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اقتصادجامعه
اخبار

قاضی زاده هاشمی :هنوز حجم اختالسهایی را که در بنیاد شهید اتفاق افتاده ،نمیدانیم

فقط یکی از شرکتها ۵هزار میلیارد تومان اختالس کرده

رییس بنیاد شهید گفت :هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده است و اختالسهایی را که اتفاق افتاده است نمیدانیم .روزهای گذشته مدیرعامل فعلی بانک دی ،پیش من بود و گزارش
میداد ،فقط یکی از شرکتها حدود  ۵هزار میلیارد تومان اختالس انجام داده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت :متأسفانه بنیاد شهید در این سالهای اخیر
هم که به آفتهای زیادی گرفتار شده است ،مث ً
ال یک گروه عمدهای از مدیران بانک دی دستگیر شدند و در زندان هستند.قاضی زاده هاشمی وی به تسنیم گفت :هنوز ما حجم خساراتی را که
وارد شده است و اختالسهایی را که اتفاق افتاده است نمیدانیم .روزهای گذشته مدیرعامل فعلی بانک دی ،پیش من بود و گزارش میداد ،فقط یکی از شرکتها حدود  ۵هزار میلیارد تومان
اختالس انجام داده است ،میگفت آنقدر این موضوع بزرگ بوده است که دیگر ما از دستگاههای امنیتی و اطالعاتی خواستیم بیایند ،ورود کنند و موضوع را بررسی کنند .وی افزود :این فقط
یک نمونه از بانک دی بود ،حاال همین مسائل در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جاهای مختلفی که اخبارش هر از چند گاهی به گوش میرسد.
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مسی ِر اصالح مستمری بازنشستگان از کجا می گذرد

تعیینحقوقهاازمصوب هشورایعالیکارتابودجهدولت

گروه اقتصاد ســرآمد  -نسرین هزاره
مقدم  -اجرای قانــون  ۹۶هیچ ربطی به
کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع
کم مــیآورد باید اصالحات را جــای دیگر به عمل
بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه ،پرداخت ۱۵۰
هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت
و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دســتمزدها ،باید به
سازمان پرداخت شود.
به گزارش اقتصادســرآمد« ،نمیتــوان حقوق یک
گروه را مطابق با مصوبه شــورایعالی کار افزایش داد
و حقوق گروه دیگر را براســاس بودجه دولت»؛ این
بخشی از انتقادات محمدحسن زدا (سرپرست اسبق
سازمان تامین اجتماعی) به مصوبهی چهارم خردادماه
دولت در ارتباط با افزایش مســتمری بازنشستگان
است .افزایش مســتمری حداقلبگیران  ۵۷.۴درصد
(براســاس تصمیم شــورایعالی کار و به تبع آن ماده
 ۱۱۱قانون تامین اجتماعی) و افزایش مستمری سایر
سطوح ده درصد (براساس بودجه دولت برای افزایش
حقوق بازنشستگان صندوقها) ،چکیدهی مصوبهای
بود کــه از آن در پانزدهم خردادماه رونمایی شــد و
انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
جامعهی هدف اصلــی این مصوبه ،بازنشســتگان
سایرسطوح هستند که براســاس آمارها ،تعدادشان
حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر اســت اما افزایش
ده درصدی مســتمری میانهبگیران غیر از این گروه
پرتعداد ،به نوعی ناظر بر سرنوشت میلیونها کارگر
متخصص و غیرحداقلبگیر نیز هســت؛ کارگرانی
که در فردای بازنشســتگی ،میانهبگیر و سایر سطوح
محســوب میشــوند و نمیخواهند از امروز پایهی
بدعتی جدید گذاشــته شــود :ماده  ۹۶قانون تامین
اجتماعی به کلی از حیز انتفاع ساقط و در بایگانیهای
دولت خاک بخورد.
مصوبهای که ابطال شد
انتقاد به افزایش ده درصــدی ،وجوه و ابعاد مختلف
دارد؛ انتقاد بازنشستگان بدون تردید از بُعد معیشتی
مطرح میشود؛ چرا وقتی تورم باالی  ۵۰درصد است
و درحالیکه سی سال انباشــتهی هر فرد باید ارزش
افزودهی درخــور تولید کند ،بــه ده درصد افزایش

مستمری بسنده شــود؛ اما کارشناســان به مسالهی
مهمتری معترضند؛ به هم خوردن معادالت بیمهای و
اکچوئری؛ یا به عبارتی ،به همریختگیِ توازن پرداخت
و دریافت .یک سازمان بیمهای باید به نسبتی که از یک
جامعهی همگروه دریافت میکند ،به همترازان آنها
پرداخت کند و در عین حال بایســتی نسبت سطوح
مســتمری با کف ،همواره حفظ شود؛ فردی که زمان
بازنشستگی  ۲برابر حداقل حقوق مستمری دارد ،باید
این نســبت  ۲برابری تا پایان زمان مستمریبگیری
برقرار بماند.
محمدحسن زدا در این رابطه گفته است« :اگر دولت
اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار
بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای
ســازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای
عمومی به آن کمک کند .یعنی حق خود را به سازمان
بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد .اگر قرار است
بودجه اختصاصی ندهنــد و فقط در تصمیمگیریها
ِ
خالف بیمهگری است .سازمان تامین
مداخله کنند این
اجتماعی باید براساس اصول و قواعد بیمهگری اداره
شود و نه حمایت».
و مســاله همین اســت؛ حتی بعد از ابطال مصوبهی
افزایش مستمری بازنشستگان در هیات تطبیق قوانین
مجلس در سی خردادماه ،بازهم مسالهی «بیالتفاوتی
دولت» یا به عبارت درستتر «دولتها» به بزرگترین
صندوق بیمهای کشــور ،یکی از مهمترین دغدغهها
در بحران بیمهای امروز اســت؛ براساس به روزترین
محاسبات ،دولت تا امروز بیش از  ۴۵۰هزار میلیارد
تومان بــه صندوق تامین اجتماعی بدهکار اســت و
پرداخت این بدهی سنگین ،میتواند بزرگترین کمک
به سازمان باشــد تا بتواند سر وقت و منطبق با قانون،
به تعهدات خود در قبال جامعهی بزرگ بیمهشدگان
عمل کند .اما دولت میخواهد از یک طرف این بدهی
را نپردازد و از ســوی دیگر با محدود کردن افزایش
مستمریها ،بحران منابع سازمان را مهار کند؛ به گفتهی
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری)،
دولت نمیتواند به ســازمان حکم کند تعهداتت را
انجام نده چون من بدهی خود را نمیپردازم!

مســاله ،عدم پرداخت بدهیســت که اگر پرداخت
شود ،اجرای ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی و افزایش
مستمریها به اندازهی هزینههای زندگی بدون مانع
قابلیت اجرا خواهد داشــت؛ حــاال ابطال مصوبهی
غیرقانونی افزایش مســتمری بازنشســتگان توسط
هیات تطبیق قوانین ،برای دولت الزامآور است؛ مساله
بازگشت به قانون است و دولت میتواند و باید ،در
مصوبهای اصالح شده ،تصمیمات مزدی شورایعالی
کار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را به برای تمام
بازنشستگان اجرایی کند؛ اما مســیر این اصالحات
چگونه خواهد بود و معنای این ابطال چیست؟
معنای این ابطال چیست؟
علیرضا حیدری در این رابطه میگوید :مرسوم است
تمام دســتورالعملها ،آییننامهها و بخشــنامههایی
که توســط وزارت وزیران (نه دستگاههای اجرایی)
مصوب میشود ،چون در حکم شــبه قانون است از
مسیر تطبیق قوانین عبور کند که اگر اشکال یا ایرادی
داشته باشــد ،به هیات وزیران برای اصالح عودت
داده شود .این متو ِن شبه قانون اگر با قانون مغایرات

برگزیده

یادداشت
جایگاه کارآفرینی در برنامه پنجساله توسعه

ادامه از صفحه اول
برنامه هفتم توسعه پس از ابالغ سیاستهای کلی خبر داد و گفت
«سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه هنوز ابالغ نشده است ،پس
از ابالغ این سیاستها ،کار تدوین برنامه هفتم به شکل جدیتر
آغاز میشود ».میرکاظمی همچنین گفته که «جلسات مشترکی با
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی شروع
کردیم و وقتی سیاستهای کلی نهایی شد ،تدوین برنامه هفتم
هم به شکل جدیتر شروع میشود .با این حال ما مقدمات کار را
شروع کردیم تا از برنامه عقب نمانیم .تدوین برنامه هفتم پس از
ابالغ سیاستهای کلی آغاز خواهد شد ».سخنان مشابهی از سوی
مسئوالن دیگر هم در ماههای گذشته مطرح شده و به نظر میآید
تا چندماه آینده این برنامه تدوین خواهد شد و تا پایان سال هم به
تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهید رسید .به عبارت دیگر
سال  ،۱۴۰۲سال اول برنامه هفتم خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۶
هم ادامه پیدا خواهد کرد .یکی از روشهای تعیین اولویتهای
برنامههای باالدستی و چندســاله که قرار است مسیر تحول یک
دوره را مشــخص کند ،توجه به چالشهای کنونی یک کشور و
همچنین مسائل قابل پیشبینی آینده است .در تعیین اولویتهای
اقتصادی برنامههای پنجساله هم معموال تحلیلگران و کارشناسان
سراغ همین روش میروند و در مرحله بحث بر سر چالشهای
کنونی و پیشرو شــکل میگیرد .درباره شرایط اقتصادی امروز
ایران هم کارشناســان از  ۵چالش بزرگ اقتصادی کشور سخن
میگویند که البته تعدادی از این موارد در نظر کارشناسان مختلف
متفاوت است ولی درباره اشتغال و تورم تا حد زیادی اشتراکنظر
وجــود دارد .از آنجا کــه برنامههای توســعه درنهایت باید به
تصویب مجلس برســد ،معموال دولتها در تدوین این برنامه
سراغ نمایندگان هم میروند و به همین دلیل سخنان نمایندگان
دراینباره اهمییت دوچندانی دارد .درباره نگاه کنونی مجلس به
چالشهای اقتصادی ایران میشود به نطق «حجت االسالم سید
سیدناصر موسوی الرگانی» نماینده مردم فالورجان در مجلس
شورای اسالمی مراجعه کرد که پنج چالش کنونی را به این صورت
بیان کرد :بیکاری ،معیشت ،سرخوردگی جوانان ،رکود اقتصادی
طوالنی مدت و بحران منابع طبیعــی .او البته در همین نطق ادامه
که «این موضوعات باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه
ویژه قرار گیرد ».عالوهبراین نمایندگان دیگری هم در یکی دو ماه
گذشته موارد مشابهی را مشخص کردند که فصلمشترک همه این
نگاهها اشاره به چالشهایی مانند بیکاری ،تورم و رکود اقتصادی
است که راهحل کلیدی بسیاری از این مسائل توجه به اقتصاد مولد
و کارآفرینی است .حال که به نظر میآید تکلیف دولت و مجلس
با چالشهای کنونی و آینده اقتصاد ایران مشخص است ،نوبت
به تعیین اولویتها و سیاســتهای کلی برنامه هفتم میرســد؛
دراینباره خرداد  ۱۴۰۱جلســه کمیسیون مشترک سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور
جمعی از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نمایندگان
دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه مجمع برگزار شد که در آن
اعضا به بررسی اولویتهای پرداختند .اعضای کمیسیون مشترک
در این جلسه پیرامون بندهای مربوط به «آمایش سرزمین و توسعه
دریا محور»« ،کنشــگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی»،
«تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی» و «حمایت از
ایرانیان خارج از کشور» به بحث و بررسی پرداخته و در برخی از
موارد به جمعبندی نهایی رسیدند .حاال باید منتظر ماند و دید که
در موارد جزئیتر تا چه اندازه به پیشرانهای اقتصادی و همچنین
کارآفرینی و اقتصاد مولد در این سند باالدستی پرداخته میشود.

داشته باشد ،کامل ابطال میشود همین اتفاقی که برای
مستمری بازنشســتگان رخ داد .اما باید دقت داشته
باشیم که معنای «ابطال یک مصوبه» ،تصویب چیزی
دیگر نیســت؛ بلکه به این معناست که صرف ًا به دلیل
عدم انطباق با قانون باطل شده و باید قانون اجرا شود.
اما اینکه دولت دوباره چه مصوبهای بدهد ،موضوع
جداگانهای است.
او ادامه میدهد :االن هیات تطبیق قوانین اعالم کرده
مصوبه دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شــود
اما نگفته اجــرای مصوبهی شــورایعالی کار ،همان
اجرای مــاده  ۹۶قانون تامین اجتماعی اســت .نکته
ظریف ماجرا اینجاســت؛ بنابراین باید منتظر باشیم
ببینیم دولت دوباره چه مصوبهای صادر خواهد کرد .و
نکته اینجاست که همهی مصوبهی افزایش مستمری
بازنشستگان ابطال شده است؛ مواردی بوده که هیات
تطبیق قوانین ،فقط یک بند یا یک جزء از آییننامه یا
مصوبهی دولت را ابطال کرده اما در مورد مســتمری
بازنشستگان ،کل مصوبه باطل شده است.
یک انتظار از دولت ،احیــای افزایش  ۵۷.۵درصدی

برای حداقلبگیران و  ۳۸درصــدی به اضافهی مبلغ
ثابت برای سایر سطوح است؛ انتظار دیگر ،پرداخت
بدهیهای دولت به سازمان اســت؛ دولت اگر قصد
دارد از تعادل بیمهای ســازمان حفاظت کند ،باید به
پرداخت بدهی منــدرج در قانــون بودجه در عمل
متعهد بماند.
حیدری میگوید :اجرای مــاده  ۹۶در هرحال ،یک
تکلیف قانونی اســت؛ ســازمان روشهای قانونی
بسیاری برای حفظ و افزایش منابع دارد؛ باید براساس
مصوبات شورایعالی کار از کارگاهها حق بیمه وصول
کند؛ باید از فرارهای بیمهای جلوگیری کند ،کارگران
فاقد بیمه را زیر چتر بیاورد و در عین حال ،حوزههای
سرمایهگذاری خود را تقویت کند؛ اینها همه با هم یک
پکیج یا بسته کاری را تشکیل میدهند .اجرای قانون
 ۹۶هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان
منابع کم مــیآورد باید اصالحــات 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 سازمان پرداخت شــود؛ در مجموع سازمان باید
برای وصول مطالبات تالش کند نه اینکه بگوید چون
نمیتوانم بگیرم تعهداتم را انجام نمیدهم .به هر حال
حاال باید منتظر باشیم ببینیم مصوبهی جدید دولت در
زمینهی اجرای ماده  ۹۶چه خواهد بود.
و انتظار بازنشستگان
بدون تردید راهــکار افزایش منابع ریالی ســازمان
و حفظ تعادل ایــن بیمهگر ،فریز کردن مســتمری
بازنشستگان نیست؛ چه از نگاه معیشتی بازنشستگان
به قضیه نگاه کنیم و چه از زاویهی کارشناسی بیمهای،
بازهم تکلیف بــدون چون و چــرای دولت در هر
شــرایطی ،فراهم کردن زمینههــای اجرایی ماده ۹۶
قانون تامین اجتماعی است؛ رای هیات تطبیق بایستی
به احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار منجر شود؛
نمایندگان مجلس از مهلت یک هفتهای دولت برای
اصالح مصوبه خبر دادهاند؛ آخر هفتهی آینده ،پایان
مهلت قانونی برای اصالح مصوبهی دولت اســت.
بازنشستگان سه ماه از سال را با مستمری خالف قانون
گذراندند ،ماه چهارم باید ماه ِ اجرای قانون باشد.

در آیین رونمایی از گزارش عملکرد برنامه پنجساله ششم توسعه

در سفر به خاورمیانه موضوع ایران مطرح خواهد شد

رئیس مجلس گفت :متاســفانه قدرت حل مسئله ما به
شــدت پایین آمده اســت .کدام موضوع دراز مدت و
کوتاه مدتی را توانستهایم به صورت دقیق حل کنیم؟به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمدباقر قالیباف در نخستین آیین رونمایی
از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه که
با مقامات دیوان محاسبات کشور ،روســای کمیسیونهای برنامه
و بودجه و محاســبات ،کمیســیون اصل  ،۹۰اقتصادی ،اجتماعی
و جهش و رونق تولید ،و اعضای هیئت رئیســه کمیســیون برنامه
و بودجه و محاســبات مجلس برگزار شــد ،ضمن تشکر از اینکه
در آســتانه تنظیم برنامه هفتم ،گزارشــی از عملکرد برنامه ششم
توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شده است ،گفت :امروز دیوان
محاسبات کشور در مسیر تحول قرار گرفته است؛ طبیعی است که
تحول مسیری طوالنی است اما همین که بر این ریل سوار شده و به
عنوان یک نهاد نظارتی پیشرو در این مســیر حرکت میکند حائز
اهمیت اســت.وی افزود :باعث افتخار همه ماست که رهبر معظم
انقالب از عملکرد دیوان اظهار رضایت کردند اما توجه داشته باشیم
همانقدر که این امر افتخارآفرینی دارد به مراتب بیش از آن برای ما
مسئولیت در پی دارد؛ لذا باید توجه بیشتری به وظایف خود داشته
باشیم.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه محور بحث امروز
ما برنامه ششــم و تدوین برنامه هفتم است ،اظهار کرد :من شخص ًا
از برنامه سوم توســعه که به طور خاص به دلیل مسئولیتهایی که
داشتم شــاهد بودهام که در برنامههای مختلف شاهد اجرایی شدن
حدود  ۳۰درصد بودهایم ،فارغ از اینکه ایــن بخش از برنامهها که
اجرایی شدهاند تا چه میزان اثرگذار و کیفی بوده است .به هر حال
بسیار مهم است که شاخصهای ما برای سنجش و ارزیابی چه بوده
است.قالیباف تاکید کرد :باید به این سوال پاسخ بدهیم که اگر این
برنامهها تدوین نمیشــد همین میزان از نتایج که امروز شاهد آن
بودهایم اتفاق نمیافتاد؟ به نظر میرسد باید به دو نکته دقت کنیم؛
اول اینکه اگر برنامه هفتم نیز با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم
شود پایان آن نیز به سرنوشت قبلیها دچار خواهد شد .در این باره
باید تصمیم جدی بگیریم و رویکرد خود را در این باره اصالح کنیم.
وی افزود :نکته دوم در این بخش آن است که اگر کار را رها هم کنیم
به نظر میرسد همین اتفاقاتی که امروز افتاده ،میافتاد .ما در بخش
اصلی نظام حکمرانی هستیم که حتم ًا نوع کار و مدیریت ما باید از
جنس نسل سوم باشد به این معنا که معطوف به هدف حرکت کنیم،
حتم ًا قدرت تنظیم گری داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کنترل بر
مسائل ایجاد کنیم ،همچنین توأم با همه اینها قدرت بازگشتپذیری
نیز داشته باشیم.

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس
خبری به ســواالتی در زمینه آخرین تحــوالت در روابط
تهران-واشنگتن و فعالیتهای هســتهای ایران پاسخ داد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ند پرایس ،ســخنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاســخ به این که چه واکنشی نسبت
به گزارش اخیر درباره نزدیک شــدن قایقهای تندروی ایران در خلیج
فارس به کشــتیهای آمریکایی دارد ،گفت :بهتر است به وزارت دفاع
مراجعه کنید .آنها اطالعات بیشــتری برای شــما خواهند داشت.وی
ادعا کرد که نهتنها در چند روز اخیر ،بلکه هفتهها و ماههاست شاهد این
بودهایم ایران اقدامات دریایی ناایمنی انجام داده است که غیر حرفهای
هستند و جان دریانوردان را به خطر میاندازند و گفت :این اقدامی است
که ما آن را محکوم کرده و از ایران خواســتهایم دست از انجام دادن این
کار برداردپرایس در ادامه در پاسخ به این که دیده میشود برخی متحدان
آمریکا در منطقه سعی دارند جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا را متقاعد
کنند که رویهاش را در قبال ایران تغییر دهد ،با توجه به سفر پیش روی
بایدن به منطقه ،این ســفر تا اندازهای درباره ایران اســت و آیا میتواند
جزئیاتی درباره دیدارهای برنامهریزیشده درباره ایران ارائه دهد ،گفت:
من اطالعی ندارم که دیداری فقط با تمرکز بر ایران انجام شود .هنوز چند
هفته تا انجام شدن این سفر باقی مانده است و سفری است که از سوی کاخ
سفید انجام میشود ،بنابراین ،خود کاخ سفید باید درباره آن صحبت کند.
او با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه افزود :اما میتوانم
بگویم ایران طبیعتا در برخی از جاهای این ســفر ،موضوع مورد بحث
خواهد بود .تصور میکنم وقتی رئیس جمهور بــرای دیدار با مقامات
اسراییلی به اورشلیم برود ،وقتی برای دیدار با اعضای گروه 3+GCC
به جده برود و با مقامات عربستان سعودی دیدارهای دوجانبه انجام دهد،
مسلما تهدیدهای ناشی از آن ،نه تنها ناشی از برنامه هستهایاش ،بلکه
برنامه موشکهای بالستیکش و حمایت آن از گروههای تروریستی منطقه
و موارد زیاد تاثیر مخرب و تهدیدهایی که ایران ایجاد میکند ،موضوع
بحث خواهد بود.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این
که چه توضیحی درباره گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره
آمادگی ایران برای به کار انداختن آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته 6-IR
در تاسیســات فردو دارد و آیا اطالعات جدیدی درباره مذاکرات وین
وجود دارد یا نه ،گفت :ما این گزارشها را دیدهایم .ما هنوز نگران تداوم
به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفتهای توسط ایران هستیم که بسیار
فراتر از موارد تعیینشده در برجام هستند .ما به دنبال بازگشت کامل به
برجام هستیم ،به ویژه به این خاطر که فکر میکنیم فعالیتهای هستهای
ایران ،از جمله ساخت قطعات سانتریفیوژها باید سرسختانه محدود شده
و تحت نظارت آژانس قرار بگیرد.

متاسفانهقدرتحلمسئلهمابهشدت
پایین آمده است

سفرپیشرویبایدنبهمنطقه
تا اندازهای درباره ایران است

رییس شورای اطالع رسانی دولت

تداوم پرداخت نقدی یارانهها تا فراهم
شدنزیرساختکاالبرگالکترونیکی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

تأکیدرئیسیبرهدایتنقدینگی
بانکها ب ه سوی تولید

رئیس جمهور پس از اســتماع گــزارش بانک مرکزی درباره سیاســتها و
برنامههای پیشنهادی برای ســاماندهی نظام بانکی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،بر ســاماندهی فعالیتهای مؤسسات اعتباری در حوزههای
مولّد بهمنظــور جلوگیری از رشــد نقدینگی و تورم تأکیــد کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید
ابراهیم رئیســی برگزار شــد ،در ادامه پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در
خصوص ساماندهی بانکها و مؤسســات اعتباری ،بانک مرکزی گزارشی از
سیاستها و برنامههای پیشنهادی برای ســاماندهی نظام بانکی و ساماندهی
مؤسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد.رئیس جمهور در
این زمینه تأکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی ،هرچهســریعتر آندسته از
مؤسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور
می شوند ،ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.در این جلسه بانک مرکزی همچنین
گزارشی از اقدامات تأثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر منجر
آغاز روند کاهشی نرخ آن شــده ،ارائه کرد.این اقدامات با اختیارات مصوب
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی ،بهمنظور کنترل
و مدیریت نرخ ارز انجام شده است.در این جلســه مقرر شد بانک مرکزی با
همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به تالشهای خود برای مدیریت
بازار ادامه دهد تا افزیش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر رســمی کاهش یابد
و منطقیتر شود.

دستگیری عوامل موساد در سیستان و بلوچستان

دادستان عمومی و انقالب زاهدان با اشــاره به جزییات چگونگی دستگیری
عوامل موساد در سیستان و بلوچستان گفت :همکاران اداره اطالعات با حدود
هشت ماه اشراف اطالعاتی به صورت دقیق موارد را رصد میکردند و به این
نتیجه رسیدند که ترور دانشمندان هستهای نیز در دستور کار تعدادی از این افراد
بوده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،مهدی شمس آبادی در نشست خبری با
اصحاب رسانه اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی قوی که وجود داشت ،اعضا
در هر کدام از استانهای 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 پرونده در مرحله تحقیقات
مقدماتی اســت و بزودی کیفرخواســت صادر و به دادگاه ارسال میشود.به
گزارش ایسنا -اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان  ۳۱فروردین سالجاری
در اطالعیهای اعالم کرد :سه جاسوس وابسته به موساد با حکم دستگاه قضایی
دستگیر شدند.در این اطالعیه آمده بود :این افراد در انتشار اطالعات و اسناد
طبقهبندی شده دست داشتهاند.

ایران از ظرفیت عضویت در شانگهای برای
بیاثر کردن تحریمهابا ید استفاده کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد :میتوان از ظرفیت عضویت
ایران در شــانگهای برای مقابله با تحریمهای ناجوانمردانه اســتفاده کرد.به
گزارش اقتصادسرآمد،کمال علیپور نماینده قائمشهر و نایب رئیس کمسیون
عمران مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به برگزاری نخســتین کنفرانس و
نمایشگاه تخصصی بینالمللی فرصتهای همکاری اقتصادی کشورهای عضو،
ناظر و شرکای گفتوگوی سازمان همکاری شانگهای  SCOو همسایگان
جمهوری اسالمی ایران (ایران اسکوکواکس) در مهرماه ،گفت :یکی از کارهای
بزرگ دولت سیزدهم عضویت ایران در شــانگهای بود.وی ادامه داد :خیلی
از کشورها حتی آمریکا در سالهای گذشــته تمایل به عضویت در شانگهای
داشــتند .این موضوع فرصت مناســبی برای ایران بود و هست.نایب رئیس
کمیسیون عمران مجلس با ابراز تاسف از انجام نشــدن کار رسانه ای خوب
درباره عضویت ایران در شانگهای ،گفت :دیپلماسی اقتصادی ما در موضوع
عضویت ایران در شانگهای ضعیف است لذا باید به عنوان اولین کار ،همایشی
با محوریت دیپلماسی اقتصادی در عضویت ایران در شانگهای برگزار شود که
شرایط را برای سرمایهگذاری اعضای شــانگهای در ایران تسهیل کند.علیپور
با تاکید بر اینکه میتوان از ظرفیت عضویت ایران در شــانگهای برای مقابله
با تحریم های ناجوانمردانه اســتفاده کرد ،تصریح کرد :با تمرکز بر حضور در
شانگهای میتوان در راستای بیاثر کردن تحریمها و تامین مالی و حتی صادر
کردن خدمات استفاده کرد.

میانگین داروهای موجود در یک نسخه در ایران دو برابر
میانگینجهانی

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت درباره نحوه
پرداخت یارانهها تا فراهم شــدن زیر ساخت کاالبرگ
الکترونیکی گفت :قانونگذار روش کاالبرگ را پیش بینی
کرده است و دولت تالش میکند تا زیر ساخت آن فراهم
شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم
مییابد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،علی بهادری جهرمی درباره برنامه
دولت برای بهبود تقویت تیم ملی فوتبال گفت :فدراســیون فوتبال
متولی آن اســت اما دولت با توجه به اولویتی که مردم برای آن قائل
است از هرگونه حمایتی دریغ نمیکندو پیش از این رییس جمهور
دستوراتی را به معاون اول خودو وزیر ورزش برای موفقیت تیم اعالم
کرد.وی افزود :تأکید رئیس جمهور این است که بازیکنان و کادرفنی
نباید دغدغهای داشته باشــند و تنها فکر آنها موفقیت در جام جهانی
باشد.سخنگوی دولت درباره نحوه پرداخت یارانهها تا فراهم شدن
زیر ساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار روش کاالبرگ را
پیش بینی کرده است و دولت تالش میکند تا زیر ساخت آن را فراهم
شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشــود ،پرداخت یارانه نقدی
تداوم خواهد داشت.بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشنهادی
جدید تعاون گفت :اطالع ندارم.رئیس شورای اطالعرسانی دولت در
تشریح مصوبات هیأت وزیران گفت :پیرو وعدهی رئیس جمهور در
سفر به شهرستا ن ورامین درباره تشکیل فرمانداری ویژه در این منطقه،
هیأت دولت موضوع را بررسی و تصویب کرد که بر این اساس وزارت
کشور مکلف شد فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا دهد.
وی ادامه داد :همچنین پیش از این دولت الیحهای را بهمنظور اصالح
دو موضوع در بودجه کل کشور بهصورت دو فوریتی تقدیم مجلس
کرده بود که موضوع بحث پیشبینی منبع تأمین قیر در الیحه بودجه
امســال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشتاما بهمنظور
حمایت از حوزههای راهســازی به ویژه شــهرداریها در این زمینه
پیشنهاد اصالحی ارسال شــده بود.بهادری جهرمی افزود :همچنین
همزمان پیشــنهادی بهمنظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه
وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که
دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کاالها از چهار درصد به
یک درصد کاهش یابد اما متأسفانه مجلس با این دو فوریت پیشنهادی
دولت موافقت نکرد و لذا کاهش بخشــی از آثار تورمی این مصوبه
بودجه دولت سلب شــده بود.وی در عین حال یادآور شد که امروز
مجددا ً در جلسه هیأت دولت پیشنهادهای مجزایی که وزرای نفت و
صمت به دولت ارائه کرده بودند بررسی و استداللهای مختلف مطرح
و نهایت ًا مقرر شد ضمن استرداد الیحه قبلی دو الیحه مجزا با قید دو
فوریت تقدیم مجلس شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تعداد داروهای موجود در یک نسخه در ایران دو برابر میانگین جهانی است.به
گزارش اقتصادسرآمد،دکتر یونس پناهی با اشاره به اینکه در حوزه تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت بیش از  ۸۰۰مرکز تحقیقاتی وجود دارد ،اظهار کرد:
این مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور ایجاد شده است.وی با بیان اینکه یک
سری از این مراکز تحقیقات ،سیاســت گذاری در مورد سالمت است ،افزود:
یکی از مواردی که در سیاست گذاری سالمت مطرح است این است که بیایم
آیتم هایی که موجب ارتقای سطح سالمت در جامعه می شود را مورد بررسی
قرار دهیم.وی ادامه داد :در همین راســتا یکی از نکات خیلی مهم در سیاست
گذاری سالمت ،اقتصاد سالمت و هزینه ســامت است که در این خصوص
مراکز تحقیقاتی زیادی وجود دارند که بررسی های الزم را انجام می دهند که
چگونه هزینه های سالمت را معقول و منطقی کنیم.دکتر پناهی بیان کرد :دارو
یکی از راه هایی است که هزینه سالمت را افزایش می دهد که می توانیم با بهینه
کردن مصرف آن ،هزینه ها معقول و منطقی کرد.وی تصریح کرد :تعداد میانگین
داروهای موجود در یک نسخه در دنیا عدد دو است این در حالی است که این
تعداد در ایران بیش از آن و دو برابر است.معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت های مراکز
تحقیقاتی این است که بررسی کند از چگونه می توان دارو را درست مصرف
کرد ،تصریح کرد :درست مصرف کردن دارو به معنای کم مصرف کردن نیست
بلکه دارو را تا چه میزان و تا چه مدت استفاده شود.

ثبت ۸۰گزارش مردمی از ساختمانهای ناایمن
در روز نخست فراخوان دادستانی کل کشور

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از ثبت  ۸۰گزارش مردمی از ساختمان
های ناایمن در سایت دادستانی کل کشور خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
غالمعباس ترکی ،معاون حقوق عامه دادســتان کل کشور در حاشیه بازدید از
پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در پارک فناوری پردیس
از برخی از شرکتهای دانش بنیان بازدید داشتیم و با مدیران این مجموعه ها به
گفتگو پرداختیم.وی افزود :در این بازدید اعالم کردیم که شرکت های دانش
بنیان می توانند مشــکالت و موانع مسیر توســعه خود را به ما گزارش کنند؛
همچنین اعالم آمادگی کردیم که تعدادی از همکاران قضایی ما در این شهرک
مستقر شوند و مشکالت قضائی این شرکت های دانش بنیان را بشوند و پیگیری
های قضایی الزم را انجام دهند.معاون دادستان کل کشور گفت :در دادستانی کل
کشور و معاونت حقوق عامه موظف هستیم که از تمامی حقوق اقشار به ویژه
جامعه نخبگان و فعال این عرصه حمایت کنیم .وی با بیان اینکه در خصوص
پنجره واحد ،تجمیع بانک های اطالعاتی و تســهیل فرآیند هوشمندســازی
موضوعاتی مطرح شــد ،ادامه داد :در حوزههای بانک ،بیمه ،خانواده و آسیب
های اجتماعی اقدامات خوبی توسط شرکت های دانش بنیان صورت گرفته
که ما از این اقدامات حمایت میکنیم .ترکی با تاکید بر اینکه فناوری های نوین
محور توسعه پایدار هســتند ،اظهار کرد :متقاضیان می توانند درخواست ها و
مشکالت شرکت های دانش بنیان را در سایت دادستانی کل کشور ثبت کنند
و ما آن را به صورت ویژه و روزانه پیگیری خواهیم کرد .وی با اشاره به چالش
های موجود کشور گفت :با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان می توان چالش
های موجود را برطرف کنیم .از جمله این چالش ها موضوعات مربوط به خام
فروشی ،وصول حقوق دولتی و چالش های موجود در نظام های بانک ،بیمه
و مالیاتی است.

