عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه:

برخی جناحها فکر میکنند با تخریب دولت گرهی باز میشود

سهشنبه  12دی 1396
سال اول ،شماره 52
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احترام میگذارد و بیاعتنایی میکند .او افزود :حداقل مثل دولت قبل نگران دریافت احضاریه نیستم،
اما در مجموع به لحاظ عملی چه تفاوتی را شاهد بودیم؟ اینکه حرفهای خودمان را بزنیم و آنها هم حرف
خودش��ان را بزنند و به ما توجه نکنند و بعد موقع بحران انتقاد کنند که ما سکوت کردیم که نمیشود،
اینچه طرز حکومت داری است؟ عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان
اینکه احمدی نژاد از عدالت اجتماعی بد دفاع کرد و شما در این دولت با بی اعتنایی همان سرنوشت را
رقم میزنید و بی اعتنایی به عدالت اجتماعی روی دیگر بد دفاع کردن است...

 12عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه هیچ چیزی مهمتر از
ارتقای بنیه فکری دولت روحانی نیست تاکید کرد :برخی جناحها فکر میکنند با تخریب دولت
گرهی باز میشود اما راه این است که بنیه فکری هر دولتی که سرکار است باال برود تا کشور رو به بهبود
رود .فرشاد مؤمنی در نشست «بودجه  ،97تشدید یا کاهش فقر؟» که با حضور میدری ،معاون رفاهی
وزیر تعاون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه تفاوت عملی حسن
روحانی با احمدی نژاد در چیست؟ گفت :احمدی نژاد هتاکی و بیاعتنایی میکرد ،اما حسن روحانی
سرمقاله

عدم شفافیت دولت
خشم اجتماعی را به دنبال دارد
موید حسینیصدر
کارشناس انرژی

خبر

درمان دورهای بحران را شدیدتر میکند
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دالیل گسست و رسیدن به نقطه کنونی

اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران
یک��ی از هدفهای اصلی انقالب  1357در ایران عدالت اجتماعی بود ،اما امروز پس از گذش��ت حدود
چهار دهه از انقالب ،نهتنها گام موثری درجهت عدالت اجتماعی برداش��ته نشده بلکه بهطور مشخص
وضعیت توزیع درآمد به س��طوح نابرابر بس��یار خطرناک و نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده اس��ت ؛
ضریب جینی حدود  0.4است که تقریباً در سالهای گذشته در همین حد ثابت مانده و چشمانداز آن
وخیمتر بهنظر میرسد .پرویز صداقت ،پژوهشگر اقتصاد سیاسی ،در چهارمین همایش پژوهشهای
اجتماعی ـ فرهنگی در ایران توضیح داد که چه عواملی باعث عدمتحقق هدف اعالمشد ه جنبشهای
مردمی س��ال  57بوده است .او عوامل مؤثر بر این نابرابری درآمدی را ابتدا در سطوح نهادها و
ساختارها بررسی میکند و در ادامه به سطوح مرتبط با سیاستها ،برنامهها و ...
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گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از مصارف الیحه بودجه سال 97

عکس :پایگاه اطالع رسانی دنیای بانک

به نظر میرس��د تصمیمی که دولت در راس��تای
افزایش قیمت حاملهای انرژی گرفت ،به دالیلی
دچار آسیب فراوانی شد .بر این اساس گوشهای از
این آسیبها را میتوان در اعتراضات مردم دید .در
این زمینه باید گفت که متاسفانه مردم بهدرستی
در جریان تصمیمات دولت ق��رار نگرفتند و برای
آنه��ا شفافس��ازی الزم صورت نگرفت .از س��وی
دیگر مش��کلی که در کشور وجود دارد ،در راستای
بیاعتمادی مردم نس��بت به عملک��رد دولتهای
متفاوت است ،چراکه دولتها نشان دادند نسبت به
وعدهوعیدهای خود بیتفاوت هستند .بر این اساس
دولت بهطور مداوم و بدون هیچگونه پیش��رفت و
عملک��رد مثبتی برای بهبود وضع م��ردم ،اقدام به
گرانکردن قیمتها در زمینههای مختلف میکند.
اما امس��ال مردم با تضاد بزرگی مواجه شدهاند و با
توجه به اینکه خبررس��انی از طریق دنیای مجازی
بهسرعت رخ میدهد ،مردم واقعیتها را دریافتند.
در این راس��تا با کمی تدبیر دریافتند که اگر دولت
دچار کسری مالی است ،چطور حقوقهای نجومی
هنوز در کشور به برخی از آقایان داده میشود؟ الزم
است به این نکته نیز اشاره کنم که مردم ایران ،مردم
نجیب و همراهی هستند و تنها موضوعی که آنها را
عصبانی کرده تبعیض بزرگی اس��ت که در کشور
حاکم شده است .به این دلیل بود که فضای کشور
متشنج ش��د و بهانه افزایش قیمتها به اعتراضات
مردم دامن زد و س��ودجویی عدهای نیز در این بین
اوضاع را بدتر کرد .بنابراین باید در افزایش قیمتها
تجدیدنظر شود و آنچه از برآورد قیمتها میتوان
دریافت و پیشبینی کرد رسیدن بنزین به لیتری
1200تومان است .در هرحال ،رئیس جمهور کشور
تاکید دارد که تهدید باید به فرصت تبدیل شود و بر
این اساس معتقدم درحالحاضر فرصت اشاره شده،
موضوع بازنگری در رفتارهای گذشته دولت است.
باید جلوی سوءاستفادههای کالن گرفته و دادگاهها
بهصورتعلنیبرگزارشود.براینمونهاعتراضاتیکه
برای صندوق فرهنگیان صورت گرفت و همچنین
ماجرای سوءاس��تفاده بعضی نهاد ها و ثروتهای
میلیاردی ،نیاز به شفافسازی دارد تا مجدد اعتماد
مردم ب��ه دولتم��ردان بازگ��ردد .احتماال قیمت
حامله��ای انرژی با قیمته��ای جهانی میتواند
یکسان ش��ود ،اما برای رخ دادن چنین مهمی باید
خدمات الزم و کافی به مردم ارائه شود.
ضع��ف عملکرد ق��وه مقننه ،مجری��ه و قضائیه در
برخورد با فس��اد ،حقوقهای نجومی و در برخورد
با فس��اد مالی باعث ایجاد چنین اعتراضاتی شده
است .بر این اساس عدم اطالعرسانی کافی و شفاف
به مردم ،در راستای درآمدهای دولت و نحوه خرج
کردن آنها عصبانیت مردم را برانگیخت .دولت باید
بازنگری الزم را در سیاستهای خود داشته باشد تا
اعتماد مردم بازسازی شود .وقتی فضا شفافتر شود
میتوان پکیجی از اصالح قیمتها و یارانهها را ایجاد
کرد .مردم ایران باید حداقلها را داشته باشند .اما
منهای روزهایی که درحال سپری شدن است سه
قوه باید به جای اینکه دائم به بحث در زمینه بیماری
اقتصادی و فس��اد اقتصادی بپردازند ،درصدد رفع
آنبرآیند .اگر بهج��ای نصیحت و گالیههای مکرر،
زمانبندی و کمیتههای تخصصی و مشترکی ایجاد
ش��ود ،قطعا میتوان این آش��فتگی را جبران کرد.
چراکه ممکن است مردم کوتاه بیایند ،اما مشکالت
کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت برای محکم قدم برداشتن در راه اصالح اقتصادی

 ۷۳درصد بودجه جاری صرف
حقوقمیشود

مصارف عمومی دولت در سال ( 1397با رقم  3680هزار میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ( 1396معادل
 3468هزار میلیارد ریال) حدود  6.1درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال  3050( 1396هزار میلیارد
ریال) حدود  20درصد افزایش یافته است .اعتبارات هزینهای در سال  1397نسبت به مصوب سال 1396
معادل  8.6درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد معادل  16درصد افزایش یافته است .مرکز پژوهشهای
مجلس ،مصارف الیحه بودجه  97کل کش��ور را بررسی کرد و نوشت :اعتبارات تملک داراییهای
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سرمایهای در الیحه نسبت به مصوب سال  1396برابر 15.4ـ درصد کاهش...

نگاهی به روزهای طالیی ارز

بازار متشنج ارز ،دالر  4300را پشت سر گذاشت
وزیر کار:

تاالر شیشه ای

هرچه کار ایجاد شود باز هم
عدهای بیکار خواهند ماند

در جریان معامالت دیروز شاخص بورس  646واحد صعود داشت

رشد بازار سهام در سایه احتیاط
محمدرضا رافع
روزنامه نگار

پس از چند روز اصالح مداوم شاخص،
دوشنبه بازار س��هام تغییر جهت داد
و مج��ددا تقاض��ا برای خرید س��هام
ش��اخص را مثبت کرده اس��ت .رشد
بیش از  500واحدی شاخص در یک
س��اعت نخس��ت بازار حکایت از جو
مثبت بورس تهران داشته است.
ش��اخص در پایان معام�لات دیروز با
 646پله صع��ود در محدوده 96208
واحدی قرار گرفت .همچنین نزدیک
ب��ه یکمیلی��ارد و  168میلیون برگ
سهام با ارزش��ی حدود  246میلیارد
تومان مورد داد و س��تد ق��رار گرفته
است.
ش��اخص بازار فرابورس نیز در مسیر
صع��ودی ق��رار داش��ت و ب��ا  25پله
افزای��ش در جای��گاه  1058واحدی

ب��ه کار خ��ود پایان داد .مل��ی صنایع
م��س ای��ران (فمل��ی) ،نف��ت و گاز و
پتروش��یمی تامین (تاپیک��و) و فوالد
مبارک��ه اصفهان (ف��والد) هر یک به
ترتیب با  48،42و  39واحد بیشترین
تاثی��رات مثب��ت ب��ر ش��اخص کل
را داشتند.
در جریان معامالت دوشنبه همچنان
احتیاط در خرید و ف��روش در حجم
و ارزش معام�لات دی��ده میش��ود و
س��رمایهگذاران با توجه به باال رفتن
ریس��کهای غیر قاب��ل پیشبینی با
احتیاط باالی��ی اقدام به داد و س��تد
میکنن��د .ام��ا افزایش قیم��ت دالر
در مح��دوده ب��االی  4300توم��ان
و تاثی��رات ناش��ی از ای��ن افزایش بر
گزارش��ات نه ماهه برخی از شرکتها
امیدها ب��ه تداوم روند صع��ودی بازار
سهام در هفتههای پیشرو را باال برده
اس��ت .دیروز گروه خودرویی پس از

اصالح موثر قیمتی روزهای گذش��ته
ب��ا افزایش تقاض��ا در خری��د مواجه
ش��ده و برخی از نماده��ای اصلی این
گروه تا ی��ک قدمی ص��ف خرید هم
خریداری شدهاند.
ایران خودرو (خودرو) ،پارس خودرو
(خپارس) و گسترش سرمایهگذاری
ای��ران خودرو(خگس��تر) از جمل��ه
نمادهایی بودند که با افزایش تقاضا در
بازار دوشنبه روبهرو شدند .گروه فلزات
اساسی هم یکدست سبزپوش بوده و
تقاضا برای خرید در این گروه جریان
داشت ،تا جایی که ذوب اصفهان موفق
به تشکیل صف خرید مستحکمی هم
شده است.
معدنیها هم با پی��روی از کلیت بازار
مورد توجه سرمایهگذاران قرار داشته
و حت��ی توس��عه معدن��ی و صنعتی
صبانور(کنور) و مع��ادن منگنز ایران
(کمنگ��ز) موف��ق به تش��کیل صف

شرط افزایش یکساله مهلت
رعایت استانداردهای
 85گانه خودروسازان

چالشهای الیحه بودجه سال  1397از نگاه فعاالن کسب و کار

فارس :معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان
ملی استاندارد با اشاره به تعیین مهلت پاس کردن
اس��تانداردهای 85گانه برای خوردوهای تولیدی
یا وارداتی تا دی  ،98گفت :خودروس��ازانی که در
روزهای منتهی به دی  97گواهی تایید نوع دریافت
کنند ،برای گذراندن استاندادهای 85گانه یک سال
فرصت خواهند داشت.
وحید مرندی مقدم یادآوری کرد :تمام خودروهایی
که ت��ا ابت��دای دی  97تولید و یا وارد ش��وند باید
اس��تانداردهای 85گان��ه را پ��اس کنن��د ،اما اگر
خودروس��ازی در مهلت منتهی به ابتدای دی 97
گواهی تایید نوع را دریافت کند برای اجرایی کردن
استانداردهای جدید یکسال فرصت خواهد داشت
و به این ترتیب این زمان تا دی  98مقرر میشود.
او توضیح داد :هر خودروی جدیدی که تولید یا وارد
شود باید اس��تانداردهای 85گانه را رعایت کند ،اما
خودروهاییکهدرلحظهآخرگواهیایناستانداردها
را دریافت میکنند ،یک سال فرصت خواهند داشت
که استانداردهای جدید را روی محصولشان اعمال
کنند که این زمان تا ابتدای دی  98محاسبه خواهد
ش��د .تاریخ تأییدیه برخی خودروس��ازان به اتمام
میرسد و به این ترتیب آنها نمیتوانند تمدید مجوز
خود را به لحظه آخر بیندازند؛ بلکه باید قبل از ابطال
نسبت به تمدید مجوز اقدام کنند.

«رشد اقتصادی فراگیر ،اشتغالزا با تاکید بر اشتغال
جوان��ان و زنان فارغالتحصی��ل و ضد فقر و کمک
به فقرا ،اس��تفاده گس��ترده از ظرفیتهای بخش
خصوصی و تعاونی ،انضب��اط مالی و صرفهجویی
در هزینهها» از جمل��ه رویکردهای مثبت بودجه
است که مشاور عالی رئیس اتاق تهران به آن اشاره
کرده و در نهمین نشس��ت کمیس��یون تس��هیل
کس��ب و کار ات��اق تهران ک��ه به منظ��ور تحلیل
الیحه بودجه سال  1397برگزار شد ،با مروری بر
عملکرد بودجه شش ماهه اول سال  1396گفت:
دخ��ل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و به میزان
 16.7هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض
صورت گرفته و به عنوان تنخواه خزانه اس��تفاده
شده است .هزینهها بر درآمدها ،طبق روال همه
ساله فزونی دارد و تراز عملیاتی شش ماهه معادل
 50.7ه��زار میلی��ارد تومان منفی اس��ت .منابع
بودج��ه نی��ز غیرواقعی پیشبینی ش��ده و حدود
 63.6درصد آن محقق ش��ده است .در عین حال،
درآمده��ای نفتی مصوب در بودج��ه مصوب هم
محقق نشده است.
به گزارش ات��اق بازرگانی تهران ،ابراهیم بهادرانی
در ادامه روی محاس��ن الیحه بودجه سال 1397

خرید هم شدند .کلیه نمادهای گروه
پاالیش��ی از جمل��ه پاالیش��گاههای
بندرعباس ،ته��ران و اصفهان بر مدار
مثبت مورد داد و س��تد قرار گرفتند.
عمده نمادهای گروه پتروش��یمی هم
مثبت بوده و تقاضا برای خرید در این
گروه بهچشم میخورد.
همچنین س��ازمان بورس در اقدامی
دیر هنگام در مقاب��ل نمادهایی که با
عالمتهایی هشداردهنده (مشمول

فرآیند تعلی��ق) مواجه ش��ده بودند،
توضیحات کاملی درج کرده و سعی بر
آن داش��ته تا از ابهامات به وجود آمده
بکاهد.
اما بهطورکلی بای��د گفت تردیدهای
سیاس��ی و اقتصادی موجب ش��د تا
س��رمایهگذاران در بازار دوش��نبه با
احتی��اط بیش��تری اقدام ب��ه معامله
کنند و این احتیاط از ارزش معامالت
روز گذشته مشخص است.

اصل تقدم درآمد بر هزینه در بودجهبندی کشور ،رعایت نمیشود
دس��ت گذاش��ت و گفت :ش��روع به بودجهریزی
براس��اس عملکرد ،اقدام مثبتی است .یکی دیگر
از ویژگیه��ای مثبت این الیح��ه ،اهرمی کردن
منابع بودجه برای طرحهای عمرانی است ،حذف
نسبی ردیفهای متفرقه و شفافیت بودجه ،توجه
به جلب مش��ارکت عمومی -خصوصی در تکمیل
طرحهای نیمهتمام با مشارکت بخش خصوصی و
دولت و ارائه راهکار برای استفاده فاینانس ،توسط
بخش خصوصی نیز از دیگر ویژگیهای این الیحه
محسوبمیشود.
او حذف دهکهای پردرآم��د از منابع هدفمندی
یارانهها وکاهش یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها
ب��ه  23هزار میلی��ارد توم��ان ،افزایش س��رمایه
بان��ک توس��عه و تعاون و پس��ت بانک ب��ا فروش
ام��وال وزارتخانهه��ای مربوط��ه ،تس��ویه بدهی
اش��خاص حقیقی و حقوقی خصوص��ی و تعاونی
به بانکها ب��ا طلب آنها از دول��ت و طلب دولت از
بانکه��ا ،تخصیص منابع حاص��ل از مابهالتفاوت
قیمت حاملهای انرژی در س��ال  97نس��بت به
 96ب��رای اش��تغال فارغالتحصیالن دانش��گاهی
و نی��ز اختصاص  32درص��د از درآم��د حاصل از
نفت ،گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توس��عه
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ملی را هم در ش��مار محاس��ن الیح��ه بودجه 97
قرار داد.
او در ادامه به مش��کالت و نواقص ای��ن الیحه نیز
اش��اره کرد و گف��ت :در الیحه بودج��ه تنظیمی،
منابع و مصارف مع��ادل  368هزار میلیارد تومان
پیشنهاد شده اس��ت .این رقم نسبت به رقم 346
هزار تومان قانون بودجه مصوب س��ال  96حدود
 4.6درصد رش��د دارد .این در حالی اس��ت که در
ش��ش ماهه اول امس��ال از نصف بودجه مصوب،
معادل  63درصد آن محقق شده است .در چنین
شرایطی ،دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق
عدم تخصیص بودجه طرحهای عمرانی ،استقراض
از سیستم بانکی ،عدم پرداخت طلب صندوقهای
بازنشس��تگی و امثال آن تامی��نمیکند .تامین
کس��ری بودجه با هر یک از روشهای یادش��ده،
آینده اقتص��اد کش��ور را با مخاط��رات گوناگون
مواجه خواهد کرد .این امر نشانمیدهد که اصل
خدشهناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجهبندی
کشور ،رعایت نمیشود.
ب��ه گفت��ه بهادرانی ،ع��دم اقدام ج��دی در مورد
کاه��ش حجم دول��ت ،تامی��ن بخش��ی از منابع
مال��ی مورد نیاز دولت از طریق اس��تقراض از بازار

سرمایه ،ناکارآمدی سیستم بانکی ،فشار مالیاتی
ب��ه مالیاتدهن��دگان منضب��ط ،عدمتخصیص
متناسب با درآمد به پروژههای عمرانی ،بالتکلیفی
تکنرخی ک��ردن ارز ،تأخیر اج��رای کامل قانون
هدفمن��د کردن یارانهها و عدم تش��ویق توس��عه
ص��ادرات غیرنفت��ی از دیگ��ر مش��کالت ای��ن
الیحه است.
او البت��ه عدم تعیین تکلی��ف پرداخت بدهیهای
دولت به بخ��ش خصوصی و تعاون��ی ،اختصاص
منابع صندوق توسعه ملی به دولت ،عدم توجه به
اهلیت در واگذاریها و عدم تسهیل جذب فاینانس
توس��ط بخش خصوصی را هم به مش��کالت این
الیحه افزود.
در ادامه مریم فرحبخش که به نمایندگی از سازمان
توس��عه تجارت در این نشست حضور یافته بود ،با
اشاره به اینکه بسته حمایتی سال  1396در مورد
صادرات غیرنفتی هنوز اجرایی نشده است ،گفت:
برای حمایت از صادرات در س��ال ،1397بس��ته
حمایتی طراحی نشده و تنها یک ردیف بودجه به
این حوزه اختصاص یافته است که  10قلم کاالی
صادراتی منهای فرآوردههای پتروشیمی را اولویت
قرار داده است.

جامع�ه ف�ردا :در حالی ک��ه ای��ن روزها معض��ل بیکاری
نارضایتیه��ای بس��یاری را با خود همراه ک��رده ،که خبرها
از بودجه س��ال  ،97از مان��ور زیاد دولت روی اش��تغالزایی
حکایت دارد.
این در حالی اس��ت که وزیر کار ،تع��اون و رفاه اجتماعی هم
مبارزه ب��ا فقر و ایجاد اش��تغال را از اه��داف اصلی دولت در
چهار سال آینده بیان میکند و به نظر میرسد که دولتی ها
برنامههای جدی برای این بخش دارند ،با این حال ،موضوع
مهمی که در این بین مطرح است ،بیاعتمادی مردم نسبت
به قولهایی اس��ت که در رابطه با ح��ل معضل بیکاری داده
شده است.
با توجه به اینکه حسن روحانی در اوایل ریاستجمهوریاش،
وعده کاهش تورم و ایجاد اشتغالزایی را داده بود ،اما میتوان
گفت که هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
بر این اس��اس وعدههای مکرر دولت در زمینه اشتغالزایی
و همچنی��ن فقرزدایی ،اینبار در بودجه س��ال  97و به طور
محسوسی به چشم میخورد.
بر اساس گفتههای وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی قرار است
با اجرای بودجه سال 97فقر زدایی به اشتغالزایی ختم شود.
همچنین ربیعی با اش��اره به این نکته که دولت این تصور را
ندارد که با برنامه رش��د توس��عهای عدهای از اقشار جامعه را
له کند ،برنامه توسعه اش��تغال فراگیر را راه حل گریز از فقر
دانسته است.
در میان نقدهایی که به عملکرد دولت در بخش اشتغالزایی
میشود ،وزیر کار همچنان معتقد است که هرچه کار ایجاد
ش��ود ،باز هم عدهای بیکار خواهند مان��د .ربیعی با تاکید بر
اینکه برنامه ما به ایجاد اش��تغال منتهی خواهد ش��د افزود:
برنامه بس��یار منظم در حوزه مبارزه با فقر و ایجاد اش��تغال
داریم .ربیعی با اش��اره به اینکه در س��الهای  ۹۴و  ۹۵رقم
جمعیت فعال کشورمان به طور بیسابقه به میزان  ۹۰۰هزار
نفر افزایش یافت ،گفت :هر میزان شغل ایجاد کنیم تعدادی
بیکار ثابت میمانند.
وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ش��ش ماه
نخس��ت امس��ال  ۳۵۵هزار دفترچه اولی تامی��ن اجتماعی
داش��تیم ،افزود :در گذش��ته به ازای هر دو ش��غل رس��می،
یک ش��غل غیر رس��می داش��تیم اما به علت رکود طوالنی،
اکن��ون به ازای هر ش��غل رس��می یک ش��غل غیر رس��می
داریم ب��ه این ترتیب ما میتوانیم بگویی��م حدود  ۷۰۰هزار
ش��غل ایجاد کردیم و تا پایان امس��ال به ع��دد قابل توجهی
خواهیم رسید.
او با اش��اره به اینکه معموال مس��ائل اقتصادی و اجتماعی با
تاخیر زمانی به دوره بعد منتقل میش��ود ،ادامه داد :از سال
 ۱۳۷۶به مدت  ۸س��ال خط رشد دیده شد و بعد از آن  ۲تا ۳
سال ادامه یافت سپس خط رشد کمتر شد.
او اضاف��ه کرد :در  ۵۰س��ال اخیر از نظر مص��رف بر روی آب
و خاک فش��ار آوردیم و تبعات آن به دول��ت یازدهم منتقل
شد از جمله خشک شدن دریاچههایی که به مدت  ۴۰سال
سیاستهای غلط بر آن اعمال شد.
ربیعی گفت :بیش از  ۶۰س��ال به صندوقهای بازنشستگی
بیاعتنایی شد و در این دولت به آن توجه کردیم.

