز بر اين باور است كه چند آيتم نامشخص بودن كابينه 
اقتصادي دولت جديد، پيش بيني هاي نادرست درمورد 
نرخ دالر درحالي كه پيش بيني مي شد روند قيمت دالر 
كاهشي باشد، افزايشي شد، سياست هاي پولي و مبهم 
بودن و ادامه روند اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
براي نقدينگي دولت و كس��ري بودجه باعث مي شود 
آينده بازار سرمايه كمي مبهم باشد. البته توجه به اين 
نكته كه گرايش و نگاه سياس��ي دولت جديد براي بازار 
سرمايه مهم نيست موضوعي كه براي بازار سرمايه مهم 
است نگرش هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي دولت است. 
طبق صحبت هايي كه در مناظره ها اعالم شده است دولت 
جديد مخالف نرخ گذاري دستوري بوده و معتقد است 
مكانيزم دستوري بازار نبايد رعايت شود، نرخ سود بانكي 
بايد پايين باشد تا توليدكننده پول خود را درگير توليد 
كند. دولت جديد اعالم كرده است كه بر اين باور است كه 
بايد به فضاي صادراتي كمك كنيم، تسهيالت دهيم و 
مشوق هاي صادراتي را زياد كنيم. اگر صحبت ها از طرف 
تيم دولت جديد رنگ و روي واقعيت پيدا كند بازار سرمايه 
بايد حال بهتري داشته باشد. با همه اين اظهارنظرها، بايد 
ديد كه عالوه بر سياس��ت دولت در قبال قيمت گذاري 
دستوري و جايگاه بازار سرمايه در تامين كسري بودجه، 
آينده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و مي توان گفت نگاه 
بازار سرمايه بيش از همه به اين دو موضوع است. باروي كار 
آمدن دولت جديد، بازار سرمايه رشدي مقطعي را تجربه 
كرد كه ادامه اين رشد بستگي به تصميمات دولت جديد 

درزمينه هاي مختلف اقتصادي و سياسي دارد.

»تعادل« برنامه ها و رزومه وزير پيشنهادي را بررسي مي كند
گزارش

بورس چه انتظاراتي از وزير اقتصاد دارد؟



»آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي «
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار نمايد.كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/05/24 مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1400/05/31

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاريخ 1400/06/11
زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاريخ 1400/06/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 1456- 021
    هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه :  احداث جاده ورودي شهرك صنعتي فريدن)شماره 2000001281000072 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه :  103.436.913.451ريال  و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 5.171.846.000  ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  12 ماه 
موضوع مناقصه :  خريد،حمل و تكميل شبكه توزيع آب ناحيه صنعتي زواره )شماره 2000001281000073 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : 8.751.144.593ريال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي)اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 428.558.000ريال

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب
مدت اجرا:  3 ماه 

موضوع مناقصه :  خريد،حمل و تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي فريدن )شماره 2000001281000074 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 10.538.254.832ريال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي)اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 526.913.000ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  3 ماه 
موضوع مناقصه : احداث 9سوله كارگاهي و محوطه سازي شهرك صنعتي نجف آباد2)شماره 2000001281000075 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 114.694.526.703ريال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  5.734.727.000 ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران : رتبه 5 يا باالتر در رشته ابنيه

مدت اجرا:  15 ماه 
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و تكميل حدود 600 متر عمليات لوله گذاري فلزي گاز فاز توسعه شهرك صنعتي كوهپايه )شماره 2000001281000076 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : 15.538.254.832ريال و به صورت فهرست سفيد )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 526.913.000 ريال

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات
مدت اجرا:  5 ماه 

شناسه آگهي : 1177942

شرکت شهرکهای صنعتی
 استان اصفهان

نوبت دوم

 امور پيمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

گروه راه و شهرسازي|
ش��ايد به اندازه يك دهه از تالش براي پيوند ميان بازار 
مسكن و بازار سرمايه مي گذرد و طي سال هاي اخير اين 
تالش ها اگر چه منجر به ايجاد برخي نهادها و ساختارها 
شده  اما از اثرگذاري بسيار اندكي در گرهگشايي از بازار 
مسكن برخوردار بوده است. س��ال گذشته در چنين 
روزهايي شاهد راه اندازي »بورس امالك و مستغالت« 
در بورس كاالي ايران بوديم اما از سال گذشته تاكنون 
دو يا س��ه معامله ملكي در اين بورس انجام شده است. 
همچنين طي سال هاي گذشته، شاهد راه اندازي چند 
»صندوق زمين و مسكن« در بازار سرمايه بوده ايم اما 
همانطور كه از حال و روز بازار مس��كن پيداس��ت، اين 
صندوق ها يا فعال نبوده اند يا اثرگذاري مثبتي بر روند 
بازار مسكن به جاي نگذاشته اند. در اين حال، بنا بر اعالم 
معاون وزير راه و شهرسازي، »صندوق زمين و مسكن« 
كه مراحل نهايي خود را س��پري كرده با هدف جذب 
سرمايه ها براي پروژه ها، حفظ ارزش سرمايه هاي مردم 
و امكان خريد مسكن به صورت كامل و متري از نيمه 
دوم سال جاري و پس از كسب مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار راه اندازي مي ش��ود. به گزارش »تعادل«، 
در حوزه مسكن دو نوع صندوق طي سال هاي گذشته 
تعريف شده اس��ت. صندوق هاي زمين و ساختمان و 
صندوق امالك و مستغالت. صندوق زمين و ساختمان 
در حوزه ساخت و تامين مسكن فعاليت دارد و اصطالحا 
سمت عرضه مسكن بوده و صندوق امالك و مستغالت 
سمت تقاضاي مسكن است. به عبارت ديگر صندوق 
زمين و ساختمان، صندوقي است كه منابع آن صرف 
سرمايه گذاري براي ساخت مسكن مي شود، اما از منابع 
صندوق امالك و مستغالت براي خريد يا اجاره امالك 
استفاده مي شود و به اين ترتيب اين تفاوت ريشه اي ميان 
اين صندوق ها وجود دارد. آنگونه كه برخي از مسووالن 
بورس طي ماه هاي اخير اعالم كرده اند، چند درخواست 
از طرف برخي نهادهاي حقوقي و حقيقي براي تاسيس 
صندوق در بخش زمين و ساختمان و امالك و مستغالت 
وج��ود دارد. از اين رو، اميد م��ي رود در ماه هاي آينده 
تعدادي از آن صندوق ها راه اندازي شود. به عنوان نمونه 
در حال حاضر چند بانك خواهان تاسيس صندوق 
امالك و مستغالت هستند تا به اين ترتيب بتوانند 
بخشي از اموال بزرگ خود را بفروشند. راه اندازي اين 
صندوق ها فروش امالك بزرگ را س��هل تر مي كند 
چرا كه با جمع آوري سرمايه هاي خرد امكان تامين 
هزينه الزم را فراهم مي كند. اين درحالي است كه در 
برخي موارد بزرگ بودن ملك و عدم تامين سرمايه 

مانع از فروش دارايي يك مجموعه مي شود.

     ورود شركت هاي دولتي
به گزارش ايسنا، حدود دو سال قبل زمزمه هاي همكاري 
وزارت راه و شهرس��ازي با بازار س��رمايه اي��ران به منظور 
راه اندازي »صندوق زمين و مس��كن« شنيده شد. هدف 
اوليه اين بود كه پروژه هاي مسكوني و تجاري در بازار سرمايه 
عرضه شود تا با جذب سرمايه هاي خرد هم به توليد مسكن 
كمك شود و هم براي سهامداران سوددهي داشته باشد. 
خريد مسكن به شكل متري و كامل از ويژگي هاي بورس 
مسكن محسوب مي شود. البته در حال حاضر شركت هاي 
بخش خصوصي در بورس كاال حضور دارند اما وزارت راه و 
شهرسازي در نظر دارد شركتها و سازمان هاي زيرمجموعه 
خ��ود را نيز كه امكان عرضه پروژه ه��اي بزرگ مقياس را 
دارن��د نيز وارد اين عرصه كن��د. در اين خصوص محمود 
محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گفته است: همكاري ميان وزارت راه و شهرسازي و بورس 
كاال از ماه ها قبل آغاز ش��د كه اين همكاري از چند جنبه 
پيگيري شده كه تاكنون نيز نتايج مثبتي در اين حوزه ها 
حاصل شده اس��ت. يكي از همكاري هاي مشتركي كه 
قرار اس��ت با بورس كاال صورت بگيرد ايجاد صندوق 
زمين و مسكن است كه مصوبه اصالح آيين نامه آن از 
دولت گرفته شد و به شركت هاي و سازمان هاي مرتبط 
با وزارت راه و شهرسازي ابالغ كرديم تا پروژه هايي در 

اين حوزه براي راه اندازي صندوق مذكور ارايه كنند.

     راه اندازي پس از كسب مجوز
وي در پاسخ به اينكه اجرايي شدن همكاري با بورس كاال 
براي راه اندازي صندوق زمين و مسكن چه زماني عملياتي 
مي شود؟ گفت: اين پروژه براساس برنامه زمان بندي موجود 
در نيمه دوم سال جاري اجرايي خواهد شد كه البته بورس 

كاال بايد مجوزهاي قانوني را از سازمان بورس و اوراق بهادار 
اخذ كند. معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص عرضه 
امالك و مستغالت دولت و نهادهاي مختلف در بورس كاال 
نيز گفت: براساس تصميمي را وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مطرح كرده است، نهادهاي مختلف به جاي برگزاري مزايده 
به شيوه هاي سنتي بايد امالكشان را از طريق بورس كاال 
به فروش برسانند كه با توجه به اينكه وظيفه فروش اموال 
مازاد دستگاه هاي دولتي به عهده وزارت اقتصاد است، اين 

موضوع نيز توسط وزارت اقتصاد در حال پيگيري است.

     جزييات فروش متري مسكن در بورس
بنابراين گ��زارش، موضوع امكان تامين مالي پروژه هاي 
حمل و نقل و مسكن با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه از 
حدود دو سال قبل مطرح و اواسط ارديبهشت ماه سال 
گذشته راه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان به مرحله 
توافق س��ازمان بورس و وزارت راه و شهرسازي رسيد اما 
تاكن��ون مجال اجرا پيدا نكرده اس��ت. اين صندوق ها با 
آنچه تحت عنوان بورس امالك و مس��تغالت شناخته 
مي ش��ود و اواخر مردادماه با عرضه ي��ك واحد تجاري 
توسط شركت عمران ش��هر جديد پرديس وارد مرحله 
اجرا ش��د متفاوت اس��ت. در بورس امالك، دارايي هاي 
مازاد ش��ركت هاي دولتي و بانك ها براي فروش در بازار 
سرمايه عرضه مي شود. اما فروش متري مسكن در واقع 
جذب سرمايه هاي خرد براي اجراي پروژه هاي مسكوني 
و راهسازي است. بر اين اساس با كمك اين ابزار مالي 
بورس كاال كه اوراق س��لف مس��كن نام دارد، ارزش 
تمام شده س��اخت يك واحد يا يك پروژه، تبديل به 
ورقه هاي كوچك بهادار مي ش��ود و در بازار توس��ط 

انبوه ساز عرضه مي شود.

      اتحاد براي توليد يك ميليون واحد مسكن 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي همچنين 
با اشاره به اقداماتي كه بهتر است از سوي دولت سيزدهم در 
جهت ايجاد تعادل در معامالت مسكن انجام شود، گفت: 
براس��اس برنامه هاي مطرح شده از سوي رييس جمهور 
منتخب، حوزه مسكن نيازمند انسجام بين دستگاهي به 
صورت ويژه است تا بتوان زمينه توليد يك ميليون واحد 
در سال كه شامل بخش خصوصي، مسكن شهري و مسكن 
روستايي و مجموع توليد مسكن كشور مي شود را فراهم 
كرد. محمودزاده گفت: اميدواريم با توجه به قانوني شدن و 
تشكيل شوراي عالي مسكن براساس قانون جهش توليد، 
هماهنگي ها بين همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي از 
وزارتخانه ها گرفته شود تا شهرداري ها و باقي سازمان ها و 
دستگاه هايي كه در بخش مسكن درگير هستند به صورت 
ويژه و بيشتر از قبل صورت بگيرد تا شاهد سرعت بيشتر 
توليد مسكن در كش��ور همزمان با قيمت معقول و قابل 

پرداخت توسط متقاضيان مسكن باشيم.

     بايد جلوي داللي بازار مسكن گرفته شود
در اين ح��ال، احمد دنيا مالي، عضو كميس��يون عمران 
مجلس با بيان »قيمت مسكن افزايش نيافته بلكه ارزش 
پول ملي كاهش يافته اس��ت« گفت: وزير پيش��نهادي 
راه مي توان��د گام ه��اي موثري در بخش مس��كن بردارد. 
به گ��زارش خبرگزاري تس��نيم، احم��د دنيامالي اظهار 
كرد: وزير پيش��نهادي راه و شهرس��ازي برنامه هاي خود 
را در حوزه مس��كن به ش��كل جامعي ارايه ك��رد و طبق 
برنامه هاي پيشنهادي مي توان اميد داشت بخش عمده اي 
از دغدغه هاي مردم در طول زمان در حوزه مسكن برطرف 
شود. وي با اش��اره به اينكه برنامه هاي رستم قاسمي وزير 
پيش��نهادي راه و شهرس��ازي براي خانه دار شدن اقشار 
هدف جامعه )اقشار آس��يب   پذير، جوانان و خانه اولي ها، و 
مستاجران( بر مبناي واقعيت جامعه و قابل اجراست، افزود: 
طبق برنامه ارايه شده توسط وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 
اقشار هدف جامعه كه شامل مستاجران، زوج هاي جوان 
و اقشار آسيب  پذير هستند مي توانند با برنامه هاي دولت 
س��يزدهم صاحب خانه شوند. عضو كميس��يون عمران 
مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير پيشنهادي راه و 
شهرسازي دولت سيزدهم برنامه اي براي تعادل بخشيدن 
به قيمت مسكن دارد يا خير؟ گفت: بايد به اين نكته توجه 
داشته باشيم كه قيمت مسكن افزايش پيدا نكرده است بلكه 
كاهش ارزش پول ملي است كه سبب افزايش قيمت ها و 
از جمله قيمت مسكن شده است. درعين حال، باتوجه به 
اينكه بخشي از افزايش قيمت ها در بخش مسكن به داللي 
ارتباط دارد بايد جلوي داللي در بخش مسكن گرفته شود.
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چالش هاي وزير آينده 
»صمت«؟!

 در واق��ع ب��ه نظر اولي��ن چالش وزي��ر آتي، نيز 
ب��ود و نبود خود اي��ن وزارتخانه اس��ت. چنانكه 
علي رغم گذشت حدود يك دهه از تاسيس آن، 
هنوز قانون تش��كيل و ش��رح وظايف آن مبهم و 

نامشخص است. 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بارها س��عي در 
تفكيك دوب��اره اين وزارتخان��ه عريض و طويل 
شد اما با مقاومت مجلسيان، به سرانجام نرسيد. 
اما ب��ه نظر اين اقدام در نهاي��ت انجام و بار ديگر 
ش��اهد دو وزارتخانه صنعتي و بازرگاني خواهيم 

بود. 
البته نه آن ادغام به س��بب عدم لحاظ شرايط و 
پيش  نيازهاي الزم، كار صحيحي بود و به پشتوانه 
خواست و سليقه رييس دولت وقت انجام گرفت 
و نه اي��ن تفكيك احتمالي در آين��ده در فقدان 
راهبرد و سياست صنعتي، راهگشا خواهد بود و 

گرهي بر گره هاي گذشته خواهد افزود. 
در واق��ع چالش مهم وزير آين��ده، فقدان همين 
راهبرد و سياست صنعتي مشخص و قانوني است. 
هر چند در همين چن��د هفته اخير متني تحت 
عنوان »س��ند سياس��ت صنعتي اي��ران در افق 
1400« اراي��ه و به ص��ورت ضرب االجلي ظاهرا 
ابالغ ش��د، اما به سبب عدم مش��اركت ذينفعان 
و اع��الم نظر آنان درباره متن نهايي ارايه ش��ده، 
به نظر چاره ساز نخواهد بود و به احتمال بسيار، 
وزير آينده صمت تغييرات اساسي در آن اعمال 
- اگ��ر آن را كنار نگذارد – و س��عي خواهد كرد 
ديدگاه هاي خ��ود را در آن بگنجاند. به خصوص 
آنكه آقاي فاطمي امين ب��ه همين صفت، يعني 
تدوين كنن��ده برنامه راهب��ردي وزارت صمت 

شناخته مي شود. 
ايشان در س��ال 91 در مقام مشاور وزير صمت، 
كار مطالعاتي در اين ح��وزه را از طريق يك تيم 
تحقيقات��ي به انجام رس��اند. متني كه در س��ال 
1392 و چند ماه قبل از پايان دولت دهم و وزارت 
آقاي غضنفري منتشر شد و نقدهاي بسياري هم 
از سوي نهادهاي مختلف اعم از مركز پژوهش ها 
و اتاق هاي بازرگاني و اقتصاددانان و كارشناسان 

بر آن وارد شد. 
نقدهايي همچون: فقدان مباني نظري مشخص 
علمي، عدم آسيب شناس��ي اس��ناد قبلي، عدم 
بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق در توسعه 
صنعتي، گراي��ش به درونگراي��ي و خودكفايي، 
بي توجهي ب��ه تحليل هاي اقتصادي در س��طح 
اقتصاد كالن در ش��رايط ايران، فق��دان تحليل 
در سطح عمومي موثر بر رشد اقتصادي )حقوق 
مالكي��ت، سياس��ت خارجي، نظام آموزش��ي و 
تربيت نيروي انساني ماهر، حقوق و آزادي هاي 

شهروندي و...(و...
بر اين اس��اس اگ��ر ديدگاه وزير پيش��نهادي به 
راهبردها و سياس��ت هاي صنعت كش��ور، بدون 
آسيب شناس��ي روند طي ش��ده و در همان مدار 
س��ابق باش��د كه چن��دان اميد و گشايش��ي به 
رف��ع چالش هاي ح��اد و بس بغرن��ج اين بخش 
كليدي اقتصاد يعني »صنعت« نيس��ت . اما اگر 
در ط��ول اين يك دهه غيب��ت از قدرت، فرصت 
درك عميق تر مش��كالت صنع��ت و راهكارهاي 
برون رفت از آنها در چارچوب نگرش اقتصادي و 
مطابق الگوهاي موفق رقابتي و نه نگاه مهندسي 
و مبتني بر الگوهاي مطرود دستوري براي ايشان 
فراهم شده باشد، مي توان به تحول در اين حوزه 

اميدوار بود. 
نهايت آنك��ه از منظر صاحبان اي��ن خانه يعني 
مدي��ران و مال��كان بنگاه ه��اي صنعتي بخش 
خصوصي واقع��ي، گره هاي ك��ور صنعت و حل 
ابرچالش ه��اي اي��ن ح��وزه ج��ز از طريق مدل 
 رقابت��ي و آزاد و در تعام��ل ب��ا جهان گش��وده 

نخواهد شد. 
مدلي كه در بردارنده حذف مداخالت دولتي در 
قيمت گذاري و محدوديت ه��ا و ممنوعيت هاي 
تجاري و ق��رار گرفتن در زنجيره توليد جهاني از 
طريق بهبود فضاي كسب و كار و ثبات مولفه هاي 
اقتص��اد كالن از طريق حاكمي��ت نظام عرضه و 

تقاضا امكان پذير است.

»دلتا« و شرايط خاص 
پذيرش مسافر از مبدا 41 كشور

روابط عمومي شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( 
فهرس��ت جديدي از محدوديت س��فر به كشورهاي 
داراي ش��رايط ويژه و پرخطر و ساير كشورها در دوره 
شيوع سويه كرونا دلتا را اعالم كرد. به گزارش فارس، با 
توجه به نامه جانشين وزير در ستاد مديريت بحران و 
نامه معاون بهداشِت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي، همچني��ن اطالعيه هوان��وردي مرتبط با 
COVID-19 در اجراي دستورالعمل نحوه پذيرش 
مسافرين در مبادي ورودي هوايي، فهرست به روز شده 
كشورها با شرايط مربوطه براي سفر اعالم شد. بر اساس 
اين خبر فهرست كشورهاي با شرايط ويژه داراي سويه 
جهش يافته »با ممنوعيت پذيرش مسافر مستقيم و 
غيرمستقيم از اين كشورها، به استثناي ديپلمات ها و 
نمايندگان سازمان بين المللي بر اساس پروتكل هاي 
ابالغي« عبارت اس��ت از» برزي��ل و اروگوئه«، بر اين 
اس��اس چنانچه به ضرورت نياز به ورود افرادي از اين 
كشورها باشد، رعايت همه شرايط زير براي مسافران 
ورودي از اين كشورها الزامي است. نخست اينكه ارايه 
تست PCR منفي كرونا )با مهلت حداكثر ٩٦ ساعت 
پس از انجام( در هنگام ورود همراه مسافر باشد؛ دوم 
اينكه انجام تست مجدد PCR كرونا در پايگاه مراقبت 
بهداشتي مرزي در هنگام ورود به كشور انجام شود و 
س��وم اينكه انجام قرنطينه به مدت دو هفته در محل 
از پيش تعيين شده پيش بيني ش��ود. تعهد و تقبل 
پرداخت هزينه انجام تست مجدد و اقامت در قرنطينه 
در هتل پيش از عزيمت به كش��ور نيز بر عهده مسافر 
است.  براي كشورهاي پرخطر با بروز باالي بيماري، 
عدم منع تردد با الزام ارايه تست PCR منفي با اعتبار 
9۶ ساعته در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود 
به كشور وجود دارد و سفر مستقيم و غير مستقيم از 
اين كشورها برقرار است.فهرست اين دسته كشورها 
عبارت است از»اندورا، آرژانتين، بوليوي، بوتسوانا، 
ش��يلي، كاس��تاريكا، كلمبيا، كوبا، اكوادور، مصر، 
فيجي، گرجستان، هند، اندونزي، كويت، لسوتو، 
ليبي، ماالوي، مغولستان، مالزي، موزامبك، ناميبيا، 
نپال، هلند، اسواتيني، عمان، پاراگويه، پرو، پرتغال، 
روسيه، سيشيل، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سودان، 
سورينام، سوريه، تانزانيا، تونس، انگلستان، زامبيا 
و زيمبابوه« رعايت همه شرايط زير براي مسافران 
ورودي از اين كش��ورها الزامي است، نخست ارايه 
تست PCR منفي كرونا )با مهلت حداكثر٩٦ ساعت 
پس از انجام( در هنگام ورود به كش��ور و دوم انجام 
تست مجدد PCR كرونا در پايگاه مراقبت بهداشتي 

مرزي در هنگام ورود به كشور اجباري است.

قرنطينه اي كه باالخره جواب داد
در روزهاي گذشته كه بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا ق��رار بود ممنوعيت تردد بين اس��تاني اعمال 
شود، به نظر مي رسد كه باالخره اين ابالغيه جواب داد 
و براي نخستين بار پس از حدود پنج ماه، شاهد كاهش 
محسوس سفرهاي مردم و تردد بين استاني وسايل نقليه 
مختلف در محورهاي مواصالتي بوديم. به گزارش ايسنا، 
بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا كه از ابتداي 
هفته گذش��ته اعالم شد، قرار ش��د از ساعت 12 ظهر 
يكشنبه 24 مرداد ماه تا صبح شنبه دو هفته آينده )پنجم 
ش��هريور ماه( ممنوعيت تردد سراسري و بين استاني 
اعمال شود و از سوي ديگر نيز تعطيلي همه ادارات را از 
دوشنبه 2۵ مرداد ماه تا شنبه 30 مرداد ماه اعالم كرد. 
گرچه در همان روزهاي نخست هفته شاهد هجوم مردم 
به جاده هاي كشور و ترافيك هاي سنگين بوديم و بيم 
آن مي رفت كه مانند ممنوعيت هاي گذشته اين مصوبه 
نيز در حد ابالغ باقي بماند اما آمارها نشان مي دهد كه 
اين بار ممنوعيت تردد بين استاني و همان قرنطينه 
به درستي اجرا شده است و نسبتا جواب داده است. 

در نيمه دوم سال جاري محقق مي شود

امكان خريد متري مسكن در بورس 

طالبان ماموريت بندر شهيد بهشتي را تغيير مي دهد؟

سرنوشت بندر چابهار بدون افغانستان 
هر چند هنوز از روابط طالبان و امارت اسالمي با كشورهاي 
همسايه و منطقه چيزي مشخص نيست و فعال سياست هاي 
تجاري افغانستان جديد معلوم نشده اما آنچه كه تاكنون 
رخ داده اين اس��ت كه فعال صاحبان كاالي هندي و ايراني 
رغبتي به تبادل محم��والت خود از طري��ق مرز ميلك، 
دوغارون و ماهيرود به سمت افغانستان ندارند و پيش بيني 
مي شود تا روشن شدن مواضع طالبان، تردد بارها از مسير 
ايران كاهش يابد. پس از تحوالت اخير در كشور افغانستان 
و روي كار آمدن طالبان، سرنوشت توافقنامه هاي منطقه اي 
اين كشور با همسايگان خود در ابهام است. در كنار آينده 
نامعلوم درآمد تجاري چند ميليارد دالري ايران از افغانستان 
از محل صادرات، مساله پروژه هايي كه به صورت مشاركتي 
در رابطه با اين كشور در جريان بوده، مطرح است. يكي از اين 
پروژه هاي مشترك، بين سه كشور هند، ايران و افغانستان 
بوده تا به ايجاد مس��ير ترانزيتي از طريق تقويت و توسعه 
بندر شهيد بهشتي چابهار منجر شود.  موافقت نامه تاسيس 
داالن تجاري ايران، هند و افغانستان تحت عنوان توافق نامه 
چابهار خردادماه سال 9۵ بين روساي جمهور اين سه كشور 

امضا شد و به تصويب مجالس كشورهاي مذكور هم رسيد. 
مهم ترين موضوع اين توافقنامه بحث ترانزيت و دسترسي 
هند به افغانستان از مسير ايران است كه پيش زمينه اجراي 
آن، توسعه بندر شهيد بهش��تي چابهار بود. اما با به قدرت 
رسيدن طالبان، مشخص نيست، آيا همكاري هاي مشترك 
و تبادالت اقتصادي بين هند و افغانستان پابرجا بماند يا خير. 
مي دانيم كه يكي از كشورهاي متضرر موافقنامه بين ايران و 
هند و افغانستان، كشور پاكستان بوده  و هر چند هنوز امارت 
اسالمي سياست ها و موضع گيري هاي بروز نداده، اما آنچه 
كه پيش بيني مي شود، تمايل طالبان به سمت پاكستان 
است.  در همين حال، برخي از فعاالن و كارشناسان اقتصادي 
معتقد هستند كه پاكستان فعال نمي تواند جاي كاال و مسير 
و راه ترانزيتي ايران را براي افغانس��تان بگيرد.  البته انتظار 
مي رود در كوتاه و ميان مدت عملكرد بندر چابهار )كالنتري و 
بهشتي( و همچنين بندرعباس در رابطه با محموالت تجاري 
)چه از مبدا و چه به مقصد افغانستان( كاهش پيدا كند. در 
اين رابطه به تازگي سايت »لويدز ليست« تحليلي را منتشر 
كرد مبني بر اينكه هند براي رقابت با چين و پاكستان در بندر 

گوادر و همچنين حفظ نفوذ منطقه اي خود، به طرح توسعه 
بندر چابهار نگاه ويژه اي دارد تا با دور زدن پاكستان يك مسير 
تجاري ايمن از هند به افغانستان و اروپا براي دسترسي به 
بازار پركشش آنها فراهم كند، اما اكنون با به قدرت رسيدن 
طالبان در افغانستان، برجستگي و اهميت اين پروژه ممكن 

است براي هندوستان از دست رفته باشد.

     تحوالت افغانستان  اثري در فعاليت چابهار نداشت
در اين حال، فرهاد كوهساري معاون سازمان بنادر 

و دريانوردي در گفت وگو با ايلنا درباره سرنوش��ت 
تفاهمنامه س��ه جانبه اي��ران- هند و افغانس��تان 
و ش��رايط بندر ش��هيد بهش��تي چابهار به عنوان 
نزديكترين بندر جمهوري اسالمي ايران به كشور 
افغانستان پس از تحوالت اخير و به قدرت رسيدن 
طالبان در آن اظهار كرد: در حال حاضر هيچ مشكل 
و اختاللي در فعاليت هاي بندر شهيد بهشتي ايجاد 
نشده و اين بندر بدون مشكل در حال انجام وظايف 

و فعاليت هاي تعريف شده خود است.  



در حالي كه بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي كابينه 
دولت سيزدهم آغاز شده است، روز گذشته نمايندگان 
مجلس نظرات موافق و مخالف خود را درباره عيسي 
زارع پور، وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات 
عنوان كردند. موافق��ان و در مقابل مخالفان زارع پور 
عنوان كردند. موافقان زارع پور با تاكيد بر جوان بودن او، 
اينطور بيان كردند كه او علي رغم جواني، داراي كارنامه 
بوده و كامال عملگراست و برنامه هاي پيشنهادي او با 
اسناد باالدستي تا حدي منطبق است. در مقابل به گفته 
مخالفان، در حالي كه فضاي مجازي با همه حواشي و 
درآميختگي سود و زيانش به بخشي از زندگي مردم 
تبديل شده است، وزير پيش��نهادي ارتباطات هيچ 
اعتقادي به پلتفرم هاي موجود نداشته و خود نيز در 

شبكه هاي اجتماعي حضور ندارد.
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در نشست روز 
گذشته )شنبه( بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي 
را به ترتيب حروف الفبا آغاز كردند. با اتمام بررس��ي 
صالحيت حسين باغ گلي وزير پيشنهادي آموزش و 
 پرورش، مجلس وارد بررسي صالحيت عيسي زارع پور 
وزير پيش��نهادي ارتباطات و فناوري اطالعات شد. 
بر اساس ماده ۲۰۲ آيين نامه داخلي مجلس قبل از 
صحبت هاي موافقان و مخالفان هر وزير پيشنهادي، 
گزارش كميسيون تخصصي مربوطه توسط سخنگو 

قرائت مي شود.

نظركميسيونفرهنگيدربارهزارعپور
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه برنامه هاي وزير پيشنهادي با اسناد باالدستي 
تا حدي منطبق است. مجيد نصيرايي در جلسه علني 
روز گذشته )شنبه( گزارش كميسيون فرهنگي درباره 
عيس��ي زارع پور وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري 
اطالعات را بدين شرح ارايه كرد: »برنامه پيشنهادي 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات پ��س از ارايه 
چشم انداز، مروري بر اسناد باالدستي اين حوزه داشته 
و سپس برنامه هاي خود را ذيل ۸ محور ماموريتي اين 
وزارتخانه ارايه كرده است. در هر يك از اين ۸ قسمت 
ابتدا مروري بر مس��اله داشته و پس از بيان چالش ها، 
راهبردهاي آن حوزه را ارايه كرده اس��ت. برنامه ارايه 
شده در بعضي بخش ها به كليات و در بعضي بخش ها 
به جزييات پرداخته اس��ت. در برخ��ي از بخش ها به 
حوزه سياست گذاري ورود كرده است كه آن از وظايف 
شوراي عالي فضاي مجازي است. بعضي از بخش هاي 
برنامه اقدام عملياتي قابل سنجش��ي اس��ت كه اين 
مس��اله رصد ميزان تحقق برنامه را از سوي نهادهاي 
ناظر همچون مجلس شوراي اسالمي در طول مدت 

تصدي وزارت تسهيل خواهد كرد.
اكثر محورهاي برنامه از شفافيت الزم برخوردار است، 
اما در بعضي بخش ها به دليل پيچيدگي هاي موضوع 
و ذوابعاد بودن مس��اله به خوب��ي برنامه را توصيف 
نكرده است. به نظر مي رسد در كليه راهبردهاي ارايه 
شده در محورهاي ۸ گانه، اولويت بندي رعايت نشده 
بنابراين زمان بندي صورت نگرفته اس��ت. انطباق 
برنامه هاي ارايه ش��ده با اس��ناد باالدستي تطبيق 
برنامه وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات 
با اسناد باالدستي حكايت از آن دارد كه ۵۴ درصد 
برنامه هاي پيشنهادي با احكام فوق الذكر »منطبق« 

و ۳۴ درصد موارد نيز »همسو« است.
همچنين موردي مبني بر مغايرت برنامه ها با اس��ناد 
باالدس��تي يافت نشد. از س��وي ديگر در برنامه وزير 
پيش��نهادي به ۱۲ درصد احكام اشاره اي نشده است 
كه اين ميزان به تفكيك اس��ناد باالدس��تي عبارتند 
از سياس��ت هاي كلي نظام و بياني��ه گام دوم انقالب 
۲ درصد، ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي ۴ درصد، 
قانون برنامه ششم توسعه ۵ درصد، و در نهايت قانون 
بودجه ۱۴۰۰ هم ۱ درصد. بررس��ي صالحيت وزير 
پيشنهادي تخصص و دوره هاي دانش افزايي در كنار 
روحيه جهادي، انقالبي، تحول گرايي و توجه به توسعه 
دولت الكترونيك مبني بر تجربيات اجرايي حوزه هاي 
فناوري در كنار لزوم بهره مندي از نظر مش��اورين و 
كارشناس��ان عملكردي قابل اطمينان از وي را رقم 
مي زند.« همچنين نتيجه گيري و نظر نهايي كميسيون 
فرهنگي بدين شرح اعالم شد كه نظر قريب به اتفاق 
اعضاي كميس��يون در موافقت ب��ا وزارت ارتباطات 
منبعث از تحصيالت و خالقيت و سالمت و نوگرايي 

علي رغم تجربه محدود اجرايي او است.

نظركميسيونصنايعومعادن
باوزيرپيشنهاديارتباطات

همچنين كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس از 
موافقت اعضاي اين كميس��يون با عيسي زارع پور 
براي تصدي وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطالعات 
خبر داد و در گزارش خود اعالم كرد: »در راس��تاي 
بررس��ي صحت مدرك تحصيلي عيسي زارع پور، 
به استناد نامه وزير علوم، اس��تعالم شد كه وزارت 
مربوطه تأييد كرد كه مراتب فارغ التحصيلي ايشان 
در مقطع دكتري مهندسي كامپيوتر نيو ساوت ولز 

استراليا تأييد شده است.
معيارهاي عمومي برنامه وزير پيش��نهادي با مسائل 
و مش��كالت ما متناس��ب اس��ت. برنامه هاي ايشان 
واقع گراي��ي الزم را دارد. همچنين ايش��ان آينده نگر 
هس��تند و براي يك افق زماني چهار ساله مي توانند 
انس��جام عمل داشته باشند. انطباق برنامه ها با اسناد 
باالدستي حكايت از آن دارد كه ۵۴ درصد برنامه هاي 
ايش��ان با احكام فوق الذكر همس��و اس��ت. بررسي 
صالحيت هاي وزير پيش��نهادي، س��وابق اجرايي و 
تجربيات وزير پيشنهادي در حوزه فناوري اطالعات 

قابل قب��ول و اتكا اس��ت. در زمينه زيرس��اخت ها و 
همچنين توس��عه فناوري ه��ا و كاربردهاي خدمات 
فضايي الزم است از قابليت هاي افراد و مديران باسابقه 
اس��تفاده ش��ود. تعهد به ايجاد و تكميل شبكه ملي 
اطالعات برابر مصوبات ش��وراي عالي فضاي مجازي 
شرط الزم جهت تصدي اين وزارتخانه مهم است كه 
بايد تسريع شود. در مجموع ايشان داراي نگاه جامع 
به موضوعات متنوع در حوزه ماموريت هاي وزارتخانه 
بوده. ايش��ان فردي جوان، متخصص، شناخته شده، 
باتجربه و داراي حسن سابقه است. ايشان به مشكالت 
اين حوزه اش��راف كامل دارند و در ه��ر زمينه داراي 
برنامه هاي راهبردي و كاربردي است. كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با توجه به ظرفيت هاي علمي ايشان، 

ايشان را مناسب تشخيص داد.«

عنابستاني:اجرايشبكهملياطالعات
بايدبهصورتزمانبنديشدهمشخصشود

نماينده مردم سبزوار در مخالفت با وزير پيشنهادي 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات عنوان ك��رد: انتظار 
ما از وزير ارتباطات اين اس��ت كه برنامه زمانبندي 
مشخصي را جهت توسعه ش��بكه ملي اطالعات به 
مجلس ارايه كنند كه قابل نظارت باش��د. علي اصغر 
عنابستاني بيان كرد: درست است كه آقاي زارع پور 
جواني انقالبي است و برنامه خوبي هم به مجلس ارايه 
كرده اس��ت اما در بحث شبكه ملي اطالعات ايشان 
فقط به چالش هاي موجود در اين حوزه پرداختند و 
راهكار عملياتي براي اجراي اين پروژه ارايه نكردند. ما 
انتظار داريم تا به ما دقيق بگويد چه زماني شبكه ملي 
اطالعات كه زيرساخت اصلي فضاي مجازي در كشور 
هست و مورد مطالبه رهبري است ايجاد خواهد شد. 
وي در ادامه گفت: ايشان در برنامه خود گفتند تا در 
افق ۱۴۰۰ شبكه ملي اطالعات ايجاد مي شود. سوال 

ما اين است آيا تا آن زمان بايد منتظر بمانيم؟
از سوي ديگر ما انتظار داريم تا به صورت زمانبندي شده 
اجراي شبكه ملي اطالعات مشخص شود و ما سال به 
سال بتوانيم بر آن نظارت كنيم. از سوي ديگر ايشان 
در برنام��ه خود در خصوص طرح موس��وم به صيانت 
اظهارنظر نكردند؛ متاس��فانه ما در كش��ور در عرصه 
فناوري اطالعات ابتكار عمل نداريم هيچ سيستم عاملي 
در كشور ايجاد نشده و هيچ پلتفرم نوظهوري نداريم. 
وي در ادامه گفت: در طول اين سال ها متاسفانه نوآوري 
نداشتيم و تنها چندين پلتفرم به تقليد از پلتفرم هاي 
خارجي ايجاد كرديم كه تاثيرگذار نبود. ايش��ان بايد 
مش��خصا بگويد چگونه مي خواهند براي حمايت از 
كسب و كارهاي مجازي و حقوق كاربران در اين فضا 
گام بردارند. وي افزود: ما شاهد ورود تكنولوژي هاي 
جديد و دسترس��ي به اينترنت بين المللي هستيم 
برنامه ايشان در اين حوزه بايد روشن باشد. در حوزه 
نظارت و تنظيم مقررات بايد توجه بيشتري داشت. 
آيا نبايد با تنظيم گري جلوي اقدامات غيرقانوني و 
غيراخالقي را گرفت؟ وي تاكيد كرد: از سوي ديگر 
انتظار مي رود پيگيري مشكالت شبكه مخابرات كه 
به بخش خصوصي واگذار شده دنبال كنند و تلفن 
ثابت روس��تاها و اينترنت روستاها از ديگر مواردي 

است كه بايد در برنامه ايشان ديده شود.

حاتمي:وزيرارتباطات
درشبكههاياجتماعيحضورندارد

در ادامه نماينده مردم كليبر در مخالفت با پيشنهاد 
زارع پور گف��ت: در حالي كه فض��اي مجازي با همه 
حواش��ي و درآميختگي س��ود و زيانش به بخشي از 
زندگي مردم تبديل ش��ده اس��ت، وزير پيشنهادي 
ارتباطات هيچ اعتقادي به پلتفرم هاي موجود نداشته 
و خود نيز در ش��بكه هاي اجتماعي حض��ور ندارد. 
حسين حاتمي خطاب به رييس جمهور گفت: تا به 
امروز توزيع ناعادالنه و نامناسب منابع ملي و تبعيض و 
محروميت حاصل از آن را براي مردم خود بايد توضيح 
مي داديم در دولت جنابعالي عدم انتخاب و نداشتن 
پيش��نهادي وزارت هم به اين س��وال ها اضافه شد. 
اميدوارم  حداقل در حد معاونين و روساي سازمان ها 
از ايراني ترين مردمان اين سرزمين يعني آذربايجان 

در اليه هاي مديريتي دولت تان جاي دهيد. وي افزود: 
مخالفت بنده با وزير پيش��نهادي وزارت ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات آقاي زارع پور ناظ��ر بر ابهامات و 
ايرادات مستخرج از برنامه هاي ايشان است. حاتمي 
خطاب به زارع پور گفت: در زمان تصدي مركز توسعه 
فناوري اطالعات و رس��انه هاي ديجيتال در وزارت 
ارشاد الزام به اخذ مجوز تمامي توليدات ديجيتال كه 
با تندروي در اين كار فعالين صنف هاي ديجيتال در 
نتيجه عدم توانايي دريافت مجوز مجبور به تعطيلي 

فعاليت و كسب و كار خود شدند.
اين موارد را براي مجلس رفع ابهام بفرماييد. به جاي 
نگاه سلبي و بدبينانه مي توانستيد موضوع را مديريت 
كنيد. در حالي كه فضاي مجازي با همه حواش��ي و 
درآميختگي سود و زيانش به بخشي از زندگي مردم 
تبديل شده است، ايشان هيچ اعتقادي به پلتفرم هاي 
موجود نداش��ته و خود نيز در شبكه هاي اجتماعي 
حضور ندارد. نماينده مردم كليبر خاطرنش��ان كرد: 
برنامه هاي ارايه شده توسط آقاي زارع پور كامال ابعاد 
پژوهشي داشته و كلي است. معناي ضمني اين مطلب 
آن است كه ايش��ان از فضاي واقعي كارها و ظرفيت 
اقتصاد در بس��تر ارتباطات و فناوري، اطالع واقعي 
ندارند يا در برنام��ه خود نياورده اند. دامنه و ظرفيت 
وزارت تمام فناورانه و ارتباطاتي با ذائقه عمل در مركز 
آمار و فناوري قوه قضاييه ش��كاف مبنايي دارد. وي 
افزود: مس��ائل جاري و حاشيه اي وزارتخانه متبوع، 
وضعيت كاركنان ش��ركتي، كارگ��زاران مخابرات 
روستايي، شرح وظايف و ماموريت شركت مخابرات 
جايگاهي در برنامه هاي ارايه ش��ده آق��اي زارع پور 
ندارد. حاتمي گفت: نگاه ش��ما به وزارت ارتباطات 
بيش��تر نرم افزاري است و توجهي به موضوع توسعه 
و زيرساخت ها به معناي واقعي كلمه در برنامه شما 
ديده نمي شود. حاتمي بيان كرد: تعدد تصميم گيران 
در حوزه ICT و بحث هاي چالش برانگيز مكانيس��م 
حل موضوع در برنامه جنابعالي اساس��ا مس��كوت 
مانده اس��ت و چه برنامه اي براي رف��ع ابهامات آن 
داريد؟ نماينده مردم كليبر گف��ت: با توجه به اقدام 
اخير گوگل پلي در حذف اپليكيش��ن هاي روبيكا و 
مسدودس��ازي پلتفرم هاي ايراني برنامه شما براي 
برخورد با اي��ن پلتفرم هاي متخلف ك��ه به صورت 
يكجانبه حقوق كارب��ران ايراني را نق��ض كرده اند، 
چيست؟ اصوال نظرات جنابعالي مبني بر چگونگي 
راهبري فضاي مجازي كشور چيست و در برنامه شما 
نگاه مشخصي به اين موضوع نش��ده است. حاتمي 
خطاب به زار  ع پور گف��ت: در برنامه هايتان اين همه 
از اقتصاد ديجيتال حرف زده ايد اما اقتصاد ديجيتال 
با شعاع بين الملل در برنامه هاي شما در بستر كدام 
پلتفرم مد نظر ش��ما اتفاق خواهد افتاد. اخطار بنده 
پيشاپيش ناظر بر اصل سوم قانون اساسي است كه 

اساسا محروميت ها  را بايد اساسي رفع كرد.

طاهري:ايرانهوشمندوحكمرانيداده
ازبرنامههايزارعپوراست

در مقابل، نماينده مردم زنجان در مجلس با اش��اره با 
سوابق اجرايي و تحصيالت وزير پيشنهادي ارتباطات 
و فناوري اطالعات گفت: وزير پيش��نهادي ارتباطات 
قول داده تا تمامي اين برنامه ها در زمينه شبكه ملي 
اطالعات را به ص��ورت جدي پيگيري كند. مصطفي 
طاه��ري در موافقت با وزير پيش��نهادي ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات گفت: تحصيالت ايش��ان در همه 
مقاطع با وزارت خانه مربوطه مرتبط است. پس از اينكه 
هيات علمي دانشگاه علم و صنعت شدند، در كشورمان 
در اين رش��ته اساتيد و دانش��جويان خوبي داشتيم. 
بنابراين، ارتباط ايشان با نخبگان همچنان ادامه دارد. 
نماينده مردم زنجان در مجلس در مورد سوابق اجرايي 
وزير پيشنهادي ارتباطات گفت: ايشان عضو كميسيون 
راهبردي شوراي عالي فناوري اطالعات بودند. از طرف 
ديگر، ايشان در مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه 
ديجيتال وزارت ارشاد بودند. همچنين ايشان رييس 
مركز آمار و فن��اوري اطالعات قوه قضاييه بودند. وي 
افزود: در بحث كمي كسب عناوين برتر، مدير نمونه، 
لوح هاي متعدد تقدير و البته رضايت عمومي از ايشان 

در قوه قضاييه وجود داشته است. ايشان در هشت محور 
برنامه دارند كه مهم ترين آنها عبارت از ايران هوشمند و 
حكمراني داده است. اين موضوع به دولت الكترونيك 
ربط دارد. گويا اختيار خاصي از آقاي رييسي گرفتند 
تا حكمراني ديجيتال را افرايش دهند. اين موضوع به 
شفافيت اقتصادي و مبارزه هوشمند با فساد كمك 
خواهد كرد. طاهري همچنين با بيان اينكه شبكه ملي 
اطالعات و توسعه زيرساخت ها يكي ديگر از مسائل 
مهمي اس��ت كه در سخنان و برنامه هاي زارع پور به 
چشم مي خورد، گفت: رشد شبكه ملي اطالعات اين 
چند س��اله نامتوازن بوده و حدود ۴۰ تكليفي كه از 
سوي ش��وراي عالي در طرح كالن معماري برعهده 
وزارت گذاشته ش��ده مختص به رشد همين شبكه 
است كه براي اجراي ۱۳ تكليف باقيمانده نيز نياز به 
همكاري وزارت ارتباطات و فناوري وجود دارد و وزير 
پيشنهادي ارتباطات قول داده تا تمامي اين برنامه ها 

را به صورت جدي پيگيري كند.

شريعتي:زارعپورنماددولتجوان
حزباللهياست

نماينده مردم تهران در مجلس نيز ضمن موافقت با 
وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات عنوان 
كرد: زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهي است؛ اما 
حمايت و اعتماد مجلس منوط به كارآمدي و حفظ 
س��المت اقتصادي مديران ارش��د دولت به ويژه در 
وزارتخانه كلي��دي و ثروتمند ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات است. مالك ش��ريعتي عنوان كرد: قدرت 
در دنياي س��نتي بر چهار س��تون اقتصاد، فرهنگ، 
سياس��ت و امنيت استوار بود، اما قدرت مدرن امروز 
بر دو مولفه اساس��ي »اطالعات« و»انرژي« بنا شده 
است، لذا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات امروز 
مس��وول ارتقاء و تعالي يكي از دو پايه اساسي اقتدار 
نظام مقدس ماس��ت كه متولي تامين سخت افزار و 

زيرساخت و مهم تر از آن نرم افزار و محتواست.
گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، جواني متخصص، انقالبي، متعهد 
و دغدغه مند از خطه مقاوم و شهيدپرور كرمانشاه است 
كه از كودك��ي و نوجواني تاكنون همواره به نخبگي و 
هوشمندي شناخته شده و مراحل رشد حرفه اي خود 
را منطقي و البته پرافتخار طي كرده اس��ت و عليرغم 
جوان بودن، داراي كارنامه بوده و كامال عملگراس��ت. 
وي افزود: ارتباط گس��ترده با شبكه حرفه اي فناوري 
اطالعات و بدنه اپراتورهاي مخابراتي در راستاي توسعه 
زيرساخت هاي سخت و نرم در حوزه فناوري اطالعات و 
تلكام كشور، به اذعان خبرگان صنعت ارتباطات كشور، 
موفقيت در توسعه شبكه ملي اطالعات - كه وظيفه 
مغفول مانده دو دولت گذشته بوده است - در گرو ايجاد 
كيفيت براي مش��تريان اين شبكه يعني آحاد مردم 
ايران است. در سند معماري شبكه ملي اطالعات، براي 
دسترسي عموم مردم به خدمات ICT در شبكه ملي، 
اهدافي با دو شاخص رسيدن به پوشش ۱۰۰ درصدي 
و رسيدن به پهناي باند ۲۵ مگابيت بر ثانيه تعيين شده 
كه ب��ا وضع موجود فاصله بس��يار دارد و همين عدم 
تحقق پوشش و سرعت دسترسي مردم، باعث كاهش 
كيفيت مورد انتظار ش��ده است كه بالتبع عدم اقبال 
مردم به ش��بكه ملي اطالعات را رقم خواهد زد و اين 
مهم نيز جز با تمركز بر »توسعه زيرساخت هاي نرم 
و س��خت حوزه تلكام« از جمله ايجاد ديتاسنترهاي 
ب��زرگ و فراگير براي توس��عه خدم��ات ميزباني در 
كشور، تكميل ش��بكه فيبر نوري كشور جهت ارتقاء 
اتصال كاربران و توسعه سرويس هاي پايه نظير موتور 

جست وجوي بومي رقم نخواهد خورد.

مفهومدولتالكترونيك
يكيازابعادهوشمندسازياست

شريعتي گفت: تجربه موفق در توسعه خدمات دولت 
الكترونيك، مفهوم دولت الكتروني��ك يكي از ابعاد 
هوشمندسازي است كه كشور الجرم بايد به سمت 
آن با شتاب بيش��تري حركت كند و بروز همه گيري 
كرونا بر اهميت و فوريت آن بي��ش از پيش افزوده و 
خأل و فقدان وجود زيرساخت هاي دولت الكترونيك 

در اين بليه طبيعي، خودنمايي كرده اس��ت. از سوي 
ديگر، شعار فسادس��تيزي دولت سيزدهم نيز جز با 
ايجاد شفافيت محقق نخواهد شد و شفافيت نيز در 
گرو ايجاد زيرساخت هاي دولت الكترونيك و دستيابي 
آزاد به اطالعات ملي است. تجربه آقاي زارع پور در قوه 
قضاييه در راستاي افزايش سطح رضايتمندي مردم با 
تكميل خدمات قضايي الكترونيك و كاهش مراجعات 
حضوري به ويژه در ش��رايط كرونا نويدبخش تسلط 
ايشان بر مفاهيم و زيرساخت هاي دولت الكترونيك 
و نش��انگر تجميع سه مولفه »دانس��تن، خواستن و 
توانس��تن« در ايش��ان اس��ت. نماينده مردم تهران 
تصريح كرد: تس��لط بر فناوري هاي نوين حوزه IT و 
ICT و روندهاي آينده صنعت در دنيا، همگان واقفيم 
كه چالش امروز و فرداي كشور چالش فناوري است 
و تفوق و سيطره آينده از آن ملت و كشوري است كه 
دست برتر در فناوري داشته باشد. بدون بهره مندي 
از ظرفيت هاي تكنولوژي بومي، س��اير اقدامات مثل 
ايجاد پيام رسان ملي و نظاير آن اگرچه مطلوب است اما 
روبنايي است. اگر در حوزه تكنولوژي اطالعات و تلكام 
به سرعت خودمان را به قافله رشد عمومي دنيا نزديك 
نكنيم محكوم به شكست هس��تيم. آقاي زارع پور با 
بهره گيري از ظرفيت هاي دانشگاهي در دسترس و با 
عنايت به اينكه خود نيز از بدنه دانشگاهي كشور است، 
مي تواند ظرفيت هاي دانشگاه هاي فني كشور را براي 

تحقق اين موضوع بسيج كند.
مورد ديگر، آش��نايي و دغدغه مندي در حوزه توليد 
محتواي فاخر در ش��بكه ملي اطالعات است. زماني 
مي توانيم مردم كش��ورمان را به بهره مندي از شبكه 
ملي اطالعات خرسند كنيم كه عالوه بر زيرساخت 
كافي، محت��واي غني در حوزه ه��اي مختلف نظير 
محتواي ديجيتال، فيلم و بازي و س��رگرمي داشته 
باش��يم. وزارت ارتباطات در اين حوزه و بسترسازي 
آن نقش كليدي برعهده دارد. در اين راستا تاسيس 
و راهبري مركز رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي، اجراي قانون حمايت از حقوق 
سازندگان نرم افزارهاي رايانه اي، شناسنامه دار شدن 
درگاه هاي اينترنتي، فعال كردن شركت هاي محتواي 
ديجيتال و مشاوره به چندين مركز و دستگاه كشور 

در اين حوزه از جمله سوابق ايشان است.

چشمانداز۲.۵برابرشدنسهم
GDPاقتصادديجيتالاز

وي ادامه داد: تس��لط به مفاهيم اقتصاد ديجيتال و 
اعتقاد ايش��ان به پرچم داري وزارت ارتباطات در اين 
حوزه، از موارد ديگر اس��ت. س��هم اقتصاد ديجيتال 
از كل اقتصاد دنيا در س��ال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد 
بوده اس��ت؛ در حالي كه اين سهم در ايران در حدود 
۵ درصد از كل اقتصاد كشور است. بزرگ شدن سهم 
اقتصاد ديجيتال، آسيب پذيري جامعه را در بحران ها 
كاه��ش داده و اقتصاد را مردمي ت��ر مي كند. ليكن 
اقتصاد ديجيتال، مفهومي فراتر از يك وزارتخانه است 
و بنابراين بايد انسجامي بين چند دستگاه با محوريت 
وزارت ICT ايجاد شود. توانمندي آقاي زارع پور ما را 
اميدوار كرده است تا افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از 
۵ درصد GDP كشور به ۲.۵ برابر آن را مطالبه كنيم. 
محور ديگر، برنامه و نگاه منس��جم در حوزه پيشبرد 
 صنعت فضايي كشور است. يكي از اقدامات اسف بار 
دولت قبل��ي، تعطيل كردن صنعت فضايي كش��ور 
بوده است. سيطره كشورها در حوزه فضايي در دهه 
گذشته روندي فزاينده داش��ته و سرعتي چند برابر 
گرفته است و بديهي است تالش مضاعف براي جبران 
اين عقب ماندگي و رسيدن به جايگاه در خور و شأن 
جمهوري اسالمي در منطقه در حوزه فناوري فضايي 
الزم است. آقاي زارع پور با بهره مندي از ظرفيت هاي 
علمي و مراكز پژوهش��ي كشور مي تواند اين خأل را با 
اهتمام خود و تيم كاري آينده وزارت ارتباطات پوشش 
دهد كه برنامه خوب ايش��ان در اين حوزه نويدبخش 
تحولي جدي در ح��وزه فضايي خواهد بود. اين عضو 
كميس��يون انرژي مجلس ادامه داد: م��ورد بعدي، 
اهميت مضاعف فضاي مجازي اس��ت. رهبر حكيم 
انقالب در اهميت فضاي مجازي كشور تاكيد فرمودند: 
»اگر من مسووليت رهبري كش��ور را نداشتم حتما 

مسوول فضاي مجازي كشور مي شدم«.
متاسفانه تاكنون فضاي مجازي كشور يله و رها بوده 
است و وزير سابق كه با تعهد و قول پيگيري اين مهم از 
مجلس گذشته راي اعتماد گرفت، خلف وعده كرد و 
دغدغه رهبري و مصلحت عمومي را بر زمين گذاشت 
و به سياسي كاري پرداخت. فضاي مجازي مانند هر 
پديده اي داراي فرصت و تهديد اس��ت؛ فرصت هايي 
بي بديل براي تمدن سازي، رشد اقتصادي، حل مشكل 
بيكاري و صدور فرهنگ غني ايراني - اسالمي دارد و 
حاوي تهديدهايي چون اقتصاد و فرهنگ وابس��ته، 
آس��يب هاي اجتماعي و امنيتي نيز هس��ت، ضعف 
عملكرد گذشته و كنوني باعث شده، با قاطعيت بگوييم 
كه امروز فضاي مجازي كشور، صاحب و متولي ندارد، 
وزير سابق صرفا خود را متولي زيرساخت هاي ارتباطي 
فضاي مجازي دانس��ته، ش��انه از زير بار مسووليت 
س��اير حوزه ها خال��ي مي كرد. وزير پيش��نهادي در 
كميس��يون ها اظهار داش��ته كه مس��ووليت فضاي 
مجازي كشور را هم در سخت افزار هم در نرم افزار به 
عنوان بازوي اجرايي نهادهاي سياست گذار مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي عالي فضاي مجازي پذيرفته 
است تا به طور همزمان اقتصاد و كسب و كار ديجيتال 
مردم رونق يابد و خدمات تخصصي پيشرفته مبتني 
بر نيازهاي اقشار مختلف مردم در سنين مختلف و با 
حفظ كامل امنيت اخالقي و ديني تامين و ارايه شود.
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افغانستانومسيرتوسعه
 علي رغم انجام بيش از ۲تريليون دالر سرمايه گذاري در 
اين كشور چه مواردي است؟ از سوي ديگر بايد بررسي 
كرد، درس هايي كه ساير كشورها از تحوالت افغانستان 
در مسير رشد و توسعه مي توانند برداشت كنند، كدام 
موارد هس��تند؟ در پاسخ به اين پرسش ها، مباحثي را 
مي توان مطرح كرد كه توجه به آنها مي تواند نوري به ابعاد 
پنهان مقوالت اقتصادي در تحوالت اين كشور بتاباند. 

عدم مش��اركت در فرآيند توس��عه( يكي از مهم ترين 
گزاره هايي كه اقتصاددانان توسعه در پايداري و استمرار 
فرآيند توسعه اقامه مي كنند، مشاركت اكثريت اقشار 
جامعه در فرآيند توسعه و بهره مندي آنان از رشد توليد و 
درآمد است. به عبارت روشن تر، جامعه اي به سمت قوام 
و ثبات حركت مي كند كه بتواند مشاركت و همراهي 
اكثريت اعضاي جامعه در مس��ير پيش��رفت را كسب 
كند. عدم مشاركت اكثريت مردم در آوردگاه هاي مهم 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... آرام آرام ظرفيت هاي 
كشور ياد ش��ده را در مس��ير ثبات و پيشرفت از ميان 
مي برد. مشاركت عمومي مردم، كمك به برقراري عدالت 
در توليد و توزيع درآمد را تسريع مي بخشد و لذا پايبندي 
اقشار جامعه به فرآيند توسعه ناگسستني مي شود. در 
افغانستان اصوال هزينه هاي توسعه اي صورت نگرفته 
است كه حاال بررسي كنيم نحوه مشاركت چقدر بوده 
است. توليدات سنتي موجب شده كه بين دولتمردان و 

اقشار مردم پيوستگي محكمي برقرار نشود. 
اهميت رفاه عمومي در ثبات( ش��هروندان يك جامعه 
برخوردار از رفاه، در برابر حفظ دس��تاوردهاي جامعه 
حساسيت هاي افزونتري نشان مي دهند. واقع آن است 
كه تهديدهاي خارجي و داخلي براي دولتمرداني كه 
كنترل شرايط را در دست دارند، اگر خيلي جدي نباشد، 
دولتمردان را به اتخاذ سياس��ت هاي توسعه  اي سوق 
مي دهد. به زبان ساده، يك تهديد خارجي به دو دليل 
عمده دولتمردان را مجاب مي كند كه وضعيت رفاهي 
شهروندانشان را بهبود بخشند: نخست( اينكه، احتمال 
پيوستن يك جامعه مرفه به مهاجمين خارجي بسيار 
پايين است. دوم( به عالوه، رفاه باالتر به معناي جريان 
بيشتر ماليات ها به سمت دولتمردان بوده و آنها را در برابر 
تجاوزهاي خارجي تقويت مي كند. با اين توضيحات هر 
كشوري كه نتواند رفاه، آرامش و امنيت اقتصادي را براي 
عموم مردم فراهم كند، در بلندمدت با خطر بي تفاوتي 
مردم نسبت به سرنوشت نهايي اش مواجه خواهد شد. 
روندي كه در بزنگاه ها سرنوشت كشورها را دستخوش 

تغييرات جدي خواهد كرد.
نقش فساد در فاصله مردم با سيستم( يكي از مهم ترين 
المان ها در فاصله گيري مردم از سيستم هاي سياسي، 
موضوع فساد، انحصار و ويژه خواري است. فاصله طبقاتي 
زياد بين دولتمردان و مردم، وجود فساد باال، بي عدالتي، 
ثروت اندوزي دولتمردان در كنار افزايش فقر مطلق، رشد 
اقشار فقير جامعه و... موجب گسست ميان دولتمردان و 
مردم مي شود. آنگاه مردم نسبت خفظ وضعيت موجود 
بي تفاوت مي شوند. در طي شش دهه اخير كه افغانستان 
درگير جنگ هاي مختلفي بوده، هيچ هزينه اي براي 
توسعه اتفاق نيفتاده است. بيش از هزار ميليارد دالر فقط 
امريكا طي بيست س��ال در افغانستان سرمايه گذاري 
داشته كه عمدتا نظامي و امنيتي بوده است.اما مردم به 
درستي بهره اي اقتصادي و توسعه اي نبرده اند كه تعلق 
خاطري به اين كشور داشته باشند. ميزان غارتگري يا 
توسعه  اي بودن يك جامعه، تركيب دولتمردان را تحت 
تأثير قرار مي دهد و در عين حال اين روند به تمركز يا عدم 
تمركز قدرت سياسي ارتباط پيدا مي كند. بدين معني كه 
تصميم سازان به منظور فراهم كردن منابع الزم براي 
مقابله با غارتگران خارجي، فراهم كردن صلح داخلي 
و حفظ يك بازار واحد يكپارچه در يك ناحيه، نيازمند 
مقداري تمركز در قدرت هستند. البته اگر قدرت به ميزان 
زيادي تمركز يافته باشد، دولتمردان انگيزه پيدا مي كنند 
كه انتظارات بقيه را ناديده گرفته و تا جايي كه امكان دارد 
به كسب منافع براي خود بپردازند. يك چنين روندي 
باعث از بين رفتن اقتصاد و شكل گيري مفهومي ذيل 

عنوان غارتگري اقتصادي منجر مي شود.
تعادل هاي چندگانه( عامل تاثيرگ��ذار ديگر وجود يا 
عدم وجود تعادل هاي چندگانه است. بدين معني كه 
در صورت عدم وجود تعادل هاي چندگانه، تالش براي 
هماهنگ كردن جابه جايي از يك تعادل سطح پايين به 
يك تعادل سطح باال محكوم به شكست است. بنابراين، 
هيچ انگيزه اي براي دولتمردان وجود ندارد تا به منظور 
اتخاذ سياست هاي توسعه  اي تالشي از خود نشان دهند. 
در عوض، براي در پيش گرفتن سياست هاي غارتگري و 
ارجحيت منافع يك عده قليل بر اكثريت جامعه به اندازه 
كافي انگيزه وجود خواهد داشت. چه عواملي بر وجود 
يا عدم وجود تعادل هاي چندگانه تأثيرگذارند؟ ميزان 
سرمايه انساني يك عامل اساسي است. سرمايه انساني به 
ميزان توانمندي اعضاي جامعه در بهبود مهارت هايش، 
از طريق روش هاي رسمي يا غير رسمي آموزشي اشاره 
دارد. هرچه سطح سرمايه انساني باالتر باشد، كاالهاي 
واس��طه اي بهره وري باالتري داشته و نقش كليدي را 
در دستيابي به تعادل س��طح باال بر عهده دارند. پايين 
بودن سطح سرمايه انساني، كاهش بهره روي كاالهاي 
واسطه اي را در پي داشته و در نتيجه تعادل سطح باال به 

وجود نخواهد آمد. 
سخن پاياني( در پايان الزم است در ارزيابي هاي تحليلي، 
مجموع انباره )ذخيره( دموكراسي يك كشور را به جاي 
جريان دموكراسي در يك دوره خاص مورد ارزيابي قرار 
داد. آنچه كه مهم است طول مدت زماني است كه ملتي 
در حالت دموكراتيك به سر برده است و فرض بر اين است 
كه هر قدر طول اين مدت بيشتر بوده است رشد كشور 
سريع تر صورت گرفته است. در جهان امروز دموكراسي 
را به چشم سرمايه سياسي مي نگرند كه از برخي لحاظ 
شبيه سرمايه فيزيكي است. ذخيره سرمايه فيزيكي از 
طريق سرمايه گذاري در طول زمان رشد مي كند. سطح 
دموكراس��ي با صرف سال ها تجربه گسترش مي يابد، 
چنانچه س��رمايه فيزيكي در فرآيند س��رمايه گذاري 
گسترش مي  يابد. تجربه دموكراسي در افغانستان كوتاه 
بود و با نگاه بيروني، و لذا مشاركت مردم بسيار پايين بود، 

چون نتيجه آن را در زندگي خود تجربه نكرده بودند.

موافقت دو كميسون فرهنگي و صنايع با وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات

صالحيت  زارع پور  در  مجلس  بررسي  شد



تعادل| فرشته فريادرس |
فهرست پيشنهادي كابينه ابراهيم رييسي بيستم مردادماه 
براي دريافت راي اعتماد به مجلس ارايه شد. از همين رو، 
بهارستان از روز گذشته بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي 
دولت س��يزدهم را آغاز كرد. اما در اين فهرست نام »رضا 
فاطمي امين« به عنوان وزير پيش��نهادي وزارت صمت 
خودنمايي مي كند. فردي كه از مس��ووالن وزارت صمت 
دولت احمدي نژاد بوده و البته قائم مقام آستان قدس رضوي 
در دوره رييسي و مديرعامل سازمان اقتصادي رضوي نيز 
بوده است. اما رويكرد فاطمي امين به اقتصاد چيست و اگر 
او سكان ساختمان س��ميه را به دست بگيرد، سرنوشت 
توليد، تجارت و خودرو چه مي شود؛ فاطمي امين از مدافعان 
تقويت صنعت خودروسازي داخلي بوده و احتمال دارد با 
سياس��ت هاي آنان واردات خودرو محدودتر از زمان حال 
شود تا خودروسازان داخلي قوت بگيرند. هرچند خود او 
طي روزهاي اخير در مصاحبه هايش سعي كرده كه بگويد 
نيم نگاهي هم به آزادس��ازي واردات خ��ودرو دارد. با اين 
حال، فاطمي امين براي اينكه بتواند از سد بهارستان و 
از نگاه نقادانه كارشناسان عبور كند بايد مشخصا بگويد 
برنامه اش براي » افزايش توليد، واردات خودرو، توسعه 
صادرات، تعامل تجاري با دنيا واصالح سياس��ت هاي 
تجاري ازجمله ثبت سفارش، سياست هاي ارزي و...« 
چيس��ت. اگر مخالف قيمت گذاري دستوري در بازار 
است، برنامه يا راهكارش با وجود مساله تحريم و تورم 
باال براي مقابله با گراني ها چيست؟ او همچنين بايد 

پاسخ بدهد آيا به اقتصاد نگاه دولتي دارد يا خير.

     انتقادها به كابينه رييسي 
منتقدان مي گويند، ابراهيم رييسي، در چينش كابينه خود 
به يارانش در آستان قدس رضوي توجه ويژه اي داشته و حال 
بر مسند رياست جمهوري تكيه زده، همراهان قديمي اش 
هم احتماال به پاستور مي روند. برهمين اساس عمده انتقاد ها 
به ليست وزراي پيش��نهادي دولت سيزدهم، به حضور 
پررنگ وزرا و مديران احمدي نژاد از يكسو و از طرف ديگر 
حضور برخي از نزديكان ابراهيم رييسي در زمان حضورش 
در آستان قدس رضوي در ليست مذكور بر مي گردد. سيد 
فاطمي امين يكي از اين همراهان قديمي رييسي در مشهد 
بوده كه اكنون به عنوان وزير پيشنهادي رييس جمهور براي 
كليدي ترين وزارتخانه ها معرفي شده و قرار است در دولت 
رييسي، در صورت كسب راي اعتماد فاطمي امين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به دست بگيرد. دي ماه سال ۹۷ 
 ابراهيم رييس��ي در حكمي رضا فاطمي امين را به عنوان 
قائم  مقام جديد آس��تان قدس رضوي معرفي كرد و اين 
همراهي در آس��تان قدس همان دليلي است كه احتماال 
سبب شده فاطمي امين حاال گزينه نهايي وزارت صمت 
باشد. اگرچه او س��وابق اجرايي و مديريتي ديگري هم در 
حوزه صنعت دارد و پيش از سال ۹۷ هم در آستان قدس 
حضور داشته است. از سوي ديگر، تركيب جديدي كه از 
كابينه ابراهيم رييسي ديده مي شود اين است كه اين 
دولت و به خصوص تيم اقتصادي آن نگاه اقتصاد دولتي 
دارند. به عبارتي رويكرد اين دولت كنترل بيشتر بازار، 
تاكيد بيش��تر بر قيمت گذاري كاالها و خدمات است. 
از طرفي هم ابراهيم رييس��ي بارها در سخنان خود بر 
مساله خودكفايي و حمايت از توليد داخل تاكيد كرده 
و هم مع��اون اول او يعني محمد مخبر چنين نگاهي 
دارد. چنين نگاهي البته در ديگر وزارتخانه ها هم ديده 
مي شود، به ويژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه 
قرار است سكاندار آن رضا فاطمي امين، قائم مقام ابراهيم 

رييسي باشد.

     نقدي بر برنامه خودرويي فاطمي امين
اما اينكه چه كسي قرار است بر مسند وزارت صمت بنشيند، 
ش��ايد بيش از همه براي خودرويي ها مهم است؛ چراكه 
اتاق فكر سياست گذاري در حوزه خودرو در اين وزارتخانه 
برقرار است. كارشناسان حوزه خودرو معتقدند، انتخاب 
رضا فاطمي امين براي وزارت صمت نشان دهنده رويكرد 
سياست هاي دس��توري دولت رييسي در حوزه اقتصاد و 
خودرو است. احتماال در دولت رييسي و در وزارت صمت 
جديد بايد منتظر ممنوعيت و محدوديت بيشتر واردات 
خودرو هاي خارجي باشيم. به خصوص در شرايط كنوني كه 
از برجام و مذاكرات وين هم اخبار خوشي به گوش نمي رسد. 
پيش از اين هم با خروج امريكا از برجام، شركت هاي رنو و 
پژو ايران را ترك كردند و حاال احتماال دولت رييسي با شعار 
خودكفايي بيشتر، هم ممنوعيت واردات خودرو را تمديد 
كند و هم بر خودكفايي در صنعت خودرو تاكيد كند. البته 
ارزياب��ي صحبت هاي چند روز اخي��ر فاطمي امين وزير 
پيشنهادي نيز تا حدي مهر تاييدي است بر اينكه احتماال 

راه واردات خودرو به اين آساني ها باز شدني نيست. هرچند 
او طي روزهاي اخير سعي كرد، اظهاراتش را كمي تعديل 
كند و از كاهش تعرفه واردات خودرو در يك بازه زماني دو 

ساله ضمن تقويت توليد داخل سخن بگوييد. 
او اما در برنامه اي كه به مجلس ارايه داده، گفته است: »اگر 
وزير شوم، توليد خودرو را تا پايان سال ۱۴۰۴ به ۳ ميليون 
دستگاه مي رسانم؛ اين سياستي است كه از ۱۰ سال قبل 
اعالم شده كه ۲ ميليون دستگاه براي تامين بازار داخل و 
يك ميليون نيز براي صادرات به خارج از كشور است.« به 
اعتقاد وزير پيشنهادي صنعت، »نياز است تا مقياس صنعت 
خودرو ايران افزايش پيدا كند تا اقتصادي شود؛ اين در حالي 
است كه يكي از مشكالت اين صنعت اين است كه خودرو 
در مقياس پايين توليد مي شود و به همين دليل تقاضا باال 
مي رود.« اما در شرايطي در برنامه هاي فاطمي امين، اين 
هدف گذاري ديده مي شود كه در سال ۱۳۹۹ كمتي از يك 
ميليون دستگاه توليد شده بود و البته ركود ۱.۶ ميليون 
دستگاه در سال هم براي س��ال تاريخي ۱۳۹۰ در كشور 
وجود دارد. بر اين اساس، با وجود اينكه توليد يك ميليون و 
۲۰۰ هزار دستگاه خودرو براي سال ۹۹ برنامه ريزي شده 
بود، اما بررسي آمارهاي رس��مي وزارت صنعت حاكي از 
توليد ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و كمتر از برنامه در 
۱۲ ماهه پارسال است. با اين بررسي همچنان اين پرسش 
قابل طرح است كه آيا برنامه توليد ۳ ميليون خودرو در سال، 
امكان تحقق دارد؟ برخي از كارشناس��ان معتقدند توليد 
ساالنه اين ميزان خودرو تنها از طريق فعال سازي نيمي از 
ظرفيت فعلي خودروسازي كشور كه در اثر دوگانه تحريم  
سوء   مديريت بالاستفاده مانده، امكان پذير نيست، بنابراين 
بايد ظرفيت هاي جديدي براي توليد اين تعداد خودرو ايجاد 
شود. عالوه براين، بازار داخل نيز ظرفيت جذب سه ميليون 
دستگاه در سال را ندارد. برخي هم مي گويند: دستيابي به 
توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو هرچند از باب ظرفيت روي 
كاغذ شدني است، ولي هم با چالش بازار فروش مواجه است 
و هم نيازمند سرمايه گذاري جديد است. منتقدان اين وعده 
خودرويي متذكر مي شوند كه روح اين هدف گذاري تيراژي، 
استمرار دريافت تسهيالت دولتي و ارزان قيمت و انتقال آن 
به زنجيره هاي وابسته خصوصي شركت هاي خودروسازي 
بوده كه تنها به اضافه برداشت بدون رشد اقتصادي انجاميده 
و در آين��ده نيز عاقبت بهتري نخواهد داش��ت. برهمين 
اساس، صادرات يك ميليون دستگاهي كه بيش از ۶ سال 
از هدف گذاري آن گذش��ته، با ۱۰۰ درصد انحراف مواجه 
بوده و تعداد صادرات مطلقا عدد قابل توجهي نيست؛ چراكه 
ضعف اصلي در صادرات، نبود محصول مطلوب است كه 
محصوالت خودروسازان آنقدر ضعيف و بي كيفيت است 
كه حتي با يارانه هاي سنگين جذابيتي براي بازارهاي ديگر 
ندارد. اما آنچه مشهود است اينكه ديدگاه و برنامه فاطمي 
امين براي صنعت خودرو و ت��داوم ممنوعيت واردات، تا 
همين جاي كار، س��يگنال بدي را به بازار خودرو مخابره 
كرده است. به طوريكه در همين بازار تعطيل خودرو، شاهد 
افزايش قيمت انواع خودروها طي روزهاي اخير هستيم 

كه در يك نمونه پرايد ۱5۰ ميليون تومان قيمت خورد!

       چند پرسش كليدي از وزير پيشنهادي صمت

اما صنعت خودرو و سروسامان دادن به آن تنها يك نمونه 
از چالش هايي اس��ت كه وزير جديد صمت با آن روبرو 
است؛ زيرا چنانچه فاطمي امين بتواند از بهارستان راي 
اعتماد بگيرد، بايد مصائب صادراتي كه در سال ۹8 و ۹۹ 
گريبان صادركنندگان را گرفت و وزارت صمت و سازمان 
توسعه و تجارت را به پياده نظام بانك مركزي تبديل كرد، 
را سامان دهد. از ديگر نگراني هايي كه از سوي فعاالن 
اقتصادي مطرح مي شود اين است كه مجموعه دولت 
به دنبال حل مساله تورم است و براي همين به مساله 
قيمت گ��ذاري ورود مي كند و توليد از اين منظر ضربه 
مي خورد. از اين رو، نگاه اقتصاد دولتي تيم جديد رييسي 

بخش خصوصي را تا حدي نگران كرده است.
از ديگر موضوعات و پرس��ش هايي كه وزير پيش��نهادي 
صمت بايد به صورت شفاف به آنها پاسخ دهد اينكه، برنامه 
او براي جذب سرمايه خارجي در صورت عدم احياي برجام 
چيست؟ با توجه به افت محسوس صادرات در سال هاي 
اخير، از چه مس��ير و با چه ابزاري مي خواه��د صادرات را 
رونق ببخشيد؟ آيا تاكيد او تنها تجارت با همسايگان است 
يا نقشه راه تجاري او گسترده از منطقه ترسيم شده است؟ 
همچنين در بحث قيمتگذاري اگرچه گفته است، مخالف 
بازار دستوري است، اما بايد مشخصا بگويد براي فرار از تله 
گراني ها و در عين حال تثبيت قيمتها با وجود دو متغيير 
تحريم و تورم باال چه برنام��ه اي دارد؟ او در مصاحبه هاي 
اخير خود مطرح كرده كه دنبال تفكيك وزارتخانه صمت 
نيست؛ با بيان اين ديدگاه چه برنامه يا سياستي براي توسعه 
تجارت و مديري��ت واردات دارد؛ آيا نگاهش تداوم اعمال 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي است؟ 
همچنين در حال حاضر با توج��ه به عدم هماهنگي كه 
ميان بانك مركزي، وزارت صمت و گمرك در بحث ثبت 
س��فارش كاالها، تامين و تخصيص ارز و ترخيص كاالها 
وجود دارد؛ راهكار يا برنامه اش براي حل اين معضل اساسي 
و اصالح سياست هاي تجاري چيست؟ چراكه همين عدم 
هماهنگي ها باعث شده بعضا بسياري از كاالها به خاطر 
يك كد ساتا در گمرك معطل بماند يا مثال در زمينه ايفاي 
تعهدات ارزي هنوز وضعيت صادرات سه ماهه آخر سال ۹۹ 
توسط بانك مركزي به روز نشده و اطالعات آن به سازمان 
مالياتي ارايه نشده است. بروكراسي اداري و تاخير در ايفاي 
تعهدات كه ثمره عدم هماهنگي و ارتباط وزارت صمت با 
بانك مركزي و سازمان مالياتي است از مهم ترين چالش هاي 
پيش روي همه فعاالن اقتصادي است و دولت سيزدهم و به 
ويژه وزارت صمت بايد در جهت يكپارچگي و تسهيل گري 
در اين زمينه اقدام كند. با نگاه به اين مس��ائل، مهم ترين 
اصل، اصل برنامه محوري است و بايد وزير صمت مسلط و 
معتقد باشد كه با برنامه ريزي كارها انجام شود و از تصميمات 
خلق الساعه خودداري كند. هر تصميمي كه اتخاذ مي شود 
بايد بر اساس مشورت از گروهي از خبرنگان و متخصصان 

بوده و با برنامه ريزي كارها انجام شود.
از طرف��ي، بايد در نظر داش��ت ك��ه وزارت صم��ت با دارا 
بودن بيشترين س��هم اقتصادي كشور يكي از موثر ترين 
پيشران هاي اقتصادي كشور به شمار مي رود، اما در شرايط 
كنوني با چالش هاي عديده اي از تأمين كاالي اساس��ي، 
واردات و صادرات و تخصي��ص ارز، تنظيم بازار و... مواجه 

اس��ت. اما از آنجايي كه يكي از ماموريت هاي مهم دولت 
رييس��ي كاهش تورم و افزايش توليد است، كه به عنوان 
يك مطالبه مردمي نيز مطرح مي شود، وزارت صمت نقش 
پررنگ تري را بازي خواهد كرد. بنابراين متولي صمت حتي 
اگر از سد بهارستان هم عبور كند، بايد بداند كه راه آساني در 
پيش ندارد . به عبارت ديگر، بخش اعظمي از مانع زدايي ها 
و تولي��د در بخش صنعت به عهده اين وزارتخانه اس��ت، 
بنابراين انتظار مي رود وزير پيشنهادي رييسي برنامه هاي 
قابل قبولي به مجلس براي تحقق اين موضوع مهم ارايه 
دهد.  عالوه براين يكسري مانع زدايي ها از توليد حتما بايد 
در سطح وزارتخانه انجام شود و برخي ديگر از مانع زدايي ها 
وحمايت ها نيز در سطح سازمان ها و نهادهاي مختلف كشور. 
اگر اين مقوله مهم مورد توجه قرار داده شود و شاهد بهبود و 
تسريع عملكرد ساير دستگاه هاي ذي ربط باشيم، مي توان 
با يك برنامه دقيق و درست در مسير صحيحي حركت كرد. 

     ترديد مجلس در راي اعتماد
 به  »فاطمي امين«

با اين همه برخي پيش بيني ها حاكي از اين است كه سه 
وزير از وزراي پيبشنهادي احتمال راي نياوردشان باالست؛ 
»علي اكبر محرابيان، سيدرضا فاطمي امين و حجت اهلل 
عبدالملكي«؛ كه به ترتيب ب��راي تصدي وزارتخانه هاي 
نيرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
پيشنهاد شدند . هر سه نفر براي جايگاه هايي مهم از حيث 
اقتصادي پيشنهاد شده اند كه در دولت نهم و دهم هم نقش 
آفريني داشته اند. البته فاطمي امين، طي روزهاي اخير 
با رايزني هايي كه با پارلمان اقتصادي بخش خصوصي و 
پارلمان مجلس داشته، ظاهرا توانسته تا حدي نظر مساعد 
اين دو پارلمان را جلب كند. از اين رو، به نظر مي رسد، براي 
كسب راي اعتماد از مجلس راه دشواري پيش روي او نباشد. 
فاطمي امين دو بار در كميسيون صنايع مجلس حضور 
يافته كه در جلسه نخست برخي از اعضاي كميسيون از 
توضيحات ايشان قانع نشدند. اما در جلسه دوم عليرغم اينكه 
اكثريت كميسيون صنايع مجلس از توضيحات و برنامه هاي 
او قانع شدند و از ايشان حمايت كردند اما همچنان برخي 
از اعضا قانع نشدند. البته با رايزني هايي كه فاطمي امين به 
صورت خصوصي با برخي نمايندگان داشته، ظاهرا تا حدي 
توانسته راي منفي آنها به نفع خود برگرداند.  از سوي ديگر، 
فاطمي امين در دي��داري كه با پارلمان بخش خصوصي 
داشتند، توانستند حمايت و راي مثبت اتاقي را نيز كسب 
كنند. به طوريكه رييس اتاق ايران در اين ديداردر اظهاراتي 
گفته بود: »معرفي فاطمي امين براي اين وزارتخانه كليدي را 
بايد به فال نيك گرفت چراكه ايشان پيش تر عضويت هيات 
نمايندگان اتاق ايران را داشته و به طور كامل با ديدگاه ها و 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي در سه حوزه صنايع، معادن و 
بازرگاني آشنايي دارد.« البته پارلمان بخش خصوصي در 
عين حال تاكيد كرده كه بخش خصوصي و مردم، دولت 
و حاكميت براي نجات و توس��عه اقتصاد كشور امكان 
آزمون و خطا ندارند و بايد براي مناسب تر كردن شرايط 
اقتصاد كشور پاي كار بيايند. با اين حال بايد منتظر ماند 
و ديد كه فاطمي امين وزير جوان پيش��نهادي صمت 

مي تواند از سد نمايندگان خانه ملت عبور كند يا خير. 

ادامه از صفحه اولرويداد
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عربستان همچنان در رتبه آخر 
صادرات به همسايگان

ايلنا | مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت اظهار داشت: در ميان فهرست ۱5 كشور همسايه 
ايران كه با ۷ ميليارد و ۲۲۷ ميليون دالر س��هم 5۰.۴ 
درصدي از كل صادرات كش��ور را در ۴ ماهه امسال به 
خود اختصاص داده اند؛ كش��ورهاي عربي شامل عراق 
و امارات به ترتيب با كسب سهم ۱۹.۶ و ۱۱.۳ درصدي 
همچنان رتبه هاي اول و دوم طرف هاي صادراتي ايران 
را به خود اختصاص داده اند. فرزاد پيلتن در مورد جايگاه 
كشورهاي عربي در ميان كشورهاي هدف صادراتي و 
همسايگان ايران اظهار كرد: طي ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
به طور كلي صادرات ايران به جهان حدود ۱۴ ميليارد و 
۳۳8 ميليون دالر بوده كه به نسبت مدت مشابه سال 
قبل ۶5 درصد افزايش داشته است. وي افزود: در ميان 
۲۰ كشور اول هدف صادراتي ايران كه ميزان صادرات 
به آنها در حدود ۱۳ ميليارد و ۲۹۶ ميليون دالر و حدود 
85.۷ درصد از كل صادرات كش��ور را ش��امل مي شود، 
كشورهاي عربي شامل عراق با ۲ ميليارد و 8۱۷ ميليون 
دالر و س��هم ۱۹.۶ درصدي كه ۴۳ درصد رشد نسبت 
مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ دارد و امارات متحده عربي 
با ۱ ميليارد و ۶۲۷ ميليون دالر و سهم ۱۱.۳ درصدي با 
۳۳ درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، بعد 
از چين در رتبه هاي دوم و سوم بازارهاي هدف صادراتي 
محصوالت ايراني قرار داشته اند.  وي در ادامه تصريح كرد: 
همچنين عمان با ۱۷۷ ميليون دالر و ۱.۲ درصدي سهم 
از كل صادرات ايران طي اين مدت و با وجود افزايش 5۰ 
درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 
با يك رتبه تنزل نسبت به خرداد ماه سال ۱۴۰۰در رتبه 
يازدهم كشورهاي هدف صادراتي ايران قرار گرفته است. 
وي خاطرنشان كرد: كشور سوريه نيز با حدود ۶۶ ميليون 
دالر و س��هم ۰.5 درصدي از مجموع ص��ادرات ايران و 
عليرغم افزايش ۳۶ درصدي صادرات به اين كشور نسبت 
به سال قبل، با ۳ رتبه تنزل نسبت به ماه گذشته رتبه ۲۰ 
بازارهاي هدف صادرات كشورمان را طي مدت فوق به 
خود اختصاص داده است. پيلتن اضافه كرد: سهم اين 
كشورها از ميزان كل صادرات كشورمان به ۲۰ كشور اول 
هدف صادراتي حدود ۴ ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر برآورد 
شده است. وي همچنين با اشاره به جايگاه كشورهاي 
عربي در ميان همس��ايگان ايران از نظر ميزان صادرات 
ايران به اين  كشورها گفت: در ميان فهرست ۱5 كشور 
همسايه ايران كه با ۷ ميليارد و ۲۲۷ ميليون دالر سهم 
5۰.۴ درصدي از كل صادرات كشور را در ۴ ماهه امسال 
به خود اختصاص داده اند؛ كشورهاي عربي شامل عراق 
و امارات به ترتيب با كسب سهم ۱۹.۶ و ۱۱.۳ درصدي 
همچنان رتبه هاي اول و دوم طرف هاي صادراتي ايران 
را به خود اختصاص داده اند. وي افزود: عمان نيز پس از 
كشورهاي تركيه، افغانستان، پاكستان و روسيه كماكان 
با كسب س��هم ۱.۲ درصدي از مجموع صادرات ايران 
به همسايگان در رتبه ۷ طرف هاي صادراتي ايران قرار 
داشته اس��ت.پيلتن تصريح كرد: قطر، كويت و بحرين 
پس از كشورهاي آذربايجان، تركمنستان، ارمنستان و 
قزاقستان به ترتيب در رتبه هاي ۱۲، ۱۳ و ۱۴ طرف هاي 
صادراتي ايران در ميان ۱5 كشور همسايه طي اين مدت 
قرار گرفته اند. قطر با ۴5 ميليون دالر و كسب سهم ۰.۳ 
درصدي ۲۴ درصد افزايش، كويت با ۴۳ ميليون دالر و 
سهم ۰.۳ درصد 5 درصد كاهش و بحرين با ۲ ميليون 
دالر و سهم ۰.۰۱ درصدي، ۲ درصد كاهش در مقايسه 
به مدت مشابه طي سال گذشته داشته اند. وي همچنين 
متذكر شد: عربستان نيز كماكان بدون كسب سهمي قابل 
توجه از صادرات ايران در رتبه آخر طرف هاي صادراتي 

ايران در ميان همسايگان قرار داشته است.

ممانعت گمرك از قاچاق
چند ميليون يورويي قارچ سياه

مهر |سخنگوي گمرك ايران گفت: ۱۶ تن قارچ دنبالن 
كوهي از كاميون يخچالداري كه محموله خود را ميوه 
به مقصد اسلووني اظهار كرده بود با هوشياري پرسنل 
گمرك كشف ش��د.  سيد روح اهلل لطيفي اظهار داشت: 
مركز مبارزه با جرايم س��ازمان يافت��ه گمرك در رصد 
محموله ها، با مشكوك شدن به يك محموله ميوه از مبدا 
شمال شرق كشور، موضوع را در دستور كار گروه مربيان 
سگ هاي مواد ياب قرار داد، گمرك خروجي اعالم شده 
اين محموله گمرك سرو در استان آذربايجان غربي اعالم 
شده بود، اين محموله به محض ورود به گمرك سرو براي 
كنترل هاي تخصصي و دقيق به گمرك بازرگان منتقل 
ش��د. كاالي اظهاري گوجه، آلو، گيالس، آلبالو، هلوي 
منجمد با وزن خال��ص ۱8 هزار و ۹۶۰ كيلوگرم عنوان 
شده بود كه طي كارنه تير از ايران به مقصد اسلووني در 
حال حركت بود كه پس از انجام بازرسي دقيق مشخص 
شد كه مقدار ۱۶ تن قارچ دنبالن سياه كوهي در داخل 
ميوه هاي منجمد جاسازي شده بود. سخنگوي گمرك 
ايران توضيح داد: صادرات قارچ دنبالن سياه كوهي به 
دليل اينكه جزو ذخاير ژنتيكي گياهي كشور است، ممنوع 
بوده و گمرك نيز بر اس��اس وظايف ملي و موضوعات و 
مفاد كنوانسيون هاي بين المللي گمركي و حفظ محيط 
زيست، مانع از خروج ذخاير ژنتيكي زيستي و ورود مواد 
آسيب زا به كشور مي شود. لطيفي گفت: قاچاقچيان قارچ 
ترافل )قارچ دنبالن سياه كوهي( را به قيمت هاي گزافي 
به فروش مي رسانند كه حتي برخي آن را تا كيلويي پنج 
هزار و ۷۰۰ يورو اعالم مي كنند كه اگر چنين باشد اين 
محموله تا ۹۰ ميليون يورو در كشورهاي ديگر به فروش 
مي رسد، هر چند استخراج بي رويه اين محصول ارزشمند 
از جنگل هاي كشور آن چنان آثار زيان باري به دنبال دارد 
كه قابل محاسبه نيست. وي تاكيد كرد: قاچاقچيان بدون 
توجه به آسيب پذيري منابع ژنتيكي گياهي و جانوري و 
صرفًا با هدف رسيدن به سودهاي كالن اقدام به قاچاق 
اين سرمايه هاي ملي مي كنند. بديهي است كه تجهيز 
و تقويت گمركات كش��ور به دستگاه ها و تجهيزات 
كنترلي، به روز رس��اني زير ساخت هايي همچون 
دستگاه هاي ايكس ري، ليفتراك، بارانداز، سگ هاي 
مواد ياب و...  در گمركات كشور مي تواند در جلوگيري 

از خروج ذخاير ارزشمند كشور بسيار مهم باشد. 

بورس و وزير اقتصاد آينده
 اگر ايشان سياست هاي كنترل تورم را دنبال كند، بايد 
ديد براي كنترل تورم و جذب نقدينگي، بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد سود سپرده هاي بانكي را به چه نوعي 

تعيين مي كنند. 
بدين ترتيب اگر سود سپرده ها افزايش يابد جو مثبت 
گفته شده در بورس ش��يب كمتري به خود مي گيرد، 
در حالت دوم نيز با دنبال شدن سياست هاي فعلي بازار 
سهام با همين شيب به صعود خود ادامه مي دهد. تعيين 
سياست هاي فكري و برنامه هاي اقتصادي وزير اقتصاد 
آينده براي اين بازار بسيار مهم بوده و تقريباً بورس منتظر 

رأي اعتماد ايشان و اعالم برنامه شان است.
اگر با بررسي وضعيت فضاي فعلي كشور، دولت آقاي 
رييس��ي در ابتداي كار به چاپ پول روي آورد و به تورم 
موجود دامن بزند؛ درنتيجه رشد بازار سرمايه بيش از 
گذشته مي شود. همچنين سياست خاصي اتخاذ نشود 
و وضعيت تورم بدين شكل باشد بازار با همين شيب ادامه 
مي دهد. فرض را بر اين بگيريم كه سياست ها انقباضي 
باشد و سود سپرده ها براي جمع آوري نقدينگي جامعه 
سير صعودي داشته باشد، تورم كنترل شود، درنتيجه 
P/E متوسط بازار كاهش مي يابد و شيب رشد كمتري 

را طي مي كند. 
بايد ديد وزير اقتصاد پس از تأييد صالحت كدام يك از 
گزينه ها را در دستور كار خود قرار مي دهد، پس ازآن بازار 
ازلحاظ P/E و انتظارات تغيير مي كند. به نظر مي آيد در 
ابتدا شاهد تغيير و تحوالت در سمت هاي مهم اقتصادي 
باشيم، بايد ديد با تغيير يا ابقاي تيم اداره كننده بورس چه 

وضعيتي پيش مي آيد.
در رياس��ت بانك مركزي و مديري��ت بانك هاي مهم 
كشوري نيز همين وضعيت را خواهيم داشت و بايد در 
انتظار تأييد صالحيت وزير اقتصاد پيشنهادي توسط 

مجلس باشيم.
نكته بعدي در خصوص انتشار اوراق قرضه است و بايد 
سياست هاي پيش روي اين اوراق را در نظر گرفت چراكه 
نرخ اوراق بر روي بازار سرمايه نيز اثرگذار و تعيين كننده 
است. كاريزما و شخصيت وزير اقتصادي پيشنهادي نيز 
مهم است، به نظر مي رسد كه اقتصاد را حالت كنترلي و 
دستوري اداره كند. ايشان پيش ازاين در خصوص برخي 
از مكانيزم هايي كه بازار آزاد نيس��ت اظهارنظر كرده و 
بازهم بايد منتظر ماند و درنهايت با توجه به برنامه هاي 
اين وزير نظر تخصصي داد. البته نبايد فراموش كرد كه 
سياست هاي وي درباره نرخ گذاري ها و تعيين قيمت 
دس��توري براي كاال بسيار مهم اس��ت. در حال حاضر 
بازار سرمايه در حالت شتاب اوليه مستقل از انتخاب ها 
و وضعيت سياسي قرار دارد و به حركت خود با شرايط 

قبلي ادامه مي دهد.
آقاي خاندوزي آكادميك هستند و به مباحث اقتصادي 
اشراف دارند، همچنين اظهارنظراني در خصوص بورس 
داش��ته اند و مي توان اين اظهارنظره��ا را مثبت تلقي 
كرد. بازار سهام نسبت به وزير پيشنهادي گارد منفي 
ندارد و بايد منتظر تشريح و توضيح ايشان در خصوص 
سياست هاي اقتصادي و جهت دهي به بازار سرمايه ماند. 
اگر به كنترل بازارها معتقد باشند بازار هم عكس العمل 
منفي نش��ان مي دهد اما اگر اعتقاد به باز شدن بازار و 
بورس داشته باشند تمامي اظهارهاي غيرمسووالنه و 

غيرتخصصي در بورس خنثي مي شود.
مشخصًا مي گويم كه بزرگ ترين ضربه اي كه بورس از 
دولت قبلي از عدم هماهنگي رييس بانك مركزي و بازار 
سرمايه بود، دست كاري نرخ سود و انتشار اوراق شرايط 
ريزش بازار را فراهم ساخت. درست است شاخص در اين 
محدوده زماني رشد خوبي داشت ولي اين رشد بر اساس 
نرخ دالر و تورم بود و سياست هاي بانك مركزي جهت 

بازار سرمايه را يك باره نزولي كرد.
در نهايت بازهم تأكيد مي كنم بايد در انتظار تأييد اين 
وزير پيشنهادي توسط مجلس شوراي اسالمي ماند و 
پس  از آن ديد كه اركاني مثل س��ازمان بورس و بانك 

مركزي چقدر با بازار سرمايه همسو هستند.

رصد مداوم ديدگاه مخاطبان 
پرتال آبفاي استان اصفهان

مدير روابط عمومي و آموزش همگاني ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: همه 
روزه پس از انتشار اخبار در پرتال اين شركت به نشاني

www.abfaesfahan.ir تعدادي از مخاطبان در 
بخش »ديدگاه« كه در قسمت پاياني هر خبر قرار دارد، 
اقدام به نوش��تن نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
مي كنند كه اين ديدگاه ها هر روز توسط كارشناسان 
رواب��ط عمومي رصد و براي تهيه پاس��خ مناس��ب به 
معاون��ان و مديران مربوط ارس��ال مي ش��ود. مهرداد 
خورس��ندي افزود: همچنين در پرتال آبفاي اس��تان 
اصفهان بخش هايي با عن��وان »ارتباط با ما«، »ارتباط 
با مديرعامل« و »ارتباط با مديران خودگردان« وجود 
دارد كه بس��ياري از مش��تركين شركت، س��واالت و 
درخواست هاي خود را در آن مطرح مي كنند. وي افزود: 
دفتر روابط عمومي نيز اين درخواست ها را جمع آوري و 
جهت تهيه پاسخ مناسب به حوزه هاي مختلف ارجاع 
مي دهد. سخنگوي آبفاي استان اصفهان با بيان اينكه 
از ابتداي تيرماه سال جاري تاكنون تعداد ۲5۴ ديدگاه 
از س��وي مخاطبان در پرتال شركت ثبت و براي ۱۶8 
ديدگاه، پاسخ مناسب تهيه و منتشر شده است افزود: 
در بس��ياري از موارد، درخواست هاي مخاطبان نياز به 
پيگيري تلفني و حضوري دارد كه توس��ط مديران و 
كارشناس��ان حوزه هاي مختلف انجام مي شود. مدير 
روابط عمومي آبفاي اصفهان در پايان سخنانش به 
افزايش تعداد تماس هاي مردمي با سامانه ۱۲۲ در 
تابستان امسال به دليل كاهش شديد فشار و قطع آب 
در شبكه آبرساني اصفهان بزرگ اشاره كرد و گفت: به 
منظور كاهش زمان انتظار شهروندان، فرمي با عنوان 
»سامانه ۱۲۲« در پرتال شركت اضافه شده است كه 
مشتركين مي توانند درخواست خود را در اين فرم ثبت 
و پيگيري كنند و نياز به برقراري ارتباط تلفني ندارند.

»فاطمي امين« مي تواند از بهارستان راي اعتماد بگيرد؟

چند  پرسش  كليدي  از  وزير پيشنهادي  صمت

رييس كميسيون انرژي اتاق ايران پاسخ مي دهد

آيا وزير جديد نيرو مي تواند خاموشي ها را تمام كند؟
رييس جمهوري در فهرس��ت وزراي پيشنهادي خود به 
مجلس شوراي اسالمي، علي اكبر محرابيان را به عنوان وزير 
نيرو پيشنهاد كرده، وزيري كه حوزه فعاليتش در ماه هاي 

گذشته با چالش هايي جدي مواجه بوده است.
به گزارش ايسنا، هرچند در سال هاي گذشته طرح هاي 
توسعه محور در حوزه انرژي از سوي دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم پيگيري شد اما با فرارسيدن فصل گرما، ظرفيت 
توليد برق كشور در قياس با ميزان مصرف روزانه كم آورد و 
همين موضوع به خاموشي هاي بي برنامه گستره در كشور 
منجر شد كه نارضايتي مردم را برانگيخت. هرچند كاهش 
بارندگي ها عاملي است كه وزارت نيرو در آن نقشي نداشته 
ولي نبود سرمايه گذاري الزم براي توسعه زيرساخت ها، 
عدم امكان بهره برداري از حداكثر ظرفيت موجود و نداشتن 

ي��ك برنامه كوتاه مدت براي عبور از بحران ها بخش��ي از 
مشكالتي است كه وزارت نيرو در ماه هاي گذشته با آن رو به 
رو بوده و در صورت راي آوردن وزير پيشنهادي، محرابيان 
بايد براي آن چاره اي پيدا كند. حميدرضا صالحي – رييس 
كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران – درباره تصويري كه 
پيش روي وزير جديد نيرو قرار دارد به ايسنا مي گويد: وزير 
جدي��د نيرو در حالي كار خود را آغاز خواهد كرد كه ما در 
سال هاي گذشته نتايج رويكردهاي غلط در حوزه انرژي 
را ديده ايم و خاموشي هايي كه امسال رخ داد بخشي از آن 
بود. وي با بيان اينكه بخش مهمي از مشكالت امروز تحت 
تاثير نبود سرمايه گذاري هاي الزم در سال هاي گذشته 
بوده است، بيان كرد: همانطور كه نبود سرمايه گذاري در 
سال هاي قبل، امسال ما را با مشكل مواجه كرد، نپرداختن 

به معضل ها نيز مي تواند ما را در آينده با مشكل مواجه كند. 
از اين رو بايد ديد وزير پيشنهادي چه در حوزه آب و چه در 
حوزه برق چه طرح و برنامه اي را دنبال خواهد كرد. رييس 
كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه برنامه هاي 
ارايه شده از سوي وزير پيشنهادي شباهت هايي با طرح ها و 
برنامه هاي گذشته دارد، توضيح داد: جايگاه امروز ما نشان 
مي دهد كه نياز ب��ه يك تغيير ديدگاه كالن در اين حوزه 
داريم و اگر بنا باش��د همچنان برنامه هاي گذشته ادامه 
پيدا كند، همچنان دشواري ها ادامه خواهد داشت. بخش 
خصوصي در س��ال هاي گذشته تالش كرده در سطحي 
كه عرصه در اختيارش قرار گرفته فعاليت هاي جدي در 
حوزه انرژي را كليد بزند و در در آينده نيز اين آمادگي وجود 
خواهد داشت. صالحي ادامه داد: اگر وزارت نيرو بگذارد 

بخش خصوصي از ظرفيت هاي نيروگاهي كه در عرصه 
برق ايجاد شده اس��تفاده كند، نهادهاي رگوالتوري 
اقتصاد انرژي را به مس��ير درس��ت خود بازگرداند و 
ظرفيت هاي نيمه تمام تكميل شوند، مي توان انتظار 
داشت كه بخشي از نگراني هاي امروز برطرف شود، در 
غير اين صورت خطر تكرار تجربه هاي غلط گذش��ته 
وجود خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد: صنعت برق 
در سراسر جهان، صنعتي ثروتمند است اما در ايران با 
قيمت گذاري دستوري و ورود دولت به تمام عرصه ها، 
اين صنعت را به مشكالت امروز رسانده ايم. اگر بناست 
از معضالت سال جاري عبور كنيم، بايد در نگاه كالن 
تغيير شرايط بدهيم و اگر نه، همچنان معضالت شبيه 

به آنچه كه امسال تجربه شد، تكرار مي شود.
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خبرروز

كرونا جان ۵۴۴  نفر ديگر را گرفت
 بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ۵۴۴ بيمار كوويد ۱۹ در كش��ور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۰۱هزار و ۳۵۴ نفر رس��يد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۴ هزار و ۱۷۹ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۶۶۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
۴ ميليون و ۶۴۰ هزار و ۶۹۵ نفر رسيد. ۷ هزار و ۶۲۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۷ ميليون و ۷۵۵ هزار و ۶۱۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر 

۳۵۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۵۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۰ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

گليماندگار|
اولين جلسه بررسي صالحيت كابينه 
دولت جديد در حالي آغاز شد كه رييس 
مجلس از برگزاري ۲۷۰ جلسه فشرده براي آشنايي 
چهره به چهره نمايندگان و اعضاي كابينه احتمالي 
خبر مي داد و آن را حركتي بي سابقه در تاريخ مجلس 
مي دانست و اين در حالي بود كه برخي از نمايندگان 
دليل اظهارنظر نكردن خود در مورد اعضاي كابينه 
احتمالي را عدم شناخت از اين افراد اعالم مي كردند 
و مي گفتن��د كه هيچ نشس��ت و گفت وگويي با آنها 
نداشته اند و به همين خاطر نمي توانند در اين رابطه 
اظهارنظر كنند. اما هر چه بود بعد از برگزاري اولين 
جلسه بررسي صالحيت اعضاي كابينه به نظر مي رسد 
اكثر نمايندگان به اكثريت وزيران معرفي شده از سوي 
دولت جديد راي اعتماد بدهند اما برخي از اين وزيران 
حداقل بعد از آن ۲۷۰ جلسه فشرده آشنايي و در اولين 
جلسه بررسي صالحيت با اينكه رييس جمهور با اسم 
بردن از تك تك آنها اين افراد را كاردان و با تجربه خواند 
نتوانستند نظر مثبت تعداد قابل توجهي از نمايندگان 
را به خود جلب كنند. هر چند كه اين اولين جلس��ه 
بررسي به دليل حضور طوالني مدت ابراهيم رييسي 
در مجلس باعث ش��ده بود تا كمي آشفته و بي نظم 
برگزار ش��ود، اما به هر حال وزي��ر آموزش و پرورش 
يكي از آن وزيراني بود كه انگار قرار نيست راي اعتماد 
از مجلس بگيرد و در اين بين بودند نمايندگاني كه با 
وزير پيشنهادي بهداشت و درمان نيز خيلي موافق 
نبودند. به گفته برخ��ي از نمايندگان در حالي كه 
كش��ور با پاندمي كرونا دس��ت به گريبان اس��ت، 
وزيري كه براي حوزه بهداش��ت و درمان انتخاب 
مي شود بايد بسيار باتجربه و داراي سابقه طوالني 
مدت در اين حوزه باش��د تا بتواند از پس مشكالت 
موجود بر بيايد، شايد تجربه بي تدبيري هاي سعيد 
نمكي در اين دوس��الي كه بيماري كرونا به كشور 
وارد شده خود تجربه اي است تا نمايندگان به اين 
نتيجه برسند كه حوزه بهداش��ت و درمان را بايد 

دست فردي كاردان بسپرند. كسي كه فارغ از جناح 
بندي هاي سياسي تامين س��المت مردم و فراهم 
كردن ش��رايط بهداش��تي و درماني مناسب براي 

تمام افراد جامعه از اولويت هاي او باشد. 

      راي اعتماد به اكثريت كابينه
يحيي ابراهيمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان در 
مجلس در اين باره به »تعادل« مي گويد: اكثر افرادي 
كه به عنوان وزير به مجلس معرفي شده اند، به احتمال 
زياد راي اعتماد مي گيرند، شايد دليلي كه برخي با اين 
كابينه مخالفت مي كنند، اين است كه افراد انتخابي 
بسيار جوان هستند و ميانگين سني شان نسبت به 
كابينه هاي قبلي پايين است، اما وقتي شعار جوانگرايي 
مي دهيم بايد به آن هم عمل كنيم. او در بخش ديگري 
از س��خنانش مي افزايد: فكر مي كنم تنها وزيري كه 
نتوان��د از مجلس راي اعتماد بگي��رد، وزير آموزش و 
پرورش است. با بررس��ي هايي كه انجام شده ايشان 
تجربه كافي براي تصدي اين پس��ت را ندارند، البته 
هنوز براي نتيجه گيري نهايي خيلي زود است و بايد 
صبر كنيم تا ببينم در روزهاي آتي چه اتفاقي مي افتد. 

       وزير پيشنهادي آموزش و پرورش رد شد
اما سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
از مخالفت اين كميسيون با وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش خبر داده و مي گويد: مش��كالت آموزش و 
پرورش مش��كالت بزرگي است، انتظار بود براي رفع 
اين مش��كالت فردي بزرگ و ب��ا تجربه و با تخصص 
كافي و الزم در حيطه آموزش و پرورش معرفي شود 
كه متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. جالل رشيدي كوچي 
مي افزايد: سوابق محدود حس��ين باغگلي با جايگاه 
حساس تعليم و تربيت در كشور تناسب ندارد. ايشان 
سابقه مديريت خرده دولتي هم ندارند. نبايد آموزش 
و پ��رورش را به محل آزمون و خط��ا تبديل كنيم. ما 
بايد به افكار عمومي جامعه و خانواده هاي ۸۰ درصد 
دانش آموزاني كه در مدارس دولتي تحصيل مي كنند، 

پاسخ دهيم.  او به »تعادل« مي گويد: البته هنوز معلوم 
نيس��ت كه چند درصد از نمايندگان به اين وزير راي 
اعتماد بدهند، اما آنچه در جلسات كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس مورد بررسي قرار گرفت نتيجه اش 
عدم توانايي اين فرد )حس��ين باغلگي( براي تصدي 

پست وزارت و آموزش و پرورش است. 

      رتبه وزير پيشنهادي استادياري است
يكي ديگر از نمايندگان مجلس با اشاره به رتبه حسين 
باغگلي در دانش��گاه مي گويد: او سال هاس��ت كه در 
دانشگاه رتبه اس��تادياري دارد و هنوز نتوانسته پايه 
س��نواتي خود را دريافت كند. جعفر قادري به تعادل 
مي گويد: مس��اله مهم اين است كه ما بايد فردي را از 
بدنه آموزش و پرورش براي اين سمت در نظر بگيريم، 
كسي كه با تمام مشكالت و كمبودهاي اين وزارتخانه 
آشنايي داشته باشد، سال هاست كه آموزش و پرورش 
ميدان و آزمون و خطا بوده است و از جايي به بعد بايد 
مانع اين اتفاق ش��ويم. در حال حاض��ر فرهنگيان با 
مشكالت زيادي مواجه اند، از سوي ديگردر اين مدت 
كه بيماري كرونا همه گير شده دانش آموزان مجبور 
به تحصيل در خانه شده اند، با مشكالت زيادي مواجه 
بوده اند، براي رفع اين مش��كالت به كس��ي احتياج 
داريم كه با اين وضعيت آشنايي داشته و قدرت ايجاد 

تغييرهاي بزرگ را داشته باشد. 
او مي افزايد: يادمان نرود كه وزارت آموزش و پرورش، 
تربيت كنن��ده و پرورش دهن��ده ني��رو ب��راي ديگر 
وزارتخانه ها و پس��ت هاي مديريتي كشور است، ما 
چطور مي توانيم براي چنين جايگاه حساسي از فردي 
استفاده كنيم كه نيروي خارج از آموزش و پرورش بوده 

و تخصص و تجربه كاري كافي را ندارد؟
قادري در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
اكثر وزراي پيشنهادي داراي توانايي و البته روحيه 
انقالبي هستند، اما نمايندگان هم بايد به دور از هر 
جناح بندي سياسي شرايط كنوني كشور را در نظر 

گرفته و به بهترين ها راي اعتماد بدهند. 

      حسين باغگلي سابقه تدريس ندارد
عليرضا منادي سفيدان، رييس كميسيون آموزش، 
تحقيقات و فناوري نيز درباره رد عدم صالحيت وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش مي گويد: وزارت آموزش 
و پرورش از مهم ترين وزارتخانه هاي كشور از نظر تعداد 
ادارات مس��تقل شهر س��تان و منطقه و حجم باالي 
نيروي انساني مشغول به كار و همچنين حساس ترين 
وزارتخانه در تربيت فرزندان جامعه و آينده س��ازان 
كشور است. پر واضح اس��ت مديريت مجموعه اي با 
حدود يك ميليون نيروي انساني فرهيخته كه به تعليم 
و تربيت فرزندان جامعه مش��غول مي باش��ند، امري 
بسيار مهم و حساس اس��ت. به اين ترتيب الزم است 
مديريت آموزش و پرورش كشور، با سرعت و دقت به 
ارايه برنامه هاي اجرايي و عملي بپردازد و با شناسايي 

موانع، در جهت رفع آنها گام بردارد. 
او مي افزايد: با توجه به اهميت موضوع، كميس��يون 
آموزش، تحقيقات و فناوري با دقت و وسواس خاص، 
صالحيت وزير پيش��نهادي وزارت مه��م آموزش و 
پرورش را بررس��ي كرد و در ۶ بخش به آن پرداخت. 
توضيح كامل اين بخش ه��ا در صحن علني مجلس 
خوانده شد، اما اگر بخواهم تيتروار به آنها اشاره كنم: 
۱- انطباق مدارك و سوابق وزير پيشنهادي ۲- شرح 

توضيحات و تعهدات ش��فاهي وزير پيش��نهادي در 
كميسيون ۳- بررسي معيارهاي عمومي برنامه وزير 
پيشنهادي ۴- انطباق برنامه هاي ارايه شده با اسناد 

باالدستي ۵- بررسي صالحيت وزير پيشنهادي
عليرضا من��ادي مي گويد: در نهايت كميس��يون با 
توجه به اهميت وزارت آموزش و پرورش و مس��ائل و 
چالش هاي اساسي كه بعضا نياز به اقدام فوري دارند، 
در برنامه آقاي باغگلي، پيشنهادهاي مناسبي براي 
حل اين چالش هاي اساس��ي نديد. همچنين يكي از 
ش��اخص ها و مولفه هاي يك برنام��ه، قابليت رصد و 
نظارت توسط نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس شوراي 
اس��المي است و اين امر مهم از مس��ير ارايه اقدامات 
مبتني بر شاخص هاي كمي و دقيق ميسر مي شود. 
اما متاسفانه هيچ اقدام و فعاليت داراي شاخص كمي 
و كيفي در برنامه آقاي باغگلي وجود ندارد و اساسا از 

آمار و اطالعات و عدد و رقمي استفاده نشده است.

      فرصتي براي آزمون و خطا نداريم 
اين ك��ه وزارت آموزش و پ��رورش يكي از مهم ترين 
وزارتخانه هاي كشور به شمار مي رود و وظيفه تعليم 
و تربيت نيروهاي تحصيلكرده براي آينده كش��ور را 
دارد، از آن نكاتي است كه بايد به آن توجه بسيار كرد 

و اين نگاه تخصصي ب��ه اين حوزه خود بيانگر نياز آن 
به فردي است كه بايد از تمام جهات توانايي اداره اين 
گستره بزرگ را داشته باشد. جوان بودن نمي تواند تنها 
مالك انتخاب اشخاص باشد، در برخي موارد داشتن 
تجربه بسيار بيشتر از نيروي جواني به كار مي آيد. در 
حال حاضر حوزه آموزش و پرورش با مشكالت زيادي 
دست و پنجه نرم مي كند و همين مدت كه كرونا باعث 
تعطيلي تحصيل حضوري شد عيار بسياري از افراد 
مس��وول در اين وزارتخانه هم مشخص شد. اتفاقي 
كه نشان داد بسياري از افراد از جمله وزير آموزش 
و پرورش اصال براي روزهاي س��خت هيچ آمادگي 
ندارند و نمي توانند در چنين ش��رايطي مديريتي 
كارآمد داشته باشند. شاهد اين مدعا هم جا ماندن 
بيش از ۳ ميليون نفر از تحصيل به دليل مشكالتي 
كه بايد به دس��ت وزارت آم��وزش و پرورش حل 
مي ش��د اما اين اتفاق رخ نداد. حاال معرفي كردن 
فردي كه حتي سابقه تدريس در آموزش وپرورش 
هم ندارد و البته س��وابقش او را به دوران مديريت 
رييس جمه��ور فعلي در آس��تان ق��دس رضوي 
مي رساند، شايد چندان اتفاق خوشايندي نباشد. 
چرا كه قرار بود ما با رييس جمهوري رو به رو شويم 

كه هيچ رابطه اي را بر ضابطه ترجيح نمي دهد. 

گزارش

بررسي صالحيت وزير آموزش و پرورش در اولين جلسه مجلس با كابينه پيشنهادي

پايه عملي باغگلي استاديار است
وزيري كه سابقه تدريس ندارد

رويخطخبر

يادداشت

اعالم ساعت كاري ادارات تهران از شهريور
معاون توس��عه مديريت و منابع اس��تاندار تهران از 
بازگشت س��اعت اداري از ابتداي شهريورماه سال 
جاري ب��ه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خبر داد. غالمرضا عباس 
پاشا در تشريح ساعات كاري در استان تهران از روز 
دوشنبه )يكم شهريورماه( گفت: ساعات كاري ادارات 
كه براي صرفه جويي در مصرف برق و بر اساس ابالغ 
وزارت كش��ور از ۷ تا ۱۳ اعالم شده بود، از نخستين 
روز شهريورماه به ۷:۳۰ تا۱۴:۳۰ تغيير پيدا مي كند. 
توجه به تمديد نشدن از سوي هيات دولت به حال او تاكيد كرد: تعطيلي ادارات در روز پنجشنبه نيز با 

اول باز مي گردد و روزهاي پنجشنبه از اول شهريور 
تعطيل نيست. معاون استاندار تهران درباره ادامه 
دوركاري در اس��تان تهران نيز گف��ت: باتوجه به 
ادامه شرايط قرمز كرونايي در استان تهران تمامي 
محدوديت ها از جمله دوركاري كارمندان همچون 
گذش��ته ادامه خواهد داش��ت. كارمندان نهادها و 
دستگاه هاي اجرايي خدمات ضروري با ۷۰ درصد 
و غيرضروري ب��ا ۵۰ درصد ظرفيت بايد به صورت 

حضوري در محل كار حاضر شوند.

رويداد

ايران از لحاظ دارا بودن گونه هاي پرنده بسيار غني است 
به طوري كه تعداد پرندگان موجود در كشور با پرندگان 
كل ق��اره اروپا برابري مي كند، با اي��ن وجود به داليل 
مختلف تعداد زيادي از آنها در شرايط بحراني و تعدادي 
هم در معرض خطر انقراض قرار دارند. هميشه شنيدن 
صداي پرندگان آرامش خاصي به انس��ان مي بخش��د 
به ويژه اينكه در صبحي زيبا چش��مانتان همراه با آواز 
پرندگاني باز شود كه سرشار از زندگي و اميد هستند، 
خ��وب به اين صدا گوش كنيد هم��ان اميد به زندگي 
در رگ هاي ش��ما هم به جريان مي افتد، اما افس��وس 
كه امروزه در اين دنياي صنعتي و س��اختمان هاي 
سيماني و سرد ديگر داشتن چنين منظره اي چندان 
امكان پذير نيست. آمارها نشان مي دهد كه بيش از 
۹ هزار گونه پرن��ده در دنيا وجود دارد كه حدود ۱۰ 
تا ۱۳ درصد آنها در خطر انقراض قرار دارند، اين در 
حالي است كه پرندگان به علت ويژگي هاي زيستي 
و اكولوژيكي خاصي كه دارند مانند قرار داش��تن در 
راس يا نزدي��ك به راس زنجي��ره غذايي، تحرك و 
جابه جايي هاي زياد و گسترده  و نيز حساسيت بيشتر 
نسبت به تغييرات محيط، بيش از ساير موجودات با 
تهديد مواجه بوده و در خطر انقراض قرار مي گيرند بر 
اين اساس بقا و اهميت پرندگان مساله مهمي است.

     تنوع باالي گونه اي پرنده در ايران
در ايران ۵۳۶ گونه پرنده زيس��ت مي كند كه تخمين 
زده مي شود ساالنه حدود ۵.۵ تا ۶ ميليون پرنده مهاجر 
وارد ايران مي شود، در واقع ايران به علت داشتن اقليم 
متنوع از تن��وع گونه اي پرنده زيادي برخوردار اس��ت 
به طوري كه تعداد پرندگان موجود در ايران با پرندگان 
كل قاره اروپا برابري مي كند و اين نش��ان دهنده غني 
بودن ايران از لحاظ تنوع زيستي است. در واقع پرندگان 

به علت شرايط و ويژگي هاي خاص زيستي كه دارند، 
در دهه هاي اخير به عنوان شاخص سالمت و بهداشت 
محيط زيست شناخته شده اند زيرا بيش از هر موجود 
ديگري بازتاب ش��رايط زيستگاه ها را مي توان در رفتار 
فردي و جمعي پرندگان و مش��خصات زيس��تي آنها 
جست وجو كرد.ايران به علت شرايط خاص جغرافيايي 
كه دارد كريدرو مهاجرت پرندگان جهان اس��ت، به 
گفته اسماعيل كهرم پرنده شناس، ساالنه نزديك 
به پنج ميليون پرنده مهاجر به ايران كوچ مي كنند، 
پرندگان مهاجر ايران بيشتر ميهمان پاييز و زمستان 
ايرانند. مقصد بيش��تر آنها هم تاالب ها و آبگيرهاي 
سرزمين هاي شمالي اس��ت. قوها، غازها، اردك ها، 
آبچليك ها و كاكايي ها در صدر پرندگاني هستند كه 

براي زمستان گذراني به ايران كوچ مي كنند. 

     پرندگان نماد جنبش و حركت
به گفت��ه كهرم، پرن��دگان نماد جنب��ش و حركتند، 
پرستوي دريايي بهش��تي ۲۷ هزار كيلومتر مهاجرت 
مي كند. بنابراين هيچ پديده اي غير از مهاجرت، حركت 
و جنبش را به ياد نمي آورد،  قدر اين پرندگان آسماني 
را بدانيم و در حفاظت از آنها تالش كنيم. در اين ميان 
در ق��رن اخير عوامل مختلفي تخريب محيط طبيعي 
و زيستگاه هاي عمده مانند خش��ك شدن تاالب ها يا 
تبديل مراتع به كشتزار، معرفي گونه هاي غيربومي، انواع 
آلودگي ها، توسعه و مزاحمت حضور انسان، تجارت و 
سودجويي و شكار و بهره برداري بي رويه حيات پرندگان 
را به خطر انداخته است كه اين عوامل به ويژه در چند 
دهه اخير موجب س��رعت بسيار زياد و غيرطبيعي در 
انقراض پرنده ها شده است به طوري كه از ٩٦٤٨ گونه 
پرنده در دنيا بيش از يكهزار گونه يعني بيش از ۱۰ درصد 
كل پرندگان جهان به نوعي مورد تهديد هس��تند كه 

حدود ١٢٠ گونه اين مجموعه در خطر جدي انقراض 
قرار دارند. پرندگان همواره در طول تاريخ بش��ريت در 
معرض خطر بودند چون هم لقمه اي آسان و هم سرشار 
از مواد مغذي هس��تند. بر اساس ارزيابي هاي موسسه 
بين المللي حيات پرندگان، هشت گونه ارزشمند شامل 
ماكائوي كوچك آبي، عسل خوار گونه سياه، ماكائوي 
آبي كدر رنگ، جغدر كوچك نامبوكو، لپوينگ جاوا، 
لوريكيتكاروليناي جديد، شكارچي درختي مخفي و 

گلينر آالگوس در دنيا منقرض شده اند.

      وضعيت بحراني پرندگان كمياب
در ايران

البته درباره وضعي��ت پرندگان در اي��ران اينكه در چه 
شرايطي هستند و چه گونه هايي در خطر انقراض واقعي 
هستند احتياج به تحقيق و بررسي بيشتري است اما بر 
اساس تقسيم بندي اتحاديه جهاني حفاظت، سه گونه از 
پرندگان ايران مانند درناي سيبري، دال پشت سفيد و 
گيالن شاه خال دار وضعيت بحراني دارند، همچنين يك 
گونه به نام اردك سرسفيد در معرض انقراض و ۱۲ گونه 
از جمله غاز پيشوني سفيد، عروس غاز، اردك مرمري، 
عقاب ماهي خوار پاالس، عقاب تاالبي، عقاب ش��اهي، 
دليجه كوچك، خروس كولي دشتي، يلوه حنايي، ميش 
مرغ، فاخته خاوري و باكالن گلو سياه آسيب پذير تلقي 
شده اند. همه پرندگان شكاري مانند عقاب ها، كركس ها، 
قوش ها، بحري، باالبان، ش��اهين، ب��از، قرقي، طرالن، 
س��ارگپه، هما و جغدها و همچني��ن پرندگاني مانند 
پليكان، درنا، پرستو، بلبل، سار صورتي، سسك، سينه 
سرخ، كبك دري، اردك مرمي و عروس غاز حمايت شده 
هستند و سازمان حفاظت محيط زيست براي برخي آنها 
برنامه حفاظتي دارد، البته تهيه برنامه حفاظتي براي 

همه اين پرندگان جزو برنامه هاي اين سازمان است.

كدام پرنده ايراني در معرض انقراض است؟

وزير پيشنهادي آموزش و پرورش حتي نمي تواند مدير يك مدرسه باشد
بايد به تجربه كاري افراد دقت 
كرد و ايشان حتي سابقه يك 
روز مديريت در دستگاه هاي 
دولتي و استخدامي را ندارد. 
اگر ام��روز نمايندگان بيش 
از هر زم��ان ديگري دغدغه 
دارند به اين خاطر اس��ت كه 
مسوول اول اجرايي كشور را 
به عنوان ناجي خود در مسائل اجرايي و اقتصادي كشور 
مي بينند. اگر مخالفتي مي كنيم به جهت جوان بودن 
وزير پيشنهادي نيست، مگر در بين وزراي پيشنهادي 
ديگر فرد ج��وان وجود ندارد؟ چرا با ايش��ان مخالفت 
مي شود؟ چرا مجلس با بعضي از افراد مخالفت مي كند؟ 
چرا كه دوست داريم براي دولت بهترين ها اتفاق بيفتد و 
مردم و ما را سرافكنده نكند. دادن سكان مديريت يكي 
از بزرگ ترين و پر اهميت ترين وزارتخانه هاي كشور به 
دست فردي كه هيچ س��ابقه مديريتي ندارد مي تواند 
باعث بروز چالش هاي بسياري باشد. آموزش و پرورش 
بايد جايگاه ويژه اي در هيات دولت داشته باشد. خانواده 
آموزش و پرورش ۵۰ ميليون نفر اس��ت. مگر مي شود 
وزير آموزش و پرورش با اين همه افراد تحت پوش��ش 
جايگاه پاييني داشته باشد و نتواند از خود حرف بزند؟ 

بحث جوان بودن نيس��ت. آيا آدمي كه آموزش نديده 
را ب��راي جبهه و جنگ مي فرس��تاديد؟ وقتي اينهمه 
آموزش ديده و آدم هاي پخته تر داريم كه مي شود از آنها 
استفاده كرد از برادري استفاده كنيم كه در بدنه دولت 
نبوده است؟ خود وزير پيشنهادي بايد به اين توجه كند 
كه وقت��ي آدم هاي باتجربه در اين جاي��گاه وجود دارد 
اگر به فردي به بيرون از تش��كيالت راي دهيم توهين 
به آموزش و پرورش است. آقاي رييس جمهور گفتند 
ايشان در كودكستان و دبس��تان كار اجرايي كردند، تا 
جايي كه مي دانم مهدكودك را مردان نمي چرخانند، 
خانم ها مي چرخانند. خود ايشان اعتراف كردند سه سال 
در دبيرستان كار كردند. ما وقتي مي خواهيم براي يك 
مدرسه مدير انتخاب كنيم، به فردي توجه مي كنيم كه 
سابقه ۱۰ تا ۱۲ ساله در حيطه آموزش و پرورش داشته 
باشد، حال چطور ممكن است كه فردي را به مقام وزارت 
برسانيم كه حتي يك روز سابقه مديريتي ندارد؟ سوال 
مهم اين است كه در تامين مطالبات معلمان، فرهنگيان، 
بازنشس��تگان چقدر اين وزارتخانه موفق بوده؟ هيچ! 
مجلس تالش خود را ك��رده اما مي خواه��د فضا را به 
گونه اي فراهم كند كه معلم از حق و حقوق مادي اوليه 
برخوردار باشد. در اين شرايط وزير پيشنهادي با توجه 
به اينكه تجرب��ه و تخصص ندارند نمي توانند در تامين 

معاش فرهنگيان در شرايط فعلي كاري كنند. نكته ديگر 
در ارتباط با باغگلي اين است كه وضعيت كلي برنامه هاي 
ايشان از نظر مطابقت با اسناد باالدستي در ۱۲۶ شاخص؛ 
۴۸ مورد منطبق و ۳۶ مورد همس��و است و ۴۲ مورد را 
هم در برنامه هاي خود ذكر نكرده اند. در مجموع امتيازات 
معاونت نظارت، ۵۰ و نيم براي ايشان در نظر گرفته شده 
كه كمترين امتياز در كابينه پيشنهادي بوده است. ايشان 
در بررسي كيفي كه ۹ شاخص است تنها دو مورد را به طور 
كامل كسب كرده است. ميزان انطباق با سياست هاي 
كلي نظام ۴۹ ش��اخص است كه ۲۰ شاخص منطبق، 
۱۶ شاخص همسو و ۱۳ شاخص در برنامه هاي ايشان 
نيست. انطباق با سند تحول بنيادين ۱۵ مورد است كه 
۷ مورد منطبق، ۵ مورد همسو و ۳ مورد اصال ذكر نشده 
است. در شرايط فعلي براساس ضوابط و شرايط احراز؛ 
ايشان حتي نمي تواند مدير يك مدرسه باشد. نبايد 
چنين شرايطي را ناديده بگيريم. تصميم گيري در اين 
زمينه بسيار مهم است و بايد نمايندگان به اين مساله 
توجه داشته باشند كه ما نياز به رزمنده نداريم، نياز به 
مديري داريم كه قدرت و توانايي اجرايي كردن قوانين 
را داشته باشد. فردي كه حتي يك روز سابقه مديريتي 
ندارد، قطعا نمي تواند در وزارتخانه اي با اين سطح از 
مشكالت و معضالت كار كند و بازدهي داشته باشد. 

سیدكاظمدلخوش

بهشت زهرا سه شيفت شد
مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به افزايش 
۲.۵ برابري فوتي هاي كرونايي بهشت زهرا در پيك 
پنجم از كار سه شيفت پرسنل اين سازمان خبر داد و از 
شهروندان خواست رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي را 
در دستور كار خود قرار دهند. سعيد خال، در تشريح 
آخرين اقدامات س��ازمان بهشت زهرا براي مديريت 
متوفيان شهر تهران در بحران كرونا گفت: در طول ۲۵ 
سال حضورم در بهشت زهرا شرايط فعلي بي سابقه 
بوده و حتي در دوران دفاع مقدس هم چنين شرايطي را 
شاهد نبوديم. او افزود: تصور نمي كرديم روزي متوفيان 
شهر تهران به عدد ۴۰۰ برسد، بهشت زهرا بر اساس 
آمار وزارت بهداشت ۴۰ درصد متوفيان كرونايي كل 

كشور را دارد .در حقيقت سهم بهشت زهرا ۴۰ درصد 
و سهم ساير استان هاي كشور ۶۰ درصد بوده است. 
او ادامه داد: در پيك پنجم ش��اهد تفاوت معناداري 
هستيم به شكلي كه فوتي ها ۲.۵ برابر افزايش داشته و 

عدد ۲۱۶ فوتي در روز را تجربه كرديم و ظرف ۱۸ ماه 
گذشته بهشت زهرا ۴۰ هزار نفر را پذيرش كرده است. 
او در مقايسه پيك هاي قبلي كرونا با پيك پنجم گفت: 
در موج اول در دوم اسفندماه با يك فوتي و در اوج آن 
با ۱۱۹ فوتي روبرو بوديم در موج دوم ۹ ارديبهش��ت 
سال ۱۳۹۹ با ۹ فوتي ش��روع و در اوج به ۱۱۶ فوتي 
رسيد؛ در موج سوم ۱۷ شهريور ۹۹ با ۴۱ فوتي شروع 
و در اوج به ۱۷۳ فوتي رسيد. سعيد خال تاكيد كرد: 
در موج چهارم در ۲۸ اسفند ۹۹ با ۹ فوتي شروع و در 
اوج به ۱۵۶ فوتي رسيد و در موج پنجم كه ۱۳ تيرماه 
س��ال جاري با ۵۵ متوفي شروع شده، در اوج به ۲۱۶ 

متوفي رسيده و روز هاي ملتهب همچنان ادامه دارد.
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