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آيا توصيه رهبر انقالب درباره اصالح نظام بودجه و بانك مورد توجه قرار گرفت 

همپولدردسرشدوهمشبهپول

بازارسياهالستيكخودرو
واختالف200هزارتومانيباكارخانه

محدوديت عرضه مس�تقيم تاير از س�وي كارخانه  به مردم باعث 
شكل گيري بازار سياه اين محصول در كش�ور شده، به طوري كه 
در مورد يك جفت تاير 350 هزار توماني شاهد اختالف 200 هزار 
توماني بين نرخ مصوب و بازار هس�تيم. الزم است وزارت صنعت 
برنامه مش�خصي جهت افزايش عرضه مس�تقيم تاير انجام دهد. 
به گزارش »فارس«، اين روزها مردم در حالي براي خريد الستيك خودرو 
با قيمت مصوب با مشكالتي در ثبت نام و خريد آنالين روبه رو هستند كه 
فقط دو شركت تايرسازي در طرح فروش اينترنتي تاير به قيمت مصوب 
حضور دارند و برنامه زمان بندي براي حضور ديگر شركت هاي تايرساز در 
اين طرح وجود ندارد. هرچند آن دو شركت هم فقط 10 تا 15 درصد توليد 
خود را براي فروش آنالين اختصاص داده اند كه رقم چنداني نيست. كمبود 
عرضه در اين بخش باعث شده تا مراجعه كنندگان به سايت در خريد تاير 

با نرخ هاي دولتي با مشكل روبه رو شوند. 
در عين حال، م��ردم مي توانند ب��ا مراجعه به نمايندگي هاي مس��تقيم 
شركت هاي تايرساز نسبت به خريد تاير با قيمت دولتي اقدام كنند كه اين 
موضوع نيز با مشكالت و موانعي روبه رو است. اين اتفاقات باعث شكل گيري 
بازار سياه تاير در كشور شده و بسته به نوع و اندازه تاير شاهد اختالف قيمت 

حدود 200 هزار توماني بين نرخ رسمي و آزاد تاير هستيم. 
به عنوان مثال قيمت يك جفت تاير پرايد در بازار بين 515 تا 560 هزار 
تومان اس��ت در حالي كه نرخ مصوب آن حدود 360 هزار تومان تعيين 
شده است. همچنين قيمت مصوب يك جفت تاير سمند حدود 450 هزار 

تومان و نرخ بازار آن حدود 650 هزار تومان است. 
در چنين شرايطي، به گفته مسئوالن وزارت صنعت،  كمبود تاير در كشور 
حدود 4 ميليون حلقه است و تشويق توليدكنندگان جديد به توليد تاير 
توجيه اقتصادي ندارد و اس��تفاده از ظرفيت هاي موج��ود اقتصادي تر و 
معقوالنه تر است تا اينكه بخواهيم طرح جديدي را در توليد تاير سواري 
ايجاد كنيم. در حال حاضر س��االنه 20 ميليون حلقه تاير در كشور توليد 
مي شود كه براي پاسخگويي به نياز كشور، اين عدد بايد به 24 ميليون حلقه 
برسد. محسن صفدري، معاون دفتر صنايع غير فلزي وزارت صنعت در اين 
مورد با بيان اينكه صنايع الستيك، تاير و تيوپ از صنايع استراتژيك و پر 
اهميت براي كشور است، معتقد است، سال گذشته اتفاقات ناخوشايندي 
دربازار الستيك كش��ور اتفاق افتاد و امسال با تدابيري كه وزارت صنعت 
انديشيده است نه تنها بازار كنترل ش��ده بلكه افزايش توليد را هم شاهد 
هستيم. وي با اشاره به ممنوعيت صادرات انواع الستيك از سال گذشته، 
ادامه مي دهد: از آنجا كه در بخشي از توليد صنعت تاير از ارز دولتي استفاده 
مي شد و همچنين به منظور تنظيم بازار داخل، وزارت صنعت از نيمه دوم 
سال 97 تصميم گرفت كه صادرات را در اين بخش ممنوع كند و از اين رو 

صادرات در اين صنعت عدد چشمگير نيست. 
   توليد 20 ميليون تن حلقه الستيك

صفدري در ادام��ه مصرف تاير را در كش��ور 330 هزار تن ب��رآورد كرده 
و مي گويد: در تاير س��واري 164 هزار تن ظرفيت اس��مي توليد داريم و 

مي توانيم حدود 24 ميليون حلقه تاير سواري توليد كنيم. 
به گفته وي، در حال حاضر 20 ميليون حلقه توليد تاير در كشور داريم كه 

براي توازن در مصرف بايد به 24 ميليون حلقه برسيم. 
در اين رابطه مصطفي تنها، س��خنگوي انجمن تاير ني��ز در گفت  و گو با 
»فارس« با بيان اينكه طي 10 ماهه امسال 34 ميليون و 297 هزار حلقه 
تاير در كشور توليد شده اس��ت، اظهار داشت: در اين مدت 15/2 ميليون 
حلقه تاير سواري در كشور توليد شده كه نسبت به 10 ماهه سال قبل 16 
درصد رشد داشته است ،پيش بيني مي شود ميزان توليد تاير در كشور تا 

پايان سال نيز رشد 4 تا 6 درصدي را                                             تجربه كند.

هدفگذاريصادرات500ميليوندالري
صنعتمبلمانتا5سالآينده

 رئيس اتحاديه فروش�ندگان مبلمان و درودگ�ران از هدفگذاري 
ص�ادرات 500 ميلي�ون دالري صنعت مبلمان تا پنج س�ال آينده 
خب�ر مي ده�د و مي گويد اكن�ون مي�زان ص�ادرات مبلم�ان از 
كش�ور رقمي ناچيز اس�ت و تركيه توانس�ته اس�ت گوي رقابت 
را از اي�ران برباي�د و 700 ميلي�ون دالر ص�ادرات داشته باش�د. 
به گزارش »جوان«، عليرضا عباس��ي در يك نشست خبري با اشاره به 
وضعيت واحدهاي توليدي و ركود اقتصادي كشور گفت: وضعيت امروز 
واحدهاي توليدي به سبب تحريم ها و جنگ اقتصادي نيست، بلكه به 
خاطر تصميم گيري هاي غلطي اس��ت كه بدون مش��ورت با واحدها و 

تشكل هاي صنفي صورت گرفته است. 
وي افزود: برخي از قوانين از جمله قانون نظام صنفي كش��ور به جاي 
آنكه تقويت كننده توليد باشد در جهت عكس عمل مي كند و موجب 
شده است تا مشكالت بيش��تري پيش روي توليدكنندگان قرار گيرد. 
از جمله اين قوانين قانون نظام صنفي اس��ت كه با كمترين مشورت با 

فعاالن اين بخش به تصويب رسيده است. 
عباسي خاطرنش��ان كرد: يكي از مهم ترين داليلي كه موجب كاهش 
صادرات ايران در صنعت مبلمان شده اس��ت، قيمت تمام ش��ده باالي 
توليد است اين شرايط در بس��ياري از واحدهاي توليدي صنفي ديگر 

نيز وجود دارد. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان مبلمان و درودگران با بيان اينكه صنعت 
مبلمان صنعتي زودبازده است، تصريح كرد: اين صنعت 8 تا 10 درصد 
از اشتغال موجود را به خود اختصاص داده است و ظرفيت بااليي براي 

ايجاد اشتغال جديد دارد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان مبلمان و درودگران تصريح كرد: بانك ها 
همراه��ي الزم را با توليدكنن��دگان و اصناف ندارن��د و اين بخش به 
دليل نياز به نقدينگي با ظرفيت پاييني از توليد به كار ادامه مي دهد 
به گونه اي كه برخي از واحدهاي توليدي تنه��ا با 50 درصد ظرفيت 

درحال توليد هستند. 
عباسي با اشاره به بي توجهي دس��تگاه هاي اجرايي به قانون حمايت 
از توليد گف��ت: در س��ال 94 مجلس قان��ون حمايت از تولي��د را در 
كش��ور مصوب كرد كه با وجود تصوي��ب قانوني در عم��ل به اجرا در 

نيامده است. 
وي با اشاره به لزوم ورود نيروهاي انقالبي، متعهد و متخصص در مجلس 
در ادامه از نب��ود نماينده اي مرتبط با اصن��اف در مجلس انتقاد كرد و 
افزود: تنها در نخستين مجلس پس از انقالب اصناف در مجلس نماينده 
داشته اند و اين وضعيت موجب شده است تا براي اصناف تصميم هايي 

گرفته شود كه در روند مصوب شدن آن دخيل نبوده اند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان مبلمان و درودگران با اشاره به انتخابات 
پيش رو خاطرنشان كرد:  بيشتر تصميم گيري ها در فضاي كلي ناشي 
از موضوع هاي سياس��ي اس��ت و درحالي كه بخش زيادي از تجار و 
بازرگانان در مجلس داراي تريبون هستند، اصناف نيز بايد نماينده اي 

در اين بخش داشته باشند. 

وزيركار:بايدفرارمالياتيبنگاههاي
فعالاقتصاديراناديدهبگيريم!

وزي�ر تع�اون كار و رف�اه اجتماع�ي اظه�ار داش�ت: در 
ش�رايط فعل�ي كش�ور معتق�دم اگ�ر بنگاه�ي ف�رار مالياتي 
داشته باش�د و از دودك�ش آن بن�گاه اقتص�ادي دود بلن�د 
مي ش�ود و ي�ك ع�ده در آن كار مي كنن�د و تولي�د در جريان 
اس�ت نبايد ب�ه فك�ر پ�س گرفت�ن آن ف�رار مالياتي باش�يم. 
به گزارش »ف��ارس«، محم��د ش��ريعتمداري در جلس��ه هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به بودجه دولت در س��ال 
1398 گفت: وقتي دولت بودج��ه اي را تقديم مجلس با رقم 470 
هزار ميليارد مي كند در مرحله اول اين بودجه به 407 هزار ميليارد 
تومان كاهش مي يابد و در مرحله دوم به 380 هزار ميليارد تومان 
مي رس��د وامروز 301 هزار ميليارد تومان شده و به عبارتي بودجه 
مالي دولتي در يك س��ال 170 هزار ميليارد توم��ان قابليت عمل 
ندارد و طبيعي است با اين شرايط تكانه هاي فوق العاده اي بر نظام 

اقتصادي كشور ايجاد شود. 
ش��ريعتمداري افزود: هر چند بودجه عمومي كل اقتصاد ايران نيست 
و اقتصاد ايران يك نظام مويرگي در كنار خود دارد كه به اين آس��اني 
قابل گسيختگي نيست، اما به هر حال متأثر از اين عوامل است. من به 
سفير فرانسه با اس��تحكام )تأكيد( گفتم كه با فشار آوردن به چهارراه 
پاس��تور كه يك طرف آن نهاد رياس��ت جمهوري و يك طرف آن قوه 
قضائيه و يك طرف ق��وه مقننه اس��ت و.. . نمي توانيم مل��ت را از پاي 

بيندازيد و اين خيال باطلي است. 
وي اظهار داشت: در ش��رايط فعلي كش��ور معتقدم اگر بنگاهي فرار 
مالياتي داشته باشد و از دودكش آن بنگاه اقتصادي دود بلند مي شود 
و يك عده در آن كار مي كنند و توليد در جريان است نبايد به فكر پس 
گرفتن آن فرار مالياتي باش��يم و بايد اجازه دهيم چرخ هاي آن بنگاه 
اقتصادي به هر ترتيبي كه ممكن است بچرخد حتي اگر ما بخواهيم به 

حق ماليات را وصول كنيم. 
شريعتمداري گفت: حسابرسي تأمين اجتماعي چه 10 ساله و صد ساله 
بايد انجام شود، اما امروز شرايط كش��ور ايجاب مي كند كه واحدهاي 
توليدي واقعي را كه در آن اش��تغال در جريان اس��ت، كمك كنيم تا 

چرخ هايشان بچرخد.

در ش�رايطي ك�ه ن�رخ به�ره در كش�ورهاي 
توس�عه يافته در حدود 2 الي 3 درصد در س�ال 
اس�ت، 23 هزار ش�عبه بانكي در ايران به دليل 
پرداخ�ت س�ود 20 درص�دي علي الحس�اب و 
تضمين شده 80 درصد حجم نقدينگي كل كشور 
مع�ادل 1800هزار ميليارد توم�ان را تحت قالب 
س�پرده هاي مدت دار در اختيار گرفته اند كه 90 
درصد بار تأمين مالي اقتصاد نيز برعهده بانك ها 
مي باش�د، در اين ميان، بررسي حساب سرمايه 
سيستم بانكي ايران نش�ان مي دهد كه حساب 
سرمايه اين سيستم منفي 42هزار ميليارد تومان 
شده است، اين بدان معني است كه كفايت سرمايه 
در بخش بانكي منفي شده اس�ت و ش�ايد دليل 
اين امر بي توجهي دولت ب�ه توصيه رهبر معظم 
انقالب به اصالح نظام بودجه و بانكي مي باش�د. 
كمتر كشوري را مي توان يافت كه بانك مركزي به 
بانك ها اجازه دهد سود 20درصدي ساالنه تضمين 
شده و علي الحساب دهد يعني حتي در شرايطي 
كه بانك زي��ان كند متعهد به پرداخت س��ود 20 
درصدي حتي از مسير منفي كردن حساب سرمايه 
خود و خلق نقدينگي جديد است ، متأسفانه آنقدر 
در نظارت بر سيس��تم بانكي كوتاهي شده اس��ت 
كه 80 درصد حجم نقدينگي به ج��اي اينكه در 
اقتصاد صرف امور مصرف و سرمايه گذاري توسط 
مردم شود، در اختيار بانك هايي قرار گرفته است 
كه سود علي الحس��اب، تضميني 20 درصدي در 
سال به سپرده گذار مي دهد و اين واقعه هم مفاسد 
اقتص��ادي زي��ادي را متوجه نظام بانكي كش��ور 
كرده اس��ت و هم اينكه وقتي بان��ك نمي تواند به 
س��پرده هاي مدت دار 1800هزار ميليارد توماني 
س��ودي در ح��دود 300 الي 400ه��زار ميليارد 
تومان بسازد، از مس��ير هاي منفي كردن حساب 
س��رمايه خود و خلق نقدينگ��ي و توليد تورم اين 
س��ود را پرداخت مي كند كه هم بانك را بر اساس 
استانداردهاي جهاني در معرض ورشكستگي قرار 

مي دهد و هم اينكه تورم ايجاد مي كند. 
   شبه پول بسيار بزرگ

براي اينكه پ��ول در جامعه زياد نش��ود و در بازارها 
تورم آفرين��ي نكند، عموم��اً توصيه مي ش��ود كه 
پس انداز ها در بانك ها سپرده گذاري شود تا با تبديل 
پول به ش��به پول قدرت خريد آني آن گرفته شود 
و بازارها تورمي نش��ود اما به نظر مي رسد پرداخت 

س��ودهاي باال به سپرده و تضمين ش��ده شرايطي 
ايجاد كرده است كه شبه پول بسيار بزرگ شده است 
و 1800هزار ميليارد تومان رسيده است و نگهداري 
خود اين ش��به پول در بانك 20 درصدي ساالنه كه 
حجم آن 300 الي 400 هزار ميليارد تومان مي شود 
بستگي پيدا كرده اس��ت كه عدم تحقق اين سودها 
از مسير هاي صحيح،  به رشد خلق نقدينگي بدون 
پشتوانه منتج شده اس��ت كه خود يكي از پايه هاي 

اصلي تورم در اقتصاد است. 
از اين رو با توجه ب��ه اينكه در گزارش بانك مركزي 
مربوط به 9ماهه س��ال 98 مي بينيم كه حس��اب 
سرمايه بانك هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري 
غير بانكي در محدوده منفي 52هزار ميليارد تومان 
قرار گرفته است، به نظر مي رسد پرداخت سود هاي 
علي الحساب و تضمين ش��ده به سپرده هاي بانكي 
حتي سرمايه خود اين نهادها را از بين برده است، از 
اين رو بهتر اس��ت كم كم به ادغ��ام و كاهش تعداد 
بانك ها و سالم سازي ترازنامه هاي بانك ها و اصالح 
نظام بودجه دولت به ويژه شركت هاي دولتي فكر 

جدي تر كرد. 
از آنجايي كه بخش��ي از پرداخت سود به شبه پول 
از محل خل��ق نقدينگي انجام مي ش��ود و اين خود 
تورم آفرين است، ديگر توجيه ندارد كه به بهانه اينكه 
پول در اقتصاد تورم ايجاد مي كند و بهتر است تحت 
قالب س��پرده مدت دار در بانك ها قرار گيرد، حتماً 

اصرار داشته باشيم كه پول مردم تحت قالب شبه پول 
در اختيار بانك ها قرار داشته باشد، بهتر است بخشي 
از شبه پول به نقدينگي تبديل شود و خود مردم براي 
مصرف يا س��رمايه گذاري پ��ول در بازارهايي چون 
توليد، بازار سهام  و ملك تصميم گيري كنند و دولت 
بهتر است با تش��كيل يك پايگاه اطالعات هويتي 
و اقتصادي براي كليه اش��خاص حقيقي و حقوقي 
زين پس به فكر كس��ب درآمد از مسيرهايي چون 
ماليات بر مجموع دارايي، درآمد و عايدي س��رمايه 
باشد چون اگر در اثر تبديل شبه پول به پول تورمي 
هم ايجاد شود، دولت ماليات اخذ مي كند و در ميان 

اقشار آسيب پذير بازتوزيع مي كند. 
   ركود در همه جا  اال  بورس

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه از زمستان سال 
گذشته تا كنون بازار سرمايه با ميانگين رشد بيش 
از 150 درصدي روب��ه رو شده اس��ت و اين رويداد 
عموماً ب��ه دليل رك��ود در بازار مس��كن، خودرو و 
تعيين دستوري نرخ ها در بازارهاي ارز و طال انجام 
گرفته اس��ت و  اي كاش در اين بازه زماني يا سهام 
ش��ركت هاي جديد در اين بازار عرضه مي ش��د يا 
سهامداران عمده ش��ركت هاي حاضر در بازار براي 
عرضه سهام جديد مورد تش��ويق قرار مي گرفتند 
تا بخشي از بازار سرمايه امروز با انتقاد حبابي بودن 
روبه رو نباشد كه ترس ش��ديدي در بازار از ريزش و 

اصالح قيمت ها ايجاد كرده است. 

   س�ودهای ماهانه ش�يرين 10درصدی در 
بورس

شكس��ت ها ي��ا بهت��ر بگويي��م همراه ش��دن 
خصوصي س��ازي هاي انجام گرفته دولتي با مفاسد 
اقتصادي موجب ش��د تا دولت طي 15 ماه گذشته 
نتواند از فرصت ايجاد ش��ده در بازار س��رمايه براي 
خصوصي س��ازي صحيح بهره بب��رد، از اين رو طي 
15 ماهه گذش��ته به طور ميانگين بازار سرمايه به 
سرمايه گذاران ماهي 10 درصد سود داده است كه 
در برخي از سهم ها اين بازدهي به صدها درصد هم 
مي رسد و بسياري از سرمايه گذاران در بازار سرمايه 
در ش��رايطي كه به گفته رئيس جمهور 60 ميليون 
نفر ايراني نيازمند كمك از ناحيه دولت هس��تند، 
در مدت كوتاهي ره صد س��اله را رفته اند و ميليادر 
شده اند، حال پرسش اين است كه رشد بازار سرمايه 
چه س��ودي براي توسعه ش��ركت ها، رشد اقتصاد، 
 ايجاد اشتغال،  رشد سهم بازار سرمايه در تأمين مالي 

اقتصادي، خروج اقتصاد از ركود داشته است؟
   شاخص بورس 5 برابر هم شود يك اشتغال 

مستقيم ايجاد نمي شود
رئيس پيشين شوراي عالي بورس اوراق بهادار اخير اً 
نسبت به انتظار ش��كل گرفته در جامعه در رابطه با 
رش��د هاي ممتد نجومي بازار ملك و سهام تصريح 
كرده اس��ت كه با نرخ بازده فعلي ب��ورس نمي توان 
پروژه اي را تأمين مالي كرد؛ اين در حالي اس��ت كه 
وقتي قيمت زمين دو برابر شده يا شاخص بورس پنج 
برابر مي شود، به صورت مستقيم حتي يك اشتغال نيز 
ايجاد نمي شود، پس سياستگذاران بايد به اين نكته 
واقف باشند كه در بورس، شاخص باالتر خواهد رفت 
و زمين نيز ارزشمندتر خواهد شد، پس اين معجزه اي 
است كه مردم به آن اعتقاد يافته اند و سياستگذاران 

بايد در اين رابطه حواسشان به اين نكته باشد. 
   بعد از ملك و بورس نوبت سودگيری نجومی 

از كدام بازار است
عبده تبريزي معتقد اس��ت: پس ما در ايران با اين 
خطر روبه رو هس��تيم كه اگر مردم ب��ه اين نتيجه 
برسند كه در بورس و زمين، ديگر اين معجزه اتفاق 
نخواهد افتاد كه ش��اخص باال نرود يا قيمت زمين 
افزايش يابد، اي��ن نقدينگي اولين جايي كه خواهد 
رفت، بازار ارز خواهد بود و تمام برنامه هاي دولت در 
اين چند ماهه كه براي كنترل ارز پياده ش��ده را به 

هم خواهد ريخت.

همانطور که سال هاست براى طیف کلى 
جامعه به اثبات رســیده تقابل دشمن با 
ملت و نظام  کشــور به جبهه اقتصادى 
تبدیل شــده اســت  چرا که براى آنان 
نیز کامال مشخص اســت که در گزینه 
نظامى به هیچ وجه حریف ایران  و قدرت 
خاص موشــکى ما نخواهند شد و تمام 
ساخته هاى انان در منطقه به یکباره به 
ویرانه اى تبدیل خواهد شــد که حتى با 
سانسور خبرى هم نتوانند این شکست 
عظیم را الپوشانى کنند همانگونه که در 
عین االسد هیبت پوشالى آنان در دنیا از 
بین رفت، اما در این میان مسئوالن کشور 
نیز باید توجه اساسى به مسئله اقتصاد و 
معیشت جامعه داشته باشند  که ضعف در 
ساختار و فاصله طبقاتى منجر به نزدیک  
شدن دشــمن به اهداف شــوم خود در 
دلسرد کردن مردم کشور از انقالب نشود، 
در این مسئله سیاست هایى باید تبیین  و 
اجرایى گردد که بسیارى از این راهکارها 
و سیاست ها بارها از ســوى مقام معظم 
رهبرى به مردم و مسئوالن گوشزد شده 
و از بارزترین  انها توجه به اقتصاد مقاومتى 
و نگاه و توجه به درون و پتانسیل داخلى 
و اجتناب از خام  فروشى است، همچنین 
توجه به اصل 44 قانون  اساسى پیرامون 
خصوصى سازى و کاهش دخالت دولت 
در امور اقتصادى و جذب ســرمایه هاى 
ملى در پروژه هاى عظیم کشور که همین 
گزینه منجر به اعتمادسازى میان مردم 
و ســرمایه داران با دولت خواهد شد ، در 
این راه باید مولفه هــاى مختلفى مورد 
بحث و شناخت قرار گیرد که مهم ترین 
ان فهم اقتصــاد در تمامى معناســت، 
سیاســت گذاران اقتصادى بایستى در 
توسعه و رشد اقتصاد قدم هاى متناسب 
با آن مســیر را بردارند بدین صورت که 
الزم  است بدانیم توسعه اقتصادى یعنى 
از رشــد اقتصادى همراه بــا تغییرات 

بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت هاى 
تولیــدى اعم از ظرفیت هــاى فیزیکى، 
انسانى و اجتماعى و توجه داشته باشیم 
که در مسیر توسعه، رشــد کمى تولید 
حاصل خواهد شــداما در سیاست رشد 
اقتصادى متغیرها از نظر کمى مدنظر قرار 
مى گیرند و بدین ترتیب رشــد تغییرات 
کمى اقتصادى اســت و تغییرات کیفى 
را شامل نمى شــود و در معناى ساده تر 
رشــد اقتصادى تغییرات کمى تولیدات 
ناخالص ملى یعنى تغییرات نســبت به 
یک سال پایه بیان رشــد خواهد بود، و 
در چند سال اخیر در زمینه امار صحیح 
و شفافى از سوى  مســئولین  اجرایى در 
کشــور نیز بیان نشــده و صرفا تریبون 
مختص به شعارهاى کریستالى بوده که 
همین امر موجب کاهــش اعتماد مردم 
به نظام  اقتصادى و دولت شــده اســت، 
ضرورى است در توسعه اقتصادى کشور 
متغیرها نیز از نظر کیفى لحاظ شوند چرا 
که توسعه در واقع تغییرات کیفى جامعه 
خواهد بود که با ظاهر شدن  آن تاثیرات 
مثبت در رشــد اقتصادى نیز مشــهود 
خواهد بود، لذا بایســتى تغییرات کیفى 
در ساختار اقتصادى کشــور و جامعه را 
تغییرات بنیادى بــر تولید ناخالص ملى 
اثرگذار است را مد نظر در سیاست ها قرار 
دهیم، ضرورى است که صرف کمیت هاى 
اقتصادى را در میزان رشد ساالنه تولید 
ناخالص ملى و توسعه نیافتگى را در میزان 
صرف درامد سرانه، اشــتغال و نابرابرى 
درامدهاى گروه هاى اجتماعى مورد توجه 
قرار دهیم و توسعه و تاخیر در این  معقوله 
را به لحاظ کارشناسى مورد کنکاش قرار 
دهیم و بدانیم فقر اقتصادى و معیشتى 
در جامعه و پایین بودن ســطح زندگى 
به پایین بودن اعتماد بــه نفس جامعه 
تبدیل خواهد شــد که اثرات خطرناکى 
در تمامى سطح جامعه خواهد گذاشت 
و همین  مسئله مى تواند ریشه بسیارى 
از مشــکالت و هنجارهــاى اجتماعى و 
امنیتى گردد، همچنین ضرورى اســت 
در کنار اســتفاده از تجربیات و خبرگان 
این عرصه در بخش اقتصــاد به صورت 
کالن جوانگرایى ملى نیز صورت پذیرد 
و پیشــرفت اقتصاد ممکن نخواهد بود 
مگر با اســتفاده از ایده هاى نو و منتقل 
کردن نیروى انســانى و فکرى از بخش 
سنتى به بخش پیشرفته و روز که هسته 

اصلى توســعه اقتصادى در دنیاى امروز 
مى باشد و از عوامل این عقب ماندگى این  
است  که در بخش سنتى نیروى انسانى 
مازادى وجود دارد و بخش پیشــرفته به 
علت پویایى و تحــرك مى تواند اقدام به 
جذب نیروى انســانى بخش سنتى کند 
و هر دو تفکر در کنار هم مسلما به بومى 
سازى برخى فناورى ها مبدل خواهد شد 
و امتیاز دیگر این تحول چنین خواهد بود 
که چون در بخش سرمایه دارى قابلیت 
جذب سرمایه و پتانسیل این سیاست 
وجود دارد و مســلما تمرکز سرمایه در 
بخش مــدرن و به روز اقتصــاد صورت 
مى پذیرد بخش ســنتى نیــز مى تواند 
نیروى انسانى به صرفه را تامین و به این 
طریق امکان رســیدن به رشد اقتصادى 
فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادى 
 شکل مى گیرد و اعتماد کمرنگ شده در ...
 ســال هاى اخیــر کــه بــا برخــى 
بى مســئولیتى ها و ناکارآمدى ها و فساد 
و رانت هاى بى حســاب و کتاب صورت 
پذیرفت و نــگاه منفــى را در جامعه از 
دولت و ساختار اقتصادى کشور ساخت 
مجددا باز خواهد گشت، به عنوان مثال 
میتوان انتظار داشــت که افزایش سهم 
صنعت ممکن است باعث کاهش سهم 
کشاورزى در تولید ملى شود و یا منجر 
به افزایش شــمار شهرنشینان و کاهش 
جمعیت روســتایى که این مســئله نیز 
هشدار دهنده اســت و در سالهاى اخیر 
نیز با اشکال مختلف با ان دست به گریبان 
بوده ایم که این مســئله به خودى خود 
هم جامعه شــهرى و هم  روستایى را به 
مشــکالت عدیده اى رو به رو کرده است 
که الزم اســت از این منظــر مورد توجه 
قرار گیرد اما بدون شــک توسعه اقتصاد 
در کشور باعث افزایش ثروت و رفاه مردم 
جامعه و همچنین افزایش اشــتغال در 
بیــن جوانان و نیــروى کار مى شــود و 
این موضوع نشــاط اجتماعى را نیز در 
جامعه پررنگ  مى کنــد، و اینکه در این 
تحوالت شاخص توســعه انسانى را نیز 
مدنظر قراردهیم که خود شــامل درآمد 
سرانه واقعى و براســاس روش شاخص 
برابرى خرید مورد قیاس قرار میگیرد و 
معقوله هاى دیگرى نیز در این شاخص 
قرار دارد که امید به زندگى و دسترسى 
به آموزش نیز از دیگر الزامات این شاخص 
مهم اســت که تقریبا در سه دهه پیش 

توسط سازمان ملل اعالم شد، همچنین 
ضرورى است که در جامعه و محیط کار 
شرایط به شکلى باشــد که با فرهنگ و 
اعتقادات ما همسو باشد و موجب امنیت 
زنان و تشویق انها براى حضور در تمامى 
عرصه هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى 
و اقتصادى بیشتر باشد، و با نگاه به برخى 
کشورها در میابیم که در جوامع توسعه 
نیافته نیمى از جمعیت ان  کشور را زنان 
تشکیل مى دهند که غالبا بیکار هستند 
و از اجتماع دور، به ایــن ترتیب نیروى 
انسانى در این کشورها به نصف کاهش 
یافته  اســت، البته در ســالهاى اخیر در 
کشورمان حضور زنان در تمامى عرصه ها 
با رشــد فراوانى شــکل گرفته اما عدم  
حمایت کافــى و در برخــى مواقع عدم 
داشــتن امنیت در محیط کار منجر به 
خروج زنان از برخــى عرصه ها گردیده 
که این خود نیازمند تشکیل کارگروهى 
جهت رســیدگى مجزا به این  مشکالت 
در جامعه است، همچنین الزم  است که 
اقتدار ملى را حفظ و نــگاه به بیرون را از 
تفکر عده اى خارج کنیم که بدون شک 
آنها که تا چندى پیش نیز اصرار بر ارتباط 
با دنیاى غرب داشتند پى بردند که امید به 
دست مخملى و وعده هاى وقت کش انها 
یعنى افول همیشگى، همچنین الزم  است 
با تقویت ارزش پول ملى و استراتژى پولى 
برخى موانع این مسیر را از سر راه برداریم، 
، البته اصل مهمى در این سیاست وجود 
دارد کــه مهم ترین حرکــت براى حل 
مشــکالت اقتصادى اســت و استحکام 
و قوام ملــى به همراه اقتــدار و امنیت و 
استقالل ملى است که سالهاست به پاس 
و لطف رهنمود هاى فرمانده کل قوا و سپاه 
مقدس پاسداران در داخل کشور و بیرون 
از مرزها حاکم است و این مهم ترین اصل 
توسعه یه کشور در زمینه اقتصاد است که 
ایران ما به خوبــى و با صالبت این گزینه 
را داراست ، همچنین انظباط اجتماعى 
به طور ریشه اى و گسترده در جامعه نیز 
همگى مولفه هاى این مسیر خواهند بود 
که بایستى به درستى به ان پرداخته شود 
تا تیر کینه و عداوت دشمن را که شکست 
خورده اقتدار ملى و نظامى کشور است و 
بیهوده دل به این سیاست بزدالنه تحریم 

اقتصادى بسته را نیز خنثى کنیم

تاثیرمتغیرهاي کیفی در رشد اقتصادي کشور

مدیرعامل  شرکت آرتا یاران ایرانیان
دکتر عباس ضیایى نیرى

آگهى مناقصه عمومى /نوبت دوم

»
«

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه: 

ــناد:  ــروش اس ــغ ف 2. مبل

3. سپرده شرکت در مناقصه: 
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

5. محــل و آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها: 

6. محــل و زمــان گشــایش پاکــت:

 .7
.8
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1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه: 

2. مبلــغ فــروش اســناد: 

3. سپرده شرکت در مناقصه:
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

5. محــل و آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها:

ــان گشــایش پاکــت: 6. محــل و زم

 .7
 .8

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه:

ــناد:  ــروش اس ــغ ف  2. مبل

3. سپرده شرکت در مناقصه:
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

5. محــل و آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها: 

6. محــل و زمــان گشــایش پاکــت:

 .7
.8

آگهى مناقصه عمومى /نوبت دومآگهى مناقصه عمومى /نوبت دوم

جوان

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   يك


