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یادداشت

جایگاه کارآفرینی در برنامه پنجساله توسعه

محمد باقری

برنامهای برای مشخصکردن روند و مسیر توسعه در پنج سال آینده؛ قانون
برنامه پنجساله توسعه در ایران عمری طوالنی دارد و حاال نوبت به هفتمین
مورد آن رسیدهاست .برنامههای پنجساله توسعهای که از سوی دولت تدوین
و با تصویب مجلس و شــورای نگهبــان به قانون تبدیل میشــود ،تاکنون
بلندپروازانه و با اهداف به نسبت بزرگ تدوین شده و شاید یکی از دالیلعدم
تحقق کامل یا مطلوب این برنامهها هم همین باشد .با چنین پیشینهای حاال
قرار است برنامهای برای مسیر توســعه ایران در  ۵سال آینده تدوین شود و
بحث و بررسیها درباره اولویتهای آن درجریان است .درباره این اولویتها
اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درباره این بخش از برنامه ،از ضرورت
توجه جدی به پیشرانهای اقتصادی میگویند و تاکید بر کارآفرینی به عنوان
یک راهحل دارند .صاحبنظران اقتصاد میگویند نیاز کشور در پنج سال آینده
اشتغالآفرینی و بهبود مولفههای اقتصادی با کمکگرفتن از تولید است و به
همین دلیل هم اولویت این برنامه پنجساله را توجه به کارآفرینی میدانند .اما
برنامه هفتم در چه مرحلهای است و چه مولفههای اقتصادی قرار است در این
برنامه موردتوجه قرار گیرد؟ براســاس قوانین کشور و آنچه در برنامه ششم
توسعه تصویب شد ،سال  ۱۴۰۰آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت
وقت مکلف بود تا آخر خرداد  ۱۴۰۰برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند اما
این اتفاق رخ نداد و دولت دوازدهم اعالم کرد به دلیل فرایند انتقال قدرت در
قوه مجریه نمیتواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند .بهعبارت دیگر دولت
پیشین که در آخرین سال کاری خود بود ،با هدف و نیت اینکه دولت جدید
براساس برنامههای خود ،اهداف پنج سال آینده را مشخص کند از تدوین و
ارسال برنامه هفتم به مجلس سرباز زد تا در سال  ۱۴۰۱همچنان برنامه ششم
اجرا شود .با این پیشینه و تاخیر یکساله ،حاال گفتههای مسئوالن از آغاز روند
تدوین برنامه هفتم میگویند و به نظر میآیــد در چندماه آینده این برنامه به
مجلس ارسال خواهد شد .در تازهترین خبر چهارشنبه  ۱۱خرداد« ،مسعود
میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز تدوین...
ادامه در صفحه 2

مسی ِر اصالح مستمری بازنشستگان از کجا می گذرد

تعیینحقوقهاازمصوب هشورایعالیکارتابودجهدولت

اجرای قانون  ۹۶هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم میآورد باید اصالحات را جای دیگر
به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه ،پرداخت  ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت
و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها ،باید به ســازمان پرداخت شود«.نمیتوان حقوق یک گروه را مطابق با

مصوب ه شورایعالی کار افزایش داد و حقوق گروه دیگر را براساس بودجه دولت»؛ این بخشی از انتقادات محمدحسن
زدا (سرپرست اسبق ســازمان تامین اجتماعی) به مصوبهی چهارم خردادماه دولت در ارتباط با افزایش مستمری
بازنشستگان است .افزایش مستمری حداقلبگیران  ۵۷.۴درصد (براساس تصمیم شورایعالی کار و...
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روزانهماقتصادسرآمد

تبیین دستاوردهای فعاالن صنعت معدن و تجارت
در نشست خبری «دهه تولید و تجارت»

بهآینده ،امیدوار
وخوشبینهستیم

دادستان عمومی و انقالب زاهدان خبرداد

دستگیری
عوامل موساد
در سیستان و بلوچستان
دادستان عمومی و انقالب زاهدان با اشاره به جزییات چگونگی
دستگیری عوامل موساد در سیستان و بلوچستان گفت :همکاران
اداره اطالعات با حدود هشت ماه اشــراف اطالعاتی به صورت
دقیق موارد را رصــد میکردند و به این نتیجه رســیدند که ترور
دانشمندان هستهای نیز در دســتور کار تعدادی از این افراد بوده
است .مهدی شمس آبادی در نشســت خبری با اصحاب رسانه
اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی قوی که وجود داشت ،اعضا در
هر کدام از اســتانهای مختلف شناسایی و دستگیر شدند؛ آنقدر
مستندات علیه این افراد وجود داشــت به گونهای که وقتی قرار
بازداشت متهمان صادر شد اصال اعتراض نکردند.وی بیان کرد:
هم اینک پرونــده در مرحله تحقیقات مقدماتی اســت و بزودی
کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال میشود.

»بزرگترینشهرکصنفیـتولیدی
آماده بهرهبرداری است
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در آیین رونمایی از گزارش عملکرد برنامه
پنجساله ششم توسعه

» دستاوردها در حوزه صنعت
معدن و تجارت درخشان است

متاسفانهقدرت
حلمسئلهمابه
شدتپایین
آمـده
است

»کاهش 15درصدی تعداد
واحدهایصنعتیراکد
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رییس شورای اطالع رسانی دولت

تداوم پرداخت نقدی یارانهها تا فراهم شدن
زیرساختکاالبرگالکترونیکی

آیت اهلل مکارم در دیدارمعاون رییس جمهور :داد مردم از گرانیها بلند است
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با وجود افزایشدرآمدهای نفتی
گرانیها به معما تبدیل شده

آیت اهلل مکارم در دیدارمعاون رییس جمهور :داد مردم از گرانیها بلند است

با وجود افزایش درآمدهای نفتی،گرانیها به معما تبدیل شده
» ما هم به امید جناب رییس جمهور امیدواریم

یــک مرجع تقلیــد گفت :حل مشــکالت
اقتصادی امروز وظیفۀ هر ســه قوه است و
انتظار مردم این است که سه قوه با هم در این
خصوص همکاری و تالش کنند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،آیت اهلل مکارم شیرازی در
دیدار سید مســعود میرکاظمی معاون رییس جمهور و
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گالیه های شدید
مردم از گرانیها گفت :امــروز داد مردم از گرانیها بلند
است و میگویند که قیمتها روز به روز افزایش مییابد.
بر اســاس گزارش دفتر آیت اهلل مکارم ،وی در ادامه به
ضرورت اقناع و تبیین برای مردم نســبت به گرانیهای
اخیر اشاره کرد و افزود :این گرانیهای افسارگسیخته با
وجود افزایش درآمدهای نفتی دولت به عنوان معمایی
برای مردم شــده که الزم اســت دولتمردان جواب قانع
کنندهای برای آن داشته باشند.
این مرجــع تقلید همچنین بــه قاچاق اجنــاس و کاال
به صورت آزادانه و گســترده اشــاره و تاکید کرد :باید
نظارتها و بازدیدها در مرزها افزایش یابد که چرا مواد
خوراکی و ارزاق مردم به راحتی از کشور خارج می شود؟
وی از دیگر دالیل گرانی ها را بی انصافی برخی از کسبه
دانســته و گفت :باید تعزیرات حکومتی نســبت به این

قضیه ورود پیدا کند.
آیت اهلل مکارم شیرازی به گرانی مسکن و اجاره بها نیز
اشــاره کرد و گفت :اجاره بهای خانهها غوغا میکند که
باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی افزود :در صنعت خودروسازی نیز دستهای پشت
پردهای وجود دارد کــه از طرفی جلوی واردات صحیح
خودرو را گرفته و از طرف دیگر هر قیمتی خواستند برای
خودروها تعیین میکنند و هیچ کس نیز نمیتواند با آنها
مقابله کند در حالی که قیمت مشابه خارجی ،بسیار پایین
تر از خودروی ایرانی است.
وی همچنین تأکید کرد :حل این مشــکالت وظیفۀ هر
سه قوه است و نمیتوان تنها از یک بخش انتظار داشت.
آیت اهلل مکارم شــیرازی در پایان این دیدار ،با اشاره به
گالیههای مردم از اینکه چرا مراجع نســبت به گرانیها
ساکت هستند و صحبت نمیکنند ،گفت :ما مکرر تذکر
داده و میدهیم که مــردم از دولت جدید انتظار دارند که
نسبت به بهبود اوضاع تالش کند و گرانی و تورم را مهار
نماید ،و میدانیم که دولت در این زمینه تالش و کوشش
میکند و امیدوار اســت و ما هم به امیــد جناب رییس
جمهور امیدواریم ،اما اگر آثــار و نتایج این برنامهها در
جامعه و زندگی مردم احساس نشــود ،میتواند سبب

Lorem ipsum

بیاعتمادی و ناامیدی از دولت شود.
در ابتدای این دیــدار میرکاظمی گزارشــی از اقدامات
دولت در زمینههای اقتصادی ارائــه و تأکید کرد :برخی
از این برنامهها تکلیف قانونی از ســالهای گذشته بوده
که چارهای از اجرای آن نبوده و آثــار مثبت آن در آینده
نزدیک برای مردم محسوس خواهد بود.

تجارت خارجی ۲۵.۵میلیارد دالری ایران در بهار۱۴۰۱

تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵میلیون دالر شد

رئیس کل گمرک از تجارت غیرنفتی  ۲۵.۵میلیارد دالری کشور در سهماهه
نخست امسال خبر داد و گفت :با پیشتازی سهماهه صادرات نسبت به واردات
در سال جدید تراز تجاری کشور مثبت  ۶۰۵میلیون دالر شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،علیرضا مقدسی در خصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی
کشور در فصل بهار اظهار داشت :در سهماهه امسال نزدیک به  ۳۶میلیون تن کاال به ارزش
 ۲۵.۵میلیارد دالر بین ایران و ســایر کشورها تبادل شد که شــاهد رشد  ۱۹.۵درصدی
تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود :سهم صادرات ایران از این میزان تجارت ۲۷.۷ ،میلیون تن کاال به ارزش ۱۳
میلیارد و  ۶۹میلیون دالر بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش  ۲۱درصدی همراه بوده
است .رئیس کل گمرک در خصوص میزان واردات سه ماهه کشور تصریح کرد :واردات
ایران در این مدت نیز با هشــت میلیون و  ۱۵۴هزار تن به  ۱۲میلیارد و  ۴۶۴میلیون دالر
رسید که  ۱۸درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
وی افزود :با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال ،تراز تجاری کشور

سایت روزنامه اقتصاد سرآمد

مثبت  ۶۰۵میلیون دالر شد که این پیوستگی سه ماهه برای ایران بیسابقه بوده است.
مقدســی در خصوص مقاصد صادرات کاالهای ایرانی در فصل بهار گفت :در سه ماه
نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و  ۲۱۴میلیون دالر ،عراق با یک میلیارد
و  ۸۲۴میلیون دالر ،ترکیه با یک میلیارد و  ۷۳۷میلیون دالر ،امارات با یک میلیارد و ۶۴۵
میلیون دالر و هند با  ۴۲۴میلیون دالر ،پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران بودند.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار
تاکید کرد :کشورهای امارات با سه میلیارد و  ۴۲۶میلیون دالر ،چین با سه میلیارد و ۱۳۱
میلیون دالر ،ترکیه با یک میلیارد و  ۲۷۳میلیون دالر ،هند با  ۵۱۲میلیون دالر و آلمان با ۴۵۶
میلیون دالر ،پنج کشور نخست تامین کننده کاالهای موردنیاز ایران در فصل بهار بودند.
وی در خصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار خاطرنشان کرد :در سه ماه نخست
امسال سه میلیون و  ۶۷۴هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار
سال قبل ،با رشد  ۳۲درصدی همراه بوده است ،این روند رو به رشد ترانزیت خارجی،
یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار میآید.
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