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مسئولیتگریزی نظاموار نهادهای قدرت ،غفلت
از مالحظات توس��عهای کشور و تکرار رویههای
غیرمتع��ارف در اقتصاد ،کش��ور را دس��تخوش
آس��یبهای جبرانناپذیری کرده که براساس
قواعد اقتصادی ام��کان برونرفت از هیچ یک از
چالشها محقق نمیشود ،مگر با یک تغییر عمده
که اقتصاددان��ان و صاحبنظران از آن به عنوان
جراحی بزرگ اقتصادی یاد میکنند.
بروز بحرانهای اخیر نشان میدهد که آشفتگی
فکری حاکم بر سیس��تم تصمیمگیری موفق به
چارهاندیش��ی مناس��ب برای چالشهایی نظیر
بیکاری ،تورم و فقر گسترده ،نشده و آنچه که در
عمل مشاهده ش��ده تنها اضافه کردن گرهای بر
این کالف کور است.
ب��ه زعم صاحبنظ��ران ،اقتصاد ای��ران در حال
گذار از دوران تعدیل س��اختاری اس��ت که این
س��ازوکارهای اندیش��های موجب شده کسری
بودجه و فاصله میان درآمد و مصارف بیش��تر از
قبل آشکار ش��ود ،تا جایی که آنچه که اکنون به
عنوان یک مانع بزرگ از آن یاد میشود این است
که این اصالحات با منافع مستقر گروههای پرنفوذ
مغایرت دارد.
سیگنالهای اولیه نشان میدهد که دولتمردان
این آش��فتگی و بحران اجتماعی را با تش��کیل
جلسات فش��رده جدی گرفتهاند ،اما اینکه چه
تصمیمی از پشت درهای بسته به بیرون درز کند
و ب��ه عنوان یک راهکار مطرح ش��ود در پردهای
از ابهام است.
باید دید در این بده و بس��تان رکود و تورم که با
فش��ار مضاعف بیکاری و فقر همراه ش��ده است
دولتمردان کدام س��مت را حفظ میکنند؟ آیا
سیاست بر اقتصاد پیشی میگیرد و برنامههای
اقتصادی در فش��ارهای پوپولیس��تی به حاشیه
میرود یا اینکه تی��م اقتصادی دولت قاطعانه بر
اجرای الیحه بودجه  97اهتمام میورزد؟
بحران معیشت ،اقتصاد را به سمت
گرایشهای پوپولیستی میکشاند

امیرحس��ین خالقی ،اقتصاددان ،در گفتوگو با
«جامعه فردا» درخصوص شرایط بهوجود آمده
و نارضایتیهای شکلگرفته در جامعه که به نظر
میرسد بیشتر ریشه اقتصادی دارد ،معتقد است:
کلیت هزینههای جاری در الیجه بودجه بیشتر
از تورم رش��د کرده و تجربه س��الهای گذشته
در بحث بودجه نش��ان داده اس��ت که بسیاری
از بخشهای بودجه محقق نمیش��ود و کسری
آن میرود به سمت هزینههای جاری که اتفاق
بعدی آن این اس��ت که دول��ت در عمل از اینکه
هست فربهتر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه نشانههای موجود در
اقتصاد حاکی از بزرگتر شدن نسبی دولت است
که عالمت خوبی نیست یادآورشد :برای بیرون
آمدن از رکود و جبران هزینههای عمرانی ،دولت
چارهای ندارد ،جز اینکه هزینههای خود را بیشتر
کند و این در عمل وضعیت اقتصاد را از بد به بدتر
هدایت میکند.
او با تأکی��د براینکه بودجه انقباضی بخش��ی از
مشکالت کشور اس��ت عنوان کرد :برای بیرون
رفتن از بحران واکنشهای اجتماعی نباید فقط
به سیاس��تهای مالی و بودجه اشاره کرد ،بلکه
عمده این اعتراضات در سیاستهای پولی دولت
نهفته است و منابعی که در بانکها بلوکه شده؛
در واقع باید مش��کل اصلی را در آنجا جستوجو
کنیم ،زیرا بازار پول ما اشکال دارد.
خالقی تصریح کرد :با تصمیمات اخیر دولت در
بحث قیمتگذاری و قانون مالیاتی که اعالم شده
است میش��ود حدس زد ما به یک شکلی داریم
هدایت میشویم به س��مت همان پوپولیسمی
که همیشه سعی داش��تیم از آن گریزان باشیم.
یعنی از آن شیوهای که دولت اجازه دهد اقتصاد
کار خودش را بکند داریم به شدت دور میشویم
و وارد فضایی میش��ویم که دولت مداخلهگری
سیاست در اقتصاد را پذیرا شده و وارد حوزههایی
شود که نباید اصال به آن ورود کند.
این اقتصاددان در ادامه افزود :دولت اکنون در این
مسیر افتاده که در ادامه آنقدر وزنش زیاد میشود
که برای ادامه سیاستهای خود توجیه نادرست
از شرایط اقتصادی را ضروری میداند که به نظر
میرسد برای آینده کش��ور اصال امیدوارکننده
نیست.
خالقی در مورد عقبنش��ینی احتمالی دولت از
بحث بودجه  97با توجه به اعتراضات اجتماعی
اعالم کرد :دولت عزمی برای این کار ندارد .آنچه
که تاکنون مش��اهده شده نش��ان میدهد برای
بهبود اوضاع در نیت سیاس��تگذاران نشانهای از
تغییر روش دیده نمیشود ،زیرا بودجه به اعتباری
منعکسکننده سمت و سوی فکری دولتمردان
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است و در جایی که بحث آزادسازی قیمت ارز و
حاملهای انرژی با جدیت در گفتار و رفتار آنان
دنبال میش��ود نمیتوان از عقبنشینی دولت
نسبت به برنامههای خود صحبتی به میان آورد.
او با اش��اره به اینکه حال اقتصاد ایران بسیار بد
اس��ت خاطرنش��ان کرد :برای برونرفت از این
بحرانهای اقتصادی یکی از راهکارها گسترش
ارتباط با کشورهای دیگر است که میتواند یک
نوع کانال صدور بحران اقتصادی باشد و به نوعی
کم کردن ش��دت بحرانها باشد ،اما در وضعیت
کنونی با محدودیتهای فراوانی که در این حوزه
با آن روبهرو هستیم هیچ گزینه امیدوارکنندهای
روی میز نیس��ت و ما محکوم هستیم که شاهد
بدتر شدن وضعیت اقتصادی باشیم.
خالقی تصریح کرد :با توجه به بحران پیشآمده
احتم��اال کار به یک جراحی اقتصادی کش��یده
میشود که همه درمورد اجرای آن متفقالقول
هستند ،اما در مورد زمان آن به نتیجه نرسیدهاند.
شاید منتظر هستند که بحرانهای اجتماعی به
صورت گستردهتری جلوهگر شود تا در این زمینه
توجه جدیتری از سوی دولت و حاکمیت اتخاذ
شود .زیرا در این برهه زمانی دیگر کسی احساس
استقالل اقتصاد نمیکند و در واقع باید گفت در
این بحرانهای سیاسی اقتصاد بیش از همه ضرر
خواهد کرد.
در بحران پیشآمده مهم نیست کدام نحله
سیاسی در رأس دولت است

ام��ا محمدقلی یوس��فی در گفتوگو با «جامعه
ف��ردا» در این زمین��ه معتقد اس��ت ربط دادن
بحرانهای اخیر اجتماعی به موضوع بودجه ،97
آدرس غلط دادن اس��ت .مشکالت انباشتهشده
اقتصادی راهی ج��ز این برای مردم نگذاش��ته
اس��ت که بعد از تحم��ل فش��ارهای تورمی ،در
اولین ش��رایط فراهم شده آن را بروز دهند و این
حق مردم اس��ت .در واقع باید گفت چرا باید در
کشور شرایطی حاکم شود که دولتمردان از عهده
بهبود آن بر نیایند؟ به نظر بنده مسئوالن هنوز
به این واقعیت و درک نرسیدهاند که نمیدانند!
و تأس��فبارتر آنکه فقط سعی دارند مشکالت را
به گردن دولتهای قبل از خود بیندازند و با این
توجیه خود را از بحرانها عبور دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تمام رهبران دنیا که
به مردم اتکا نمیکنند و یا نسبت به آنها بیتوجه
هس��تند همین ش��یوه را دنبال میکنند یادآور
شد :قذافی نیز زمانی که جنبشهای مردمی در
لیبی شکل گرفت در پاسخ به این اینکه مردم در
اعتراض به شما تظاهرات میکنند میگفت :نه،
اینها دوستان من هستند؛ ش��ما اطالع ندارید؛
اینها را تحریک کردهاند.
وی ادامه داد :در ایران هم همین شیوه حکمفرما
است ،یعنی سیاستهای غلط دولتمردان چنان
معضالتی را ایجاد کرده اس��ت که مردم به مثابه
بمبهای ساعتی در جامعه منتظر اولین فرصت
هس��تند تا نارضایت��ی خود را اع�لام کنند .این
همان وضعیتی اس��ت که ما سالهاست نسبت
به آن هشدار میدهیم و بارها یادآور شدهایم که
ایران آبستن حوادث سیاسی است و این وضعیت
نشأتگرفته از سیاستهای غلط دولتمردان در
طول سالهای گذشته است و ربطی به ماههای
اخیر و بحث بودجه ندارد.
این استاد دانشگاه با اش��اره به جانبداری غلط
برخی از اساتید و روش��نفکران از سیاستهای
غلط دولتمردان خاطرنشان کرد :در این شرایط
باید با صراحت جانب مردم حفظ شود ،زیرا برای

مردم در این بحبوحه وخیم اقتصادی مهم نیست
کدام نحله فکری و سیاسی در رأس دولت است،
آنها فقط میخواهن��د از نظر اقتصادی کمی در
آرامش باش��ند .اما دولتمردان در مقابل در فکر
این هس��تند که ب��ار این مش��کالت را به دوش
دیگری اندازند.
زمان مقصریابی نیست ،به رفع ضعفهای
قلی یوس��فی ب��ا بی��ان اینکه وضعی��ت موجود
بودجه بکوشیم
اقتصادی پتانس��یل ای��ن را دارد ک��ه تبدیل به
بحرانهای اجتماعی ش��ود عن��وان کرد :در  30فرش��اد مؤمنی ،اقتص��اددان ،نیز در نشس��ت
سال گذشته سیاس��تهای غلطی اجرایی شده مؤسس��ه مطالعاتی دین و اقتصاد در این زمینه
اس��ت که باید نتایج آن را در این زمان به خوبی عنوان کرد :ب��ه اعتبار مجموعه فراز و فرودهایی
در اقتصاد دنبال کرد .وقتی دولت با کاهش نرخ که اقتصاد سیاسی ایران طی یک دوره 30ساله
سود بانکها هزینههای خود را به مردم تحمیل در سایه برنامه تعدیل ساختاری تجربه کرده و به
میکند بروز این ش��رایط نامت��وازن در اقتصاد اعتبار ش��رایط فوقالعاده و بسیار پیچیدهای که
اقتصاد ایران با آن روبهرو است ،زمان آن رسیده
کشور دور از انتظار نیست.
او در ادامه افزود :تأکید بر رشد اقتصادی و کنترل که به یک بازنگری بنیادی در جهتگیریهای
ش��دید تورم که ب��ه زعم دولتم��ردان مدیریت سیاستگذاری اقتصادی را به عنوان یک ضرورت
و مهندس��ی اقتصاد بود تنها نش��اندهنده این قطعی مورد توجه قرار دهیم.
وضعیت بود که دولت از چنان قدرتی برخوردار او ادامه داد :واقعیت این اس��ت که از همان آغاز
اس��ت که میتواند به مب��ادی ذیربط خود در اجرای برنامه تعدیل س��اختاری ،کارشناس��ان
هر زمانی که اراده کند دس��تور رشد قیمتها و به بیانه��ای مختلف و اس��تداللهای متفاوت
دائم��ا روی ای��ن مس��ئله
سرکوب اقتصادی را بدهد ،روش و امیرحسین خالقی،
تأکی��د میکردن��د ک��ه
برداشتی که دیگر در اقتصادهای
جهانی جایی ندارد .اما دولتمردان اقتصاددان :با توجه
اس��اس تعادله��ای مورد
ما آنقدر ناشیانه از این مواضع غلط به بحران پیش آمده
نظر طراحان برنامه تعدیل
س��اختاری ،تعادله��ای
خود دفاع میکنند که گویا مردم احتماال کار به یک
لحظ��های اس��ت ،ای��ن در
هیچ اطالع��ی از وضعیت اقتصاد جراحی اقتصادی
حالی است که بخش اعظم
جهانی ندارند.
کشیده میشود که
ع��دم تعادلهای��ی که یک
اینکه
به
اش��اره
با
اقتصاددان
این
همه درمورد اجرای آن
ساخت توسعهنیافته رانتی
سیاس��تهای غلط اقتصادی در
س��الهای اخیر موجب شده که متفقالقول هستند
از آن رن��ج میب��رد ،ع��دم
آن
تولی��دات داخلی و کش��اورزی اما در مورد زمان
تعادلهای ساختاری و دور
از بی��ن رفت��ه و فق��ر و بیکاری به نتیجه نرسیدهاند.
مدت اس��ت و عدم تناسب
می��ان اولویتگذاریه��ا و
گس��تردهتر ش��ود ،اف��زود :تنها شاید منتظر هستند که
جهتگیریه��ای ک��ه آن
کاری که در سالهای اخیر برای بحرانهای اجتماعی
برنام��ه دارد (ب��ا ش��رایط
بیماری اقتصاد تجویز شد کنترل گستردهترشود تا در
خاص ای��ران) از جنبههای
تورم بود .یعنی ت��ورم به گونهای
تب اقتصاد ما محس��وب شد که این زمینه توجه جدیتر گوناگون��ی م��ورد توجه و
بدون بررسی ریشههای آن تنها اتخاذ شود
تأکید ق��رار گرفته بود .اما با
کمال تأسف ش��رایط ویژه
به شیوه اعمال زور کنترل شد .اما
باید توجه داشت که ما رکود تورمی داریم نه تورم ،اقتصاد سیاس��ی ایران به گونهای اس��ت که در
از سوی دیگر با تزریق واردات برای پایین آوردن مقیاس بینالمللی ما را به عنوان قهرمان از دست
قیمتها ،این اقتصاد بیمار را به مرگ کش��اندند دادن فرصتها به حساب میآورند.
مؤمنی اضافه کرد :اگر دقت کرده باشید ما چند
زیرا فقر و بیکاری را حاکم کردند.
او ادام��ه داد :بودج��ه ریاضتی را ه��م که دولت س��ال اس��ت به جای اینکه که بحثهای نظری
تنظیم کرده اس��ت کامال در س��طح بینالملل و روش ش��ناختی را مطرح کنیم ،مس��ئوالن و
کامال تجربه شده است که نتیجه آن قطعا به ضرر دس��تاندرکاران امور اقتصاد و اداره کش��ور را
اقتصاد کش��ور اس��ت .آنچه که اکنون به عنوان فرامیخوانیم که اس��ناد رسمی که خود منتشر
کنترلکننده بودجههای فرهنگی مطرح ش��ده کردند را یک ب��ار دیگر بخوانن��د و از آن عبرت
است بس��یار خوب اس��ت ،اما باید توجه داشت بگیرن��د و کاری نکنند که کش��ور همچنان در
که مشکل مردم ش��فاف کردن یا کم کردن این این باتالق توسعهنیافتگی ،بهمریختگی و عمق
نوع بودجهها نیست .البته در صورت لزوم باید از بخشنده بحرانها ،دست و پا بزنند.
ارائه این هزینههای بیهوده جلوگیری کرد و این عضو هیأت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی
نقدینگی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت گفت :به عقیده من بهطور مشخص از نقطهعطف
کرد ،اما باید تصمیمگیران به اصل ریشههای این انتشار س��ند الیحه بودجه س��ال  1391یعنی
ورشکس��تگی رویههای معطوف به دس��تکاری
بحران توجه کنند و آدرس غلط ندهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :این چه سیاستی قیمتهای کلیدی و بیثباتسازی فضای کالن
است که دولت در پیش گرفته و در زمانی که فقر اقتصاد و ناامن کردن حقوق مالکیت و دامن زدن
و بیکاری بیداد میکند به فکر افزایش مالیاتها به توزیع ران��ت به نام خصوصیس��ازی و دامن
افتاده اس��ت ،آن هم در زمانی که در آمریکا هم زدن به آزادس��ازی واردات و تقدیم فرصتهای
دریافت مالیات کمتر ش��ده و در بسیاری موارد شغلی کشور به بیگانگان تحت عنوان آزادسازی
حذف شده است .در این وضعیت دولت به میدان اقتصادی ،زمان به اندازه کافی گذشته و شواهد
آمده و میگوید قصد ح��ذف یارانهها و افزایش هم به اندازه کافی فراهم هست که نشان دهد این
ع��وارض را دارد ،در حال��ی که با توج��ه به تورم مسیر به یک بنبس��ت در آستانه فاجعه منتهی
حقوق کارکنان دولت و کارگران بسیار اسفناک شده است.

در  ۶ماه نخست امسال صورت گرفت

رشد واردات  ۱۳درصد ،رشد صادرات منفی یک درصد

ایسنا :براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی
 6ماه��ه  ۵.۶درص��د محاس��به ش��ده اس��ت .در جزئیات
ای��ن رش��د ،ص��ادرات کااله��ا و خدم��ات ح��دود منفی
ی��ک درص��د و رش��د واردات کاال ه��م  ۱۳.۱درص��د
بوده است.
براس��اس اطالعاتی که مرکز آمار ارائه کرده اس��ت ،رش��د
اقتصادی در  6ماهه نخس��ت سال جاری برابر با  ۵.۶درصد

بوده است .در این گروه رش��د فصل بهار  ۶.۲درصد و رشد
فصل تابستان  ۵.۲درصد بوده است.
همچنین اطالعات مرکز آمار ایران نش��ان میدهد رش��د
هزینه مصرف نهایی خصوصی  6ماهه نخست سال ۱۳۹۶
بر مبنای سال پایه  ۱۳۹۰معادل  ۷.۳درصد ،بوده است که
رش��د این گروه در فصل بهار  ۶.۹درصد و در فصل تابستان
 ۷.۶درصد برآورد شده است.

اس��ت .تنها با دیدن چنین ش��رایطی باید گفت
دولتم��ردان ما باید افتخار کنند که کش��ور را با
اجرای سیاستهای غلط فقیرتر کردهاند و مردم
باید تاوان این ندانمکاری آنها را با ریاضت و تحمل
مشکالت پس بدهند.

رشد گروه هزینه مصرف نهایی دولت هم معادل  ۷.۲درصد
برآورد ش��ده است که این رشد برای بهار  ۷.۲درصد و برای
تابستان نیز  ۷.۲درصد محاسبه شده است.
رش��د  6ماهه تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص نیز معادل
 ۳.۱درصد اس��ت که رشد این گروه در بهار  ۴.۹درصد و در
تابستان  ۱.۴درصد بوده است.
رشد تشکیل سرمایه در ماشینآالت نیز برای  6ماه نخست
سال  ۱۳۹۶برابر با چهار درصد بوده است که این رشد برای
س��ه ماهه  ۵.۶درصد و برای تابس��تان  ۰.۸درصد محاسبه
شده است.
رش��د تش��کیل س��رمایه در س��اختمان نیز ب��رای  6ماه

او ادامه داد :من سند الیحه بودجه سال  1391را
از این منظر یک نقطهعطف میدانم که هرکسی
باید متوجه میش��د ،دیگر نمیتوانست از کانال
نفی ،انکار ،فرافکنی و تکذیب مسئله را حلوفصل
کند این اس��ت که در دوره س��الهای  1384تا
 1390با اینکه کشور در قلعه تاریخی دستیابی
به دالرهای نفتی در دوره زمانی کوتاه بود ،سند
الیحه بودجه سال  1391نشان میداد که برای
ایجاد کردن یک تراز صوری در بودجه ،مجموعه
منابع در نظر گرفته ش��ده در آن س��ند از محل
وامگیری خارجی و داخلی ،انتشار اوراق مشارکت
بود .آنهایی که میخواهن��د محافظهکارانهتر با
ساختار قدرت صحبت کنند ،میگویند باید یک
تغییر پارادایم اتفاق افتد .اما آنهایی که میدانند
بخ��ش بزرگی از این مش��کالت اقتص��اد ایران
محصول نگاه به تئوری بنیادگرایی بازار به مثابه
یک ایدئولوژی بوده ،پیش��نهاد اصولی این است
که دولت به ایدئولوژی انقالب اسالمی برگردد و
از ایدئولوژی یک دالر و یک رأی فاصله بگیرد و
بعد آثار این تغییر ایدئولوژی ،در همه عرصههای
حیات جمعی دیده شود .اگر چنین اتفاقی نیفتد،
کش��ور ما با بحرانهای خیلی ش��دیدتر در آینده
روبهرو خواهد شد.
او افزود :اگر از س��ال  1368تا امروز را نگاه کنید
به وضوح مش��اهد میکنید ،ک��ه آنها میگفتند
آزادسازی و خصوصیسازی را در دستور کار قرار
دهیم تا بهینگی ،کارآیی و بهرهوری افزایش پیدا
کند و دولت به جای یک دولت تصدیگر به یک
دولت استراتژیست تبدیل شود .شما امروز را نگاه
کنید که میزان و اندازه تصدیگری دولت از نظر
وزن آن در بودجه کل بیش از  50درصد نسبت
به سهم تصدیگریهای دولت در شرایط جنگی
افزایش پیدا کرده .یعنی آنقدر از طریق ش��وک
درمانی و دس��تکاری قیمته��ا و ..فضای کالن
کشور را نامطمئن ،ناپایدار و بی ثبات کردند که
پدیده ریسکگریزی بخش خصوصی مولد دارد،
تبدیل به یک عادت میش��ود و این برای آینده
توسعه کشور بسیار خطرناک است.
او ادام��ه داد :اگر از این زاویه الیحه بودجه  97را
مشاهده کنید ،به مراتب از سال  96که خود آن
سال هم یک سال تأسفبار بود ،بدتر است .برای
پیشبرد برنامه شکستخورده تعدیل ساختاری
همه ارکان دولت دست در دست هم داده بودند
و بنابراین اگر بخواهیم اص�لاح بنیادی صورت
بدهی��م ،همه باید برای خودش��ان مس��ئولیت
تعریف کنند ،ای��ن کار به تنهای��ی از عهده قوه
مجریه برنخواهد آمد.
مؤمنی اف��زود :باید هم��ه ما از مس��ئوالن امور
راهبردی کش��ور پرس��ش کنیم که چ��را مردم
در دوران جن��گ خ��ود را ب��ا حکوم��ت یکدل
حساب میکردند ،چرا مردم کارهای داوطلبانه
انج��ام میدادند و چرا م��ردم آن همه همدلی و
همراهی میکردند .پاسخ این است که اگر شما
به امور حاکمیت��ی و امور اجتماع��ی در حیطه
مسئولیتهای دولت توجه بایسته کنید ،مردم
با شما همراهی میکنند و بنابراین کشور بسیار
ارزان و کارآمد اداره شود.
مؤمنی افزود :االن هم زمان مقصریابی نیس��ت،
زمان این اس��ت که م��ا تمام توانای��ی خود را به
خدمت رفع گرفتاریهای حاد و فوری اقتصادی
کش��ور اختصاص دهیم ،ذخیره دانایی کشور به
اندازه کافی اینکه چه کس��انی چ��ه وعدههایی
دادند و چه کارنامهای دارند در اختیار دارد .آنها
را میتوان در یک زمان دیگر مورد بررس��ی قرار
داد و از آن درس گرفت برای آینده.

 ۲.۳درصد برآورد ش��ده اس��ت ک��ه این میزان برای س��ه
ماه��ه  ۴.۲درص��د و برای تابس��تان  ۰.۸درصد محاس��به
شده است.
بر مبن��ای اطالع��ات مرکز آم��ار ایران ،خال��ص صادرات
کااله��ا و خدم��ات معادل منف��ی یک درصد بوده اس��ت.
ب��رای فص��ل بهار این رش��د مع��ادل منف��ی  ۱.۷درصد و
برای فصل تابس��تان این رش��د معادل منف��ی  ۰.۴درصد
بوده است.
رش��د واردات نیز برای  6ماه  ۱۳.۱درصد بوده است که در
این این گروه رش��د فصل بهار  ۲۰.۱درصد و رشد تابستان
معادل  ۴.۹درصد بوده است.

فرشاد مؤمنی:
االن زمان
مقصریابی
نیست ،زمان
این است که ما
تمام توانایی
خود را به
خدمت رفع
گرفتاریهای
حاد و فوری
اقتصادی کشور
اختصاص
دهیم ،اینکه
چه کسانی چه
وعدههایی
دادند و چه
کارنامهای دارند
را میتوان در
یک زمان دیگر
مورد بررسی
قرار داد و از آن
درس گرفت
برای آینده

براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه ،درآمد
کمتر از  700هزار تومان شرط پرداخت یارانه
نقدی نیس��ت .به گزارش مرکز اطالعرسانی،
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه
و بودجه کش��ور ادعای برخی در مورد تعیین
سقف درآمد هفتصدهزار تومان برای دریافت
یارانه نقدی را تکذیب کرد.
به گزارش این مرک��ز ،دولت در الیحه بودجه
س��ال  1397برنامه معطوف کردن یارانههای
نقدی ب��ه گروههای هدف را پیش��نهاد کرده
است .برای این منظور تا کنون گروههای زیر،
فارغ از میزان درآمدهایشان ،مشمول دریافت
یارانه نقدی شناخته شدهاند.
مدد جوی��ان کمیت��ه ام��ام(ره) ،مددجویان
سازمان بهزیس��تی ،زنان سرپرستان خانوار،
افراد س��اکن در دهستانهای با ضریب 6و 7و
8و  ،9بیماران خاص ،عش��ایر ،بازنشستگان،
ایثارگران ،س��ایر گروههای نیازمند (ش��امل
کارگ��ران س��اختمانی ،قالیباف��ان ،صیادان،
خادمان مساجد ،باربران و)...
طبق این پیشنهاد اوال شناس��ایی گروههای
مس��تحق دریافت یارانه نقدی تکمیل نشده
اس��ت و بانکهای اطالعاتی در اختیار دولت
موظف به تکمیل اطالعات و تدقیق آنها در سال
 1397خواهند بود .ثانیا سایر افراد که درنهایت
در زمره گروههای مشمول دریافت یارانه نقدی
قرار نمیگیرند ،حق اعتراض و اثبات نیازمند
بودن خود را خواهند داشت.
نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها
یارانه نقدی افرادی که مستحق دریافت یارانه
نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راستیآزمایی
نیز مشخص ش��ود که ش��رایط دریافت یارانه
نقدی را ندارند ،حذف خواهد شد.
همچنین منابع حاص��ل از حذف یارانه نقدی
این افراد صرف افزایش مستمری پرداختی و
برقرار شدن مستمری جدید برای نیازمندانی
خواهد ش��د که تاکن��ون هیچ مس��تمری از
نهادهای حمایتی کشور دریافت نمیکردند.
در شرایط کنونی میانگین پرداختی مستمری
ب��ه خانوارهای تحت پوش��ش کمیت��ه امداد
امام(ره) و س��ازمان بهزیس��تی کشور حدود
 350هزار تومان در ماه است .دولت میخواهد
در گام نخس��ت از محل منابع حاصل از حذف
یارانهبگیران متمکن خانوارهایی را که زیر این
خط مس��تمری درآمد دارند را تحت پوشش
قرار دهد و مابهالتفاوت کس��ری درآمد آنها را
تا سقف مستمری دریافتی خانوارهای تحت
پوشش نهادهای حمایتی جبران کند .دولت
براساس اطالعات بودجه خانوارهای شهری و
روستایی کشور مرکز آمار ایران ،برآورد کرده
است که  700هزار خانوار میتوانند متقاضی
دریافت این مابهالتفاوت باشند.

واگذاری  ۳۰۳۵میلیارد
ریال سهم دولتی در  ۹ماه

ایلنا :س��ازمان خصوصیس��ازی اعالم کرد:
سههزار و  ۳۵میلیارد ریال سهم و اموال دولتی
از ابتدای امس��ال تاکن��ون ،از طریق بورس و
مزایده واگذار ش��د .از ابتدای امسال تاکنون
 ۳۰۳۵میلی��ارد ریال س��هم و ام��وال دولتی
توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شده که
از این میان  ۱۰۲میلیارد ریال از طریق بورس
و دوهزار و  ۹۳۳میلیارد ریال از طریق مزایده
انجام شده اس��ت .همچنین از واگذاریهای
ص��ورت گرفته در این م��دت ،دو هزار و ۹۰۴
میلیارد ریال بهصورت بلوکی و  ۱۳۱میلیارد
ریال بهصورت ترجیحی صورت گرفته است.
افزون بر این ،از س��ه هزار و  ۳۵میلیارد ریال
واگذاری صورت گرفته از ابتدای امس��ال ،دو
هزار و  ۹۳۰میلیارد ریال متعلق به گروه یک
واگذاریها و  ۱۰۵میلیارد ریال متعلق به گروه
 ۲واگذاریها بوده است.
نگاه

تولید  ۹.۷درصد گران شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده
ماه منتهی به آذرماه  ۱۳۹۶نس��بت به دوازده
ماه منتهی به آذرماه  ۱۳۹۵بهمیزان  ۹.۷درصد
افزایش یافته اس��ت .بهگزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،ش��اخص بهای تولیدکننده در
ایران براس��اس س��ال پایه  ،۱۳۹۰=۱۰۰در
آذر  ۱۳۹۶به عدد  ۲۵۵.۹رس��ید که نس��بت
به ماه قبل  ۱.۵درصد افزایش داش��ته اس��ت.
این ش��اخص در آذر ماه  ۱۳۹۶نس��بت به ماه
مشابه س��ال قبل معادل ۱۰.۷درصد افزایش
نشان میدهد.

