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 نگاه به سفره ها  
نه آمارها

حسین راغفر 
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 

سرمقاله

اعللام آمارهای بدون 
مبنا همواره دردسرساز 
بوده و گفته های رییس 
جمهللوری مبنی بر آغاز سللیر نزولی نرخ 
تورم حاشللیه سللاز شللد. سال هاست که 
داده هللای غلللط در اقتصاد ایللران تولید 
می شللود و همیللن موضللوع هم موجب 
بی اعتمادی شللدید مردم نسبت به داده و 

آمار و اطاعات رسمی شده  است...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

پایش از مبدا تا نقطه مصرف ادامه دارد

آب تهران بدون مشکل

وزیر جهاد کشاورزی وعده داد:
 تعادل قیمت گوشت قرمز 

به زودی
خرید و فروش به صورت محدود صورت می گیرد؛
 بازار خودرو در خواب زمستانی

گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشللته و با کاهش قیمت ارز، شللاهد افت قیمت 
۲ تللا پنللج میلیللون تومانللی قیمت انواع خودروی داخلی و به تبع آن کاهش قیمت ها در 
خودروهای مونتاژی و خارجی بودیم. این کاهش نرخ ها هرچند در قیمت های اعامی 
از سوی افراد در فضای مجازی بود، اما از امروز کاهش قیمت ها متوقف شده است. به 
گفته کارشناسان، در روزهای گذشته مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار، به 
امید کاهش بیش از پیش قیمت ها از خرید دست کشیدند، اما امروز وضعیت برعکس 
شده و فروشندگان از فروش خودداری می کنند. چهارشنبه ۱۷ آذرماه قیمت های جدید 

انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعام شد...       صفحه 6
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تجارت از روند رو به رشد و نگران کننده خروج پول از کشور گزارش می دهد 

سونامی فرار سرمایه 
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معللاون رئیللس جمهور تاکید کللرد: امیدواریم جناح ها اگر 
انتقللادی هللم دارند انصاف را رعایللت کنند و نقد منصفانه 
داشللته باشللند و نقاط قوت دولت را هم ببینند.سللید محمد 
حسللینی در گفت وگو با فارس با اشللاره به موفقیت های 
دولت در حوزه های مختلف اظهار داشللت: بحث پیوسللتن 
به شللانگهای، قرارداد انتقال گاز از ترکمنسللتان، تعامل با 
کشللورهای همسللایه، کنترل کرونا و .... همه از نقاط قوتی 

است که نمی توان آنها را نادیده ...

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز 
ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر 
قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط 
دارد.به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی گفت: نمایندگان 
مجلس سواالت خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز 
برای تامین مایحتاج مردم، نحوه توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، 
حمایت از مردم در بحث کاالهای اساسی و دارو بعد از حذف ارز 

ترجیحی مطرح کردند...

 منتقدین به دولت 
 منصف باشند

 اصرار بر حذف ارز ترجیحی 
به بهانه قطع فساد

همین صفحه  صفحه3

جلوگیری قاطع از 
هرگونه  افزایش قیمت 

 رئیس جمهور دستور نظارت جدی 
بر بازار را صادر کرد

 برای تحول در صنعت تراکنش آمده ایم 

نگاه به سفره ها  نه آمارها

تنش زایی اصالحات در بودجه

محم�د بابای�ی*:  نخسللتین روز از برگللزاری هفتمیللن 
نمایشگاه تراکنش ایران را پشت سر گذاشتیم، هرچند 
حضللور در این نمایشللگاه بللرای مجموعه ما تجربه ای 
تللازه بللود اما در کنار تجربه حضور در صنعت اطاعات 
و تکنولوژی هللای ارتباطاتللی فرصت رشللد و بالندگی 
بیشللتر را بللرای مللا فراهللم کرده اسللت؛ چراکلله ما با 
مجموعه ای از دستاورد ها، برنامه ها و راهکار های تازه 
مجموعه »انتقال داده های آسللیاتک« برای بانک ها، 
مؤسسللات مالی و سللازمانی برای تعالی هرچه بیشتر به 
نمایشللگاه تراکنش آمده ایم. حضور در این نمایشللگاه 
بللرای مجموعلله آسللیاتک از دو جهللت دارای اهمیت 
اسللت؛ یک آنکه راه را برای ورود به بازار صنعت مالی 
همللوار می کنللد. دوم، فرصتی را در اختیار مؤسسللات 
فعللال در حللوزه مالللی و صنعت پرداخللت قرار می دهد 
تللا بتواننللد تجربلله ای تازه در بهره بللرداری از خدمات 
 سللازمانی یکپارچه در ابعاد ارتباطی را از سللر بگذرانند.

 ناگفته نماند حضور تیم توسعه بازار و فروش »آسیاتک« 
در نمایشگاه تراکنش فرصتی برای تیم جوان اما مصمم، 
خاق، نوآور و فعال ما فراهم کرد تا در حاشیه معرفی و 
عرضه خدمات تلفن سازمانی )آسیاتل(، خدمات سرور 
اختصاصی، شللبکه خصوصی مجازی )VPN(، پهنای 
باند اختصاصی و خدمات ابری )Cloud(نیاز های صنعت 
مالی و پرداخت را شناسللایی کرده و برای پاسللخگویی 

بلله آن هللا و تأمین نیاز های آتی، خدمات و فناوری های 
ارتباطی خود را توسللعه بخشللد. برگزاری کارگاهی با 
موضللوع Voip یللا خدمات تلفن اینترنتی با نام تجاری 
»آسللیاتل« و معرفللی امکانللات و مزایای آن توسللط 
متخصصان آسیاتک، برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران 
و نیللروی انسللانی فعللال در صنعت مذکللور با امکانات 
سرویس آسیاتل را نیز، می توان ذیل برنامه های مجموعه 
 ما برای حضور مستمر و پایدار در این صنعت تعریف کرد.

در پایللان، الزم می دانللم از تمامی فعاالن حوزه صنعت 
مالللی و پرداخللت، مدیران بانک ها و مؤسسللات مالی 
برای حضور در غرفه آسللیاتک در نمایشللگاه تراکنش و 
دومیللن کارگاه علمللی- تجاری مجموعه ما با موضوع 
راهکارهای سللازمانی که امروز، چهارشللنبه ۲۲ دی در 

سالن الغدیر برگزار می شود، دعوت به عمل آورم.
 *معاون کسب وکار شرکت
 انتقال داده های آسیاتک

ادامه از همین صفحه ...  آمارهایی که ارائه  می شوند باید تناسبی با واقعیت های زندگی 
مردم داشللته باشللند و این موضوعی اسللت که در چند سللال گشللته غایب بوده  است. 
مسللئوالن باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی و سللفره خودشللان نگاه می کنند 

و نه به آمارهای دولتی که ارائه می شود.
متاسللفانه در بسللیاری از موارد آمارهایی که اعام می شللود یا ناقص هستند یا واقعیت 
ندارند و مهم تر اینکه، این آمار را به مسئوالن اصلی و تصمیم ساز کشور ارائه می کنند 

و براساس این آمارهای نادرست برنامه ریزی می شود.
بللرای مثللال گللزارش می دهند 63 میلیارد دالر رانت انرژی در کشللور وجود دارد حال 
حتی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد آمار ناقصی است چراکه مشخص نکرده اند 
چه کسللانی از این رانت بهره می برند اما وقتی این موضوع مطرح می شللود زمینه ای 
فراهم خواهد شد تا قیمت انرژی، آب و برق مورد استفاده مردم به شدت افزایش پیدا 
کند در حالی که 4 درصد از مصرف آب در کشور مربوط به مصرف آشامیدنی است و 

مابقی برای صنایع و بخش کشاورزی استفاده می شود.
حتی اگر آمار رانت انرژی درست باشد دولت باید سراغ معدن کاران، شرکت های فوالدی 

و پتروشیمی ها بروند. هر چند این آمار درست هم باشد اما ناقص است و نه تنها در این 
حوزه بلکه در بسیاری موارد مانند نرخ تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در 

این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه ها هم این اعداد و ارقام واقعیت ندارند.
ماشین تولید اطاعات غلط، دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است. موضوع 
مهم این است؛ آماری که ارائه می دهند تناسبی با واقعیت های روزمره ندارد. مردم برای 
خرید اقام های اساسللی خود شللاهد رشللد قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی هستند 

چطور می شود در این شرایط اعام کرد نرخ تورم کاهش یافته است.
از سوی دیگر شاهد دو طرح تغییر یارانه بنزین و حذف ارز 4۲00 تومانی هستیم. این 
طرح هللای خلق السللاعه که دولت مطرح کرده اصلی تریللن محل های تولید انتظارات 
تورمی هسللتند. وقتی اعام می شللود که قیمت بنزین در دو منطقه کشللور با 90 درصد 
فوب خلیج فارس قرار اسللت محاسللبه شللود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت کاالهای 

اساسی قرار است دالر ۲۷ هزار تومانی باشد، قطعا انتظارات تورمی ایجاد می شود.
انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می کند و از سوی دیگر آمارهایی که ارائه می شود 

هیچ قرابتی با واقعیت های جامعه امروز ما ندارد.

ادام�ه از همی�ن صفح�ه ... مختلف جامعه همراه خواهد 
بود و الزم است قبل از اجرای این اصاحات بگونه ای 
گفتمان مشللترک میان جامعه و سیاسللتگذاران جهت 

لزوم انجام این اصاحات بوجود آید.
با توجه به این موضوع به نظر می رسد یکی از مهمترین 
اولویت ها در بودجه پیشللنهادی سال ۱40۱ جلوگیری 
از وخیم تر شللدن شللرایط اقتصادی کشور و حرکت آرام 
به سللمت ایجاد حرکت سللاختاری مورد نیاز در کشللور 

است.
بللا توجه به اینکه بخشللی از هزینه هللا و پرداخت های 
بودجلله ای دارای ماهیللت اجتنللاب ناپذیر بوده و در کل 
نمی توان در مقاطع زمانی یک تا دو ساله آنها را کاهش 
داد در مجموع بودجه سللال جاری را با در نظر گرفتن 
برخللی ماحظات مناسللب ارزیابی می کنند. در بخش 
درآمدهای مالیاتی بخشی از سرفصل ها نیازمند دقت و 
بررسی بیشتر است بطور مثال پیش بینی تحقق ۲ هزار 
میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه های خالی در حالی 
که تا بحال سامانه املاک و اسکان تکمیل و به صورت 
کامل عملیاتی نشللده اسللت دور از ذهن است. افزایش 

۱30 درصدی مالیات بر اشللخاص حقوقی در حالی که 
مالیات بر سللود شللرکت های تولیدی از ۲۵درصد به ۲0 

درصد کاهش یافته است کمی جای تامل دارد.
در مورد حذف ارز 4۲00 تومانی این تخصیص فشارهای 
زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل کرده اسللت این 
تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سللو بسللیاری بود 
و هم حذف آن و کنار گذاشللتن این سیاسللت با تبعات 
زیادی همراه خواهد بود، اما در شرایط فعلی و افق پیش 
رو دولت چاره ای جز حذف ارز 4۲00 تومانی ندارد و در 
این شرایط مجبور است هزینه های اجرای این سیاست 

را برعهده بگیرد.
ایللن تصمیللم در زمللان اجرا دارای آثار سللو بود و ثابت 
نگاه داشتن نرخ ارز ترجیحی در طول سال های گذشته 
فشللارهای جدید بودجه ای برای کشللور به ارمغان آورد 
که حاصل آن در افزایش قمیت ها و فشللار بیشللتر بر 
سللبد خانوارهای دهک هللای پایین درآمدی به همراه 
داشللت.  اولویت اول در بودجه ۱40۱ باید این باشللد 
برنامه ریزی هللای مالللی ما در الیحه بودجه به صورتی 
باشد که شرایط حادتر از آن چیزی که هست نشود، یعنی 

آن مشللکات و معضاتی که باعث شللرایط فعلی شده 
است بیشتر نشود و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که 
بودجه کمتر پولی شود تا کسری بودجه کمتری داشته 

باشیم و در نتیجه پول کمتری چاپ کنیم. 
از آنجا که در سال های گذشته مقادیر زیادی اوراق قرضه 
چاپ شده است و بدهی های آن در توسط دولت فعلی 
باید پرداخت شللود باید تا آنجا که امکان پذیر اسللت به 

سمت چاپ اوراق قرضه کمتر حرکت کنیم. 
بودجه ۱40۱ نسللبت به بودجه ۱400 براسللاس سللاز و 
کاری که طراحی شده کسری کمتری نسبت به کسری 
400 هزار میلیارد تومانی بودجه ۱400 خواهد داشللت 
اما درباره درآمدهای مالیاتی پیش بینی شللده در الیحه 
بودجه ۱40۱ باید کمی دقیق تر بود زیرا ممکن اسللت 
بخشللی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شللده تحقق 
نیابد و ممکن است تا حدودی درآمدهای مالیاتی بیش 

برآورد شده باشد. 
احتمللاال درآمدهللای مالیاتی طور کامللل قابل تحقق 
نیست، لذا باید هزینه هارا در بودجه کاهش داد تا کسری 

بودجه از یک عددی بیشتر نشود. 

تنش زايی اصالحات در بودجه
محمدحسن صبوری دیلمی 

کارشناس اقتصادی 

يادداشت

شللرایطی که  در حال 
حاضللر بللا آن مواجلله 
هسللتیم، ناشللی از عدم اهتمام جدی به 
انجام بسیاری از اصاحات اساسی و مورد 
نیاز سیسللتم اقتصادی در کشور است که 
به دالیل گوناگون تاکنون به تاخیر افتاده 
اسللت اما از طرفی باید توجه داشللت که 
انجللام ایللن اصاحات به طور سللریع و 
بللدون اجرای برنامه های جبرانی احتماال 

با تنش های شدید در ستون ...
ادامه در همین صفحه

مناقصه عمومی دو مرحله ای
مدیریت درمان تامین اجتماعی  اسللتان گیان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسللازی سیسللتم 
تهویه اتاق عمل بیمارسللتان حضرت رسللول اکرم )ص( رشللت  به شللماره ۲00000۵4۸90000۱۸ را از طریق سللامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی : 

تاریخ انتشار فراخوان: ۱400/۱0/۲۲ساعت ۱6:00
مهلت دریافت اسناد فراخوان : ۱400/۱0/۲۸تا ساعت ۱4:00

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱400/۱۱/09تا ساعت ۸:00
زمان بازگشایی پاکت ها: ۱400/۱۱/09 تا ساعت 9:00

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
رشت  - خیابان آتش نشان  - مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیان   3 -0۱3-3333۸94۱

مديريت درمان تامين اجتماعی استان گيالن   

سازمان تامين اجتماعی
ت اول

نوب

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور نوشت: در شرایط کنونی علیرغم حمایت های 
ارزی موجود، تأمین داروی ارزان برای مردم به سختی 
انجللام مللی پذیرد بیماران صعب العاج و خاص مکرراً  
از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گایه مند و در 
تأمین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین 
بلله دولللت حضرتعالللی با دیدگاه هللای اقتصادی فاقد 
پشللتوانه اجتماعی، خدشلله دار شود. یادمان نرود مکرراً 
مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که بیمار جز 

رنج بیماری دغدغه ای نداشته باشد.
به گزارش خانه ملت؛  در نامه حسللینعلی شللهریاری به 
رئیس جمهور آمده اسللت: در الیحه بودجه سال۱40۱ 
نسللبت بلله حذف ارز ترجیحللی دارو، لوازم و تجهیزات 
پزشکی اقدام شده که به نظر می رسد در شرایط کنونی 
کشور چنانچه پیشنهاد مذکور به تصویب مجلس محترم 
شللورای اسامی برسللد، می توان انتظار داشت تبعات 
نامطلللوب اجتماعللی اتفاق بیفتد. در ادامه آمده اسللت: 
حللذف ارز ترجیحللی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید 

عاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه 
ها، از بروز و اسللتمرار پدیده فسللاد و بطور خاص قاچاق 
معکللوس دارو و نظایللر آن جلوگیللری می نماید. لیکن 
تحقللق ایللن مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد 
زیر ساخت های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی 
خواهد بود. همچنین آمده اسللت: بنابر اظهار مسئوالن 
ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند 
نمللودن ارز ترجیحللی در حللوزه دارو، لوازم و تجهیزات 
پزشکی، 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی می گردد. 

خطر خدشه دار شدن اعتماد محرومان به دولت 

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


