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کاهش 10445 واحدی شاخص بورس 
با وجود اینکه نرخ دالر در بازار رو به افزایش است و به کانال ۲۹ 
هزار تومان هم رسید، اما بورس اوراق بهادار تهران روند کامال 
ریزشی به خود گرفت، به گونه ای که در پایان معامالت چهارشنبه 
آخری��ن روز کاری ب��ورس با عقب نش��ینی ۱۰ هزار و ۴۴۵ واحد 
دیگر وارد کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار تایی شده و به رقم یک 
میلیون و 3۹۴ هزار و ۱۰۵ واحد رسید. به گزارش فارس شاخص 
کل ب��ا معی��ار هموزن ب��ا کاهش ۱۵۷۰ واحد به رقم 3۸3 هزار و 
۴۷۰ واح��د و ارزش ب��ازار در ب��ورس تهران به بیش از ۵ میلیون و 
۵۷۰ هزار میلیارد تومان رس��ید. ارزش معامالت فرابورس هم 
بیش از ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان ش��د، با این حس��اب ارزش 
معام��الت دو ب��ازار از ۱۲ ه��زار و ۸۸3 میلیارد تومان فراتر رفت. 
همه شاخص های بورس قرمز بودند که نشان از افت شاخص ها 
دارد. در فرابورس ایران هم اوضاع نامس��اعد بود به گونه ای که 
ش��اخص کل در پایان معامالت با کاهش ۱۸۱ واحد به رقم ۱۹ 

هزار و ۹۶۷ واحد رسید.

اصالح نظام بانکی در دستورکار
 نماینده ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: کلیات طرح 
اص��الح نظ��ام بانکی پس از برگزاری جلس��ات و ارائه نظرهای 
مختلف در حال تصویب ش��دن اس��ت.به گزارش مهر، روح اهلل 
نجاب��ت گف��ت: کلیات طرح اصالح نظام بانکی به مجلس ارائه 
ش��د و جلس��ات مختلفی نیز در این راس��تا برگزار گردید و در حال 
تصویب است.وی تصریح کرد: طرح بهبود فضای اقتصادی در 
دستور کار مجلس است و در مدت اخیر قانون بهبود محیط کسب 
و کار و شفاف شدن آن را در مجلس مورد بررسی قرار داده ایم.

نماینده ش��یراز افزود: برای س��اخت کشور راهی به جز شبانه روز 
کار کردن نداریم که این، تفکر بسیجی است و با توجه به اینکه 
مدیریت ارشد استان به موضوع های اقتصادی توجه ویژه ای دارد 

استان فارس به زودی شاهد بهبود خوبی خواهد بود.

نرخ تورم آبان ۴۴.۴ درصد شد
 مرک��ز آم��ار ای��ران اعالم کرد: نرخ تورم س��االنه آبان ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به ۴۴,۴ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می دهد. منظور 
از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه ۱۴۰۰ 
به عدد 3۵,۷ درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی خانوارهای کش��ور به 
طور میانگین 3۵.۷ درصد بیشتر از آبان ۱3۹۹ برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.نرخ تورم 
نقطه ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایس��ه با ماه قبل 3,۵ واحد درصد 
کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۱۴,۱ واحد درصدی به ۴۶.۴ 
درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۰.۷ 
واحد درصدی به 3۰.۲ درصد رسیده است.این در حالی است که 
نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 3۵,3 درصد است که 
نسبت به ماه قبل 3.۱ واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی 3۷.۴ درصد بوده که که نسبت 

به ماه قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

اصرار بانک مرکزی بر توافق بازخرید
 موضع عملیاتی بانک مرکزی برای شش��مین بار پی در پی در 
این هفته هم توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک در دو حراج 
3۸ )هفتگی( و 3۹ )موردی( به اجرای عملیات بازار باز در قالب 
تواف��ق بازخری��د جمعاً به مبلغ 3۴ هزار میلیارد تومان اقدام کرد. 
با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار 
بین بانک��ی، موض��ع عملیاتی بان��ک مرکزی در این هفته توافق 
بازخرید بود. از این رو، این بانک در دو حراج 3۸ )هفتگی( و 3۹ 
)موردی( به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید جمعًا 
به مبلغ 3۴ هزار میلیارد تومان اقدام کرد؛ ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که ارزش توافق های بازخرید سررس��ید شده هفته قبل به 

مبلغ 3۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش منابع کشور در بودجه ۱۴۰۱
 دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ گفت: رویکرد دولت سیزدهم تعادل بین 
منابع و مصارف است که باید به صورت واقعی آن را پیش بینی 
ک��رد تا حداکثر اس��تفاده از مناب��ع واقعی، قابل تحقق و وصول را 
ببینیم. متناس��ب با آن ها هزینه های اجتناب ناپذیر را هم باید در 
نظر گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوری ادامه داد: در 
بحث مصارف تعدادی مصارف اجتناب ناپذیر داریم، مانند حقوق ها 
و یک سری نیاز های اساسی و حیاتی برای کشور وجود دارد که 
باید در دولت قید شوند. دولت سیزدهم قصد دارد که مصارف زائد، 
منصفانه و غیرقابل نیاز را از بین ببرد و آن ها را به مصارف مورد نیاز 
کشور محدود کند.وی گفت: با همین منابع می توان پاسخگوی 
منابع اساسی کشور بود و نیازی به دست درازی به جیب مردم و 
ایجاد تورم نیست. در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع کشور حدود ۲ درصد 
و مصارف هم به همان میزان افزایش پیدا کرده است. درآمد های 
کش��ور حدود ۴۶ درصد افزایش و ارتباطات هزینه ای کش��ور هم 

نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

بی اعتنایی بازار رمزارز به شایعه هندی
 سی ان بی سی اعالم کرد: در حالی که منابع خبری پیشتر از احتمال 
ممنوعیت ارزهای دیجیتالی تنها در بخش پرداخت در هند خبر 
داده بودند، حاال از مجلس این کشور خبر می رسد یک پیش نویس 
در حال آماده ش��دن اس��ت که در صورت تصویب، فعالیت های 
مرتبط با رمزارزها را در این کشور ممنوع اعالم می کند. این الیحه 
تنها یک روز پس از آن به جریان افتاد که نخست وزیر هند گفت 
ارزهای دیجیتالی باعث گرفتن وقت جوانان کشور می شوند. به 
گزارش ایسنا سازمان نظارت بر تراکنش های مالی انگلیس اعالم 
کرد سختگیری خود را بر روی تراکنش های مرتبط با رمزارزها در 
این کشور با هدف مقابله با پولشویی، اقدامات مجرمانه و تامین 

مالی تروریسم تشدید می کند. 

اقتصاد كالن

 گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: نجومـی بگيری از 
پديده هـای مذمومی اسـت كه تأثير بسـيار منفی بر اعتماد 
عمومی و سرمايه های اجتماعی گذاشته است. فرايند افشای 
حقوق های نجومی از ارديبهشت سال 9۵ آغاز شد و با وجود 
تاكيد مسئوالن عالی رتبه و پيشگيری و زدودن آن از ساختار 
نظام پرداخت اداری ايران، هر از گاهی نجومی بگيری در صدر 
اخبـار و رويدادهـای غير اخالقی خودنمايی می كند. واقعيت 
اين است كه نظام اداری فاقد سازوكار روشنی برای پيشگيری 
از حقوق های نجومی اسـت و تا زمانی كه نظام پرداخت ها از 
مجرای مشخص يعنی خزانه كل صورت نگيرد يا خزانه داری 
بر حساب های بانكی موسسات نظارت نكند، برخورد با حقوق 
های نجومی به سـرانجام نرسـيده و اين تجربه تلخ به صورت 
مستمر تكرار خواهد شد. از آنجا كه ديدگاه مقام معظم رهبری 
برای همگان حجت است، رهبر انقالب اين خصوص فرموده اند 
»مـردم خيلـی از ايـن ارقام بزرگ و ماننـد اينها را هضم نمی 
كنند، اما حقوق ۶0 ميليون و ۵0ميليون و 40 ميليون تومان را 
خوب هضم می كنند؛ يعنی كسی كه در ماه يك ميليون يا يك 
ميليون و دويسـت يا يك ميليون و پانصد درآمد دارد، خوب 
می فهمد ۵0 ميليون يعنی چه؛ در كشور كم نيستند كسانی 
كه حقوقشان اين است؛ اعتماد مردم را با اين كارها نبايد ضايع 
كرد« بيانات رهبر انقالب نشاندهنده ديدگاه ايشان در مبارزه 
موثر و برچيدن بسـاط اين عده از افرادی اسـت كه با دسـت 
اندازی به بيت المال، اصلی ترين سرمايه كشور يعنی اعتماد 

عمومی را زايل می كنند. 

نیاز به ابزارهای نظام مند � 
اگر بپذیریم که نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت کشور است و 
باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی شود، برخی سواستفاده 
ها از ش��رایط موجود نش��ان می دهد که ضرورت دارد تا دولت، 
مجل��س و ق��وه قضایی��ه با عزمی جدی، س��ازوکارهای الزم را 
برای پیش��گیری از پرداخت های خارج از عرف و ناعادالنه به 
کار بندند. در این خصوص باید یادآور شد که اگرچه افشاگری 
های غیر نظام مند در خصوص حقوق های نجومی به جلوگیری 
از فراموش��ی آن کمک می کند، اما ش��اید به ریش��ه کنی اصل 
موضوع نیانجامد و برای پاسخ به مطالبه عمومی و اجرای عدالت، 
بای��د ب��ه دنب��ال راه حل های نظام مند از جمله خزانه داری واحد 
بود. بنا بر ضرورت این مس��ئله و با توجه به اخبار منتش��ر ش��ده 
در خص��وص نجوم��ی بگیران، روزنامه تجارت در این ش��ماره 
ب��ه تحلی��ل اقدامات صورت گرفته در پیش��گیری از این پدیده 

مذموم می پردازد.

 � نجومی بگیری با اقتصاد دولتی 
اگرچ��ه نجومی بگی��ری در تمام بخش های اقتصاد وجود دارد اما 
مدیران نجومی بگیر در بخش دولتی به مراتب آزاردهنده تر است؛ 
در بخش خصوصی، اگر مدیری نجومی بگیر باشد، طبعاً دریافتی او 
بخشی از ارزش افزوده کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه است 
که البته قطعاً این دریافت های کالِن مدیران خصوصی با اهداف 
کالن اقتصاد و قانون اساس��ی تعارض دارد. اما در بخش دولتی 
موضوع از اساس متفاوت است؛ در این بخش، نجومی بگیری به 
معنای برداشت بی رویه از خزانه بیت المال و از اموال ملت است 
و در شرایطی که با کمبود و کسری شدید بودجه مواجهیم و در 
معرض تحریم ها قرار داریم، برداشت بی رویه از خزانه بیت المال، 

گناهی به مراتب بزرگ تر از همیشه است.

رونمایی دیگری در وزارت کار � 
جدیدترین موردی که باعث یادآوری بحران نجومی بیگری شد، 
اظهارات معاون اقتصادی وزیر کار درخصوص برکناری سه مدیر 
از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار به علت فیش های حقوقی 
نجومی از محل کارت هدیه و سکه بود. احمد خانی نوذری در مورد 
انتشار فیش های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر 
اظهار کرد: فیش هایی که در فضای مجازی منتشر شده حقوق 
نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی هایی است که نهادهای 

نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی ها ورود کرده 
و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا 
نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می کرده اند.وی 
افزود: مجموع پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از 
مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان 
می ده��د. یعن��ی در ماه های قبلی کمت��ر از این رقم می گرفتند و 
به طور میانگین به مراتب پایین تر از این رقم ها بوده اس��ت. در 
عین حال پرداخت های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت 

گرفته است.

همه گیری حقوق های نامتعارف � 
معاون وزیر کار گفت: در بسیاری از شرکت های تابعه صندوق های 
بازنشس��تگی و یا بانک های عمومی مش��کل حقوق نامتعارف را 
در س��طوح غیرمدیریتی داریم به ویژه در س��طوحی که غیر از 
هی��أت مدی��ره قرار دارند.مع��اون اقتصادی وزی��ر کار گفت: به 
واس��طه یکس��ری خال های قانونی با مواردی مواجه هستیم که 
پرداختی های غیرمتعارف در برخی س��طوح صورت می گرفته و 
عماًل میانگین پرداخت ها ممکن است به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون 
تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت ها خالف قانون است 
که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت ها هم خالء قانونی 

داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.

 � مبارزه با نجومی بگیری یا اخراج
واقعیت این اس��ت که نجومی بگیران کار خالف قانون انجام 
نم��ی دهن��د و ه��ر آنچه دریافت می کنند، مطابق قوانین کالن 
یا آیین نامه های داخلی درون س��ازمانی اس��ت. بنابر این اگر 
نجومی بگیری اخراج شود، بدلیل اجرای قانون اخراج شده که 
همین رویکرد کاری خالف قانون اس��ت. چاره این اس��ت که 
باید قوانین محکم و تاثیرگذاری وضع ش��ود تا راههای میانبر 
دور زدن قانون را ببندد. از سوی دیگر مبارزه با نجومی بگیری 
تنها به اخراج آنی چند نفر محدود است و هیچ حساب و کتابی 
برای این برداش��ت های بی رویه از برداش��ت کنندگان صورت 
نمی گی��رد! ای��ن اخراج نیز بعد از انتش��ار فیش های نجومی در 
فضای مجازی صورت گرفت و س��وال این اس��ت که اگر این 
فیش ها دس��ت به دس��ت نمی چرخید و رس��وایی به پا نمی کرد، 

آیا اساسًا هیچ اخراجی اتفاق می افتاد؟!

تفحص از نجومی بگیری � 
از انجا که برای مقابله با نجومی بگیری مجلس شورای اسالمی 
از قبل وارد عمل شده و تحقیق و تفحص از نجومی بگیران در 
دس��تور قرار گرفته بود، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق 
های نجومی تاکید کرد: این هیات ابتدا به آسیب شناسی و اصالح 
قوانین و سپس به معرفی مصادیق تخلف به مردم خواهد پرداخت. 
مالک شریعتی در توییتر نوشت:هدف هیات تحقیق و تفحص از 
 حقوق های نجومی مچ گیری نیست.ابتدا به ریشه ها برای آسیب 
شناس��ی و اصالح قوانین می پردازیم و البته در ادامه مصادیق 
تخلف را هم به مردم معرفی خواهیم کرد.هر فرد یا شرکت بهره 
مند از بودجه عمومی و سهام متعلق به اموال عمومی در معرض 

بررسی مجلس خواهد بود.

فراز وفرودهای برخورد � 
اگرچه بار دیگر بحث نجومی بگیری داغ شده ما مشخص نیست 
در آینده ای نزدیک پس از خوابیدن موج اخبار و کهنه شدن خبر 
اخراج سه مدیر نجومی بگیِر وزات کار، آیا بازهم اهتمامی برای 
برخ��ورد جدی وجود خواهد داش��ت؛ آی��ا واقعاً »هیات تحقیق و 
تفحص از حقوق های نجومی و دیوان محاس��بات« به موضوع 
ورود خواهند کرد و آیا اینبار واقعاً سامانه ی ثبت حقوق کارکنان 
و مدیران دولتی به جایی می رسد؟!سالهاس��ت که بحث الزام به 
استفاده از این سامانه مطرح است اما در عمل هیچ زمان مدیران 
خود را موظف به ثبت دریافتی های خود در این س��امانه یا هیچ 
جای دیگر ندیده اند؛ وقتی شفافیت و پاسخگویی در کار نیست، 

آیا اخراج سه نفر می تواند »مشکل« را اساسی حل کند؟!

تجارت از اقدامات گسترده برای مهار پرداخت های غیر متعارف گزارش می دهد 

نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت 

اخبار كوتاه

معماريان بر بودجه انبساطی تاكيد كرد

تنظیم بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد کاهش کسری 
کارشناس بودجه با یادآوری کسری بودجه های شدید در بودجه 
س��ال های گذش��ته گفت: بودجه ۱۴۰۱ نباید انبس��اطی باشد. در 
خصوص میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد اما آنچه واضح 
است، اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه 
باش��د. چرا که هنوز درآمدهای کش��ور افزایش جدی پیدا نکرده و 
تالش های دولت نیز برای سال آینده به ثمر خواهد نشست. لذا 

بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.
محمدحسین معماریان در گفتگو با مهر گفت: زمانی که به دنبال 
ریشه های تورم ساختاری می گردیم، دو علت اصلی پیدا می شود 

که اولی ناترازی نظام بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت 
است. 

وی ادامه داد: زمانی که مقدار مش��خصی بودجه تبیین می کنیم، 
متوجه می شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن 
است. وقتی دولت یکسری منابع را بیش از اندازه واقعی گزارش 

کرده و بر اس��اس آن هزینه های خودش را پوش��ش می دهد و 
زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل 
برخورد کرده و برای حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران 

می کند.
کارشناس بودجه با اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان 

کرد: برای محاسبه بهره وری دستگاه ها و سهم آنها از بودجه باید 
س��ال ۱۴۰۰ و قبل از آن را تفکیک کرد. چرا که در س��ال ۱۴۰۰، 
حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به حقوق و دس��تمزد و بازپرداخت 
بدهی ها بوده و فضای تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته 
است. اما در خصوص ساختار کلی بودجه، باید یک دوگانه میان 
بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد. یعنی باید برای بودجه ای 
که در اختیار سازمان ها قرار می گیرد، یک خروجی مشخص تعریف 
ش��ود. به این معنا که بودجه به س��متی برود که در راس��تای برنامه 

باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد. 

معیشت، کسب و کار، درآمد خانوار و تورم مشکالت اصلی مردمعملی شدن وعده ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه
 وزیر ارتباطات با اعالم عملی شدن وعده ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه تأکید کرد که 
در آستانه صدمین روز استقرار دولت نام نخستین استارت آپ ایرانی بر تابلوی فرابورس 
نقش خواهد بست.به گزارش ایسناعیسی زارع پور گفت: پس از سال ها، دولت سیزدهم 
به وعده ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین 
شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.بر اساس این گزارش 
در هفته های آتی با نقش بستن نام شرکت تپسی در تابلوی فرابورس، عماًل سد ورود 
اس��تارت آپ ها به بازار س��رمایه شکس��ته خواهد شد و انتظار می رود موج تازه ای از ورود 

شرکت های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ تر شدن سایز بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد. اعالم این خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده 
و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال را بیش ازپیش روشن می کند. با پیگیری های وزرای 
ارتباطات و فناوری اطالعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام 

استارت آپ تپسی مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.

معاون رئیس جمهور با انتقاد از میراث به جا مانده فروش اوراق دولتی در دولت 
گذش��ته، اظهار کرد: س��ال ۹۶ فضا برای بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور بیش از 
امروز فراهم بود اما با این وجود فعالیت برای افزایش درآمد و مدیریت بر هزینه 
ها ادامه خواهد داشت، اگر به جای کدخدا به خدا اتکا شود بسیاری از مشکالت 
حل می شود. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست 
با اعضای شورای فرماندهی بسیج این سازمان گفت: سرنوشت اقتصادی کشور 
به اراده بیگانگان گره زده نمی شود، مذاکره مسیر خود را طی می کند اما ایران 

کش��ور فقیری نیس��ت که معطل کش��ورهای دیگر باش��د.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مشکل امروز مردم 
معیشت، وضعیت کسب و کار، درآمد خانوار و تورم است و هدف گیری همین شاخص ها و حل مشکالت از وظایف 
سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود و در سه ماهی که دولت سیزدهم مستقر شده است ثبات اقتصادی در 
س��ازمان برنامه و بودجه هدفگیری ش��ده تا اعتماد به اقتصاد برگردد.این مقام مس��ئول در این جلس��ه از لزوم بهره 

گیری از ظرفیت بسیج و همچنین استفاده از روحیه مطالبه گری این نهاد نیز تاکید کرد.

مع��اون وزی��ر اقتصاد س��بحانیان با تاکید بر اینکه آنچه 
وزارت اقتصاد از نقشه راه مهار تورم و رونق تولید ارائه 
کرده صرفا نقش��ه راه اس��ت گفت: ارائه برنامه عملیاتی 
آن برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در 
چارچوب این نقشه به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود 
تا برنامه های عملیاتی خود در این راستا را اعالم کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا هادی س��بحانیان گف��ت: یکی از 
آسیب های نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب 
برای حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می گیرد و این 
امر ممکن است تا برای کوتاه مدت مسئله را اصالح کند 
اما باید بتوانیم برای حل این مسائل بسته ای از اقدامات 
تدوین و مس��ائل به صورت ریش��ه ای حل شود. نیازمند 
اص��الح رابط��ه بین حاکمیت و مل��ت از نظر اقتصادی 
هستیم زیرا ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی 
دارند که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط 

مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن 
اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است 
که در این زمینه سیاست وزارت اقتصاد، پیش بینی پذیر 
کردن اقتصاد، تس��هیل مجوزها، شکس��ت انحصارها و 
تضمی��ن حضور قراردادها اس��ت تا ح��ق مردم را به جا 

بیاورد. 
وی با بیان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی هستیم، 
گفت: باید ضمن ارائه برنامه های کوتاه مدت مس��ائل 
را ب��ه صورت ریش��ه ای ح��ل کنیم  که وزارت اقتصاد به 
عنوان متولی سیاست گذاری های اقتصادی اقدام تدوین 
نقشه راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی 
در این زمینه برای اجرا در دستگاه های مربوطه توسط 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابالغ می شود. دو مسئله 
اولوی��ت دار در اقتص��اد  ایران تورم باال و رکود اقتصادی 
است که باید همزمان به این دو موضوع توجه شود. در 
ای��ن زمین��ه باور غلطی وجود دارد که مهار تورم موجب 
رکود می ش��ود بلکه برعکس زمانی به رش��د اقتصادی 
باال و کاهش نااطمینانی اقتصادی دست پیدا می کنیم 

که  تورم مهار شود.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از روش های وزارت 
اقتصاد برای تامین کس��ری بودجه فروش اموال مازاد 
دولت اس��ت که متاس��فانه دستگاه ها مقاومت زیادی در 

این زمینه دارند. 

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کم هزینه ترین روش 
تامین منابع بودجه در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد 
که ۵ مانع مولدس��ازی اموال دولت و 3 راهکار رفع آنها 
شناسایی شده است. به گزارش فارس،  احسان خاندوزی 
با تاکید بر اینکه باید آژیر بیدارباش برای استفاده از همه 
ظرفیت های راکد اموال و دارایی های دولتی و شفافیت 
آنها به صدا در بیاید گفت: مولدسازی اموال و دارایی های 
دولتی، کم هزینه ترین روش تامین بودجه دولت است و 
هم زمان موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی ها در 

کشور نیز خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نشست ستاداقتصادی 
دولت به یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی 
اختصاص پیدا کرد و آن مس��ئله مولدسازی دارایی های 
دولتی است. خاندوزی افزود: اکنون کشور نیازمند آن است 
که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت های راکد 
اموال و دارایی های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه 
و اقتصادی اموال و دارایی های دولتی  و خاتمه دادن به 
سالها سومدیریت عنوان کرد:  افزایش بازدهی دارایی های 
دولت با اقس��ام و انواع صورت هایی که دارد را در دس��تور 
کار قرار داده ایم.خاندوزی با اش��اره به س��الگرد فرمایش 
رهبر انقالب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا در س��ال ۱3۹۹ افزود: مس��ئله مولدسازی دارایی ها و 

فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس جمهور تاکید کردند که 
همه دستگاه های اجرایی الزم است که در زمینه فروش 
و مولدس��ازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی 
ب��ا وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی همکاری حداکثری 

داشته باشند.
خاندوزی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی های 
م��ازاد دولتی موانع شناس��ایی دقیق تم��ام اموال مازاد و 
راکد دولت در استان ها و عدم شفافیت در این خصوص، 
دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی ها، شیوه 
ها و چارچوب قیمت گذاری و ارزش گذاری دارایی های 
دولت برای عدم سوءاس��تفاده از بیت المال، ش��یوه های 
مدرن و کارآمد فروش و مولدس��ازی دارایی های دولت 
و موان��ع نظارت��ی و قضائ��ی که پیش روی مولدس��ازی 

دارایی های دولت است، عنوان کرد.

خاندوزی از شناسايی۵ مانع مولدسازی اموال دولت خبردادسبحانيان بر حل مسائل به صورت ريشه ای تاكيد كرد

آژير بيدار باش برای استفاده از ظرفيت های راكد حل مشكالت نيازمند فرمانده واحد اقتصادی


