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بانک و بیمه

با گسترش بانکداری الکترونیک تحقق یافت؛

 کاهش 2.4 درصدی میل 
نقدینه خواهی در جامعه

کارآفرینی
بنیانگذار و موسس مجله موفقیت:

 موفقیت یک جاده است
 نه یک مقصد

 عوامل تاثیرگذار بر قیمت های نفت 

4 در سال آینده 

فعالیت زیرپوستی صرافی های غیرمجاز 

3 در بازار ارز 

 فقر گلزنی

8  مشکل اصلی لیگ است 

همکاری و سرمایه گذاری شرکت های 

6 چینی در بخش مترو  

 مراقب 
"مرگ خاموش" باشید!

 سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com

هر س��اله در نیمه دوم س��ال با شروع فصل 
سرما و راه اندازی و شروع به کار وسایل گاز سوز 
در منازل، شاهد گزارش حوادث ناگواری هستیم 
که متاسفانه تعداد قابل مالحظه ای از این حوادث 
ناگوار منجر به مرگ هموطنانمان می ش��ود. گاز 
طبیعی و وسایل گاز سوز ،امکاناتی از این قبیل ، 
باعث راحتی و آسایش است و اگر در استفاده از 
آن ه��ا نکات ایمنی را جدی نگیریم، باعث ایجاد 

خسارت های جبران ناپذیری می گردد.
مس��مومیت با گاز مونوکس��ید کربن در ده 
س��ال گذش��ته جان بیش از هفت ه��زار نفر را 
 در کش��ور گرفته اس��ت که مهم ترین عامل آن 
ب��ی توجه��ی به هش��دارها و در بعض��ی موارد 
عدم اطالعات کافی ش��هروندان است. بر اساس 
آمار پزش��کی قانونی، ش��هر تهران؛ بیش��ترین 
تعداد فوتی ناش��ی از گاز گرفتگی را داش��ته و 
همواره در طول این س��ال ها رتبه نخست را به 
خود اختصاص داده اس��ت. بر اساس آمارهای 
جهانی، میزان تلفات ناش��ی از گاز گرفتگی در 
 کش��ورهای اروپای��ی به عدد 10 هم در س��ال 
نمی رسد و این میزان از تلفات در ایران نسبت 
به یک کشور مش��ابه جمعیتی در اروپا، صد به 
یک است. با نگاهی به این آمار، باید گفت ایران 
جز کشورهایی اس��ت که باالترین درصد فوتی 

ناشی از گاز گرفتگی را دارد. 
به زبانی س��اده، گاز گرفتگی به مس��مویت 
 )CO( ناش��ی از استنشاق گاز منواکس��ید کربن
اطالق می ش��ود. ای��ن گاز دارای هیچ گونه بو ، 
رنگ یا عالمت مشخصه خاصی نیست. به همین 
دلیل به م��رگ با این ن��وع گاز، مرگ خاموش 

اطالق می شود.
این گازکه نتیجه احتراق ناقص سوخت های 
فس��یلی ایجاد خواهد شد.هنگامی که مونوکسید 
کربن استنشاق می شود با عبور از شش ها وارد 
هموگلوبین س��لول های قرمز خون شده، پیوند 
بسیار محکمی با اتم های آهن خون ایجاد نموده 
و مانع از اکسیژن رس��انی به هموگلوبین شده و 
عالئم��ی همچون س��ر درد، ضعف جس��مانی ، 
کبودی دس��ت ها و دور ل��ب ها و در نهایت فرد 

دچار تنگی نفس شده و فوت می شود.
اگر ریز آمار و حوادث ناشی از گاز گرفتگی 
را مورد بررسی قرار دهیم، نقش دودکش در بیش 
از هفتاد درصد ح��وادث بوجود آمده، پررنگ و 
اصلی بوده اس��ت. در این بین از نقش مهندسین 
ناظ��ر در قب��ال گازگرفتگ��ی در س��اختمان ها 
نبای��د غافل بود.از آن جایی ک��ه دود کش های 
غیراس��تاندارد عامل بس��یاری از ح��وادث گاز 
گرفتگی اس��ت ، در بسیاری از حوادث ، ناظران 
و مجریان عمران و معماری نیز مقصر ش��ناخته 
می ش��وند. البته همیش��ه بحث ح��وادث جانی 
مطرح نیس��ت و خیلی از مواقع خس��ارت های 
مالی به علت اجرای سرخود و خارج از ضوابط 
تاسیسات متوجه ناظران و مجریان ساختمان ها 
است. نقش ناظر عمران، ناظر گاز و سازنده های 
ساختمان در تک تک مراحل ساخت ساختمان 
بسیار مهم و پرمسئولیت است که در حادثه های 
رخ داده شده، نمی توان براحتی از آن ها گذشت 
کرد. بطور مثال ساختمان اجرا گردیده و کارهای 
آن به اتمام رسیده است، اما هنوز دریچه ی تامین 

هوا برای واحدها تعبیه نشده است. 
ادامه در صفحه 2

 پژوهش، رمز پیشرفت 
و تحقق اقتصاد مقاومتی 
 مهدی خلیلی 
Khalili.mehdi@ymail.com

پژوهشگری و پرسش��گری مهم ترین بستر 
برای توسعه و پیشرفت جوامع است.در حال حاضر 
بس��یاری از  کشورهای پیشرفته، 5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را به امر تحقیقات و پژوهش های 
مختلف اختصاص می دهند و این کش��ورها براین 
باورند که پژوهش نه تنها امری تشریفاتی ویا هزینه 
است، بلکه نوعی سرمایه گذاری پرسود برای رفاه 
بلندمدت محسوب می شود. به ازای هر واحد پولی 
سرمایه گذاری در پژوهش، معادل30 واحد سود به 
دست می آید که این می تواند به اقتصاد کشورها و 
تولید ناخالص داخلی شان کمک قابل توجهی کند. 

واقعیت این اس��ت که از بس��تر پژوهش می 
ت��وان مش��کالتی که در ح��وزه ه��ای اقتصادی، 
اجتماعی، سیاس��ی  و فرهنگی در جامعه به وجود 
آمده اس��ت رفع شود. اما به  رغم تالش های انجام 
شده شاخص س��هم اعتبارات پژوهش��ی از تولید 
ناخالص داخلی همچنان حدود نیم درصد اس��ت 
و هنوز فاصله  بس��یاری تا محقق ش��دن ش��رایط 
مطلوب وجود دارد.از س��وی دیگر گره های کور 
و پیچیده ای در س��اختار و کارکرد نظام اقتصادی 
وجود دارد،در این راس��تا و برای برون رفت از این 
معضالت و تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش پژوهش و 
تحقیق انکار ناپذیر است.پژوهش و تحقیق ازاتالف 
وقت و بودجه جلوگیری می کند.ریس��ک تصمیم 
گی��ری و اجرا را به حداقل می رس��اند.پژوهش به 
مدیران و سیاست مداران کمک می کند که به جای 
راه ح��ل های موق��ت و مقطعی به مقابله اصولی و 
ریشه ای مشکل بپردازند. مدیران و سیاست مدارانی 
که فهم و معرفت شایسته ای از پژوهش دارند، درک  
مناس��ب از مشکالت داشته و برنامه ریزی و آینده 
نگری را س��رلوحه ی کار خویش قرار می دهند و 
در انتصابات کارشناسان و معاونان خویش از رابطه 
محوری و رانت جویی پرهیز می نمایند و قطعا از 
شایسته ترین ها برای همکاری و بهره وری نیروی 
انسانی اس��تفاده می نمایند.متاسفانه مدیران دولتی 
درک شایس��ته ای از پژوهش نداش��ته و در نهایت 
انجام کار پژوهشی در کتابخانه ها به بایگانی سپرده 
می ش��ود. اگر به پژوهش عالق��ه مند و معتقدیم، 

بایستی به نتایج آن نیز آن باور داشته باشیم. 
ف��رض کنید، صدا و س��یما در نظر س��نجی 
 خ��ود از برنامه های تلویزیونی به این معرفت نایل 
می شود که برنامه های رسانه ی ملی، جذابیتی برای 
مردم نداش��ته و فقط بودجه و پول هنگفتی صرف 
برنامه های تلویزیونی می ش��ود. لذا مدیران رسانه 
ملی باید این نتایج پژوهش��ی را باور داش��ته و در 
حل مساله و مشکل خود از روش پژوهش استفاده 
نمایند،متاسفانه امری که در میان مدیران و مسووالن 
ایرانی جدی گرفته نمی شود. پژوهش یک فرآیندی 
اس��ت که از آغاز انجام تا نتیجه، به مس��یر درست 
وابسته است و سیاست زدگی، حاشیه زگی و رانت 
جوی��ی پژوهش علمی را  از مس��یر خود منحرف 
نموده و این گونه پژوهش ها نه تنها نتیجه ای نداشته 
بلکه جز اتالف وقت و بودجه چیزی عاید سازمان 
نمی کند.هفته پژوهش فرصتی است تا پژوهش را 
درست و درشت ببینیم و اهمیت پژوهش را که هنوز 
نفهمیده ایم، درک نماییم و بدانیم که پژوهش��گری 
مطالبه ملی است و با پژوهش و تحقیق می توانیم 
به توسعه دست یابیم و در جامعه پژوهش محور و 

پژوهش مدار،شایسته ساالری حاکم می شود.
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مقام مسئول در وزارت صنعت:

 صادرات غیرنفتی 
از مرز ۲۸ میلیارد دالر 
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سازمان حمایت هشدار داد

پیش فروش و افزایش 
 قیمت خودرو 

بدون مجوز ممنوع!

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

 خروج ساالنه 
 ۹میلیارد دالر 

ارز مسافرتی از کشور
شرح در همین صفحه

معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی 
تشریح کرد

 جذب ۸ میلیارد دالر 
 سرمایه خارجی 

در سال ۹۶
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صفحه 9 فرشاد مومنی-اقتصاد دان: 

بودجه ۹۷ 
تورم زاست

 برمبنای گزارش مجمع جهانی اقتصاد؛

بهبود ۱8 پله ای در فرار مغزها
صفحه 5

بانک  پاسارگاد 
از نفرات برتر 

کنکور سراسری سال ۱396 
تقدیر کرد

رجوع به صفحه آخر

فرشاد مومنی می گوید دولت در بودجه سال 
13۹۷ سیاست گذاری هایی به نفع غیر مولدها دارد 
که این تورم زاست و معیشت مردم را تهدید می کند.

به گزارش تفاهم، فرشاد مومنی در نشست هفتگی 
دی��ن و اقتص��اد که به موضوع نس��بت نظام تامین 
اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، 
اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از مالحظات 
سطح توسعه و دل بستن به رویه های کوته نگرانه و 
سلطه غیر متعارف روزمرگی، کشور را دستخوش 

آسیب های بسیاری می کند.
او ادام��ه داد: در ش��رایط کنونی باید توجه 
نظام تصمیم گیری را به ای��ن نکته جلب کنیم که 
اگ��ر نتواند طبق موازین علمی یک صورت بندی 
دقیق از مسائل کش��ور کند، امکان برون رفت از 
هیچ ی��ک از چالش ه��ا محقق نمی ش��ود و مرتبا 
 بای��د ش��اهد گس��ترش چالش ها باش��یم.عضو 
هیئ��ت علم��ی گ��روه اقتص��اد دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی ادام��ه داد: از س��ال 13۶۸ تا امروز 
به ص��ورت بی وفق��ه ش��اهد مس��ئولیت گریزی 

نظ��ام واری از مس��ئولیت های نهاده��ای قدرت 
بودی��م. ای��ن امر ب��ه وی��ژه در مس��ئله تغذیه و 
آموزش های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری 
قابل توجه اس��ت. شما نسبت هزینه ای که دولت 
برای آموزش و بهداش��ت می کند را بررسی کنید 
تقریبا نصف میانگین جهانی است.وی ادامه داد: 
وقتی  توجه کافی نمی ش��ود به امور اجتماعی که 
متکفل مس��ائلی اس��ت که به توانمندسازی مردم 
و ش��کل گیری چس��ب اجتماعی منجر می شود، 
طبیعتا سرمایه های انسانی و فیزیکی هم کارکرد 

خود را از دست می دهند.
مومنی در ادامه س��خنانش اظهار کرد: از این 
رو می بینید که ب��ا وجود اینکه مردم در واکنش به 
س��هل انگاری دولت خود بخ��ش اعظم هزینه های 
تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش 
اقتداری در فرآیند انباش��ت س��رمایه انس��انی رخ 
نداده ولی این انباش��ت سرمایه انسانی قادر نیست 
که منش��ا خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتی 
وجود دارد که به موج��ب آن فعالیت های تولیدی 

مقهور فعالیت های غیر مولد ش��ده است. ادامه این 
وضعیت هزینه های جبران ناپذیری دارد.

این اقتصاددان بیان کرد: وقتی به آثار بسیاری 
از متفکران اقتص��اد اجتماعی از جمله اینگلهارت 
رج��وع می کنیم می بینیم این اعتقاد وجود دارد که 
تفکی��ک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک 
دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی 
امنیت اجتماعی را به دلیل س��هل انگاری ها متزلزل 
می کنیم ب��ا بحران اندیش��ه ای و فرهنگی روبه رو 
می ش��ویم و هنجارها و ارزش ه��ا تحت تاثیر این 
خطای راهب��ردی قرار می گیرند و ب��ه این ترتیب 
اوض��اع و احوال آس��یب های اجتماعی به مراتب 

شکننده تر از اوضاع اقتصادی می شود.
مومنی گفت: نقطه ی عزیمت درست دولت را 
باید از تقویت چس��پ اجتماعی شروع کرد و یکی 
از مهم ترین این بخش ها هم نظام تامین اجتماعی 
است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه 
این بخش اکنون دچار بحران اس��ت ولی آشفتگی 
فکری حاکم بر سیس��تم تصمیم گی��ری نیز تاکنون 

موفق به چاره اندیش��ی مناس��ب برای آن ها نشده 
اس��ت و بعضا دیده ش��ده که بر آت��ش بحران نفت 
ریخته می ش��ود.وی بیان کرد: یک نمونه دم دستی 
آن را در جهت گیری های الیحه بودجه سال 13۹۷ 
می بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را 
نقد می کرد ک��ه در دوره  وفور درآم��د نفتی، تورم 
هزینه های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته 
اس��ت و نس��بت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد 
ولی این دولت هم بازنگری اساس��ی در هزینه های 
غیر ض��روری مبتنی ب��ر رانت انجام ن��داده و در 
عوض کاالهایی را که اختیار دارد گران می کند.این 
اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار 
داد ک��ه در کن��ار همه آفت هایی که سیاس��ت های 
تورم زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص 
است که سیاست گذاری بودجه ای فریب غیرمولدها 
را خورده است و سیاست های تورم زا چه از طریق 
قیم��ت ارز و بنزین و غی��ره که به قصد رفع بحران 
از غیر مولدهاس��ت به بهای تشدید بحران معیشت 

مردم تمام می شود.

رییس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رییس جمهور 
از افزایش نرخ ارز بسیار مکدر است،گفت:مسافران ایرانی ساالنه 
۹میلیارد دالر ارز از کشور خارج می کنند که فشار زیادی به بازار 
ارز وارد می کند.  به گزارش  تفاهم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان 
 و جوانان حزب اعتدال و توس��عه گغت: این روزها درباره بودجه 
حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز 
بودجه کامال شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی 
در کش��ور وجود دارد که نمی ت��وان آن را با دارو درمان کرد بلکه 
باید دس��ت به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد 
که می توانیم دس��ت بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را 
نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد 
بسپاریم.نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم 
و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم 
انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به 
عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه 

می کنم بگویید که برگردم.
وی یک��ی از ویژگ��ی های بودجه س��ال آین��ده را توجه به 
اشتغال دانس��ت و اظهار داش��ت: در بودجه سال آینده پیش بینی 
۹۸0 هزار فرصت جدید ش��غلی را کرده ای��م زیرا در هر خانه ای 
که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.وی  با بیان 
اینکه یک هزار و 1۹۴ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد 
ش��د که ما فقط می توانیم 3۶۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت 
برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی 
ای��ن هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟نوبخت گفت: در جدول 
بودجه س��ال های گذشته 5۹ ردیف و موسسه وجود داشت که از 
دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی 
شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 1۹۴ هزار 
میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم 
ک��رد که در عین حال 500 هزار میلی��ارد تومان نیز طرح و پروژه 
نیمه تمام در کشور داریم. وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا 

بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اوال ساختمان های دولتی است 
که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش س��هام 
شرکت های دولت که آن نیز حدود 10۶ هزار میلیارد تومان خواهد 
بود و برای تامین بقیه آن مجبور ش��دیم اوراق قرضه بفروش��یم که 
آن نیز حدود ۴۷ میلیارد تومان است.سخنگوی دولت افزود: هزار 
میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت 
کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم ۲0 هزار میلیارد تومان از 
صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، 
گفت: برخی می گویند برجام هیچ دس��تاوردی نداشته ولی من به 
عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته 
این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون 
و ۴10 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری 
دول��ت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البت��ه ترامپ از اقدام و 
مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر 
برجام به ثمر نمی رس��ید مشکالت زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خالصه برای طرح های 
عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 
1۷ هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای 
متوق��ف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت ش��غلی ایجاد 
کنیم.نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصالح قیمتی روی 
حام��ل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 1۷ هزار و 
500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان ۸3 هزار واحد صنفی 

نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.
وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصالح 
حامل ه��ای انرژی و منابع حاصل از آن نص��ف آن به مردم برای 
پرداخت نقدی یاران��ه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای 
تولیدی و ۲0 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط 
آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و ۲0 درصد نیز به جیب 
دولت نرفت بلکه 1۲ هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به 

عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.
ادامه در صفحه 4

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

خروج ساالنه ۹ میلیارد دالر ارز مسافرتی از کشور
افزایش۲٠ درصدی قیمت برق کم تاثیر است

یارانه١۲٠هزار میلیاردی انرژی
دبیرکل فدراسیون انرژی گفت: طی ۷ سال گذشته، توسعه چندانی در 
بخش برق کش��ور رخ نداده و با توجه به بدهی3۲هزار میلیاردی وزارت 
نیرو، افزایش قیمت آب و برق ضروری به نظر می رس��د.  سیدحمیدرضا 
صالح��ی، در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با بیان اینک��ه افزایش ۲0 درصدی 
قیمت برق، تاثیر چندانی بر سبد هزینه خانوار اقشار مختلف ندارد، گفت: 
خانواره��ا ای��ن میزان افزایش قیمت را از طریق صرفه جویی یا اس��تفاده 
از ل��وازم خانگی کم مصرف پوش��ش می دهند؛ بنابرای��ن با اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها، تمایل مردم به خرید لوازم برقی کم مصرف و استاندارد 
افزایش یافت.وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی 
ب��ر افزایش ۲۸درصدی قیمت برق در روزه��ای پایانی دولت دهم، ادامه 
داد: دولت یازدهم این مصوبه را اجرا نکرد؛ این در حالی است که در حال 
حاض��ر، بیش از 1۲0 هزار میلیارد توم��ان یارانه بابت حامل های انرژی 
پرداخت می شود.دبیرکل فدراسیون انرژی تصریح کرد: اینکه گفته می شود 
افزایش قیمت حامل های انرژی موجب آس��یب به مردم می شود، حرف 
غیرکارشناس��انه ای اس��ت؛ چراکه دولت می تواند از محل افزایش قیمت 
حامل های انرژی، به سرمایه گذاری های زیرساختی پرداخته و اشتغالزایی 
کند. صالحی، نرخ کنونی گازوئیل را پایین دانست و اظهار داشت: دولت با 
ارائه یارانه به مرزنش��ینان، سوخت گازوییل را به منظور فروش در اختیار 
آنها قرار می دهد؛ در صورتی که  می تواند با افزایش قیمت این فرآورده، 
به اشتغالزایی در مناطق مرزنشین بپردازد؛ این درحالی است که گفته شده 
سوخت به ارزش ۷میلیارد دالر از مرزها قاچاق می شود که این امر، نشان 

از ورود همین میزان کاالی قاچاق به کشور است.


