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ساخت واکسن ایرانی و خرید آن از خارج در دستور کار است

خبرهای مهم روحانی درباره اقتصاد
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

قطع وابستگی به خارج
در تولید واگن باری

وزیر راه و شهرسازی گفت :هیچ وابستگی برای تولید
واگن باری به خارج وجود ندارد و ایران به قطب تولید
واگن باری تبدیل شده است.
محمد اسالمی در مراسم رونمایی از چرخ و ترمز
واگن باری تولید داخل که به صورت ویدئو کنفرانس در
ساختمان راه آهن جمهوری اسالمی ایران برگزار شد،
افزود :تفکر خودباوری و رویکرد توجه به استعدادهای
داخلی به یک جریان زنده و مؤمنانه در کشور تبدیل شده
است .وی با اشاره به امضای قرارداد خرید دو محصول
مهم تولید داخل در بخش ریلی ،خاطرنشانکرد :بهزودی
میتوانیم سهمی از بازارهای جهانی در محصوالت صنایع ریلی کسب کنیم .وزیر راه و
شهرسازی تاکید کرد :موفقیت اقتصادی ما باید از جغرافیای ایران بزرگتر باشد و این جز
با تجلی خودباوری حاصل نمیشود .اسالمی با اشاره به تمرکز چند شرکت دانشبنیان برای
تولید چرخ و ترمز واگن باری ،افزود :چند شرکت دیگر هم در حال تحقیق و بررسی تولید
چرخ و ترمز واگن مسافری هستند که با تکمیل تولید آنها میتوانیم در حوزه تولیدات
صنایع ریلی به خودکفایی برسیم.پیش از این چرخ منوبلوک  ۱۰۰درصد وارداتی بود اما
پس از تولید توسط شرکت داخلی و انجام تستهای دقیق از سوی شرکت راهآهن ،این
چرخ تولید شد و به تازگی آخرین تراش چرخ هم تست شده است.هزینه تولید این چرخ
ریالی است و از خروج ارز جلوگیری میکند و آنطور که مقامات راه آهن میگویند در
تولید انبوه این چرخ نیز قیمت آن در برابر نمونه مشابه خارجی ،رقابتی خواهد شد.

تراژدی تلخ مرگ پرندگان مهاجر در مازندران تکرار شد؛

مرگ فجیع قوها در فریدونکنار

لپ تاپ  ۲۰۰میلیونی در بازار؛

برابری قیمت
لپ تاپ با خودرو
خبر
نجات  ۱۸۷نفر از سیالب توسط
نیروهای اورژانس

سخنگوی سازمان اورژانس کشور
از آماده باش و امدادرسانی بیش از ۲۲۰
دستگاه آمبوالنس در مناطق درگیر
سیالب خبر داد.
مجتبی خالدی در خصوص آخرین
اقدامات سازمان اورژانس کشور در مناطق
درگیر سیالب کشور اظهار کرد :در روز
های گذشته با توجه به بارش های اتفاق
افتاده درگیر سیل شدیم.
وی ادامه داد :بیش از ۲۲۰
دستگاه آمبوالنس در مناطقی که
درگیر سیالب هستند در آماده باش
به سر می برند .با توجه به گزارش
سازمان هواشناسی آماده باش در
کلیه پایگاه های اورژانس با توجه به
بارش ها در بوشهر ،هرمزگان ،کرمان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،گیالن
و یزد داده شده است.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور
اظهار کرد :اقداماتی که الزم بود به جهت
انجام اقدامات فوریت های پزشکی برای
همه هموطنان در این مناطق ،حتی
مراکز درمانی و بهداشتی در آماده باش
قرار دارند.
وی ادامه داد :تا به این لحظه ۱۸۷
نفر از افرادی که دچار بیماری بودند یا
خانم های باردار بودند و در محاصره
سیالب بودند توسط اورژانس نجات داده
شدند .سه نفر مصدوم شدند و  ۹نفر بر
اثر سیالب جان خود را از دست دادند .از
تعداد کل جانباختگان شش نفر در استان
هرمزگان ،دو نفر در بوشهر و یک نفر در
استان گیالن حضور داشتند.
به گفته وی تا این لحظه در مرکز
هدایت و عملیات وزارت بهداشت پایش و
رصد تمام این مناطق در دستور کار قرار
دارد و امبوالنس های اورژانس در حالت
آماده باش هستند.
پیام تسلیت

در این دنیا بجز مهر بجز عشق
نمانده و نماند

گوهرعزیزم!
درگذشت آقای علیرضا جباری،
مرد مهربان و عاشق خانواده ،غم بزرگ
و فراموش نشدنی است .از ویژگیهای
بزرگ ایشان ،فراموش نکردن دوستان
و آشنایان در روزهای سخت بود.
حضور ایشان بر سر بستر بیماری
همسرم در بیمارستان ،اوج مهربانی
و دوستی وی نسبت به من و یولداش
بود .لحظات حضور ایشان در کنار ما،
فراموش نشدنی است.
روحش شاد ،یادش گرامی
فهیمه بخشی پور

2

3

رهاورد بودجه۱۴۰۰؛
وابستگی  ۴۱درصدی به پول موهوم نفت و بحران بدهی

در حالی که باید بودجه کشور سال به سال
کاهش وابستگی به نفت داشته باشد اما بیش از
 ۴۱درصد بودجه امسال به نفت وابسته است و رشد
بیسابقه بدهی نیز کشور را در معرض بحران بدهی
قرار میدهد.
دولت بودجه  ۱۴۰۰را  ۱۲آذر ماه تقدیم مجلس
کرد .مصارف بودجه سال آتی  ۸۴۱هزار میلیارد
تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری
بیش از  ۵۷درصد افزایش یافته است.
بودجه تراز مصارف و درآمدهای هر کشور در
آن سال است .در کشور ما مصارف بودجه ،مبالغی
قطعی است اما منابع آن معموالً با کسری همراه است.
این کسری در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته و
الیحه پیشنهادی دولت برای  ۱۴۰۰به اوج رسیده
است به نحوی که در الیحه پیشنهادی ،تنها ۲۴۸
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل درآمدهای
گمرکی و مالیاتی تأمین شده و حدود  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان از منابع ،از مسیرهای دفعی ،غیر پایدار
و یا با استقراض تأمین خواهد شد.
استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل
توجهی از منابع بودجه  ۱۴۰۰را به خود اختصاص
داده است .نکته قابل مهم دیگر اینکه دولت در
اقدامی عجیب ،میزان فروش اوراق را به طور واضح
تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده
است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از
مجلس میخواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که
میخواهد تغییر دهد.
در درآمدهای دولت رقم  ۱۲۵هزار میلیارد تومان
بابت انتشار اوراق پیش بینی شده است که  ۵۵هزار
میلیارد تومان آن بابت انتشار اوراق مالی و اسالمی و
 ۷۰هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیش
بینی شده است البته همین رقم نیز قطعی نیست
چراکه الیحه تصریح نکرده است که این رقم صرفاً
برای پیش فروش نفت است یا اوراق مالی اسالمی چرا
که در متن بودجه به دولت این اختیار داده شده است
که یکی از این دو نوع اوراق را منتشر کند تا اینجا
رقم اوراق حدودا ً به میزانی است که امسال منتشر
شده است اما ماجرای اوراق به اینجا ختم نمیشود
دولت در دو جای دیگر الیحه بودجه  ۱۴۰۰ارقامی
پیش بینی کرده که به این رقم خواهد افزود.
در جز  ۲بند ب تبصره  ۴الیحه آمده است ،در
صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (که حدودا ً ۲۰۰
هزار میلیارد تومان است) دولت میتواند اوراق مالی
یا اوراق پیش فروش نفت منتشر کند .همچنین در
بند  ۵تبصره  ۱۴الیحه بودجه آمده است ،به سازمان
هدفمندسازی یارانهها اجازه داده میشود در صورت
عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این
تبصره ،معادل کسری منابع ،اوراق مالی اسالمی با
تضامین خود منتشر کند با توجه به اینکه مجموع
منابع سازمان هدفمندی یارانهها  ۲۶۷هزار میلیارد
تومان است رقم انتشار اوراق حداقل  ۱۲۵و حداکثر
 ۵۳۷هزار میلیارد تومان است! یعنی دولت از مجلس
این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع

بودجه  ۴۱۲هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!

میزان انتشار اوراق در بودجه  ۱۴۰۰مشخص
نیست

سید محمدهادی سبحانیان ،عضو هیأت علمی
دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان
اینکه در بودجه  ۱۴۰۰با پدیدههای جدیدی مواجه
هستیم گفت :یکی از پدیدههایی که در بودجه ۱۴۰۰
با آن سر و کار داریم این است که بسیاری از مسائل
تدقیق نشده و به اختیار دولت گذاشته شده است.
وی ادامه داد :دولت برای انتشار برخی اوراق در
الیحه بودجه تنها به دنبال دریافت مجوزهای آنها
است و میزان آنها را دقیق نکرده است .به عنوان نمونه
در بحث اوراق مشخص نیست دولت به چه میزان
میخواهد اوراق به فروش برساند بلکه صرفاً یک
حداقلها و یک حداکثرهایی را در نظر گرفته است
که برنامهریزی و تصمیم مجلس و دولت را با چالش
مواجه میکند .در واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی
عددی  ۱۲۵هزار میلیارد تومانی آمده که از این مبلغ،
 ۷۰هزار میلیارد تومان آن طبق مندرجات الیحه ،یا
پیش فروش نفت است و یا انتشار اوراق بدهی.
خطر بحران بدهی برای کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تجربه
سایر کشورها در جبران تأمین کسری از طریق اوراق
بدهی توضیح داد :درست است که یکی از روشهای
تأمین مالی دولت انتشار اوراق است اما نه به این معنا
که کسری بودجه ساختاری دولت را مدام با اوراق
جبران کنیم؛ کشورها اساساً زمانی از اوراق استفاده
میکنند که در مقطعی از زمان با کسری مواجه
میشوند و آنرا با اوراق پوشش میدهند ولی ما بدون
تقویت منابع و بدون ایجاد درآمدهای پایدار و بدون
مدیریت هزینههای کشور صرفاً فاصلهی بین درآمد و
هزینه که مدام در حال افزایش است را از طریق اوراق
جبران میکنیم که این رویکرد ،کشور را در معرض
بحران بدهی قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد:
حدود  ۱۵درصد از منابع بودجه عمومی دولت بابت
بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی هزینه میشود
در حالی که در سنوات گذشته این عدد به مراتب

پایینتر بود .وی درباره کاهش خرید اوراق از طریق
بانکها در ماههای اخیر و خطر خرید اوراق از طریق
بانک مرکزی ،گفت :خرید اوراق از طریق بانکها به
ظرفیت سازی دولت برای ایجاد تقاضا بستگی دارد .با
توجه به افزایش عرضه این اوراق و عدم اهتمام دولت
در سال جاری برای ایجاد ظرفیتی برای خریداری
این اوراق توسط نهادها به ویژه بانکها و صندوقهای
با درآمد ثابت اینکه این میزان اوراق در نرخهای
معقولی به فروش برسد با توجه به تجربه یکی دو ماه
اخیر با چالش جدی مواجه میشود و دولت یا مجبور
است نرخ را باال ببرد یا بانک مرکزی را مکلف به خرید
اوراق کند که منجر به افزایش پایه پولی میشود.
سبحانیان ادامه داد :خرید اوراق تابع سود آن است
اما افزایش سود اوراق هزینه دولت را باال میبرد و
اساساً دولت نباید انیگزهای برای باال بردن سود داشته
باشد ،اگر سود باال نرود نیز اوراق به فروش نمیرسد
بنابراین دولت باید روشهای دیگری برای تأمین مالی
خود استفاده کند .این روشها وجود دارد اما چیزی
که وجود ندارد عزم و همت مسئوالن است.
استقالل تصمیمگیری سیاسی کشور را مخدوش
خواهد شد

بودجه  ۱۴۰۰عالوه بر اینکه حجم زیادی را
برای انتشار اوراق در نظر گرفته است وابستگی
شدیدی نیز به فروش نفت دارد .این وابستگی،
استقالل تصمیمگیری سیاسی کشور را مخدوش
میکند .در الیحه بودجه سال آتی ،فروش روزانه
 ۲.۳میلیون بشکه نفت پیش بینی شده که با
احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به
حدود  ۲۰۰هزار میلیارد میرسد؛ این رقم به همراه
 ۷۰هزار میلیارد تومانی که بابت پیش فروش نفت
دیده شده و  ۷۵.۵هزار میلیارد برداشت از سهم
صندوق توسعه ملی ،رقمی در حدود  ۳۴۵میلیارد
تومان میشود که با یک تقسیم ساده میتوان
متوجه شد که بیش از  ۴۱درصد از کل منابع
عمومی بودجه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به
نفت دارد .این در حالی است که رهبر انقالب بارها
و بارها طی سالیان مختلف بر لزوم قطع بند ناف
بودجه از نفت تاکید کرد هاند.اما در کمال تعجب

شاهد هستیم که این وابستگی نه تنها کم نشده
بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده است.
به اعتقاد کارشناسان این میزان وابستگی بودجه به
نفت ،سیگنال ضعف را در عرصه بینالمللی مخابره
میکند .حجت اهلل عبدالملکی عضو هیئت علمی
دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر
میگوید :فروش  ۲.۳میلیون بشکه نفت در بودجه
به طرفهای غربی این پالس را میدهد که ما ناچار
به مذاکره با شما هستیم .سبحانیان هم با تاکید
بر اینکه در الیحه بودجه  ۱۴۰۰با احتساب حدود
 ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش
نفت و خالص صادرات گاز ،حدود  ۷۰هزار میلیارد
تومان پیش فروش نفت و حدود  ۷۵هزار میلیارد
تومان نیز اضافه برداشت از سهم صندوق توسعه
ملی ۳۴۵ ،هزار میلیارد تومان از کل منابع ۸۴۱
هزار میلیارد تومانی بودجه وابسته به نفت است،
گفت :این بدان معناست که وابستگی بودجه به
نفت در سال آینده  ۴۱درصد است .این کارشناس
اقتصادی با اشاره به منابع و مصارف دیگر بودجه
که در جداول بودجه نمیآید ولی وابسته به نفت
است ،گفت ۲.۸ :میلیارد دالر نیز برداشت از
صندوق توسعه دیده شده که ماهیت نفتی دارد
و حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان نیز مصارف نسبتاً
قطعی را داریم که منابع آن نفتی است .بنابراین
کلیت بودجه بیش از  ۴۱درصد وابستگی به نفت
دارد و این نشان میدهد بر خالف سیاستهای
اقتصاد مقاومتی عمل شده و برخالف آن چیزی
که در بیان مسئولین در توجه به اصالح ساختار
بودجه و مقاوم سازی کشور در مقابل تحریمها سر
داده میشود ،بودجه راه دیگری را رفته و نسبت
به بودجه  ۹۹عقبگرد جد یای را شاهد هستیم.
چرا مجلس باید کلیات بودجه را رد کند؟

عبدالملکی معتقد است که مجلس باید کلیات
بودجه را رد کند و در توضیح علت هم میگوید:
بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰
رد است؛ برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس
باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را
تصویب کرد ،شورای نگهبان میتواند به دلیل مغایرت
با سیاستهای اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند.
نکتهای که سبحانیان نیز بر این تاکید دارد؛ او
میگوید :به دلیل اینکه ردی از اصالحات ساختاری
در بودجه وجود ندارد بهترین تصمیم این است
که مجلس با کلیات مخالفت کند؛ از آنجا که برای
بسیاری از اصالحات ساختاری بودجه ،مطالعاتش در
گذشته انجام شده و نیاز به زمان قابل توجهی نیست
و زیرساخت آنها آماده است ،دولت مکلف شود در
اسرع وقت الیحه را با اصالحات حداقلی به مجلس
تحویل دهد
وی ادامه داد :اگر مجلس کلیات را رد کند در
صورتی که دولت عزمجدی داشته باشد میتواند
این کار را انجام دهد اما در غیر این صورت مجلس
میتواند بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم برای
ابتدای سال آینده تصویب کند تا دولت زمان کافی
برای اصالح بودجه در اختیار داشته باشد.

خبر
معاون وزیر صمت:

سال آینده یک میلیون و  ۳۵۰هزار
دستگاه خودرو تولید می کنیم

معاون وزیر صمت گفت :مجموعه
خودروسازان کشور سال آینده بیش از
یک میلیون و  ۳۵۰هزار خودرو تولید
خواهند کرد.محسن صالحی نیا در جلسهی
کمیسیون حمایت تولید ملی با فعاالن
صنعت خودرو اظهار داشت :هدفگذاری
شده از ابتدای دی تا تیر ماه سال آینده
به مدت  ۶ماه جهش تولید  ۵۰درصدی،
در تولید خودرو داشته باشیم .معاون
وزیر صمت ادامه داد :در واقع بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده ،مجموعه
خودروسازان کشور سال آینده بیش از یک
میلیون و  ۳۵۰هزار خودرو تولید خواهند
کرد .سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت
سایپا نیز در این جلسه گفت :خودروهای
داخلی به طور متوسط حدود  ۲هزار دالر
ارزبری دارند که  ۶۰۰دالر آن مواد اولیه
است .وی افزود :برای داخلی سازی قطعات
خودرو تاکنون  ۸۲طرح ساخت داخل را
با وزارت دفاع و شرکتهای دانش بنیان و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
آغاز کردهایم.همچنین منوچهر منطقی دبیر
ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و
حمل و نقل پیشرفته در این جلسه با اشاره
به ضرورت کاهش ارزبری تولیدات داخلی
گفت :هم اکنون قیمت خودروهای تولید
داخل بیش از  ۶هزار دالر است که میتوان
میزان ارزبری را کاهش داد.وی گفت اگر
مجموعههای قطعه سازی که فناوری
پایین دارند با یکدیگر تجمیع شوند با
سرمایهگذاری مناسب میتوانند قیمت تمام
شده کمتری داشته باشند .منطقی افزود :در
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سعی میکنیم با تعریف طرحهای مختلف
و باز مهندسی برخی خودروها ،ضمن حفظ
کیفیت آنها از محصوالت داخلی مانند
فوالد ،تولید داخل استفاده کنیم.وی اضافه
کرد :همچنین در خصوص قطعات پیشرفته
نیز به سمت استفاده از فناوریهای داخل
و تولید داخلی حرکت خواهیم کرد.احمد
نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان
نیز در این جلسه با انتقاد از قیمتگذاری
دستوری خودرو گفت :این قیمتگذاری
باعث شد ایران خودرو در شش ماهه امسال
 ۹هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان زیان داشته
باشد .همچنین محمد رضا نجفی منش
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی از
قیمتگذاری دستوری انتقاد کرد و گفت:
سال گذشته صد هزار میلیارد تومان با به
روز نشدن قیمتها رانت تقسیم کردیم و
افرادی بودند که خودرو را  ۱۰۰میلیون
تومان میخریدند و  ۳۰۰میلیون تومان
میفروختند در حالی که اگر قیمت ۴۰
درصد باالتر بود خودروسازان میتوانستند
مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند.

