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تناقض در سیاست نفتی ترامپ

سیاســت دست راستیهای امریکا بر این است که مشکالت و
ادامه از
اختالفات بینالمللی و منطقهای را که با مذاکره و حسننیت
صفحه
اول
قابلحلاست،بهجنگهایمنطقهایتمامعیارتبدیلکنند
و بالی ســوریه و اوکراین را در کشورهای دیگر تجدیدکنند .در این مسیر مجتمعهای
اســلحه و دالر در امریــکا کیســههای خود را با غارت ثروت ســایر ملــل پرمیکنند و از
کشــورهای هدف مخروبههایی به جا میگذارند .این سیاست جنگهای منطقهای
هرچنــد ســال یکبار تکرار میشــود .این همه برای متحــدان هژمونی امریکایی نیز
نصیبهایی میگذارد که نمونه فرد اعالی آن نظام صهیونیستی است که به هزینه
مالیاتدهندگانامریکاییازهیچگونهجنایتواختالفافکنیفروگذار نمیکند.

پرونده
قاچاق دانهدرشتها بالتکلیف

علی مؤیدی خرمآبادی رئیس ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز گفت :طی سالهای گذشته بیش
از  ۲هزار پرونده قاچاق متعلق به دانهدرشتها
و افراد سرشناس شناسایی شده که همچنان
بالتکلیفماندهاست.
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تومان
خط قرمز قیمت مرکبات

حسین شیرزاد ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان
اینکه اجازه نمیدهیم قیمت مرکبات در باغها ،از
کیلویی  ۲هزار تومان پایینتر آید ،گفته :در صورت
همکاری میادین ،گوجه فرنگی حداکثر۳۲۰۰
تومان عرضه میشود.
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میلیارد تومان تسهیالت صندوق
توسعه ملی به بخش خصوصی

عملکرد تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی
نشان میدهد فقط از یک حکم قانونی تاکنون
 ۳۰۵۷میلیارد تومان در نیمه نخست سال به
بخش خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی
غیردولتی اختصاص یافته است.
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میلیون تومان ،درآمد ساالنه
نیروگاه پشتبامی

سیدمحمد جواد موسوی ،عضو هیأت
مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر گفته:
یک نیروگاه پشت بامی در منزل مسکونی،
بین  ۷۰۰هزار تا یک میلیون تومان در ماه
درآمدزایی دارد.

«ایران» از علت ورود رئیسجمهوری به مسأله خودرو گزارش میدهد

وقتکشی در اصالح قیمتها

اگر وزارت صمت بموقع نسبت به قیمتگذاری خودرو اقدام میکرد دیگر رئیسجمهوری برای این مسأله پیش پا افتاده ورود نمیکرد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

صنعت خــودرو ایــن روزها با حاشــیههای
متعددی روبهرو شــده اســت .حاشیههایی
که نشــأت گرفته از بیتوجهی خودروسازان
نسبت به داخلیسازی و وابستگی قطعات
اســت .در ســالهایی کــه خودروســازان
میتوانستند برای افزایش بهره وری اقدام
کننــد و بــه ســمت داخلیســازی قطعات
برونــد ،ســهلانگاریهای تاریخــی صورت
گرفت و اکنون با جمعی از مشــکالت دیگر
نمیتوانندسرپابمانندوحتیبرایافزایش
بهــره وری و یــا داخلیســازی قطعات فکر
کننــد .چالش ایــن روزهــای خودروســازان،
قیمت ارز است .قیمتی که از 3800تومان با
مقیاس ارز سامانه نیما  5هزار و  200تومان
گران شده است .قطعهسازان هم از افزایش
بیــش از صددرصــدی قیمــت مــواد اولیــه
صحبــت میکننــد و برخی هــم از اینکه در
تأمین قطعه ناتوان شــدند ،دل پری دارند.
این صنعت به جهــت خریدهای اعتباری
کــه از ســوی قطعهســازان خارجــی انجــام
داده اســت بیــش از  2میلیــارد دالر بدهــی
دارد و معلــوم نیســت ایــن بدهــی چگونه
بازپرداخت خواهد شــد .قرار بــود 10آذرماه
وزارت صمــت قیمــت نهایــی خودروها را
اعــام کند اما تا لحظه تنظیــم گزارش این
وزارتخانــه قیمتهــای جدیــد را رســانهای
نکرده اســت .در آخرین اظهارنظری که در
حــوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر
صمت گفــت :رئیسجمهوری بــا افزایش
قیمــت خــودرو مخالفت نکرده و ســازمان
حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.
این صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی
سبحانیفرعضوکمیسیونصنایعومعادن
مجلس شورای اسالمی است که در برنامه
تیتر امشــب عنوان کرد که رئیسجمهوری
بــا افزایش قیمت خودرو مخالف اســت .با
این گفتهها چندین ســؤال مطرح میشــود
که برخی از آنها ســؤاالت مردم اســت .چرا
رئیسجمهــوری بایــد قیمــت خــودرو را
نهایی کند؟ آیا شــأن رئیسجمهــوری این
است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا

وزارت صمت نمیخواهد موضوع اصالح
قیمتهــا را عهــدهدار شــود؟ چــرا وزارت
صمــت در اعــام قیمتهــا شــفاف عمل
نمیکند؟ چــه زمانی قیمت اصالح شــده
خودروها مشــخص میشــود؟ کارشناسان
توگو با «ایران» به این سؤاالت پاسخ
در گف 
دادند.
ëëصنعتخودرودولتیاستیا
خصوصی؟
آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه
تهــران و عضــو شــورای رقابــت دربــاره
ســؤالهایی کــه ایــن روزهــا بوجــود آمــده
است ،گفت :ما هم در برابر اتفاقاتی که در
صنعت خودرو افتاده اســت گیج شــدیم.
قبــل از هــر چیــزی بایــد پرســید صنعــت
خــودرو خصوصــی اســت یــا دولتــی؟ اگر
خصوصی اســت چرا دولت میخواهد در
قیمتگذاری دخالت کنــد؟ اما اگر دولتی
اســت چرا قیمتگذاری غیررقابتی است.
اگر قرار باشد دولت قیمتها را تعیین کند
بهتر اســت که توســط یک نهاد رگوالتوری
چون شورای رقابت انجام شود.
ëëســازمان حمایت به نفع مصــرف کننده
قیمتگذارینمیکند
وی ادامــه داد :وقتــی قیمت تمام شــده و
مــواد اولیه مشــخص باشــد چــرا باید بین
مجموعهها بر سر تعیین قیمت این همه
کشــمکش باشــد .وزارت صمت به دنبال
خارج شدن شورای رقابت از قیمتگذاری
است و میخواهد سازمان حمایت نرخها
را مشــخص کنــد .به نظر میرســد بــا این
شــرایط ســازمان حمایت بــه نفع مصرف
کنندهقیمتگذارینکند.
ëëنیازبهپلیسبازینیســت؛خودروسازان
اخالقیقیمتگذاریکنند
بغزیــان با بیان اینکه بــرای تعیین قیمت
خــودرو نیــاز بــه پلیــس بــازی نیســت،
تصریــح کرد :نباید این همــه بیاعتمادی
بین سیاســتگذاران و خودروســازان باشــد.
خودروسازان اگر مالکشان اخالق و وجدان
باشد خودشان میتوانند قیمتها را نهایی
و اجــرا کننــد .با ایــن رفتارهایی که از ســوی
سیاستگذاران دیده میشــود گویا وجدانی
در کار نیست.

ëëمشــتریانخودروهــایداخلــیراتحمل
کردند
وی تأکید کرد :خودروســازان طی سالهای
اخیر هر آنچــه را که تولید کردند فروختند.
آن هــم در شــرایطی که مــردم از کیفیت و
تکنولوژی خودرو راضی نبودند.در حقیقت
مشــتریان خــودرو هــر خودرویــی را کــه
خودروسازانساختندتحملکردند.
این اســتاد دانشــگاه دربــاره اینکه حاشــیه
بــازاری کــه بوجــود آمده نشــأت گرفتــه از
چیســت ،تصریح کــرد :تاکنون هــر جوابی
کــه شــنیدیم قانــع کننده نبــوده اســت اما
بــا فرآیندی کــه بوجــود آمده بدون شــک
خودروسازدرقیمتهایبازاروحاشیههای
ایجاد شــده دخیل اســت .با محدود کردن
عرضــه و جبران هزینه تولید ،حاشــیه بازار
ایجاد شده است.
ëëچراقطعاتخودرویملینیست
وی اذعــان داشــت :ســؤال مــا ایــن اســت
وقتــی یک خودرو ،خودروی ملی میشــود
چگونــه قطعــات آن نیســت و یــا توانایــی
داخلیســازی قطعــات وجــود نــدارد .این
معضالت جدی است که باید به آنها توجه
شــود .از ایــنرو معتقدم در ایــن حوزه باید
نظارتهای جدی صورت گیرد.
ëëاگر نظــارت بــود اکنون شــاهد ایــن همه
جنجالنبودیم
عضــو شــورای رقابــت گفت :اگــر فعالیت
خودروســازان به درســتی نظارت میشــد
اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه
جنجــال نبودیــم و مهمتــر اینکــه خــودرو
دغدغــه تــک تــک مــردم نمیشــد .در
اینکــه قیمــت ارز باعث بهم ریختــن بازار
خودرو شــده اســت هیچ شــک و شبههای
وجــود ندارد اما سیاســتگذاران هم نباید از
کســانیکه بازار ارز را بهم ریختند به راحتی
عبورکنند.
ëëرئیس جمهوری با ســهل انــگاری وزارت
صمتمسئولقیمتگذاریخودروشد
وی تأکید کرد :اگر وزارت صمت به درستی
در بحث قیمتگذاری خودرو و حتی سایر
کاالهــا اقــدام میکــرد اکنون ایــن موضوع
پیش پــا افتاده (خــودرو) بــا صحبتهای
مختلفــی کــه میشــود امنیــت ملــی را

حرکت کنیم اما این امر نیازمند همکاری و
همراهی تمام بخشها است .نباید اجازه
داد که صنعت خودرو مانند ســایر صنایع
در کشور از بین برود.
ëëصنعتخودرو
دچارنامالیمتی شدهاست
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــم و
صنعت متذکر شــد :جامعه دانشــگاهی
از صنعــت خــودرو منتفــع نمیشــود
و صحبتهایــی کــه مــا میکنیــم تنهــا
جنبــه علمــی و دانشــگاهی دارد .از
ایــنرو معتقدیــم کــه صنعــت خــودرو
دچــار نامالیمتــی شــده و وضعیــت آن
خطرآفریــن اســت .اگــر به خواســتههای
خودروســازان و قطعه سازان توجه نشود
این صنایع چارهای جز تعطیلی ندارند.
 40ëëدرصدتعدیلنیروراشاهدبودیم
وی گفــت 70 :تــا  80هزار نفــر در صنعت
خودروســازی مشــغول به کار هستند ولی
طی شش ماه گذشته بین  30تا  40درصد
این تعداد تعدیل شــدند .برای اینکه یک
محصول خودرویی به دســت بیاید  2هزار
شرکت باید همزمان کار کنند ،وقتی یکی از
آنها درســت کار نکند ،کل صنعت خودرو
متأثر میشود .عضو هیأت علمی دانشگاه
علم و صنعــت با بیان اینکه قیمت تمام
شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی
دارد ،تصریــح کــرد :قیمتهــای فعلــی
خودرو منصفانه نیســت و باید با ســرعت
برای اصــاح آن تصمیمگیری کــرد .از ما
خواســته نشــده اســت که آنالیــز قیمتی از
مــواد اولیه داشــته باشــیم اما با حســاب و
کتاب ســاده نــرخ ارز میتوان به بخشــی از
افزایش قیمتها(قیمت مواد اولیه  4الی
 5برابر شده است) رسید.
ëëوزارت صمت با ارجاع قیمتگذاری به
رئیسجمهوریوقتکشیمیکند
وی گفت :هر روزی که وزارت صمت اعالم
قیمتهــای جدیــد را به تأخیــر میاندازد
در حقیقت به زیان انباشــت خودروسازان
میافزایــد .از طرفی ســپردن قیمتها به
رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی ،تنها
وقتکشی است و تأخیر در تصمیمگیری
معضالتجامعهرابیشترمیکند.

ابوالفضل نسایی /ایران

از آنجــا کــه در عرصههــای مدیریتــی و خــط مشــی گــذاری،
صرفاً نظرات کارشناســی ،آمار و اطالعات تخصصی راهگشــا
یادداشت
بــوده و برنامهریــزی بر مبنــای آن اثربخش اســت ،بهرهگیری
از شــیوههای ناپایــدار ،رونــد توســعه را مختــل کــرده و باعــث
ناکارآمــدی سیســتماتیک میشــود .بعیــد میدانــم چنیــن
شــرایط ویژهای در ســایر کشــورها سابقه داشته باشــد که افراد
صادق صدقگو در رشــتههای غیرتخصصی و حتی غیرتجربی خود ،عالوه بر
دکترای مدیریت اظهارات کارشناســی! بــر نظرات خویش نیز پافشــاری کرده و
رسانه بــر آن تأکید کننــد .اظهاراتی کــه در خوشبینانهترین حاالت،
نشانی از بیبضاعتی و یا ساده انگاری گوینده دارد و در بدبینانهترین حالت میتواند
اظهاراتی هدفمند و مغرضانه با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده تلقی
گردد .سخن گفتن از مصرف 80یا 90درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی،
ادعایی اســت که نه تنها مســتندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد
آن نیز وجود داشــته و بارها منتشــر شــده اســت .علیرغم اینکه حتی در کشــورهای
توسعهیافتهنیزباالترینمیزانمصرفمربوطبهتولیداتبخشکشاورزیویاصنایع
وابسته به آن است ،اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است.
ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند :شرب خانگی،
تجاری ،صنعتی ،فضای سبز شهری و ...تنها 10الی 20درصد مصرف کشور را تشکیل
میدهد.ادعاییکهبرمبنایآمارغلطواطالعاتغیرتخصصیوغیرکارشناسیشکل
گرفته و مبنایی برای هجمههایی بعضاً مغرضانه به بخش کشــاورزی شــده اســت.
هجمههایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن ،توسط برخی از
افرادی بیان میشود که حتی در برنامهها و سیاستهای تشویقی ،تبلیغی ،ترویجی
و آموزشــی مجموعههای تحت تصدی خود ،گام مؤثری در راســتای کاهش مصرف
برنداشتهاند .آنها صرفاً با «مدیریت شعار محور» و هجمه به بخش کشاورزی تالش
«چرخ اقتصا ِد آب» را بهتر و بیشــتر بچرخانند تا در پوشــش شــرکتهای
میکنند تا ِ
خصولتی خدمات رسان در این حوزه ،سود بیشتری را به واسطه بهرهبرداری عمومی
از منابع آبی (در مصارف غیر کشاورزی) به دست آورند! متأسفانه باید اذعان کرد که
در کشورما ،توسط «خود متخصص پنداران غیر مطلع!» آمارهایی غلط ارائه میشود
و موضعگیریهایی بیاساس که بر پایه این آمار شکل میگیرد و تصمیم گیریهایی
نیز بر مبنای این آمارها و موضعگیریها انجام میشــود .از این رو پر بیراه نیســت اگر
ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور ،بیش و پیش از آنکه تهدید خارجی و سیاستهای
ناجوانمردانه دولتهای متخاصم ،بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی ،فساد ،تهاجم
فرهنگی و ...باشــد ،بیبرنامگیها و عدم تخصص برخی از به اصطالح کارشناسانی
اســت که با اظهار نظرهای بدون پشــتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی ،باعث شکلگیری
دیدگاههای غیرکارشناســی بعضاً مخّربی در مدیران فرادســت خود میشوند که در
نهایتتصمیماتایشانموجببروزمعضالتیدرحوزهاقتصادیکشورمیشود.
افرادی بدون دانش و یا فاقد تحصیالت تخصصی و حتی اطالعات تجربی در بخش
کشــاورزی بر پایه احکام مدیریتی و یا ابالغ مسئولیتهایی با عناوین پر طمطراق ،به
ســادگی«متخصص بخش کشاورزی» و یا «کارشــناس آینده پژوهی» شدهاند و بدون
استناد به منبعی علمی یا اعالم رفرنس تخصصی و یا حتی مرجعی رسمی و مستند
در اظهــار نظــرات خود ،آمــاری غیر کارشناســی را ارائه میدهند و نهایتــاً بر مبنای آن
نتیجهگیری میکنند که تعطیلی کشاورزی در کشــور و یا بستن چاههای آب کشاورزی
تنها راهکار حل بحران آب کشور است! این کارشناسان در تحلیلهای خود نمیگویند
کهباتعطیلیبخشکشاورزی،معضالتزیستمحیطیخصوصاًریزگردهاراچگونه
مدیریت خواهند کرد؟ و یا اقتصاد خانوارهای کشاورز و روستایی که به صورت مستقیم
و غیرمستقیم به همین منابع آبی وابسته است را چگونه باید تأمین کرد؟ و یا شاغالن
در بخش کشــاورزی را باید به ســوی کدام مرکزی برای اشتغال و کسب درآمد هدایت
کرد؟ویابرنامهایشانبرایمقابلهمعضالتمهاجرتروستاییانبهشهرهاومدیریت
آســیبهای اجتماعی و مشکالت حاشیه نشینی حاصل از این اتفاق چیست؟ بدون
اقامه دالیل مستند ،پیشنهادات کارشناسی و یا ارائه راهکار عملیاتی مشخص ،سخن
گفتن از تعطیلی بخش کشــاورزی بســیار آســان و همراه کردن بخشــی از افکار مردم
عامی کوچه و بازار بســیار ســهل الوصول اســت .اما مهم آنجاســت که نتیجه این نوع
موضعگیریها و اظهار نظرات غیرکارشناسی ،تهدید جدی روند زندگی عادی مردم
اســت .نابودی کشاورزی ،از تهدید شرایط اقتصادی و درآمد خانوارهای زحمت کشی
که شرافت و صداقت شان عاریهای نبوده و نیست آغاز شده و نهایتاً به تهدید امنیت
غذایی همه شــهروندان و یا حتی تضعیف امنیت دفاعی کشــور منجر میشــود .این
اتفاق در مقطع زمانی کنونی (که کشورمان در آستانه ورود به شرایط ویژه اقتصادی در
اثرسیاستهایناجوانمردانهدولتهایمتخاصماست)تهدیدامنیتغذاییکشورو
تحدیدخودکفاییدرتولیدمحصوالتاساسی،نمیتوانددرراستایحفظمنافعملیو
مصالحعالیهکشورتعبیروتفسیرشود.دیدگاههاییناصحیحکهاگرتحلیلشانبرخاسته
از دانش تخصصی و اطالعات کارشناسی باشد ،هرگز به سادگی دم از محدودیت و یا
تعطیلی بخشی نمیزنند که ارزش تولیدات آن بیش از  ۷۰میلیارد دالر و سهمش در
فضای کسب و کار کشور بیش از  30درصد (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) است.
بخشــی که میزان صادرات محصوالت خام و فرآوری شــده آن  13.6درصد صادرات
کاالهایغیرنفتیکشوراستوبررسیاشتغالدربخشهایعمدهاقتصادینیزنشان
میدهد که در ســال ،۱۳۹۶بخش کشــاورزی با 17.6درصد ،پله ســوم از سهم اشتغال
کشور را به خود اختصاص داده است .آمارهای رسمی در حالی از سهم  ۱۷.۶درصدی
بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت میکنند که سهم این بخش از کل تولید
ناخالص داخلی در سال ۹۶در حدود ۱۰درصد بوده که بر این اساس میتوان ادعا کرد،
ســهم اشتغال این بخش  ۷۰درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است .دلیل این
امر به هزینه کم ایجاد اشــتغال در بخش کشــاورزی بازمیگردد؛ وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعینیزچندسالقبلادعاکردهبودکهایجادهرشغلدربخشپتروشیمینیازبه
یکمیلیاردتومانسرمایهگذاریدارد،بااینهمهایجادشغلدربخشکشاورزیکمتر
از  ۵۰میلیون تومان سرمایه میخواهد .از اینرو میتوان ادعا کرد که بخش کشاورزی،
بارزترین نماد ،اقتصاد مقاومتی است که توانسته است عالوه بر رونق در تولید داخلی
و حفظ اســتقالل کشــور در زمینه محصوالت غذایی ،با کمترین سرمایهگذاری و بدون
وابســتگی به منابع ارزی ،اشــتغال موجود در بخش کشــاورزی را حفظ کرده و اشتغال
پایدار و مولد را در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی ایجاد کند .نهادها و مراکزی که
اهتمام جدی و پیگیری شبانه روزی آنها در تعطیلی (و نه حتی تبلیغ مصرف بهینه،
صرفهجویی یا کاهش مصرف) منابع آبی در بخش کشاورزی است ،هیچ گونه عنایتی
بــه برنامهها و فعالیتهای مجموعه جهاد کشــاورزی در خصوص آمــوزش و ترویج
کشتمحصوالتبانیازآبیکموصرفهاقتصادیبیشتروتغییرالگویکشتبرمبنای
اقلیم آب و هوایی ندارند و از برنامه محوری و مســتمر وزارت جهاد کشــاورزی جهت
اصالح الگوی مصرف به وســیله اجرای ســامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی
که باعث صرفهجویی ساالنه ۷.۹میلیارد متر مکعب در مصرف آب میشود غافلند.
برنامهریزیوتخصصمحوریدرتصمیمگیریها،انصافوصداقتدراظهارنظرها،
تجربه و توانمندی در اجرا توأم با آموزش دقیق ،اطالعرسانی صحیح و فرهنگسازی
اثرگذار در همه بخشها (کشــاورزی ،شرب ،تجاری ،صنعتی ،فضای سبز شهری و)...
راهکاریبرایعبوراز«بحرانآب»است .راهکاریکهانتفاعشعمومیوجامعهمحور
ً
«چرخ اقتصا ِد آب!»
خواهد بود و نه صرفا چرخیدن ِ
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ëëابوالفضلخلخالی:صنعت
خودرویکیازصنایعمولدونقطهاتکا
کشوراستوحتیمیتواندنقطه
شروعجداشدنازاقتصادنفتیباشد

ëëصنعتخودرودچارنامالیمتی
شدهووضعیتآنخطرآفرین
است.اگربهخواستههای
خودروسازانتوجهنشوداین
صنعتتعطیلمیشود

زیــر ســؤال نمیبــرد و نگاههــا بــه ســمت
رئیسجمهــوری نبــود .از آنجا کــه خودرو
دغدغه مردم شــده اســت ،حضــور و نظر
رئیسجمهــوری میتوانــد کمــک کننــده
باشد.
ëëخــودرو؛ موضوعــی نیســت کــه رئیس
جمهوریورودکند
ابوالفضــل خلخالــی عضو هیــأت علمی
دانشگاه علم و صنعت هم درباره اینکه آیا
لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت
خودرو وجود دارد ،گفت :خودرو موضوعی

ëëآلبرتبغزیان:نبایداینهمه
بیاعتمادیبینسیاستگذارانو
خودروسازانباشد.خودروسازان
اگرمالکشاناخالقووجدان باشد
خودشانمیتوانندقیمتهارا
نهاییواجراکنند

ëëاگرخودروسازانخصـــــوصی
هستندچرادولتمیخواهددر
قیمتگذاریدخالتکند؟

نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم رئیس
جمهــوری درخصوص آن نظــر بدهد .اما
ایــن واقعیت را بایــد پذیرفت که صنعت
خــودرو یکــی از صنایــع مولــد و نقطه اتکا
کشــور اســت و حتی میتواند نقطه شروع
جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.
وی افــزود :اکثــر کشــورهایی کــه صاحــب
قدرت هســتند ،خودروسازی دارند .نمونه
آن امریــکا ،آلمــان ،چین ،ژاپن و فرانســه
اســت .ما نیز با صنعت خودرو میتوانیم
به ســمت کشــورهای قدرتمند اقتصادی

بنزین  1000تومان باقی میماند

توزیع یارانهها فدرالیزه شد
گروه اقتصــادی  /امــروزاز الیحه بودجه
 98بــه عنوان ســند مالــی دولــت برای
سال آینده رونمایی میشود .در آستانه
ایــن رونمایی شــش خبر مهــم و جدید
از ســازوکار بودجــه توســط محمــد باقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
اعــام شــد .براســاس ایــن اخبار ســال
آینــده قیمت بنزین همان هــزار تومان
باقی میماند ،یارانههای نقدی استانی
توزیع میشود ،افزایش حقوق برخی از
گروهها بیــش از  20درصــد خواهد بود،
ارز کاالهای اساســی  4200تومان است،
بودجــه برخــی از دســتگاههای اجرایی
کاهش یافته است.
براین اساس دولت درالیحه پیشنهادی
خــود بــرای ســال آینــده تــاش کــرده
اســت با تمام تنگناهایی که دارد بحث
حمایــت از معیشــت و رفــاه را پررنــگ
ببیند.
محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان
مدیریــت و برنامهریزی روز چهارشــنبه
در حاشــیه نشســت هیــأت دولــت ،در
جمع خبرنــگاران با بیــان اینکه الیحه
بودجــه  1398امــروز (پنجشــبه) بــه
مجلس ارســال میشــود ،گفــت :الیحه
بودجــه ســال  1398در  14جلــد آمــاده
شده است.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه
نماینــدگان مجلــس برای سرکشــی به
حوزههای انتخابیه خود رفتهاند ،الیحه

بودجــه در زمــان قانونــی بــه مجلــس
ارســال میشــود .ارائــه نــکات اصلــی
الیحه توسط رئیس جمهوری ،در زمان
برگــزاری جلســه علنی و رســمی انجام
خواهد شد.
ëëنرخ ارز در بودجه
نوبخــت در پاســخ بــه ایــن پرســش که
«در الیحــه بودجــه  ،98قیمــت پایه ارز
 5800تومان است؟» گفت :خیر؛ آنچه
که برای نرخ تســعیر پیشبینی شد14 ،
میلیــارد دالر با ارز  4200تومانی اســت؛
اگر ارز دیگری باقی بماند ،برای مداخله
بانــک مرکــزی در بــازار نیمــا اســتفاده
میشــود .وی اظهار داشــت 14 :میلیارد
دالر بــرای کاالهــای اساســی ،دارو و
نهادههای کشاورزی با ارز  4200تومانی
هزینه خواهد شد .رئیس سازمان برنامه
و بودجــه تأکیــد کــرد :همــه ایــن اعداد
پیشبینیهایی اســت که هیچ کدام در
بودجه لحاظ نمیشود اما در محاسبات
مبنا قرار میگیرد.
ëëپرداخــت یارانههــای نقــدی توســط
استانها
معــاون رئیس جمهــوری در پاســخ به
این پرســش که حذف یارانه ثروتمندان
در ســال آینده در دســتور کار قرار دارد؟
گفت :امســال و ســالهای پیش نیز این
موضــوع در دســتور کار بــود .وی گفــت:
توزیــع یارانههــا از ســال آینــده اســتانی
میشــود؛ یعنــی هــر اســتان بــه میزان

تعداد افراد یارانه بگیر مبالغ را دریافت
میکنند و با توجه به شناخت دقیق تری
که دارند ،به کسانی یارانه را میدهند که
اســتحقاق دریافت داشته باشند و بقیه
مبالغ را نیز ســهم پروژه عمرانی همان
استانبکنند.
بدیــن ترتیــب نوعــی فدرالیــزه کــردن
در توزیــع یارانههــا اجــرا خواهــد شــد.
نتایــج سرشــماری  95نشــان میدهد،
اســتان تهــران بیشــترین جمعیــت و
ایــام کمتریــن جمعیــت را درمیــان
اســتانهای کشــور دارد .اســتان تهــران
16.6درصــد جمعیت کشــور را در خود
جــا داده و اســتان ایــام با کمتــر از یک
درصد جمعیت کشور 0.73 -درصد -
کمترین جمعیت را در میان استانهای
کشور به خود تخصیص داده است.
اســتانهای اصفهان و خراسان رضوی
ســهم دوم و ســوم را به لحاظ بیشترین
جمعیت به خــود اختصــاص دادهاند.
استانهای خراســان جنوبی ،کهگیلویه
و بویراحمد و ســمنان عالوه بر ایالم هر
کــدام به تنهایــی کمتر از یــک درصد از
جمعیت کشور را در خود جای دادهاند.
ëëبنزینهزارتومانباقیمیماند
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ،درباره
قیمــت بنزین گفــت :محاســبات ما در
مــورد قیمــت بنزیــن همــان یــک هزار
تومان کنونی اســت و هر بشکه نفت نیز
بهطور متوســط  54دالر محاســبه شده

سهم استانها از جمعیت
نام استان

جمعیت سال ۹۵

لرستان

۱٬۷۶۰٬۶۴۹

تهران

۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷

همدان

۱٬۷۳۸٬۲۱۴

خراسان رضوی

۶٬۴۳۴٬۵۰۱

کردستان

۱٬۶۰۳٬۰۱۱

اصفهان

۵٬۱۲۰٬۸۵۰

مرکزی

۱٬۴۲۹٬۴۷۵

فارس

۴٬۸۵۱٬۲۷۴

قم

۱٬۲۹۲٬۲۸۳

خوزستان

۴٬۷۱۰٬۵۰۹

قزوین

۱٬۲۷۳٬۷۶۱

آذربایجان شرقی

۳٬۹۰۹٬۶۵۲

اردبیل

۱٬۲۷۰٬۴۲۰

مازندران

۳٬۲۸۳٬۵۸۲

بوشهر

۱٬۱۶۳٬۴۰۰

آذربایجان غربی

۳٬۲۶۵٬۲۱۹

یزد

۱٬۱۳۸٬۵۳۳

کرمان

۳٬۱۶۴٬۷۱۸

زنجان

۱٬۰۵۷٬۴۶۱

سیستان و بلوچستان

۲٬۷۷۵٬۰۱۴

چهارمحال و بختیاری

۹۴۷٬۷۶۳

البرز

۲٬۷۱۲٬۴۰۰

خراسان شمالی

۸۶۳٬۰۹۲

گیالن

۲٬۵۳۰٬۶۹۶

خراسان جنوبی

۷۶۸٬۸۹۸

کرمانشاه

۱٬۹۵۲٬۴۳۴

کهگیلویه و بویراحمد

۷۱۳٬۰۵۲

گلستان

۱٬۸۶۸٬۶۱۹

سمنان

۷۰۲٬۳۶۰

هرمزگان

۱٬۷۷۶٬۴۱۵

ایالم

۵۸۰٬۱۵۸

اســت .نوبخت تأکید کــرد که هیچکدام
از ایــن ارقــام در الیحــه بودجــه مطــرح
نمیشــود و فقــط مبانــی محاســباتی
الیحه را تشکیل میدهد.
ایــن درحالــی اســت کــه طــی روزهــای
گذشته و با توجه به بازگشت کارتهای
ســوخت برخــی گمانههــا از دونرخــی
شــدن بنزین حکایت میکــرد که بدین

ترتیب ایــن بحث بهطــور کامل منتفی
شد.
ëëافزایشحقوقبرخیگروههایشغلی
بیشتراز 20درصد
معــاون رئیس جمهــوری در پاســخ به
این پرســش که آیا افزایش 20درصدی
حقــوق کارکنــان دولــت نهایــی شــده
است؟ گفت :نظر دوستان مجلس این

اســت که افزایــش حقوقها بــه صورت
پلکانی باشد؛ آنهایی که حقوق بیشتری
میگیرنــد درصــد رشــد حقوقشــان
پایینتــر و آنهایــی کــه حقــوق کمتــری
میگیرند درصد رشــد حقوقشان باالتر
باشــد.وی ادامــه داد :متوســط افزایش
حقوق  20درصد اســت و حقوق برخی
گروههــای شــغلی بیــش از  20درصــد
اضافه خواهد شد.
ëëکاهشاعتباراتبرخیدستگاهها
یکــی از خبرنــگاران پرســید ،بــا توجــه
بــه تحریمهــای امریــکا ،ســال ســخت
اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت؛ آیا
در بودجهریزی سال آینده این موضوع
مــورد توجه قــرار گرفته کــه بودجههای
اضافی حذف شود؟
نوبخــت در پاســخ گفــت« :همینطور
است؛ در بخش منابع تالش کردهایم
همــه منابعی که امکان اســت در این
شــرایط ســخت به کمک دولــت بیاید
را در محاسبات آوردهایم؛ در هزینهها
نیــز تعــدادی از ردیفهــا را حــذف
کردهایم؛ اعتبارات همه دســتگاهها را
متناســب بــا  12درصد افزایــش ریالی
الیحــه بودجــه افزایــش ندادهایــم
و حتــی اعتبــار برخــی دســتگاهها را
کاهــش دادهایم تــا بتوانیم براســاس
واقعیتهــا ،بودجــه را از نظــر اعــداد
و ارقــام تنظیــم کرده و بتوانیــم از این
سال سخت به آسانی عبور کنیم».

